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הקדמה

בסיסיים מפקדים משני ראשוניות תוצאות מובאים ושלושה העשרים הסטטיסטי בשנתו?
החקלאות מפקד הראשון. לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה ע"י האחרונה בשנה שבוצעו
הסטטיס שבמפקדים הגדול והשני, תשל"ב, בתחילת נערכה שלו השדה שעבודת תשל"א,

.1972 ויוני מאי בחודשים שנערך והדיור, האוכלוסין מפקד טיים,

החדש, הכלכלה ענפי לסיווג ברובו והותאם זה בשנתון שונה והלוחות הפרקים סדר
ב1970. שהונהג

מערכת הרחבת בישראל; האוכלוסייה תחזיות של לוחות נצ''ץ: כאן החידושים בין
נערכו הלאומית, החשבונאות בפרק עולים; סטודנטים וקליטת עולים קליטת על הנתונים
מתוך לוחות לראשונה, ונוספו, והציבורית, הפרטית ההוצאה בנושאי הלוחות רוב מחדש
בעלות על לוחות הובאו הדיור בנושא ב1968/69. במשק ותפוקה תשומה על מקיף מחקר
הלוחות סדרת הורחבה דיור. תנאי סקר מתוך שכורות בדירות דירה שכר גובה ועל דירות
האדם כוח מבנה על לוח נוסף התעשייה, בנושא בחקלאות; המשנה ענפי חשבונות על
מחירים, על נתונים בו ונוספו הוא אף הורחב המוחזקים בשטחים העוסק הפרק המקצועי.
המקומיות הרשויות של הוצאותיהן על מלון, בתי על סיטוני, מסחר על התעשייה, מדדי על

הדיור. וצפיפות המשפחות ועל

הנתונים. מציאת על להקל כדי בלבד), (בעברית עניינים מפתח מובא השנה גם

של המקצועית העריכה שבלשכה. זהמדורים המחלקות ידי על הוגן לשנתון החומר
לתעשייה, המחלקה מנהל אוסיפוב, יצחק מר של באחריותו השנה גם היתד. השנתון
הפרסומים, ממדור צוות בידי נעשו לדפוס והבאתו השנתון עריכת ולשירותים; פנים לסחר
העושים לכל "סיוון''. בדפוס הפעם הודפס השנתון שרף. מנחם מר של ובראשותו בפיקוחו

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונה השנתון במלאכת

תשל"ג תשרי ירושלים,

מיקרון מ' ד"ר
בפועל הממשלתי הסטטיסטיקן



הלשכה עול הבכיר הסגל
1072 בספטמבר ל באם

שכה ל ה ת נהל ד.

(בפועל) המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן מיקרון משה ד"ר
הארגוני המנהל איל, נתן

. . והפיתוח התכנון על הממונה גרנן, גד ד"ר
והחברתית הדמוגרפית הסטטיסטיקה על הממונה שמלץ, עוזיאל ד'יר

לאומית לחשבונאות המחלקה
; י המחלקה מנהל הדר, עזרא
; המחלקה למנהל ראשית עוזרת בראליעזר, שמחה

י . ■
התשלומים ולמאזן חוץ לסחר המחלקה

(בפועל) ד/מחלקה מנהל חן, דוד ד"ר
חוץ לסחר המדור מנהל טאושטיין, מרדכי

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

למחירים המחלקה
המחלקה מנהל קרשאי, ראובן

מדור מנהל אשורי, אמנון
מדור מנהל ריקין, איתן

ולשירותים פנים לסחר לתעשייה, המחלקה
המחלקה מנהל אופי3וב, יצחק

המחלקה מנהל סגן אפ3לר, יצחל,
לתעשייה המדור צור, פברין ■ ■

ולשירותים פנים לסחר המדור מנהל לוי, מרדגי
עסקים של לסטטיסטיקה ליחידה אחראי גנזר, ישעיהו

לחקלאות המחלקה
המחלקה מנהל רגב, חיים
ראשי עוזר !נועם, מיכאל

אביב) (בתל לחקלאות המדור מנהל צוקרמן, יעקב
החקלאות מפקד של המקצועי לתחום אחראי רוטשילד, מאיר

יבולים לתחזיות אחראי בון, אהוד



ולביטוח לכספים לתחבורה, לבנייה, המחלקה
המחלקה מנהל ייני, אשר

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

(בפועל) מקומיות ולרשויות לביטוח לכספים, המדור מנהל 5ספי, אברהם

ולצריכה לעבודה המחלקה
לעבודה המדור מנהל קרישר, זאב

לצריבה המדור מנהל בורשטיין, גדעון

המוחזקים בשטחים הסטטיסטיקה
המחלקה מנהל פלגי, אלישע

סיני וצפון עזה ברצועת מטה קצין גגות, צבי

לחברה המחלקה
המחלקה מנהל אבגר, אורי

ותרבות חינוך של לסטטיסטיקה המדור מנהל לייבגר, פילביו
ומדע גבוה חינוך של לסטטיסטיקה המדור מנהלת גורדה' דליה

משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהל גולדברגר, אריה

ולקליטה לדמוגרפיה,לבריאות המחלקה
העבודה) מדור (כולל המחלקה מנהל אייזנבן, צבי
לאוכלוסייה המדור מנוהל פלורםהיים, יואל ר"ר

לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון
לבריאות המדור מנהל 3לדמן, יוסף ד"ר

קליטה .של לסטטיסטיקה המדור מנהל םבאטלו, איתן

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קג^תביץ, מלבה

מתודי וניתוח מחקרים מרכז בורשטיין, אברהם
המחלקה למנהל ראשי עוזר ויי0, גדליהו

לגיאוגרפיה המדור
והדיור האוכלוסין במפקד למיפוי ואחראי המדור מנהל צמרת, jaw



לסקרים המחלקה
המחלקה מנהלת גילה מלכה

שדה עבודת מדור מבהלת שיוביץ, אמתר
י והמרכז אביב תל מחוז מנהלת אברמםון, רבקה

והצפון חיפה מחוז מנהל טננבלט, זאב
(בפועל) והדרום ירושלים מחוז מנהל כהן, משה

ולפרסומים אוטומטיים עיבודים ן ו נ כ י ת ל המחלקה
המחלקה מנהל הרשקוביץ, יצחק

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

1972 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות עיבוד
המקצועי המתאם לסמן, בנימין

אוטומטיים לעיבודים בכיר יועץ זילברמן, גיורא
השדה לנושאי אחראי דליות, אליהו

והדרכה דוברות ל, ה נ י מ כספים,
הכלכלית היחידה מנהל שטרן, וולף
לאמרכלות ראשי עוזר ביגר, גדעון

ההדרכה ומרכז הלשכה דובר נוימן, דוד



. העניינים תוכן
עמוד

ג הקדמה
ד הלשכה של הבכיר הסגל
ז העניינים תוכן
כ הלשכה פרסומי

כ"א העניינים מפתח
נ"ט. מפה

2 הסבר הערות

לוחות מבוא

5 3 ואקלים שטח א.
21 16 אוכלוסייה ב.
63 57 טבעית תנועה י ג.
114 111 הגירה תנועות ד.
127 125 וקליטה עלייה ה.
177 175 י . . . . . התשלומים מאזן ז.
152 147 .... לאומית והוצאה הכנסה ו.
194 ^ חוץ סחר   .ח.
224 י 221 . כספים ט.
247 239 מחירים י.
267 261 חיים רמת י"א.
302 295 לשכר עבודה י"ב.
342 337 חקלאות י"ג.
392 387 י תעשייה י"ד.
414. 413 ומים חשמל ט"ו.
420 416 בינוי ט"ז.
444 437 ושירותים מסחר י"ז.
464 459 ותקשורת תחבורה י"ח.
501 499 . . . . . . וביטוח בנקים י"ט.
526 523 מקומיות.... ורשויות ממשלה כ.
556 554 ומשטרה משפטים כ"א.
575 569 חינוך כ"ב.
604  601 בריאות כ"ג.
620 618 .... וסעד רווחה שירותי כ"ד.
631 630 .... ובידור תרבות שירותי כ"ה.
643 638 .... המוחזקים. השטחים כ"ו.

נספחים
682 680 ... 1972 והדיור האוכלוסין מפקד כ"ז.
688 .687 . . . . תשל"א החקלאות מפקד כ"ח.



ולוחות מבואות

עמוד לוח

דמוגרפיות תכונות
וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי האוכלוסייה ב/16.

43 (31 xii 1971)
1990 לשנים בישראל האוכלוסייה תחזית .17/1
וגיל לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי ,1975

44 עלייה של שונות בהנחות
זכרים ומספר גיל לפי יהודית, אוכלוסייה ב/18.

46 (19481971) נקבות ל1,000
ומספר גיל לפי לאיהודית, אוכלוסייה ב/19.

46 .... (19551971) נקבות ל1,000 זכרים
לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/20.

47 (19481971) ודת עלייה תקופת
תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה ב/21.

48 (19611971) וגיל מין עלייה,
לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים ב/22.

50 (19481971)
וגיל לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים ב/23.

50 (31 xii 1971)
51 (31 xii וגיל(1971 מין דת, לפי לאיהודים, ב/24.

מין גיל, לפי ומעלה, 15 בגיל אוכלוסייה ב/25.
52 ... (1970) אוכלוסייה וקבוצת משפחתי מצב

משפחות
(ממוצעים משפחה גודל לפי משפחות, ב/26.

53 (19611971
משפחה וגודל אוכלוסייה קבוצת לפי משפחות, ב/27.

54 (19691971 (ממוצעים
יבשת משפחה, גודל לפי יהודיות, משפחות ב/28.
(ממוצע המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה

55 (1971
אוכלוסייה קבוצת משפחה, גודל לפי משפחות, ב/29.

55 (1971 (ממוצע יישוב וצורת
יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי משפחות, ב/30.

56 . . . משפחה וגודל לידה

טגעית תנועה ג.
57 מבוא

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

63 (1971
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/2.
(יהודים) מת ולידת תינוקות פטירות טבעי,

64 (19511971)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/3.
(לא מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

65 (19511971) יהודים)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/4.
דת לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי,

66 (19651971) (לאיהודים)
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/5.

67 (1971) ונפה מחוז
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/6.

68 (1971) יישוב צורת

עמוד לוח

ואקלים שטח א.
3 מבוא

שטח
5 ישראל מדינת של והגבולות השטח א/1.
והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטת א/2.

6 הטבעיים

אקלים
היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3.

8 תחנות לפי והמינימלית, המקסימלית
10 .: . תחנות לפי משקעים, א/4.
11 תחנות לפי הגשומים, הימים מספר א/5.
12 תחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות א/6.

■ של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים, א/7.
14 (1971) אקלימיים יסודות

אוכלוסייה ב.
16 מבוא

האוכלוסייה אומדן
1948) אוכלוסייה קבוצת לפי האוכלוסייה, נ/1.

21 . . . (1971
22 . . (19481971) האוכלוסייה גידול מקורות ב/2.

.ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3.
23 (19501970)

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

24 (19481971)
האוכלוסייה של תקן ומרחקי כובד מרכזי ב/5.

26 (19221971) היהודית
לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/6.

27 (19481971) ונפה מחוז
אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/7.

28 (31 xii 1971) טבעי ואזור נפה
היישוב גודל לפי ויישובים, אוכלוסייה .8/1

29 (19531971)
וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/9.

30 (19611971) אוכלוסייה
והשתי יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/10.

32 (31 xii 1971) הארגונית כותו
יישוב וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/11.

34 (31 xii 1971)
מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים .12/1

36 (31x111971) אוכלוסייה וקבוצת
5,000 מעל שמנו כיישובים אוכלוסייה ב/13.

38.. . (19481971) 31 xii ב1971 תושבים

פנימית הגירה
ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית הגירה ב/14.

40 ... (19651970) ונפה מחוז לפי יישובים,
לפי היישובים, בין יהודים של פנימית הגירה ב/15.

.42 (1970) יישוב צורת
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1930) (יהודים מין לפי ממוצע, חיים אורך ג/33.
95 (1971

קבוצת לפי נבחרים, בגילים חיים תוחלת ג/34.
93 (19491971) ומין אוכלוסייה י

1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים .35/5
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי חיים, נולדים .

96 (19301971)
נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך נפטרים ג/36.
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי נבחרים, בגילים

96 (19301971)

מוות סיבות
וקבוצת גיל מין, סיבה, לפי פטירות, ג/37.

97 (1971) אוכלוסייה
מין סיבה, לפי ומעלה, 15 בגיל תמותה שיעורי ג/38.

99 (1971) (יהודים) לידה ויבשת
1950) (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/39.

101 (1971
לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות סטירות ג/40.

103 (19501971) אוכלוסייה קבוצת
נבחרות וסיבות גיל לפי תינוקות, תמותת ג/41.

103 (19691971) (יהודים)
1950) (יהודים) נבחרות מדבקות מחלות ג/42.

104 (1971
1949) ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי ג/43

104 (1971
התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת, ג/44.

105 . (1970) לידה ויבשת גיל אוכלוסייה, קבוצת י

(יהודים) להתאבדות ונסיונות התאבדויות ג/45.
105 (19491970)
106 ... (1968) ואבחנה גיל מין, לפי מאושפזים, ג/46.

מין, לפי תושבים ל10,000 אשפוז שיעורי ג/47.
110 (1968) אוכלוסייה וקבוצת גיל

הנירה תנועת ד.
111 . מבוא

סיכום לוחות
1948) אשרה סוג לפי ויוצאים נכנסים ד/1.

114 (1971
ויציאה כניסה דרך לפי ויוצאים, נכנסים ד/2.

115 (19701971) אשרה וסוג

תושבים
ותקופת יציאה תקופת לפי תושבים, תנועת .3 רו

116 (19481971) חזרה
בחו"ל שהות אורך לפי חוזרים, תושבים ד/4.

117 (19601971)

בחו"ל השוהים ותושבים יורדים
117 (19601971) יורדים ד/5.

שנת לפי שנה'ומעלה, בחו"ל ששהו תושבים ד/6.
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת יציאה,

118 (19621968)
שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/7.

119 . . (19621968) (יהודים) לידה וארץ יציאה
שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/8.

120 . . (19621968) (יהודים) ומין גיל יציאה,
שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/9.

121 . (19621968) (יהודים) היעד וארץ. יציאה

ס
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וגירושץ נישואץ
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים ג/7.

69 (1970)
מגורים יישוב צורת לפי ומחגרשים, נישאים ג/8.

70 (1970)
(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים, ג/9.

71 . ■ (19521970)
(לא וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים, .1011

72 (19561970) יהודים)
(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים, .11 ג;

73 (1976)
ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים, ג/12.

73 (19521970) (יהודים) הנישואין לפני הכלה
הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים, ג/13.

74 (19601970) (יהודים)
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים, ג/14.
1970 (ממוצע (יהודים) הבלה ושל החתן

75 (1969
ושל רווקים חתנים של וחציוני ממוצע גיל ג/15.
עלייה ותקופת לידה יבשת לפי רווקות, בלות

76 (19601970) (יהודים)
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים, .1811

77 (19601970) האשה ושל הבעל
(יהודים) נישואין תקופת אורך לפי גירושין, ג/17.

78 (19511970)
הבעל של קורם משפחתי מצב לפי מתגרשים, ג/18.

79 (19551970) (יהודים) האשה ושל
18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים, .1911

79 (19551970) (יהודים) לזוג

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

80 (19511971) אוכלוסייה וקבוצת
לידת יבשת לפי יהודים, של .תחלופה שיעורי ג/21..
דת לפי לאיהודים, ושל (19261970) האם

81 (19551970)
חי לידות מספר לפי בולל, פריון חי, לידות. ג/22.

82 (19481971) האם בחיי
לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות שיעורי ג/23.,

83 (1970 ;1971) האם בחיי חי
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידות ג/24.

84 . . (19511971) (יהודים) האם של או האב
(יהודים) האם לידת ארץ לפי חי, לידות ג/25.

85 ................ (19511971)
וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות ג/26.

86 (19601971) (יהודים) האם .

(לאיהודים) ודתה האם גיל לפי חי, לידות, ג/27.
88 (19701971)

לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת, לפי חי, לידות ג/28..
חי לידות ומספר האם של העלייה ותקופת

89 (1970 ;1971) האם בחיי
לידה,. יבשת לפי האם, בחיי לידות ממוצע ג/29.
האם של לימוד שנות ומספר עלייה תקופת

91 .... (1971) (יהודים) נבחרות גיל בקבוצות
ומין גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות, ג/30.

92 (1971)
(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות, ג/31.

93 (19691971)
וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות ג/32,

94 (19491971) אוכלוסייה
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לפי האקדמיים, במוסדות מחו"ל סטודנטים ה/19.
וקבלת תיכוניים לימודים יבשת אשרה, סוג

145 (1971) מלגה
לפי האקדמיים, כמוסדות מחול סטודנטים ה/20.
הלימודים ותוכנית השני הראיון בעת מצבם

145 .... (1970 ;1971) הראשון הראיון בעת
האקדמיים במוסדות מחו'ל הסטודנטים אחוז ה/21.
בשנת אקדמיים, בלימודים הממשיכים
הלימודים יבשת לפי בארץ השנייה הלימודים
בראיון שנתקבלו אחרות ותכונות התיכוניים

146 (1970 ;1971) הראשון

הלאומית וההוצאה ההכנסה ו*

J47 . . . מבוא
152 (19501971) גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/1.
154 ..(19551971) במקורות ושימושים מקורות ו/2.

1955) קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה ו/3.
156 (1971

1955) וציבורית פרטית לצריבה הוצאה ו/4.
158 1ל19)

כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה ו/5.
162 (19551971)

לפי קבועים, בנכסים מקומית גולמית השקעה ו/6.
164 . . (19551971) נכס וסוג כלכלית פעילות

הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/7.
הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות

166 (19551970)
במחירי הלאומית וההכנסה נקי מקומי תוצר ו/8.
1955) כלכלי ענף לפי ייצור, גורמי

167 1ל19)
ראשי כלכלי ענף לפי ומשכורת, שבר ו/9.

168 (19551971)
עבודה לשעת ובשכר הלאומי בתוצר שינויים ו/10.

169 (19631971)
הישראלי המשק של תשומהתפוקה ו/11.

170 (1968/69)
172 (1968/69) תשומהתפוקה מקדמי ו/12.

ראשוניות. תשומות של כוללים מקדמים .13 ו/
174 (1968/69)

התשלומים מאזן ז.
175 מבוא

1952) הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום ז/1.
177 1ל19)
178 (1970 ;1971) הכללי התשלומים מאזן אומדני ז/2.

האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום ז/3.
180 (19661971)
182 (1971) האזוריים התשלומים מאזני ז/4.
186 (19551971) pn במטבע נכסים . ז/5.
188 .. (19551971) חוץ במטבע המדינה חובות .6/t

חוץ מהר ח.
189 \, ... .\ .... .י .... . מבוא
194 (19491971) pn סחר מאזן ח/1.

1955) והיצוא היבוא וערך מחיר נפח, מדדי .2/n
196 (1971
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תיירים
ודרך מגורים pK לפי נכנסים, תיירים ד/10.

122 (1971) נסיעה
1968) וגיל מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים .11 רו

123 (19"
1961) בארץ שהות משך לפי יוצאים, תיירים ד/12.

124 (1971

וקליטה עלייה ה\
125 מבוא

עולים
 1882) (יהודים) משתקעים, ותיירים עולים ה/1.

127 (1971
עלייה תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/2.

128 (19191971) (יהודים) לידה ויבשת
עלייה תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/3.

129 (19481971) (יהודים) ומין גיל
ויבשת גיל מין, לפי בכוח, ועולים עולים ה/4;

130 (19701971) לידה
במש מעמד לפי משתקעים, ותיירים ה/5ין"עולים 1970) מגורים ויבשת משפחה גודל פחה,

131 ;..;....;... (1971
יד ומשלח מין לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/6.

132 (1970 ;1971) בחו"ל
יד משלח לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/7.

133 (1971) מגורים ויבשת בחו"ל ■

לפי ומעלה, 15 בני משתקעים ותיירים עולים ה/8;
134 .... (1971) גיל וקבוצת בחו"ל יד משלח

מגורים, יבשת לפי משתקעים ותיירים עולים י ה/9;
משפחתי ומצב מין במשפחה, מעמד גיל,

135 (1971)

עולים קליטת סקר
בתש"ל שעלו ומעלה 18 בגיל עולים .10 וזן

136 לימוד ושנות מין לפי ובתשל"א,
דיבור לפי ובתשל"א בתש"ל שעלו עולים ה/11.

*36 י עבלית .

תכונות לפי ובתשל"א, בתש"ל שעלו עולים ה/12.
137 .... מהעבודה רצון ושביעות עבודה גוז

מין לפי ובתשל"א, בתש"ל שעלו עולים ה/13.
138 ובישראל בחו"ל יד ומשלח

דיור לפי ובתשל"א, בתש"ל שעלו עולים ה/14.
140 מהדיור רצון ושביעות

שעלו בודדיט) ולא (בודדים העולים אחוז ה/15.'
נבחרים קיימא בני מוצרים שברשותם בתש"ל,
141 העלייה לאחר שנה

שביעות לפי ובתשלא, בתש"ל שעלו עולים . ה/16
להישארות בטחונם ומידת החברה מחיי רצון

142 י י. ... בישראל י

סטודנטים קליטת סקר
לפי אקדמיים, במוסדות מחו"ל סטודנטים ה/17.
יבשת אשרה, סוג מין, לימודים, תוכנית ■

143 .. (1971) המגורים וסוג התיכוניים הלימודים
לפי האקדמיים, במוסדות מחויל 18.סטודנטים in
לימודים יבשת אשרה, סוג לימודים, תוכנית

144 (1971) וקבלתמלגה תיכוניים



עמוד לוח

1969) בבורסה הרשומות ומניות חוב אגרות ט/14.
234 (1971

השנתי/ המחזור ושיטור רשום הון מחזור, ט/15.
236 (19601971) הנייר סוג לפי

חברות
ענף לפי חברות, של עצמי והון מחיקה רישום, ט/16.

237 (19671971) כלכלי
ויוזם כלכלי ענף לפי בע'מ, הנרות פירוק ט/17.

238 (19671971) הפירוק

מחירים י.
230 מבוא

כל הממוצעת, המחירים ברמת השינוי אחוזי י/1.
247 .... (19641971) קודמתה לעומת שנה

לצרכן מחירים
248 .... (1948 1971) לצרכן המחירים מדד י/2.

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד י/3.
249 (19661971) וקבוצה

הכלכלה ענפי לפי לצרכן, המחירים מדד י/4.
251 (19671971)

מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים י/5.
252 (19491971) נבחרים

בבנייה תשומה מחירי
1951) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/6.

254 (1971
לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד .7 י;

255 (19681971) ותתקבוצה קבוצה

בסלילה תשומה מחירי
הסלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד י/8.

256 (19661971)

התעשייה תפוקת מחירי
התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י;9.
1969) ראשי ענף לפי מקומיים, ליעדים

256 . . . (1971

בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/10.
עד (תשכ''ח וקבוצה ראשית קבוצה לפי

ל25 תשל"א)

הדרים בגידול ותשומה תפוקה מחירי
בגידול ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/11.

258 תש"ל) עד (תשכ"ז ראשית קבוצה לפי הדרים,

מלון בבתי תשומה מחירי
קבוצה לפי מלון, בבתי תשומה מחירי מדד .12 י;

259 (1970 ;1971) וקבוצה ראשית

באוטובוסים תשומה מחירי
קבוצה לפי באוטובוסים, תשומה מחירי מדד י/13.

260 (1970 ;1971) וקבוצה ראשית

יא
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לפי יבוא, ומדדי עיקרי, ענף לפי יצוא, מדדי ח/3.
197 (19671971) בלבלי ייעוד

סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא ח/4.
198 (19681971)
204 .... (19671970) אזור לפי ויצוא, יבוא ח/5.

יעד ארץ לפי ויצוא קנייה ארץ לפי יבוא, ח/6.
205 (19691971)

1949) נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא, ח/7.
207 (1971

יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא, וז/8
208 (1970 ;1971) עיקרית
210 (19691971) יעד ארץ לפי הדר, פרי יצוא ח/9
211 ... (19581971) כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/10

עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי 11'יבוא, in
212 (1970 ;1971)

בל"י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי .12/n
214 (1970 ;1971)

יבוא ייעודי סקר
מקור ענף לפי מסים, כולל סי"פ היבוא ערך .13/n

216 (1965/66 ;1968/69) סופי ושימוש
ייעוד ענף לפי מסים, כולל סי"פ היבוא ערך ח/14

218 (1965/66 ;1968/96) סופי ושימוש

D>9B3 ט.
221 מבוא

כספיים נכסים
224 .... (19551971) תשלום אמצעי אספקת ט/1.

ופיקדונות עו"ש חשבונות של שנתי מחזור ט/2.
1950) בבנקים הציבור של דרישה לפי

225 (1971
סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות צבירה ט/3.

225 (19651971) תוכנית
באמצעות לציבור שניתנו אשראי יתרות ט/4.

226 (19661971) ובתיוובם הכספיים המוסדות
ושל המסחריים הבנקים של אשראי יתרות ט/5.
ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

227 (19541971) כלכלי
הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער .6 ט;

228 (19481971)
השחור ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי ט/7.

228 . . (19501971)

ערך ניירות
בתל בבורמה החוב איגרות לשערי מדדים ט/8.

229 (19501971) אביב
אביב בתל בבורסה מניות לשערי מדדים ט/9.

230 (19501971)
חוב איגרות לפידיון ריאליים תשואה שיעורי ט/10.

231 (19661971) לסוגיהן
רשומות למניות ממוצעת שנתית תשואה ט/11.
1969) ענף לפי ערך, לנירות בבורסה

232 (1971
חוב איגרות של ממוצעת שנתית תשואה ט/12.

233 (1971) הצמדה סוג לפי צמודות,
סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלווה ט/13.

233 .(19651971)



לוח לות

בעלות וצורת יישוב צורת לפי בית, משקי י"א/20.
285 (1071) הדירה על

בית עוזרות המעסיקות יהודיות משפחות י"א/21.
285 (19671971) לידה יבשת לפי

קיימא בני מוצרים על בעלות
לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן משפחות י''א/22.
ראש של בעבודה מעמד יישוב, צורת

286 .(19581971) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה
בני מוצרים שברשותן יהודיות משפחות י"א/23.
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי קיימא,

288 (10581971) המשפחה ראש
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז י"א/24.

290 (1971) המשפחה ראש גיל לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז יא/25.

290 .... (1971) במשפחה הנפשות מספר לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז י"א/26.
המשפחה ראש של הלימוד שנוח מספר לפי

291 (1971)
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז י"א/27.

291 (1971) יישוב צורת לפי

צעירים זוגות סקר
292 (1971) צעירים זוגות י"א/28.

קבוצת לפי ממוצעים, חובות ועומס הכנסה י"א/29.
דירות על בעלות וצורת שנתית הכנסה

293 ... 19671969 בשנים נשברו או שנקנו

ותעסוקה אדמ גוח יב.
295 מבוא

אדם כוח סקרי
תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/1.
;xi 1955) והמין האזרחי העבודה כוח

302 (1971 עד 1960 ממוצעים
לפי ומעלה, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה י"ב/2.
;xi 1955) והמין האזרחי העבודה כוח תבונות

304 (1971 עד 1960 ממוצעים
יישוב צורת לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/3.
(ממוצעים אוכלוסייה וקבוצת מין מגורים,

306 (19601971
;xi1955) ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/4.

307 (19601971 ממוצעים
לידה, יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/5.
;xi 1955) אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקופת

308 (19601971 ממוצעים
יבשת גיל, מין, לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/6.

309 (1971 (ממוצע (יהודים) עלייה ותקופת לידה
גיל לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/7.

310 (1970 ;1971 (ממוצע ומין
האז העבודה לכוח השייכות נשואות נשים י"ב/8.
;xi 1955) אוכלוסייה וקבוצת גיל לפי רחי,

311 (19551971 ממוצעים
לכוח השייכות לארווקות יהודיות נשים י"ב/9
מצב גיל, קבוצת לפי האזרחי, העבודה
הילדים ומספר הצעיר הילד גיל משפחתי,

312 , (1971)

החייט רמת יא.
מבוא

1968/69 המשפחה הוצאות סקר
למשפחת חודשי, בממוצע והוצאה הכנסה י"א/1.
תו 10,000 בני ביישובים יהודים שבירים

267 (1956/571968/69) ומעלה שבים
חודשי בממוצע וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/2.
של בעבודה מעמד לפי עירונית, למשפחה

268 (1968/69) המשפחה ראש
ואחרי לפני ממוצעת חודשית כספית הכנסה י"א/3.
עירו משפתות של עשירון בכל מסים ניבוי

269 (1968/69) ניות

נתמכות משכבות משפחות הוצאות סקר
בממוצע התצרוכת והרכב תצרוכת חיסכון, "א/4.
נתמכות משכבות משפחות של חודשי

269 (1968/69)

עירוניות שכירים משפחות הכנסות סקר
הכספית והכנסתן עירוניות שכירים משפחות י"א/5.
ברוטו שנתית הכנסה קבוצת לפי הכוללת,

270 (19651971)
למש בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה י"א/6.
יבשת לפי עירונית, יהודית שכירים פחת
המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה

271 (19651971) המשפחה גודל ולפי
בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה י"א/7.
מקור לפי עירונית, שכירים למשפחת

272 (19671971) ההכנסה
למש בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה י"א/8.
המשפחה, גודל לפי עירונית, שבירים פחת
;1969) המשפחה ראש של הלימוד ושנות גיל

273 (1971

המזונות מאזן
274 תשב"ט המזונות, מאזן י"א/9.
278 תשל"א) עד (תש"י ליום לגולגולת קלוריות י"א/10.
279 . תשל"א) עד (תש"י ליום לגולגולת חלבון י"א/11.

תשל"א) עד (תש"י ליום לגולגולת שומן י"א/12.
279 1949/501970/71

עד (תש"י ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים י"א/13.
280 תשל"א)

■ דיור
לחדר נפשות מספר לפי יהודיות, משפחות י"א/14.

281 (19591971 (ממוצעים
לחדר, נפשות מספר לפי יהודיות, משפחות י"א/15.
המשפחה ראש של עלייה תקופת ו לידה יבשת

281 (1969 ;1971 (ממוצעים
ותקופת יישוב צורת דירה, גודל לפי דירות, י"א/16.

282 (1971) בנייה
לפי בבעלות, דירות של ממוצע דירה ערך י"א/17.

283 (1971) בנייה ותקופת דירה גודל
צורת לפי שכורה, לדירה ממוצע דירה שבר י"א/18.

283 (1971) דירה וגודל שכירות
של לידה יבשת לפי בית, למשקי שירותים י"א/19.

284 . . . (1971) משפחה וגודל המשפחה ראש



ענ?וד לוח

חקלאות יג.
337 י מבוא

ויבולים שטח
342 תשל"ב) עד (תש"ט מעובד שטת י"ג/1
343 תשל"ב) עד (תש"ט בהשקיית מ!וובד שטח י"ג/2
343 תשל"ב) עד (תש"ט המטעים שטת י"ג/3

עד (תש"ט שדה גידולי מעובד שטח י"ג/4
344 תשל"א)

יישוב צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח י"ג/5
346 (תשל"א)

עיקריימ שדה גידולי של ממוצעים יבולים י"ג/6
347 חשל"א) עד (תש"ט

(תש"ט יישוב צורת לפי מקשה, מעובד שטח י"ג/7
348 תשל"א) עד

עד (תש"י אדמה ותפוחי ירקות מעובר שטח י''ג/8
349 תשל"א)

לפי אדמה, ותפוחי ירקות מעובד שטח י"ג/9
350 (תשל"ג) יישוב צורת

עד (תש"ט מינים לפי יער, נטוע שטח י'ג/0נ
350 תשל"א)

וערכו החקלאי הייצור
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך י"ג|11
ראשית קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי

351 תשל"א) עד (תש"ט ביניים) תוצרת (כולל
ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות י"ג/12>

352 תשל"א) עד (תש"ט
ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך י"ג/13

353 תשל"א) עד (תש"ט
354 (תש"לא) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות י"ג/14
356 (תשל"א). ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערך י"ג/15
358 . תשל"א) (תש"ל; וערבו החקלאי הייצור י"ג/16>

מאורגן שיווק
תפוחי ירקות, של מאורגן ושיווק ייצור י"ג/17

362 .... תשל"א) עד (תש"ט ומקשה אדמה
363 . תשל"א) (תשכ"ח; וערכו הדר פרי ייצור י"ג/18

עד (תש"ט פירות של מאורגן ושיווק ייצור י"ג/19
364 תשל"א)

התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת י"ג/20
365 תשל"א) עד (תשב"א המקומית
366 ..,(19491971) זית ושמן זיתים ייצור .21/1"'

עד (תש"ט ייעוד לפי וביצים, חלב ייצור י"ג/22
367 תשל"א)

1958) מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ג/23
368 (1971

מחקלאות הכנסה
קנויה ותשומה תפוקה נקי, מקומי תוצר י"ג/24

369 תשל"א) עד (תשכ"ו בחקלאות
מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/25

370 (19521970/71) אחרים
במחירים גשלחין, כותנה גידול חשבון י''ג/26

371 (1970/71) שוטפים
שוטפים במחירים  סוכר סלק גידול חשבון י"ג/27

372 תשל"א) עד (תשב"ה
במחירים לתעשייה עגבניות גידול חשבון י"ג/28

373 תשל"א) (תש"ל; שוטפיט
שוטפים במחירים ההדרים ענף חשבון י"ג/29

374 תשל"א) עד (תשכ"ט

עמוד לוח

ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה י"ב/10
ומועסקים, עבודה, כוח ותבונות מין לפי
(ממוצע עבודה ויישוב כלכלי ענף מין, לפי

313 (19701971
קבוצת כלכלי, ענף לפי והשכירים, המועסקים י"ב/11

314 . . (19711968 (ממוצעים ומין אוכלוסייה
יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/12

316 (1971 (ממוצע אוכלוסייה וקבוצת מגורים
יישוב וצורת כלכלי ענף לפי מועסקים, י"ב/13

317 (1971 (ממוצע העבודה
;*i 1955) ומין יד משלח לפי מועסקים, י"ב/14

318 (1971 עד 1960 ממוצעים
יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/15

320 (1971 (ממוצעים ומין עלייה תקופת לידה,
ומין לימוד שנות יד, משלח לפי מועסקים, י"ב/16

322 , (1971 (ממוצע
וקבוצת מין בעבודה, מעמד לפי מועסקים, י''ב/17
עד 1965 ממוצעים ;xi 1955) אוכלוסייה

323 (1971
עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות י"ב/18
ומעמד כלכלי ענף לפי למועסק, בשבוע

324 (1970 ;1971 (ממוצע בעבודה
(ממוצעים ומין גיל קבוצת לפי מועסקים י"ב/19

325 (19801971 ,xi 1955
כלכלי ענף לפי חלקית, בעבודה מועסקים י"ב/20
(ממוצע ומין בעבודה מעמד יד, משלח

326 (1971
ומשכורת משבר ממוצעת שנתית הכנסה י"ב/21.
יד ומשלת כלכלי ענף לפי עירוני, לשכיר

328 (19681971)
למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות י"ב/22

329 ... (19611971 לחודש, (ממוצע שכיר
למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות י"ב/23.
לחדש (ממוצע כלכלי ענף לפי שביר,

330 (19691971

רשומה אבטלה
העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/24
מין, לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים
ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור,

332 (19641971) למוגטל לחודש
אחת פעם לפחות שנרשמו עבודה דורשי י'יב/25
של ונוער למבוגרים העבודה בלשכות בחודש
וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות
1961) חודשיים) (ממוצעים לחודש רישום

333 (1971
של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים י"ב/26
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

334 (19651971)
של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים י"ב/27
ומין לידה יבשת לפי התעסוקה, שירות

334 (19651971)
והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע י"ב/28
מדור לפי התעסוקה, שירות דרך מולאו שלא

335 (19651971)

והשבתות שביתות
וימי ומושבתים שובתים והשבתות, שביתות י"ב/29

335 (19601971) שאבדו עבודה
שובתים זמן, אורך לפי והשבתות, שביתות י"ב/30
;1970) כלכלי וענף סיבה לפי ומושבתים,

336 (1971

יג



עמוד לרח

ומימ חשמל טו.
413 מבוא

החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור ט"ו/1
414 (19501971) לישראל

שימוש מקור לפי כללית, מים תצרוכת ט"ו/2.
415 (19581971) יישוב וצורת

ציבוריות ועבודות בנייה .ar
416 מבוא

בנייה
420 . . .(19491971) ייעוד לפי הבנייה, שטת ט"ז/1

1960) ייעוד לפי הבנייה, שטח מדדי ט"ז;2.
421 (1971
422 (19691971) ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח ט"ז/3
424 ..(19711969) ויוזם מחוז לפי ושטחן דירות, ט"ז/4.

יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות ט"ז/5.
426 (19691971)

שטת לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות ט"ז;6
427 (19691971) ומחוז הדירה

ומחוז ייעוד לפי למגורים שלא הבנייה שטח ט"ז/7
428 (19691971)

בבנייה שנגמרו מגורים בניני של הבנייה משך 8 ט"ז)
429 ...(19711969) הבניין שטח לפי פרטית,

לפי הפרטית בבנייה ושטחם מגורים בנייני ט"ז/9
430 .... (19681971) בבניין הקומות מספר

לפי מגורים, בבתי מקומית גולמית השקעה ט"ז/10
431 (19681971) ויוזם מחוז

הפרטית בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרטית בבנייה מגורות לא חדשות דירות ט"ז/11

432 (19681971)

ציבוריות עבודות
ורוחב מבנה סוג, מחוז, לפי דרכים, סלילת ט"ז/12

433 (19681971)
ומבנה סוג מחוז, לפי דרבים, הרחבת ט"ז/13

434 (19681971)
וקוטר מחוז לפי מים, ציגורות הנחת ט"ז/14.

435 (19681971)
וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת ט"ז/15

435 (19681971)
בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/16

436 (19691971)

ושירותימ ממחר יז.
437 מבוא

הסיטוני המסחר
ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקים, י"ז/1
1968/69) ענף לפי הסיטוני, במסתר

444 (1970/71
והוצאות עבודה שבר שבירים, עסקים, י"ז/2
ענף לפי הסיטוני, במסחר נוטפות עגודה

446 (1968/691970/71)
הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים, י"ז/3
מחוז, ראשיות, ערים גודל, קבוצת לפי

447 (1970/71) וםקטור בעלות צורת

עמוד לוח

שוטפים במחירים פירות גידול חשבון י"ג/30
376 תש"ל) (תשכ"ט;

שוטפים במחירים החלב, רפת חשבון י"ג/31
377 (תשכ"ו)
378 (תש"ל) עגלים פטום חשבון יג/32

(תשכ"ה שוטפים במחירים הלול ענף חשבון י"ג/33
379 חש'ל) עד

ייצור אמצעי
380 (19481971) חיים בעלי י"ג/34
380 (19481971) עיקריות חקלאיות מכונות י"ג/35
381 (1948/491970/71) בחקלאות מים תצרוכת י"ג/36

בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי השימוש י"ג/37
382 תשל"א) עד (תשי"ב חיים

1953/54) החקלאי במשק דשנים צריבת י"ג/38
384 (1971/72

הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש י"ג/39
385 (19521971)

תעשייה יד.
387 מבוא

והמלאכה התעשייה סקרי
גודל קבוצת לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/1

392 (197071)
בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/2.

392 (1970/71)
ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/3

393 טבעי(1970/71)
של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים, י"ד/4
והוצאות משכורת עבודה, שכר שכירים,
מוסף וערך גולמית תפוקה נוספות, עבודה

395 (1970/71) מפקדי
למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים, י"ד/5
1965/66) ראשי ענף לפי שכירים, של

396 (1970/71
עבודה והוצאות משבורת עבודה, שכר י"ד/6.
גולמית, ותפוקה חומרים צריבת נוספות,

398 . .. (1965/661970/71) ראשי ענף לפי
ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערך י''ד/7

400 . . . ; (1965/661970/71)

התעשייה מדדי
ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/8.

401 (19581971) עבודה
ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/9

402 .. ראשי(19691971). לפיענף עבודה,
בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי י"ד/10
ראשי ענף לפי בתעשייה, פועלים של

404 (1970 ;1971)

חשמל
ראשי ענף לפי בתעשייה, חשמל צריכת י"ד/11

405 (19651971)

מקצועי אדם כח
ראשי ענף לפי לסוגיהם, מועסקים י"ד/12

406 (31 "11970)

תעשייה מוצרי
408 ... (19601971) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/13

לד
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אזרחית תעופה
הפעילות  הישראליות התעופה חברות י"ח/9

471 (19501971) האווירית
בהובלה עבודה והוצאות תעסוקה פדיון, י"ח/10
1964) אוויר נמלי ובשירותי האווירית

472 (1971
 ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת יח/11>

473 (19491971) ומחו"ל לחו"ל

תקשורת
1948/49) ותקשורת דואר שירותי י"ח/12

474 (1971/72
ובתק הדואר עכורהבשירותי ותשומת פדיון יח/13

475 (19631971) שורת

רכבת
476 (1940/501971/72) ישראל רכבת פעילות י"ח/14

אוטובוסים
478 .... (19511971) האוטובוסים פעילות י"ח/15

1967) אוטובוסים של מסחרית מהירות י"ח/16
479 , (1971

מוניות
480 (1970) המוניות פעילות י"ח/17

משאיות סקר
טון 25 של מטען בעלות משאיות תפעול יח/18

481 .... (1961 ;1966/67 ;1970/71) ומעלה
(טונות) מורשה מטען לפי המשאיות, תפעול י"ח/19

482 (1970/71) דלק וסוג
של כלכלי ענף לפי המשאיות תפעול יח/20

484 (1970/71) הבעלים

כבישים
1961) החזקה לפי סלולות, דרכים י"ח/21

486 (1970/71
ובהש הממשלה שבהחזקת הסלולות הדרכים ייח/22.

487 (1961/621971/72) תתפותה
סוג לפי הביןעירוניים, הכבישים אורך י"ח/23.

488 (19631970) המסעה ורוחג

מנועיים רכב כלי
1951) רכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי י"ח/24

489 (1971
רכב בלי של ייצור ושנת ממוצע גיל י"וז)25>

489 . . (19691971) רכב 0וג לפי מנועיים,

משאיות
ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי משאיות, יח/26

490 (19691971) ייצור

טו
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הקמעוני המסחר
מלאי קניות, מכירות, מועסקים, עסקים, י"ז/4.
ענף לפי קמעוני, במסחר עבודה ושכר

448 (1968/691970/71)
הקמעוני, במסוזר ומכירות מועסקים עסקים, י"ז/5
מחוז, ראשיות, ערים גודל, קבוצת לפי

450 (1970/71) וסקטור בעלות צורת

המאורגן הקמעוני המסחר
קבוצת לפי מאורגן, קמעוני במסחר מכירות י*ז/6

451 (19661971) סחורות

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת י*ז/7

452 (19631971) המקומי לשוק

הארחה שירותי
454 (1971) דרגה לפי הארחה, בתי י"ז/8.

דרגה לפי ההארחה, בבתי ותפוסה לינות י"ז/9
455 (19681971) נבחרים ויישובים

אלקטרוניים מחשבים
כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשבים י"ז/10

456 (19641971) וסקטור מחוז
ושעות חודשיים שכירות דמי מחשבים, י"ז/11
כלכלי ענף לפי למחשב, לחודש עבודה

457 (19681971)

בעיתונות מודעות
458 (19651971) בעיתונות מודעות י"ז/12

ותקשורת; החגורה יח.
459 מבוא

עבודה ותשומת תפוקה מדדי
464 .. (1971) עבודה והוצאות שכר מועסקים, י"ח/1

בענפים עבודה ותשומת תפוקה מדדי י"ח/2
465 , (19671971) נבחרים

ימית הובלה
לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות, י"ח/3

466 (19561971) אניה סוג
1956) גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות י"ח/4

467 (1971
ימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון יח/5

467 (19631971)

נמלים
1963/64) שלהנמלים ותשומתעבודה פדיון י"ח/6

468 ; (1971
הארץ בנמלי ונוטעים מטענים אניות, תנועתה י''ח(7
1951) זו בתנועה ישראל דגל של והלקו

469 (1971
ויעד מוצא נמלי לפי בים, המטענים תנועת י"ח/8

470 (1969 ;1970) עיקריים
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המקומיות והרשויות הממשלה כ.

523 מבוא

הכנסת
רשימה לפי לכנסת, הבחירות תוצאות כן1י

526 (19491969)
528 (19491969) רשימה לפי הכנסת, חברי כ/2
529 והוועדות(19491971) הכנסת מליאת ישיבות כ/3י

והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקים כן*
ושאילתות היום לסדר הצעות המטפלת,

530 (19491971)

ממשלה
האוצר והתחייבויות זכויות

של מונטריות והתחייבויות זכויות ריכוז כ/5
531 (19681971) האוצר

האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות כ/6
532 (1970 ;1971)

הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות כן7י
534 (1970 ;1971) כלכלי ענף לפי
534 . . (19561971) סוג לפי ההמשלה, חובות ב/8

הממשלה והוצאות הכנסות
גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, כ/9

535 (1948/491970/71) תקציביים
536 . . ,(1967/681972/73) הממשלה הכנסות כ/10
540 (1967/681972/1973) הממשלה הוצאות 11י כן

המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי כן12י
544 (1949/501971/72)

הסחורה, מערך המכס ואחוז ממכס הכנסות 131י כ
545 (1969/70 ;1970/71) סחורות קבוצת לפי

קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן כו*1י
546 (1970/71) ברוטו מס וחיובי

המדינה עובדי
ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת כ151"

547 (19651971) מינוי
לפי מדורגים מקצועיים מדינה עובדי 18י כן

548 (19551971) המקצועי הדירוג
האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי כ/17

549 (19661971)

המקומיות הרשויות כספי
רגיל, ובלתי רגיל בתקציב והוצאות הכנסות י כ/18.
הרשויות של מלוות ויתרות גירעון או עודף
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות',

550 (1965/661970/71)
המקומיות, ברשויות והוצאות הכנסות 19י כן
ולפי אופיין לפי רגיל, ובלתי רגיל בתקציב

551 (1969/70 ;1970/71) מוניציפאלי מעמד
מקור לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/20

552 ... (1970/71) מוניציפלי ומעמד הכנסה
סוג לפי המקומיות, הרשויות הוצאות 21 כן

553 . .(1970/71) מוניציפאלי ומעמד הוצאה
המקומיות ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות כ/22
מוניציפאלי ומעמד עיקרי ייעוד לפי

553 (1970/71)

עמוד לוח

לאעירוניים בכבישים תנועה
בקטעי יומי תנועה נפח של שנחי ממוצע י"ח/27

491 (19631971) נבחרים בביש
רבב סוגי לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן י"ח/28

493 (19631971) עיקריים
השבוע ימי לפי הלאעירוני, הקילומטראז' י"ח/29

493 (19621971)

דרכים תאונות
וכלי נפגעים נפגעים, עם דרבים תאונות י"ח/30

494 (19511971) מעורבים רבב
וסוג יישוב לפי נפגעים, עם דרכים תאונות י''ח/31.
בדרך השימוש סוג גיל, לפי נפגעים, תאונה;

495 (19691971) התאונה וחומרת
בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ת/32
תאונה סוג לפי נסיעה, ק"מ למיליון דרבים

496 (19611971) רכב וסוג

נהגים
ודרגת הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים, י"ת/33.

497 (19661971) הרשיון
497 (1970) וגיל הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים, י"ח/34

וכיטזדו ג1ל1ים יט.
499 מבוא

בנקאיים מוסדות .
בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ט/1

501 (19541971) ישראל
והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכום י"ט/2.

502 (19541971) לאשראי השיתופיות
הבנקים של ורווחים הוצאות הכנסות, י"ט/3
לאשראי השיתופיות האגודות ושל המסחריים

506 (19671971)
למשכנתאות הבנקים 'מאזני סיכום י"ט/4.

507 (19671971) ולהשקעות

ביטוח חברות
ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות י"ט/5

508 . . (19501971) הביטוח ענף לפי בישראל,
בישראל, שנתקבלו כללי בביטוח פרמיות י"ט/6>

509 (19501970) ביטוח ענף לפי
;1970) העסק סוג לפי מרוכז עסקים חשבון י"ט/7.

510 (1971
הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום י"ט/8

512 ... (19501970) ישראליות חברות של
הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/9

513 (19501971)
של בישראל והשקעות מביטוח התחייבויות י"ט/10

515 ... (19551970) נוכריות ביטוח חברות

גמל קופת
לפי בקרנות, וצבירה הגמל קרנות חשבונות י"ט/11

516 (19691971) הקרן סוג
סקטור לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי י"ט/12.

518 (19691971) הקופה מנהל
מנהל סקטור לפי ,הגמל, קופות נכסי סיכום י"ט/13

520 (19681971) הקופה

טז
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החינוך במערכת הוראה כוחות
עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים, כ"ב/8

581 תשלב) עד (תשל הספר בית סוג לפי
לידה, יבשת גיל, מין, לפי ומורים, גננות כב/9
בהוראה מוכרות ותק ושנות עלייה, תקופת

582 תשיל) עד (תשכ"ו עברי) (חינוך
צורת בהוראה, ותק השכלה, לפי מורים, כ"ב/10.
עברי) (חינוך הספר בית ותואר מחוז יישוב,

583 (1964/651969/70)
אוכ קבוצת גיל, מין( לפי ומורים, גננות כ"ב/11
וסמיכות בהוראה מוכרות ותק שנות לוסייה,

584 ... תשיל) (תשבה; ערבי) (חינוך להוראה

החינוך במערכת ותלמידים כיתות
ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע ב"ב/12

585 .... תשל"ב) (תשך; הספר בבית הבנים
הביניים, וחטיבת יסודיים ספר בתי תלמידי כ"ב/13
(תשיד עברי) (חינוך הספר בית הואר לפי

585 תשל"ב) עד
כיתה דרגת לפי ספר, בבתי תלמידים ב"ב/14

586 תשל"ב) עד (תש"ט
תלמידים ומספר הספר בית סוג לפי כיתות, כ"ב/15

588 תשל"ב) (תש"ל; בביתה
לפי העברי, החינוך של ספר בבתי תלמידים כ"ב/16~
ומוצא.(תשכ"ב הספר בית סוג הכיתה, דרגה

589 . השלא) עד
של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים כ"ב/17.
לימוד וסוג מוצא מין, לפי העברי, החינוך

590 תשל''א) עד (תשכ"ז
חינוך וסוג דת לפי הערבי, בחינוך תלמידים כ"ב/18

590 (תשל"ב)

בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות
הנחה דרגת לפי עליסודי, חינוך תלמידי ב"ב/19

591 השל"א) (תש"ל; הכיתה ודרגת לימוד בשכר
מין לפי בגרות, בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/20.

593 תשל"א) עד (תש"ט לימוד וסוג
מגמת לפי העלתיכוני, בחינוך תלמידים ב"ב/21
(תשל"א; וגיל מין לימוד שנת לימוד,

593 חשל"ב)

אקדמיים מוסדות
אקד במוסדות תארים ומקבלי תלמידיט כ"ב/22

594 תשל"א) עד (תש"ט מיים
(תש"ט האקדמיים במוסדות האקדמי הסגל ב"ב/23

595 תשל"א) עד
הלימוד תחום לפי העברית, האוניברסיטה כ"ב/24

595 (תשל"א)
לפי לישראל, טכנולוגי מכון  הטכניון כ"ב/25

596 . (תשלא) מחלקות
הלימוד תחום לפי אביב, תל אוניברסיטת כ"ב/26

597 . . . (תשלא)
הלימוד תחום לפי בראילן, אוניברסיטת ב"ב/27

597 (תשל"א)
הלימוד תחום לפי חיפה, אוניברסיטת בב/28.

598 (תשלא)
הלימוד תחום לפי הנגב, אוניברסיטת כ"ב/29

598 (תשל"א)
גיל, מין, לפי אקדמיים, במוסדות תלמידים כ"ב/30
ותחום תואר עלייה, ותקופת לידה יבשת

599 (תשלא) לימוד

עמוד mb

ומשטרה משפטים כא.
55* 8כוא

משפטית סטטיסטיקה
ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כ"א/1

556 (19501971) פעולה
סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/2

559 (19501971) עניין
פעולה שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים כ"א/3

561 (19501971)

פלילית סטטיסטיקה
עבירה סוג לפי פליליים, הרשעות.במשפטים כ"א/4

562 (19511970) ועונש
לפי בדין, שחויבו מבוגריס עבריינים כיא/5,

563 (19511970) אוכלוסייה קבוצת
1957) בדין שחויבו צעירים עבריינים כ"א/6

565 (1970
האש בפנקס שנרשמו "אמיתיות עבירות כא/7

1950) עבירה סוג לפי המשטרה, של מות
566 . . . (1971

אוכלוסייה וקבוצת סוג לפי אסירים, כא/8
567 (19511971)

ובמוס במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כא/9
567 (19571971) אחרים דות

סוג לפי לפועל, להוצאה המשרד פעולות כא/10
567 (19501971) העניין

1950) הציבוריים הנוטריונים פעולות כא/11
568 (1971
568 (19501971) ודיינים שופטים כא/12
568 (19501971) רשיונות בעלי דין עורכי ב'א/13

חינוך 3ב.
569 מבוא

חינוך
האוכלוסייה של השכלה רמת

מספר לפי ומעלה, 14  בגיל האוכלוסייה כ"ב/1
יבשת גיל, מין, ספר, בבית לימוד שנות

575 .... (1961 ;1971) עלייה ותקופת לידה ■

לחינוך לאומית הוצאה
מבצע סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה כ"ב/2

576 (1967/681969/70) הוצאה וסוג
חינוך שירותי לפי לחינוך, לאומית הוצאה י כ"ב/3

577 (1963/641969/70) עיקריים
לפי ומימונה, לחינוך הלאומית ההוצאה בב/4

577 (1968/69 ;1969/70) הסקטור

החינוך מערכת
המוסד סוג לפי החינוך, במערכת מוסדות כ"ב/5.

578 תשל"ב) עד (תשט
סוג לפי החינוך, במערכת הוראה משרות בב/6

579 תשל"ב) עד (תש"ט המוסד
המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים . כ"ב/7

580 תשל"ב) עד (תש"ט



עמוד לוח

ועודף תשלומים תקבוליט,  ושאירים זקנה כ"ד/4
622 (1955/561971/72)

ושיעורי ושאירים זקנה גמלאות מקבלי כ''ד/5
622 (1955/561971/72) הקצבה

ועודף תשלומים תקבולים,  אימהות כ"ד/6
623 (1955/561971/72)

1955/56) לידה ודמי לידה מענקי מקבלות כ''ד/7
623 (1971/72

תשלומים תקבולים,  ילדים בגין קצבאות כ"ד/8
624 (1960/611971/72) ועודף

כאחוז והקצבה ילדים בגין קצבאות מקבלי כד/9
הילדים מספר לפי לשכיר, הממוצע מהשכר

624 (1960/611971/72) במשפחה
ועודף תשלומים תקבולים,  עבודה נפגעי כ"ד/10

625 (1955/561971/72)
625 (1955/561971/72) עבודה נפגעי גמלאות כ"ד/11

כלכלי(1955/56 ענף לפי עבודה, נפגעי כ"ד/12
626 (1969/70

התאונה תוצאות לפי עבודה, נפגעי כ"ד/13
626 .. (1955/561969/70)

שכירים עבודה נפגעי של תכיפות שיעורי כ~ד/14
1955/56) סיכון ענף לפי חומרה, ושיעורי

627 . (1969/70

מבחן ושירותי סעד
מעמד לפי הסעד, לשבות שבטיפול משפחות כ"ד/15
וסוג המשפחה ראש תכונות מוניציפאלי,

628 (1955/561970/71) עזרה
המבחן לשירותי בטיפו ומבוגרים נוער בני ב"ד/16

629 (19531971)

וגידור תרבות שירותי כה.
630 מבוא

מועדי לפי ומעלה, 14 בגיל לרדיו מאזינים כ"ה/1
(יהודים) וגיל מין שידור סוג האזנה,

631 . . ., (iiii 1972)
(יהודים) ומעלה 14 בני בטלוויזיה צופים כ"ה/2

632 (1971 ;1972)
14 בני בטלויזיה וצופים לרדיו מאזינים כ"ה/3

632 . (1972) יהודים) (לא וגיל מין לפי ומעלה,
633 (1960/611971/72) מוסיאונים כ"ה/4

1960/61) סרטים וינוא קולנוע בתי כה/5
633 (1971/72

כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בתי כ"ה/6
ויישובים מחוז לפי לכרטיס, ומחיר פדיון

634 (1970 ;1971) נבחרים
נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים כ"ה/7

636 (1965/661970/71) .

ותדירות נושא לפי עת, וכתבי עיתונים כ"ה/8
637 (1970)

המוחזקים השטחים כו.
638 מבוא

אוכלוסייה
643 (19671970) האוכלוסייה גידול מקורות כ"ו/1

גיל לפי נקבות, ל1,000 זכרים מספר כ"ו/2.
643 (19671971)
644 (ix 19671971) וגיל מין לפי אוכלוסייה, כ"ו/3

עמוד לוח

מבוגרים חינוך
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים כיב/31
1951) והתרבות החינוך משרד מטעם

600 (1972
והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים כ*ב/32
העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית

600 (19501971)

גריאות שירותי גג.
601 מבוא

מבצע סקטור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כג/1
604 (1967/681969/70) הוצאה וסוג

הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ג/2
605 (1963/641969/70)

לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה "ג/3 כ
605 (1968/69 ;1969/70) סקטור

אשפת
606 (19481971) וסוג בעלות לפי חולים, בתי כ"ג/4.

1950) מיטה סוג לפי חולים, לבתי קבלות כ''ג/5
606 (1971 .

מיטה וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיטות כ~ג/6
607 (19481971)

חולים, בבתי מיטות ותפוסת ממוצעת שהייה כג/7
608 ........ (19611971) מיטה סוג לפי

מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות כ"ג/8
609 .... (19501971) והפטירות הלידות

בריאות ביטוח
בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה כג/9.

610 (19491971) חולים

מונעת רפואה
והנמצאים ובילד באם לטיפול תחנות כג/10

612 . . . (19501971) מבצע גוף לפי בפיקוח,
נפשות ל100 מגעים של חודשי ממוצע כ"ג/11
פיקוח ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות
התחנה בעלות רשומים סוג לפי ממוצעת,

613 (1971) מגע וסוג
סוג לפי חינוך, במוסדות רפואית עבודה כג/12

614 . . . תשיל) (תשכ"ט; המבצע והגוף המוסד
הראשונה חייהם בשנת ילדים חיסון כ"ג/13

616 (19651971) והשנייה
עיקריים רפואיים במקצועות רשיונות בעלי כ"ג/14

617 (19521971)

וסעד תוחה שירותי נד.
618 מבוא

לאומי ביטוח,
מבוטחים סוג לפי וגבייה, מבוטחים כ"ד/1

620 (1955/561971/72)
לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות כ"ד/2

620 . . ייעוד.(?7./1955/561971) לפי לאומי, .

המוסד של ועודף תשלומים תקבולים, כ"ד/3
1955/56) המימון סוג לפי לאומי, לביטוח

621 .(1971/72

יח



עמוד לוח

נטיעה ותקופת מין לפי המטעים, שטח כו/25
665 .... תש"ל) עד (תשכיח ושומרון ביהודה

ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת כו/26
666 (תשלא) ויעד מקור לפי

וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת בו/27
666 (תשל"א) ויעד מקור לפי סיני,

ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד, בתי כיו/28
667 תשלא) (תשל;

תעשייה
668 (1970 ;1971) תעשייה מדדי כו/29

בנייה
יוזם סקטור לפי האזרחית, הבנייה כ"ו/30

670 (viixii 19671971)

מסחר
במסחר עבודה ושכר שכירים המכירות, ערך ב"ו/31

671 (19681971) הסיטוני
672 (19681971) הארחה בתי כ"ו/32

מקומיות רשויות
ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות כ"ו/33

673 (1970/71 ;1971/72)
וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות ב"ו/34

674 (1970/71 ;1971/72) סיני

משפטים
וסוג פעולה שלב לפי משפט, בבתי עניינים כו/35

675 (19681971) עניין

חינוך
(תשכח מנהלת רשות לפי חינוך, מוסדות כו/36

676 י. ... תשל"ב) עד
כיתה ודרגת מוסד סוג מין, לפי תלמידים, ג"ו/37

677 תשל"ב עד תשכח

נספחים
1972 והדיור האוכלוסין מ3?ד כז.

680 מבוא

682 (1961 ;1972) ונפה מחוז לפי אוכלוסייה, כז/1.
683 (1961 ;1972) ונפה מחוז לפי בית, משקי כ"ז/2
684 (1961 ;1972) יישוב צורת לפי אוכלוסייה, כז/3.
684 (1961 ;1972) יישוב צורת לפי בית, משקי .4113

שמנו ביישובים בית ומשקי אוכלוסייה כז/5
;1961) 20 v 72n nVmyi תושבים 10,000

685 . (1972

תשל"א החקלאות מפקד כ"ח.
687 38וא

688 יישוב צורת לפי עקריים נתונים כח/1
לפי עיקריים, חיים ובעלי הקרקע ניצול כח/2

690 ; טבעי אזור

עמיד לוח

משפחות
דיור צפיפות משפחה, גודל לפי משפחות, כו/4

646 (1971) נבחרות יישוב וצורות

לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי חי, לידות כו/5

647 (19681971)
647 (19681971) נפה לפי חי, לידות כיו/6

לאומית והוצאה הכנסה
1968) במקורות ושימושים מקורות כו/7

648 (1971
עיקריות קבוצות לפי פרטית, לצריכה הוצאה כו/8.

650 (19681971)
650 (19681971) פנויה פרטית הכנסה בו/9

התשלומים מאזן
651 . . (1969 ;1970) התשלומים מאזן אומדני כ10/1

חוץ סחר
652 (19681971) pn סחר ומאזן יצוא יבוא, בו/11

נבחרות סחורות קבוצות לפי ויצוא, יבוא כו/12
653 (1971) קנייה וארצות

מחירים
ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד כ"ו/13

654 (19691971)

המזונות מאזן
ליום, לגולגולת והתזונתי האנרגטי הערך ביו/14

655 תשל"א) (תשל; מזו קבוצת לפי

ותעסוקה אדם כוח
כוח תכונות לפי בגיל+14, האוכלוסייה נו/15
ביהודה נבחרות יישוב וצורות מין העבודה,

656 (viaxii 19681971) ושומרון
כוח תכונות לפי בגיל+14, האוכלוסייה בו/16
ברצועת נבחרות יישוב וצורות מין העבודה,

657(viiixii 19681971) סיני וצפון עזה
גוח תכונות לפי ומפלה, 14 בגיל גברים, גו/17

658 (1969 ;1971) גיל וקבוצת העבודה
ליום ממוצע ושכר שכירים מועסקים נו/18.

659 ... (1970 ;1971) כלכלי ענף לפי לשכיר,
יישוב צורות כלכלי, ענף לפי מועסקים, נו/19

660 (19691971) ומין נבחרות
1969) ומין כלכלי ענף לפי שכירים, כ*20/1

662 (1971
נבחר כלכלי ענף לפי בישראל, העובדים כו/21

662 (19691971) לשכיר ממוצע יומי ושכר
ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כו/22

663 (19691971)

חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה, נו/23.

664 תשל"א) עד (תשכ"ח
ושומרון ביהודה המשקים שטח ניצול נו/24

665 תשלא) עד (תשכח;

יט



הלשכה פרסומי

במבואות מופיעות ולרבעונים) לירחונים לשנתונים, (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות 

. העניין. לפי השנתון, לפרקי

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת. רשימה

. הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי
. לישראל. סטטיסטי שנתון א.

 ורבעונים: ירחונים ב.
מתפרסמים לירחון ב"מוסף" שוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 

וכר. אחרים חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים של תוצאות
מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 
חוץ סחר של לסטטיסטיקה ירחון _

ויצוא. יבוא כרכים: בשני חוץ, סהר של לסטטיסטיקה רבעון _
המוחזקים לשטחים סטטיסטי ירחון _

לסט הירחון לישראל, הסטטיסטי הירחון מתוך: תדפיס  חקלאית סטטיסטיקה _
המוחזקים. לשטחים הסטטיסטי הירחון מחירים, של טיסטיקה

.; רבעון.  עלייה של סטטיסטיקה _
מיוחדים: פרסומים ג.

י ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסלרה
חוברות. 390 זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף או הלשכה

1961הופיעו42כרכים. מפקדהאוכלוסיןוהדיור ד.
"■.... כרכים. 5 הופיעו 1967 והדיור האוכלוסין מפקד ה.

אחד. כרך הופיע כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ו.

כרכים. הופיעו13  והמלאכה1965 התעשייה מפקד ז..
. אחד. כרך הופיע עד,כה תשל"א החקלאות מפקד ח.

טכניים.: פרסומים ט.

סיווגים עריכת'סקרים; שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסדרה
חוברות. 36 זו בסדרה הופיעו כה עד וכד'. יישובים רשימות יד, ומשלחי הכלכלה ענפי של י

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביזמת פרסומים
לאור שיצאו לפרסומים כרכים, 4 הופיעו כה עד סטטיסטיים: נתונים הכוללים "פרסומים

■ ■.■... .19651971 בשנים

......"/.. "  אחרים: פרסומיפ
לעיל. שצוינו בסדרות נכללו שלא פרסומים הם אלה



העניינים מפתח

נתונים מופיעים שבהם הלוחות את למצוא הקורא על להקל היא המפתח מטרת
במספר נמצאים המבוקשים הנתונים כאשר בעיקר מסוים, נושא עבוד סטטיסטיים
בנוסף הקורא לעזרת איפוא בא המפתח השנתון. של שונים בפרקים או לוחות
לפי בעיקר שלמים, תחומים לפי מסודרים הנושאים גו ז') (עמ' העניינים" ל"תוכן

המשק. ענפי

שמות של פירוט ובתוכם הערכים שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
מופיעים אלד. כאשר משניים לערכים מפורט הערך כלל בדרך המשניים. הערכים
ה' בלי השם לפי מופיעים הידיעה בה' הפותחים הערכים שמות לוחות. במספר

הידיעה.

אות ידי על בשנתון מופיע הוא בו המקום מסומן במפתח ערך כל שם ליד
 ח' בפרק 12 מס' לוח פירושו  "ח/12" (כגון: הפרק בתוך הלוחות ומספר הפרק

חוץ). סחר

"משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
לחפש עשוי הקורא לפיה בצורה, כלל בדרך מנוסחים, וכד') והתעשייה" המסחר
יד על ניתן הערך ביאור המשרד"). ותעשייה, "מסחר שירותים", "דת, (כגון: אותם
פרט מדדים, משקי". סקטור "לאיהודים, אוכלוסייה", "לאיהודים, כגון: הערך, .שם

מתייחסים. הם אליו הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי

כולל: איגו המפתח

אחרים. גיאוגרפיים ושמות יישובים איזורים, מדינות, של מפורטים שמות 
מופיעים אלה וכד'. מפלגות יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 
אם אלא "מפלגות", יד", "משלחי "מחלות", כגון: כולל, שם תחת במפתח

אחד. מלוח ביותר נתונים עבורם יש

בדרד מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
 "יבוא כגון: מתייחסים, והם אליו הערך בפירוט כולל שם תחת כל,
 "תעשייה ייצור"; מעובד, שטח  יבולים  "חקלאות סחורות"; סוגי
אחד. מלוח ביותר נתונים עבורם יש כאשר מפורטים הם מוצרים". ייצור

מופיעות אלה וכד'. לידה יבשת גיל, מין, כגון: (תכונות), מיון בחינות 
וכד'. גיל"  מין  "אוכלוסייה כגון: מתייחסות, הן אליו הערך בפירוט

כא



לוח

(המשך) אוכלוסייה
ב/3026 משפחות
כח/1 חקלאיימ במשקים
כז/1 ;11 ,7 ,6 ב/4, נפה
כז/3 ב/119; יישוב צורת
כז/1 ב/6; צפיפות
כב/1 לימוד שנות
ב/17 תחזית

יהודית אוכלוסייה
ב/2927,25,2320,18,17,14,129,7,51
7/3 טבעי אזור
נ/21 מוצא ויבשת ארץ
ב/23,22 לידר, ארץ
25 ,23 ,21 ב/1816, גיל
15 ,14 ב/2, הגירה
ב/10 . . . ארגונית השתייכות
ב/2320 לידה יבשת
11 ,4/3 מחוז
25 ,21 ,18 ב/16, . .. מין
ב/12 .■ מוניציפלי מעמד
ב/25 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב;5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/2927 ....... משפחות
14 ,11 ,7 ב/4, .......... נפה
ב/3 בעולםובישראל
15 ב/119, .. יישוב צורת
ב/2 טגעי ריבוי
ב/17 תחזית
21 ב/20, . עלייה תקופת

לאיהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה

כח31 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ה/14 עוליס מגורי
כב/31 לעברית

העברית האוניברסיטה
24 בנ/23, אקדמי סגל
ה/2117 מחויל סטודנטים
כב/24 לימוד תחום
24 כב/22, תארים ומקבלי תלמידים

אילן בר אוניברסיטת
27 בב/23, אקדמי סגל
כב/27 לימוד תחום
27 בב/22, תארים ומקבלי תלמידים

חיפה אוניברסיטת
29 כב/23, אקדמי סגל
כב/29 לימוד תחום
29 כב;22, תארים ומקבלי תלמידים

הנגב אוניברסיטת
29 כב/23, אקדמי סגל
כב/29 לימוד תחום
29 כב/22, תארים ומקבלי תלמידים

אביב תל אוניברסיטת
26 כב/23, אקדמי סגל
כב/26 לימוד תחום
26 כב/22, תארים ומקבלי תלמידים

ציוד אופטיקה,
ח/4 ויצוא יבוא
כ/13 מבס
ין/4 קמעוני במסחר
כ/14 קנייה מס

לוח

א
אבובים

יד/13 ייצור
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

אבוקדו
יג/15,14 ייצור
יג/19 .י ... מאורגן שיווק

אבטיחים
יג/15,14 יא/9; ויצוא ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מחירים
כו/14 המוחזקים צריבהיבשטתיס
יג/7 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יב/2824 '.י רשומה אבטלה

יקרות אבנים
ח/4 ויצוא יבוא
ב/13 מבס

שיתופיות אגודות
יב/17 קואופרטיבים חברי
יז/3 סיטוני במסחר
יז/5 ■.■ קמעוני במסחר
יח/15 אוטובוסים בתחבורה,
יד/2 .. . . . . . . ... ■ ■בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/5;יז/3 בבנקים אשראי
יט/3 ורווחים rm<sw הכנסות, .

יט/2 .י מאזנים
ט/4 שטרות תיווך

אדמה אגוזי
בוטנים ראה

אגוזים
יג/1612 יא/9; ייצור
יא/139 י המזונות במאזן
כו/14 . . . המוחזקים בשטחים צריכה
יג/3 מעובד שטח

. אגסים
יג/30 הגידול חשגון
15 יג/14, ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
יג/20,15,14 לתעשייה

אגרות
כ/10 ■.■ הממשלה הכנסות
34 בו/33, המוחזקים השטחיס בערי הכנסות
ב/20 המקומיות הרשויות הכנסות
יד/13 ייצור אוטובוסים,
יח/28,24,16,15 תחבורה אוטובוסים,
יח/25 ייצור ושנת גיל
13 י/1, . . . מדד תשומה, מחירי
יח/32 דרבים בתאונות מעורבים
15 יח/2, עבודה ותשומת חסוקה
בז/51 בן301; אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
בז/5 ;13 ב/8, יישוב גודל
17 ,1613 גיל.
נ/10 ארגונית השתייכות
ב/134 גיאוגרפית חלוקה
בז/1 ;11 ,6 כ/4, מתת
ב/16 מין
ב/12 מוניציפלי מעמד

כג



לוח

אמוניה
יי/13 ייצור
יג/38 בחקלאות צריכה

אמנים
ה/86 משתקעים ותיירים טולים
יב/23 ושכר שכירים
ט/1 תשלום אמצעי

אנונה
15 יג/14, ייצור
יג/19 מאורגן שיווק

אניות
ח/10 יבוא
4 יח/3, הסוחר צי

ימית הובלה גם: ראה
=א/8 אסירים

אפונה
15 יג/14, ייצור
8 יג/4, מעובד שטח
יד/13 שימורים
יג/20 לתעשייה

אפרסמון
15 יג/14, ייצור
יג/19 מאורגן שיווק

אפרסקים
15 יג/14, ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, .י לתעשייה

אקדמאים
יד/12 . . בתעשייה

אקדמיים תארים גם: ראה
א/73 אקלים

ארטישוק
קנרס ראה

אריגים
*in ויצוא יבוא
יד/13 ייצור

וכלים חומרים אריזה,
יג/29 ההדרים בענף הוצאה
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
2 יז/1, . . סיטוני במסחר
כ^4ג קנייה מס
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

לימודים ארכיטקטורה,
כב/25 בטכניון

אשכוליות
יג/18 יא/9; ייצור
29 יג/18, יא/9; ח/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מחירים
י/11 מדד תפוקה, מחירי
20 יג'18' יא'9; לתעשייה

גופרתי אשלגן
יי'13 ייצור
יג'38 בחקלאות צריכה
כג/84 אשפוז

מאושפזים גם: ראה
אשראי

כ'20 המקומיות הרשויות הכנסות
השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים של יתרות

ט'5 לאשראי
4 ז'2' התשלומים במאזן
ט/4 פיננסיים מוסדות ע"י לציבור שניתן

לוח

אופנועים
ה/15 עולים ברשות
יח/28,24 .. תחבורה אופנועים,
יח/25 ייצור ושנת גיל

המדינה אוצר
6 כ/5, והתחייבויות זכויות

אורז
יא'9 . . המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מחירים

אורחים
9 יז/8, . הארחה בבתי
כו/32 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
ג/33 חיים אורך

אחיות
ב/16 מדינה עובדות
ה/86 משתקעות ותיירות עולות

אחסנה
יח/1 . . . . . עבודה הוצאות
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/5 מקומית גולמית השקעה
יח/1 ;20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, . . . המוחזקים בשטחים מועסקים
יז/11,10 אלקטרוניים מחשבים
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/20 שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
יח/1 יב/23; ו/9; שבר
כו/18 המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

אטריות
יד/13 ייצור
י/5 קמטוניים מתירים

חוב איגרות
15 ,14 ,10 ט/8, בבורסה
4 יט/2, בנקים של
יט/10 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/9 ישראליות ביטוח חברות נכסי
ט/12 ■. . . תשואה

והפיתוח העצמאות מלווה איגרות
6 ,4 ז/2, התשלומים במאזן

מוצרים איטונג,
יד/13 ייצור
י/7 מדד למגוריפ, בבנייה תשומה מחירי

ילדים אימוץ
כא/2 משפט בבתי בירורים

אינדקס
נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה

חומרים אינסטלציה,
כו/12 המוחזקים ויצוא'בשטחים יבוא
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

ואלמנות אלמנים
11 ג/9, נישאים
ה/9 משתקעים ותיירים עולים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
טנפים תעשייה, ראה:

גופרתי אמון
יד/13 . . . . ייצור
יג/38 בחקלאות צריכה

.כד



לוח

(המשך) ביטוח
12/P בעיתונות מודעות
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/3ג מדד באוטובוסים, השומה מחירי
י/ל מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/11 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
10 /< מדד בחקלאות, תשומה מחירי
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים
יב/23 ושכר שכירים
כל/141 לאומי ביטוח
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/10 לממשלה מלוות
כא/1 דין בבתי שנתבררו עניינים
ו/ל ביטוח בעד תשלומים

המערכת ביטחון,
יז/10 אלקטרוניים מחשבים

המשרד ביטחון,
הממשלה משרדי ראה;

טז/161 בינוי
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/ל הממשלה והלוואות השקעות
ט/17,16 עצמי והון פירוק חברותרישום,
טז/16 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
20 יב/1310, מועסקים
כו/18 המוחזקים בשטחים מועסקים
יח/20 משאיות
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/16 יב/20; שבירים
בו/18 המוחזקים בשטחים שכירים
טז/16 ו/9; שכר
כו/18 המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/8 נקי מקומי תוצר

ביצים
ו/4 לצריכה הוצאה
יג/33 הלול ענף בחשבון
ח/4 יבוא
33 ,22 יג/1611, יא/9; ייצור
כו/23 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/22,15,14 יא/9; ;7 ח/4, יצוא
יא/139 . . המזונות במאזן
י/3 . מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים
י/10 מדד תפוקה, מחירי
כו/14 ...... המוחזקים בשטחים צריכה

בלו
כ/10 הממשלה הכנסות

במיה
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה

בנזין
26 יח/19, משאיות בשימוש
טז/111 בנייה
ט/5 בבנקים אשראי
יב/25 עבודה דורשי
כו/33 ושומרון יהודה ערי הוצאות
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות

לוח

ב

בגדים
יז/4 קמעוני במסתר

הלבשה גם: ראה
בדוים

כח/1 בז/3; ב/117; אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
כז/4 בית משקי
ג/8 ומתגרשים נישאים
כח/1 ומיכון חיים בעלי מעובד, שטח

בדים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
יז/4 קמעוני נמסחר
נ/14 קנייה מס

עבודה בהמות
יג/34 במשקים

בוטגים
יג/1612 יא/9; ייצור
15 יג/14, יא/9; י יצוא
יא/9 המזונות במאזן
5 יג/4, מעובד שטח
15 יג/14, יא/9; .י. לתעשייה

והכנסה ביטחץ בולי
כ/10 הממשלה הכנסות

ערך לניירות בורסה
ט/15,14 ומניות חוב איגרות
ט/9 מניות לשערי מדדים
ט/15 רשום והון מחזור
ט/11 בבורסה הרשומות למניות תשואה

לכנסת בחירות
כ/1 תוצאות

בטטות
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

צריכה בידור,
ו/4 לצריבה הוצאה
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
4 ,2 יא/1, משפחה הוצאת
י/3 ....;... מדד לצרכן, מחירים
י/12 _ מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כה/81 שירותים בידור,
יב/21 עירוני לשכיר משבר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
י/4 מדר לצרכן, מחירים
14 ,13 ה/86, עובדים עולים,
23 יב/20, שכירים
יב/23 שכר
8 ה/6, עובדים משתקעים, תיירים

תרבות גם: ראה
ביוב

המוחזקים השטחים בערי והוצאות הכנסות
34 כו/33, ממפעלים
טז/15 צינורות הנחת
יט/105 ביטוח
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
כג/9 בריאות ביטוח
20 יח/12, למשאית הוצאה
ט/105 ביטוח חברות

כה



לוח
(המשך) בננות

s/, קמעוניים מחירים
יג/3 . . . מעובד שטח
,ג/19 .■ מאורגן שיווק
,ט'1_4 בנקים
14 יט/2, ז/5; .. בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
כ/6 ובחול בארץ בבנקים האוצר זכויות
יז/12 ...* בעיתונות מודעות
כ/10 . .. לממשלה מלוות
כ/20 המקומיות לרשויות מלוות
10 יט/9, ביטוח חברות פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות גם: ראה
מסחריים בנקים

ט/5 . .י. .י,י. .י .". . . בבנקים אשראי
יט/3 ורווחים הוצאות הכנסות,
יט/2 י .י .י .י. . . ...י. והתחייבויות נכסים
ן(5 * י חוץ במטבע נכסים
ט/11 י בבורסה הרשומות למניות תשואה

ולהשקעות למשכנתאות בנקים
יט/4 . . . . והתחייבויות נכסים
5yT .י . . . .. חוץ במטבע נכסים
ט/11 ! ! בבורסה למניות'הרשומות תשואה

ישראל בנק
יט/! . , . .י. . . .י. ,י. י. .י .\ התחייבויות
כ/6 .י ". .י האוצר של מזומנים
ב/10 י י י . . .■ יי לממשלה מלוות
יט/1 ;/s7 י. י. י. י. נכסים

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק
4 ז'2, ■..... י. התשלומים במאזן

יי י \ , ,; חיים בעלי
37/3, . . .*. במספוא הזנה
יא/11 י ליום לגולגולת חלבון
ח/4 V י יביא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
21 ,16 ,15 ,13 יג/11, . "ציי .

כו/23 ; . . . ■ המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15 ח/4; יצוא
כ/13 מכס
כח;1 יג/34; במשקים
יג/23 מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 יביא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
24 יג/1611, "ציי
כן/23 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15,14 ח/4; יציא
4/, . . . מדד לצרכן, מחירים
י/10 * מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מתירי
כ/13 מ"

■ מלאכה בעלי
ט'5 t בבנקים אשראי
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
14 ,13 ה/86, . עולים
בו/22 . . . המוחזקים בשטחים
,ב/20 . . . ... . . . שבירים
ה/86 " משתקעים תיירים

י, בצלי:
י;5 , קמעוניים מחירים
9 יג/8, מעובד. שטח

לוח
(המשך) בנייה

ו;8 בקי מקומי. ותוצר הכנסה.לאומית
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
בב/32 . . מקצועית והשתלמות הכשרה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
7 ,6 טז/31, ייעוד
יב/24 מובטלים
יז;12 בעיתונות מודעות
יב/20,1610 מו3סקים .

22 ,19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
11 יז/10, י אלקטרוניים מחשבים
14 כד'12, .7 עבודה נפגעי .

13 ה/86, י עובדים עולים,
יב/30 שאבדו עבודה וימי שביתות,'השבתות
כו/30 המוחזקים בשטחים
,ב/20,10 , . ■. . .■... . .\ שכירים.
22 ,20 בו/18, המוחזקים בשטחים שבירים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
יב'23 ; שכר
כו/21 . י. בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כו/18 המוחזקים בשטחים שבר
יב/18 ; ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ה/86 עובדים משתקעים, תיירים
ו/1311 תשומהתפוקה
טז'/118,6,5,31 ... 7. .. בנייה.למגורים
9 טז/8' . .... ......... בניינים
טז/10 מקומית גולמית השקעה
7 ,6 י/1, מדד. תשומה, מחירי
טז;8 . . .י .'. . .'.'.'..'. . . . הבנייה משך
108 ,5 טז/3, , , טיטית י

10 ,6,6,3 /er . . י. ..... ... ציבורית
כו/30 המוחזקים בשטחים

פרטית בנייה.
טז/108 מגורים ■;בנייני
11 ,5 טז/4, . יייות
טז/10 .'.י . מקומית גולמית השקעה
טז/3 ייעוד
כ30/7 ■. . . המוחזקים בשטחים

י י י בנייה.ציבורית
טז'10 מגורים בנייני
טז/64 ...' .......... יייית.
0ךן10 מקומית גולמית השקעה
טז/3 ... ייעול
כו'30 המוחזקים בשטחים

וציוד חומרים בניין,
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
10;f, . י לייצור תשומות יבוא
י/11 ! ! הדרים,מדד בגידול תשומה מחירי
י/10 \\ מדד בחקלאות, תשומה מחירי
2 יז/1, סיטוני במסחר
,ז'4 קמעוני במסחר
כ/14 \ \ *. ......■ .:..:.. קנייה מס

ציבור בנייני
7 טז/2,1, ■ . . בנייה
כ'11 הממשלה הוצאות

. בננות
19 יג/1612, יא/9; . . .■ ייציי
15 יג/14, יא/9; יצוא
,א/9 המזונות במאזן

;כו



לוח

חולים בתי
6 בג'4' בעלות .

2 "י1' לאומית הוצאה
כג'5 . .■.. ,. שנתקבלו חולים
8'u ופטירות לידות
7,6/" מיטות
74/" י י סוג

בריאות גם: ראה
מגורים בתי

י'8 ". . נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/10 י'6: מקומית גולמית השקעה
י'9 . שכר

_ דייר גם: ראה
למורים מדרש בתי

כי'37 המוחזקים בשטחים
ולגננות למורים מדרש בתי

כבי? עבודה יחידות
15/" כיתות
9 ,8 כג/6, מורים
כב'5 החינוך במערכת
"י12 . . . רפואית עבודה
18 ,16 ,14 ,12 כב/7, . תלמידים

 מטבחיים בתי
יג'23 . .. חיים בעלי שחיטת
9'8/" מלח יבתי ,*,11x0 בנייה
יב/25 ........ עבודה דורשי
כב'32 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב'24 . . . . ■ . . . ....יז/12מובטלים . בעיתונות מודעות
12 י'1' מדד תשומה, מחירי

מרקחת בתי
יז'4 קמעוגי במסחר

משפט בתי
2 כא/1, עניינים
כו/35 ... י. המוחזקים בשטחים עניינים
כא/12 י ודיינים שופטים

. , ספר בתי
3 גב/2, לאומית הוצאה
גנ'8 עבודה יחידות
15/" , \ . כיתות
יז/*1 בעיתונות מודעות
108 כב/6, .......■  מווים
נב'5 .'.י . החינוך במערכת
בג'12 רפואית עבודה
כי/'3 .■ ... . המוחזקים בשטחים
1916 ,1412 כב/7, .;..... .'.. . . תלמידים

,  קולנוע בתי
כה'5 . סרטים ויבוא ביקורים
.'....כה/6 ...... לכרטיס ומחיר פדיון כרטיסים,
יז'12 . . . .. . . . בעיתונות מודעות
6 's"".■ . .. . . . . ישיבה מקומות

ג
גבולות

"י1 . . ישראל מדינת
גבינות

יי'13 ,,צור
י'5 קמעונייס מחירים

לוח

(המשך) בצל
יג'17 מאורגן שיווק
י1'20 לתעשייה
כח;2  בקר
יג'31 הענף חשבון
15'J' ייצור
כח/1 יג/34; במשקים
יג'23 מטבחיים בבתי שחיטה
א" ברד

ברזל
י"4 ויצוא י"יבוא מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
"י141 בריאות
"י84 אשפוז
גג'9 ביטוח
כג/14 רפואיים במקצועות רשיונות בעלי
כג/31 לאומית הוצאה
י/4 פרטיים מוסדות של לצריכה הוצאה
י'3 פרטית לצריכה הוצאה
4 '2 יא'1' . . . משפחה הוצאת
47 ג/46, מאושפזים
* י'3' מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרגן, "מחירים יז/10' אלקטרוניים מחשבים
כג'12 חינוך במוסדות רפואית עבודה
כ/16 מדינה עובדי רפואה, עובדי
ה/86 .... משתקעים ותיירים עולים רפואה, עובדי
כג/1310 ., מונעת רפואה
יב'23 ושכר שכירים
11 ,10/" ובילד באם לטיפול תחנות

המשרד בריאות,
הממשלה משרדי ראה:

דגים בריכות
2 כח/1, יג/2,1; י שטחי
יג/36 מים' תצרוכת

בשר
י'4 לצריכה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
ח/4;יא/9 יבוא
יג/1611 יא/9; ייצור
כו/23 המוחזקים בשטחיט ייצור
15 יג/14, יא/9; ח/4; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
4 י'3' . . מדד לצרכן, מחירים
י'5 קמעוניים מחירים
י'10 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
י'12 . . .. מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז'4 . . . .*.... קמעוני במסחר
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה

עובדים בתי.אוכל,
יב/25 עבודה דורשי
יב'24 מובטלים

בד בתי
כי'28 ושומרון ביהודה

. , דין בתי
כא/31 עניי;ים
כא/12 _. ודיינים שופטים
י"8'9 הארחה בתי
7 ,2 ,11x0 בנייה
ני/32 המוחזקים בשטחים

מלון בתי ראה,גם:

כז



לוח

(המשך) ילדים טי
כב/5 החינוך במערכת
כו/37 המוחזקים בשטחים
18 כב/7, תלמידים

י . גננות
כב/9 עלייה ותקופת לידה יבשת
11 כב/9, בהוראה ותק גיל, מין,
כב/11 להוראה סמיכות

וגרושות גרושים
ג/9 נישאים
ה/9 י משתקעים ותיירים עולים

גירושין גם: ראה
גרעינים

יג/37 . . . . חיים בעלי הזנת
שמן גרעיני

יא/9 ח/4; יבוא
ח/4 יצוא
יא/139 המזונות במאזן
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
א/7,5,4 ■. .■ גשמים

ד
דבוריות

יג/34 . במשקים
אמנות דברי

יז/4 ..; קמעוני במסחר
דבש

1614 יג/12, יא/9; י .... ייצור
15 יב/14, יא/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/10 י.... מדד תפוקה, מחירי
כו/14 .י.י המוחזקים בשטחים צריכה

בריכות דגי
י/10 מדד תפוקה, מחירי

דגים
ו/4 ■. . . ... .... . ...... לצריכה הוצאה
ח/4;יא/9 יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יג/1611 יא/9; ייצור
כו/23 ... . המוחזקים בשטחים ייצור
15 יג;14, יא/9; ח/4; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/4 קמעוני במסחר
ח/4 ויצוא יבוא דגים, עיבודי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
15 יג/14, יא/9; . . . לתעשייה

ומוצריהם דגנים
ו/4 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יג/1612 דגנים ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/5 מעובד שטח

לוח

גויבות
15 יג/14, ייצור. ■

יג/19 מאורגן שיווק  

יג/20 לתעשייה
ומוצריו גומי

ח/4 ; /. . . . . יבוא .

כו/12 המוחזקים' בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
ח/7,4 יצוא
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כ/13 מכס .

■ . ■ תעשייה ומוצריו, גומי
יד/13 ייצור
7 ח/4, יצוא
יב/23 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
טבעי. גז

יד/13 ■... . הפקה.
גזים

4/n י . יבוא
מכשירים גז;

יז/7 המקומי לשוק אספקה ■

יז/4 קמעוני במסחר
יא/2722 משפחות ברשות ■

ה/15 עולים ברשות
י " י י. מעובה נפט גז

יד/13 שיווק
י/12 . . מדד מלון, בבתי תשומה מח?רי
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

י\ .. . גזר
י;5 קמעתיים מחירים ■

9 יג/8, מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק .

יג/20 לתעשייה
שדה גידולי

יג/6 י יבולים
יב/1611 י . "צור
כו/23 * י. י. . בשטחים'המוחזקים' ייצור
י/10 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
2 כח/1, ;5 ,4 ,2 יג/1, . . . .. מעובד■ שטת י
בו/24 ושומרון ביהודה מעובד שטח
יג/36 . . . . . מים תצרוכת
ג/1916,8,7,41 י גירושין
בא/2 משפט בבתי בירורים

תקציביים גירעונות
10 כ/9, ,. . .. הממשלה של.
כ/18 ....... . . . המקומיות הרשויות של
ח/1 מסחרי גירעון
בו/11 המוחזקים בשטחים ■

. גמבה
9 יג/8, . ... .... שטח,מעובך
יג/17 ..... מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה

גמלאות
כד/11 בעבודה פגיעה דמי
כד/7 לידה ודמי לידה מענקי

קצבות גם: ראה . ■

ילדים גני
בב/6 גננות
3 כב/2, לאומית הוצאה

כה



לוח

(המשך) דירות
11 טז/5, ;28 יא/1816, דירה גודל
4 <2 יא'!/ למשפחה הוצאה
טז/11 מכורות לא חדשות
י'3 מדד לצרכן, מתירים
יא/16 יישוב צורת
י/3 לצרכן מחיריט מדד שכורות,
29,28 /21 יא/18, בשכירות
י1 יא'^1' בנייה תקופת

חומרים דישח,
י/" מדד הדריט, בגידול תשומה מחירי
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי

דשנים גם: ראה
דלעת

15 יג/14, ייצור
ינ" מעובד שטח

דלק
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ח/4 ינוא מינרלי, דלק
י""1 ". למונית הוצאה
י/3 פרטית לצריכה הוצאה
בו/33 . . ושומרון יהודה ערי הכנסות
ח/10 . . יבוא
כו/12 המוחזקים לשטחים יבוא
12 ח/10, לייצור תשומות יבוא
י"12 בעיתונות מודעות
י'3 מדד לצרכן, מחירים
י/3ג מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מתירי
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
ג/13 מכס
יז'4 קמעוני במסחר
20 יח/19, משאיות בשימוש
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות
גי'7 לידה דמי
יא'18'20'29 מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים

מוצרים דפוס,
יז/4 ; . . . . קמעוני במסחר

תעשייה דפוס,
יב/23 ושכר שבירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
דרוזים

ב/20 אוכלוסייה
27 ב'24:ג'10/ . . . . ומין גיל
ג'4 גירושין
כב/11 ומורים גננות
28 ,27 ג/4, חי לידות
ג/4 " ופטירות מת לידות
10 ג/4, ....;.; נישואין
ג/27 כולל פריון
ג'4 טבעי ריבוי
בב/18 תלמידים

דרכים
34 כו/33, המוחזקים השטחים ערי הוצאות
22 יי""' ■■ ■ ■ . החזקה
13 טז/12, ס^ילה

כבישים גם: ראה
דשנים

ח'4 ויצוא יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא

לוח

יי"12 שירותים דואר,
11 נ; הממשלה והוצאות הכנסות
4 י/3/ מדד. לצרכן, מחירים
י/13 מדד באוטובוסים, תשומת מחירי
י/12 . . . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
" יי"9' במטוסים
יב'23 ושבר שבירים
13 יח/2, עבודה ותשומת תפוקה

דובדבנים
15 יג/14, ייצור
יג'19 מאורגן שיווק

דוקטורים
כב/2624 אקדמיים במוסדות

דיג
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יג/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
יג/1611 יא/8; ייצור
נו/23 המוחזקים בשטחים ייצור
20 יב/1310, . . . . מופסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
גו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
14 כד/12, . עבודה נפגעי
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11' שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
בו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
יב/23 ו/9; שכר
בו/21 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר .

כל/18 המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1311 תפוקה תשומה
יא/2114 ךוןף
י'3 פרטית לצריכה הוצאה
4 '2 יא'1' משפחה הוצאת
י'5 מקומית גולמית השקעה
יא'29 צעירים זוגות חובות
* י'3' . מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
ה/14 לעולים
13 יא/14, צפיפות
גו/4 המוחזקים בשטחים צפיפות
י1'14 בקיבוצים
ט/3 חיסכון תוכניות

. ■ דייגים
יב/21 עירוני לשגיר משכר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
13 ה/86, .....;; עולים
כי'22 . . . המוחזקים בשטחים
יב'20 ; .... . שבירים
ה/86 משתקעים תיירים

מועסקים  דיג ג0: ראה
 דיינים

כא/12 רבניים דין נבו/י
... דירוג

17 כ/16, המדינה עובדי
דירות

ננ '3 טי/*' פרטית בבנייה
טז/64 ציבורית בבנייה
29'28 '20 יא'18' בבעלות

כט



לוח

עבודה הוצאות
15 יח/2, באוטובוסים
יח/1 באחסנה
טז/16 ציבוריות ובעבודות בבנייה
5 ,2 יח/1, ימית בהובלה
יז/2 , סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
6 ,2 יח/1, בנמלים
14 ,2 יח/1, ברכבת
13 יח/2, דואר בשירותי
10 ,2 יח/1, . בתעופה
6 יד/4, בתעשייה
יח/13,1 בתקשורת

הוראה
8 כב/6, החינוך במערכת משרות
ב/16 מדינה עובדי

 הזמנות'עובדים
יב/28 לשכותיהעבודה דרך

מהעבודה היעדרות
2 יב/1, מועסקים
כד/14 שבירים עבודה נפגעי
יד/10 בתעשייה פועלים
30 יב/29, והשבתות שביתות
ו/131 לאומית והוצאה הכנסה
כו|97 המוחזקים בשנווזים

מקצועית והשתלמות הכשרה
כב/32 בקורסים לומדים

. מוצרימ הלבשה,
ו/4 לצריכה הוצאה
ו/3 .. י פרטית לצריכה הוצאת
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
ח/4 ...........■...■.... יבוא
כו/12 , המוחזקים בשטחןם ויצוא יבוא
8 ,7 ,4/n יצוא
יז/12 בעיתונות מודעות
4 י/3, . . . .י .. . . מדד לצרכן, מחירים
בו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
יז/6 מאורגן^ קמעוני במסחר מכירות
2 יז/1, סיטוני במסחר
יז/4 . קמעוני במסחר
כ/14 .י ........... קנייה מס

. תעשייה הלבשה,
8 ,7 ח/4, יצוא
יז/12 בעיתונות מודעות
יב/23 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
הלוואות.

כ/5 האוצר
כ/6 ............. הכנסה מס לחייבי האוצר
יט/2 ט/5; מסחריים. בנקים
יט/4 למשכנתאות בנקים.
יט/1 זרים ולבנקים למדינות ישראל בנק
כו/34 סיני וצפון עזה רצועת בערי הממשל
10 יט/9, ביטוח חברות
4 ז/2, התשלומים במאזן
11 כ'7, הממשלה
כ/10 ;;.;;.. לממשלה חוץ ממקורות

שכר הלנת
יב/30 והשבתות לשביתות סיבה

הנדסאות
כב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה

לות י ;

(המשך) ויוניים
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יג/38 . . בחקלאות צריכה
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

 . שירותים דת,
ן/4 ■ פרטיים' מוסדות של לצריכה הוצאה
כו/34 סיני וצפון עזה עריירצועת הוצאות
ה/86 .. עובדים משתקעים,' ותיירים עולים
יב/23 ....:..:.:... ושברי שכירים .

המשרד דתות,
הממשלה משרדי ראה: .י

ה
שירותים הארחה,

והארחה אוכל שירותי מלון, בתי הארחה, בתי ראה ■

ד/121 הגירה
ב/2 :: . . מאזן
ב/15,14 \ ....... יהודים פנימית, ..'

י]\ "י חומרים הדברה,
יג/39 .'.י. .... . הצומח להגנת
י/11 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי ,

י/10 . , .י. .י .י. .י . .י. " מדד' בחקלאות, תשומה מחירי
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

י.. ..........י הדסה.
6 כג/4, ...... בתי.חולים ■
בג/12 . חינוך במוסדות רפואית עבודה
כג/11,10 ובילד באם לטיפול תחנות

. . . הדרים
... הלר פרי ראה

הובלה
ט/14 בבורסה הרשומות חוביומניות איגרות
ט/5  בבנקים אשראי
יא/2 . לתצרוכת משפחה הוצאת .

7 ין מדד למגורים, בבנייה תשומה מתירי . .

יב/30 ...... י שאבדו' עבודה וימי השבתות שביתות,
יג/25 .י ....... החקלאות ידי על קנויות תשומות
יח/53 ימית הובלה
כ/11 נוסעים אניות להחזקת הממשלה הוצאות
5 ,2 יח)1, עבודה והוצאות מועסקים
5 יח/2, ...;;;...; פדיון
2 יח/1, שכר
8 יח/7, ומטענים אניות תנועת .

8 יח/7, ;10 ד/2, ; . ; ; ; ; ; נוסעים תנועת
. י .  י . . אניות ג0: ראה

ציוד הובלה,
6 ו/5, ". מקומית' גולמית השקעה
ח/4 .י .י .... .י . .י . .י . .י ... י ויצוא יבוא
ב/13 .י . .י ...... י מכס

.י .י .י י. הוזלת.מחירלם
כ/11 הממשלה הענקות

; .. הולכי.רגל
יח/31 דרבים בתאונות נפגעים

■ לאומית הוצאה
גג;31 ; . . , , 1 . . ; . . לבריאות
כב/42 . ; ...... ; . לחינוך

לאומית והוצאה הכנסה גם: ראה
לאור הוצאה

יי/23 !;;;.;.;.. ושבר שכירים
ענפים תעשייה, גם: ראה



לוח

ז

  זבל
יג/1612 ייצור
י/11 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
5 יג/4, ......... . מעובד שטח

זב1ים
יב/21 . . . עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
ה/13,86 עולים
כו/22 '.י המוחזקים בשטחים
יב/20 שנירים
ה|86 משתקעים תיירים

מסחרמועסקים גם: ראה
זהב

4 ז/2, . התשלומים במאזן
יט/2 בבנקים מלאי
יט/1 ישראל בבנק מלאי
ז/5 . pn במטבע נכסים
יא/29,28 .י צעירים זוגות

זיקנה
4 יא/ ...... נתמכות משכבות וקצבות מענקים מקבלי
39/1 : י. מוות סיבת
.כד/5 לאומי מביטוח קצבות

■ זיתים
21 יג/1812, יא/9; ייצור
26 ,23 בו) ■. .. . המוחזקים בשטחים ייצור
יא/9 ......... . המזונות במאזן
יג/3 ■.... . מעובד שטח
כו/25 ושומרון ביהודה מעובד שטח
יג/20 לתעשייה

זכוכית
יד/13 ייצור שטוחה, זכוכית
י/13 .......... מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
כ/13 מכס

■.... יי זרעים
16 יג/15, ייצור ירקות, זרעי
ח/4 ויצוא יבוא שמן, זרעי
יח/10 י מדד בחקלאות; תשומה מחירי
יג/25 : . . החקלאות ידי על קנויות תשומות

ח
. . ■ ■ ■ חבושים

is ,14tf' ...................... ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
20 יג/15, לתעשייה
17,1610 חברות
יכא/2 . משפט בבתי בירורים
ו/7 ..................... ישירים מסים
ט/17 ... 7'. פירוק
ט/16 עצמי והון מחיקה רישום,
כ/12 הכנסה מס תקבולי
יט/105 ביטוח חברות

להשקעה חברות
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יז/3 סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
יד/2 בתעשייה

לוח

לימודים הנדסה,
30 ,29 כב/25, אקדמיים נמוסדות

שירותים הנדסה,
כו/33 ושומרון ביהודה הערים הוצאות
בב/19 י לימוד בשכר הנחות

, מוצרים הנעלה,
ו/4 לצריבה הוצאה
ו/ג פרטית לצריכה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
ח/4 ויצוא יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יז/12 בעיתונות מודעות
4 י'3/ .■ מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
יז/6 מאורגן .קמעוני במסחר מגירות
ט/13 מכס
2 יז/1, סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסוזר

.... תעשייה ומוצריו, עור גס: ראה
הפרתם עבודה, הסכמי

יב/30 והשבתות לשביתות סיבה
הממשלה הענקות

ב/11 מחירים ולהוזלת חרך שוקי לרכישת
לעבודה הפנייה

יב/28 העבודה לשכות דרך
הרשעות

כא/4 פליליים במשפטים
יי/29'30 ■.■.■. השבתות

"י י השכלה
כב/1 . . .י. . . אוכלוסייה
11 כב',10, ..י .י .י. .... מורים

[ מקומית גןלמית השקעה
טז/10 מגורים בבתי
2 ו/1' לאומית הוצאה
6 ו/5> הנכסי8 וסוג פעילות

השקעות
6 כ/5, האוצר
יט/2 מסחריים בנקים
יט/4 למשכנתאות בנקים
4 ז/2, ... .י .י מהשקעות הכבסות
יט/10 נוכריות ביטוח חברות
כו/23 . . . המוחזקים בשטחים צעיריט ובמטעים בייעור
7 כ/5, ;  הממקלה 
כג/31 בריאות בשירותי קבועים נכסים
3 כב/2, . חינוך בשירותי קבועים נכסים

מקצועית השתלמות
כב/32 ". ; י בקורסים לומדים
ג/45,3937 התאבדרות

ו

ויטמינים
יא/13 ליום לגולגולת
יג/37 ...;. חיים נעלי הזנת
3937 ג/ ■. . . . מוות סיבת ויטמינים, חוסר

בהוראה ותק
11 כב/9, גננות
כב/119 מורים

£~

לא



לות

(המשך) חינוך
כב/5 החינוך במערכה, מוסדות
כב/118 מורים
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
יז/11,10 אלקטרוניים מחשבים
37 בו/36, המוחזקים בשטחים
יב/23 ושכר שכירים
ט/3 יסודי על לחינוך חיסכון תוכניות
3024 ,2216 ,1412 כב/7, תלמידים

כב/32,31 מבוגרים חינוך
ערבי חינוך

כב/11 גננות
8 כב/6, משרות הוראה,
כב/19 לימוד בשכר הנחה
כב;8 עבודה יחידות
כב/15 כיתות
כב/5 החינוך במערכת מוסדות
11 בב/8, מורים
2018 ,14 ,12 בב/7, תלמידים

המשרד ותרבות, חינוך
הממשלה משרדי ראה:

בג/13 ילדים חיסון
חיסכון

4 יא/2, למשפחה
יט/4 ט/3; מאושרות תוכניות

ומוצריו חלב
ו/4 לצריכה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יא/9 ח/4; ויצוא יבוא
יד/13 יא/9; ייצור
יא/139 המזונות במאזן
4 י/3, ,י . מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריגה

החלב רפת גם: ראה
יא/11,9 ליום לגולגולת חלבון
כו/14 ; . . המוחזקים בשטחים

חלווה
יד/13 ייצור
י/5 קמעוניים מחירים

חילוף חלקי
12 ח/10, לייצור תשומות יבוא
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
2 יז/1, ■ סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

חמאה
יד/13 ייצור
יא;9 המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מחירים

חמניות
יג/6 . יבולים
יג/1612 יא/9; ייצור
יא/9 המזונות במאזן
5 יג/4, מעובד שטח

חנויות
. . עסקים ראה

לוח

ספנות חברות
יח/5 עבודה ותשומת פדיון

תעופה חברות
יח/9 אווירית פעילות
כ/2 הכנסת חברי

הממשלה חברי
כ/11 הממשלה הוצאות

לישראל החשמל חברת
טו/1 חשמל ואספקת ייצור .

חדרים
טז/5 למגורים בבנייה
יז/8 הארחה בבתי
כו/32 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
15 יא/14, יהודיות במשפחות צפיפות
ה/17 מחו"ל לסטודנטים שבורים

המדינה חובות
ז/6 חוץ במטבע
כ/8 הממשלה חובות

חוות
15 ב/119, ■ אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים
טו/2 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
כ/14 קנייה מס . .

חולים
כנ/5 חולים בבתי
11 בג/10, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

חקלאיים גלם חומרי
ח/10 . יבוא
2 יז/1, .. סיטוני במסחר
כו/31 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר

יי ■ חזרת
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה

חיטה
יג/37 חיים בעלי הזנת
יג/37 יא/9; ח/4; יבוא
יג/6 ;י יבולים
37 יב/1612, יא;9; ייצור
15 יב/14, יא/9; יצוא
יא/9 . . . .■ המזונות במאזן
5 יג/4, מעובד שטח
כו;24 ושומרון ביהודה מעובד שטח
15 יג/14, יא/9; לתעשייה
כב/321 חינוך
11 כב/9, גננות
4 כב/2, לאומית הוצאה
ו/4 פרטיים מוסדות של לצריבה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
8 כב/6, משרות הוראה,
כ/16 מדינה עובדי הוראה,
כב/19 . לימוד בשכר הנחה
כב/1 האוכלוסייה השכלת
כב/8 עבודה יחידות
31 ,15 ,12 כב/5, כיתות ..
בב/3022 אקדמיים מוסדות

לב



לוח

חקלאים
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
ה/13,86 טילים
כו/22 המוחזקים בשטחים
יב/20 שכירים .

ה/86 משתקעים תיירים
מועסקים  חקלאות גם: ראה

חרובים
יג/37 ; . . . חיים בעלי הזנת
37 ,15 יג/14, ייצור
יג/19 ..;.. מאורגן שיווק

חרושת
. . י י י תעשייה ראה י

חריע
יג/6 . . . יבולים
15 יג/14, ייצור
5 יג/4, מעובד שטח

ושב עובר חשבונות
יט/1 ........: ישראל בנק התחייבויות
ט/2 ■ בבנקים שנתי מחזור

טו/1 חשמל
ט/5 ; בבנקים אשראי י

ב/11 ...;:; ;....; הממשלה' הוצאות
ן/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משבר הכנסה
34 כו/33, . . המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
6 ו/5, מקומית גולמית השקעה
כ/7 . הממשלה והלוואות השקעות
כו/12 . המוחזקים לשטחים יבוא
20 יב/1310, מועסקים
19 נו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים ■

4 י/3, מדד לצרכן, מחירים ■

י/13 י מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י;12 ........... מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/10 ... מדד בחקלאות, תשומה מחירי
11 יז/10, .. . אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, ....... י. ... . עבודה נפגעי
יד/11 ;..... בתעשייה צריכה
יב/30 . .י .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, ; ; . ; י. שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
בו/21 ...... בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
כו/18 יב/23; ו/9; . שבר
כו/18 ; המוחזקים בשטחים שכר
בו/21 .. בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שבר ■
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
1311 ו; י. תשומהתפוקה
יג/25 . . י. החקלאות ידי על קנויות תשומות

ציוד חשמל,
חשמלי ציוד ראה

. חתנים
15 ג/119, גיל
15 ג/14, עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/13 מוצא יבשת
ג/7 מגורים ונפת מחוז
15 ,12 ,10 ג/9, משפחתי מצב
ג/8 . מגורים יישוב צורת

לוח

כלבו חנויות
יז/4 . ; קמעוני במסחר

, . חסה
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

חן חפצי
יז/4 קמעוני במסחר 

חציבה
וחציבה כרייה ראה

חצילים
יג/5 ; קמעוניים מחירים ■

9 יג/8, מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה
כח/2,1 יג/391; חקלאות
ט/5 בבנקים אשראי
7 ,2 טז/1, לחקלאות מבנים בנייח
ב/7 . ; הממשלה הוצאות
ן/8 ., לאומית הכנסה
יג/24 מחקלאות הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משבר הכנסה
6 ו/5, מקומית גולמית השקעה ■

כ/7 הממשלה והלוואות השקעות .

17 ט/16, ...... עצמי והון פירוק רישום, חברות .
12 ח/10, ..... לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
12 כו/11, המוחזקים לשטחים יבוא
30 ,27 ,26 יג/7, יבולים
37,22 ,20 ,19 ,15 יג/14, ייעוד
37 ,3326 ,24 ,22 ,21 יג/1911, ייצור
8 ,7 ח/3, .... .י ......... יצוא .
27,26 ,12 כו/11, ...... המוחזקים מהשטחים יצוא ..

20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחןם מועסקים :
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
10 י/1, מדד ותשומת, תפוקה מחירי
יח/20 משאיות
14 כד/12, עבודה נפגעי
15 יג/14, י להשמדה עודפים
יג/38 דשנים צריבת
טו/2 יג/36; מים צריבת .

יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
2823 כו/8, המוחזקים בשטחים .

107 יב/51, . . י. מעובד שטח
22 ,19 יב/17, מאורגן שיווק
20 יב/11, שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
בו/21 .....; בישראל המוחזקים מהשטחים שבירים י
יג/24 יב/23; ן/9; . שכר
בו/18 המוחזקים בשטחים למועסקים שכר
בו/21 ; . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כו/18 המוחזקים בשטחים שבר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יג/24 ו/8; נקי מקומי תוצר
י/4 . . .. לצרכן המחירים מדד תוצרת,
ו/1311 תפוקה תשומה
25 יג/24, קנויות תשומות

לימודים חקלאות,
כב/24 העברית באוניברסיטה
כב/30 . . תלמידים

המשרד חקלאות,.
כח/1 ובמושבים בקיבוצים טיפול

הממשלה משרדי גם: ראה .

לג



לוח

תעשייה טקסטיל,
יד/13 ייצור
8 ,7 ח/4, יצוא
יב/23 ושכר שבירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
מקלטים טרנזיסטורים,

יז/7 ; ; המקומי לשוק אספקה
יא/2722 משפחות ברשות

טרקטורים
כח/1 יג/35; בחקלאות

ו

ח/1 ■ ........... יבוא
ח/5 . . אזור
11 ח/6, ; : קנייה ארץ
יא/9 ; מזון דברי
1410 ח/3, ייעוד
יז/7 ; . . קיימא בני צריכה מוצרי
ח/12 ;7 ו/2; ....;..;...;....;.: מסים
כו/7 המוחזקים בשטחים מסים
ב/14 י. קנייה מס
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח,
יג/37 ; מספוא סוגי
ח/4 . ■ (סיטק) סחורות סוגי
2 ו/1, . . ; ; ; ושירותים ■סחורות
כה/5 ; ;.;..... קולנוע סרטי
12 ,11 כו/7, ; המוחזקים בשטחים
14 ח/13, ;..;.....;..;:.... סופי שימוש
ו/7 . . ; . ליבוא תמיכות
ו/1311 ; תפוקה תשומה
ח/12 י. בלירות ליבואן לדולר תשלום

יבולים
30 ,29 ,27 ,26 יג/6, בחקלאות

■ י. י י \ י .[ . י יהודים
יהודית אוכלוסייה. ראה

יהלומים
8 ,7 ח/3, יצוא

תעשייה יהלומים,
יב/23 : ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
הארץ מן יוצאים

ד/2 . .. . י. יציאה דרך
2 ד/1/ י י. ,י . . . אשרה סוג
ד/12 . . י. . י. . . . תיירים
5 ד/3, . . ; י. . י. י. י. .......... יציאה תקופת
יי5 הארץ' מן יורדים

ייעור
8/1 .■. נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 ■ עירוני לשכיר משכר הכנסה
6 ו/5, . . . מקומית גולמית השקעה
כו;23 המוחזקים השקעהבשטחים
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
20 יב/1310, . ., מועסקים
19 כו/18,' המוחזקים בשטחים מועסקים .

כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
14 כד/12, עבודה נפגעי
יג/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, שכירים

לוח

ט

. . . טבחים
י/12 מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי

. גידול טבק,
יג/1612 ייצור
5 יג/4, מעובד שטח

מוצרים טבק,
כ/10 גלו
ו/4 לצר?כה הוצאה
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כ/13 מבס
2 יז/1, סיטוני נמסחר

תעשייה טבק,
יד/13 ; ייצור
ח/4 יצוא
יב/23 . . . ושכר שכירים

■  ענפים. תעשייה, גם: ראה
כלים טייס,

4/n ... \ ................. י ויצוא יבוא
13/3 :....; :; מכס

מטוסים גם: ראה

יי . .. י י. טכנאות'
בב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה

.  .. טכנאים
כ/16 מדינה עובדי
יד/12 בתעשייה

הטכניץ
כב/25 .מחלקות
25 כב/23, אקדמי סגל
ה/2117 מחו"ל סטודנטים
25 כב/22, תארים ומקבלי תלמידים

טלוויזיה
יז/7 . המקומי לשוק אספקה
יז/12 . בעיתונות מודעות
3 בה/2, י. .י ...... בטלוויזיה צפייה
יא/2722 ...... י. ..' י. . משפחות ברשות
ה/15 .י עולים ברשות

... י יי. טלפון
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/12 . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יא/2722 ; . . משפחות ברשות
יח/12 שירותים

יח/12 שיחות טלקס;
י א/3' . . . טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
ח/4 . יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
8 י, ,4/n יצוא
י/4 מדד מחירים,לצרכן,.
יז/6 מאורגן מבירותבמסחר.קמעוני .■

כ/13 מכס
2 יז/1, סיטוני .במסחר ■

יז/4 קמעוני במסחר

לד



לוח

(המשך) ירקות
יג/17 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, יא/9; לתעשייה
יג/36 * > . . . מים תצרוכת

י ישיבות
כב/2 י. . .י . לאומית הוצאה

, ., כ

יח/2927,2321 כבישים
ח/10 כבישים לסלילת חומרים יבוא
8 י/1, : . ; ; . בסלילה,'מדד תשומה מחירי

דרכים גם: ראה

יד/12 בתעשייה מקצועי אדם כוח
.... אזרחי עבודה כוח

יב/94 גיל
6 יב/5, עלייה ותקופת לידה יבשת
יב/101 . ., מין
9 יב/8, ..........::..:... משפחתי מצב
ה/12 ....■....;.;. ■ עולים
יב/3 .,......::...... י מגורים יישוב צורת
2219 ,1715 כוו המוחזקים בשטחים
.,כו/21 .".'. . בישראל המוחזקים מהשטחים
ינ/7 לימוד שנות

כוספה
יג/37 .■. ;.:..; חיים בעלי והזנת יבוא
יד/13 יג/37; ייצור

כותנה
יג/26 .י.... ; . . הגידול חשבון
ח/4 :..;.;; יבוא
יג/26,6 . . . :.;.... יבולים
יג/1612 ,;.;;;;,.....;:...... ייצור
15 יג/14, ח/4; יצוא
26 ,5 יג/4, ........■..;...... מעובד שטח

י. '.י י י י. י כימיקלים.
ח/4 יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ;;..;.;.;;... ייצור
8 ר, ח/4, .;...;;.. יצואי
י/4 .;.....;... מדד לצרכן, מחירים
ב/13 . .. מכס
2 יז/1, סיטוני במסחר
>יז/4 . . . קמעוני במסחר

... . . כימיקלים,תעשייה
יד/13 . . .. ייצור .

8 ,7 ח/4, .■ יצוא
יב/23 ושבר שכירים
י י  ענפים תעשייה, גם: ראה

■ . לבישול גז של כיריים
יז/7 . המקומי לשוק אספקה
יא/2722 משפחות ברשות

כב/15 כיתות
כב/31 לעברית באולפנים
15 כב/5, . החינוך במערכת
בו/36 המוחזקים בשטחים
19,1714 ,12 כב/7, תלמידים

לוח

(המשך) ייעור
20 כו/18, ; . המוחזקים בשטחים שכירים
כו/21 ...... בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
יב/23 ו/9; . ; ; . שכר
כו/21 ; . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כו/18 ....;... המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 . ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1311 תפוקה תשומה

יישובים
ב/8 יישוב גודל
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/7 טבעי ואזור נפה'
כח/1 ;10 ב/9, .י .י יישוב צורת

ילודה
■ ■ . יי . לידות ראה

מהעבודה היעדרות ימי
מהעבודה היעדרות ראה

עבודה ימי
20 יח/19, . במשאיות שכירים נהגים
יד/108 ....;....:....: בתעשייה' פוקלים
טז/16 ;5 יד/4, שכירים
כו/28 ושומרון ביהודה שכירים
30 יב/29, שאבדו עבודה ימי

. ......... ,...... .מהעבודה היעדרות גם: ראה .:
יער

יג/16 נטוע שטח .

16 יג/15, י. ........ תפוקה
ח/1 יצוא
ח/5 . אזור
9 ,8 ח/6, יעד ארץ
יא/9 .......... . . a ....... מזון דברי
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח,
8 ,7 ח/4, (סיטק) סחורות סוגי :■

2 ו/1, ושירותים סתורות ..

8 ,7 וו/3, ענף
27 ,26 בו/7, המוחזקים בשטחים ■

בו/27,26 ;18,15 יג/14, חקלאית, תוצרת
ו/7,2 ליצוא תמיכות. ■

ירקות
4/7.....^....^^ ....... לצריכה הוצאה 
4.,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
בו/33 . . .■ 7 . . . . . ושומרון ביהודה הכנסוחהערים י י

יא/9 ח/4; . יבוא י

כו/12 .>,.;.. המוחזקים לשטחים יבוא
יג/1711 יא/9; ייצור
27,26 בו/23, המוחזקים בשטחים ייצור
יג/14 יא/9; ;7 ח/4, יצוא
27 ,26 כו/12, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 י, ........ המזונות במאזן
4 י/3, \ ....... מדד לצרכן, מתירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/10 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מתירי
2 יז/1, סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר . ■

יד/13 ייצור ■משומרים.וכבושים,
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה ■■

9 ,8 ,2 יג/1, . . ; מעובד שטח
כו/24 ושומרון ביהודה מעובד שטח ■

לה



לוח

(המשך) כפרים
כח/1 , . בחקלאות מועסקים
19 כר/15, המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים ■
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
כח/1 חקלאי מיכון
ב/29 משפחות
בז/4 בית משקי
ג/8 ................. ומתגרשים נישאים
כח/1 ;9 ,7 יג/5, מעובד שטח

יז/9,8 ..■. נופש כפרי
■ י ■ י  ■.■ כרב

כו/24 .;.. ושומרון ביהודה
5 יג/4, .;;... שחור כרב

כבוש כרוב
יד/13 ייצור

וכרובית כרוב
י/5 . . קמעוניים מחירים
9 יג/8, מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 י. לתעשייה

קולנוע כרטיסי
כה/6 . ומחיר מכירות

י כרטיסנים
י/13 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי

מוצרים וחציבה, כרייה
ו/6 י גולמיתמקומית השקעה
4/n ..........;.. ..... יבוא
יד/13 ייצור
7 ח/4, יצוא ,

7 י; מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי .

.כ/13 . 1 , מכס
... תעשייה וחציבה, כרייה

כ/11 הממשלה הוצאות
יד/13 ייצור
7 ח/4, יצוא
יב/1614 . מועסקים
כו/22 . . . המוחזקים בשטחים מועסקים
14 כד/12, . . עבודה נפגעי
ה/86 עובדים עולים,
23 יב/20, . . ,...., שכירים
בו/22 המוחזקלם בשטחים שכירים
יב/23 ו/9; ,. .:............ שבר
ה/86 ..,.,,..,.. עובדים, משתקעים, תיירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
כרמלית

יח/1 .......... עבודה והוצאות שבר מועסקיט,
■■ ■ כתביעת

יז/12 בעיתונות מודעות
כה/8 ............;.;.... ותדירות נושא

י. \ . ל . י ,

ב/20 .,...;.. אוכלוסייה לאיהודלם,
ב/7 . טבעי אזור
ג/47 ........ אשפוז
יב/10 מועסקים בלתי
30 ,29 ב/27, ■. משפחה גודל

לוח

כלות
15 ג/119, ., גיל .
ג/15,14 ........... עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/13 , יבשת,מוצא.
ג/7 מגורים ונפת מחוז
15,12 ,10 ג/9, משפחתי מצב
ג/8 ....■; י. ..;.;...:; מגורים יישוב צורת

ומטבח בית כלי
יז/6 מאורגן קמעוני במסתר מכירות
2 יז/1, סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר

תעשייה הובלה, כלי
,יב/23 ושכר שכירינ!

ענפים תעשייה, גם: ראה

כתיבה כלי
כב|2 לחינוך לאומית הוצאה
ו/4 לצריכה הוצאה
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא 

י י י מיטה כלי
י/3 ................ מדד לצרכן, מחירים .

י/12 .י . . . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/4 י. ..... קמעוני במסחר

■. עבודה כלי
י/7 י מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י/11 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
יז|4 קמעוני במסתר ■

רכב כלי
ב/10 הממשלה הכנסות
י/4 מדד לצרכן, מחירים , ,

י/13 . . מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/12 .י .... . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כ/13 י. מבס
ח;4 ויצוא יבוא מנועי,
2 יז/1, . סיטוני במסחר
יז/4 . י. . . . קמעוני במסחר
ב/14 קנייה מס

. י מכוניות גם: ראה

יח/28,25,24 תחבורה רכב, כלי
יח/3230 . . .י . דרכים' בתאונות מעורבים
2624 יח/2018, . משאיות

תחבורה כלי
ו/4 אישיים תחבורה כלי על לצריבה הוצאה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
ח/10 יבוא

כלכלת.הבית
כב/32 . . . ....... . מקצועית והשתלמות הכשרה
ב/41 .■ ..;... הכנסת
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 העובדים מצבת

כלכלי ענף כספים,
■ . . פיננסים ראה

. . כפרים
כח/1 בז/3; ;15 ,ב/119, אוכלוסייה
כח/1 .'. , חיים בעלי
ב/119 יישובים .

ג/6 . . .. ופטירות חי לידות .



לוח

לוידס
יט/75 בארץ ביטוח עסקי

ליל
יג/33 הענף חשבון
יג/37 מספוא

לוף
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה
א/7,6 לחות

לחם
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים

לידות
כג/8 חולים בבתי
כד;7 לידה ומענקי לידה דמי .

ג/47 מאושפזות
ג/4137 מוות
ג/29 האם בחיי ממוצע
6 בו/5, המוחזקים בשטחים
ג/20 ושלישיות תאומים
22 ,*m חי לידות
ג/25 לידה ארץ
כג/8 חולים בבתי
27 ,26 ג/23, האם גיל
28 ,26 ג/24, לידה יבשת
ג/5 ■; ונפה מחוז
26 ג/20, מין
28 ג/22, האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 יישוב צורת
כו/5 המוחזקים בשטחים
26 ג/24, עלייה תקופת

מת לידות
כג/8 . חולים בבתי
ג/20 ......י מין

לימונים
יג/18 ייצור
יג/18 ח/9; . . .' יצוא
י/5 קמעוניים מחירים
י/11 מדד תפוקה, מחירי
20 יג/18, יא/9; לתעשייה

. לינות
9 יז/8, הארחה בבתי
כו/32 המוחזקים בשטחים

ישראלית לירה
ט/6 חליפין שער

לפת
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן■ שיווק
יג/20 לתעשייה

הסעד לשכות
כד/15 בטיפול משפחות

העבודה לשכות
יב/28 עובדים והפניות הזמנות

למבוגרים עבודה לשכות
יב/25 עבודה דורשי
יב/2724 י בלשכה רשומים

לנוער עבודה לשכות
יב/25 עבודה דורשי

לוח

(המשך) אוכלוסייה לאיהודים,
,44 ,32 ,30 ,27 ,23 ג/10, ;30 ,25 ,24 ,19 ב/16, גיל
כה/3 ;6 כא/5, ;48
8 ,7 ,4 ג/3, גירושין
כב/11 גננות
בב/18 ;28 ,27,21,10 ג/4, ;24 ,2 ב/1, דה
כה/3 בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה
ב/2 מאזן הגירה,
בב/19 י . . לימוד בשכר הנחה
כא/4 הרשעות
כח/1 ;10 ,9 ב/7, "שובים
יב/10 . . . . העבודה יישוב
10 יב/5, האזרחי העבודה בכוח
כב/15 ■ כיתות
בג/8 לידות
28 ,27 ,23 ,22 ,20 ג/63, חי לידות
20 ,4 ג/3, מת לידות
20 ג; ושלישיות תאומים לידות
40 ג/38, סיבות מוות,
ב/10 . מוסדות
כב)30 . אקדמיים במוסדות
כב;5 החינוך במערכת מוסדות
כח/1 בחקלאות מועסקים
יב/10 הכלכלה בענפי מועסקים 1
11 ,8 בב/6, מורים
7 ג/5, ;11 ב/4, מחוז  ■

,3634 ,32 ,30 ,20 ,10 ג/7,.8, ;25.,24.,19 ב/16, מין
כב/14;כה/3 ;6 בא/5, ;10 יב/5, ;48
ג/10 ב/25; ., משפחתי. מצב
ב/2 גידול מקורות ■■
יא/22 .... קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות .

בז/4 בית משקי
8 ג/7, מתגרשים
10 ,8 ג/7, נישאים
10 ,8 ,7 ,4 ג/3, נישואין
7 ג/5, ;11 ,7 ב/4, ................ נפה 
6 כא/5, עבריינים ■

בג',8 ;40 ,38 ,37 ,30 נ',63, פטירות
32 ג/63, תינוקות פטירות
27 ,23 ג/22, כולל פריון
4 כז/3, ;8 ג/6, ;29 ,11 ב/9, . ..... יישוב צורת
4 ג/3, ב/2; טבעי ריבוי
2 כ/1, . המיעוטים רשימות ■

ג/38 . ממאירות שאתות ■

44 ג/38, שחפת
כב/1 . . לימוד שנות
כא/8 .י... ועצורים שפוטים 

ג/3634 חיים תוחלת
ב/17 תחזית
ג/21 האוכלוסייה תחלופת .

2018 ,14 בב/12,7, תלמידים
משקי סקטור לאיהודים,

כח/1 יג/34; . . . חיים בעלי
יג/6 יבולים . .

22 ,21 ,19 ,17 יג/16, ,. . . חקלאי ייצור
כח/1 חקלאי מיכון
כח/1 ;97 יג/51, מעובד שטח
30 יג/17, . מאורגן חקלאי שיווק
טח2 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

לבידים
יד/13 ייצור
2 יז/1, סיטוני במסחר

לז



לוח

מהנדסים
161s מדינה עוניי
ה/86 , , משתקעים ותיירים עולים

מובטלים
יב/24 העבודה בלשכות רשומים

העבודה בכושר מוגבלים
יא/4 .. נתמכות משכבות
יז/12 .■. ■ .... בעיתונות מודעות
ג/45,4137 סיבות מוות,
14 בד/13, ........ י. ....... עבודה נפגעי
31 יח/30, ................ דרכים תאונות

מולסה
יג/37 . . י. י. . . . חיים בעלי הזנת
יד/13 . . י. י ... ייצור
יח/28,24,17 ....." תחבורה מוניות,
יח/25 ייצור ושנת גיל
יח/32 י. ..... י. י דרבים בתאונות מעורבות
כב/3022 אקדמיים מוסדות
3 כב/2, לחינוך לאומית הוצאה
ה/2117 , מחו"ל סטודנטים
3024 ,22 כב/7, תלמידים

כפריים ביישובים מוסדות
כח/1 ;15 ב/119, אוכלוסייה
כח/1 <......■.,...■. חיים בעלי .

ג/6 ווי'ופטירות לידות
בח/1 בחקלאות מועסקים
כח/1 .............. . חקלאי מיגון
ג/8 ..■........■.■.■. ומתגרשים נישאים
.כח/1 . . . ......... . מעובד שטח
טח2 ., י חקלאות לצורכי מים תצרוכת

י ■■ ■  הלאומיים המוסדות
ט/14 . .י. .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ו/4 ......... . י. ... . לצריכה הוצאה
ו/7 י . י. . י. . . . . י. .■ . . י. והוצאות הכנסות
כ/7 ...:.........:... הממשלה הלוואות
.'יט/1 . . .. ... בבנקים פיקדונות
ט/5 .......... ... . בבנקים אשראי קרנות,

; רווח למטרת שלא מוסדות
3 כג/1, . . . . לבריאות לאומית הוצאה
4 בב/2, לחינוך לאומית הוצאה .
ו/4 פרטיים מוסדות של לצריבה הוצאה
כה/4 מוסיאונים

■ ומכשירים כלים מוסיקה,
כ/13 . .■ .. ■ מכס
ב/14 קנייה מס
יז/7 ■. . המקומי לשוק אספקה פסנתרים,

. . . ■ מוסכים
יב/23 . י. ושכר שכירים

. ■ י מוסלמים
ב/20 אוכלוסייה
27 ג/10, ב/24; ........■.... ■ ומין גיל
ג/4 ■..■.■..■.......■ גירושין
בב/11 ■ . ומורים' גננות
28 ,27 ג/4, .......■. חי לידות
ג/4 . . ....■....... ופטירות מת לידות
10 ג/4, ■.■ ....... י. ..■..... נישואין
ג/27 . .■ ■ , ■. כולל פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/21 האוכלוסייה תחלופת
כב/18 . תלמידים.

לוח

מ
מאור

ו/3 פרטית לצריבה הוצאה
מאושפזים

ג/46 אבחנה
47 ג/46, . . ., ומין גיל ■

. . . אשפוז גם: ראה
יא/139 המזונות מאזן
1m ■ .... חוץ סחר מאזן
כו/11 המוחזקים בשטחים
8111 התשלומים מאזן
כו;10 . . ; ." .. המוחזקים בשטחים ■

מבוטחים
כד/1 .. . . לאומי בביטוח
כג/9 ■ .■ .. תולים בקופות

 . . .  מבנים
י/13 באוטובוסים תשומה מחירי מדד החזקה,
ו/6 מקומית גולמית השקעה
בג/1 בשירותי'בריאות השקעה
7 ,2 טז/1, בנייה ציבור, מבני

.... בנייה גם: ראה
המשרד המדינה; מבקר

ב/16 מבקרים ■

הממשלה משרדי גם: ראה
יח/12 ...  .. י ..... מברקים

..... . . מגיסטרים
כב/25 ; .. ,. . בטכניון

... מדדים.
נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה:

מחירים מדדי
יג/נ1 חקלאי ליצור .
9 י/1, התפשייה תפוקת של סיטוניים ■
י/41 .י . . י. . . . לצרכן.
כו/13 ............ המוחזקים בשטחים לצרכן
11 י/10, הדר פרי בגידול תפוקה
10 י/1, . . בחקלאות ותשומה תפוקה 1
13 י/1, ■ . באוטובוסים תשומה 1
7 ,6 י/1, י למגורים בבנייה תשומה
12 י/1, . ... י. מלון בבתי תשומה
י/11 ■...,;.:. הדר פרי בגידול תשומה
8 י/1, כבישים בסלילת השומה
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

החברה מדעי
3026 כב/24, אקדמיים במוסדות
ה/86 עובדים משתקעים, ותיירים עולים

הטבע מדעי
30 ,29 ,27 ,26 כב/24, אקדמיים במוסדות
ה/86 עובדים משתקעים, ותיירים עולים ■

, . לימודים מדעים,
בב/25 בטכניון

הרוח מדעי
3026 בב/24, י. אקדמיים במוסדות
ה/86 ....... עובדים משתקעים, ותיירים עולים

ומכשירים כלים מדע,
ה/4 ויצוא יבוא

.... שירותים מדע,
11 יז/10, . אלקטרוניים מחשבים
יב/23 י ושכר שכירים

מדעיים,וטכניים חופשיים, מקצועות גם: ראה

לח



לוח

מושבים
כח/1 כז/3; אוכלוסייה
בח/1 חיים בסלי
כד/7 לידה דמי המקבלות חברות
יב/3 אזרחי עבודה כוח
ג/6 וו5טירות חי לידות
כח/1 בחקלאות מועסקימ
13 יב/12, הכלכלה בענ9י מועסקים
כח/1 חקלאי מיכון
ב/29 משפחות
כז/4 בית משקי
ג/8 ומתגרשים נישאים
כח/1 ;9 ,7 יג/5, מעובד שטח
טח2 . י. חקלאות לצורכי מים תצרוכת
ינ/30,29 מושבתים

מזומנים
כ/6 ישראל בבנק האוצר של
ט/1 הציבור בידי
יט/4 ולהשקעות למשכנתאות בנקים של
10 יט/9, ישראליות ביטוח חברות

. ו/4מזץ לצריכה הוצאה
3/1 י פרטית לצריכה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
46 ג/42, י. ; . ממזון. הרעלות
יא;9 ;12 ,10 ח/4, י יבוא
12 נו/11, המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
יא/9 ;8 ח/4, יצוא
יא/139 .י המזונות במאזן
יז/12  בעיתונות מודעות
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/6 מאורגן קמעוני נמסחר מכירות
ב/13 . . . מבס
2 יז/1, ■ . . . סיטוני במסחר
גו/31 המוחזקים בשטחים סיטוני נמסחר
יז/4 קמעוני במסחר
ח/12 ינוא מסי
כו/14 . . המיוזזקים נשטחים צריכה

חיים לבעלי מזון
ח/4 ויצוא יבוא
יג/33 נלול ישירה תשומה
יג/32 . עגלים נפיטום ישירה תשומה
יג/31 החלנ נרפת ישירה תשומה

תעשייה ,par
ח/12 לייצור תשומות יבוא
יד/13 ייצור
יא/9 ;8 ח/4, יצוא
יז/12 נעיתונות מודעות
ה/7 . עונדים עוליס,
ינ/23 ושבר שכירים

ענפים העשייה, גם: ראה
. מזכרות

יז/4 קמעוני במסחר
י;י3ג מחירים
כ/11 מחירים הוזלת לשם הממשלה הענקות
כה/6 קולנוע לכרטיס
י/5 נבחרים מזון מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה

לוח

מוסמכים
כב/11 גננות
בב/2724 . אקדמיים במוסדות
11 בב/10, מורים
כ/16 מדינה עובדי

מועסקים
15 יח)2, באוטובוסים
יח/1 באחסנה
10 ,2 יב/1, מועסקים בלתי
16 כו/15, .."... המוחזקים בשטחים מועסקים בלתי
יז/8 הארחה בבתי
יב/19 גיל
5 ,2 יח/1, . י. י ימיה בהובלה
יב/15 עלייה ותקופת לידה יבשת
יג/10 העבודה יישונ
יח/17 במוניות
יז/10 י. נמחשניס
20 ,19 ,1710 ,2 יב/1, מין
יז/31 סיטוני במסחר
5 יז/4, ........... קמעוני במסחר
20,19 יב/17, בעבודה מעמד
20 יח/19, במשאיות
20 יב/1614, יד נלעולוז
6 ,2 יח/1, בנמלים
20 ,2 ינ/1' ....... חלקית בעבודה
יא/4 _ יזומה בעבודה
13 ה/12, עולים
20 יב/1310, כלכלי ענף
13 יב/12, "קלב צורת
14 ,2 יוז)1, ברכבת
28 ,22 כו/1915, המוחזקים בשטחים
כו/21 ........;.. בישראל המוחזקים מהשטחים
13 יח/2, . .■ דואר בשירותי
יב/16 י .... לימוד שנות
יב/18 עבודה שעות
10 ,2 יח/1, . בתעופה
12 ,9 יד/51, בתעשייה
כו/29 ........... המוחזקים בשטחים בתעשייה
13 יח/1, י ... בתקשורת

ומקומיות אזוריות מועצות
22,21 ,19 כ/18, הוצאות
יח/21 דרכים החזקת
ב/2018 הכנסות
כ/18 מלוות ויתרות גירעון או עודף

צריכה מוצרי
1210 ח/3, יבוא

יז/7 קיימא בני צריכה מוצרי
ח/1210 יבוא
יז/6 י מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/2722 י. .... משפחות ברשות
ה(15 עוליט ברשות

כב/8 מורים
כב/10 הספר בית ותואר השכלה
כב/119 בהוראה ותק
כנ/9 עלייה ול/קועת לידה יבשת
11 כב/9, , וגיל מין
11 כב/10, להוראה סמיכות
ה/86 משתקעים ותיירים עולים
כב/10 ומחוז יישוב צורת

לט



לוה
(המשך) מים

י/12 .י . . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/11 ; . מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
י/10 ; מדד בחקלאות, תשומה מחירי
11 יז/10, . , ■, אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, ...... עבודה נפגעי
טו/2 ". ובתעשייה בבית צריכה
טו/2 ;36 ,27 יג/26, בחקלאות צריבה
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, . שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים שבירים
יב/23 ן/9; שכר
בו/18 המוחזקים בשטחים שבר
כו/21 .. בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע 17בודה שעות .

1311 ו; תשומהתפוקה
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

, ציוד מים,
ח/10 יבוא

מינרלים
4/n ויצוא יבוא
2 יז/1, סיטוני במסחר

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
יד/13 .■;...... ייצור
4/n . יצוא
יב/23 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
במזון מינרלים

יא/13 ליום לגולגולת
יג/37 חיים בעלי הזנת

מיסיונים
6 כג/4, חולים בתי

מיעוטים
לאיהודים ראה

מישמש
15 יג/14, .,ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, לתעשייה

מכבסות
יב/23 י ושכר שכירים

. מכבשים
יג/35 . ., . . . . . בחקלאות

. . חנויות מכולת,
יז/4 .. קמעוני במסחר

. מכונאים
י/13 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי

למדע וייצמן מכון
כב/23 . . ; י .... אקדמי סגל
כב/22 י ... תארים ומקבלי תלמידים

י י י. . . מכונות
21 כ; המקומיות הרשויות הוצאות
ו/6 ■ מקומית גולמית השקעה
כג/1 בריאות בשירותי השקעה ■

ח/4 ויצוא יבוא
י/4 מדד לצרכן, מחירים.
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כ/13 ; מבס
2 יז/1, סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר

לוח

י/52 לצרכן מחירים
י/41 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים

י מחלות
46 ג/4442, . ....;::. אבחנה .

ג/4137 ממחלות בתוצאה מוות
אם ב לטיפול תחנות בפיקוח חולים ממושכות, מחלות

11 כג/10, ובילד
מחצבות

והציבה כרייה ראה:
מחקר

כ/16 מדינה עובדי
2724 כב/22, אקדמיים במוסדות תלמידים .

יז/11,10 אלקטרוניים מחשבים
מטבעות

כ/13 . מכס
 י חוץ מטבע

ז/6 י המדינה חובות
4 ז/2, ; ;. יתרות
יט/1 ז/5; נכסים
כ/8 ;2 יט/1, ט/1; ז/5; . . . . פיקדונות

מטוסים
10 ח/4, יבוא
ח/4 יצוא
כ/13 מכס

תעופה גם: ראה
מטעים

כו/23 י. . המוחזקים בשטחים השקעה . .
2 בח/1, יג/31; מעובד שטח ..

25 כו/24, ......... ושומרון ביהודה מעובד שטח
יב/23 י. .... ושכר שבירים ■
י/10 י, תפוקה מחירי מדד תוצרת, .

יג/36 י. ........... מים .תצרוכת
מטענים

יח/11,9 בטיסות
יח)2018 למשאית מורשים
יח/14 ישראל ברכבת פדיון
8 יח/7, בנמלים תנועה

. מיטות
9 יז(8, . . בבתי,הארחה.
כו/32 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
7 כג/6, . . חולים בבתי

■ . . .. מיילדות
בג/14 רשיונות בעלות מוסמכות,
86 ה) משתקעות ותיירות עולות

מיכון
ב/16 מדינה עובדי
טו/2 . . מים
ט/5 . בבנקים אשראי
ו|8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה ■
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
34 כו/33, . המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
טז/14 צינורות הנחת
6 ו/5, מקומית גולמית השקעה
כ/7 ; הממשלה והלוואות השקעות
20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/21 ■ בישראל המוחזקים מהשטחים. מועסקים
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י;13 . . . מדד באוטובוסים, תשומה מחירי



לוח

מועד קצר מלווה
כ/10 הממשלה הכנסות
ט/13 ויתרה תנועה

מלוות
ביהודה המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

בו/33 ושומרון
ב/10 הממשלה הכנסות
כ/5 האוצר התחייבויות
ב/10 ז/4; ארהב ממשלת
כ|2018 המקומיות הרשויות

מדינה מלוות
14/0 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

מלונאות
מלון בתי ראה

מלונים
15 יג/14, יא/9; ויצוא ייצור
יא/139 המזונות במאזן
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
7 ינ/1, י. מעובד שטח
יג/ל1 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, יא/9; לתעשייה

מלח
י/5 קמעוניים מחירים
יד/13 שיווק

ומוצריו מלט
כ/10 בלו
יד/13 ייצור
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כ/13 מכס

מלפפונים
יד/13 ייצור כבושים,
י/5 קמעוניים מחירים
9 יג/8, מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 ; . . לתעשייה

מלצרים
י/12 מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי

מלריה
ג/43 המחלה אבחנת
ג/3937 מהמחלה כתוצאה מוות
כ/145 הממשלה
6 כג/4, חולים בתי
10 ב/9, תקציבי גירעון
3 כג/1, לבריאות לאומית הוצאה
4 כב/2, לחינוך לאומית הוצאה
ו/4 לצריכה הוצאה
11 כ/9, ו/ל; . . הוצאות
22 יח/21, דרבים החזקת
1412 ,10 כ/9, ו/7; הכנסות
כ/7 הלוואות י

כ/7,5 השקעות
כ/20 המקומיות הרשויות בתקציב השתתפות י

ב/8 חובות
יז/12 בעיתונות מודעות
4 ,2 יט/1, בבנקים פיקדונות

ממתקים
יד/13 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יז/4 קמעוני במסחר
י/5 קמעוניים מתירים סוכריות,

לוח

כח/1 יג/35; חקלאיות מכונות
ותפירה כביסה מכונות

יז/7 המקומי לשוק אספקה
יא/2722 י. משפחות ברשות
ה/15 . . .י עולים ברשות

תעשייה מכונות,
ח/4 יצוא
יב/23 ושבר שכירים

ענפים העשייה, גם: ראה
לישראל טכנולוגי מכון

הטכניון ראה
מכוניות

יז/12 בעיתונות מודעות
מסחריות מכוניות

יד/13 ייצור
כח/1 .. במשקים
יא/2722 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

נוסעים מכוניות
יז/7 המקומי לשוק אספקה
יד/13 ייצור
יח/28,24 פרטיות מכוניות
יח/25 ייצור גילושנת
כח/1 . במשקים
יא/2722 משפחות ברשות

יופי מכוני
יב/23 ושבר שכירים

והייצור העבודה לפריק המכון
11 ב/10, הממשלה והוצאות הכנסות

ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות
בב/15 כיתות ■ ■

כב/5 החינוך במערכת
19 ,17 ,16 ,12 כב/7, חלנלידים

מכירות
כ/20 י. . . המקומיות הרשויות הכנסות
ט/13 מועד קצר מלווה
3 יז/1, סיטוני במסחר
בו/31 המוחזקים בשטחים סיטוני נמסחר
5 יז/4, . קמעוני במסחר
יז/6 .....;.. ;.'. .... מאורגן קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה
מכס

13 כ/10, ■. הממשלה הכנסות
ח/12 היבוא על

מכרות
והציבה ברייה ראה: .

כתיבה מכשירי
יז/4 ; קמעוני נמסחר

מלאי
2 .....יט/1, .7 בבנקים זהב
יז/1 סיטוני נמסחר
יז/4 קמעוני נמסחר
יא/9 מזונות של במלאי שינוי
יד/111 מלאכה
ב/11 הממשלה הוצאות י

כו/33 ושומרון יהודה ערי הכנסות
מלאכה בעלי גם: ראה

מלבן
6 כג/4,  חולים בתי

מלגות
21 ,19 ה/18, . מחול לסטודנטים

מא



לווו

(המשך) מסים
ח/12 ;1311 ,7 ו/2, היבוא על
כו/7 המוחזקים לשטחים היבוא על
8 ו/7, המקומי הייצור על
7 כו/ המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
.י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/11 מדד הדריט, בגידול תשומה מהירי
י/10 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
ו/7 . . . בית משקי על
3 יא/2, המשפחה מהכנסות מסים ניכוי
ו/1311 י. ..... מקומית תפוקה על

עירוניים מסים
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות

. מספוא
יג/6 יבולים
יג/37,1612 ייצור
י/10 מדד תשומה, מחירי
יז/6 מאורגן. קמעוני במסחר מכירות
5 יג/4, מעובד שטח
יג/32 . עגלים בפיטום ישירה תשומה
יג/31 ........ החלג ברפת ישירה תשומה .

יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות
בע"מ ישראל מספנות

ב/11 הממשלה הוצאות
מספרות

יב/23 . .■ ושבר שכירים
. . . . י קנייה מס

14 כ/10, הכנסותהממשלה
ח/12 . . היבוא על

... רכוש מס
כ/10 . הממשלה הכנסות
כו/33 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/3 מדד לצרכן, מחירים

מעבידים
כד/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/17 .י. י מועסקים

מעדניות
יז/4 קמעוני במסחר

ממשלתיים חסות מעונות
כא/9 שפוטים צעירים ■

זיקנה מענקי
יא/4 נתמכות משכבות מענקים מקבלי
כד/7 לידה מענקי

מענקים
יא/7 משפחה של הכנסה
34 כו/33, המוחזקים השטחים ערי תקציב

מזון מערבלי
יז/7 ■ המקומי לשוק אספקה
יא/2722 ................. , משפחות ברשות
ה/15 . . עולים ברשות

. . .. מפלגות
כ/2 הכנסת חברי
יז/12 בעיתונות מודעות
כ/1 הבחירות.לבנסת תוצאות

מכונות מפעילי
יד/12 . .בתעשייה ■■ ■

לוח

מנגו
15 יג/14, ייצור
יג/19 , מאורגן שיווק

מנהלים
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1614, ...., ,.,..., מועסקים.
13 ה/86, ......... עולים
כו/22 ........ המוחזקים, בשטחים
יב/20 ............... שכירים
ה/86 משתקעים לתיירים
יד/12 בתעשייה

ישראל מקרקעי מנהל
ב/10 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם; ראה
מניות

is ,14 ,11 ט/9, בבורסה
כ/5 . י. י ...."..."... י. האוצר השקעות
יט/10 י. . . נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/7 י. י. י הממשלה השקעות
יט/9 י. . . י ישראליות ביטוח חברות נכסי ., .י

.... י. י. .י י. \י. ,י הכנסה מס,
12 ,1013 הממשלה הכנסות
בא/2 ....... משפט ■.:עךעוךים,בבתי
יז/71 מסחר.
ט/5 בבנקים אשראי י

ו/8 .... .. .... נקי, מקומי ותוצר. לאומית הכנסה י ■

יב;21 ........... משכר.לשכיר.עירוני. הכנסה ■■

כ/5 האוצר הסכמים.של.
6 ו/5, ............. מקומית השקעה.גולמית
,כ/7 . . . . הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
ח/12 ... י. .... י. י. ; י. .. י. י. י. י השקעה נכסי יבוא י .

ח/10 . י. י. י. י. י. ." י. י. י. י. י. י ציוד לבוא י ,

20 יב/1310, . . י. י. י. י. .י. י. .י. ." . י. י. :י. י מועסקים י

19 כ/18, . .י. . . .י ." ,י י. י המוחזקינו בשטחים מועסקים
11 יז/10, ...".... י. ... .י י אלקטרוניים' "מחשבים
יח/20 משאיות
14 כד/12, . .י . י. נפגעי"עבודה'
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, :........;.. .. .. .. . שכירים
20 כו/18, .. בשטחים'המוחזקים שכירים
יב/23 ו/9; שכר ■

בו/18 המוחזקים בשטחים שבר .■
יב/8ג ולשכיר. למועסק בשבוע .שעות.עבודה
ו/1311 תפוקה תשומה .

יז/31 .....;. סיטוני מסחר
כו/31 .. . . ....;. המוחזקים בשטחים
2 יז/1, יב/23; ;;......:....■ שבירים
יז/2 יב/23; .......... .■ שגר י

יז/5,4 ....;;... .. ;..::.. מסחר'קמעוני
יז/4 יב/23; . י. י. . . י. . . י. י. י. י. . י. .י ים'ושכר שכיר י
יז/6 י. י. י. י. י... י. י, מסחר.קמעוני'מאורגן

המשרד ותעשייה, מסחר
הממשלה.... .משרדי ראה:

ותרומות ארגץ מסי
4 ,2 יא/1, למשפחה הוצאה

מסים
ב/1412,10  הכנםות.הממשלה
כו/33 ושומרון יהודה הכנסות,ערי .

ו/7 חברות יעל

מג



לוח

המשרד משטרה,
הממשלה משרדי ראה:

ישראל משטרת
כ/15 העובדים מצבת

משכורת
עבודה שכר ראה

יד משלחי
יב/21 . עירוני לשכיר משכר הכנסה ■

20 יב/1614, . . . . י מועסקים
.כו/22 המוחזקים בשטחים מועסקים
ב/16 . מדינה עובדי
13 ה/86, עולים
יב/20 . . . שכירים
כו/22 . המוחזקים ים בשטח שכירים
ה/86 משתקעים תיירים
ב/3026 משפחות
יב/17 שכר ללא מועסקים משפחה בני
בו/28 . ושומרון ביהודה שכר ללא מועסקים משפחה בני
יא/2722 קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן
28 ,25 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 יא/1, ב/2926; . משפחה גודל
כד/15 ;24 יא/8, גל.;
2 יא/1' לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
29 יא/28, צעירים לזוגות הכנסה
יא/31^85 /. . עירונית למשפחה הכנסה
יאי6> י ...... בית' עוזרת העסקת
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון
כד/15 הסעד לשכות בטיפול
,1715 יא/6, ב/28; המשפחה ראש של לידה יבשת
כד/15 ;23 .. . .. . . .. . ■ .

22 יא/2, המשפחה ראש של בעבודה מעמד
8 ,6 ,5 ,2 יא/1/ . . . למשפחה מפרנסים
כג/10 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
יא/27,22 ב/29; יישוב צורת
ls יא'14' דיור צפיפות
כו/4 המוחזקים בשטחים
יא/8 . . המשפחה ראש של לימוד שנות
,19 ,15 יא/6, ב/28; המשפחה ראש של תקופתעלייה
28 ,23 ,21

. . אומנות משפחות
כא/9 . . . . . שפוטים צעירים

ילדים מרובות משפחות
כד/9 לאומי לביטוח מהמוסד קצבות

נתמכות משפחות
יא/4 . ; . י .... וחיסכון הוצאה

לימודים משפטים,
30,27 ,26 כב/24, י ...".. אקדמיים במוסדות

: ,  המשרד משפטים,
הממשלה ראה:'משרדי

.יי משפטנים
"ב/16  מדינה עובדי

. י :   ■  משקאות
כ/10 ... . .:/...:.:  ■:. :: בלו
י'4 . ■. . ■ .:........ לצריבה הוצאה
ו/3 ........:...::. פרטית לצריכה הוצאה י

ח/4 . .■ ויצוא יבוא
יי/13 . ייצור
י'3 . . ■.... מדד לצרכן, מחירים
י/2נ . ..:  מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
2 יז'1' . סיטוני במסחר
בו/31 . . המוחזקים בשטחים במסחר.סיטוני
נ'14 . .. . ■■ קנייה מס ■

כ/13 ............  . מבס בהליים, משקאות

לוח

לבניין החיסכץ מפעל
כ/11,10 . הממשלה והוצאות הכנסות

הארצי המים מפעל
נ/11 הממשלה הוצאות

מפעלים
ב/22 המקומיות הרשויות הוצאות
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות
34 כו/33, . . המוחזקים השטחיס ערי והוצאות הכנסות
יי'15 תעשייה מפעלי

מפרנסים
8 ,6 ,5 ,2 יא/1' למשפחה

מקצועות
כב/32 . . והשתלמות הכשרה

חופשיים מקצועות
ינ/25 י עבודה דורשי
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ינ/24 מובטלים
כו/22 המוחזקים נשטחים

וטכניים מדעיים חופשיים, מקצועות
יב/21 לשכירעירוני משכר הכנסה
20 יב/1614, י מועסקים
13 ,8 ה/6, עולים
יב/20 ■ ....... שכירים
8 ה/6 משתקעים ו/יירים

מקרקעץ
ט/14 ...... ... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

חשמליים מקררים
יז/7 י... י . י. י. ... המקומי לשוק אספקה
יא/2722 . . .'.'. . .'.' . . משפחות ברשות
ה/15 . . . עולים ברשות

מקשה
יג/1711 *...... ... "צור
27 ,26 כו/23, ........ המוחזקים בשטחים ייצור
7 ,2 יג/1, . י. י. י. י . . י. מעובד שטוו
כו/24 . . . ושומרון ביהודה מעובד שטה
יג/17 ............. י. . . . . מאורגן שיווק .

יג/36 .י, י. .י. . . .י. . י. מים תצרוכת
מרגרינה

יד/13 >לצור י

יא/9 . . . המזונות נמאזן
י/3 .י ..... ..י. מדד לצרכן, מחירים 1

י/5 קמעונייט מחירים .

. כפריים מרכזים
ב/10 אוכלוסייה

זרוע מרעה
יג/1612 . ייצור
5 יג/*> י מעובד קטלו

טבעי מרעה
נח'1 ..■ ■■ .. . . . . . שטח

■  ■ ציבוריות מרפאות
כג/1 . לאומית הוצאה

שיניים מרפאי
גג'14 רשיונות בעלי

מרצים
כב/2923 אקדמיים במוסדות
יח/28,26,24,2018 תחבורה משאיות,
25 יח/2018, גי>1

יח/32 דרבים בתאונות מעורבות .

26 ?ח'25' ...■.. י. . . . .■ ...... ייצור שנת

מג



לוח

מדינה עובדי מתמחים,
16 כ/15, ...... במשפטים
ב/15 . גרפואה

. ■ . לימודים מתמטיקה,
30 ,29 ,27 ,26 כב/24, אקדמיים במוסדות

יח/34,33 נהגים
י/13 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
יח/31 י . . דרכים בתאונות נפגעים
20 יח/19, במשאיות עבודה ימי שכירים,

ציבוריים נוטריונים
גא/11 פעולות

נוטרים
כ;15 מדינה עובדי

נוסעים
12 ,5 ,3 1/7 הארץ מן יוצאים
7 try הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
ג1 יח/9, במטוסים
11 ד/41,;10, . . לארץ נכנסים
יח/31 . דרכים בתאונות נפגעים . .

יח/14 ... ברכבות
נוצרים

ב/20 אוכלוסייה
27 ג/10, ב^24; . . . .■ ומץ גיל
ג/4 גירושין
כב/11 . .. , ומורים גננות
28 ,27 ג/4, ......... חי לידות
ג/4 ; . . . . טבעי מח,פטירות'וריבוי לידות
10 ג/4, י י. י. י. י. י. . . נישואין
ג/27 כולל פריון
ג/21  . האוכלוסייה תחלופת
כב/18 ■ . .■ תלמידים

נחושת
ח/4 ■;... ויצוא יבוא
יד/13 . . .. ייצור

ומוצריו נייר
ח/4 ויצוא יבוא
בו/12 .......... המוחיים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 . , . . . ייצור
כ/13 נייר לייצור וחומרים נייר על מבס
כ/14 קנייה מס

י תעשייה ומוצריו, נייר
יד/13 י .... ייצור
ח/4 יצוא
יב/23 .................. ושבר שכירים .

ענפים תעשייה, גם: ראה
ט/158 ערך ניירות
יט/2 הבנקים השקעות
יט/10 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יא/2 . . ; עירונית למשפחה חיסכון
4 ז/2, התשלומים במאזן
יט;1 ישראל בנק נכסי
יט/9 , ביטוח,ישןאליות חברות נכסי

... חומרים ניקוי,
ח/4 ויצוא יבוא
יז/12 . בעיתונות מודעות
כ/14 קנייה מס

לווז

תעשייה משקאות,
יד/13 מפירות ייצור
ח/4 יצוא
יב/23 ...... . ושבר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
בית משקי

יא/20 דירה על בעלות
כז/5 ....;. ■ יישוב גודל
כב/4 י. . . ■ לחינוך לאומית הוצאה
כב/2 כתיבה וצורכי מחברות לימיד, לספרי י לאומית הוצאה
כג/1 . . . . רפואיים ומכשירים לאומית'לתרופות הוצאה ■

ו/4 י ....... לצריבה הוצאה
4 ,2 יא/1, י. ..... י. ... למשפחה החזקה הוצאות
ו/3 פרטית לצריכה החזקה הוצאות
יז/12 . . ...... בעיתונות מודעות
כז/2 . ... . . ■ ונפה מחוז
י/3 מדד לצרכן, מתירים
ו/7 בית משקי על ישירים מסים
כ/14 לבית ומכשירים עלםחודות קנייה מס
כז/4 יא/13; ,. יישוב צורת
יא/19 . .,. . ...... שירותים י ■
טו/2 מים תצרוכת .■

כח/1 י. . חקלאיים משקים
בו/24 .י; י. . י. י. ." י.. ושומרון ביהודה

■ בחקלאות עזר משקי
2 יג/1, י. ........ . מעובד שטה .
א/7,5,4 . /.;.............. משקעים

לפועל להוצאה המשרד
גא/10 ....■..■...■... פעולות

הממשלה משרדי
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 י ... העובדים מצבת

... ציוד משרד,
יז/12 . בעיתונות .מודעות ■

יז/4 , קמעוני במסחר :

כ/14 קנייה מס
משתלות

2 יג/1, מעובד שטת
מתגרשים

ג/16 עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/7 ..;.,;.■. ;,; י מגורים ונפת מחוז
ג/19 לזוג ילדים מספר
ג/18 . . .'. ...... . . . משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
כב/32 . . מקצועית, והשתלמות הכשרה
יד/13 ייצור
ח/4 יצוא ,.
ה/7 . . י. י ......... עובדים עולימ, י .
ינ/23 .~ י.". י ושכר שכירים ,

ענפים תעשייה, גם: ראה . ..

מוצרים מתכת,
ח/4 ויצוא יבוא ■ .

יד/13 ..,;ייצור,
י;4 מדד לצרכן, מחירים .

י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי \■
כ/13 ... .■מבס
2 יז/1,  סיטוני במסחר ■ .

מד



לוח

תעשייה נפט, ומוצרי נפט
יד/13 ייצור
יב/23 ושכר שבירים

ענקים תעשייה, גם: ראה
נשואות

9 יב/8, האזרחי העבודה בכוח
ה/9 משתקעות ותיירות עולות

נשואימ
ה/9 משתקעים ותיירים עולים

המדינה נשיא
ב/11 הממשלה הוצאות
ב/15 הנשיא בלשכת עובדים

נשים
ינ/9 האזרחי העבודה בכוח

. הרות נשים
11 כג/10, ובילד באט לטיפול תחנות בפיקוח

. . . נתמכים
יא/4  משפחות
ה/86 משתקעים ותיירים עולים

ס

אקדמי סגל
כב/2923 אקדמיים במוסדות

סובטרופיים
15 יג/14, ייצור
יג/3 מעובד שטח ■

סובסידיות
ו/1311 יבוא ועל מקומית תפוקה על

..... סוהרים
כ/15 .. מדינה עובדי

סוחרים
ייב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב|1614, . מועסקים
ה/13,86 עולים
בו)22 המוחזקים בשטחים
יב/20 שבירים
ה/86 משתקעלם. תיירים

מועסקים מסחר גם: ראה
היהודית הסוכנות

ט/5 . בבנקים אשראי
כח/1 ובמושבים בקיבוצים טיפול

הלאומיים המוסדות גם: ראה .

והתעסוקה הסעד סוכנות
כו/36 המוחזקים בשטחים חינוך

  סוכנים
ינ/21 ... עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1614, מועסקים
ה/13,86 עולים
כו/22 ; ; . המוחזקים בשטחים
יב/20 שכירים
ה/86 משתקעים תיירים

סוכר
יא/9 ח/4; ויצוא יבוא
יד/13 יא/9; ; ייצור
יא/9 המזונות במאזן
י;3 ;....... מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים .

לוח

נישאים
15 ,11 ,10 ג/7, גיל
ג/10 דת
15 ג/14, לידה ינשת
ג/13 מוצא ינקות
ג/7 מגורים יישוב וצורת נפה מחוז,
12 ,10 ,8 ג/7, משפחתי 8צב
15 ג/14, עלייה תקופת
ג/157,41 נישואץ
כא/2 משפט בבתי בירורים

תגמולים הנאצים, ורדיפות המלחמה נכי
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות

לארץ נכנסים
ד/2 כניסה דרך
2 ד/1, . אשרה סוג
11 ד/10, תיירים
ד/11 כניסה. תקופח

ניידי דלא נכסי
יט/2 .... לאשראי שיתופיות ואגודות מסחריים בנקים
יט/4 , ולהשקעות למשכנתאות בנקים
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון

כלכלי ענף ניידי, נכסידלא
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים ..

יב/23 ושכר שכירים
השקעה נכסי

1210 ח/3, ינוא
יג/24 בחקלאות השקעה נכסי תפוקח
ט/1ל כספיים נכסים

קבועים נכסים
6 ו/5, ■. מקומית גולמית השקעה
יח/86 . נמלים
6 ,2 יח/1, ■ עבודה והוצאות שכר מועסקים, ■

6 יח/2, פדיון
תעופה נמלי

11 נ/0ו, ........... הממשלה והוצאות הכנסות
10 ..יח/1, ........ עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/10 פדיון
11 יח/9, ודואר מטענים, נוסעים, תנועת
ג/46 ......... התאבדות נסיונות

נסיעות
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יז/12 בעיתונות מודעות
ב/10 ; ; . נסיעות מס

מסחר נעליים,
יז/4 קמעוני במסחר

נפגעים
יח/3230 . דרכים בתאונות

■ ■ עבודה נפגעי
כד/11 ; . . ; גמלאות
כד/12 כלכלי ענף
כד/14 סיבון ענף
14 כד/13, ;;.... תאונה הוצאת

תגמולים ספר, נפגעי
כ/11 י. ....... הממשלה הוצאות

נפט ומוצרי נפט
ב/11 .... נפט נקידוחי קווי.בפט על הוצאות.הממשלה
ח/4 יבוא
יד)13 ייצור
י/4 מדד לצרכן, מחירים

מה



לות
ספורט

יב/21 ...11 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/16' מועסקים
14 13 /8 ה/6, עובדים עולים,
23 יב)20, שנירים
יב/23 * שכי .

8 ה)6' משתקעים תיירים
... . ספנות

. , . ימית הובלה ראה
ספרים

4/7 לצריכה הוצאה
כה/7 ! בישראל לאור שיצאו
כב/2 לחינוך לאומית הוצאה לימוד, ספרי

ופרטי הסתדרותי סקטור
יז/10 , , אלקטרוניים מחשבים
יז/3 .,..;.;...;........ סיטוני במסחר
s/r, ..;.;;..;..... קמעוני במסחר
13 ,ט/12' גמל קופות

. ציבורי סקטור
3 כג/1 . . . ; לבריאות הוצאה
J0/r, .. ■ אלקטרוניים■ מחשבים
יז/3 . * *..;..■ סיטוני במסחר
s/r י\,/ . קמעוני במסחר

קולנוע סרטי
כה/5 ;. י. יבוא
בו/12 .......... המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא

סרטן
■ . . ממאירות שאתות ראה

ע
יב,301 \.י.י.י.י.י.י.י .'.י. '..........י עבודה
יז;12 בעיתונות מודעות והצע, ביקוש
,א'4 יזומה
20 יח/19, . . . למשאית הוצאה שכירה,

המשרד עבודה,
הממשלה משרדי ראה: ■

יב/1י30 ושכר עבודה
כו/2215 ;;..;.. המוחזקים בשטחים

והנדסיות אזרחיות עבודות
יב/23 ; . ושבר שכירים

טז/1612 ציבוריות עבודות
יב/25 . . . . . .י .י . . .י עבודה דורשי
,יב/21 ', י . . . . עירוני לשכיר משכר הכנסה
כו/34 . . . . ; סיני וצפון עזה ברצועת הערים הכנסות
17 ,16/8 עצמי והון פירוק חברותרישום,
,ב/24 ;;;.;........ י מובטלים
20 יב/1210, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
22 ,21 כהו .... בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים י.
11 יז/10, ........ '.'.'.י. אלקטרוניים מחשבים
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
,ב/20 שכירים
20 בו/18, המוחזקים בשטחים שבירים
כו/21 ; בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
יב/23 שכר
כו/21 ... בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כו/18 המוחזקים בשטחים .שכר
יב;18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

לוח

ומוצריו סוכר
ו/4 . ... . לצריכה הוצאה י
ח/4 ...י. . ויצוא יבוא

סולר
e/r מאורגן קמעוני במסחר מכירות
26 ...ית/19, . משאיות בשימוש ■

■ סופרים
ה/6 משתקעים ותיירים עולים

סופרמרקטים
4/r, , קמעוני במסחר

. י ■■  .סופרפוספטים
13/7; ...:..;.;..:;. ייצורי
יג/38 בחקלאות צריכה

סותום
יג/37 חיים בעלי והזנת יבוא
יג/6 ;;. i י יבילים י

37 יג/1612, ייצור
5 ייג/4, .,,... . . מעובד שטח ,;.

141/n .■ ;י;.. .. ....;.... חוץ סחר
12 בו/11, המוחזקים בשטחים

מחו"ל סטודנטים
ה/2117 אקדמיים במוסדות

י סיגריות
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
12 בו/ המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 .ייציר ■

ין/12 . בעיתונות מודעות ■

י/3 , . מדד לצרכן, מחירים

. . ■ . . מוצרים סיליקט,
יד/13 ייצור
י/7 .......... מדד, למגורים, תשומה.בבנייה מחירי

י י סלק
י/5 ....■ קמעוניים .^■מחירים
9 יג/8, מעובד שטח ו ;.
יג/17 ................... שיווק,מאורגן. ■■!

יגן20 . . . ... . ....... ', ........ לתעשייה ,
סוכר סלק

יג/27 הגידול חשבון
27 יג/6, יבולים
יג/1612 , ייצוי
27 ,5 יג/4, $עובד שטח ■ :

סלרי
יג/8 מעובד שטח
י,ג;17 \\ : מאורגן שיווק

. . . . מסוכנים סמים
כא/7 . \ המשטרה של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות

המשרד סעד,
. הממשלה משרדי ראה: 1

כד/16,15 :.;;; שירותים סעד,
כד/16 .... המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים ר נוע בני . .

ו/4 .... .י 1 . . פרטיים מוסדות של לצריכה הוצאה
34 כו/33, ...;.. המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
ii יז/10, אלקטרוניים מחשבים .

כד/15 ....... .י . .י י הסעד לשכות בטיפול משפחות
כ/16 . . . . .י. . .'.י מדינה עובדי סוציאליים, עובדים ■

יב/23 . ,י. , .... .י .י .י ... .י .י . .י . ושכר שכירים" 

א/7 .,"...י. .'.V! ,.י.\. ,,■. .. ■.  ;;;■ סערות

מו



לוח

תעשייה ומוצריו, עור
* יי "י4> יצוא
י'" עובדים עולים,
כו/29 המוחזקים בשטחים
יב/23 , ושבר. שכירים
ו/1311 תשומהתפוקה

ענפים תעשייה, גס: ראה

בבית עזרה
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יא/16 עוזרות המעסיקות משפחות

שירותים נתונים, עיבוד
11 יז/10, .. אלקטרוניים מחשבים

■■.■.■ עיריות
22 ,21 ,19 כ/18, הוצאות
יח/1* דרבים החזקת
כ/2018 .....:.; ; . הכנסות
34 בו/33, המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יי'12 בעיתונות מודעות
כ/18 ......: .... מלוות ויתרות גירעון או עודף

עיתונאים
כ/6נ . . . . עובדי"מדינה

■ ■.., עיתונים
ו'4 לצריבה הוצאה
י"1.2 . מודעות
כה/8 ותדירות נושא
ה/211 . וקליטה עלייה

. י " עמילות
יז/1 סיטוני במסחר

■ ■ עמילנים
יי'" יא/9; ייצור
יא/139 המזונות במאזן

ענבים
יגי30 הגידול חשבון
19 יג/1612, ייצור
.■.'■.כו/26 ושומרון ביהודה ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י'5 . . . "י קמעוניים מחירים
יגי3 ל מקובד שטח
כו/25 ושומרון ביהודה מעובד שטח
ינ/19 * ■ מאורגן שיווק
יגיס2 יא'9; . . * . . לתעשייה

 . .  עסקים
3 יזי1, סיטוני במסחר
s יז'4, קמעוני במסחר
7 ,2 טז/1, הבנייה שטח

ומוצריו עץ
.'..וח'4 ;, : ; : . . ויצוא יבוא
יי/" ייצור
כו/12 המוחזקים בשטחים יצוא
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/7 ....;... מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
נ/13 מכס
יז/2,1 סיטוני במסחר

תעשייה ומוצריו, עץ
כב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
'י/13 ייצור
ח'4 . . . . *...... יצוא
ה/8 .....;. עובדים עולים,
יב'23 * ; ושכר שכירים

.  ■ . ■ . ענפים העשייה, גם: ראה

לוח

כא/74 עבירות
עבריינים

6 כא'5' בדין שחויבו

עברית
גב/31 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
27 כו/26, ...;..;... המוחזקים בשטחים ייצור
28 ,20 יגי18, יצוא
י'3 קמעוניים מחיריס
9 י1'8' . מעובד שטח
יגי17 ■ . . . . .י י מאורגן שיווק
יי'13 ייצור שימורים,
28 '20 יג'18' .. לתעשייה

ילדים עגלות
יז'4 קמעוני נמסחר
כ/1715 המדינה עובדי
י'91 ; עולים
י'1 . ישראל אזרחי
י>/15 קיימא בני מוצרים שברשותם
108 ,4 ה/3, ......* י. י. ......... י. י. . גיל
יי'11 עברית דוברי
ה/14 ■י ■ ■ י. . . דיור
* י''2' לידה יבשת
9 ,7 ה/5, . . .... מגורים יבשת
13 ה'12' . . . . מועסקים
13,12 ,10 ,9 ,6 ,4 ה/3, מין
9 ה/5, וגודלה נמשפחה מעמד
ה/9 . . . . ; משפחתי מצב
13 ה/86, יד משלח
בד/15 י, . הסעד לשכות בטיפול משפחות .
2 י/1' .י . . לארץ נכנסים
21 ה/1917, ; י. סטודנטים
le '14 ה'12./ ; קליטה
ה/12 העבודה לכוח שייכים
י''10 : .י ■..... י. י. ליסוד שנות
ב/17 .* . עלייה תחזית
16 ,1410 ה/31, י עלייה תקופת
ה/21,197 י'2; בכוח עולים

עופות
יא'2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יג'33 . . . . ..::...; ייצור
יי3 .........:. מדד לצרכן, מחירים י

י'5 קמעוניים מחירים
י/10 ......... י. .. מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
י/12 . מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז'4 קמעוני במסחר
ני"1 במשקים

בשר גם: ראה
■ דץ עורכי

כא/13 רשיונות ב9לי
ה/86 משתקעים ותיירים עולים

ומוצריו עור
ח/4 יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יגוא
8 יי ח'4'  יצוא
י'4 . מדד לצרכן, מתירים
כ/13 . מכס
כ'14 קנייה מס

מז



לות

מקצועיים פועלים
יד/12 בתעשייה

פטיפוגים
71v המקומי לקוק א50קה
יא/2722 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

ג/61 פטירות
כג/8 ; חולים בבתי
37 ,31 ג/30, .י . .י ומין גיל
ג/31 לידה יבשת
ג/3937 סיבה

אמהות פטירות
ג/,40 . ובלידה בהריון הקשורות

ג/61 תינוקות פטירות
41 ג/32, י. , . . גיל
ג/32 מין 1

ג/41 סיבה

פטרוזיליה
יג/8 מעובד ישטח
יג/17 . . . . ; מאורגן 'שיווק
יג/20 לתעשייה

פיטום
יג/33 הענף חשבון לול, ,

יג/32 הענף חשבון עגלים,

עובדים פיטורי
יב/30 י והשבתות לשביתות סיבה

ט/171 פיננסים
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 . עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/6נ, .;..., עצמי' והו; פיריק ל/בריתרישוט,
יז/12 בעיתונות מודעות
20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים ■

כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים :
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, עבודה נפגעי
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/20 שכירים
20 כו/18, . . ; המוחזקים בשטחים שבירים
כו/21 המוחזקים'בישראל מהשטחים שבירים
יב/23 ו/9; שכר
בו/18 . .י. . המוחזקים בשטחים שכר
כו/21 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שבר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
4 ז/2, ומגרמניה מאוסטריה אישיים
כ/11 . . . . הממשלה הוצאות
יט/11 בקופות.גמל

פיקדונות
יט/2 ;2 ט/1, . דרישה לפי
2 יט/1, ס/1; קצוב לזמן
10 יט/9, ביטוח חברות
4 ,ז/2, , התשלומים במאזן ■
2 יט/1, ט/1; ז/,5; חוץ במטבע
יט/2 (פז"ק) חוץ למטבע צמודים ■

ללח

כא/8 , עצורים
. עצמאיים

יא/2 .;.,.. עירונית למשפחה וחיסכון הוצאה הכנסה,
כד/.1 לאומי בביטוח מבוטחים
יב/17 * . מועסקים
יא/22 . . , קיימא בני צריגה מוצרי שברשותן משפחות .

כ/12 . הכנסה מס תקבולי
ערים

בז/3 ;15 ב/119, אוכלוסייה
יז/9 לתיירים מומלצים הארחה בתי  

34 כו/33, המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יב/3 אזרהי ענודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
13 יב/12, הכלכלה בענפי מועסקים
19 כו/16,15, .... המוחזקים השטחים בערי מועסקים
ב/29 משפחות
בו/4 המוחזקים בשטחים משפתות
ב/26 .... קיימא בני צריבה מוצרי שברשותן משפחות
כז/4 . .י בית משקי
ג/8 י8תגרשיס נישאיט
טו/2 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

ופיתוח עולים ערי
יא/28 צעירים זוגות מגורי
ו/1311 לשכר) (פרט מוסף ערך

מפקדי מוסף ערך
7 יד/4, בתעשייה . .
א/7 ערפל

עתיקות
יז/4 קמעוני במסחר

פ

/ פדיון
יח/15,2 באוטובוסים
יז/8 הארתה בבתי
בו|32 . . . המוחזקים בשטחים הארחה בבתי ■
כה/6 קולנוע בבתי ■:

5 יח/2, ימית בהובלה ■

20 יח/9נ, . במשאיות
6 יח/2, בנמלים
14 יח/2, ברכבת
יח/13,2 דואר ■בשירותי
10 יח/2, בתעופה 
9 יד/8, בתעשייה
כו/29 המוחזקים בשטחים בתעשייה
יח/13 בתקשורת .

מבירות גם: ראה
פולפה

יג|37 חיים בעלי הזנת
יד/13 , ייצור

פועלים
יד)108 בתעשייה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/25 . . עבודה דורשי
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות
יב/24 מובטלים
8 ה/7, עולים . :

ה/7 . משתקעלם תיירים
יד/12 בתעשייה

מח



לוח

פרופסורים
בב)2923 אקדמיים במוסדות

פרחים
16 יג/15, . . ייצור
יז/4 קמעוני במסחר
כ/13 מכס מלאכותיים, קרחים
2 יג/1, מעובד שטח

] הדר פרי
יג)29 הגידול חשבון
יא/9 ח/4; יבוא
כו/12 המוחזקים לשטחים יבוא
18 יג/1611, יא/9; ייצור
27 ,26 כו/23, המוחזקים בשטחים ייצור
29 ,20 ,18 <15 יג/14, יא/9; ;97 ,4 ח/3, .. . .. יצוא
27 ,26 כו/12, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
11 י/10, מדד תפוקה, מחירי
י/11 מדד תשומה, מחירי
2 כת/1, יג/3; מעובד שטח
25 כו/24, _ ושומרון ביהודה מעובד שטח
יב/23 י. ושכר שבירים
29 ,20 ,18 ,15 יג/14, יא/9; לתעשייה
ג/2927 כולל פריון

רגל פשיטת
כא/2 . . . משפט בבתי בירורים

צ

צאן
כח/1 יג/34; במשקים
יג/23 מטבחיים בבתי שחיטה

. .  ■ צבעים
ח/4 יבוא
יד/13 ייצור
ח/8,4 יצוא
יז)4 קמטוני במסחר

בית צורכי
יז/4 קמעוני במסחר

חשמלי ציוד
ח/10 . יבוא
יד/13 ייצור
ח/4 יצוא
י)3 י. .... מדד לצרכן, מחירים
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
ב)13 . . . . מכס
2 יז/1, . סיטוני במסחר
יז/4 קמטוני במסחר

תעשייה חשמלי, ציוד
יד/13 ייצור
ח/4 . . י. ; יצוא'
יב/23 ; . ושכר שכירים

..... ענפים תעשייה, גם: ראה

וחומרים ציוד צילום,
ח/4 ויצוא יבוא
כ/13 מכס
כ/14 מ0.קנייה.

לוח

פירות
ו/4 לצריכה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
כו/33 . ושומרון ביהודה הטרים הכנסות
לג/30 הגידול חשבון
יא/9 ח/4; יבוא
כו/12 המוחזקים לשטחים יבוא
19 יג/1611, יא/9; ייצור
27 ,26 כו/23, י המוחזקים בשטחים ייצור
15 יג/14, יא/9; ;7 ח/4, יצוא
27 ,26 כו/12, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
בו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
2 יז/1, סיטוני בממתר
יז/4 קמעוני במסחר
בו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/19 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, יא/9; לתעשייה

וגרעיניים גלעיניים פירות
19 יג(1612, ייצור
יג/3 מעובד שטח
יג|19 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, לתעשייה

פליטים
כו/16 המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/4 משפחות

ומוצריו פלסטיק
ח/4 יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
ח/7,4 יצוא
י/4 י. מדד לצרכן, מחירים
כ/13 מכס

תעשייה ומוצריו, פלסטיק
ח/7,4 יצוא
יב/23 ..,,,......... , ושבר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
פלפל

9 יג/8, .■ מעובד שטה
יג/17 מאורגן שיווק
יג/20 ■. . לתעשייה

פנסיות
ב/11 הממשלה הוצאות
7 יא/2, למשפחה הכנסה
יט/11 , גמל בקופות

. פקידים
יב/25 עבודה דורשי
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות.
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/24 מובטלים
20 יב/1614, מועסקים
ה/13,86 טולים
בו/22 המוחזקים בשטחים
יב/20 שכירים
ה/86 . משתקעים .תיירים
יד/12 בתעשייה.

פקנים
15 יג/14, ייצור
יג/19 מאורגן שיווק

מט



לוח

כללית חולים קופת
כג/9 ; וביקורים מבוטחת אוכלוסייה
6 כג/4, ,. חולים בתי
כג/12 חינוך במוסדות רפואית עבודה
11 כג/10, ובילד באם לטיסול תחנות

קורנפלור
יד/13 ייצור
יא/139 המזונות במאזן

קורסים
כב/32 מקצו9ית והשתלמות להנשרה
יז/12 בעיתונות מודעות

קטנועים
7 יזו וזנזקומי לשוק אספקה
ה;15 עוליפ ברשות
יח/28,24 תחבורה קטנועים,

קטניות
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יג/1612 יא;9; ייצור
15 יג/14, יצוא
יא/139 המזונות במאזן
בו/14 ..;,..;...:. המוחזקים בשטחים צריכה
5 יג/4, ........ מעובד שטח
כו/24 ושומרון ביהודה מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

כותנה קטפות
יג/35 בחקלאות

קיבוצים
כח)1 כז/3; ;15 ב)119, אוכלוסייה
כח/1 .. חיים בעלי
כד/7 לידה דמי המקבלות חברות
יב/17 מועסקים חברים
יב|3 אזרחי עבודה כודו
ג/6 ופטירות חי לידות
בח/1 בחקלאות מועסקים
13 יב/12, הכלכלה בענפי מועסקים
כב/10 מורים
בח/1 מיגון
ב/29 משפחות
כז/4 בית משקי
ג/8 ומתגרשים נישאים
ה/14 דיור עולים,
בח/1 ;9 ,7 יג/5, מעובד שטח
טו/2 חקלאות לצורכי מיס תצרוכת

קישואים
9 יג/8, מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

בית קישוטי
יז/4 קמעוני במסתר
יא/10,9 ליום לגולגולת קלוריות
כו/14 . . המוחזקים בשטחים
ה/2110 עלייה קליטת

המשרד עלייה, קליטת
הממשלה משרדי ראה:

 ומוצריו קמח
יד/13 יג/37; ייצור.
ו/4 ■ . . לצריבה הוצאה
יג/37 חיים בעלי הזנת
יא/9 המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מתירים

לוח

צמחים
יג)1612 ייצור
ב/13 מבס צמח, מוצרי
יג/5 מעובד שטוז

. , י. צמיגימ,
יח/17 למונית הוצאה
20 יח/19, למשאית הוצאה
יד/13 ייצור
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי

 ומוצריו צמנט
ומוצריו מלט ראה

צמר
■tin . , ויצוא יבוא
15 יג/14, ייצור

וצנונית צנון
9 יג/8, מעובד שטח
17 יגן נןאורגן שיווק

צריכה
7 ו/4, לאומית הוצאה
4 ,2 יא/1, משפחות הוצאת

פרטית צריכה
ו/41 הוצאה
8 כו/7, המוחזקים בשטחים הוצאה

ציבורית צריכה
4 ,2 ו/1, הוצאה
7 כו) המוחזקים בשטחים הוצאה

צרכניות
יז/4 קמעוני במסחר

ק
לבניץ קבלנות

יב/23 ושבר שבירים
. . .. . קואופרטיבים

שיתופיות אגוךות ראה

שועל משיבולת קווקר
יד/13 . ייצור
יא/139 המזונות במאזן

 קולרבי
יגו8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

■ לגרעינים קומביינים
יג/35 י. י. ;. . . . בחקלאות

י . . קונדלטוריות
יז/4 קמעוני בגזסחר

. . . קונפקציה
2 יז/1, סיטוני במסחר

קוסמטיקה
ו/4 ...;...". .'...; לצריגה הוצאה
יז/12 ,.:.:::. ; ; . . בעיתונות מודעות

יט/1311 גמל קופות
חולים קופות

גג/9 וביקורים מבוטחת אוכלוסייה
כג/1 קופת,חולים למרפאות לאומית הוצאה
י|3 גודד לצרכן, מחירים,



לוח

תעשייה רהיטים,
ח/4 יצוא
י/9 .... מדד הו81שייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
יב/23 ושכר שכירים

בד/141 שירותים רווחה,
יז/11,10 אלקטרונייס מחשבים
יב/23 ושכר שכירים

רווקות
15 ,10 ג/9, ב/25; י גיל
יב/9 האזרחי העבודה בכוח
15 ג/119, .י ...... .\ נישאות
ה/9 י. משתקעות ותיירות עולות

רווקים
15 ,10 ג/9, ב/25; .". . . גיל
15 ג/119, נישאים
ה/9 משהקעים ותיירים עולים

. רופאים
כג/14 ,. . רשיונות בעלי
כ/16 . . מדינה עובדי
ה/86 משתקעים ותיירים. עולים

פרטיים רופאים
כג/1 לבריאות .לאומית הוצאה

שיניים רופאי
כג/14 רשיונות בעלי

רוקחים
כג/14 .. . . רשיונות בעלי
כ/16 ..... מדינה עובדי
ה/86 משתקעים ותיירים עולים
ג/41 ב'2; טבעי ריבוי
כו/1 המוחזקים בשטחים

ריבות
יי/" ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים

רימונים
ג יג'"' ייצור
יג/19 מאורגן שיווק

יח'14  רכבת
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות
14 ,2 יח/1, ושבר עבודה הוצאות מועסקים,
כ/15 .. י. י העובדים מצבת
14 יח/2, .......... .....י...~.~.  פדיון
יא'291 .... . ■ .. . חיים רמת
א" רעמים

רפואה
בריאות ראה:

כלים'ומגנשירים רפואה,
כג/1 . לאומית הוצאה
י'4 : ; לצריכה הוצאה
ח/4 . ..;.......■... ויצוא יבוא
י'3 מדד לצרכן, מחירים
כ/13 מבס

לימודים רפואה,
30 ,26 כב/24, ............. אקדמיים במןסלות

. שיניים רפואת
גג/1 לאומית הוצאה מרפאות,
י/3 לצרכן מדלמחיריפ .ריפוי,

לוח

סחורות קניית
4 יז/1, במסחר

קנרס
יג/8 . . . . מעובד שטח
יג/ל1 מאורגן שיווק

קפה
ו/4 .. לצריכה הוצאה
י/5 קמעוניים מחירים טחון,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 ייצור נ8ס,

קצבות
כד/9 ילדים בגין
יא/2 למשפחה הכנסה
כד/5 ושאירים זיקנה
יא/4 נתמכות משכבות זיקנה קצבות מקבלי
כד/11 ,. . ותלויים נכות

קקאו
יד/13 ,. . ייצור קקאו, אבקת
ו/4 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
י/5 קמעוניים מחירים

 ומוצריו קרטון
ח/4 ויצוא יבוא
יד/13 .. ייצור
ב/13 . מכס

תעשייה ומוצריו, קרטון
יד/13 ייצור
ח/4 יצוא
י/9 .... מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים

הבינלאומית המטבע קרן
4 ז/2, .. התשלומים במאזן

קש
יג/1612 ייצור
ב/13 . . . מכס

קשישים
יח/31 דרבים בתאונות נפגעים

זיקנה" גם: ראה

מכשירים קשר,
6 ו/5, מקומית גולמית השקעה
ח/4 ויצוא יגוא

רדיו
יז/ל המקומי לשוק אספקה
3 כה/1, . . . . לשידורים האזנה
יז/12 בעיתונות מודעות
יא/2722 ברשותמשפחות

 רהיטים
ו/4 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/12 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/6 קמעונימאורגן במסחר מכירות
2 יז/1' סיטוני במסחר
יז'4 . קמעוני במסחר
כ/14 קנייה מס .

נא



לוח
שומשמץ

15 יג/14, יא/9; . . . .. ייציי
,א;9 המזונות במאזן
,ג/4 \\י מעובד שטח
בו/24 ושומרון ביהודה מעובד שטח

שופטים
כא/12 . משפט בבתי
16 כ'15' מדינה עובדי
ה/86 ,,,..,,. משתקעים ותיירים עולים

שורש
,ג/8 מעובד שטח
יג/17 # מאורגן שיווק

שזיפים
15 יג/14, 'יציר
,ג/19 מאורגן שיווק
20 ,15 יג;14, . לתעשייה

שחפת
46 ג'44, המחלה אבחנת
ג/3937 מהמחלה כתוצאה מוות

שחת
יג/6 ■ . יבולים
יג/1612 "צור
5 ,ג;4' מעובד שטח
בו/371 י. המוחזקים השטחים

שטיחים
לז/4 קמעוני במסחר

; . שטרות
2 יט/1, ט/5; ניכיון
ט/4 . חיוור

: שועל שיבולת
15 ,ג/14, ייצור
,ג/4 . . י מעובד שטח

מאורגן שיווק
22 ,19 יג/17, ...... חקלאית תוצרת

כלים שיט,
ח'4 ויצוא יבוא
כ/13 . ■ . . . מבס

שיכון
כ/11 הממשלה הוצאות

המשרד שיכון,
. הממשלה משרדי ראה:

סטודנטים שיכון
ה/17 מחו"ל סטודנטים למגורי

מגרמניה שילומים
כ/10 הממשלה הכנסות

ציבוריים שיעורים
כב/31 למבוגרים לעברית

הסוהר. בתי שירות
כ/15 העובדים מצבת
יב/2824 התעסוקה שירות

והארחה אוכל שירותי
8 ו; . . . ; נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, י.... המוחזקים בשטחים מועסקים
י/4 ....... מדד לצרכן, מחירים
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 ,11 יב/10, שכירים

לוח

החלב רפת
יג/31 הענף חשבון
23 יג/1611, . ייצור
כו/23 המוחזקים בשטחים ייצור
י/10 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
37 יג/31, ....■ מספוא

כ/2218 י. .... מקומיות רשויות
ט/5 בבנקים אשראי
6 כיג'4' חולים בתי ,

3 בג/1, לבריאות לאומית הוצאה
כב/4,2 . ; לחינוך לאומית הוצאה
ו/4 י לצריכה הוצאה
22 ,21 ,19 כ/18, ו/7; הוצאות
כ/11 הממשלה הוצאות
לח/21 דרכים החזקת
יח/22 הממשלה בשיתוף כבישים החזקת
כ/2018 ו/7; .. הכנסות
11 ב/7, הממשלה הלוואות
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים
כג/12 חינוך במוסדות רפואית עבודה
34 כו/33, המוחזקים בשטחים

רשיונות
כ/10 ; רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
34 בו/33, המוחזקים בשטחים הערים הכנסות

קול. רשמי
יז/ל המקומי לשוק אספקה
יא/2722 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

■ ש

שאירים
כד/5 לאומי מביטוח קצבות

ממאירות שאתות
ג/46 המחלה אבחנת
ג/3937 מהמחלה כתוצאה מוות

. ■ ■ ■ ■ שבטיבדוים
בדוים ראה

יב/30,29 שביתות
אבק שואבי

יז/7 המקומי לשוק אספקה
יא/2722 י. . משפחות ברשות
יב/30,29 שובתים

שווקים
34 כו/33, המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

שוטרים
כ/15 מדינה עובדי

שום.
יג/8 מעובד שטח
יג/17 י. . . . מאורגן שיווק

יא/12,9 .■ . ליום לגולגולת שומן
כו;14 ..;.... , , . . המוחזקים בשטחים

שומנים
ח/4 ויצוא יבוא
יא/139 המזונות במאזן
כ/13 מבס
כו/14 המוחזקים בשטחים צריבה

נב



לוח

(המשך) עסקיים שירותים
21 .~כו) . בישראל המוחזקים מהשטחים ושכירים מועסקים ■

י/4 מדד לצרכן, מחירים
יב/30 ...... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/20 שכירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
יב/23 ו/9; ; שכר
בו/18 ... י. ;. המוחזקים בשטחים שכר
כו/21 ... בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
יב(18 .....". ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ט/14 ....... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/5 בבנקים אשראי
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משבר הכנסה
כ/7 ............ הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, ._ עצמי והון פירוק רישוס,  חברות
יב/1310 מועסקים
בו/21 . . בישראל המוחזקים מהשטחים ושכירים מועסקים
21,19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
23 יב/20, שבירים
20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
יב/23 ו/9; שכר
21 בו/18, המוחזקים בשטחים שכר
21 בו; . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שבר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ציוד שירותים,
ח/10 יבוא

שכירים
יח/15 באוטובוסים
טז/16 בבינוי
יז/8 , הארחה בבתי .

כו/32 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
יב)20 יא/8; גיל
טז/16 עבודה הוצאות
2 יא;1, לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
85 ,2 יא/1, עירונית למשפחה הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משבר הכנסה
20 יב/19, . . . העבודה במקום ותק
יא/2 י. עירונית למשפחה חיסכון
טז/16 ;3 יד/4, למעשה עבודה ימי
בד/1 לאומי בביטוח מבוטחים
יח/17 . במוניות
כו/20 ;17 יב/11, מין
2 יז/1, סיטוני במסחר
31 בוו המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
יב/20 יד משלח
יא/22 . . . קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
23 יב)22, משרות
כד/1412 עבודה נפגעי
20 יב/11, כלכלי ענף
28,22 ,20 כו/18, המוחזקים בשטחים
21 כוו בישראל המוחזקים מהשטחים
;8 ,4 יז/2, טז/16; ;9 יד/8, ;23 יב/22, ;10/1 שכר
17 יח/15, ,
יב/18 ו/10; בשבוע עבודה שעות
9 ,8 יד/5, _. בתעשייה
כו/29 המוחזקים בשטחים בתעשייה
ב/12 . הכנסה מס תקבולי .

לי"
(המשך) והארחה אוכל שירותי

20 כו/18, המוחזקים בשטחים עבירים
יב/23 ו/9; שכרי
כו/18 המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
כד/16 המבחן שירותי
יז/128 שירותים
ו/3 פרטית לצריבה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה .

6 ו/5, מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקטות
2 ו/1, ויצוא יבוא
ח/12 : . השקעה נכסי יבוא
20 יב/1614, י. מועסקים
כו/22 המוחזקים בשטחים מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים כשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/13 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/12 מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי
כ/14 קנייה מס
ית/20 משאיות
יא/19 בית במשקי
14 כד/12, עבודה. נפגעי
13 ה/86, עובדים עולים,
20 יב/10, שכירים
כו/22 המוחזקים בשטחים שכירים
ה/86 עובדים משתקעים, תיירים
ו/1311 תפוקה תשומה
יג/25 החקלאות ידי על קנויות תשומות

אישיים שירותים
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
20 יב/1310, מועסקים
19 בו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
י/3 . מדד לצרכן, מחירים
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
23 ,20 יב/11, שבירים
20 בו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
בו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים שבירים
יב/23 ו/9; שכר
כו/18 המוחזקים בשטחים שבר
כו/21 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/23 ושכר שבירים

משפטיים שירותים
יב/23 ,.:.:.::., ;,..;,... ושכר שכירים

. סניטריים שירותים
14 בד/12, . . .. . . עבודה נפגעי
יב/23 ושכר שכירים

עסקיים שירותים
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7  . .■ הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
20 יב/1310, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים

נג



לוח

סיכה שמן
יח/ל1 למונית הוצאה
20 יח/19, . . . למשאית הוצאה
ח/4 יניא
12 ,10/n לייצור תשומות יבוא
יד/13 ייצור
י/13 מדד באוטובוסי:!, תשומה מחירי
י/10 מדד בחקלאות, ו/שומה מחירי
יג/25 החקלאות ידי טל קנויות תשומות

שסק
15 יג/14, ייצור
יג/19 . . . מאורגן שיווק

שעונים
ח/4 ליצוא יבוא
י/3 מדדי לצרכן, מחירים
כ/13 י . י. י. . . י. . י. . . . מכס
יז/4 קמעוני במסחר

שעועית
י/5 קמטוניים מחירים
יג/8 מעובד שטח
יג/20 . . לתעשייה

שעורה
יג/37 חיימ בעלי והזנת יבוא
יג/6 יבולים
37 יג/1612, ייצור
5 יג/4, מעובד שטח
כו/24 ושומרון ביהודה מעובד שטח

בשבוע עבודה שעות
ו/10 למועסקים
יב/18 הכלכלה בענפי למועסקים
יז/11 למחשב

שעם
.4/n ויצוא יבוא
כ/13 מבס

חליפין שערי
ט/6 הישראלית הלירה של
10ד שחור ונשוק חופשי נשוק

שעשועים
ו/3 פרטית לצריבה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
כ/10 שעשועים מס

נא'8 שפוטים
כא/9 .... אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאיט צעירים

לימוד שפות,
כב/2 לאומית הוצאה
כב/31 . למבוגרים עברית

שקדים
יג/1612 ייצור
יג/3 י מעובד שטח
בו/25 ושומרון ביהודה מעובד שטח

א'7 . ..■ שר3
מלאכותיים שרפים

4ln ויצוא יבוא
ג/13 .י ...... מבס

. ■ שתילים
16 יג/15, ........... ...... ייצור
י/11 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי

לוח

דירה שכר
יא/21 . . . דירה וגודל שבירות צורת

לימוד שכר
בב/19 .. . . . הנחה

עבודה שכר
is יח/2, באוטובוסים , 
ית/1 י . . י. באחסנה
טז/16 י . י. .... י בבינוי ■

יט/3 בבנקים
יז/8 הארחה בבתי
כו/32 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
2 יח/1, ימית בהובלה
כ/21 המקומיות הרשויות הוצאות
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה .■■.

יג/21 בחקלאות ;

יח/17 במוניות
יב/23 במוסכים
בו/18 . . . . המוחזקים בשטחים למועסקים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים . :
י/13 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/7 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י/12 מלון,מדד בבתי תשומה מחירי
י/11 י. מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
10 /< מדד בחקלאות, תשומה מחירי
יז/11 .. במחשבים
יז/2 סיטוני במסחר
כו/31 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
ו/1311 במשק
6 ,2 יח/1, . ..... בנמלים
יב/30 והשבתות לשביתות כיבה
יב/23 ו/9; כלכלי ענף
14 ,2 יח/1, . ברכבת
28 כו/18, . . . . . המוחזקים' בשטחים
13 יח/2, . דואר בשירותי
10/1 עבודה לשעת
10 ,2 יח/1, בתעופה
9 ,8 ,6 יד/4, בתעשייה
כו/29 המוחזקים בשטחים בתעשייה
13 יח/1, ■... בתקשורת י. 

א" ■ ; שלג
; \ . שלחים

ו"4 ויצוא יבוא
כ/13 . . . /. ._. .י. . מכס
ג/20 . . לידות שלישיות,

 ■ . .שמיר
יג/8 מעובד שטח
יג/17 ...■....... ■ מאורגן שיווק
יג/20 . לתעשייה

. זית שמן
יג/21 ..... .... .■. . .. ..■........ ייצור

מאכל שמן
ו/4 ............ לצריכה הוצאה
ח/4 .. . . .. . יבוא
יד/13 ....■.■... ייצור
יד/13 ח/4; ...;....;.. יצוא
יא/139 .■....... ■ . . .■ המזונות במאזן
3/' י ... . . מדד לצרכן, מחירים
י/5 .............■ קמעוניים מחירים ■
כ/13 ■. . .. .... מכס
כו/14 . . .. . המוחזקים צריבהבשטחים

נד



לוה

(המשך) תחבורה
11 יז/10, . אלקטרוניים מחשבים
יח/20 משאיות
14 כד/12, עבודה נפגעי
13 ה/86, . עובדים עולים,
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, שכירים
22 ,20 כו/18, המוחזקים בשטחים שכירים
יב/23 ו/9; שכר
כו/8ג המוחזקים בשטחים שבר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ה/86 עובדים משתקעים, תיירים
2 יח/1, מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
ו/1311 תפוקה השומה

המשרד תחבורה,
הממשלה משרדי ראה:

ב/17 האוכלוסייה תחזית
21 ג; האוכלוסייה תחלופת

תחמיצים
יג/1612 ייצור
5 יג/4, מעובד שטח

ובילד באמ לטיפול תחנות
11 בג/10, וביקורים בעלות

שטרות תיווך
ט/4 הכספיים המוסדות באמצעות

תיירות
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
כ/11 .".... הממשלה הוצאות

המשרד תיירות,
הממשלה משרדי ראה:

. תיירים
9 יז/8, מומלצים הארחה בתי
12 ,2 ד/1, יוצאים
11 ,10 ,2 ד/1, . . . . . נכנסים

משתקעים תיירים
9 ,8 ,4 ה/3, גיל
4 ה/2, ■ .■ . . לידה יבשת
9 ,7 ה/5, מגורים יבשת
9 ,6 ,4 ה/3, . . . .. . . . מין
9 ה/5, וגודלה במשפחה מעמד
ה/9 משפחתי מצב
ה/86 יד משלח
ה/31 עלייה תקופת

תינוקות
41 ,37 ,32 ג/61, . .\ . פטירות
11 כג/10, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

בית למשק תיקונים
יב/23 ושכר שבירים

יי תירס
יג/37 דויים בעלי הזנת
יג/37 ה/4; . . ." יבוא
37 ,15 יג/14, י י. י. י. . י. ... י, י. . ייצור
4/n י . . . . . . יצוא
יג/4 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, י. . . לתעשייה

תכשיטים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כ/13 מכס

לוח

ת

ג/20 לידות תאומים,
יח/3230 דרכים תאונות
בא/2 משפט בבתי נירורים
כ/11 למניעתן הממשלה הוצאות
38 ג/37, מוות סיבווו

י תאנים
15 יג/14, ייצור
בו/25 ושומרון ביהודה מעובד שסח
יג/19 מאורגן שיווק
19 ,15 יג/14, י לתעשייה

אקדמיים תארים
2924 בב/22, אקדמיים במוסדות
11 כב/10, נזוריס

תברואה
34 כו/33, . המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

תה
ו/4 י .... לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
י/5 ; קמעוניים מחירים

ג/3634 חיים תוחלת
יוקר■ תוספת

בו/34 סיני וצפון עזה ברצלעת הערים הוצאות
ח10,8,2,1 גולמי לאומי תוצר
9 כו/7, המוחזקים בשטחים

י/10 נקי לאומי תוצר
ו/2 גולמי מקומי תוצר
בו/7 המוחזקים בשטחים

ו/8 נקי מקומי תוצר
חוץ תושבי

ט/5 . .. ■ אשראיבבנקים
י/93 תושבים
ד/31 הארץ מן יוצאים
ד/41 לארץ נכנסים

שדה תות
יג/8 מעובד שטח
יג/17 , . . מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה
יה/3414,111 .■ תחבורה
יב/25 עבודה דורשי
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
כ/11 הממשלה הוצאות
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
יב;28 לעבודה והפניות הזמנות
ו/8 .......... נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
6 ו/5, מקומית גולמית השקעה
ב/7 הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
ח/12 השקעה נכסי יבוא
יב/24 מובטלים
20 יב;1610, מועסקים
22 ,19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
4 י/3, מדר לצרכן, מחירים
בו/13 המוחזקים בשטחים מדר לצרכן, מחירים

נה



לוח

(המשך) תעשייה
108 ,5 ,4 יד/ למעשה ענודה ימי
8 ,7 ח/3, .■ יצוא
יב/24 מובטלים
9 יד/51, ;20 יב/1610, מועסקים
19 כו/18, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
יא/? לתעשייה מזון
9 י/1, . . מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
11 יז/10, . . . . . י אלקטרוניים מחשבים
יד/51 מפעלים
יח/20  משאיות
13 ה/86, י עובדים עולים,
7 יד/4, מפקדי מוסף ערך
9 ,8 יד; ■.... פדיון
יד/8 . פועלים
יד/6 חומרים צריבת
יד/11 , חשמל צריכת
טו/2 מים צריכת
20 ,18 ,15 יג/14, חקלאית תוצרת קניית
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
כו/29 המוחזקים בשטחים
9 ,8 יד/5, ;20 יב/11, שבירים
20 בו/18, ........... המוחזקים בשטחים שכירים
כו/21 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
9 ,8 ,8 יד/4, יב/21; ו/9; . . שכר
כו/21 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שבר
בו/18 .■ המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ה/86 1 משתקעים תיירים
6 יד/4, גולמית תפוקה

מוצרים תעשייה,
ו/4 לצריבה הוצאה
ח/4 . . ויצוא יבוא
12 כו/11, המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/13 ייצור
י/4 י מדד לצרכן, מחירים

ענפים תעשייה,
יד/6 נוספות עבודה הוצאות
יד/9 ופדיון ייצור
יד/10 בתשלום היעדרות ינ(י
10 ,9 יד/5, למעשה עבודה ימי
9 יד/5, מועסקים
י/9 מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
יד/5 מפעלים
יד/7 מפקדי מוסף ערך
יד/6 חומרים' צריכת
יד/11 חשמל צריכת
בו/29 המוחזקים בשטחים
9 יד/5, י ... שכירים
9 יד/6, שכרי
יד/6 גולמית תפוקה
ו/1311 תפוקה תשומה

ציוד תעשייה,
ח/10 יבוא .
2 יז/1, ......... סיטוני במסחר

תפוזים
יג/18 יא/9; . . . . ; ....■.... ייצור
29 יג/18, יא/9; ח/9; ■..■..■.. יצוא
13 יא/9 :....;..■ המזונות במאזן
י/5 קמעוניים מחירים

לוח

כב/1812 תלמידים
כג/12 בדיקות.רפואיות
30 כב/17, גיל .

כב/19 . לימוד בשכר הנחה
כב/21 תיכוני על בחינוך
19 ,1614 כב/12, בכיתות
3024 ,22 כב/7, , אקדמיים במוסדות
19 ,17 כב/16, מוצא ..
3024 ,17 ,14 כב/12, מין
2016 ,1412 כב/7, ........ החינוך במערכת
ה/86 משתקעים ותיירים עולים
כב/20 בגרות בבחינות עמדו
37 כו/36, המוחזקים. בשטחים

. ■ תמותה
פטירות ראה

תמיכות
7 יא/2, ■...■... למשפחה הכנסה
ו/7 . . . . , ליבוא
8 ,7 ,2 ו/ וליצוא המקומי לייצור

... תמרוקיות
יז/4 קמעוני במסחר

תמרים
15 יג/14, י . י. . י. . . . ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
יג/30 ..■..■..■..■ לתעשייה

חליפין תנאי
ח/2 .י . י. . חוץ סחר

ג/471 טבעית תנועה
6 כו/5, המוחזקים בשטחים

יח/2927 עירוניים לא בכבישים תנועה
בכוח עולים תנועת

2 ד/1, .י ... הארץ מן ויוצאים נכנסים
ולאפיית לבישול וחשמל גז תנורי

יז/7 המקומי לשוק אספקה
יא/2722 משפחות ברשות
ה/15 . . . עולים ברשות

יח/119 ..... ...... תעופה
2 ד/1, ויוצאים נכנסים נוסעים
ד/10 לארץ תייריםנכנסים
יח/2 . . עבודה ותשומת תפוקה

מטוסים גם: ראה

יד/131 תעשייה
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/5 , בבנקים אשראי
7 ,2 טז/1, תעשייה מבני בניית
יב/25 עבודה דורשי
כ/11 הממשלה הוצאות
6 יד/4, ■ נוספות עבודה הוצאות
יב/28 ■ לעבודה והפניות הזמנות
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כו/33 ושומרון ביהודה הערים הכנסות
ב/7 הממשלה והלוואות השקעות
17 ט/16, עצמי והון פירוק רישום, חברות
12 ח/10, י לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
13 ,9 יד/8, "צור
יד/10 ■ בתשלום היעדרות ימי

בו



לוח

(המשך) תקשורת
13 ה/86, עובדים עולים,
יב/30 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
20 יב/11, שבירים
22 ,20 בו/18, המוחזקים בשטחים שנירים
יח/1 יב/23; ו/9; שבר
כו/18 המוחזקים בשטחים שכר
יב/18 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ה/86 עובדים משתקעים, תיירים
ו/1311 תשומהתפוקה

המשרד תקשורת,
הממשלה משרדי ראה:

ציוד תקשורת,
ח/10 יבוא

כה/81 תרבות
4/7 פרטיים מוסדות של לצריבה הוצאה
4 ,2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
יב/23 ושכר שבירים

תרד
יג/8 מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק

תרומות
4 ,2 יא/1, למשפחה הוצאה
21 כ; המקומיות הרשויות הוצאות
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות

תרופות
כג/1 לאומית הוצאה
ו/4 לצריכה הוצאה
ח/8 יצוא
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יז/4 קמעוני במסחר

תשומה
3330 יג/2824, בחקלאות
כו/23 המוחזקים בשטחים בחקלאות
1410 ח/3, לייצור תשומות יבוא
1311 ו; המשק של
13 ,6 ,5 ,2 יח/1, בתחבורה עבודה

מחיריט מדדי גם: ראה
קדושה תשמישי

יז/4 קמעוני במסחר

לוח

(המשך) תפחים
י'11 מדד תפוקה, מחירי
יג/ל3 חיים בעלי להזנת פתיתים
20 יג/18, יא/8; לתעשייה

אדמה תפוחי
יג/1711 יא/9; ייצור
27 ,26 כו/23, המוחזקים בשטחים ייצור
15 יג/14, יא/9; יצוא
27 כו/26, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י'5 קמעוניים מחירים
י'10 מדד תפוקה, מחירי
9 ,8 ,2 יג/1, מעובד שטח
כו/24 ,. . ושומרון ביהודה מעובד שטח
יג/17 מאורגן שיווק
20 ,15 יג/14, יא/9; לתעשייה
יג/36 מים תצרוכת

תפוחים
יג/30 הגידול חשבון
15 יג/14/ ייצור
יג/19 מאורגן שיווק
יג/20 לתעשייה

תפוקה
3326 יג/24, בחקלאות
בו/23 המוחזקים בשטחים בחקלאות
ו/1311 המשק של
יח/2 בתחבורה
6 יד/4, בתעשייה

מחירים מדדי גם: ראה

תפירה
כב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/119 הממשלה תקציב
" יח/2ג' תקשורת
ו/3 פרטית לצריכה הוצאה
יח/1 עבודה הוצאות
יב/28 לעבודה והפניות הזמנות
ו/8 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/21 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
יח/1 ;20 יב/1610, מועסקים
22 ,19 כו;18, המוחזקים בשטחים מועסקים
11 יז/10, אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, עבודה נפגעי

נז



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, למ8ה: מקרא
LEGEND TO MAP : DISTRICTS. SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS
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עזה 81
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שלמד מרחב 85
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81

82
83
84
85
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

אוכלוסייה וקבוצת גפה' מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/4. לוח
TABLE H/4. _ POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT 1 AND

POPULATION GROUP

19481971

District and subdistirct

Percentages אחוזים

31 xn
1971

31 xn
1970

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפיס

31 <01
1971

31X11
1970

22V
1961

8X1
1948

ונפה מחוז

1 PopulationTotalסייח■!אוכלוכל

הכל 872.72,179.53,001.423.095.1100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים S10.810.8Jerusalem.87.1191.9323.7334.410.28מוווז District

הצפון 144.0337.1459.9473.516.815.515.315.3Northernמחוז District

צפת 10.845.655.255.91.22.11.81.8Zefatנפת SubDistrict

כנרת 19.543.349.650.42.32.01.71.6Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 59.0120.1168.0173.66.95.55.65.6Yizreelנפת SubDistrict

עכו 54.7128.1187.1193.66.45.96.26.3Akkoנפת SubDistrict

חיפה 175.1370.3463.5475.320.517.015.415.4Haifaמחוז District

חיפה 125.5276.2342.6350.414.712.711.411.3Haifaגפת SubDistrict

חדרה 49.694.1120.9124.95.84.34.04.1Haderaנפת SubDistirct

המרכז 122.3407.0537.5556.914.318.717.918.0Centralמחוז District

השרון 36.9102.5135.0138.34.34.74.54.5Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתה 48.9136.5184.3191.15.76.36.16.2Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 4.468.383.987.70.53.12.82.8Ramlaנפח SubDistrict

רתובות 32.199.7134.4139.83.84.64.54.5Rehovotנפת SubDistirct

אניב תל 305.7699.3882.6905.335.732.029.429.2Telמחוז Aviv District

הדרום 21.4173.9333.2348.22.58.011.111.2Southernמחוז District

אשקלון 7.276.7144.3149.50.83.54.84.8Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 14.297.2189.0198.61.74.56.36.4Be'erנפת Sheva SubDistirct

ידוע 17.1לא



Not Known
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3. לוח

TABLE II/3.  WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION
EV ISRAEL

18501970

אתרו צוין לא אם שנה, אלפיםסוף ;1End ofyear, unless otherwise stated; thousands

1 הכל סך
Total 1

Inבישראל Israel

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

בישראל היהודים
הכל מסך באחוז
Jews in Israel

as percent of total

18504,8001850

18827,700240.31882

1895471895

190010,700500.51900

191413,500850.61914

21916/18571916/182

223 X 19228423 X 19222

30 V 192514,8001220.830 V 1925

218 XI 193117518X1 19312 ;

19353551935

194016,7004672.81940

194511,0005645.11945

194711,2706305.61947

215 V 194811,3006505.715V 19482

195111,5331,40412.21951

195411,8671,52612.91954

195712,0351,76314.61957 .

222 V 196112,86621,93215.022V 19612

196413,2252,23916.91964

196513,4112,29917.11965

196613,5382,34517.31966

196713,6282,38417.51967

1968 ■13,7862,43517.71968

196913,8762,49718.01969

197013,9512,56118.41970

lCrude estimates.Source: American Jewish Yearbook.
2 Census.

.American Jewish Yearbook המקור.' גולמיים. אומדנים X

מפקד. 2
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האוכלוסייה גידול מקורות  ב/2. לוח
TABLE LI/2 SOURCES OF POPULATION INCREASE

19481971

Thousands אלפים

מאזן אחוז
מתוך ההגירה
הגידול הבל סך
'A, of Migrat
ion balance
out of total
increase

(7)=(3): (4)

גידול אחוז
שנתי

Yearly
percent
of increase

(6)=(4) :(I)

האוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

)5)=)l )+(4(

הכל סך
הגידול
Total

Increase

(4)=(2)+(3 (

ההגירה מאזן
Migration
balance

(3)

טב8י ריבוי
Natural
Increase

(2)

האוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
of period

(1)

Jewsיהודים

119481971649.6803.71,183.31,987.02,636.66.159.6

119481951649.688.4666.4754.81,404.423.788.3
195219541,404.4101.420.2121.61,526.0' 2.816.6
195519571,526.0100.7136.1236.81,762.84.957.5
195819601,762.8101.546.9148.41,911.22.831.6
196119641,911.2134.2193.8328.02,239.24.159.1
196519712,239.2277.5119.9397.42,636.62.330.2

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!61.711.1
19682,383.638.512.751.22,434.82.124.8
19692,434.840.121.561.62,496.42.534.8
19702,496.443.022.065.02,561.42.633.8
19712,561.447.028.275.22,636.62.937.5

NonJewsלאיהודיט

19501971160.0225.3+0.72298.5458.534.030.3

19501951160.011.42.013.4173.44.114.9
19521954173.418.20.218.4191.83.41.1
19551957191.821.20.221.4213.23.50.9
19581960213.226.10.126.0239.24.00.4
196119642 243.344.00.7 ,43.1286.44.21.6
19651971286.4104.40.92172.1458.534.230.9

1965286.413.00.112.9299.34.50.8
1966299.313.30.113.2312.54.40.8
1967312.512.91.3280.2392.73 3.7312.1
1968392.714.71.113.6406.33.58.1
1969406.316.0+0.416.4422.74.1+2.4
1970422.716.8+0.517.3440.04.1+2.9
1971440.017.7+ 0.818.5458.54.2+4.3

1As from 15V 1948.
2 See introduction.
3 Excl. the East Jerusalem population.

.15.V.1948B 1

מבוא. ראה 2
ירושלים. מזרח אוכלוסיית כולל לא 3
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POPULATION ESTIMATE האוכלוסייה אומדן

אוכלוסייה קגוצת לפי האוכלוסייה,  ג/1. לוח

TABLE H/l.  THE POPULATION, BY POPULATION GROUP

8 XI 19481971

אוכלוסייה
ממוצעת

Average
Population

אוכלוסייה
השנה בסוף

Population
at end
ofyear

ממוצעת אוכלוסייה
Average population

לאיהודים

NonJews

יהודים

Jews

הכל סך

Total

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at end of year

לאיהודים

NonJews

יהודיט

Jews

הכל סך

Total

De facto population

Based on the registration 8 XI 1948

נוכחת אוכלוסייה

התושבים רישום בסיס על
8 XI 1948872.7716.7(156.0)XX

1948758.7671.9
19491,173.91,013.9160.01,059.0901.0(158.0)
19501,370.11,203.0167.11,266.81,103.0163.8

19511,577.81,404.4173.41,494.31,324.0170.3
19521,629.51,450.2179.31,606.21,429.8176.4
19531,669.41,483.6185.81,650.31,467.7182.6
19541,717.81,526.0191.81,689.51,500.7188.8

19551,789.11,590.5198.61,750.41,555.3195.1
19561,872.41,667.5204.91,828.41,626.4202.0
19571,976.01,762.8213.21,930.51,721.2209.3
19582,031.71,810.2221.52,000.11,782.7217.4
19592,088.71,858.8229.92,062.11,836.2225.9
19602,150.41,911.3239.12,117.01,882.6234.4

נוכחתאובלוסי יה
בסי מפקדעל ס
196122 V

De facto ionp0pקבועהאוכלוסייה u 1a tDe jurepopulation
בסיס 1961על 22המפקד Vensus22 V 1961 co n theBasedBased on the 22 V 1961

Census

22 V 19612,179.51,932.4247.1XXX2,183.3X
19612,234.21,981.7252.52,189.91,942.0247.92,235.82,189.6
19622,331.82,068.9262.92,288.22,030.5257.72,334.42,289.7
19632,430.12,155.6274.52,379.72,111.3268.42,436.02,380.3
19642,525.62,239.2286.42,477.52,197.1280.42,531.72,480.7
19652,598.42,299.1299.32,562.62,269.8292.82,606.22,566.8
19662,657.42,344.9312.52,629.22,323.2306.02,653.02,631.0
19672,776.32,383.6392.72,715.22,362.6352.72,780.52,711.7
19682,841.12,434.8406.32,806.52,407.6398.92,855.52,813.2
19692,919.22,496.4422.72,879.12,464.5414.62,939.22,890.8
19703,001.42,561.4440.02,958.22,527.2431.03,033.32,977.8
19713,095.12,636.6458.53,045.62,596.5449.13,134.63,077.6
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(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים. רשימת (6)
(22 v 1961 ליום ארעיים נים

חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (7)

סיכומים  המפקד של א' משלב (נתונים  ו

כלליים)
חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (8)

הנפות. לפי המפקד, של א' משלב (נתונים  וו

והמעמד היישוב צורות הטבעיים, האזורים
המוניציפאלי)

 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 האוכלוסייה  111 חלק  היישובים ספר (12)

נתונים  העלייה ושנת הלידה ארץ לפי דית,
המפקד של אי משלב

חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (13)

המפקד של ב' משלב ראשונות תוצאות  ווו

האוכ מפקד תוצאות לפי ישראל, יישובי אטלס (14)
1961  והדיור לוסין

1961  בישראל והדרוזים הנוצרים המוסלמים, (17)
המפקד. של בי ומשלב א' משלב נתונים 

ב' משלב נתונים  ו חלק  פנימית הגירה (19)
המפקד של

למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת (20)
סטטיסטיות

חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות . (22)
של בי ומשלב א' 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)

 ו (חלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (42)

ודיאגרמות) לוחות
 וו (חלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (43)

מפות)

1967 והדיור האוגלוםין מפל)ד פרסומי
ו חלק ירושלים מזרח

וו חלק ירושלים מזרח

היהודית האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (276)
(19651967) בישראל

(19671969) ביישובים האוכלוסייה (339)

 1967) בישראל יהודים של פנימית הגירה (342)
(1968

בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (343)
(1968 i 1969)

1990 עד בישראל האוכלוסייה תחזית (393)

טכניימ פרסומים
(1958) ליישובים סמלים מפתח (3)

(31 xii 1959) ליישובים סמלים מפתח (7)

שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים (9)
(3 1XII 1969)

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (12)
(31 xii 1961 וליום 22 v 1961 ליום ארעיים

(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (14)
(31 }01 1962 ליום נים

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת ו18)
(31 <01 1963 ליום

וסמליהס אוכלוסייתם היישובים, רשימת (20)
(31 01נ 1964)

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (23)

(31 ו0נ 1965 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (26)

(31 ו0נ 1966 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (28)

(31 ^11967 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (32)

(31 xii 1968 ליום
וסמליהס(נתונים אוכלוסייתם היישובים, רשימת (34)

(31 1969ו0> ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (36)

(31 ו0ג 1970 ליום

(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (37)
(31 }01 1971 ליום נים

והדיור1961 האוכלוסין מפקד פרסומי
היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה (1)

בישראל העירוניים
(סיכומים  1961  והדיור האוכלוסין מפקד (4)

ארעיים)
(נתונים ביישובים האוכלוסייה של סטטיסטיקה (5)

ארעיים)
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השנים מספר הוא הגיל הלוח. שנת בסוף
האומדן. תאריך עד לאדם שמלאו השלמות

מםויימת, שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על מבוסס
זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים כל הזזת עם
את האומדן' שנת של הלידות את מוסיפים
את ומורידים גיל, לפי המשתקעים ואת העולים
לפי התושבים של ההגירה מאזן ואת הפטירות
וההו התוספת של המאזן הוספת ידי על גיל.
השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל לבסיס רדות
נישואי משפחתי, מצב לפי האוכלוסייה באומדני
אותם מורידים כאשר נוסף, מרכיב הינו רווקים
אותם ומוסיפים גיל, לפי הרווקים מאוכלוסיית

הלארווקים. לאוכלוסיית
ולכל תכונה לכל מופעלת זו חישוב שיטת
מזרח של מהמרכיב חוץ מהאוכלוסייה חלק
לפי הלאיהודית האוכלוסיה באומדן ירושלים

משפחתי. מצב

המשפחות
מבוס וגודלן המשפחות על האומדנים
אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על סים
השק ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה (על
עבודה  י"ב פרק ראה ב1963 שהוכנסה לול

ושכר).
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 מאדם מורכב
לצור כוללת בקיבוץ המשפחה משפחה. קרובי
שהם ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר כי

נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה
הנפשות מספר לפי נקבע המשפחה" "גודל
הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות

מוסדות. כוללת אינה האוכלוסייה

דמוגרפיות תכונות

מקורות
גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ויבשת
ב1948^8. שנערך התושבים רישום צאות
גיל מין, לפי הלאיהודית האוכלוסייה אומדני
כרטסת מיון על מבוססים זה, מפקד עד ודת
כל .1955 ביולי שנערך המרכזית התושבים
המפ על מבוססים 1961 מפקד לאחר האומדנים
במזרח ב1967 שנערך המפקד ועל ההוא קד

ירושלים.
גיל, מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
לפי חו"ל ילידי עלייה, ותקופת לידה יבשת
האב לידת יבשת לפי ישראל וילידי לידה' ארץ
(פקידה א' שלב נתוני שילוב על מבוססים
אחוז) 20 של (מדגם ב' שלב ונתוני מלאה)

.1961 מפקד של

אוכלוסייה תחזית
כפי האוכלוסייה על מבוססות אלה תחזיות
עד הצפויה והתפתחותה 1970 בסוף שהיתר.
שונות מהנחות נובע התחזיות בין ההבדל .1990
בעתיד. הצפויה העלייה של והרכבה היקפה לגבי
שנה כל שיבואו מניחים הראשונה בהנחה
מאי ו20,000 ומאפריקה מאסיה עולים 5,000
כל שיבואו מניחים בשנייה ומאמריקה, רופה
ו000'35 ומאפריקה מאסיה עולים 5,000 שנה
שיבואו מניחים ובשלישית ומאמריקה מאירופה
עולים ו000'60 ומאפריקה מאסיה עולים 10,000
של ולמגמות החישוב לפרטי ואמריקה. מאירופה
(ראה 393 מס' מיוחד פרסום ראה התחזיות

המבוא). בסוף רשימה

האומדנים חישוב שיטת
תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים
המצב את ומתארים לשנה אחת נערכים אחרות,

1969 עד ישראל של האוכלוסייה תחזית (179)

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (215)

א' חלק  19481964
1985 עד בישראל האוכלוסייה תחזית (242)

(1965 ;1966) בישראל יהודים של פנימית הגירה (262)

(1965 !1966) ביישובים האוכלוסייה (267)

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (274)

ב' חלק  094819641

פרסומים

מיוחדים פרסומים
א' חלק  תש"ט) בחשון (ר התושבים רישום (36)

(19311954) היהודית האוכלוסייה (37)

(1955 שנת (סוף בישראל היישובים רשימת (52)

ב' חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום (53)

(1956) היישובים לרשימת מפתח (55)

(19551970) בישראל האוכלוסייה תחזית (69)
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יישו גם כלולים ה"חדשים" היישובים בין
הראשונות בשנים כבר עירוניים שהיו בים
גרולה תוספת אז וקיבלו המדינה, הקמת לאחר
(כגון: החדשים העולים מקרב אוכלוסייה של

נהריה). טבריה, צפת,
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

להם שיש יישובים יש האזורית במועצה
בתחום הנמצאים יישובים ויש במועצה נציגות
נציגות להם ואין המועצה של המוניציפאלי
היישובים במספר כלולים אלה גם אך בה,
באוכלוסייתה. נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה,
ברשי מופיעים נוספים והסברים הגדרות
ליום וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, מת

.37 טכני פרסום ,31*111971

י י מקורות
1961  והדיור האוכלוסין מפקד מאז
על ביישובים האוכלוסייה אומדני מבוססים
מדי בהם שחלו השינויים ועל זה מפקד תוצאות
הבאים: במקורות ביטוי לידי שבאו כפי שנה
לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

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

האוכלוסין. מרשם מקובץ
התבססו (1957 (עד המזון קיצוב בתקופת
מספרי על גם ביישובים האוכלוסייה אומדני
לפי צרכנייה, או מכולת חנות בכל הצרכנים

יישוב. לכל הצרכנים כרטסת נתוני
ביישובים תוקנו ,1961 מפקד תוצאות פי על

.1960 עד האוכלוסייה אומדני מסויימים

פנימית הגירה
יישובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
שנעשו העיבודים על מבוססים היישובים ובתוך

■ במרשם שנרשמו כפי השינויים קובץ מתוך
של הרבים המקרים הפנים. במשרד התושבים
מהעובדה בעיקרם נובעים ידוע, לא יציאה יישוב
נרשמה לא עלייתם בעת רבים עולים שעבור
המת כתובתם על להודיע באו וכאשר כתובת
יישוב יישובים", בין כ"תנועה הדבר צוין ייקת,
ידוע". "לא כמובן היה כאלה, במקרים היציאה,

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

האומדן. בשנת יותר או תושבים 2,000

מונה אוכלוסייתו אשר כפר הוא קטן כפר
האומדן. בשנת תושבים מ2,000 פחות

כאגודה המאורגן כפרי, 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

בנגב הבדוית האוכלוסייה בדוים: שבטי
הארץ. ובצפון

בעלי מוסדות  וכדומה חוות מוסדות,
בתחום כלולים אינם ואשר יישוב של תכונות

אחר. יישוב של המוניציפאלי
המפו תושבים הם ליישובים מחוץ גרים
לתחום מחוץ ומתגוררים קטנות בקבוצות זרים
אוכ גרה שבהם המקומות כלשהו. יישוב של
(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 הלא"יהודיים;

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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של מגוריו מקום שבין המרחקים של הריבועי
התושבים. כלל של הכובד ומרכז תושב כל

d 

Va2 + o2
התקן מרחק  d כאשר:

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

טבעיים. אזורים לפי 1970 עד 1961

היישוב צורת
כוללות: העירוניות היישוב צורות

10'000 מונה אוכלוסייתם אשר יישובים א.
האומדן. בשנת ומעלה תושבים

■, עיר של מעמד להם שהוענק יישובים ב.

בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים .1 ג.
ואשר האומדן בשנת תושבים ל000'10 5'000
המועסקים ממחצית פחות 1961 מפקד במועד

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

בחקלאות. עבדו
מונה אוכלוסייתם אשר יישובים נכללו לא
מסו להם ואשר תושבים' ל000'10 2'000 בין

ממושכת. כפרית רת
כדל מתחלקות העירוניות היישוב צורות

קמן:
בעל היה האומדן שבשנת יישוב היא עיר

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

האומדן. בשנת עירייה של
כוללות: הכפריות היישוב צורות

מונה אוכלוסייתם אשר היישובים כל א.
חקלאיים) אינם אם (גם תושבים מ2,000 פחות

האומדן. בשנת
בין מונה אוכלוסייתם אשר היישובים ב.
.ולא האומדן בשנת תושגים ל10,000 2,000

העירוניות. היישוב בצורות נכללו

10  1961 למפקד (עד יותר או
יותר). או תושבים

עצמי. מלנהל לו יש ב.

יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
אחר.

לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. מחוז
לסוף המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה

.1971 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 הינס הטבעיים האזורים
המבנה מבחינת הן האפשר, ככל ואחידים
התכו מבחינת והן והקרקעות, האקלים הפיסי,
של והתרבותיות הכלכליות הדמוגרפיות, נות

האוכלוסייה.

של תקן ומרחקי כובד מרכזי
היהודית האוכלוסייה

והסברימ הגדרות

(מרכז האוכלוסייה מיקום
הכובד)

כדל מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז
קמן:

__ ZTjXj _ _ rP; Y,

£P1 ZT;

היישוב של הקואורדינטות 0>וח 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 סד 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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אוכלוסייה בי. פרק

של קבוצה נתקבלה אלה מלבד ודרוזים.
עד כ"אחרים". שהוגדרו תושבים כ1,500
הלא בין הזאת הקבוצה כל נכללה 1963
בטפסים בדיקה נערכה 1964 בשנת יהודים.
בירור ולאחר ה"אחרים" של המקוריים
היהודית, לאוכלוסייה כמחציתם הועברו
וכ500 ולנוצרים למוסלמים אחר חלק
בהאיים' כגון קטנות כיתות בני (בחלקם
דרוזים בקבוצה נכללו וכדי) שומרונים

ואחרים.

האוכ כל סך לגבי 1961 מפקד תוצאות .2
לאומדנים מאד קרובות היו היהודית לוסייה
על מבוססים שהיו מועד, לאותו השוטפים
לגבי ב1948. שבערר התושבים רישום
מפקד תוצאות היו הלאיהודית האוכלוסייה
השו מהאומדן לערך ב000'4 גבוהות 1961
בין רציפות אי יש לכן' תאריך. לאותו טף
,1961 תחילת של וזה 1960 לסוף האומדן

תושבים. כ4,000 של בהיקף

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
הלוקה לתת בלי האוכלוסייה של הגידול הכל
ר'מאזןהגירה" טבעי" "ריבויי לפי משנית

ב/2). (לוח
הפטי על הלידות עודף הינו הטבעי הריבוי
לפני שאירעו לידות נכללו לא ב/2 בלוח רות.

.1954 עד ונרשמו 1948

הינו הקבועה האוכלוסייה לגבי ההגירה מאזן
שמוסבר כפי והיוצאים, הנכנסים בין הפרש
ההפרש הינו הנוכחת האוכלוסייה ולגבי לעיל.
היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים מספר בין

ממנה.

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החליקה

והפכרימ הגדרות
בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב

הבאים: התנאים שלושת את והמקיים
קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.

האוכלוסייה אומדן
והקברים הגדרות

תו כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים שבים
תושבים תיירים, כוללת ואינה האומדן בעת
שטרם בארץ הנמצאים בכוח ועולים ארעיים

השתקעו.
מספר היא פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בתאריך המדינה בתחום הנמצאים האנשים
ועולים ארעיים תושבים תיירים, וכוללת האומדן
כוללת ואינה האומדן בעת בארץ הנמצאים בכוח
תאריך. באותו מהארץ שנעדרו קבועים תושבים

הם: הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
תושבים תיירים, עולים, לידות! תוספות;
כניסות שהשתקעו: בכוח ועולים ארעיים
שחזרו תושבים משפחות; איחוד במסגרת
בחו"ל. משנה למעלה של שהייה לאחר לארץ

תושבים מצהירים, יורדים פטירות, הורדות:
משנה למעלה בחו"ל השוהים קבועים

בירדן. מביקור חזרו שלא ומבקרים .

הם: הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
חוזרים, תושבים עולים, לידות' תוספות;
בכוח ועולים ארעיים תושבים תיירים,

נכנסים.
תיירים' קבועים, תושבים פטירות! הורדות;

יוצאים. בכוח ועולים ארעיים תושבים

לאוכ מתייחסים 1961 מפקד עד האומדנים
רי על מבוססים אלה אומדנים נוכחת. לוסייה

ב1948^8. שנערך התושבים שום
מת ואילך 22 v 1961 ממפקד האומדנים
מפקד על ומבוססים קבועה לאוכלוסייה ייחסים
עבור רק ניתן הנוכחת האוכלוסייה אומדן .1961

האוכלוסייה. כל

מחושבת השנתית הממוצעת האוכלוסייה
וחלוקת החודשיים הממוצעים 12 סיכום ידי על

ב12. הסכום
השינויים את לציין יש 1961 מפקד לאחר

האוכלוסייה: בהרכב הבאים המיוחדים

האוכלוסייה חלוקת את נתן 1961 מפקד .1
נוצרים מוסלמים, יהודים, הקבוצות: לפי
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TABLE1/7. MEAN VALUES, EXTREMES AND FREQUENCIES OF CLIMATIC
ELEMENTS

1971

הבל סך
משקעים
(ממ)
Total

עם ימים Numberמססר of days with

Station
משקעים
1<
שלגמ"מ

Snow
ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

שרב
Sharav

טמפרטורה
Temperature

)OC)
Precipi
tation
)mm)

Prccipi
tation
2 1

mm

ערפל
Fogמקסימום

max.

>30o
min.
< S"

COASTAL REGION

798665 0345163413Nahariyya, Met. station

73772226Geva Karmel .

742714 027075727Gan Shomron

761615 0280219 171Tel Aviv, Haqirya

695616 0226510412Lod, Airport

719522 021012679Negba

518464 00552Sa'ad

HILL REGION

847659 10176462761Har Kenaan

667633 01513616Tavor, Agr. school

692720 02503611636Ramat David, Aerodrome

841685 0313289638Mishmar HaEmeq

553612 0260216614HefziBah, Gilboa

728555 410153725 100ISJerusalem, Central

312371 0701712516Be'er Sheva

136283 4317524723Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

809610 090513631Dafna

707582 11853814642Kefar Blum

553580 025011597Deganya Alef

329503 0231317518Tirat Zevi

88190 00101790Sedorn, pans

4310005001902Elat

15 ואקלים שטח



אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים,  א/7. לוח
1971

mnn

Cr"טמפרטורה eTemperatuיוזפית לוזוח
ממוצעה
'/0 יומית
Mean
daily
relative
humidity
)X)

Mean Xtremקיצוניממוצע eE

מקסימו0
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

החוף אזור
מטי תחי 24.219.1נהריה 14.034.86/61.017/1269

כרמל 23.919.1גבע 14.334.54/51.520/1268

שומרון 24.418.3גן 12.337.819/6.720/1268

הקריה אביב, 23.819.7תל 15.633.224/53.417/1266

תעופה נמל 25.519.6לוד, 13.737.819/61.417/1261

24.819.2נגבה 13.637.414/51.417/1265

24.519.2סעד 13.937.914/52.117/1265

ההרים אזור
כנען 19.815.6הר 11.535.420/63.019/1260

חקלאי בי"ס 25.619.6תבור, 13.739.825/8.428/12

חטופה שדה דוד, 25.218.9רב?ת 12.639.019/62.017/1264

העמק 24.718.5משמר 12.340.419/61.217/12

גלבוע 27.521.0חפציבה, 14.542.219/6.617/1260

מרכז 21.017.0ירושלים, 13.034.725/8.214/359

שבע 25.519.1באר 12.739.019/61.517/1257

רמון 22.017.1מצפה 12.235.019/6.528/1254

הירדן שקע
25.418.9דפנה 12.439.025/81.020/1263

בלו0 26.119.0נ0ר 12.039.719/6 1.620/1262

א' 27.621.5דגניה 15.441.219/62.729/12

צבי 28.721.6טירוו 14.543.019/6.017/1255

בריכות 29.725.4סדום, 21.042.025/87.017,20/1240

30.617.924.344.519/64.420,21/1234אילת

AREA AND CLIMATE 14



TABLE1/6. MEAN RELATIVE HUMIDITY, BY STATIONS (PERCENTAGES(

Station XII XI IX VIII VII

COASTAL REGION

Nahariyya, Met. station

Geva Karmel

Gan Shomron

Tel Aviv, HaQirya

Lod, Airport

Negba

Sa'ad

HILL REGION

Har Kenaan

Tavor, Agr. school

Ramat David, Aerodrome

Mishmar HaEmeq

HefziBah, Gilboa

Jerusalem, Central

Bet Jimal

Be'er Sheva

Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

Dafna

Kefar Blum

Deganya Alef

Tirat Zevi

Sedom, Pans

Elat

6873706769)69(
717065656366
)71()71()68()67()67(68
707269656365
6671)73(6973)74(
707268676168
686967657070
717067676973
616063586270
626260586470
656466616774
676866656669
)66(6768646974
666767656869

575355576776
475157525773
)58(57)55(5669
565857505567
646262596272
596160606371
666667677078
686968626775
525356556477
515455525567
595664596375
535459535965
605966616170
596161565964
575463586076
545759575862
494566656076
424657515356

616062576074
565957556171
58)58(60)64(63)74(
555959596573

58586573
525454535968
474752495971
464949485263
)34(3446404554
343640424550
272834364051
262834343844

13 ואקלים שטח



(אחוזים) תחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות  .6/h לוח

VI 111111IVV תקופה
Peirod

647364707070
676867656770
74(68)(5ל)(63)(68)57
646564666671
607263706066
747470666565
656759656469
717168686970
606758665458
707168645858
676661685962
707270646165
646456665663
707163626062

1971
19621968
1971
19661971
1971

19611967
1971

19491938
1971
19401949
1971

19511960
1971
19641970

החוף אזור

מטי תחי נהריה,

כרמל גבע

שומרון גן

הקריה אביב, תל

התעופה נמל לוד,

נגבה

סעד

617561694546
767369574445
596958634852
716966564851
677365695756
737572696260

63
757674696163
687361624748
686866584949
606354644249
656461514349

60544954
646263595257
585749614452
656357514849
585145603641
595849413939

1971
19401949
1971
19401949
1971 .

19491958
1971

19401949
1971
19401949
1971
19511960
1971
19401949
1971
19611970
1971
19581967

ההרים אזור

בנקן הר

חקלאי בי"ס תבור,

תעופה שדה דוד, רמת

העמק משמר

גלבוע וופציבה,

מרכז ירושלים,

גימל בית

שבע באר

רמון מצפה

617362705656
707066615453
62745965(51)53
757366605350
63
707167605351
636857584243
696861514442
514037(41)3131
524942383532
453730332523
464035322924

1971
19491958
1971
19601969
1971
19491958
1971
19581967
1971
19611970
1971
19561965

הירדן שקע

דפנה

בלום כפר

א' דגניה

צבי טירת

בריכות סדום,

אילת

AREA AND CLIMATE 12



הגשומים1 הימיט מספר  א/5. ליח

TABLE 1/5.  NUMBER OF RAINDAYS 1

ninnתקופה
Period111111IVVVIVIIIIXXXIXIIהכל סך

TotalStation

COASTAL
החוף REGIONאזור

מטי תחי 1971915610נהריה, 2161766Nahariyya
1938/391947/4813109210.4 371055Met. Station

כרמל 19711214811גבע 451872Geva Karmel
שומרון 197110167111251971Ganגן Shomron

1938/391947/48128930.80.1 361152

אגינ, 1971101159תל 251961Tel Aviv, Haqirya
1938/391947/48108920.90.4הקריה 271150

1971911710לוד, 1141861Lod, Airport
התעופה 1938/391947/4898920.80.2נמל 26945

19718758נגנה 151852Negba

197110617סעד 151646Sa'ad

ההרים HILLאזור REGION

כנען 19711113711151765Harהר Kena'an
1938/391947/4813111142.50.1 261061

בי"ס ,1971111389141763Tavorתבור, Agr. school
1938/391947/481291021.40.1חקלאי 16950
דוד, 19711317910221972Ramatרמת David

התעופה Aerodromeשדה
העמק 19711215811משמר 141768Mishamr Ha'Emeq

1938/391947/481310931
0.2 261054

19711114510חפציבה, 131761HefziBah, Gilbo'a
1938/391947/48108820.80.1גלבוע 25945

_19719979ירושלים, _61555Jerusalem, Central
1938/391947/4888931.2מרכז 25844

גימל 197178בית 717Bet Jimal
1938/391947/4898931.225743

שבע 19716427באר 31537Be'er Sheva
1938/391947/4865610.80.1 13428

רמון 19718מצפה
1

6 21128> Mizpe Ramon

הירדן JORDANשקע RIFT

_1971914911דפנה _51361Dafna
1944/451953/5412131051.80.3 261060

בלום 1971912712בפר 61258Kefar Blum
א' 19711111710דגניה 131558Deganya Alef

1938/391947/4897830.90.1 15742

צבי 197110949טירת 31550Tirat Zevi
בריכות ר1971211סדום, 2619Sedom Pans

1971511אילת 1210Elat2
0.61.01.00.30.2 0.10.3.15 1

1 Days with at least 1 mm. rain fail. 2 Longtime יבשנתיים ממוצעים 2 גשם, מ"מ 1.0 לפחות בהמ שירד ימים 1
averages for: 1940/41 ; 1942/431946/47; 1949/501957/58. .1940/41 ;1942/431946/47 ;1949/501957/58 לשנים:

11 ואקלים שטח



תחנות לפי משקעים,  A/H לוח
TABLE 1/4.  PRECIPITATION, BY STATION

BnMm.

nnnn7arpn
PeriodIIIIIIIVVvivmIXXXIXIIהכל סך

TotalStation

החוף COASTALאזור AREA

מטי תחי ,197110628635133011355169798Nahariyyaנהריה, Met.
1931601561096322842588126601Station

כרמל 1971124179471272053187737Gevaגבע Karmel
שומרון 19711301672613302772210742Ganגן Shomron

1931601609756156111386144578
הקריה אביב' 19711461263391I0011126227761Telתל Aviv, Haqirya

193160139805016322098158564
תעופה במל ,197111012041154I20572190695Lodלוד, Airport

193160132835712311679130513
19711266521155001125226719Negbaנגבה

193160112705512311578104448
19711113679003101170518Sa'adסעד

193160845745104


1

146688368

ההרים HILLאזור REGION

כנען 197110920556239011832187847Harהר Kena'an
19316019414389351211786141718

חקלאי גייס ,197184206341571837131667Tavorתבור, Agr. school
193160135916919511062105497

דוד, 19711171864712500834175692Ramatרמת David,
התעופה 193160129885316511367111483Aerodromeשדה
העמק 19711372425715300549198841Mishmarמשמר Ha'Emeq

1931601711186517611679131604
גלבוע 1971991433111900124136553HefziBahחפציבה, ,Gilbo'a

19316010678501341115686405
מרכז ,197167578122000080223728Jerusalemיהושליט, Central

19316012610584174.18608!486
ג'מל 197156651107215493Betבית Jimal

19316012891741640147294493
שבע, 1971421618710018147312Be'erבאר Sheva, Negev
הנגב .2743204Inst*193160473932830מכון
רמון 19714850310745136Mizpeמגפה Ramon

193160



90

הירדן JORDANשקע RIFT

1971842134921600062185809Dafnaדפנה
19316015311574351311462103570

בלום 1971612104017002059165707Kefarכפר Blum
193160129966229101125288479

אי 197172180221340034597553Deganiaדגניה Alef
193160977251195195080384

צבי 197170591657003196329Tiratטירת Zevi
193160695037114093852270

בריכות ,1971124428.043688Sedomסדום, Pans
19316047

197114185011443Elatאילת
19316025531


02725

Note: O = drops or amount less than 0.5 .1ז11ח מימ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
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CLIMATE

TABLE 1/3.  MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
TEMPERATURE,BY STATION

)OC(

תקופהmMinimiמינימוב
11IllIVVVIIIX I VIIIXIXIIPeriod

8.1 9.89.411.114.617.920.520.0 20.815.0(8.2) 12.81971

8.4 8.29.412.014.117.620.519.6 21.115.910.2 12.819621968
8.8 12.09.810.614.417.920.419.9 20.915.19.3 12.81971
9.2 10.210.411.614.818.221.219.9 21.416.611.8 14.319661971
7.0 9.68.19.313.015.717.817.5 18.412.77.4 10.51971
7.1 7.08.010.112.515.717.916.6 19.314.09.2 11.619611967
9.8 11.011.612.617.319.321.321.8 21.817.410.1 13.61971
9.1 8.410.612.715.518.820.920.5 21.817.410.6 13.819491958
8.0 9.99.610.314.917.519.420.1 20.015.28.5 11.51971
7.1 7.58.210.113.916.919.418.7 20.115.89.1 12.519401949
8.1 9.38.710.514.517.218.819.7 19.815.68.6 12.01971
7.9 7.69.011.214.117.519.819.4 20.616.89.4 12.719511960
8.2 10.49.410.915.117.619.119.4 20.215.88.7 12.31971
7.7 7.69.411.314.217.519.218.6 19.715.79.3 13.019641970

4.7 7.16.98.515.016.416.617.4 18.5 ■13.44.0 9.61971
4.7 4.45.99.414.816.618.416.6 18.414.86.6 11.919401949
7.9 9.29.310.315.518.120.319.8 20.714.67.1 11.91971

8.0 7.88.811.616.019.021.320! 1 21.717.29.8 14.019401949
6.5 6.97.79.514.117.719.619.4 20.213.46.3 9.81971

5.8 5.67.29.413.117.319.819.0 21.215.27.7 10.919491958
6.3 6.97.69.213.517.319.119.0 20.013.05.7 10.21971
7.5 7.08.410.815.518.821.119.8 21.816.08.4 12.519401949
8.1 8.89.311.416.419.721.521.6 22.115.77.5 12.01971
8.3 8.39.412.417.220.422.821.5 23.318.210.3 14.719401949
7.1 8.98.910.116.816.917.417.9 19.314.76.3 11.41971
7.1 6.58.411.715.317.418.718.0 19.716.58.3 12.319511960
9.110.717.118.119.219.9 20.816.58.6 13.51911
9.2 9.110.012.616.818.620.219.7 20.718.311.2 15.619401949
7.0 8.78.810.415.216.517.918.2 19.013.67.3 10.31971
7.0 6.48.911.214.017.118.517.0 19.014.68.0 11.519611970
6.6 8.08.49.215.616.117.216.6 18.613.56.3 10.81971 . .
5.7 5.87.9a. 113.917.117.715.8 18.615.09.1 11.919581967

6.7 9.08.39.814.016.418.518.1 19.012.55.9 10.91971'
7.6 7.19.211.614.817.920.419.5 21.216.49.2 12.619491958
6.3 8.08.310.013.715.917.817.6 18.412.05.8 10.41971
6.3 6.27.910.213.416.218.016.9 18.713.68.0 10.019601969
9.1 11.010.612.217.119.821.821.5 22.716.68.7 13.31971
9.2 8.910.713.216.820.122.821.5 23.618.511.2 14.819491958
8.1 8.39.111.916.318.721.421.6 22.016.27.8 12.11971
7.7 7.99.112.115.819.221.420.5 22.517.29.6 13.019581967
13.5 12.517.218.324.826.728.128.2 28.923.312.5 17.91971
13.0 11.615.919.523.329.028.427.2 29.023.613.5 18.719611970
10.6 11.414.416.121.723.124.724.4 25.219.59.5 14.91971
10.8 9.613.417.120.624.125.323.7 26.020.410.6 16.019561965

9 ואקלים שטת



והמינימלית, המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע
התחנות לפי

אקלים
. א/3. לוח

CO

תחנה
imuמקסימים ma Mג

י"1 | " 1
VIVIIvin

| XXIXU 1

coastal region החוף אזור
Naharriyya, Met. Station20.817.721.220.825.727.729.030.129.727.023.3(17.4)

מט. תחי נהריה,
'n 10m. 35"06'E;330rN17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9

Geva Karmel כרמל 20.017.620.620.326.327.628.830.029.126.623.117.2גבע 'S22m. 34O57'E;32<39'N17.518.020.122.625.827.829.329.829.127.224.719.4 Gan shomron שומרון 20.017.721.221.427.728.729.330.829.727.022.916.5גן 'B25m. 35o00'E;32"28'N17.317.920.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7
Tel Aviv, HaQirya הקריה 20.017.821.521.826.227.328.429.728.525.521.716.9תלאביב, 'S20m. 34"47'E;32o04'N18.118.920.723.225.928.430.131.030.528.424.420.0
Lod Airport תעופה נמל 21.618.822.422.629.329.930.331.930.527.823.617.6לוד, מ' 40m. 34"54'E; 32 "OO'N18.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.1
Negba 20.918.421.721.727.929.329.831.529.527.023.016.8נגבה 'S85m. 3441'E;31"40'N17.818.320.423.927.229.130.431.229.728.023.819.9
Sa'ad 20.818.521.921.527.728.729.130.829.026.522.616.5סעד a70m. 34"32'E;31O28'N17.518.521.024.026.929.630.030.529;227.023.916.8

hill region ההרים אזור
Har Kenaan כנען 12.810.214.415.725.527.328.128.527.822.216.08.7הר '8 934m.35"3O'E;32 58'N9.810.913.018.524.727.428.929.227.424.119.012.0
Tavor, Agr. School18.916.921.122.330.731.931.733.932.628.622.815.2 חקלאי בי''ס תבור,

מ' 144m. 35O24'E; 32O42'N16.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8
Ramat David, Aerodrome19.5(17.3)20.921.729.231.031.232.831.428.023.216.2

תעופה שדה דוד, רמת
17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4א32040;£'3511.ת501מ'

Mishmar HaEmeq העמק 19.417.421.021.628.629.730.031.531.127.822.816.0משמר '8 75m. 35"08'E;32o37'N17.018.019.724.128.830.531.632.031.429.925.718.8
HefziBah, Giiboa גלבוע 19.718.622.724.232.834.434.936.035.030.624.616.7חפציבה, 'a80m. 35"26'E; 32O31'N18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.4
Jerusalem Central מרכז 14.813.017.317.726.226.827.128.327.923.717.911.1ירושלים,

'B810m. 3513'E;3147'N12.814.116.120.825.227.428.629.727.725.519.214.5
Bet Jimal ג'מל בית

17.321.1_28.930.030.431.830.527.221.915.3 מ' 360m. 34O59^E; 31 O43'N16.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6
Be'er Sheva שבע 19.617.922.222.730.631.731.833.031.127.422.415.2באר

a 280m. 34"48'E; 31 "15'N17.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0
Mizpe Ramon רמון 15.314.018.718.827.328.728.829.828.223.918.311.7מצפה מ' 860m. 34O48'E; 30o37'N13.814.418.423.126.329.730.330.627.525.320.516.1

jordan rift הירדן שקע
Dafna 20.016.621.121.329.931.131.633.032.728.922.915.0דפנה מ' 150m. 35O38'E;33"14'N16.618.120.324.729.032.333.834.633.030.524.718.7
Kefar Blum בלום 20.617.522.122.330.432.232.433.733.529.423.615.2כסר

n75m. 35D36'E;33"10'N16.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4
Deganya Alef א' 21.218.823.624.532.134.234.935.935.029.724.316.6דגניה a20Om. 35O34'E;3243'N18.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1
Tirat Zevi י צבי 21.019.624.225.634.135.436.237.636.131.525.217.4טירת
'n  240m. 35 O32'E ; 32 "25'N19.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3

Sedom, Pans בריכות 21.422.625.626.834.736.638.038.835.630.825.719.6סדום,
מ'  390m. 35O23'E; 31 o02'N20.522.025.529.433.637.738.938.735.832.027.122.1

Eiat 23.522.726.628.336.137.838.639.036.631.926.819.9אילת מ' 12m. 3457'E;29"33'N21.322.826.330.734.838.939.639.936.433.328.323.4
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(המשך) הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/2. לוח
TABLE 1/2.  LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL,

REGIONS (CONT.)

האזור סמל
טבעיהטבעי ואזור נפה מחוז,

(קמ"ר) שטח
Area

)sq^ km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict

הכרמל18 76Karmelחוף Coast18

יעקב19 זכרון 139Zikhronאזור Ya'aqov Region19

אלכסנדר20 ■הר 126Alexander Mountain20

חררה21 230Haderaאזור Region21

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון .נפת 348SharonSub District

348Sharon22שרון22

תקוה פתח 284Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון23 118Southernדרום Sharon23'

תקוה24 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region24

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict

לוד25 312Lodאזור Region25

רחובות 298Rehovotנפת SubDistrict

רחובות26 169Rehovotאזור Region26
לציון27 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region27

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת AvivSubDistrict

אביב28 תל 170Telאזור Aviv Region28

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי29 321Mal'akhiאזור Region29

לכיש30 491Lakhishאזור Region30

אשקלון31 460Ashqelonאזור Region31

שבע באר 12,835Be'erנפת ShevaSubDistrict
גרר32 357Gerarאזור Region32

בשור33 1,066Besorאזור Region33

שבע34 באר 1,589Be'erאזור Sheva Region34

והערבה35 המלח 1,934Deadים Sea and Arava35

הנגב36 7,889Negevהר Mountains36

7 ואקלים שטח



הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/2. לוח
TABLE 1/2.  LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL

REGIONS

האזור סמל
טבעיהטבעי ואזור נפה מחוז,

(קמ*ר) שטח
Area

)sq. km.)
District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627JerusalemSubDistrictנפת

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

חצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521KinneretSubDistrictנפת

152Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 369Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Yizre'elנפת SubDistrict

שאן08 בית 219Betעמק She'an Basin08

תרוד09 122Harodעמק Valley09

גוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 361Yizre'elעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

עכו 936AkkoSubDistrictנפת

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

מערבי15 עליון 374Westernגליל Upper Galilee15

עכו16 198Akkoמישור Plain16

חיפה 854HAIFAמחת DISTRICT

חיפה 283HaifaSubDistrictנפת

חיפה17 283Haifaאזור Region17

AREA AND CLIMATE



AREA
שטח

ישראל מדינת של והגבולות השטח א/1. לוח

TABLE I/I.  AREA AND BORDERS OF ISRAEL

2קימר מיל

1867 האש הפסקת קווי לפי  שטח
הכל ימות)סך (כולל

Sq. km.

89,359

Sq. miles

34,493

AREA  According to the cease ifre lines
1967 (Incl. lakes)  TOTAL

שביתת קווי לפי ישראל 20,7708,017Areaofשטח Israel according to the Armistice Lin
1949  total 1

J הכל סך  194 9 הנשק
היבשה 20,3257,845Landשטח area

המים 445172Waterשטח area

בנרו; 16564Seaי0 of Galilee

המלח 280108Deadים Sea

הכל סך המוחזקים 68,58926,476Administeredהשטתים territories  total

1,150444Golanגולן

המלח) ים (כולל ושומרון 5,8782,270Judeaיהודה and Samaria (incl. Dead Sea)

עזה 363140Gazaרצועת Strip

ימות) (כולל 61,19823,622Sinaiסיני (incl. lakes)

מיל

הפסקת קווי  km.milesאורך
LENGTH OF CEASE FIRE LINES 1967
TOTAL הכל 1967סך 842523האש

לבנון 10263Withעם Lebanon

סוריה 8050Withעם Syria

2 הירדנית ההאשמית הממלכה 480298Withעם theHashemite Kingdomof Jordan*

מצרים 180112Withעם Egypt

הפסקת קווי לפי  החופים אורך
הכל 1967סך 1,328826האש

LENGTH OF SHORES  according to
cease ifre lines 1967  TOTAL

260Mediterranean coast
התיכון הים חוף

המלח ים 10062Deadחוף Sea coast

סואץ) ומפרץ אילת (מפרץ סוף ים 643400Redחוף Sea Coast (Elat Gulf and Suez Gulf)

לקצה דר' ה10 (מהקמ סואץ 167104Suezתעלת Canal (from 10th km. southof its
northern end till Port Tauifq)

תאופיק) פורט עד הצפוני

' Incl. East Jerusalem.
2 Incl. 83.5 km. (52 miles) along the middle of the Dead S

5 ואקלים שטח

ירושלים. מזרח כולל 1

המלח. ים מרכז לאורך מיל) 52) ק'מ 83.3 כולל 2



ואקלים שטח אי. פרק
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט 1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני

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

שלם. למספר מעוגלת שית
אשר כיממה בירושלים מוגדר שרב יום
נמוכה היתד. שלה הממוצעת היחסית הלחות
היממה של בודדת תצפית שבזמן או מ450/0
ובתל מ,^, נמוכה היחסית הלחות היתד.
הממוצעת היחסית הלחות אשר כיממה אביב
תצפית שבזמן או מ500/0 נמוכה היתד. שלה
נמוכה היחסית הלחות היתר. 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

3 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

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

מאו :1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בירי 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

: הכלכלה ענפי סיווג ב.
טכניים פרסומים ivitd) "1970 הכלכלה ענפי של האחיד ה"סיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי

אחרת. צוין אם אלא לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,33 מס'

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

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

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

מרובעים מטרים ל1,000 שווה מטרי "דונם"  שטח

המיוחדים: הסימנים ה.
מקרים חוסר = 

לפרסום ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים = ..
בלוח הנתונים מוצגים לפיה היחידה ממחצית קטן נתון = 0

ארעיים נתונים = *

ומתוקנים מוגהים נתונים = §

קטנה מובהקות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()
המחושבים וכוי, יחסים שיעורים, לרבות הלוח, מבגה בגלל משמעות להם שאין נתונים = x

תצפיות של קטן מספר סמך על

קיצורים: ו.
אחר במקום נזכר לא  ל.נ.מ.א.

נוסף ציון בלי  ב.צ.נ.

וחודשים: שנים ז.
בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת

בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שגה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת
העברי. הלוח שנת את בערר תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה

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

מספרים: עיגול ח.
המספרים. עיגול בגלל הכל' לסך מתאים הפירוטים סיכום אין לוחות, אלה באי



לוחות
TABLES

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.
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אוכלוסייה וקבוצת י גפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/4. לוח
(המשך)

TABLE U/4.  POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT 1 AND
POPULATION GROUP (CONT.)

19481971

PercentagesאחוזיcandsThousאלפינ ם

לנפה* מחו?
8X122V31 xn31 xn8X122V31 xn31 xn

UlSulCI aliu SUDO151T1C1

19481961197019711948196119701971

DJewsיהודי
הכל 716.71,932.322,561.422,636.6100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 84.2187.7245.1252.812.09.79.69.6Jerusalemנוחוז District

הצפון 53.4194.3248.8254.17.610.09.19.7Northernמחוז District
צפת 8.942.651.251.71.32.22.02.0Zefatנפת SubDistirct
כנרת 14.435.438.338.72.11.81.51.5Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 24.166.689.892.23.43.43.53.5Yizreelנפת SubDistirct
עבו 6.049.769.571.50.82.62.72.7AkkoSubDistirctנפת

חיפה 147.7322.3392.0400.721.116.715.3/5.2Haifaמחוז District
חיפה 116.4257.6317.1324.116.613.312.412.3Haifaנפת SubDistirct
חדרה 31.364.774.876.64.53.42.92.9Haderaנפת SubDistirct

המרכז 106.2380.1496.2513.615.219.719.419.4Centralמחוז District
השרון 26.585.1109.1111.23.84.44.34.2Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 45.9131.8176.6183.06.66.86.96.9PetahTiqwaנפת SubDistrict
רמלה 1.863.976.680.00.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 32.099.3133.9139.34.65.25.25.3Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 302.1692.6874.1896.443.235.934.134.0Telמחוז Aviv District

הדרום 6.0155.3304.431730.98.011.912.1Southernמחוז District
אשקלון 4.876.4143.8149.00.73.95.65.7Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 1.278.9160.6168.50.24.16.36.4Be'erנפת Sheva SubDistirct
ידוע 17.1Notלא Known

!ClewsNotיהודי!לא

הכל 156.0247.2440.0458.5100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 2.94.278.681.61.81.717.917.8Jerusalemמחוז District

הצפון 90.6142.8211.1219.558.1.57.748.047.8Northernמחוז District
צפת .'1.93.04.0נפת 4.31.21.20.90.9Zefat SubDistirct
כנרת 5.17.911.311.83.33.22.62.6Kinneietנפת SubDistirct

יזרעאל 34.953.578.181.322.421.617.817.7Yizreelנפת SubDistirct
עכו 48.778.4117.6122.131.231.726.726.6Akkoנפת SubDistirct

חיפה 27.448.071.574.617.619.416.316.3Haifaמוזת District
חיפה 9.118.625.526.35.97.55.85.8Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.446.048.311.711.910.510.5Haderaנפת SubDistirct

המרכז 16.126.941.343.310.310.99.49.5Centralמחוז District
השרון 10.417.425.927.06.67.05.95.9Sharonנפת SubDistrict

חקוה פתח 3.04.77.68.01.91.91.71.8Petahנפת Tiqwa SubDistirct
רמלה 2.64.47.37.71.71.81.71.7Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 0.10.40.50.50.10.20.10.1Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 3.66.78.58.82.32.81.91.9TelAvivמחוז District

הדרום 15.418.628.930.79.97.56.66.7Southernמחוז District
אשקלון 2.40.30.50.51.60.10.10.1Ashqelonנפת SubDistirct .

שבע באר 13.018.328.430.28.37.46.56.6Beerנפת Sheva SubDistirct

According to the present boundairesof the subdistircts
IncL Israeli residents in the Administered Terirtoires.

הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי
המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל תושגי כולל 2

25 אוכלוסייה



היהודית האוכלוסייה של תקן ומרחקי י כובד מרכזי  ב/5. לוח

TABLE H/5.  CENTRES OF GRAVITY1 AND STANDARD DISTANCES OF THE
JEWISH POPULATION

End of year

19221971

שנה סוף

כובד Centreמרכז of gravity(?גק"נ תקן (מרחק פיזור
Distribution ,

)standard distance in km.) YX

1922169.0158.750.9

1931170.6151.846.4

830 ו1948 82.0143.845.0

1949181.9143.743.1

1950181.7144.246.9

1951180.9144.347.6

1952180.1144.147.7

1953179.8144.047.8

1954179.4143.848.1

1955178.9143.849.1

1956178.1143.849.9

1957177.7143.650.6

1958177.3143.651.0

1959177.2143.551.3

22V 1961175.6143.251.8

1962 ■173.8144.952.4

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

1970170.4144.454.3

1971170.1144.354.4

1See..(a)An introductioninCeostatisiics, based ona course of מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה "מבוא א) ראה: 1

lectures by Prof. R. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem, תשכ"ז, אקדמון, ירושלים' ים, י' בעריכת בקי" י' פרופ'
Academon, 1966, Chapter 3. .3 פרק
(b) R. Bachi, Standard Distance Measuresand Related MethodsforSpatialAnalysis,Philadelphia, paperof Regional (3
Science Association Vol. X, Zurich Congress, 1962.

POPULATION: 26



י ונפה מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות  ב/6. לוח
TABLE n/6.  POPULATION DENSITY PER SQ. KM., BY DISTRICT AND

SUBDISTRICT1
19481971

ונפה מחוז
8X1
1948

22 V
1961

31 xn
1970

31 xn
1971Distirct and subdistirct

הכל 43.1107.6147.7152.2TOTALסך

ירושלים .159.5מחוז 344.5516.3533.4Jerusalem District

הצפון 44.2101.4138.3142.4Northernמחוז District

צפת 16.467.982.383.3Zefatנפת SubDistrict

כנרת 38.283.195.296.8KinneretSubDistrictנפת

יזרעאל 50.3100.4140.3145.0Yizreelנפת SubDistrict

עכו 59.6136.8199.9206.9Akkoנפת SubDistrict

חיפה 209.2433.6542.7556.6Haifaמחוז District

חיפה 452.4976.61,210.61,238.3Haifaנפת SubDistrict

חדרה 88.6164.8211.7218.7Haderaנפת SubDistrict

המרכז .S.100.4327מחוז 432.8.44S4Centre! District

השרון 108.2294.7387.9397.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 175.6480.6648.9672.8Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 14.4218.9268.8281.1Ramlaנפח SubDistrct

רחובות 109.8334.6450.9469.3Rehovotנפח SubDistrict ■

אביב תל 1,834.04,113.55,192.05,325.2TelAvivמחוז District

הדרום 1.512.323.624.7Southernמחוז District

אשקלון 5.860.3113.4117.6Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1.17.614.715.5Beerנפח Sheva SubDistrict

1 See note > to table 11/4.
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי / ויישובים (אלפים) אוכלוסייה  ב/7. לוח
TABLE H/7.  POPULATION (THOUSANDS) ANDSETTLEMENTS1,
BY POPULATION GROUP, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

31 XH 1971

נפה

טבעי ואזור

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהידים
Subdistirct

and natural region
יישובים
Settl.

 g

£1
Pin£

יישובים
SetU.

 g
יישובים
Settl.

/faP3 8

IP
if|
11

הכל 188523,095.178122,636.6Ill44458.5TOTALסך ירושלים 63334.459252.8581.6JerusalemSubנפוו District
יהודה 31314.628233.2481.4Judeanהרי Mountains

יהודה 3219.83119.610.2Judeanשפלת Foothills
צפת 5855.95451.744.3Zefatנפת SubDistrict
חולה 2323.92323.80.1Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 2622.52319.932.6Easternגליל Upper Galilee
הצור 99.587.911.6Hazorאזור Region
כנרת 4550.44238.732ll.SKinneretנפת SubDistrict

2033.72032.611.2Kinrotכנרות
מזרחי תחתון 2516.7226.13110.6Easternגליל Lower Galilee יזרעאל 113173.68992.2241381.3Yizreelנפת SubDistrict

שאן בית 2018.82018.80.0Betעמק Shean Basin
חרוד 116.1105.510.6Harodעמק Valley
כוכב 94.341.652.7Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 4438.94137.031.9Yizreelעמק Basin
מנשה 73.573.40.0Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 22102.0725.9151376.1NazarethTir'anהרי Mts.
עכו 85193.65071.5384122.1Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 2178.344.417473.9Westernגליל Lower Galilee
מערבי עליון 3634.3229.01525.2Westernגליל Upper Galilee

עכו 2981.12458.1623.0Akkoמישור Plain
חיפה .24350.421324.1נפת 4326.3Haifa SubDistrict
חיפה :24350.421324.143אזור 26.3Haifa Region
חדרה 72124.95276.62048.3Haderaנפת SubDistrict
הכרמל 159.9136.523.4Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 107.096.810.2Zikhronאזור Ya'akov Region
אלכסנדר 1830.940.61430.3Alexanderהר Mountain
חדרה 2977.12662.73אזור

14.4Hadera Region השרון ■86138.3נפת 79111.27_ 27.0Sharon SubDistrict
..86138.379111.27שרון 27.0Sharon

תקוה פתח ■■51191.148183.03נפת  '8.0Petdh Tiqwa SiibDistrict
השרון 2560.42457.91דרום

2.5Southern Sharon
תקוה פתח 26130.724125.125.5Petahאזור Tiqwa Region רמלה 7.7Ramla■4537.74580.02נפת SubDistrict

לוד 4587.74580.02אזור
7.7Lod Region

רחובות 47139.847139.30.5Rehovotנפת SubDistrict
רחובות 3672.63672.20.4Rehovotאזור Region

לציון ראשון 1167.21167.1אזור


0.1Rishon LeZiyyon Region אביב תל 19905.319896.41נפת
8.8TelAviv SubDistrict

אביב תל 19905.319896.418.8Telאזור Aviv Region אשקלון 94149.594149.00.5Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי 4124.64124.50.1Mal'akkiאזור Region
לכיש 2225.92225.80.1Lakhishאזור Region

אשקלון 3199.03198.7אזור
0.3Ashqelon Region

שבע באר 82198.682168.52230.2Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר 3014.93014.90.0Gerarאזור Region

בשור 2716.82716.80.0Besorאזור Region
שבע באר 7118.1788.52229.6Beerאזור Sheva Region

והר והערבה המלח 1848.81848.3ים
0.5Dead Sea £ Arava Si Negev

Mountainsהנגב
Bedouin tribes are not included

mixed settlements see introduction.
in the settlements; As for the היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינם הבתים שבטי
/2seenote2totableu4. ב/4. ללוח 2 הערה ראה 2 מבוא. ראה המעורבים,
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היישוב גודל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה ב/8. לוח

TABLE H/8.  POPULATION (THOUSANDS) AND SETTLEMENTS, BY SIZE OF
SETTLEMENT

19531971

שנה yearEndסוף of

ביישוב תושבים
Settlements1 1 ionאוכלוסייישובים Popula1יה יישובים

Settlements!
אוכלוסייה
Population

Population in Settlement
1953197019711953197019711953197119531971

מוחלטיםמספרי dAbsolute numberאחוזיםntage sPerce

הכל סך
TOTAL

84888488S1,669.423,001.423,095.1100.0100.0100.0100.0

0999449475.02.32.211.15.30.30.1

100199148939423.014.615.017.410.61.40.5

200499362431423116.5140.6137.642.747.87.04.4

5009999915316265.196.8102.311.718.33.93.3

1,0001,99946323265.245.445.95.43.63.91.5

2,0004,999575454178.0177.1180.96.76.110.75.8

. . 5,0609,999202223139.9153.8164.32.32.68.35.3

10,00019,99992424135.7327.0339.91.12.78.111.0

20,00049,999101615269.5522.3493.81.21.716.116.0

0.8י50,00099,99967470.1544.7
17.6

100,000 +344651.51,008.31,023,00.30.539.033.1

בדוים שבטי
Bedouin tribes


20.138.440.1


1.21.3

ליישוביט 0וזרך גרים
Living outside settlements


3.93.9


0.1

' The total of settlements does not include Bedouin tribes,
numbeirng 44 at the end of 1971. 2 See note J to tablen/4.

.1971 בסוף 44 שמספרם הבדוים, שבטי את כולל אינו 1

.* בו ללוח 2 הערה ראה 2
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה  ב/9. לוח
19611971

שנה סוף

19611970

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת
אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישובים

SettlemetsPopulaitonSettlementsPopulation

מוחלטים a'isoo
כולל סך ;18732,179.5188423,001.4

: עירונית 651,697.9782,477.0אוכלוסייה
251,409.3292,039.4ערים

עירוניים 40288.649437.6יישובים

כפרית 808481.6806523.5אוכלוסייה
גדולים 39139.648181.6בפרים
קטנים 129100.310673.0כפרים

346120.6347122.7מושבים
שיתופיים 204.0265.6מושבים

22877.122985.1קיבוצים
בדוים ושבטי ארעיים 429.038.4יישובים

וכוי חוות 426.75013.3מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים


4.13.9

7711,932.478122,561.4יהודים

עירונית 631,634.5742,288.6אוכלוסייה
231,347.0271,878.2ערים

עירוניים 40287.547410.4יישובים

כפרית 708297.9707271.9אוכלוסייה
; גדולים 1346.1616.7כפרים

קטנים 5739.95027.2כפרים
346120.2347122.3מושבים

שיתופיים 204.0265.5מושבים
22877.022984.9קיבוצים

ארעיים 42.0יישובים
ובו' חוות 406.54913.2מוסדות,

ליישובים מחוץ גרים


2.22.2

1109247.11110440.0לאיהודים

עירונית 188.4//63.4אוכלוסייה
8.62.38161.2ערים

עירוניים יישובים


1.2327.2

כפרית 101183.799251.6אוכלוסייה
גדולים 2693.542165.0בפרים
קטנים 7360.45645.8כפרים

וקיבוצים מושבים 0.60.6
בדוים 27.038.4שבטי

וכוי חוות 20.210.1מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

1.9


1.7

הבדוים שנסי את נו7ק ז1ינו *

ב/4. ללוח 2 הערה ראה 2
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TABLE H/9.  POPULATION (THOUSANDS) AND SETTLEMENTS, BY TYPE OF
SETTLEMENT AND POPULATION GROUP

19611971
End of year '

Populationאוכלוסייה1971

Type of settlement and population group
19701971אוכלוסייהיישובים

SettlementsPopulation

Absolute NumbersאחוזיםPercentages

23,095.1 ■885100.0100.0GRAND TOTAL

2,555.5 78*2.582.6Urban population
2,102.1 2967.967.9Towns
453.4 4914.614.7Urban settlements

538.1 80717.517.4Rural population
191.1 496.16.2Large villages
73.7 1052.42.4Small villages
123.6 3474.24.0Moshavim
5.7 270.20.2Collective moshavim

86.3 2292.82.8Qibbuzim
40.1 1.31.3Temporary settlements and Bedouin tribes
13.7 500.40.4Institutions ,farms etc.
3.9 0.10.1Living outside settlements

,22,436.6 781100.0100.0JEWS ':

2,359.9 7489.389.5Urbanpopulation
1,935.1 2773.373.4Towns
424.8 4716.016.1Urban settlements

275.2 70710.710.5Rural population
16.7 60.70.6Large villages
27.7 491.11.1Small villages
123.2 3474.84.7Moshavim
5.7 270.20.2Collective moshavim
86.1 2293.33.3Qibbuzim
'  Temporary settlements
13.6 490.50.5Institutions, farms etc.
2.2 0.10.1Living outside settlements

458.5 111100.0100.0NONJEWS

195.6 ;;42.842.7Urban population
167,0 836.636.4Towns
28.6 36.26.3Urban settlements

262.9 10057.257.3Rural population
174.4 4337.638.1Large villages
46.0 5610.410.0Small villages
0.6 0.10.1Moshavim, qibbuzim

40.1 8.78.7Bedouin tribes
0.1 10.00.0Institutions, farms etc.
1.7 0.40.4Living outside settlements

1 Excl. Bedouin tribes, numbering 44 at the end of 1971.
2 See note 2 to table 11/4.
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הארגונית והשתייכותו יישוב צוו'ת לפי ואוכלוסייה, "שוגים  ב/10. לוח
TABLE n/10. _ SETTLEMENTS AND POPULATION, BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

31 XII 1971

(אלפים)Settlementsיישובינ אוכלומייה
Population (thousands)

יהודים יהודיםma:מזה:
Thereof: Jewish: JewsThereof

rlP
S 2

Type of settlement and
ארגונית הכלוהשתייכות הכלסף organizationalסך affiliation

TotalחדשיםותיקיםTotal?I 1Rg 8

j<

VeteranNew

כולל 188528723,095.1סך 4941,761.7873.SGRAND TOTAL

עירוניות יישוב 78302,555.5צורות 441,639.7720.3URBAN TYPES OF
SETTLEMENTS

הכל סך  29152,102.1ערים 121,502.7432.5Towns  total 27151,939.3יהודיות 121,502.7432.5Jewish
8162.8לאיהודיות NonJewish

 עירוניים יישובים
הכל סך
יהודיים

4975453.4 32137.0287.8Urban settlements  total

4715426.9 32137.0287.8Jewish
326.5לאיהודיים NonJewish

כפריות יישוב 807257538.1צורות 450122.0153.2RURAL TYPES OF
SETTLEMENTS

הכל סך  15430264.8כפרים 2527.916.6Villages  total
553044.4יהודיים 2527.916.6Jewish

99220.4לאיהודיים NonJewish

הכל סך  גדולים 495191.1כפרים 114.72.0Large villages  total
6516.7יהודיים 114.72.0Jewish

43174.4לאיהודיים 
NonJewish

הכל סך  קטנים 1052573.7כפרים 2413.214.6Small villages  total
492527.7יהודיים 2413.214.6Jewish

5646.0לאיהודיים NonJewish

ומושבים מושבים
שיתופיים

37484129.3 25028A100.5Moshavim and collective moshavim

הכל סך  3477726.4מושבים 123.6 27096.8Moshavim  total
המושבים 2154817.2תנועת 76.9 16759.4Moshavim Movement
המזרחי 5662.7הפועל 24.3 5021.6HaPoelHaMizrahi
החקלאי 33134.2האיחוד 9.6 205.4Halhud HaHaqlai
הציוני 1320.4העובד 4.1 113.6HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת פועלי
ישראל ואגודת

911 2.5 80.2.4Poale Agudat Yisrael and Agudat
Yisrael

81.6חרות 81.6Herut
האברים 630.8התאחדות 1.5 30.7Farmer's federation

מפ*ם
ארגונית השתייכות 740ללא 3.1 31.2.2

Mapam
No aifiliation
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(המשך) הארגונית והשתייכותו יישוב צורת ל3י ואוכלוסייה, יישובים  ב/10. לוח
TABLE 11/10.  SETTLEMENTS AND POPULATION, BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION (CONT.)

31 XII 1971

(אלפים)Settlementsיישובים אוכלוסייה
Population (thousands)

יהודיים מזה:
Thereof: Jewish

יהודים מזה:
Thereof: Jews

Type of settlement and יישוב nnצירו;

ארגונית הכלוהשתייכות סך
Totalותיקים

Veteran
חדשים
New

הבל סך
Total

Isi

a

111
a

organizational affiliation

הבל סך  שיתופיים 2720מושבים 75.71.93.7Collective Moshavim  total

המושבים 105תנועת 52.11.40.6Moshavim Movement

המזרחי 44הפועל 1.5


1.5HaPoel HaMizrahi

הציוני 65העובד I0.90.20.7HaOved HaZiyyoni

44חרות 0.6


0.6Herut

ישראל אגודת 11פועלי 0.3


0.3Po'ale Agudat Yisrael

החקלאי 21האיחוד 10.30.30.0Halhud HaHaqlai

הכל 22996קיבוציםסך 13386.361.824.3Qibbuzim  total

הארצי 7636הקינח 4030.120.89.2HaQibbuz HaArzi

והקיבוצים הקבוצות 7626איחוד 5026.920.26.6Ihud HaQevuzot VeHaQibbuzim

המאוחד 5622הקיביץ 3423.016.96.0HaQibbuz HaMeuhad

המזרחי 116הפועל . 54.02.41.6HaPoel HaMizrahi

הציוני 52העובד 31.51.10.4HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 43פועלי 10.70.30.4Po'ale Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 1ללא
0.1


0.1No aiffliation

בדוים שנטי
 

40.1


Bedouin tribes

 וכוי חוות מוסדות'
הכל סך

5039 1013.74.09.6Institutions, farms. etc.  total

חקלאיים ספר 116בתי 54.52.61.9Agricultural schools

אחרים חינוך 1814מוסדות 44.61.43.2Other educational institutions

רפואה 11מוסדות 0.20.2Medical institutions

כפריים 1515מרכזים 2.52.5Rural centers

אחרים 43מוסדות 11.90.01.8Other institutions

לאיהודיים 1מוסדות
 0.1


NonJewish institutions

ליישובים מחוץ גריס 
3.9


2.2Living outside settlements

■ Excl. Bedouin tribes numbering 44 at the end of 1971.
2 See note J to table II/4.

.1971 בסוף 44 שמספרם בדוים שבטי בולל אינו 1

.4 בו ללוח הערה2 ראה 2
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יישוג וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/11. לוח

31 *** 1971

אלפיט

ונפה הכלמחוז סך
Total

עירוניות יישוב Urbanצורות types of settlementsכפריות יישוב צורות

הבל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
Urban

settlements

הבל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

יהודים
Jews

לאיהודיב
NonJews

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל 13,095.12,555.52,359.9195.62,102.1453.4262.9סך 275.2 538.1

ירושלים 2.5/.334.4316.4237.379.1301.375מחוז 15.6 18.1

הצפון 473.5228.8170.658.3141.187.7161.2מחוז 83.5 244.7

צפת 55.933.633.60.113.220.44.2נפת 18.1 22.3

בנרת 50.424.224.00.224.2נפת
11.6 14.6 26.2

יזרעאל 173.693.357.735.535.058.345.8נפת 34.5 80.3

עכו 193.677.755.222.568.79.099.6נפת 16.3 115.9

חיפה 475.3405.9378.427.5277.4128.547.1מחוז 22.3 69.4

חיפה 350.4332.1317.814.2245.986.212.1נפת 6.3 18.4

חדרה 124.973.960.613.331.542.435.0נפת 16.0 51.0

המרכז 556.9441.7421.220.5332.2109.522.8מחוז 92.4 115.2

השרון 138.383.771.512.167.716.014.9נפת 39.7 54.6

תקוה פתח 191.1167.3166.80.5112.454.97.6נפת 16.2 23.8

רמלה 87.770.663.27.563.86.80.2נפת 16.8 17.1

רחובות 139.8120.1119.70.488.331.80.1נפת 19.6 19.7

אביב תל 905.3900.5891.78.8848.552.00.0מחוז 4.8 4.8

הדרום 348.2262.2260.81.4201.660.629.3מחוז 56.7 86.0

אשקלון 149.5116.0115.60.481.434.60.1נפת 33.4 33.5

שבע באר 198.6146.2145.21.0120.226.052.523.329.2נפת

ב/4. ללוח 2 הערה ראה 1
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TABLE 11/11. POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF
SETTLEMENT

31 XII 1971

Thousands

Rural types of settlements

שבטימושביםכפריםכפרים
מוסדות,
וכוי חוות

מחוץ גרים
Districtליישובים and subdistrict

Livingבדויםקיבוציםשיתופייםמושכיםקטניםגדולים
LargeSmallMoshavimCollectiveQibbuzimBedouin™outside
villagesvillagesmoshavimtribestions,

farms etc
settle
ments

191.173.7123.65.786.340.113.73.9TOTAL

3.011.50.42.1


1.00.1Jerusalem District

118.841.026.01.545.610.30.60.8Northern District

■ 6.16.0


10.2


0.0Zefat SubDistrict

6.56.12.60.28.12.00.50.2Kinneret SubDistrict

' 29.712.911.00.620.35.40.00.4Yizreel SubDistrict

82.716.06.40.77.02.9


0.2Akko SubDistrict

37.710.15.20.79.40.74.01.5Haifa District

10.31.40.9


2.90.71.40.9Haifa SubDistrict

27.48.84.30.76.6


2.70.6Hadera SubDistirct

34.514.246.32.113.73.31.0Central District

22.67.517.00.86.0


0.50.2Sharon SubDistrict \

6.94.59.50.02.5


0.20.2Petah Tiqvva SubDistirct


0.313.20.42.1


0.90.2Ramla SubDistrict

5.12.06.60.93.1


1.70.4Rehovot SubDistrict


2.60.3


0.3


1.50.1Tel Aviv District

2.734.31.015.229.13.30.4Southern District


22.20.98.1


2.00.3Ashqelon SubDistrict

2.712.10.17.129.11.30.1Beer Sheva SubDistrict

■ /Seenote 2 to table n4.
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וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים)' ואוכלוס>יה יישובים^ ב/12. לוח
אוכלוסייה

TABLE n/12.  SETTLEMENTS 1 AND POPULATION (THOUSANDS),
BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION GROUP

31 XII 1971

הכל יהודיםTotalסך :narThereof: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
SettlementsPopulationSettlementsPopulation

הכל 88S23,095.178122,636.6TOTALסך

292,102,1271,935.1Municipalitiesעיריות

מקומיות 117651.371455.0Localמועצות Councils

אזוריות 7003255.2674239.5Regionalמועצות Councils

מעמד 81.193.3No<39חסרי municipal status

ליישובים מחוץ גרים
3.92.2Living outside settlements

אזוריות 7003255.2674239.5Regionalמועצות Councils

52.252.2Onoאונו

30.530.5AUonaאלונה

163.6163.6Eshkolאשכול

טוביה 219.0219.0Beerבאר Tuvya

שמעון 114.5114.5Beneבני Shimon ■

שאן בית 196.7196.7Biqatבקעת Bet Shean

63.363.2Brennerברנר

71.871.8Gederotגדרות

217.9217.9Gezerגזר

רווה 71.971.9Ganגן Rave

157.3134.7Gaatonגעתון

2912.4249.6HaGilboaהגלבוע

העליון 3311.63311.5HaGalilהגליל HaElyon

התחתון 153.2153.2HaGalilהגליל HaTahton

השרון 104.0104.0Hadarהדר HaSharon

71.971.9HaYarkonהירקון

הצפוני 83.283.2HaSharonהשרון HaZefoni

התיכון 113.4113.4HaSharonהשרון HaTikhon

1135.9105.1Zevulunזבולון

אילות 50.550.5Hevelחבל Elot

יבנה 93.993.9Hevelחבל Yavne
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וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה י יישובים  ב/12. לוח
(המשך) אוכלוסייה

TABLE H/12.  SETTLEMENTS 1 AND POPULATION (THOUSANDS),
BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION GROUP (CONT.)

31 XII 1971

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
SettlementsPopulationSettlementsPopulation

אשקלון 176.0176.0Hofחוף Ashqelon

הכרמל 247.3227.2Hofחוף HaKarmel

השרון 124.7124.7Hofחוף HaSharon

113.3113.3Yoavיואב

114.2114.2Yizreelיזרעאל

144.9144.9Lakhishלכיש

136.4136.4Megiddoמגידו

207.4207.4Modiimמודיעים

יהודה 57מטה 15.85415.3Mate Yehuda

196.2185.7Menasheמנשה

הגליל 153.6153.5Maaleמעלה HaGalil

אפק 115.6115.5Mifalotמפעלות Afeq

הגליל 207.2175.4Meromמרום HaGalil

175.9175.9Merhavimמרחבים

הגליל 43.7מרכז
Merkaz HaGalil

שורק 61.461.4Nahalנתל Soreq

62.462.4Naamanבעמן

גור 93.082.6Sullatnסולם Zor

165.3165.2Azzataעזתה

הירדן 208.2208.2Emeqעמק HaYarden

חפר 4819.44417.5Emeqעמק Hefer

לוד 105.8105.8Emeqעמק Lod

166.7166.7Qisbonקישון

נגב 41.441.4Ramatרמת Negev

הנגב 113.9113.9Shaarשער HaNegev

156.2156.2ShaSrשפיר

50.650.6Tamarממר

< Exd. Bedouin tribes.
נ Incl. one Bedouin tribe.

2 See note 2 to table 11/4.
* Incl. 43 Bedouin tribes.

ב/4. ללוח 2 הערה ראה 2
בדוים. שבטי 43 כולל 4

בדוים. שבטי כולל לא 1

אחד. בדוי שבט כולל נ
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31 xn ב1971 תשובים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה  ב/13. לוח

TABLE 11/13.  POPULATION IN SETTLEMENTS 1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 1971 2

19481971
אלפיט שנה; ;Endofyearסוף thousands

יישוב
8X1
1948

195019521955
22V
1961

196519701971Settlement

יהודה 1.310.611.910.310.612.312.9Orאור Yehuda
עקינא אור

1.21.73.26.06.36.4Or Aqiva
3.13.23.53.64.65.25.2Azorאזור
0.30.55.39.714.615.9Elatאילת

פחם אל 4.45.66.17.59.512.012.7Ummאם al Fahm
אפקים

0.64.68.39.29.3Ofaqim
4.623.437.639.7Ashdodאשדוד
5.112.516.624.336.340.141.7Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.53.84.75.97.37.6Baqaנאקה al Gharbiyye
שבע 8.314.520.543.565.277.481.1Beerבאר Sheva

שאן בית
2.93.76.49.712.711.912.1Bet Shean

שמש 0.22.73.07.09.910.210.6Betבית Shemesh

ברק 9.314.320.528.047.060.472.174.2Beneבני Beraq
ים 2.35.510.016.031.753.183.590.7Batבת Yam

9.612.014.519.830.938.846.047.6Givatayimגבעתיים

0.12.53.53.94.55.05.25.2Gederaגדרה
כרמל אל 3.03.34.14.85.86.0Daliyatדאלית al Karmel

0.35.018.422.523.2Dimona_דימונה
השרון 3.53.612.612.111.212.212.713.0Hodהוד HaSharon
5.312.218.621.026.934.138.540.1Herzeliyyaהרצליה
11.815.021.022.525.629.530.731.5Haderaחדרה
9.617.126.030.549.069.988.593.4Holonחולון
98.6140.0150.6158.7183.0204.5217.1219.2Haifaחיפה

הגלילית 2.04.65.25.25.2Hazorחצור HaGelilit
5.512.216.216.820.823.323.924.2Tiberiasטבריה
5.15.56.17.69.411.512.0Taiyibeטיבה
3.64.04.55.56.47.78.0Tiraטירה

כרמל 5.213.812.811.012.913.313.8Tiratטירת Karmel
3.23.84.35.36.68.48.8Tamraטמרד,
1.51.62.35.48.010.110.2Yavneיבנה
0.03.14.66.06.97.68.68.7Yehudיהוד
0.10.51.64.65.45.6Yeruhamירוחם

84.0123.0142.7146.1167.4191.7291.7301.3Jerusalemירושלים
כנא 2.73.03.44.35.15.4Kafarכפר Kanna
סבא 5.512.216.916.017.921.524.425.2Kefarכפר Sava

1.112.115.517.219.024.229.331.2Lodלוד
3.13.44.05.06.26.5Magharמגאר

העמק 0.12.74.07.78.89.5Migdalמגדל HaEmeq
מעלותתרשיחא

1.21.33.34.75.05.2MaalotTarshiha
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ב111971*31 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה  ב/13. לוח
(המשך)

TABLE 11/13.  POPULATION IN SETTLEMENTS 1 NUMBERING ABOVE 5,000
INHABITANTS ON 31 XII 1971  (CONT.)

19481971

אלפים שנה: 5וף
End ofyear : thousands

ו יישוב
ו

8 XI
1948

195019521955
22V
1961

196519701971Settlement

1.75.09.09.814.619.521.923.0Nahairyyaנהריה

ציונה 2.36.59.510.510.912.012.112.2Nesנס Ziyyona

20.020.722.225.029.134.035.0Nazarethבצרת

עילית 4.310.915.015.8Nazerathנצרת Illit

2.96.56.57.28.19.39.49.6Nesherנשר

2.94.35.35.5Netivotנתיבות

11.623.026.531.041.354.665.467.7Netanyaנתניה

סתנין
עכו

3.94.35.16.48.18.5Sakhnin

4.012.216.619.225.232.333.934.2Akko

2.56.29.610.313.816.516.917.2Afulaעפולה

2.62.93.74.55.86.2Arrabeעראבה

1.34.35.4Arad_ערד

כרכור חנה 9.76.613.510.610.612.913.413.8Pardesפרדס HannaKarkur

תקוה 21.931.841.044.854.068.983.287.2Petahפתח Tiqwa

2.35.57.78.810.712.913.113.2Zefatצפת

אונו 0.41.46.88.08.210.614.915.4Qiryatקרית Ono
' r

אתא 4.88.014.216.319.123.725.626.7Qiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.85.56.09.612.314.615.7Qiryatקרית Bialik

גת קרית
טבעון קרית

ז10.1_ 5.618.018.3Qiryat Gat

3.04.57.17.79.59.99.89.8Qiryat Tivon

ים 0.97.88.89.010.314.317.218.3Qiryatקוית Yam

מוצקין 3.54.26.07.78.912.315.216.3Qiryatקוית Motzkin

מלאכי קוית
שמונה קוית

_0.62.74.67.08.08.6Qiryat Malakhi

1.43.36.311.815.115.115.2Qiryat Shemona

העין 5.97.08.1,9.310.311.611.7Rosh_ראש HaAyin

לציון 10.418.020.521.527.936.546.550.4Rishonראשון LeZiyyon

12.518.223.026.029.032.836.637.9Rehovotרחובות

1.512.619.221.723.227.330.832.6Ramlaרמלה

גן רמן
השרון רמת

17.230.042.058.590.8102.6115.5119.3Ramat Gan

1.13.27.67.310.514.217.618.5Ramat HaSharon

5.97.89.09.510.111.012.713.6Ra'ananaרעננה

0.41.03.56.57.57.6Sederotשורות

3.94.75.47.28.811.011.5ShefarIamשפרעם

אביביפו 248.5335.0349.6359.7386.1392.1384.0383.2Telחל AvivYafo

< The estimates between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census.
2 According to the 1971 juirsdiction.
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תוקנו ו1961) 1948) המפקדים שני בין האומדנים 1

.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם
ב1971. השיפוט תחום לפי 2



יישובים, וביו יישובים בתון יהודים של פנימית הגירה  ב/14. לוח
וגפה מחוז לפי

TABLE n/14.  INTERNAL MIGRATION OF JEWS WITHIN AND BETWEEN
SETTLEMENTS, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

19651970

District and subdistrict

יישובים בין
Between settlements

מאזן
Balance

יוצאים
Left

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
settlement

ונסה מחוז

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
1965108,320128,824128,8241965

196697,41993,99393,993
1966

196792,97578,12478,124
1967

196894,13187,51587.5151968

1969128,553113,927113,927


1969

הכל סך  197097,00999,87199,8711970  TOTAL

ירושלים +11,9455,5604,894מחוז 666Jerusalem District

הצפון 6,7018,58912,6864,097Northernמחוז District
צפת 4491,2292,9271,698Zefatנפת SubDistrict
כנרת 6611.0131,597נפת S84Kinneret SubDistrict

יזרעאל 2,6723,4315,1661,735Yizre'elנפת SubDistrict
עכו 2,9192,9162,996נסת 80Akko SubDistrict

חיפה 12,25211,92713,3141,387Haifaמחוז District
חיפה 10,9479,72510,339נפת 614Haifa SubDistrict
חדרה 1,3052,2022,975נפת 773Hadera SubDistrict

המרכז +16,98519,81317,495מחוז 2,318Central District
השרון +3,7883,8373,610נפת 227Sharon SubDistirct

תקוה פתח +6,1947,2775,875נפת 1,402Petah Tiqwa SubDistrict
רמלה 2,5072,7973,370נפת 573Ramla SubDistirct

רחובות +4,4965,9024,640נפת 1,262Rehovot SubDistrict

אביב תל +5.5,65238,56031,240מחוז 7,320Tel Aviv District

הדרום +13,40315,22314,299מחוז 924Southern District
אשקלון +5,5055,8705,786גפת 84Ashqelon SubDistrict

שבע באר +7,8989,3538,513נפת 840Be'er Sbeva SubDistrict

ידוע 5,9435,744Not'41199לא known
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יישובים, ובין יישובים בתון יהודים של פנימית הגירה ב/14* לוח
(המשך) ונפה מחוז לפי

TABLE 11/14. INTERNAL, MIGRATION OF JEWSWITHIN AND BETWEEN
SETTLEMENTS, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT (CONT.)

19651970

Distirct and subdistrict

יישובים בין
Between settlements

Balance
יוצאים
Left

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
settlement

Rates* שיעורים!
196547.756.856.81965

196641.940.540.51966

196739.333.133.11967

196839.136.336.31968

196952.246.246.21969

הכל סך  197038.439.539.51970  TOTAL

ירושלים ;"מחוז '49.5' 23.120.3 ~+ 2.8Jerusalem District

הצפון 27.234.851.516.7Northernמחוז District

צפת 8.824.057.133.1Zefatנפת SubDistirct

ננרת 17.326.641.915.3Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 30.138.758.219.5Yizre'elנפת SubDistrict

עכו 42.642.643.8נפת 1.2Akko SubDistrict

חיפה, 31.530.734.2מחוז 3.5Haifa District

חיפה 34.830.932.9נפת 2.0Haifa SubDistrict

חדרה 17.529.539.910.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז .מחוז 34.740.535.8+ 4.7Central District

השרון +35.235.733.6נפת 2.1Sharon SubDistrict

תקוה פתח +35.641.833.8נפת 8.0Petah Tiqwa SubDistrict

רמלה 33.237.044.6נפת 7.6Ramla SubDistrict

רתובוח +34.144.835.2נפת 9.6Rehovot SubDistirct

אביב תל +41.444.736.2מחוז 8.5TelAviv District

הדרום +44.951.047.9מחוז 3.1Southern District

אשקלון +38.941.540.9נפת 0.6Ashqelon SubDistrict

שב9 באר +50.459.654.3נפח 5.3Be'er Sheva SubDistrict

l See explanation in introduction.
2 Per 1,000of the average population.

במבוא. הסבר ראה 1
הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 2
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יישוב צורת לפי היישובים, בין יהודים של פנימית המרה  ב/15. לוח
TABLE 11/15.  INTERNAL, MIGRATION BETWEEN SETTLEMENTS, BY TYPE

OF SETTLEMENT
1970

Type of settlement יישוב צורת

TOTAL

Urban typesof settlements
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns : Veteran

New
Urban settlements: Veteran

New

Rural typesof settlements
Jewish village: Veteran

New
Moshavim :Veteran

New
Qibbuzim : Veteran

New
Institutions, farms, etc.

Veteran
New

Not known

Absolute numb ers מוחלטים מספריס
99,871 99,871

90,676
4,880
10,800
5,371

30,508
21,453
6,571
11,093

9,003
900

1,019
760

2,149
2,023
1,185

232
735

192

80,887+9,789
3,983+ 897
13,1182,318
5,738 367
22,194+ 8,314
16,586+4,867
6,232+ 339
13,0361,943

13.0SS4,052
1,282 382
887+ 132

1,076 316
3,5211,372
3,6821,659
1,613 428

481 249
513+ 222

5,737

Rates*

'5,929

הכל סך
עירוניות יישוב צורות

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
הערים:ותיקות יתר
חדשות

ותיקים עירוניים: יישובים
חדשים

גפריות יישוב צורות
ותיקים יהודיים: כפרים
חדשים

ותיקים מושבים:
חדשים
ותיקים קיבוצים:
חדשים

וכוי מוסדות חוות/
ותיקים
חדשים

ידוע לא

שיעורים2

הכל 39.539.5סך
TOTAL

עירוניות יישוב +40.235.9צורות 4.3Urban typesof settlements
+23.018.8ירושלים 4.2Jerusalem

אביביפו 28.734.9תל 6.2Tel AvivYafo
26.528.3חיפה 1.8Haifa

ותיקות הערים: +46.333.7יתר 12.6Other towns : Veteran
+53.441.3חדשות 12.1New

ותיקים עירוניים: +50.648.0יישובים 2.6Urban settlements : Veteran
40.547.6חדשים 7.1New

כפריות יישוב 33.348.2צירות 14.9Rural types of settlements
ותיקים יהודיים: 32.746.6כפרים 13.9Jewish village: Veteran
+55.948.7חדשים 7.2New

ותיקים 26.838.0מושבים: 11.2Moshavim : Veteran
21.735.5חדשים 13.8New
ותיקים 33.060.1קיבוצים: 27.1Qibbuzim: Veteran
50.769.0חדשים 18.3New

ובו" מוסדות ,Institutionsחוות' farms, etc.
56.8117.8ותיקים 61.0Veteran
+84.158.7חדשים 25.4New

1 See explanation in introduction.
2 Per 1,000 of the average population.

במבוא. הסבר ראה 1
הממוצעת באוכלוסייה ל1,000 2
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS דמוגרפיות תכונות

וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/16. לוח
TABLE LI/16.  POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE

31 XII 1971

NonJews לאיהודים

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל 0ך
Total

Jews יהודים

נקבית
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Grand total כולל 0ך

נקבית
Females

זכרים
Males

הבל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

total הכל סך
אלפים

3,095.11,558.01,537.12,636.61,324.11,312.5458.5

<ands

23J.9

Thou

224.6

084.643.141.564.833.031.819.810.19.7

14295.0151.7143.3225.5115.8109.769.535.933.6

59329.9169.7160.2252.2129.4122.877.740.337.4

1014311.5159.9151.5250.2128.2122.061.331.729.5

1519311.0159.7151.3264.5135.4129.146.524.322.2

2024298.1152.5145.6263.9135.0128.934.217.516.7

2529219.2111.7107.5187.895.692.231.416.115.3

30341*64.581.982.6140.0'69.370.724.512.611.9 ■

3539163.079.483.6142.469.173.320.610.310.3

4044153.072.980.1135.964.771.217.18.28.9

4549158.474.683.8145.168.177.013.36.56.8

5054132.166.066.1122.261.460.89.94.65.3

5559134.464.370.1126.660.566.17.83.84.0

6064126.364.461.9118.360.857.58.03.64.4

656989.346.642.783.843.740.15.52.92.6

707463.430.532.958.128.130.0.S32.42.9

75+61.429.132.355.326.029.36.13.13.0

ממוצע גיל .
Average age
הגיוני גיל
Median age

28.8

23.6

28.4

23.0

29.2

24.2

30.1

24.9

29.7

24.5

30.5

25.5

21.0

15.1

20.6

14.8

21.5

15.4

ntageםאחוזי sPerce
total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

01433.033.732.330.130.729.449.850.549.1

152926.827.226.327.127.626.724.424.724.1

304415.515.016.015.915.316.413.613.313.9

456417.817.318.419.419.019.98.57.99.1

65+6.96.87.07.57.47.63.73.63.8
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קבוצת לפי ,19751990 לשניט בישואל האוכלוסייה תחזית  ב/17. לוח
עלייה של שונות בהנחות וגיל לידה יבשת אוכלוסייה,

TABLE n/17.  PROJECTION OF POPULATION IN ISRAEL FOB 19751990,
BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND AGE ON VARIOUS

ASSUMPTIONS OF IMMIGRATION
Thousandsאלפים

גיל קבוצת
Age grup

כולל סך
Grand total

Jewsיהודים

לאיהודים
NonJews הכל סך

Total
ישראל ילידי
Israel born

ילידי
אסיהאפריקה
Born in

AsiaAfirca

ילידי
אירופהאמריקה

Born in
EuropeAmerica

25,000 immigrants a year

530.9

260.5
134,1
72.4
45.0
18.9

642.0

306.2
175.8
85.5
54:4
20.1

939. S

440.4
257.4
132.0
83.9
25.8

731.9

28.2
113.9
107.9
308.9
173.0

747:3

35.4
86.3
134.9
275.7
215.0

746.0

38.5
97.5
153.0
211.7
245.3

40,000 immigrants a year

530.9

260.5
134.1
72.4
45.0
18.9

803.0

43.0
134.9
118.7
325.4
181.1

בשנה עולים 25,000
197550131

1,488.3667.8

820.520.6
494.5181.2
124.3218.5
39.4181.4
9.666.1

1980 XII31י

1,821.5656.7

957.36.8
602.2116.0
191.2241.4
59.6212.7
11.179.8

1990XII31

2,504.2619.7

1,131.54.3
782.641.4
443.6192.6
128.9271.5
17.5109.9

197531

1,492.6667.8

824.920.6
494.5181.2
124.3218.5
39.4181.4
9.666.1

2,888.0

869.3
789.6
450.7
529.7
248.7

3,225.5

999.5
804.5
567.5
548.1
306.0

3,869.9

1,174.3
921.6
789.2
612.1
372.7

3,418.9

1,129.8
923.7
523.1
574.7
267.6

3,867.5

1,305.7
980.3
652.9
602.5
326.1

4,809.4

1,614.7
1,179.0
921.2
696.0
398.5

גשנה עולים 40,000

2,963.5

888.5
810.6
461.5
546.1
256.8

3,494.5

1,149.0
944.7
533.9
591.1
275.8

הכל סך
TOTAL

014
1529
3044
4564
65 +

סךהכל
TOTAL

014
1529
3044
4564
65+

הכל סך
TOTAL

014
1529
3044
4564
65+

הכל סך
TOTAL

014
1529
3044
4564
65 +

XII 198031

הכל 4,022.63,380.61,839.6456.78S4.2642.0סך
TOTAL

0141,348.31,042.1975.56.859.8306.2
15291,020.4844.6602.2116.0126.4175.8
3(M4676.1590.6191.2241.4158.085.5
4564634.8580.359.6212.7308.054.4
65 +343.1323.0.11.179.8232.120.1
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קבוצת לפי ,19751990 לשנים בישראל האוכלוסייה תחזית  ב/17. לוח
(המשך) עלייה של שונות בהנחות וגיל, לידה יבשת אוכלוסייה,

TABLE H/17.  PROJECTION OF POPULATION IN ISRAEL FOB 19751990,
BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND AGE ON VARIOUS

ASSUMPTIONS OF IMMIGRATION (CONT.)
Thousands

אלפים

לאיהודים
NonJews

Jews

ילידי
אירופהאמייקה

Born in
EuropeAmerica

ילידי
אסיהאפריקה
Boar in

AsiaAfrica

ישראל ילידי
Israel born

הכל סך
Total

כולל סך
Grand total

ביל קבוצת
Age group

939.5

440.4
257.4

132.0
83.9

25.8

998.3

67.4
165.1

211.6
272.4
281.9

70,000 immigrants a year

530.9

260.5

134.1

72.4
45.0

18.9

642.0

306.2

175.8

85.5
54.4

20.1

921.6

67.7
169.9
136.7

352.7
194.6

1,112.5

100.4

193.3
196.6

361.7

260.4

XII 199031

2,573.4619.7

1,196.54.3
786.841.4

443.6192.6

128.9271.5
17.5109.9

31 Xn 1975

1,503.2692.0

835.423.8
494.5189.9

. 124.3224.2

39.4185.8

9.668.3

31 XII 1980

1,881.7703.9

1,017.511.1

602.2132.2

191.2254.4

59.6221.9

11.184.3

3,698.0

1,129.0

927.6
" 642.3

643.3

355.9

הכל 5,130.84,151.3סד
TOTAL

0141,708.61,268.1

15291,250.8993.3

3044979.8847.7

4564756.7672.8

65+435.1409.3

_

עולים בשנה70,000

הכל 3,647.8,116.9סך
TOTAL

0141,187.4926.9

1529988.4854.3

3044557.6485.2

4564622.9577.9

65 +291.5272.5

הכל 4,340.1סך
TOTAL

0141,435.2

15291,103.4

3044727.7

4564697.7
65+376.0

199031 XII

הכל סך
TOTAL

5,795.54,856.02,728.0709.11,418.8939.5

0141,905.51,465.01,341.08.5115.5440.4

15291,398.31,140.8797.066.2277.7257.4

30441,107.2975.2443.6222.4309.2132.0

4564878.8795.0128.9292.5373.583.9

65+505.7480.017.5119.5342.925.8
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי יהודית, אוכלוסייה  ב/18. לוח
TABLE n/18. _ JEWISH POPULATION, BY AGE AND NUMBER OF MALES

PER THOUSAND FEMALES

19481971
Endof year שנה סוף

ThousandsPercentagesאלפים נקבותאחוזים ל1,000 זכרים
גיל esMalesקבוצת per 1,000 fema
Age group8X1

19481961197019718X1
19481961197019718X1

1948196119701971

הכל O100.0100.01,0691,0271,0111,009.716.71,981.72,561.42,636.6100.0100סך
TOTAL

0486.9220.1275.9290.312.011.110.811.01,0711,0571,0541,053
5957.6231.8246.4252.28.111.79.69.61,0481,0551,0561,054
101460.5231.4250.2250.28.511.79.89.51,0591,0681,0561,051
1529188.3427.4684.4716.126.421.626.727.11.0891,0381,0451,045
3044186.0369.8415.6418.326.018.716.215.91,037961934943
4564107.1395.3503.4512.215.119.919.719.41,1611,049978959
65 +28.2106.0185.5197.33.95.37.27.5897935976983

ידוע 2.1לא

Not known
ממוצע _28.929.030.130.1גיל

Average age
חציוני _27.125.924.724.9גיל

Median'age

נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי לאיהודית, אוכלוסייה  ב/19. לוח
TABLE n/19. _ NONJEWISH POPULATION, BY AGE AND NUMBER OF MALES

PER THOUSAND FEMALES

19551971
Endof year שבדל 0רך

נקבותPercentagesrאחתיםThousandsאלפים ל1,000 כרים
גיל 000,קבוצת femalesMales per 1

Age group
195519611970197119551961197019711955196119701971

הכל 198.6252.5440.0458.5100.0100.0100.0100.01,0491,0471,0461,042סך
TOTAL
0437.252.286.089.318.720.719.519.51,0981,0721,0711,061
5926.939.375.177.713.615.617.116.91,1001,1021,0651,077
101426.627.657.761.313.410.913.113.41,1061,0961,0971,074
152950.265.2106.5112.125.325.824.224.41,0871,0871,0771,067
304425.133.359.762.212.713.213.613.6927967998999
456421.724.837.839.010.89.88.68.5984924901906
65+10.810.217.216.95.54.03.93.78991,047989998

ממוצע _23.021.821.121.0גיל

Average age
חציוני 17.016.315.115.1גיל
Median age
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ודת עלייה תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/20. לוח
TABLE 11/20.  POPULATION, BY POPULATION GROUP, CONTINENT

OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND RELIGION
19481971

End ofyear שנה סוף

Continent ofbirth, peirod
of immigration and religion 1971 1970 1964 1960 1954 1951

8X1
1948

לידה יבשת
ודת פלייה ותקופת

aאלפים ndsThou s

כולל 872.71,577.81,717.82,150.42,525.63,001.43,095.1GRANDסך TOTAL

הכל סך  716.71,404.41,526.01,911.22,239.22,561.42,636.6JEWSיהודים  TOTAL

253.7357.7478.9715.9881.51,182.81,245.3ISRAELישראל

הכל חו"לסך 463.01,046.71,047.11,195.31,357.71,378.61,391.3BORNילידי ABROAD  TOTAL

הבל סך  57.8288.8290.6299.8308.9317.2318.5Asiaאסיה  Total
1947 עד 55.453.751.748.146.042.441.8Immigratedעלו up to 1947

1954 9ד 19482.4235.1239.0228.9222.0210.2208.219481945
1960 עד 1955.22.821.720.520.319551960
1964 עד 196119.218.017.919611964

1965 +26.130.21965 +

הכל סך 12.298.8אפריקה 120.0226.9334.2357.4358.0Africa  Total
ל194 עד 7.47.27.06.56.15.65.5Immigratedעלן up to 1947

1954 עד 19484.991.6113.0108.7105.9100.9100.119481954
1960 עד 1955_111.7108.6103.3102.619551960
1964 עד 1961113.6108.0107.319611964

1965 +39.642.51965 +

 393.0659.1636.5668.6714.6704.1714.8EuropeAmericaאירופהאמריקה  Total
הכל סך
1947 עד 318.3306.9293.6267.5249.9224.4220.3Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 194874.7352.2342.9309.5291.7265.0260.819481954
1960 עד 1955_91.684.676.976.019551960
1964 ער 196188.479.678.619611964

1965 +58.279.11965 +

הכל יהודיםסך לא
י מוסלמים

156.0173.4
118.9

191.8
131.8

239.2
166.3

286.4
202.3

440.0
328.6

458.5
343.9

NONJEWS  TOTAL
Moslems .

39.042.049.655.575.577.3Christiansנוצרים
ואחרים 15.518.023.328.635.937.3Druzesדרוזיט and Others

DPercentagesאחוזי
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

82.189.088.888.988.785.385.2Jewsיהודימ

יהודים 17.911.011.211.111.314.714.8NonJewsלא

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים TOTAL

ישראל 35.425.531.437.439.446.247.2Bornילידי: in : Israel
8.120.619.015.713.812.412.1Asiaאסיה

1.77.07.911.914.913.913.6Africaאפריקה
54.846.941.735.031.927.527.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

47 אוכלוסייה



וגיל מין עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה  ב/21. לוח

19611971
אלפים שנה; סוף

ישראל אסיהbornIsraelילידי rnילידי in AsiaB0

גיל וקבוצת שנה
Year and age group

כולל פך
Grand
Total

הגל סך
Total

in
יליד האנ

Father born
הכל סך

Immigratedעלו:

אירופהא&יה
Upאמריקהאפריקהישראל to

194819551961
1965 + IsraelAsiaEurope195419601964

AfircaAmeirca1947

19611,981.7110.7 754.6303.1340.847.6 301.4227.14.2 22.5_

19672,383.6162.4 1,020.4465.4392.644.2 310.3216.118.6 21.110.3
19682,434.8174.5 1,070.6494.4401.743.6 311.7214.118.3 20.914.8
19692,496.4187.9 1,124.5524.7411.942.9 314.7212.218.1 20.720.8
19702,561.4203.4 1,182.8555.6423.842.4 317.2210.218.0 20.526.1

19712,636.6220.9 1,245.3587.6436.841.8 318.5208.217.9 20.430.2
064.818.1 64.532.813.6 0.0_0.0
14225.553.7 219.4121.544.2 1.21.2
59252.244.3 234.1138.351.5 3.50.5 3.0
1014250.229.5 207.7117.660.6 6.82.5 0.73.6
1519264.520.1 194.298.875.3 10.00.52.5 2.94.1
2024263.914.5 129.139.774.90.3 33.924.42.7 2.83.7
2529187.78.9 64.912.243.81.1 40.332.02.1 2.82.3
3034140.06.1 42.08.627.32.3 35.728.01.3 2.31.8
3539142.46.4 32.67.019.24.6 34.926.21.0 1.51.6
4044135.95.2 19.64.210.24.9 32.623.61.1 1.41.6
4549145.14.3 13.42.56.65.2 27.417.91.1 1.41.8
5054122.22.4 6.01.42.24.9 21.213.30.7 1.01.3
5559126.62.0 4.91.01.94.6 18.811.40.7 0.91.2
6064118.32.0 4.70.81.94.7 17.210.20.5 0.81.0
656983.91.5 3.30.41.43.4 13.58.20.4 0.70.8
707458.10.9 2.40.31.22.6 10.36.10.4 0.60.6
75+55.31.0 2.50.51.03.2 11.26.40.4 0.60.6

חציוני 25.09.2גיל 12.510.118.452.3 39.138.726.6 31.824.4
Median age

מזה:זכרים
Total הכל 01,324.1112.6ך 636.7301.0223.121.4 159.5104.68.9 10.014.6

033.09.2 32.816.67.0 0.0_ 0.0
14115.827.7 112.762.222.8 0.6 0.6
59129.422.7 120.070.926.4 1.80.3 1.5
1014128.215.1 106.660.531.0 3.41.3 0.31.8
1519135.410.4 99.650.938.3.  5.10.21.3 1.52.1
2024135.07.2 66.420.338.90.2 17.512.51.5I. 51.8
252995.64.5 33.26.122.60.4 21.016.91.1 1.61.0
303469.33.5 21.54.313.71.2 18.014.40.5 1.10.8
353969.13.1 16.23.69.52.4 17.313.20.4 0.60.7
404464.72.5 9.52.14.92.6 16.311.90.5 0.60.7
454968.12.2 6.71.33.22.5 13.28.60.5 0.70.9
505461.41.1 3.10.81.22.5 10.76.70.4 0.50.6
555960.50.9 2.20.40.92.1 8.85.30.4 0.40.6
606460.81.0 2.30.40.92.5 8.55.00.2 0.30.5
656943.70.7 1.60.20.71.9 6.84.00.2 0.30.4
707428.10.4 1.10.10.61.4 5.12.90.2 0.30.3
75+26.00.4 1.20.30.51.7 5.43.00.1 0.30.3

חציוני 24.59.1גיל 12.510.118.452.5 38.738.225.5 30.023.3
Median age
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TABLE 11/21.  JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, SEX AND AGE

19611971
End of year: thousands

Born i n Africa אפריקה Bornילידי in EuropeAmerica אירופהאמריקה ילידי

הכל סך
Total

Immigrated ; /f y

הבל סך
Total

Immigrated עלן;

עד
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
19641965 +

7P
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
19641965 +

243.16.4108.0110.817.9■682.6263.0305.089.625.0
344.25.8103.4 105.8110.618.6708.6236.8278.580.483.429.6
3S0.15.7102.5104.9109.627.5702.4232.5273.879.081.935.3
355.15.6101.7104.1108.834.9702.1228.1269.477.980.646.1
3S7.45.6100.9103.3108.039.6704.1224.4265.076.979.658.2

3S8.05.5100.1102.6107.342.5714.8220.3260.876.078.679.1
0.00.00.30.3
1.01.03.93.9
7.83.54.36.81.45.4

24.31.217.95.211.4_1.54.75.2
40.9].816.117.15.919.40.17.06.26.1
49.30.012.216.315.15.751.60.122.911.97.98.8
44.40.414.813.611.73.938.11.118.26.26.06.6
34.60.312.711.67.52.527.72.312.53.84.64.5
33.70.515.09.86.12.341.27.721.33.64.44.2
28.60.812.57.55.62.255.117.923.73.95.24.4
24.40.99.26.65.52.279.926.633.86.97.05.6
20.01.06.45.74.92.075.027.529.07.76.14.7
16.20.65.14.94.01.686.741.725.97.46.94.8
13.30.44.43.93.21.483.139.025.36.97.14.8
8.70.22.92.42.21.058.426.618.14.55.14.1
6.20.21.91.61.80.739.216.314.72.52.92.8
4.60.21.2 '1.41.20.637.013.515.32.23.12.9

33.6 44.2 45.0 49.7 58.5 51.3 24.2 25.0 31.8 37.9

Thereof : Males

33.1 43.1 45.1 50.4 58.7 51.7 23.0 23.9 31.0 38.0

49.3

48.6

31.6

178.53.152.550.452.220.3349.4111.7126.436.737.736.9
0.00.00.20.2
0.5 ,0.52.02.0

. 4.11.92.23.50.72.8
12.40.69.12.75.80.82.32.7
20.91.08.1 8.83.09.80.13.63.13.0
25.20.06.28.37.92.825.90.011.96.14.13.8
22.40.27.77.05.81.719.00.79.33.13.12.8
17.00.26.75.83.21.112.81.06.01.62.12.1
16.50.48.04.62.51.019.13.99.61.62.02.0
13.80.56.73.3 ;2.40.925.18.910.31.52.42.0 .
12.10.54.93.32.41.036.113.614.72.52.92.4
9.90.53.52.82.20.937.714.514.53.72.82.2
8.00.32.62.41.90.841.519.013.03.73.52.3
6.30.22.21.81.50.643.720.313.54.03.72.2
4.20.11.4LILI0.531.1.14.49.62.52.71.9
3.00.11.00.70.90.318.98.66.71.21.21.2
2.20.10.60.60.60.317.26.87.20.81.11.3.

31.1
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לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  ב/22. לוח
TABLE n/22.  JEWS BORN ABROAD, BY COUNTRY OF BIRTH

19481971
Endof year; thousands אלפים שנה; סיף

לידה 8ארץ XI
1948

195119541960196419701971Country of birth

הכל 463.01,046.71,047.11,195.31,357.71,378.71,391.3TOTALסך

70.0387.6410.6526.7643.1674.6676.5AsiaAfricaאסיהאפריקה  total
הכל סך
10.740.738.240.843.244.845.1Turkeyטורקיה
9.0131.8128.7123.8120.6114.5114.2Iraqעירק

תימן דרוט ,16.364.264.162.060.958.057.5Yemenתימן, Southern Yemen
3.925.129.337.445.051.351.9Iranאירן

אלג'יריה, ,5.446.063.9158.8265.5288.4289.2Moroccoמהוקו, Algeria, Tunisia
טוניסיה

1.231.632.431.230.630.930.7Libyaלוב
4.719.822.235.035.134.033.9Egyptמצריס

הארצות 18.828.431.837.742.252.754.0Otherיתר countries

 393.0659.1636.5668.6714.6704.1714.8EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
הבל סך

רומניה פולין, ,.272.0455.2437.9471.3513.2499.6506.5U.S.S.Rברה"מ, Poland, Rumania
יוון ,21.854.252.649.146.942.842.1Bulgariaבולגריה, Greece
הארצות 99.2149.7146.0148.2154.5161.7166.2Otherיתר countries

וגיל לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  ב/23. לוח
TABLE H/23.  JEWS BORN ABROAD, BY COUNTRY OF BIRTH AND AGE

31 XII 1971
Thousands אלפים

לידה ארץ
Ageגיל

Country of birth הכל סך
Total

01415293044456465 +

הכל 1,391.367.0327.8324.1483.4189.0TOTALסך

 ה 676.544.6218.8200.1158.554.5AsiaAfricaאסיהאפריק  total
הכל סך
.45.1טורקיה 1.49.612.815.55.9Turkey
114.20.332.441.827.612.1Iraqעירק

תימן דרום ,57.5תימן, 0.210.920.419.66.5Yemen, Southern Yemen
51.95.018.315.010.13.5Iranאירן

אלג'יריה, ,289.231.6113.875.455.113.2Moroccoמרוקו, Algeria, Tunisia
טוניסיה

30.70.58.910.57.92.9Libyaלוב
33.90.310.39.610.43.2Egyptמצרים

הארצות .יתר 54.05.314.614.612.47.2Other countries

 714.8אירופהאמריקה 22.4109.1124.0324.8134.5EuropeAmerica  total הכל סך
רומניה פולין, ,.506.59.672.279.6240.7104.4U.S.S.Rברה"מ, Poland, Rumania

יוון ,42.10.15.110.517.78.8Bulgariaבולגריה, Greece
הארצות 166.212.731.833.966.421.3Otherיתר countries
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וגיל מין דת, לפי לאיהודים,  ב/24. לוח
TABLE 11/24.  NONJEWS, BY RELIGION, SEX AND AGE

31 XII 1971

Thereof: males מזה:זכרים

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

Total הכל סך

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

an dsTh ous

38.019.4

1.00.8

4.02.8

5.23.2

4.62.8

4.12.1

3.31.5

2.81.2

2.41.0

2.20.9

2.00.7

1.50.6

1.10.4

1.00.3

0.90.3

0.80.2

0.50.2

0.60.4

25.421.5

15.4 20.3

176.5

8.4

29.1

31.9

24.4

18.1

12.7

12.0

9.2

7.2

5.6

4.3

3.1

2.5

2.4

1.9

1.7

2.1

19.5

13.8

233.9 37.3 77.3

1.91.510.1

7.75.335.9

9.96.140.3

8.95.231.7

7.83.924.3

6.62.917.5

5.82.316.1

5.12.012.6

4.71.710.3

4.21.48.2

3.41.26.5

2.40.94.6

2.20.73.8

2.20.73.6

1.70.42.9

1.30.52.4

1.50.63.1

26.621.620.6

14.8 15.6 21.6

אלפים
הכל סך
TOTAL

458.543.9

019.816.4

1469.556.4

5977.761.7

101461.347.1

151946.534.8

202434.224.7

■ 252931.423.3

303424.517.4

353920.614.2

404417.111.5

454913.38.7

50549.96.6

55597.85.0

60648.05.1

65695.53.4

70745.33.5

75 +6.14.1

ממוצע גיל
Average age

21.019.7

חציוני גילי
Median age

15.113.8

tagesPercenאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
01449.852.836.848.650.553.138.749.1

152924.424.126.224.524.724.327.024.6

304413.612.518.113.713.312.517.313.2

45648.57.413.19.47.96.911.99.0

65 +3.73.25.83.83.63.2'5.14.1
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משפחתי מצב מין, גיל, לפי ומעלה, 15 בגיל אוכלוסייה  ב/25. לוח .

אוכלוסייה וקבוצת

TABLE H/25.  POPULATION AGED15 +, BY AGE, SEX, MARITAL STATUS
AND POPULATION GROUP

1970

Endofyear, thousands אלפים שנה, סוף

Females

אחוז
הרווקות
ya Single

נקנות

לארווקות
Nonsingle ,

רווקות
Single

הכל סך
Total

Males זנרים

הרווקים
',A Single

לארווקים
Nonsingle

רווקים
Single

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

Jewsיהודים

הכל 890.9275.6615.330.9897.9200.8697.122.4סך

TOTAL

1519136.7136.20.599.6130.3122.28.193.8

2024129.8,99.530.376.7123.554.169.343.8

252983.323.559.828.280.810.270.612.6

303469.84.964.99.971.43.567.94.9

353967.01.865.22.671.21.769.52.3.

404463.91.962.12.972.31.371.01.9

454968.92.066.82.973.91.272.71.6

505457.41.555.92.759.11.158.01.9

55.5963.51.462.12.265.91.364.71.9

606459.01.157.91.955.61.354.3 .2.3

65 +91.61.889.81.9.93.92.991.03.1

JewsNonיהודיםלא

הכל .111.543.568.039.0109.729.4סך 80.326.8

TOTAL

151923.122.70.498.321.217.8: 3.483.9

202417.012.94.176.015.76.19.639.0

252915.15.210.034.214.32.112.214.7

303412.61.211.49.312.01.1; 10.98.9

354417.20.516.72.717.90.7, 17.24.0

455410.40.410.03.511.50.5. 11.04.1

55647.50.37.24.48.40.57.95.6

65 +8.60.48.24.48.70.68.07.2
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FAMILIES משנתית

משפחה גודל לפי משפחות/  ב/26. לוח

TABLE 11/26 FAMILIES1, BY SIZE OF FAMILY

Averages 19611971 ממוצעים

Number ofpersons
in family 1971 1970 21969 1967 1965 1963 1961 נפשות מספר

במשפחה

1ndאלפים sThous >

576.6625.5653.9702.9742.8765.8787.9TOTALהכל

158.37X469.983.986.994.997.6

2106.6124.4128.2146.0160.7168.4173.92

134.6136.1135.63ג.3105.6113.2124.4126

4132.5134.4142.9146.6145.7145.9148.84

569.270.873.178.284.285.093.25

636.237.638.442.043.048.048.26

7+68.272.477.079.987.787.590.67+

Average size offamil y ממוצע משפחה גודל
בודדים 3.93.83.93.83.83.83.8includingבולל single persons

בודדים כולל .אינו 4.24.24.24.24.24.24.2Excluding single persons

agesPercentאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

110.111.610.711.911.712.412.41

218.519.919.620.821.621.922.12

318.318.119.018.018.117.817.23

423.021.521.820.919.619.118.94

512.011.311.211.111.311.111.85

66.36.05.96.05.86.36.16

7+11.811.611.811.311.911.4[l.S7+

' Not including institutions.
2 As from 1968, incl. East Jerusalem.

מוסדות. כולל אינו 1

ירושלים, מזרח בולל ב1968 החל 2
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משפחה וגודל אוכלוסייה קבוצת לפי משפחות1,  ב/27. לוח

TABLE H/27.  FAMILIES 1, BY POPULATION GROUP AND SIZE OF FAMILY

Averages 19691971 ממוצעים

Number of persons
in the family

1971

משפחות
לאיהודיות
NonJewish
families

משפחות
יהודיות
Jewish
families

1970

משפחות
לאיהודיות
Non Jewish
families

משפחות
יהודיות
Jewish
families

1969

משפחות
לאיהודיוח
NonJewish
families

משפחות
יהודיות
Jewish
families

נפשות מספר
במשפחה

ds■Thousaאלפים n

674.668.2695.270.6717.470.5TOTALהכל

183.23.790.34.693.14.51

2153.77.0161.17.3167.56.42

3128.26.4129.46.7129.95.73

4138.96.8139.26.7141.57.24'

576.08.277.77.385.77.65

635.87.239.68.440.28.06

7+58.828.957.929.659.531.17 +

Including single
persons

Excluding single
persons

.Average size of family
6.3 3.6 6.0

ממוצע משפחה גודל
3.5 6.0 3.6

6.6 3.9 4.6 3.9 6.3 3.9

בודדים גולל

בודדים כולל אינו

gesPercentaאחוזים

הכל ■100.0100.0100.0סך 100.0100.0100.0TOTAL

112.35.513.06.513.06.31

222.810.223.210.323.39.02

319.09.418.69.618.18.13

420.69.920.09.519.710.34

511.312.111.210.311.910.85

65.310.65.711.95.611.46

7+8.742.38.341.98.444.17 +

l Not including institutions. מוסדות. כולל אינו 1
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עלייה ותקופת לידה יבשת משפחה, גודל לפי ,* יהודיות משפחות ב/28. לוח
המשפחה ראש של

TABLE 11/28 JEWISH FAMILIES 1, BY SIZE OF FAMILY, HEAD OF FAMILY'S
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

Average 1971 ממוצע

o1(אחוזים) במשפחה נפשות

לידה nיבשת *>

~^ o
rzn

amily (percentages)Persons in 1Continent of birth and
עלייה ותקופת

a 0
f

j^

3
.2

234567 +
period of immigration

המשפחות 717.4100.013.023.318.119.711.95.68.43.6ALLכל FAMILIES

 ישראל 120.6100.015.716.219.225.813.94.44.83.4Israelילידי born  total
הכל סך

ישראל יליד 28.7100.013.716.019.225.813.96.77.93.7Fatherאב born in Israel
אסיהאסריקה יליד 23.9100.010.115.219.922.214.59.07.93.8Fatherאב born in AsiaAfrica

אירופה יליד 68.0100.018.616.719.128.313.31.72.33.2Fatherאב born in Europe
Americaאמריקה

אסיה 253.2100.08.313.914.217.115.611.019.94.6Bornילידי in AsiaAfrica  total
אפריקה6ה"כ

1954 עד :166.9100.07.513.714.317.916.911.718.04.6Immigratedעלו: up to 1954
1955196039.9100.09.011.315.717.013.410.722.94.819551960
1961+46.4100.010.716.912.714.512.59.023.74.61961 +

אירופה 343.6100.015.432.820.5/9.68.62.01.12.8Bornילידי in EuropeAmerica 
totalאמריקהסה"ב

195+ עד 259.3100.014.632.119.420.99.52.31.22.9Immigratedעלו: : up to 1954
1955196032.5100.016.034.623.315.28.5(1.9)(0.5)2.719551960
1961+51.8100.019.335.224.515.63.9(0.8)(0.7)2.61961 +

Not including institutions. 2 Incl. single persons. בודדים. גולל 2 מוסדות. כולל אינו 1

יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת משפחה, גודל לפי ,* משפחות  ב/29. לוח
TABLE H/29.  FAMILIES 1, BY SIZE OF FAMILY, POPULATION GROUP AND

TYPE OF SETTLEMENT
Average 1971 ממוצע

HPבמשפחה אחוזים)נפשות

אוכלוסייה nקבוצת £
.^ o

tz
n

family (percentages)Persons inק' <<

Population group
יישוב i=3\2andוצורת typeof settlements

9 2
a o

3
o
H

1234567+si's
S

הכל סך  717.4100.013.023.418.119.711.95.68.33.6JEWSיהודים  TOTAL

כ * ה ס  ת ו י נ ו ר י 645.3100.011.723.918.120.512.05.68.23.6Urbanע  total

56.1100.014.623.413.517.412.66.711.83.7Jerusalemירושלים

אביביפו 122.0100.016.029.216.319.310.34.34.63.2Telתל AvivYafo
66.5100.012.827.419.322.211.93.03.43.2Haifaחיפה

עירוניים יישובים 400.7100.09.821.819.120.912.56.29.73.2otherיתר

הכל 72.1100.026.019.011.915.012.26.39.63.4Ruralנפריות0ך  total

26.1100.05.017.58.719.118.010.321.44.8Moshavimמושבים
2.2Qibbuzim(0.6)(2.6)34.0100.047.717.812.710.58.1קבוגים

12.0100.08.525.416.319.411.68.810.03.9Villagesכפרים

סה"כ יהודים 70.5100.06.39.08.110.310.811.444.16.3NONJEWSלא TOTAL
32.7100.08.48.66.811.012.210.742.36.2Urbanעירוני
37.8100.04.59.39.39.79.512.045.76.3Ruralכפרי

11 See notes to table 11/28. ב/28. בלוח הערות ראה 21
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משפחה וגודל לידה יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי משפחות  ב/30. לוח
TABLE 11/30.  FAMILIES, BY POPULATION GROUP, AGE, CONTINENT OF

BIRTH AND SIZE OF FAMILY

1971

חציון
Median

Persons in family (percentages) (אחוזים) במשפחה נפשות

6+
הכל סך
Total

המשפחות בל
(אלפים)

All families
)thousands)

גיל קבוצת
Age group

י ד ו ה הכלם7 alTotJewsסך
total הכל 717.2100.013.023.318.119.711.914.02.8סך
Up to 24 IB57.8100.029.524.822.211.93.68.01.1

2534144.5100.05.313.724.231.514.111.23.2
3544131.3100.03.55.88.826.725.929.34.5
4554142.2100.05.813.021.424.715.419.73.4
55 +241.4100.022.944.416.77.92.95.21.6

rישראלילידי nb oIsrael
total הבל 120.6100.015.716.219.325.813.99.12.7סך

Up to 24 27.5100.039.823.417.210.63.35.71.5עד
253445.2100.07.315.026.136.510.44.73.0
354425.3100.03.66.49.629.333.618.54.0
455410.9100.03.75.621.329.621.318.53.7
55 +11.7100.029.335.318.18.63.55.21.6

casiaAfrיקהאסיהאפרילידי ii n ABorn
total הבל 253.1100.08.313.914.317.115.630.83.8סך
up to 24 18.1100.011.623.226.516.65.516.62.6עד

253470.2100.03.311.122.127.018.118.43.5
354460.8100.02.64.65.316.523.447.64.9
455447.1100.04.99.39.812.315.947.84.9
55 +56.9100.022.528.113.910.06.918.62.0

iאירופהאמריקהילידי c ame rurope Ain EBorn
total הכל 343.5100.015.432.820.619.58.63.12.1סך
Up to 24 12.2100.032.830.327.08.21.71.6עד

253429.0100.07.217.626.234.810.33.93.0
354445.3100.04.67.313.039.025.111.03.6
455484.2100.06.715.927.931.014.44.13.0
55+172.8100.022.750.417.57.11.60.71.5

JewsNon;ודיםלאיו

total הכל 70.4100.06.49.18.010.410.855.35.5סך
Up to 24 31.33.9(15.7)(21.6)(21.6)(9.8)5.1100.0עד

253422.4 .100.0(2.2)7.612.913.816.147.44.8
35^(416.6100.0(1.2)(2.4)(2.4)(5.4)8.480.27.2
455411.6100.0(3.6)(2.6)(26)(5.1)7.878.37.5
55+14.7.100.022.421.87.510.9(6.1)31.32.8

POPULATION 56



ת טבעי תנועה ג'. פרק
בגירושין גהגיל בנישואין הגיל חישוב בעת
הוא "הלידה שתאריך מניחים במחשב) (הנעשה
בטופס. שצוינה הלידה שנת של ביולי ב1
גירו (נישואין' הדמוגרפי האירוע שאם מכאן,
הגיל השנה' של השנייה במחצית חל שין)
האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש שווה
והשנה, של הראשונה במחצית חל האירוע ואם
(כיוון שנה פחות זה להפרש שווה הגיל
ב1 הוא הלידה שתאריך כאמור, שמניחים,
השלמות השנים למספר מתייחס והגיל ביולי

האירוע). בתאריך לאדם שמלאו
המופי גילים הפרשי אלה אי כי להעיר יש
תוצאה שהם הנמנע מן לא ג/11, בלוח עים

מכניות. מטעויות
הנוסחה: לפי חושב בנישואין הממוצע הגיל

£xfx

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: "מתוקן" ממוצע גיל
לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי

Txr,
+ 0.5^rx

כאשר:
גיל =x

מספר :* 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

וגירושיו נישואיו
והסגרים הגדרות

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: על החלוקה
עדה. לפי  ישראל ילידי ולגבי לידה יבשת
ילידי של המוצא מבוסס 1966 בשנת החל
סווגו ג/13 בלוח האב. לידת יבשת על ישראל
לפי או האב לידת יבשת פי על ישראל ילידי
לפי ומ1966 המוצא לפי 1965 עד המוצא:
1965 נתוני מופיעים לכן, האב. לידת יבשת

פעמיים.
מבוסס ישראל ילידי של המוצא בגירושין,

עדה. על השנים בכל
מתייחס זה פרט בנישואין, משפחתי. מצב
לגבי הנישואין. לפני האחרון המשפחתי למצב
שלפני המשפחתי למצב מתייחס מתגרשים,

האחרונים. נישואיהם

מקורות
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הני 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
על מבוססים המוסלמים לגבי הנתונים
המתקבלים וגירושין נישואיו תעודות העתקי
 הנוצרים ולגבי השיעיים, הדין מבתי

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים
נישואין של הכולל המספר על הנתונים
ג/1 בלוחות המובאים 1970 לשנת וגירושין
לעיבוד בהתאם ויתוקנו ארעיים הם ג/4 עד

האישיים. הטפסים של הסופי
גם הסטטיסטיקה כוללת 1958 שנת מאז

בנגב. הבדוים בקרב הנישואין את
והגי הנישואין את כוללים אינם הנתונים

ירושלים. במזרח רושין
על מפורטים נתונים וכן המקורות פירוט
ני 1962 עד 1960 בשנים יהודים של נישואין
194 מס' המיוחדים הפרסומים בסדרת תנים

המבוא). בסוף רשימה (ראה

חישוב שיטות
הם וגירושין, נישואין של השיעורים

הממוצעת. האוכלוסיה של נפשות ל1,000
נתונה המקוריים בטפסים הגיל. חישוב
וחודש. יום ציון בלי בלבד הלידה שנת לרוב
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תוש בקרב המקרים את כוללימ אינם אך ראל
של הפטירות בחו"ל. השוהים ישראליים בים
במרכיבי נכללו לא ארעיים ותושבים תיירים

ב1964. החל האוכלוסייה גידול
וביונייולי 1948 בשנת הפטירות מספרי
אולם המלחמה, חללי את כוללים אינם 1967
הם האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח
שאירעו התקריות' קרבנות בחשבון. הובאו
בת ניכרת השפעתם נכללו. אחרות בתקופות
1519 הגיל בקבוצות הצעירים, הגברים מותת

האחרונות. בשנים ו2024
תינו פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות קות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים 1963 מאז
לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד נכללו
על חושבו, הטבעית התנועה שיעורי הטבעית.
מספר של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן,
העי אולם, האוכלוסייה. מכלל בנגב הבדוים
כול לאיהודים, לידות של המפורטים בודים

בנגב. הבדוים את השנים בכל לים

חישוכ שיטות
נפשות ל1,000 הם ופטירות לידות שיעורי

הממוצעת. האוכלוסייה של
האוכלו כל של תינוקות פטירות שיעורי
חי! לידות ל000'1 הם הלאיהודים ושל סייה
חושבו היהודים של תינוקות פטירות שיעורי
של תינוקות (כולל חיים תינוקות ל1,000
השיעורים חודשי. תמותה לוח לפי עולים).

חי. לידות ל1,000 הם מת לידות של
ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מחשבים תחילה חייה. בימי תלד שהאשה
בשנה האם גיל לפי סגוליים לידה שיעורי
מסוים בגיל לאימהות הלידות (מספר הנהונה
נקבות של הממוצעת באוכלוסייה מחולק
השי את מסכמים כן אחרי גיל): באותו
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
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

בן בחירת אילו זוגות, של הצפוי המספר = e
מקרית. היתה זוג בת או זוג

הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל סך = m
מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם) מבין
האפשרי המקסימום הוא (זה המדד את
יהיו הזוג בני שני שבהם נישואין של ■

קבוצה). מאותה
של החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
ליש הסטטיסטי בירחון ניתן האנדוגמיה מדד

.1959 נובמבר חברה,  א' חלק ראל,

ותמותה ילודה
והפגרים 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
מקורות

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 אחר במקום אירעה אם והמיילדת הרופא
הודעה 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).
את גם הנתונים כוללים 1970 בשנת החל
מוצגים .השוואה, לשם ירושלים. מזרח לידות
מזרח ללא פעם פעמיים: 1970 נתוני
פטירות ירושלים. מזרח כולל ופעם ירושלים
בלו המובאות 19711970 בשנים לאיהודים
פטירות של אומדן גם כוללות ג/6, עד ג/1 חות
מלא), אינו הפטירות היקף (כי ירושלים במזרח
בלוחות הפטירות של המפורטים הנתונים אולם
הפטי את כוללים אינם וג/32, ג/31 ג/30,

ירושלים. מזרח של רות
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
ביש ארעיים ותושבים תיירים בקרב המקרים
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ניתנו קודמות שבים עם השוואה לצורך
השמי המהדורה לפי ג/39 בלוח תמותה שיעורי
לשנים 'השיעורים הבינלאומי. הסיווג של נית
שהתבסס מקדם בעזרת חושבו 1968 שלפני
השנים בשלוש הסיווגים שני לפי עיבודים על
אומדנים כאל אליהם להתי'יחס ויש האחרונות

בלבד.

תחלואה
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
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 שלי הכרטסות על 1963 בשנת והחל
ארעיים ל1970 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

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 ,500/0 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

להכא. גם יתמידו
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = 1*

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות = qx
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל

0

שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת ^
אדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.(x) מסוים לגיל שהגיע
שיטה באותה נעשה בלידות האם גיל חישוב

לעיל. המובא בנישואין כמו
לגיל חשיבות יש שבהן הפטירות לגבי
פי על אותו מחשבים התינוקות, של המדויק
בהודעת הנתונים והפטירה הלידה תאריך
של הלידה שנת רק שרשומה במקרים הפטירה.
ביולי,של ב1 נולד שהוא מניחים הנפטר,

; י 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
לפי הסיווג ו.38). ג/37, (לוחות.. הסעיפים
.1969 בשנת לראשונה הונהג השמינית המהדורה
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את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל  אחרי
לפרסום. ומוסרם הנתונים

המאושפזים החולים
על מבוססים המאושפזים החולים על נתונים
בתיהחולים ממלאים שאותם חולים, כרטיסי
בסט חולים. מבית המשתחרר חולה כל עבור
בארץ, החולים בתי כל נכללים זו טיסטיקה
ומוסדות ומפגרים נפש לחולי מוסדות להוציא

חסות.

כל סך של אומדנים הינם בלוח הנתונים
משולבת: שיטה לפי המחושבים האשפוזים,
ו1000/0 שכיחות לאבחנות 12.50/0 של מדגם
על בפרסומים ראה פרטים, נדירות. לאבחנות
המאוש החולים של האבחנתית הסטטיסטיקה

פזים.

התאבדויות

עבירה נחשב להתאבדות נסיון אין 1967 מאז
נתונים רק המשטרה מן מתקבלים ולכן פלילית

ההתאבדות. מקרי על
ההת נםיונות ועל ההתאבדויות על הנתונים
נמסרים ,1968 מאז בשנתון המתפרסמים אבדות,
נםיו במספר הגידול הבריאות. משרד עלידי
היתר בין קשור 1970 בשנת ההתאבדות נות

הנתונים. איסוף בהרחבת
בפרסומים הופיעו בנושא מפורטים נתונים
בסוף רשימה (ראה ו282 115 מס' המיוחדים

המבוא).

מלריה
הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים ■

העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות

פרסומים

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (129)
(1959)

(1961) מוזת סיבות ו138)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה י154)
(1960)

(1962) מוות סיבות (159)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (169)
(1961)

(1961 עד 1958) בישראל מסרטן התמוהה (174)

(1963) מוות סיבות (177)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (181)
(1962)

(1964) מוזת סיבות (191)

(1962 עד 1947) בישראל יהודים של נישואים (194)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (204)
(1963)

(1965) מוזת סיבות (220)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (226)

(1964)

(1966) מוזת סיבות (233)

נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות (246)

(19601965)

מיוחדים פרסומים
1950 בשנת מוזת סיבות (9)

(1951 !1952) בישראל השיניים ורופאי הרופאים (14)

(1951 :1952) מוות סיבות . (17)

(1953 ;1954) מוות סיבות י47)

(19501953) אשפוז של סטטיסטיקה (49)

(1955) מוות סיבות (63)

בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה (75)
(195019541

(1956) מוות סיבות (79)

(1957) מוזת סיבות (84)

(1954) אשפוז של סטטיסטיקה (861

(1958) מוזת סיבות (95)

(1955 ;1956) אשפוז של סטטיסטיקה (1001

(19501957) בישראל מסרטן התמותה (107)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (110)
(1957)

(1959) מוזת סיבות (112)

היהודים בקרב להתאבדות .ונסיונות התאבדויות (115)
(19491959) .

(1960) מוות סיבות (125)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (128)
(1958)
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נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות (379)
(19651970)

1961 והדיור האוכלוסין מ3ל,ד
ו חלק  ופריון נישואין (26)

וו חלק  ופריון נישואין (32)

ו חלק  בישראל המשפחות (36)

בלבד) (אנגלית וו חלק  בישראל המשפחות (39)

המפקד נתוני הערכת (40)

1 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

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (263)

(1965)

(1965 :1966) טבעית תנועה (268)

(1967) מוזת סיבות (271)

בישראל להתאבדות ונסיונות התאבדויות (282)

(19601966)
המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (287)

(1966)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (295)
(1967)

(1968) מוות סיבות (302)

(1967 :1968) טבעית תנועה (318)

(1969) מוות סיבות (345)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (373)

(1968)

(1970) מוות סיבות (374)
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואיו/ ג/1. ^ןח
מת ולידות

TABLE HI/1. _MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS

19511971

מת1 לידות
Stillbitrhs1

פטירות
תינוקות1
Infant
deaths'

טבעי1 ריבוי
Natural
increase1

פטירות1
Deaths1

חי1 לידות
Live births1

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

מוחלטיםמספרי 0NumbersAbsolute

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

196620,6622,23767,14816,58250,5661,755854

196719,9892,14264,980217,64347,3371,685861

196823,159'2,38169,91118,68951,2221,731844

196925,477,2,35573,66619,76753,8991,733816

197026,5932,44277,60120,38457,2171,765856

!197080,84321,23459,6091,960899

197128,4032,41785,89921,41564,4841,977'920

Rates 3 שיעורים'
195111.41.733.86.627.240.8 "

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

19657.90.925.86.319.527.413.8

19667.90.825.5. 6.319.226.112.7

19677.50.824.226.617.625.913.3

19688.20.825.36.818.324.812.1

19699.10.826.27.019.223.511.1

19709.20.826.97.119.822.711.0

1197027.37.220.124.211.2

19719.20.828.27.021.223.010.7.

' As from 1970 including East Jerusalem  see introduction.
2 Excl. war casualties see  introduction.
3■ See introduction.

מבוא. ראה  ירושלים מזרח כולל ב1970 Vcri 1

מבוא. ראה  מלחמה חללי כולל אינו 2

מבוא. ראה 3■'
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/2. לוח
(יהודים) מת ולידות

TABLE IH/2.  MARRIAGES, DIVORCES, LJVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STELLBHtTHS (JEWS)

19511971

מת לידות
Stillbirths

טבעי פטירותריבוי
תינוקות
Infant

increase
deaths

פטירות
Deaths

תי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

מוחלטיםמספר 0NumbersVbs o 1ut e

195115,5562,37343,2498,48734,7621,704649
195513,5302,05042,3398,96933,3701,369577
196014,4672,09144,98110,40434,5771,225589
196114,0491,91943,71911,02232,6971,063602
196214,7382,02944,25512,06032,1951,265582
196316,0352,11846,38412,73733,6471,051673
196417,2222,10549,14313,70835,4351,176699
196518,0972,19751,31114,47136,8401,167729
196618,5992,12651,98914,70937,2801,121655
196718,1882,01550,681115,65635,0251,052633
196820,6222,27254,97816,66338,3151,098633
196922,9002,20357,69717,75039,9471,090612
197023,983§2,25661,20918,42542,7841,155628
197125,5792,26665,46318,63146,8321,207663

Ratesים2שיעור 2

195111.81.832.76.426.339.215.0
19558.71.327.25.821.532.413.6
19607.71.123.95.518.427.213.0
19617.21.022.55.716.824.313.7
19627.31.021.85.915.928.313.1
19637.61.022.06.015.922.514.5
19647.81.022.46.216.124.014.2
19658.01.022.66.416.222.714.2
19668.00.922.46.316.121.712.6
19677.70.921.5'6.614.920.812.5
19688.60.922.86.915.920.311.5
19699.30.923.47.216.219.010.6
19709.50.924.27.316.918.910.3
*19719.90.925.27.218.018.610.1

' Excl. war casualties.
2 See introduction.

מלחמה. חללי כולל אינו 1

מבוא. ראה 2
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  .3/< לוח
(לאיהודים) מת ולידות

TABLE m/3.  MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (NONJEWS)

19511971

נישואין
Marriages

גירושין
Divorces

1 חי לידות
Live births1

פטירותג
Deaths*

1 טבעי ריבוי
Natural
increase1

פטירות
< תינוקות
Infant
deaths!

מת1 לידות
Stillbitrhs 1

sAbsoluteמוחלטיםמספרים number
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
19632,28313513,1071,68811,419585186
19642,01610814,4011,78312,618614176
19652,18610614,8351,79013,045~ 644222
19662,06311115,1591,87313,286634199
19671,80112714,2991,98712,312633228
19682,53710914,9332,02612,907633211
19692,57715215,9692,01713,952643 .204
19702,61018616,3921,95914,433610228
197019,6342,80916,825805271

*19712,82415120,4362,78417,652770257

Raשיטוריס2 tes*
19518.30.946.58.837.848.8 i

19556.70.646.08.637.4
ז

62.5 1

19608.80.550.37.542.848.011.9
19617.30.4.49.37.342.048.013.8
19628.20.350.6 .6.943.7 47.514.2
19638.50.648.86.342.544.6 114.2
19647.20.451.46.445.042.6 ;12.2
19657.50.450.76.144.643.415.0
19666.70.449.56.143.441.813.1
19675:70.444.96.238.744.315.9
19687.70.345.16.139.042.414.1
19697.50.446.45.940.540.312.8
19707.30.545.75.540.237.213.9
197045.66.539.141.013.8
*19717.50.445.56.239.337.712.6

ג/1. ללוח 1 הערה ראה 1to tableIII/ 1.1 See note 1
מבוא. ראה .

2 See introduction.
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/4. לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולידות

TABLE HI/4.  MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL,
INCREASE, INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION(NONEJEWS)

19651971

מת1 לידות
Stillbirths'

פטירות
1 תינוקות
Infant1
deaths

י טבעי ריבוי
Natural
increase'

פטירות1
Deaths'

חיי לידות
Live births1

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages Religion דת

eמוחלטיםמספרים numbersAbsolut

Moslems מוסלמים
19601,5331008,1301,0987,032404102

19651,5758811,5151,31410,201537187

19701,86416113,1231,39611,727509183

197016,1302,09414,036685225

.19712,01912416,9382,04614,892655224

Chirstians נוצרים
196034241,7523521,4007720

19654401,9443461,5985722
197043871,7543681,3864820

19701,9895201,4696721
.197153571,9525351,4176619

ואחרים דרוזים
Druzes and others

1960190151,1391999404810

1965171181,3761301,2465013

1970308181,5151951,3205325
.1971270201,5462031,3434914

Rates2שיעורים*
Moslems מוסלמים

19609.40.655.27.547.749.712.5
19657.60.455.56.349.246.616.2
19707.20.650.55.445.136.513.9
197050.26.543.742.513.9
.19717.40.550.46.144.338.713.2

Christians נוצרים
19607.00.135.87.228.643.911.4
19657.834.56.128.429.311.3

19706.90.127.75.821.927.411.4
197026.77.019.733.710.6
.19718.20.125.67.018.633.89.7

ואחרים דרוזים
Druzes and others

19608.30.750.O8.741.342.18.8
19655.80.647.14.442.636.39.4
19708.70.543.05.537.535.016.5
.19717.40.542.35.536.731.79.1

' As from 1970 including East Jerusalem : births by occurence
and deaths by estimate. Death estimates for 1971 are:
Moslems  618 Christians  132. Infant deaths estimates are:
Moslems  217 and Christians  8. See also note ' to Table
111/ 1. 2 , See introduction.

אירוע: לפי לידות ירושלים: מזרח כולל ב1970 החל 1

ל1971: הפטירות אומדן אומדן. לפי פטירות
תינוקות: ולפטירות .132 נוצרים .618 מוסלמים
ג/1. בלוח 1 הערה גם ראה 8 ונוצרים 217 מוסלמים

מבוא. ראה 2
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ונפה מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/5. לוח
TABLEHI/5. LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT

AND SUBDISTRICT
1971

District and subdistrict

מוחלטים onsoa
Absolute NumbersRates י שיעורים

לידות
חי
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

ונפה מחוז

TOTAL*

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa district
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct

Central district
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelcn SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not known

Jewsםיהודי

65,46318,6311,20725.27.218.6

7,2761,58215829.36.421.7

6,491156012225.86.218.7
1,4463002828.25.919.4
1,0292151526.85.614.6
2,3505274725.95.820.0
1,6665183223.77.419.2

8,6953,46015922.08.818.3
6,9582,71312821.78.518.4
1,7377473123.09.917.8

13,2403,43622826.36.817.2
2,6358235724.07.521.6
4,8681,2327227.16.914.8
2,0144864225.86.220.8
3,7238955727.36.620.9

20,2266,82933522.97.816.6

9,4511,68920430.45.521.6
4,1308618628.35.920.8
5,32182811832.45.122.2

 70 46

י הכל סך
ירושלים מחוז

הצפון מחוז
צפת נפת
כברת נפת

יזרפאל נפת
עבו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפח
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתדו נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחוז

דרום ה מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוע לא

Jewsיהודיםנלא 3Non

הכל 20,4362,78477045.56.237.7TOTALסך

3 ירושלים Jerusalem(60.1)(9.7)3,74476622546.8מחוז District3
הצפון 9,4611,20033043.95.634.9Northernמחוז District

יזרעאל נפת :3,51442112144.15.334.4Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 5,26568319043.95.836.1Akkoנפת S.D.

חיפה 3,20138511343.85.335.3Haifaמחוז District
המרכז 1,9921915447.04.627.1Centralמחוז District

אביב תל 268611130.97.241.0Telמחוז Aviv Distirct
הדרוס 1,7691443759.44.920.9Southernמחוז District

ידוע 137לא


XXXNot known

1 See introduction.
2 Incl. births and deaths of Israelis in the administered territories.
■> Incl. East Jerusalem.

מבוא. ראה 1

בשטחים הגרים ישראל תושבי של ופטירות לידות כולל 2

ירושלים. מזרח כולל 3 המוחזקים.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח

TABLE HI/6.  LIVE BIRTHS, DEATHS AJVD INFANT DEATHS, BY TYPE OF
SETTLEMENT

1971

Type of settlement

מוחלטים מספרים
Absolute numbersשיעוריםRates

לידות
חי

Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

לידות
חי
Live
births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

יישוב צורת

TOTAL

Urban typesof settlements

Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Other towns

Urban settlements

Rural types of settlements

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not known

Jews

18.6 7.2

18.4

22.1

16.5

19.6

7.4

6.8

9.5

9.2

18.5

17.1

6.8 .

6.4

18.6

16.6

20.4

 18.8

(4.8) (13.3)

X X

5.5

5.7

4.8

5.2

יהודים

25.2 1,207 18.631 65,463

25.2 1,071 16,989 58,138

29.5 143 1,472 6,457

17.0 106 3,573 6,408

20.0 80 1,870 4,088

27.4 515 6,934 27,876

27.1 227 3,140 13,309

25.5 136 1,572 7,309

26.4 26 335 1,563

23.2 61 623 2,990

29.8 48 442 2,549

(15.9) 1 172 207

x  70 16

הכל סך
עירוניות יישוב צורות

ירושלים

אביביפו תל

חיפה

הערים יתר

עירוניים יישובים

כפריות יישוב צורות
כפרים

מושבים

קיבוצים

י וחוות מוסדות ■ ■

ידוע לא

JewsNonיהודים!לא

הכל 20,4362,78477045.56.237.7TOTALסך

ושפרעם 2,0842686045.55.928.8Nazarethנצרת and Shefar'am

2 מעורבים 5,2121,03427942.48.553.5Mixedיישובים settements2

עירוניים 1,2401084151.54.533.1Urbanיישובים settlements

3 10,1851,19935444.55.334.8Villages3כפרים ■

בנגב 1,7141383562.55.120.4Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע לא
1

371XXXNot known

< See note > to table 111/1. 2 Mixed settlements are:
Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod, Ramla and
MaalotTarsbiha. This group includes births and deaths of Non
Jews in other Jewish settlements. J Including Bedouins in
Galilee.

s ג/1. ללוח 1 הערה ראה 1

חיפה, ת'"איפו, ירושלים, הם: המעורבים היישובים 2
בקבוצה נגללו לזה נוסף ומעלותתרשיחה. רמלה לוד, עכו,
של אחרים ביישובים לאיהודים של ופטירות לידות זו

בגליל. בדוים בולל 3 יהודים.
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MARRIAGES AND DIVORCES

מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשימ, נישאים  ג/7. לוח
וגירושין נישואין

TABLE HI/7.  PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND
SUBDISTRICT OF RESDDENCE

1970

District and subdistrict

Persons divorcing ! מתגרשים

Rates שיעורים2

נשים
Wives

n n

■TSa 3 |
X

Persons marrying

Rates שיעורים2

בלות
Birdes 1

ט

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct

Central District
Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not known

cwםיהודי s

הכל 23,98323,9839.59.52,2562,2560.90.9סך

ירושלים 2,3562,3829.89.92021920.90.8מחוז

הצפון 2,1662,1068.88.61401560.60.7מחוז

צפת 4524488.98.819300.40.6נפת
כנרת 3222948.57.726210.70.6נפת

יזרעאל 7787458.88.450500.60.6נפת
עכו 6146199.09.145550.70.8נפת

חיפה 7973,8479.89.93473581.01.0,?.מחוז
חיפה 3,1143,15410.010.13133131.11.0נפת

חדרה 6836939.29.334450.50.6נפת

המרכז 4,5544,5729.49.43513650.80.8מחוז
השרון 9901,0399.39.776800.80.8נפת

חקוה פתח 1,6031,6209.39.31341310.80.8נפת
רמלה 7207209.69.649520.70.7נפת

רחובות 1,2411,1939.59.1921020.80.8נפת

1.1 1.1 896 847 10.0 9.8 8,625 8,391

הדרום 2,5.592,3418.67.92052030.70.7.מחוז
אשקלון 20.60.7?1,1421,1388.18.184נפת

שבע באר 1,4171,2039.17.71211110.80.7נפת

86 164 110 160

אביב תל מחוז

ידוע לא

■JewsNon'■יהודיםלאל 1

הכל 2,6102,6107.37.31861860.50.5TOTALסך !

ירושלים Jerusalem(15)(1.2)4.668(1.4)724מחוז District
הצפון 1,6441,6508.08.093900.40.4Northernמחוז Distirct \

יזרעאל נפת :5415577.17.318150.20.2Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו .נפת 9839798.58.568680.60.6Akko S.D.

חיפה 5345147.77.438390.50.6Haifaמחוז Distirct
המרכז 1841894.64.721210.50.5Centralמחוז District

אביב חל Tel(1.0)(0.8)51426.25.178מחו! Aviv Distirct
הדרוס ימחוז 1751736.26.221200.70.7Southern Distirct

ידוע 1518Xxלא


XXNot known

By district of residence at date of divorce.
See introduction.

הגירושין. בעת מגורים נפת לפי 1

מבוא. ראה 2
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מגורים יישוב צורת לפי ומתגושים, נישאים  ג/8. לוח

TABLE m/8.  PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF
SETTLEMENT OF RESIDENCE

1970

Type of settlement

Personsנישאים marryingPersons divorcing י מתגרשים

£nRates sשיעורים2
S

Ratesשיעורים 2

p
a££<

h3 |3C oכלותn c
a aנשים

n
P £
DQBrides|

3

<
a 3Wives

יישוב צורת

הכ7 23,983Z3.9839.59.52,2562,2560.90.9TOTALסך

יישוב 21,32221,6059.69.71,9552,0360.90.9Urbanצורות types oj settlements
עירוניות

2,1632,17710.310.31921831.00.9Jerusalemירושלים

אביביפו 4,1064,16011.011.14674711.31.3Telתל AvivYafo

2,0612,12210.210.52152131.11.1Haifaחיפה

הערים 8,9199,0529.29.37718240.80.9Otherיתר towns

עירוניים 4,0734,0948.68.63103450.70.8Urbanיישובים settlements

יישוב 2,5272,2779.08.11371340.50.5Ruralצורות typesof settlements
כפריות

4493818.06.728260.50.5Villagesכפרים

9578787.56.943400.40.3Moshavimמושבים

1,0971,00613.011.965680.80.8Qibbuzimקיבוצים

והוות (0.1)1(0.9)(1.9)2412מוסדות


Institutions and farms

ידוק 134101XX16486XXNotלא known

onJewיהודיםלא sN

הכל 2,6102,6107.37.31861860.50.5TOTALסך

ושפרעם Nazareth(0.2)3263367.47.71080.2נצרת and Shefar'am

3 מעורבים 2542375.95.550541.11.2Mixedיישובים settlements3

עירוניים Urban(0.2)(0.2)1371475.66.066יישובים settlements

4 ..1,7051,7007.87.898980.50.4ViUagesכפרים

בנגב 1731726.56.421200.80.7Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע 1518XX1לא


XXMot known

1 By typeof settlementof residence atdateofdivorce.
2 See introduction.
5 See note 2 to Table III/6.
* Including Bedouins in Galilee.

הגירושין. בעת המגורים יישוב צורת לפי 1

מבוא. ראה 2
ג/6. ללוח 2 הערה ראה 3

בגליל. בדוים כולל 4
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(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים,  ג/9. לוח
TABLE HI/9.  PERSONS MARRYING, BY AGE AND MARITAL. STATUS (JEWS)

19521970

Brides כלות

ידוע לא
Not

known

אלמנות
Widows

רווקות
Single

הבל סך
Total

Grooms

ידוע לא
Not

known
c §

H ם 7\

רווקים
Single

הכל סך
Total

וגיל שנה
Year and age

1970

ottal הכל 23,98321,5881,4768615823,98321,9901,2037500סך

UP to 19 616614116,4406,43010עד 

Up to 17 72721,3311,331עד

1814114012,0712,071

19403402


1


3,0383,02810

202413,01912,89310816213,20112,962209237

201,0721,068223,3953,37223

212,2612,2552313,4073,377282

223,3073,28024212,8502,802426

233,4543,4202772,1402,0755294

242,9252,870532


1,4091,3366463

25296,1885,8952661982,1831,886239508
252,1052,055. 445183976852163
261,5181,465474253446062111

271,0771,01955213362864451

28841780517326221236122

2964757669.112121604561

30341,7981,443322276643402192463
3539732432257394351149168322

ר40443651511525482366611647
4549271861225582303195995

5054194246897519625611073
55592322076129720814461471

6064209853142616614451052

6569175932133185113692
7074103112882261817

75 +7146601918

Not known ידוע /t$1081199

ageveragממוצעגיל eA
195230.027.339.051.625.122.832.243.3
195529.326.638.353.424.622.132.445.4
I96029.126.339.656.524.622.134.048.2
196528.626.039.457.123.921.635.350.5
196827.625.139.658.823.821.836.352.6
196927.225.039.358.723.621.835.551.3
197027.125.038.659.723.621.836.351.2

ageMedianחציוניגיל
195226.925.738.155.121.921.030.343.0
195526.125.035.653.921.620.830.045.6
196025.724.936.558.121.721.031.348.9
196525.624.837.258.821.020.633.551.6
196824.524.037.060.022.021.633.854.6
196924.323.936.760.222.021.633.153.4
197024.423.935.859.722.121.933.753.6
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים,  ג/10. לוח
TABLE HI/10.  PERSONS MARRYING, BY RELIGION, MARITAL STATUS

AND AGE (NONJEWS)
19561970

desBriכלותGroomsחתנים

הדתות הדתותcSבל eכל

וגיל Allשנה religionsr
a

All religions£
Year and age:3מזהQ OS:5מזה

cr~ a

הכל 1pרווקיםסך הבל8 pרווקותסך S
TotalThereof:sS STotalThereof:8.c

singlesuQsingle60

1970
total הכל 2,6102,4871,8644383082,6102,5331,864438308סך

Up to 19 2612612032561,4621,4531,102152208עד
Up to 17 22221846056044713896עד

188484631204674643595058
191551551221323903852726454

20241,1511,14287011516681779254719674
20238235179851295'2882135131

2115315311217241431391003112

222372361832034147143884811

232382381822729113108762710

242852802144328■119.114703910

2529815794566191582392221576319
252412371824118848054228

2618818512843n636143173
271631581124011413827104

281281259035330; 2317103

299589543292120164
1

30342382201359112534332156
353964453422818151161

40443112205610573

454998364131

505414312115232

55591126411; 1

60642211

65 +14131

Not known ידוע לא .. 

geageממוצעגיל aAver
195625.324.827.625.020.820.522.020.8
196025.725.328.524.520.920.522.920.0
196525.925.125.428.723.621.020.720.822.519.5
196825.925.225.329.624.520.920.620.623.219.2
196925.925.225.628.923.620.620.4'20.422.919.1

197025.725.025.428.623.920.720.420.422.419.7

geanaMediחציוניגיל
195623.122.725.822.019.118.920.719.4

196024.023.526.322.819.519.220.918.8
196524.424.123.827.322.920.019.919.921.218.8
196824.524.324.128.223.519.819.719.722.318.4

§196924.724.524.427.522.919.419.319.221.818.4

197024.524.324.227.723.019.519.419.2.2i718.7
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(יהודים) הכלה1 וגיל החתן גיל לפי משאים,  ג/11. לוח
TABLE HI/11.  PERSONS MARRYING, BY AGEOF BRIDE AND GROOM 1 (jEWS)

1970

fהכלהגיל brideAge o

החתן גיל
Age of הכלנם00^ 1920242529303435394044454950545559606465סך +n

Total51

total הכל 23,9836,44013,2012,1836433512362301962081661209סך

Up to 19 6164891206עד
1




202413,0194,4178,193387151
כ1

25296,1881,2983,85492697102



1

30341,7981998185481863611


' 35397323418022417488275


4044365229731109737143




454927121749667348151



50541941183646563772


5559232'31224626446192

6064209_'12143444653712

65+3491
21113389107105



Not known ידוע .1013לא 1113

' For unusual differences of age see introduction. מבוא. ראה  בלתירגילים גיל הפרשי נדבר 1

הנישואין לפני הכלה ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים,  ג/12. לוח
(יהודים)

TABIJE HI/12.  PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF BRIDE AND
GROOM BEFORE MARRIAGE (JEWS)

19521970 '

Mairtal status of bride
של משפחתי מצב
הגלה ושל הוותן

19521960196519701952196019651970and groom

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיבמספרים

הכל 16,15414,46718,09723,983100.0100.0100.0100.0TOTALסך
Groom single with :

עם: רווק
12,223רווקה

650
11,593

554
15,092

494
21,085

412
77.3
4.1

81.1
3.9

84.1
2.8

88.2
1.7

birde single
birde divorced

גרושה
32713291822.10.90.50.3birdeאלמנה widowed

Groom divorced with :

עם: גרוש
599555642 .7534.43.93.63.2birde single

רווקה
4535265795332.93.73.22.2birde divorced

גרושה
3491962091812.21.41.20.8birdeאלמנה widowed

Groom widowed with:
עם: אלמן

2801151311361.80.80.70.6birde single
רווקה

2452332622421.61.61.51.0birde divorced
גרושה
5773984384793.62.72.42.0birdeאלמנה widowed

1 ידוע .34116415980לא

Mot known*

The mairtal status of at least one partner is not known.
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(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
TABLE m/13.  PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT

OF ORIGIN (JEWS)
19601970

■na
אנדוגמיה
Endogamy

index

מוצא יבשת
ידועה! לא
Continent
of origin
not known'

מאסיהאפריקה חתן
Groom from AsiaAfirca

מאירופהאמריקה ]nn
Groom from
EuropeAmerica

הכל כלהכלהסך
Totalמאסיה מאסיהמאירופהכלה מאירופהכלה

אמריקהאפריקהאמריקהאפריקה
Bride fromBride fromBride fromBride from
AisaAfricaEuropeAsiaAfricaEurope

AmericaAmerica

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
All persons marrying הנישאים כל

196014,4676,1047231,3706,214560.78
196114,0496,0767771,2735,91580.76
196214,738.6,4778551,3356,06560.75
196316,0357,2681,0421,4246,29650.73
196417,2227,7541,2161,3696,873100.71
196518,0978,0021,4251,3407,32910.70
196518,0977,2331,1211,0896,5612,0930.73
196618,5997,2391,1601,0716,9282,2010.74
196718,1886,6261,3601,1387,0132,0510.71
196820,6227,4311,5971,4168,1841,9940.69
196922,9007,9911,9421,6779,1092,1810.67
197023,9838,5121,9951,7899,1962,4910.66

Singleרווקים persons
196817,8516,6521,4861,2006,7241,7890.69
196919,9977,2101,7841,4637,5801,9600.66 197021,0857,6541,8291,5627,7752,2650.66

Percentagesאחוזיס
All persons marrying הנישאים כל

1960100.042.45.09.543.1Xx
1961100.043.35.59.142.1Xx
1962100.043.95.89.141.2XX
1963100.045.36.58.939.3Xx
1964100.045.07.18.039.9XX
1965100.044.27.97.440.5XX

1965100.045.27.06.841.0XX
1966100.044.27.16.542.2XX
1967100.041.18.47.143.4XX
1968100.039.98.6 .7.643.9XX
1969100.038.69.48.143.9X ■X
1970100.039.69.38.342.8XX

Singleרווקים persons
1968100.041.49.37.541.8XX
1969100.040.09.98.142.0XX
1970100.040.79.78.341.3XX

1 As from 1965, Israel boar by origin were classiifed according
to a new deifnition  see introduction.

של חדשה הגדרה לפי ישראל ילידי חולקו ב1965 החל 1
י מבוא. ראה  מוצא
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(יהודים) ה3לה ושל החתן של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאי0/  ג/14* לוח
TABLE m/14.  PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD

OF IMMIGRATION OF GROOM AND BRIDE (JEWS)
Average 19691970 ממוצע

הכלה של עלייה ותקופת לידה Continentיבשת of birth and periodof immigrationof brid>

AfircaAsiEuropeAmerica!אסיחאפריקהIsraelישראל אירופהאמריקה

לידה oסךיבשת

יליד: הכלה אבי
Bride's Father born in :0f<a

g~a
a ffPI

Continent of birth and

עלייה הכל1ותקופת
1
IZx 3IZ

t~83+n
n

s|+period of immigration

החתן Total1של
./vi?S

It£ . Jrv

3
0\
,0

ג
2

7|
j\

"3
o*י

ay

"T|2M
k ■a

of Groom

,21
as u
X* Q,ur: HH0.

.2i
הכל1 23,44210,2161,1373,0035,8847,317סך 1923,4531,5021,3639165,9002,4421,0748661,3780.28TOTAU

7,6504,9536139903,2611,072ישראל 89681797191,624520J0P1093110.39Israel

יליד: החתן Groom'sאבי father born in:
1,072698162139386164ישראל 11106311592101023511490.11Israel

1,565915103544261477אסיהאפריקה 7297864738173813513400.25AsiaAfrica
,אירופהאמריקה 4,8773,2553422992,581411 332657034311,210628232832170.38EuropeAmerica

ידוע 13685683320לא 38134113115725Not known

9,0682,7762511,7207585,514אסיהאפריקה2 472,3691,1661,187742776276A9952360.60AsiaAfrica*
1954 5,3642,0341891,2825312,869עד 321,823464324242459194101541050.39Up to 1954

195519601,662382362211141,139 11294386317135141503420360.2019551960
196119641,34822919150571,033 3161248451167861519IS360.2919611964

1965+63711265649440 1846494195851746570.281965+

6,7162,4852732921,864730אירופהאמריקה2 5640274.579953,4981,3396056628310.44EuropeAmerica2

1954 3,7091,6321911961,212420עד 332588541331,6559172661982460.26Up to 1954

195519609873342543259108 7563114654516318597960.1519551960
19611964905190172014881 53916179634114952821380.3019611964

1965+1,0172863530211112 10451274661813055833420.301965 +

' Including continent of birth not known.
2 Including period of immigration not known.

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

ידו9ת. לא עלייה תקופת כולל 2
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רווקות, כלות ושל רווקים חתנים של והציוני ממוצע גיל  ג/15. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE m/15.  AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AJVI?
BRIDES, BY CONTINENT OF BHITH AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)

19601970
J
TZ.
n

eff

I
I

AsiaAfircaEuropeAmericaאסיהאפריקה איוופהאמויקה

הכל סך
Total

Immigrated: ;^B
הגל סך
Total

Immigrated : עלן;
Up to עד
1954

1955
1960

1961
1964

1965+Up toעד
1954

1955
1960

1961
1964

1965+

תקופה! ■
Peirod'

Grooms
Average age

חתנים
ממוצע גיל

29.6
28.0

28.7
28.2

28.9
28.1

26.8 25.1 25.3 25.7
26.5 25.3 24.4 25.2 25.3
26.3 25.5 24.1 25.2 25.2

"Corrected" Average age2

28.6
28.2

26.3
25.9

26.6
26.5

81960196226.324.825.625.7
196526.024.825.725.9

196825.124.625.325.4
■ 196925.024.425.325.5
197025.024.425.525.8

2 "מתיקך ממוצע גיל

26.3
26.3

26.4
26.5

27.0
26.7

28.1 ;27.0 25.2 26.1
28.1 26.5 26.5 25.1 26.0
27.9 26.8 '26.2 25.2 26.1

Median age

27.8
26.6

27.4
26.8

27.5
26.7

24.7 23.5 23.5 23.8
25.1 23.7 23.2 23.4 23.6
24.6 23.8 23.2 23.4 23.6

' Brides
Average age
v : ;
24.8 23.6 24.0
23.2 20.9 22.0

23.4 21.9 22.6 22.7
23.6 22.3 22.2 23.1 22.9
23.6 ; 22.4 22.2 23.6 23.2
'  "Corrected" average age*

26.5 25.9
28.1 26.6 25.4
28.0 25.9 26.0

24.3
24.2

24.0 24.2
24.7 23.9 24.2
25.0 23.9 24.5

21.4
21.6

22.0 21.1
23.0 21.2 21.0
23.1 21.3 21.4

25.5 25.8 26.2
25.4 25.8 26.0
25.5 26.0 26.2

חציוני גיל

24.7
25.1

24.6
24.8

24.0
24.1

24.5 24.3 23.7
24.5 24.3 23.7
24.7 24.6 23.6

כלות
ממוצע גיל

21.1
21.3

21.2
21.4

21.7
21.6

22.0 21.8 י 21.2
22.6 22.1 21.0
23.2 22.4 21.1
2 "מתוקן" ממוצע גיל

21.7 .

21.9
23.2
22.8

24.0 .22.6 21.3 22.2 213 21.6 21.2
24.4 22.6 !22.7 21.2 22.3 24.6 22.3 21.5 21.3
24.5 22.5 י. 22.8 20.7 22.5 24.6 22.3 22.0 21.1

Median age

21.7 23.1
21.9 22.9
22.1 22.8
חציוני גיל

26.7 § 19601962
26.6 1965

26.1
26.1
26.2

25.6
24.8

24.0
23.9
23.9

22.0
21.6

2.1.8
21.8
21.9

22.3
22.4

22.6
22.5
22.6

1968
1969
1970

§19661962
1965

1968
1^69
1970

819601962
1965

י. 1068
15169
1970

819601962
1965

. 1968
1969
1970

§1960196221.321.620.220.219.722.522.2123
196521.121.620.920.920.8

1t
20.519.58

/

21f

196821.621.121.521.820.9
Y

21.322.222.3'21.522.4
19^921.620.921.822.420.9, 20.722,222.422.6! 22.082122.7
197021.821.122.122.721.120.9 .22.422.522.7.22.192122.8

' The average and median ages for 19601962 are averages of
the data for each of those years.
2 For method of compilation  see introduction.

הינו 1962 עד 1960 לשנים והחציוני הממוצע הגיל 1

הבודדות. השני0 של הנתונים ממוצע
במבוא. ראה  חישוב לשיטת 2
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האשה ושל הגעל של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים  ג/16. לוח

TABLE m/16.  PERSONS DIVORCING BY CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATIONOF HUSBAND AND WIFE

19601970

Continent of birth and
peirod of immigration

Wives נשים

1970 1969 1965 1960

Husbands נעלים

1970 1969 1965 1960

לידה יבשת
עלייה ותקופת

Absolute numbers מוחלטים מספרים
TOTAL

Israel
Origin:

AsiaAfirca
EuropeAmerica

AsiaAfrica
Immigrated:

Up to 1954
19551960
1964ך1961
1965+

Not known

EuropeAmerica
Immigrated :

Up to 1954
19551960
19611964
1965+

Not known

Not known

הכל 2,0912,1972,2032,2562,0912.1S7,Z30סך

265364511519390440535616ישראל

מוצא:
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
111

154
142
222

195
316

177
342

172
218

151

289
196
339

223
393

קה 625716775775617742771712אסיהאפרי

; עלו:
1954 עד

19551960
187ד}568 473ו

151

501
114

433ד}565
164

389
126

19611964
1965 +

,22{85
62

240 י
"*{

113
71

י ידוע 5724291352לא
י,

262213

1,1891,0989039571,0691,000855919אירופהאמריקה

עלו:
1954 עד

19551960
297ד}1,042 609ו

82
567
90

922 367ד} 503ן
113

481
118

19611964;1965+
152{115

155
209 {

134
161

ידוע 147826030147643025לא

12191451575429

ntיםאתוז agesPerce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ישראל
מוצא:

אסיהאפריקה
אירופהאמריקר

12.7

5.3
7.4

16.7

6.5
10.2

23.3

8.9
14.4

23.1

7.9
15.2

18.8

8.3
10.5

20.2

6.9
13.3

24.8

9.1
15.7

.27.4

9.9
17.5

Israel
Oirgin: ■

AsiaAfrica
EuropeAmeirca

אסיהאפריקה
עלי

30.132.935.434.429.734.035.731.7AsiaAfrica :
Immigrated:

.1/**

1954 עד
1955196030.1{

24.0 .22.4
7.2

22.7
5.2

29.7 {7"■41
20.6
'7.8

17.6
5;7

Upto! 1954
19551960

. ' 19611964
1965+

. 8.9 3.8}5.8ו
2.7"{5.1

3.3
19611964

1965 +

אירופהאמריקר,
עלו:

1954 עד
. 19551960

57.250.441.342.551.545.839.540.9EuropeAmerica
Immigrated :

29.8ך}57.2
4.0

26.0
4.1

51.5{"y24.1
5.4

22.0
5.4

Up to 1954
19551960

. 19611964
1965+

7.5{5.3
7.1



17.9)
10.0 {

6.1
7.4

19611964
1965+
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(יהודים) נישואין תקופת איון לפי גירושין/ ג/17. לוח
TABLE IO/17.  DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE (JEWS)

19511970

תקיפו: אורך
195119551960196519691970195119551960196519691970נישואין

Duration
of marriage

מוחלטים Absoluteמ0פריט numbersאחוזיםPercentages

הכל 2,3732,0502,0912,1972,2032,256100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

שנים 4 099849428528951,03149.0?.,/עד 58.245.040.142.546.4Up to 4 years

משגה 39620827015214121710.3פחות 17.612.97.26.79.8'Under 1 year

שנה 130223022122219923811.4 13.410.610.49.410.7'1 year

שנים 225820418818622121010.2 11.59.08.810.69.42 years

שנים 31851571391641952197.9 8.26.67.79.29.83 years

שנים 41681851241281391479.2 7.55.96.06.66.74 years

עד 5
שנים 9

43457744846649246328.7 19.621.522.023.320.859 years

שנים 51741491231291331187.4 7.75.96.16.35.35 years

שנים 6105130891001171076.4 4.74.34.75.54.86 years

שנים 7591167791111925.8 2.73.74.35.34.17 years

שניט 849111746683705.5 2.33.53.13.93.18 years

שנים 94771858048763.6 2.24.13.82.33.59 years

עד 10
שנה 1 4

2041933692932812759.6 9.117.713.813.312.41014years

עד 1 5
שנה 1 9

1351131392661731915.6 6.06.712.58.28.61519 years

שנה 20
ומעלה

1601441912482672647.1 7.19.111.612.711.820 yeras and
over

ידוע 131392729532Xלא XXXXXNot known

אורך חציון
תקופת

הנישואין

3.95.15.85.86.25.7x XxXXMedianofא du
ration of
marirage
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(יהודים) האשה ושל הבעל של קודם משפחתי מצב לפי מתגרשים,  ג/18. לוח
TABLE m/18.  PERSONS DIVORCING, BY MARITAL STATUS OF HUSBAND

AND WIFE (JEWS)
19551970

קודם מש5חתי מצב
האשה ושל הנעל 19551960196519701955196019651970Previousשל marital status of

husband and wife

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 2,0502,0912,1972,256100.0100.0100.0100.0TOTALסך

:05 רווק
רווקה
גרושה
אלמנה

1,302
114
47

1,323
114
47

1,470
125
36

1,558
97
23

65.4
5.7
2.4

65.5
5.6
2.3

67.6
5.8
1.7

69.8
4.3
1.0

Husband single with :
wife single
wife divorced
wife widowed

עם: גרוש
רווקה
גרושה
אלמנה

112
113
62

102
146
64

120
179
47

128
159
60

5.6
5.7
3.2

5.0
7.2
3.2

5.5
8.2
2.2

5.7
7.1
2.7

Husband divorced with :

wife single
wife divorced
wife widowed

עם: אלמן
רווקה
גרושה
אלמנה

68
54
118

47
71
107

38
65
94

38
62
107

3.4
2.7
5.9

2.3
3.5
5.4

1.7
3.0
4.3

1.7
2.8
4.9

Husband widowed with :
wife single
wife divorced
wife widowed

<■ יווע 60702324XXXXNotלא known'

1 See note ' to fable 111/12. ג/12. ללוח < הערה ראה 1

(יהודים) לזוג 18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים,  ג/19. לוח
TABLE HI/19.  PERSONS DIVORCING, BY NUMBER OF CHILDREN UNDER 18

TO COUPLE (JEWS)
19551970

לזוג ילדים 1955196019651969197019551960196519691970Numberמספר of
children to couple

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 2,0502,0912,1972,2032,256100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL

ילדים 1,1621,1821,2161,1421,18257.2נלי 59.155.652.152.6Childless
155151655456259125.0ילד 28.025.325.726.31 child

ילדים 218325227732131412.2 9.312.714.614.02 children
ילדים 3447279971003.5 2.23.64.44.53 children
ילדים 4152639 40371.2 0.8.1.81.81.64 children
ילדים 56141517130.7 0.30.70.7 0.65 children _

ומעלה ילדים 665715100.2 0.30.30.70.46 children and more
ידוע 83241099Notלא known

ילדים הגל 1,1751,4401,6221,8411,795Xסך XXXXTotal numberofchildren

1 ילדים 1.51.61.71.81.7Xממוצע XXXXAverage number of
children1

1 To couples divorcing with children. ילדים. עט למתגרשים 1
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natality and mortality ותמותה ילודה
אוכלוסייה וקבוצת מין לפי מרובות, ולידות מת לידות חי, לידות  ג/20. לוח
TABLEm/20. LIVE BIRTHS, STILLBIRTHS AND MULTIPLE BIRTHS,

BY SEX AND POPULATION GROUP
19511971

חי Liveלידות birthsמת ושלישיותStillbirthsלידות תאומים לידות
Birthsof twins and tirplets

אחוז
אחוזיילודיםאחוזאחוז

יילודים הכל הכלהזכריםנקבותזכריםסך הכלנזכריםנקכותזכריםסך זכריםסך
TotalMalesFemalesPercent

Males
TotalMalesFemalesPercent

Males
Total 1Percent

Male
born

Percent
stillborn

Jewsיהודיט

195143,24922,45220,79751.964935529454.7

195542,33921,98420,35551.957733923858.848854.32.6

196044,98122,98521,99651.158933225756.446749.33.1

196143,71922,50221,21751.560233227055.144550.32.2

196244,25522,69221,56351.358233424857.443951.43.6

196346,38423,99822,38651.767335531852.749451.92.1

196449,14325,45123,69251.869937532453:650152.24.4

196551,31126,42024,89151.572938134852.346751.93.0

196651,98926,61725,37251.265537028556.544148.51.0

196750,68126,06724,61451.463331731650.143447.73.8

196854,97828,26626,71251.463332830551.848950.42.5

196957,69729,62728,07051.3612 ,33128154.153750.72.0

197061,20931,64729,56251.7628 r35227656.160451.22.5

197165,46333,43932,02451.166333832551.065151.53.5

JewsNon'לאיהודים

196011,8116,1245,68751.8132745856.1

196111,8366,0585,77851.2154797551.3

196212,8326,6976,13552.2172987457.0

196313,1076,6916,41651.01989410447.513650.8

196414,4017,3817,02051.3176938352.813942.4

196514,8357,7967,039. 52.622212110154.514748.8

196615,1597,8537,30651.8204' 1079752.513746.5

196714,299.7,4206,87951.922811711151.3156. .. 54.3

196814,9337,7567,17751.92111189355.919150.9

196915,9698,2147,75551.42051109553.726854.3

2197019,63410,0709,56451.327115411756.828650.5

197120,43610,4719,96551.2257137.12053.326555.8

1 Number of pairs of twins. 2 As from 1970
including East Jerusalem; see also table HI/4.

כולל מ1970 החל 2 תאומים. זוגות מספר 1

ג/4. לוח גם ראה ירושלים; מזרח
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,(19261971) האם לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי  ג/21. לוח
(19551971) דת לפי לאיהודים, ושל

TABLE HI/21.  REPRODUCTION RATES OF JEWS, BY MOTHER'S CONTINENT
OF BERTH  19261971 AND OF NONJEWISH, BY RELIGION 19551971

 תחלופה שיעור
יהודים

 תחלופה שיעור
יהודים

גלמי תחלופה Grossשיעור reproduction rate

Reproduction
rate  Jewsשנה

Reproduction
rate  JewsיהודיםJewsלאיהודיםNonJews

גלמי
Gross

נקי
Net

Year

גלמי
Gross

נקי
Net

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל סך
Total

מוסלמים
Mos
lems

נוצרים
Chris
tians

דרוזים
ואחרים
Druzes
and

others

192619271.871.4219491.661.531.732.171.55

192819301.621.3319501.891.751.912.761.59

19311.501.1819511.951.811.733.061.54

J9321.351.0719521.931.791.633.021.48

19331.281.0819531.881.771.563.011.39

19341.291.0819541.741.661.402.751.28

19351.321.1319551.771.671.382.771.283.553.952.423.18

19361.271.0919561.771.681.352.731.273.543.932.293.35

19371.141.0219571.761.671.372.641.263.393.872.233.33

19381.191.0719581.651.571.322.401.203.554.042.183.73

19391.090.9819591.691.621.352.561.13■3.584.112.103.76

19401.171.0319601.701.631.322.501.203.884.562.243.82

19411.060.9419611.631.571.312.351.163.704.202.383.98

19421.201.0719621.601.541.262.271.133.834.522.203.61

19431.581.4219631.631.571.342.241.163.794.382.233.60

19441.671.4419641.661.601.38 ■2.221.244.10 :4.782.313.84 .

19451.721.6119651.681.631.412.231.264.074.782.303.69

19461.671.5419661.651.591.352.171.194.004.692.113.60

19671.551.501.312.041.163.594.181.943.17

19681.631.581.382.091.283.734.341.973.66

19691.651.601.432.051.353.754.362.003.59

19701.671.621.521.991.453.714.341.753.61

19711.691.641.551.991.523.614.231.643.47
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האפ בחיי חי לידת מספר לפי / כולל ופריון חי לידות  ןג/22. לוח
TABLE HI/23.  LIVE BIRTHS AND TOTAL, FERTILITY1, BY LIVE BIRTH

ORDER DUREVG LIFE OF MOTHER
19481971

Live birth order חי לידות מספר ■
ידוע לא

Not known 6 +

הכל סך
" Total

Jews יהודים
מוחלטים snumberAbsoluteמספריט

194817,6786,952i 4,7072,290882 .495963 '1,389
. 1950\ 36,359 ;11,35810,9245,52V '2,395I ,3902,7172,048
195542,339 J94212,4155,361924.11,10411,8786,715■י
196044,98112,19511,3046,793!,9352,9987,73620 ■
196551,31114,87112,9008,234,f2912,831 '8.093 ■'; 91 :'

196651,98915,36613,3598,566,f1732,727 . '7,614184 1

196750,68115,08213,183' 8,349*,2342,487 . '6,933413 :
196854,97815,84514,3919,8751,9332,766 '6,980188 :

196957,69717,54814,72310,6995,1772,8616.500189
197061,20919,30315,65511,5725,6732,8126,000194
197165,46321,48816,94312,0065,0812,929 (5,791 ■225

כולל tiliפריון tyTotal fer

19483,0781,330889422.16397177X

19503,9011,2841,238629273159318X

19553,6449661,037 ;,591..347. 212491X

19603,495913877538314237616X

19653,467. 933879. 577302201 ;575X

19663.392902876590291191542X

19673,200835833567294175496X

19683,364823863656336193493X

19693,392863.842690346195456. X

19703,442901847723369187415X

19713,492956856. 716,380189.395X :

NonJewsיהודים.לא
מוחלטים numbersAbsמספריט o \u te

195810,4841,4341,3681,406,3381,218 13,516' 204
196011,8111,7911,5441,422,4121,3784,264

196514,8352,1512,1191,797,5631,4835,68141 :
196615,1592,2952,0011,915,6121,4455,86526
196714;2992,0481,9601,823,6131,3795,44630 '
196814,9332,0401,9321,857,7271,5375,722118

196915;9692,3652,0481,948,8151,539■. 6,092162
197019,6343,1712,7022,290,1111,854 :7,219287
197120,4363,2593,0662,361,1811,937 :7,442■' 196

Total fertility כולל פריון
19587,3127267938538628663,212X

19607,9929388428328939243,563<>

19658,4209739648637978224,001X

19668,2099918778767877723,906X

19677,3618508338067607003,412X

19687,7028418278428247803,588X

19697,7288898368508247293,600x

19707,6569819028137887193,445X

19717,4339309427837587053,316X

' Per 1 ,000 women  see introduction. מבוא. ראה  נשים ל1,000 1
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האם בחיי חי לידת ומספר האם גיל לפי חי, לידות שיעורי  ג/23. לוח
TABLE HI/23.  RATES OF LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND LIVE

BHtTH ORDER EV MOTHER'S LIFE
1970; 1971

Age ofmother
Live birth order חי לידת מספר

6+ הכל1 סך
Total'

האם גיל

1970
.יהודים

הכל סך
19 עד

99.531.525.518.99.34.69.7TOTAL

29.424.34.40.60.1(0.0)(0.0)Up to 19

2024188.8100.960.819.45.81.40.52024

2529215.640.5.72.155.024.611.811.62529

3034158.810.624.849.127.514.732.13034

353977.62.96.218.213.88.028.53539

404416.00.81.02.31.91.58.54044

45 +2.20.10.10.10.10.11.745 +

כולל 3.440.900.840.720.360.180.41TOTALפריק FERTILITY

sonJeלאיהודיט wN

הכל סך
9ג עד

229.937.832.127.225.122.085.7TOTAL

89.559.523.75.50.60.10.1Up to 19

2024. 341.492.996.474.746.321.29.92024

2529382.431.240.555.371.272.2112.02529
3034328.47.913.418.427.135.2226.43034

3539240.33.24.46.39.211.9205.33539
4044116.1.1.01.52.02.62.2106.84044

45 +32.0'0.60.60.50.61.128.645+ .

כולל 7.650.980.900.810.780.713.44TOTALפריון FERTILITY

9711

Jewsיהודים

הכל סך
19 עד

103.534.126.919.19.64.69.2TOTAL
29.725.04.20.5(0.0)Up to 19

2024193.8105.662.318.25.61.60.52024
2529 

. 217.446.175.353.023.210.89.02529

3034156.610.522.148.729.415.430.53034
353981.43.36.320.215.18.528.03539

י 404417.30.61.02.52.51.39.44044

45+2.10.1(0.0)0.20.20.11.545 +

כולל 3.490.960.860.720.380.190.40TOTALפריון FERTILITY

sonלאיהודים JewN

הכל 227.536.634.426.524.521.883.7TOTALסך

19 109.567.832.86.91.70.10.2Upעד to 19

2024345.080.999.375.049.524.615.72024
2529375.025.939.250.665.670.4123.32529

3034311.47.112.316.925.132.1217.930^34

3539225.22.83.96.07.010.1195.43539

404489.31.10.90.92.12.581.8. 4044

45+31.20.30.30.61.128.945+

כולל 7.430.930.940.780.760.713.32TOTALפריק FERTILITY

Incl. birth order not known. ידוע. לא לידה מספר בולל 1
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האט של או האב של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידות  ג/24. לוח
(יהודים)

TABLEHI/24. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S OR FATHER'S CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)

19511971

Continent of birth and
periodof immigration

Fathers אבות

1971 1970 1955

Mothers אמהות

1971 1970 1955 1951

לידה יבשת
עלייה ותקופת

TOTAL

Israel
Father born in : AsiaAfrica

EuropeAmerica
Israel and
not known

AsiaAfrica*
Immigrated : up to 1947

19481954
19551960
19611964
1965+

EuropeAmerical
Immigrated: up to 1947

19481954
19551960
19611964
1965 +

Continentofbirth not known

TOTAL

Absoluten um bers מוחלטים מספרים
65,463 61,209 42,339 65,463 61,209 42,339 43,249

18,068 16,004
3,676 3,044
10,731 9,541
3,661 3,419

4,257 22,169
.. 6,386
.. 12,328
.. 3,455

19,111
4,852
10,772
3,487

5,534 4,799
1,078 878
2,272 1,516
2,184 2,405

32,978 31,890 22,281 30,763 30,459 22,712 18,501
1,527

18,484
5,905
4,674
2,151

1,531
18,090
5,870
4,474
1,840

3,064 726
15,247

18,980 6,085
5,794
2,848

769 2,284 3,065

J£ 120.204 14,976^

2,446 J I
13,724 12,644 15,430 12,476 11,602
1,901
6,519
1,752
1,615
1,824

693

2,066
6,159
1,555
1,497
1,317

671

7,185

8,124

371

14,011 19,771
5,800 8,981

8,087 10,429 >

55 37 82 178

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה יליד: האב
אירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל

אסיהאפריקולז
1947 עד עלו:

19481954
19551960
19611964
1965 +

ג ה ק י ר נ! א  ה פ ו ר י א
1947 עד עלו:

19481954
19551960
19611964
1965 +

לידה בשת
ידועה לא

26.427.9Israel
5.15.7Father born in : AsiaAfrica
15.616.5EuropeAmerica
5.75.7Israel and

not known

52.750.9AsiaAfrica
2.52.4Immigrated : up to 1947
30.028.719481954
9.79.219551960
7.47.319611964
3.13.31965+

20.921.2EuropeAmerica
3.42.9Immigrated: up to 1947
10.210.319481954
2.62.719551960
2.52.519611964
2.22.81965 +

Percentages

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

10.2

53.0
7.4

45.6

36.8
17.3

19.5

33.9
9.8
18.8
5.3

31.2
7.9
17.6
5.7

47.0 49.8

אחוזים
100.0 100.0

13.1 //./
2.5 2.0
5.4 3.5
5.2 5.6

53.7 43.0
5.9

47.8

8.2

34.8.>

19.1 19.0 33.2 45.9
14.0 21.7

19.2 24.2>

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה יליד: האב
אירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל

אסיהאפריקה
1947 עד עלו:

19481954
19551960
19611964
1965 +

אירופהאמריקה
1947 עד עלו:

19481954
19551960
19611964
1965 +

1 Incl. period of immigration not known. ידועה. לא עלייה תקופת כולל 1
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(יהודים) האם לידת ארץ לפי חי, לידות  ,25/< לוח

TABLE m/25.  LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S COUNTRY OF BIRTH (JEWS)
19511971

האם לידת 19511955196019651967196819691971Mother'sארץ country of birth

הכל 43,24942,33944,98151,31150,68154,97857,69765,463TOTALסך

4,7995,5348,08711,79312,36814,32416,16122,169Israelישראל

6יה 13,10214,68613,81513,65812,90313,43713,46613,259Asiaא

2,0931,5791,4461,3391,2011,3511,2701,290Turkeyתורכיה

ולבנון 803684602600561621565Syriaסוריה and Lebanon

3,9246,1805,6475,7445,2655,3345,3515,195Iraqעירק
ועדן 4,8724,0873,6553,3103,0813,0112,9142,612Yemenתימן and Aden

1,1821,7181,9442,0022,0442,1132,2192,280Iranאירן

אחרות 228438521663751ארצות .1,6281,0911,317Other countries

5,3998,02613,07816,99316,24517,38317,42617,504Africaאפריקה

וטנג'יר מרוקו
2,555>

6,98710,79710,39611,08911,21111,259Morocco and Tangier

וטוניסיה 4,7352,5992,7912,720אלג'יריה ■2,9202,9412,988Algeria and Tunisia

1,6472,1432,0882,0391,9192,0091,8841,805Libyaלוב

וסודן 1,1151,0841,3281,2291,0991,2251,2481,279Egyptנוצרים and Sudan

אחרות 826476137111140142173Otherארצות countires

19,49213,6489,5197,9468,0648,8439,57810,971Europeאירופה

המועצות .1,3524605368279299931,1451,304U.S.S.Rברית

7,6304,1892,549.1,5401,3391,4801,5641,814Polandפולין

3,7863,8272,9662,7152,8113,0513,1683,486Rumaniaרומניה

205142128106109968995Yugoslaviaיוגוסלביה

ויוון 1,438731837778721751693727Bulgairaנולגריה and Greece

ואוסטריה 1,9221,3758065097058041,0341,208Germanyגרמניה and Austria

1,480957447220221268294348Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

1,080803586399350411433466Hungaryהונגריה

אחרות 5991,1646648528799891,1581,523Otherארצות countries

אמריקה
2793634829058339701,0481,505Americaואוקיאניה and Oceania

.136134213214312584U.S.Aארהב

61113412331412477Argentinaארגנטינה

אחרות 82116280288324444Otherארצות countries

ידוע 17882לא


166821.1855Not known
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(יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/26. לוח
TABLE m/26. _ LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH,

PERIOD OF IMMIGRATION AND AGE (JEWS)
19601971

EuropeAmerica

Immigrated:

31965+
1961
1964

אירופהאמריקה

עלו:

1955
1960

הכל2 סך
TotaU

;AisaAfrica אסיהאפריקה

Immigrated: עלו:

31965+ 1961
1964

1955
1960

הכל2 סך
Total*

ישראל
Israel

הכל! סך
Total 1

גיל קבוצת
Age group

1970
Absolute numbers

1,808 1,706 1,871 6,186 11,602

70
846
553
226
98
12
1

26.0

2,446 5,734 6,004

73
700
446
337
123
27

27.0

מוחלטים מספרים
16,242 30.459 19,111 61,209

390 1,441 2,111 3,821
1,022 2,954 5,540 902 1,924 1,966 4,945 9,749 7,210 22,503

1,185 2,538 702 1,655 1,617 4,782 8,766 5,380 16,688
1,029 1,247 3,477 6,144 3,212 11,296

80

2  

25.9

43 267 205 454 389

347
270 1,103
129 722
22 170

1 8

1

27.5

1,940
1,072
231
10

386
188
51
10

27.0 26.8

506
130

33

27.3

622
142
18

27.7

2,069
480
92

28.6

3,387
803
153

16

28.0

1,066 5,526
124 1,158

2 165

6 52

26.0 27.2

הכל סך
TOTAL

Up to 19 עד
2024
2529
3034 .
3539
4044
45+

ידוע לא
Not known

ממוצע גיל
Average age

Rates '.

>125.9 77.7 78.6

33.2
236.6
285.3
148.9
73.2
7.2
(0.4)

23.2
170.6
194.6
131.9
52.9
8.3

20.7
164.9
182.2
118.5
68.3
7.6

57.8

93.5
189.6
192.6
119.4
39.4
6.7

69.2 139.1 144:9 125.3 128.4 131.4

 (0.2) (0.2) 0.2

27.7 50.9
187.4 241.1
206.0 270.7
124.2 195.2
44.9 105.2
7.0 28.9

5.9

49.1 37.9
246.4 225.7
260.2 214.5
222.4 179.3
123.9 108.8
34.3 29.6
9.1 4.6

94.0
220.1
221.0
164.8
91.9
24.9
6.0

51.9
227.9
229.7
177.1
99.2
27.1
6.2

* שיעורים
88.7 99.5

22.8 29.4
153.9 188.8
199.9 215.6
154.1 158.8
80.9 77.6
13.0 16.0
(0.4) 2.2

הכל. סך
TOTAL

Up to 19 עד
2024
2529
3034 

3539
4044
45+.

197 1

מוחלטים umbersAbsoluteמספרים n

הכל '65,46322,16930,76315,9736,0855,7942,84812,476,6,2191,992סך 1,7872,444
TOTAL
Up to 19 !3,8492,2761,28719642845220828619עד 7980108

202424,4029,3519.6624,6181,9991,9651,0575,3872,5751,0247141,064
252918,7655<9839,2344,9741,6671,7158623,5471,725490516800
303411,1023,0716,1633,5611,1729624541,8671,001240315307
35395,8741,3253,408 2,0316455242011,140733131136138י
40441,24115086750615315058224154;252420
45+162713482.. 2125 .62112323

ידוע _.68685124לא
4 Not known

ממוצע 26.2■27.125.828.128.927.627.226.727.127.826.026.9גיל
Average age
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(המשך) (יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/26. לוח
TABLE HI/26. LIVE BIRTHS, BY MOTHERS CONTINENT OFBIRTH, PERIOD

OF IMMIGRATION AND AGE (JEWS) (CONT.)
19601971

EuropeAmeirca : אירופהאמריקה AsiaAfirca

Immigrated : עלו:

31965+ 1961
1964

1955
1960

3

הבל* סך
Total*

אסיתאפריקה

Immigrated : עלו:

1965נ + 1961
1964

1955
1960

הבל2 סך
Total*

ישר^ל
Israel

הכלי סך
Total1

גיל קבוצת
Age group

Rates* (המשך) 1971
128.2 ' 82.5 85.1 61.8 75.S 138.2 142.6

39.5 '; 26.1 22.1 169.6 30.2 45.1 48.1

236.2 180.6 167.7 199.8 195.9 237.5 240.8

267.6 , 196.1 . 195.2 215.6 218.9 268.9 257.4

147.1 124:7 108.4 123.3 124.7 197.0 196.5

74.1 58.4 67.1 44.8 50.6 99.6 128.7

94.7 8.6 9.8 6.7 7.2 28.6 39.2

1.1 0.5 0.7 0.4 0.5 3.1 6.9

(com.) * שיעורים
125.6 129.7 131.9 95.0 103.5

43.8 ' 104.9 50.1 24.2 29.7'

220.3 _ 234.2 232.8 163.4 193.8

214.6 221.4 229.9 199.8 217.4

168.4 170.5 175.4 147.6 156.6

108.7 91.0 99.0 87.4 81.4

30.9 25.4 28.2 15.1 17.3

5.2 5.1 5.2 1.1 2.1

הכל סך
TOTAL

Up to 19 עו

2024

2529

3034

3539

4044

45 +

Totalfer tility כולל פריון

196019623.412.675.034.696.152.352.352.40

19643.432.84.4.574.27, 5.172.562.442.89

19653.472.884.584.245.172.602.492.83

19663.392.784.474.174.992.532.502.83

19673.202.694.173.884.68. 2.442.392.63

19683.362.854.314.074.802.642.582.88

19683.362.854.314.074.4910
A

5.2.642.582.54133.
<

19693.392.954.224.094.21
1

4.88
r
4.532.782.792.62 .2.82

1

3.79

19703.443.124.094.114.004.724.482.983.202.812.903.92

19713.493.204.104.263.964.594.403.143.803.282.974.30

l Incl. continent of birth not known. 2 Incl. period
of immigration not known. 3 Incl. births to temporary
residents, but do not include the data on which rates are
based. * See introduction.

תקופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

תושבים בקרכ לידות כולל 3 ידועה. לא עלייה
השיעורים לחישוב ששימשה האוכלוסייה אך ארעייט,
מבוא. ראה * ארעיימ. תושבים כוללת אינה
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(לאיהודים) ודתה האם גיל ל8י חי, לידות שיעורי  ג/27. לוח
TABLE ni/27.  RATES OF LIVE BIRTHS, BYMOTHER'S AGE AND RELIGION

)NONJEWS)

1970; 1971

Mother's age

Religion דת

ואחרת דרוזית
Druze

and other

ניגרית
Christian

מוסלמית
Moslem

הכל סך
Total

האם גיל

1970

הכל 229.9267.6109.8215.5TOTALסך
19 89.5106.532.858.8Upעד to 19

24 עד 20341.4385.0184.8339.62024
29 עד 25382.4425.7221.1372.82529
34 עד 30328.4378.5167.7352.33034
39 עד 35240.3294.791.9237.83539
44 עד 40116.1154.522.0101.5. 4044
ומעלה 4532.044.7(2.9)28.945 +

1971

הכל 227.5266.1131.3211.5TOTALסך
19 109.5130.236.673.6Upעד to 19

24 עד 20345.0388.3190.0336.12024
29 עד 25375.0423.5193.9368.92529
34 עד 30311.4361.0150.8335.03034
39 עד 35225.2278.282.0216.73539
44 עד 4089.3117.521.369.84044
ומעלה 4531.244.0(1.7)29.845 +

בולל ityTotalferפריון ti
19557.258.154.986.741955
19607.999.314.617.881960
19637.829.034.607.421963
19648.459.864.767.9J1964
19658.429.874.747.611965
19668.219.694.357.421966
19677.368.634.016.531967
19687.708.944.067.561968
19697.738.984.137.401969
19707.658.953.627.461970
19717.438.713.387.151971

l See introduction. מבוא. ראה 1
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האם של עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות  ג/28. לוח
האם בחיי חי לידת ומספר

TABLEm/28. LIVE BIRTHS, BY POPULATION GROUP, MOTHER'S
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND LIVE BIRTHORDER

IN MOTHER'S LIFE
19711970

חי לידת Liveמספר birth order

הכלי 123456789סך +
Total"

Population group,
mother's continent
ofbirth and period
of immigration

אוכלוסייה קבוצת
 לידה ינשת
עלייה ותקופת

האם של

1970
Absolute numbers מוחלטים מספרים

כולל 80,84322,47418,35713,8627,7844,6663,4994,8264,8943.2GRANDסך TOTAL

הכל 61,20919.30315,65511,5725,6732,8121,8432,2581,8992.8JEWSיהודיםסך  TOTAL

הכל 19,1117,9525,4773,6331,215388164146732.1Israelישראלסך  total
יליד: האם Mother'sאבי father

bornin : 

4,8522,3251,2397882961064725111.9AsiaAfircaאסיהאפריקה
10,7724,4483,2792,1035881617064222.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע ולא 3,4871,1799597423311214757402.4Israelישראל and not

known

30,4596,7926,4755,7673,7572,2011,5832,0261,7673.4AsiaAfricaאסיהאפריקה total2
הכל2 סך
1954 16,2423,3243,5253,3122,1801,1478189649173.4upעו to 1954

195519606.0041,3601,1691,101708462344457.■ 3863.519551960
196119545,7341,2411,2041,013641441319489, 3783.619611964

1965 +2,446854570337223149102115862.81965 +

11,6024,5483,6972,1667002229686582.1EuropeAmericaאירופהאנזרי 
הכל2 total2קהסך ■

1954 ;6,1862,0681,8961,432465140.64עד 5451■. 2.3Up to 1954
19551960 :1,8718185783178930102042.019551960
19611964,.1,706.655■ 700.241642311521.919611964

1965+1,808989516172802911711.71965+

ידוע ,לא 371166111Not known

 19,6343,1712,7022,2902,1111,8541,6562,5682,9954.8NONJEWSלאיהודים 
סךהכל'  *  ..

. ר  TOTAL ._  _
16,9302,4572,1261,7611,6531,5281,4112,2162,7284.9Moslemsמוסלמים
1,989464390351282159105132923.4Christiansנוצרים

ואחרים 1,5152501861781761671402201754.6Druzesדרוזים and others

enאחוזים tagesPerc

הכל 100.028.022.817.29.75.84.36.06.2TOTALסך

100.031.725.718.99.34.63.03.73.1Jewsיהודים

100.016.414.011.810.99.68.613.215.5לאיהודים xNonJews
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האם של עלייה ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות  ג>28. לוח
(המשך) האם בחיי חי לידת ומספר

TABLEHI/28. LIVE BIRTHS, BY POPULATION GROUP, MOTHER'S CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION AND LIVE BIRTHORDER IN

MOTHER'S LIFE(CO NT.)
1970; 1971

Population group.
mother's continent
ofbirth and period
of immigration

Live birth other חי לידת מספר

9+ 78 הכל1 םך
Total!

אוכלוסייה rmap
לידה יבשת
עלייה ותקופת
האם של

1971
Absolute numbers מוחלטים מספרים

כולל 85,89924,74720.00914,3678,2624,8663,5234,8534,8573.1GRANDסך TOTAL

65,463.21,48816,94312,0066,0812,9291,7652,1861,8402.7JEWSיהודיםסךהכל TOTAL

הבל 22,1699,7776,2643,8461,385438166155922.0Israelישראלםך  Total
Mother's father

יליד: האם bornאבי in :

6,3863,1671,6808853971414037181.9AsiaAfricaאסיהאפריקה
12,3285,3663,6382,2766871857061292.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע ולא 3,4551,2449466853011125657452.4Israelישראל and not

known

30,7637,0386,5245,8063,9642,2601,4571,9281,6813.4AsiaAfricaאסיהאפריקה Total1
הכל! סך
1954 15,973,3,2363,4553,2662,2251,2407239028673.4upעד to 1954

195519606,0851,4811,2251,0677604403004473513.419551960
196119645,7941,3041,1391,0766974173244463673.519611964

196512,8481,003684390273161108128952.81965 +

12,4764,6664,1522,354730230142103562.1EuropeAmericaאירופהאמרי 
הכל1 !Totalקהסך

1954 6,2191,8662,0901,4644381468071492.3Upעד to 1954
195519601,99287462132810521221252.019551960
196119641,787645681313971816752.019611964

1965+2,4441,2687492438845241371.81965+
ידוע 55732112.5Notלא known

 20,4363,2593,0662,3612,1811,9371,7582,6673,0174.6NONJEWSלאיהודים 
הכל TOTALסך
16,9382,5562,4151,8601,7681,6221,4952,3232,7224.8Moslemsמוסלמים
1,9524484143392351481241261083.4Christiansנוצרים

ואחרים 1,5462552371621781671392181874.5Druzesדרוזים and
others

eאחוזים srcent agPe

הכל 100.028.923.416.89.75.74.15.75.7TOTALסך
יהודים"

לאיהודים
100.0
100.0

32.9
16.1

26.0
15.1

18.4
11.6

9.3
10.8

4.5
9.6

2.7
8.7

3.4
13.2

2.8
14.9

X
X

Jews
NonJews

1 Incl. not known. ידוע. לא בולל 1
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ומספר עלייה תקופת לידה, יבשת לפי האם, בחיי לידות ממוצע  ג/29. לוח
(יהודים) נבחרות גיל בקבוצות האם של לימוד שנות

TABLE HI/29.  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)
1971

Continent of birth and
period of immigration

Years of schooling לימוד שנות
13+ 912 18 הכל סך

Total

לידה יבשת
עלייה ותקופת

Age 2529 גיל
הכל 2.64.53.32.31.9TOTALסך

2.82.22.0Israel(2.2)2.2ישראל

3.04.63.42.52.1AsiaAfricaאסיהאפריקה
1954 2.94.23.22.42.0Upעד to 1954

195519603:24.83.62.62.119551960
196119643.55.03.62.82.419611964

1965+2.73.93.22.32.11965+

2.02.42.62.11.8EuropeAmericaאיוופהאמריקה
1954 2.72.21.8Up(2.6)2.1עד to 1954

195519602.0(2.0)2.42.11.719551960
196119642.2(2.0)2.32.22.119611964

1965+1.8(3.0)2.91.81.71965+

Age 3034 גיל
TOTAL

Israel

AsiaAfrica
Up to 1954
19551960
19611964
1965+

EuropeAmerica
Up to 1954
19551960
19611964
1965+

הכל 4.06.34.53.22.9סך

3.93.23.0(6.3.)3.2ישראל

4.66.34.63.52.9אסיהאפריקה
1954 4.46.14.53.32.9עד

195519605.16.85.03.83.3
196119645.26.35.03.93.0

1965+4.26.24.43.22.5

ירופהאמריקה 2.94.13.42.92.7א
1954 3.43.22.8(3.6)3.1עד

195519603.1(4.8)4.02.93.0
196119642.8(4.0)3.22.62.7

1965+2.4:3.12.42.2

3539Ageגיל

הכל 5.07.45.23.63.3TOTALסך

4.65.53.3Israel(5.8)3.7ישראל

5.97.45.54.03.1AsiaAfricaאסיהאפריקה 1

1954 5.87.35.43.93.0Upעד to 1954
195519606.17.45.74.43.119551960
196119646.57.55.94.63.519611964

1965+5.66.95.63.9(2.7)1965+
3.93.35.5EuropeAmerica(5.5.)3.5אירופהאמריקה

1954 4.13.53.6Up(6.0)3.7עד to 1954
195519603.64.03.33.719551960
196119642.73.02.42.519611964

1965+3.3(4.5)4.32.93.01965+
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ומיו גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות ג/30. לוח ,

TABLE HI/30; DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SEX
.,... .. . 1971 ■* ■ ■ ■.. ■

. . ; ■ NonJewsלאיהודיםJews.יהודים

גיל
Age

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים!'
.__ Ratesi

מוחלטים מספרים
Absolute. numbers

שיעוריס1
. . . Rates'

' 1/■■:i!' ■ 1■
זכרים :
Males

'נקבות
Females

י זכרים
Males

גקבות
Females

זכרים
Maies

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 10,1778,4547.86.51,1368985.94.9סך

/. .'TOTAL

071349422.216.2^32222339.0' .28.1:

1 ■■■■30301.01.031■20.■  3.9:■  2.6

<2.r.1716,0.60.615152.02.1 ■

" 3 .,208 10.7,0.3149., '1.9 f1.3

4;... .,.1815 ,0.70.612, 6. 1;7, .0.9

^י0  .■798563"5.5.4.1394273; 10.37.6,

''59■72' 430.66AC20130.60.4'

101447350.40.31290.50.4

151912657' 0:96.4'33201.71.1

י "2024187581:40.526121.9 ;0.9

252995'67i!10.827122.01.0

. 303491491,30.721102.0 .1.0

;Xi2519.]11382.1.7י3539 . , 3.12.3

40^44 '1981303.11.83413י 5.2 ,1.9

4549310248.4^53.3, 24164.82.9

5054422322 ,7.15.4382610.86.1

5559 75160312.19.1322710.88.1

60641,22085820.415.255 .6719.419.3

65691,3981,04333.426.9784935.1 ,24.0

70741,5501,30756.144.5919445.540.5

75791,2651,09389.170.0625661.263.6.

8084 .8751,6*30119.3122.98392,\ ■ 86.598.9 ■

8589 ^438. 536169.6182:34027120.1106.1

90+216.326224.8234.441.59. 122.8,. . 136.9

ידוע 'x'X'54לא ■4X '

Not known

' ?.erJ;9?0.?:;?™8e.Pi>_puMo_n^repsectiCTsex_an_da^^^ 1
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות,  ג/31. לוח
TABLE HI/31.  DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (JEWS)

19691971

Females נקנות

ידוע לא
Not
known

אירופהאסיה
אמריקהאפריקה
AsiaEurope
AfircaAmeirca

ישראל
Israel

הכל סך
Total

Males

ידוע לא
Not

known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

ישראל
Israel

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

1 971
Dbersoמוחלטימספרים 1ut enu mAbs

הכל S414,84026.10,1771,5072,8455,789368,4541,0472סך

TOTAL
07137112494494

14838311696423


י59 726921434111
1014474241352744



151912693249574584
202418785643858202810



252995403619
6723377



3034912450174982912

3539113205835
82154126



4044198231047011302045641

454931026132150224819991282

5054422201562442322121171921

5559751282364843603191873961

60641,220443478236858282785493

65691,398483361,01221,043343306781

70741,550644781,00171,307534697796

75+2,794878181,88092,9851258661,9859
ידוע 5לא

234
22

Not known

Rates 1

Average 19691971 ממוצע
שיעוריס1

הכל 7.92.68.516.3X6.51.87.513.2Xסך

TOTAL
022.222.2XXX16.616.8X.X
140.80.8X1.0X0.70.71.50.9X

590.60.60.50.6X0.30.30.30.3X

10140.50.4,0.40.2X0.40.30.40.3X

15191.41.41.41.5X0.50.50.50.5"X

20242.02.31.71.8X0.50.50.60.4X

25291.31.41.21.6X0.60.70.60.5X

30341.51.41.41.6X0.80.50.90.9X

35391.91.32.02.0X1.11.21.31.0X

40443.02.63.12.8X1.91.61.91.9X

45494.63.85.34.3X3.22.43.92.9X

50547.25.47.87.1X5.84.16.05.8X

555911.910.012.911.5X9.38.411.48.6X

606421.421.123.520.8X15.415.418.914.1X

656934.836.435.634.3X27.527.533.625.0X

707456.257.962.753.4X.4S437.157.441.1X

75+113.286.3118.2112.7X108.982.8109.6110.3X

l See introduction. מבוא. ראה 1
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות  ג/32. לוח
TABLE IH/32.  INFANT MORTALITY, BY AGE, SEX AND POPULATION GROUP

19491971

Ageof infant

Rates' שיעורים!

1971 19501955196019651970 1949

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

נ.
F.

ז.
M.

הכל סך
ToTal

התינוק גיל

Jewsיהודים

הכל 1,20771349451.746.232.427.022.718.918.6TOTALסך

מחודש 87953534422.122.716.716.315.213.613.5Lessפחות than 1

הכל סך month  total

ימים 0676347029314.614.311.412.913.011.611.706 days

ימים 72711364497.58.45.33.42:22.0. 1.8727 ■

ידוע 312Notלא known '

ומעלה .328178150חודש 29.623.5 .15.710.77.55.55.1More than 1

הכל סך month  total

2 חודש 18349344.34.13.02.31.61.31.31 months

חודשים 27637394.13.72.72.01.1. 6.91.22 months

חודשים 3422517' 4.13.0151.51.30.70.73 months

חודשים 42110, 113.02.5 '.1.81.2.O70.70.44 months

חודשים 52513122.72.01.70.90:80.4 0.45 months

חודשים 6147' 72.61.91.10.80.40.40.26 months

חודשים 715962.31.81.20.60.40.30.37 months

חודשים 811832.11.50.80.70.40.20.28 months

.חודשים 9.752 2.4 ■1.50.6 '0.40.30.20.19 months

חודשים 10133101.50.90.40.40.30.10.210 months

הלדקים 118620.90.80.40.20.10.10.111 months ..

ידוע .1367xXXXXXלא xNot known

JewsNonיהודיםלא

הכל 54532222362.548.043.437.332.3TOTALסך

מחודש פחות
הכל סך 

.275 .17510115.416.816.817,816.4Less than 1
month  total

ימים 06213138759.011.410.313,412.806dyas

ימים 7276035256.45.4 .6.54.43.6727 dyas.

ידוע 32Xלא 1XXXXXXNot known

ומעלה חידש
הכל סך 

26914712247.131.226.619.515.9More than 1
month  total

. See introduction.
2 2859 days.

מבוא. ראה 1
ימיט. 2859 2
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(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורן  ג/33. לוח
TABLE HI/33 AVERAGE LENGTH OF LIFE, BY SEX (JEWS)

19301971

Males Femalesזכרים Malesנקבית Femalesזכרים נקבית

1930193259.962.7195869.572.5

1933193559.561.8195970.272.3

1936193860.864.5196070.773.5

1939194162.364.6196170.573.6

1942194464.1 i65.9 1196270.872.8

194965.267.9196370.872.9

195066.369.5196470.272.9

195167.270.1196570.573.2

195266.769.8196670.973.7

1953 .68.070.5196770.4. 73.6

195467.670.5196869.873.4

195569.472.1196969.573.3

195667.970.9197069.873.3

195768.071.4197170.573.7

ומין אוכלוסייה קבוצת לפי (ex) נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/34. לוח
TABLE HI/34,  EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES(i ) BY

POPULATION GROUP AND SEX
19491971

לאיהודים
JewsNonJewsיהודיב

גיל
AgeזכריםMalesנקבותFemalesזכרים

Males
נקבות

Females

19491960196519701971194919601965197019711971

070.7 65.270.5, 70.5 69.867.973.573.273.373.768.772.8

568.2 65.467.767.2 66.567.470.869.969.870.167.170.4
1063.5 60.962.862.4 61.762.765.965.064.965.262.365.5

1558.6 56.258.057.5 56.957.961.060.160.060.357.460.6

2053.9 51.553.252.8 52.353.156.155.255.155.452.956.0

2549.1 46.948.548.1 47.948.451.350.350.250.548.451.2
3044.4 42.243.743.4 43.243.746.545.545.445.743.946.4.
3539.6 37.539.038.7 38.539.041.740.740.540.939.341.7
4034.9 32.834.334.0 33.834.437.035.935.836.134.837.1
4530.3 28.329.829.4 29.229.832.331.331.131.430.732.5

5025.8 23.825.325.1 24.925.527.826.826.526.926.427.9
5521.6 19.721.120.9 20.721.423.522.522.322.522.723.7

6017.8 16.017.217.0 16.817.319.518.418.218.518.819.6

6514.4 12.813.813.6 13.413.615.714.814.514.715.516.3

7011.5 10.010.910.6 10.510.212.611.6' 11.211.513.013.0
758.7 7.78.58.3 8.17.69.98.88.58.810.710.4
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לפי ,0) חיים נולדים 1,000 מתון נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/35. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

TABLE m/35.  SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS
BORN ALIVE (]x)> BY POPULATION GROUP AND SEX

19301971

לאיהודיםCJewsיהודי
NonJews

גיל
Age

Fenrנקבותalesזכרים alesזכרים
Males

נקבות
Females

1930
193219491960196519701971

1930
1932

194919601965197019711971

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,000
5886925964970976975888937969977981 980953966
10878919961968973972881933967976980 978950963
15872914959965971971875930966974978 976948962
20862908954961963966868926964972976 974940956
25849901950956952959859921961970974 972931952
30840895945951945954848914957967970 969921947
35828888939946939948833908953963967 965913943
40811880932937930940817899946956961 960899932
45790867921924917926799887937946953 951875923
50758849905907896905780867921929937 937855909
55719814875876864873741833897904912 907810882
60658758824827815822703794857865871 866767847
65573671746747732742630732780795808 803696769
70482553634628617628546639697694706 "699584682
75353404508477464473446488572557565 555464557

,(Q*) נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך נפטרים  ג/36. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

TABLE m/36.  PERSONS DYING WITHEN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS
AT SPECIFDED RGES (qx)) BY POPULATION GROUP AND SEX

'19301971

ew'■הודים sלאיהודים
NonJews

גיל
Age

sFem;נקבותalesזכרים al>זכרים
Males

נקבות
Females

1930
193219491960196519701971

1930
1932194919601965197019711971

01147531 36262711263312420 225037
51072 33374212 232
10652 32274111 222
151265 58584222 386
201595 5117115322 295
251065 575128434 3105
301596 577187443 4105
3520810 8981910776 61512
40261613 121415221310119 9269
45412018 1723222422161816 152414
50514135 3436355240272727 315330
55857056 5857595246444445 455340
6012911597 941029710379678173 739392
65159176159 150158154134126128127126 130161113
70267269240 198247246183237180196200 204204184
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אוכלוסייה וקבוצת גיל, מין, ,* סיבה לפי פטירות,  .37/< לוח
TABLE m/37.  DEATHS, BY CAUSE1, SEX, AGE AND POPU1ATION GROUP

.1971

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsNonJews Cif2.לאיהידים =g'i2

סיבה
הכל סך

מזה:
הכל סך

: :maThereo:

הכל סך
Thereof: Causeמזה:

זכרים
TotalThereof:TotalתינוקותזגריםTotalתינוקותזכרים

MalesMalesInfantsMalesInfantsnc|[5

20,66511,31318,63110,1771,2072,034545סךהכל 1,136TOTAL

Cholera1__כולרה

טיפיאיד ■Typhoid fever2

חידקית 6352111דיזנטריה 1Bacillary dysentery3

andואנויניאזיס amoebiasis
המעיים 128674822258070דלקת 45Enteirtis and other4

אחר diarrhoealושלשול diseases
מערכת של 442939255שחפת 4Tuberculosisof res5

piratoryהנשימה system
אחרת 332229204שחפת 2Other tuberculosis6

.דבר .Plague7
קרמת Diphteira8

31313Whoopingשעלת cough9
ע*י גרון __דלקת Streptococcal sore10

ושנית throatסטרפטוקוקוס £ scarlet
fever

מנינגוקוקוס ע"י 51511זיהום Meningococ. inf.11

חריף ילדים .שיתוק 11 Acute poliomyelitis12
_אבעבועות Smallpox13

111חצנת 1Measles14
בהרות טיפוס Typhus and other15

אחרת rickettsiosesוריקטסיוזיס
מלריה Malaria16

ותוצאותיה 121211111עגבת 1Syphilis and seque17

lae :

הזיהומיות המוזלות 1457611362203214כל 14All other infective18

האחרות andוהטפיליות parastic 
diseases ;

ממאירות, 3,5711,8413,4081,7414163שאתות 100Malignant neo19'

המערכת של ,plasmsנולל including
neoplasmsהלימפטית oflym

phaticוההמטופויטית and haema
topietic tissue',

טבוח 10542993836שאתות 4Benign neoplasms26
מוגדרות andובלתי neoplasms of

. unspeciifed nature
19674187709סונרת ; 4Diabetes mellitus21

בויטמינים 8251131מחסור 1Avitaminoses and22

תזונתי otherומחסור nutritional
deficienciesאחר

דם 33152511382חוסר 4Anaemias ,23
העוצבה 52313418131811דלקת 13tMeningitis 24

פעיל שגרוני, חום Active rheum. fever25
כרוני הלב, 215871957320שגרון 14Chronic rheumatic26

heart disease
|דם לחץ ;יתר 185711646021 11Hypertensive_' 27

ו
disease
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת וגיל, מין סיבה, לפי פטירות,  ג/37. לוח
TABLE m/37.  DEATH, BY CAUSE, SEX AND POPULATION GROUP (CONT.)

*1971

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsNonJews יהודים opsלא o

סיבה
הבל סך

■ מזה:
הכל סך

Thereof: :Thereofמזה! Causeמזה1
הכלזכרים סך

TotalThereof:TotalתינוקותזכריםTotalתינוקותזכרים
MalesMalesInfantsMalesInfants

איסכמית לב 5,6743,4305,391מחלת 3,271283159Ischaemic heart28
אחרות לב diseaseמחלות

הדם בלי של 6833526044מחלות 31579374Other forms of29
heartשבמוח disease
2,7241,2522,5561שפעת 1,185168671Cerebrovascular30

ריאות disease■דלקת
סימפונות(כרונית 16613דלקת 4322Inlfuenza31

מוגדרת), 482ולא '25635588 1941276278Pneumonia 32
וגנחת 2231492101נפחת 1391310Bronchitis (chronic33

and unspecified),
emphysema and
asthma

עיכולי 915484ביב 49751Peptic ulcer34
תוספתן 101ר12דלקת 621Appendicitis35

אחרת וחסימה 93448411בקע 38963Intestinal obstruct36
המעיים tion■של and hernia
הכבד 1641031421שחמת 8822151Cirrhosisof liver37

ונפרוזיס 13065115נפריטיס 581571Nephritis and38
nephrosis

הערמונית עיצוב 636362יתר 6211Hyperpl. ofpros39
tate t

22הפלה Abortion40
של אחרים 117סיבוכים 4Other complicat41
ומשכב לידה ,ionsofpregnancyהריון,

childbirthהלידה and the
puerpeirum

מולדים 518300387301מומים 22413176112Congenital anoma42
■ lies

בלידה, הילוד 456285370369פציעות 229865686Birth injury, dim43

מסובכת cultלידה labour and
עם אחרים otherומצבים anoxic and

חמצן hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 354208270270סיבות 154845484Othercausesofperi44

סבלידתית natalתמותה mortality
מוגדרות, בלתי 73242465426סיבות 38078447Symptomsand ill45

deifnedסימפטומים conditions
האחרות המחלות 1,6488221,50439כל 7441447825All other diseases.46

החיצוניות הסיבות 1,6701,0271,44021כל 88123014614All external causes4750
רבב ע"י 5853764993תאונות 3178659' 1Motor vehicle47

accidentsממונע
האחרות התאונות 59930149917כל 2471005411All other accidents48
ופציעה לדעת 181100175איבוד 9664Suicide and selfin49

lfictedעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 2462172211כל 1972520. 2All other deifned ex50a
האחרות ternalהמוגדרות causes
לא חיצונית 593346סיבה 24139Unspeciifed exter50b

nalמוגדרת cause
מאושרת לא מוות 17691סיבת 1769127Cause not medi, ■ 

רופא ידי callyעל certiifed
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(יתודים) לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה, 15 בגיל * תמותה שיעורי  ג/38. לוח
TABLE HI/38.  DEATH RATES 1 AT AGE 15 AND OVER, BY CAUSE, SEX AND

CONTINENT OF BIRTH (JEWS)
1971

ילידי
מספראירופהאמריקהאפריקהילידיאסיהילידיישראלילידיהכלסר

TotalIsrael bornBorn in AsiaAfricaBorn inBron inברשימה
EuropeAmericaCauseBסיבה

Number
m. .fז. .mנ. .fז. .mב. .fז. .Mנ. .Fז. .mנ. .fז. inנ. B list

הכל 1,024.6857.5237.1172.1979.6932.7843.0690.91,727.41,380.4TOTALסך

Cholera1כולירה

Typhoidטיפואיד fever2
ואמיביאזיס חידקית 0.10.21.20.3Bacillaryדיזנטריה dysentery and amoebiais3
אחר ושלשול המעיים 0.41.80.62.63.10.92.0Enteritisדלקת and other diarrhoeal diseases4
הנשימה מערכת של 2.71.50.42.62.05.01.93.32.3Tuberculosisשהפת of respiratory system5

אחרת 2.20.91.21.30.62.51.23.31.4Otherשחפת tuberculosis6
דבר

Plague7
Diphteria8קרמת
Whoopingשפלת cough9

סטרפטוקוקוס ע"י גרון ודלקת Streptococcalשנית sore throat Si scarlet fever10
מנינגוקוקוס ע"י "זיהום 0.20.60.3Meningococcal infections11

חריף ילדים '"שיתוק Acute poliomyelitis12
Smallpox13אבעבועות

Measles14חצבת
אחרת וריקטסיוזיס בהרות Typhusטיפוס and other rickettsioses15

.מלריה Malaria16
ותוצאותיה 1,22.02.51.2Syphilisעגבת and sequelae17

הזיהומיותוהטפיליותהאחרות המחלות 5.03.52.41.25.95.27.51.95.45.1Allכל other infective and parasitic diseases18
מערבת של כולל ממאירות, 188.9180.930.435.5169.1142.9115.487.9353.1341.8Malignantשאתות neoplasms incl. of lymphatic19
וההמטופויטיח הלימפטית andהריקמה haematopoietic tissue

מוגדרות וגלחי טבות 3.86.4שאתות
2.83.97.23.83.76.59.7Benign neoplasms and neoplasms of unspe20

cined nature
7.712.71.21.211.115.110.010.510.120.8Diabetesסברת mellitus21

ומחסור בויטמינים 0.10.30.60.8Avitaminoscsמחסור and other nutritional deif22
אחר ciencyתזונתי

דם 0.90.90.40.60.61.21.91.5■חוסר 0.8Anaemias23
העוצבה 1.00.80.40.21.32.01.9דלקת

0.90.8Meningitis24

n
ift

(7)



(המשך) (יהודים) לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה, 15 גגיל 1 תמותה שיעורי  ג/38. לוח
TABLE m/38.  DEATH BATES 1 AT AGE 15 AND OVER, BY CAUSE, SEX AND

COUNTRY OF BIRTH (JEWS) (CONT.)
1971

ילידי
אפריקהאסיהילידישראלילידי■זכלמך מטפראירופהאמריקהילידי

TotalIsrael bornn AsiaBornBorn in Afircan inBorברשימה
EuropeAmericaCauseBסיבה

Number
m. .Fז. .Mנ. .Fז. .Mנ. .Fז. .Mנ. .tf. .Mנ. .Fז. inנ. B list

פעיל שגרוני, Active.חום rheum. fever25
כרוני הלב, 7.713.53.16.95.214.48.811.811.918.5Chronicשגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 6.611.41.22.08.513.16.911.19.817.4Hypertensiveיתר disease27
איסכמית לב 362.1232.958.833.9283.5221.5199.9168.7704.5406.1Ischaemicמחלת heart disease28
אחרות לב 34.431.63.14.149.048.440.028.548.845.0Otherמחלות forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי של 131.3150.220.918.4139.2192.8153.9160.9200.4219.1Cerebrovascularמחלות disease30
0.41.00.62.01.21.20.31.1Inlfuenza31שפעת

ריאות 14.613.52.74.521.617.020.011.117.819.3Pneumonia32דלקת
ולא (כרונית סימפונות 15.37.70.80.823.514.422.59.919.08.5Bronchitisדלקת (chronic and unspecified), em33

וגנחת נפחת physemaמוגדרת), and asthma
עכולי 5.43.81.20.45.93.93.12.59.56.8Pepticביב ulcer34

תוספתן 0.70.40.40.41.30.61.20.3Appendicitis35דלקת
המעיים של אחרת וחסימה 3.24.70.41.52.08.50.66.27.14.8Intestinalבקע obstruction and hernia36

הכבד 9.65.91.61.513.72.613.813.611.97.1Cirrhosisשחמת of liver37
ונפרוזיס 6.56.02.02.012,45.96.26.27.48.8Nephritisנפריטיס and nephrosis38

הערמונית עיצוב 6.90.45.29.411.3Hyperplasiaיתר of prostate39
Abortion40_0.20.8הפלה

הריון, של אחרים 0.81.20.61.20.3Otherסיבוכים complications of pregnancy, child41

לידה ומשכב birthלידה and the puerperium
מולדים 2.31.63.12.40.62.63.71.81.1Congenitalמומים anomalies42

סימפטומים מוגדרות, בלתי 39.128.411.08.134.647.131.330.366.033.6Symptomsסיבות and illdefined conditions45
האחרות המחלות 77.778.013.013.488.996.986.373.5117.5117.2Allכל other diseases46

ממונע רכב ט"י 29.717.218.511.435.318.336.917.332.120.8Motorתאונות vehicle accidents47
האחרות התאונות 22.525.111.47.726.833.422.516.128.737.8Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 10.68.85.13.36.57.26.21.918.716.5Suicideאיבוד and selfinlficted injuries49
האחרות המוגדרות החיצוניות הסיבות 21.62.439.74.916.30.616.91.912.51.7Allכל other denned external causes50a

מוגדרת לא חיצונית 2:42.32.71.21.32.02.53.12.72.8Unspeciifedסיבה external cause50b

נ/0
a
H
00

>

>

1 Per 100,000 population. תושבים. ל100,000 1



תושבים) ל000;100 (שיעורים (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי
TABLE HI/39.  DEATH RATES, BY CAUSE (JEWS)

)RATES PER 100,000 POPULATION)
19501971

ג/39. לוח

מהדורהממוצע

סיבה
Average
1950195019601969§1970.1971Causeשמינית

Eighth

1971Revision

הכל 635.647.7S52.7720.2729.1716.8TOTALסך

0כולירה


CholeraI

0.31.40.10,10.2טיפואיד


Typhoid fever2

חידקית 1.03.30.90.30.30.2Bacillaryדיזנטריה dysentery and amoe3

biasisואמיביאזיס

אתר ושלשול המעיים 9.539.39.23.83.01.8Enteirtisדלקו! and other diarrhoeal
diseases

4

הנשימה מערכת של שחפת
1.81.31.5Tuberculosisן3.8ןן of respiratory sys5

6.2. 14.8 }1tenr
תוצאות כולל אחרת, /שחפת

0.4J1.21.21.1Otherנמאוחרות tuberculosis, including6
late effects

דבר
Plague7

 ■ ■ 0.32.9קרמת
Diphtheria8

0.31.50.1שעלת
00.1Whooping cough9

ע"י גרון דלקת
ושנית סטרפטוקוקוס





Streptococcal sore throat and
scarlet fever

10

מנינגוקוקוס עיי 0.20.40.30.10.10.2Meningococcalזיהום infection11

חריף ילדים 2.218.30.20.1שיתוק
0Acute poliomyelitis12

אבעבועות


Smallpox13

0.51.50.70.40.1חצבת
Measles14

וריקטסיוזיס בהרות 0.10.40.1טיפוס


Typhus and other rickettsioses15

אחרת

0.12.0מלריה
Malaria16

ותוצאותיה 0.51.20.60.200.4Syphilisעגבת and its
sequelae

17

הזיהומיות המחלות 14.24.44.04.3Allכל other infective and parasitic18 ■

האחרות ^והטפיליות diseases

בולל ממאירות' 106.577.1102.7126.4128.3131.3Malignantשאתות neoplasms, including19

הלימפית המערכת neoplasmsשל of lymphatic and

haematopoieticוההמטופויטית tissue

טבות 6.09.36.33.14.43.8Benignשאתות neoplasms and neo20

מוגדרות plasmsובלתי of unspecified
nature

4.36.92.86.76.47.2Diabetesסוכרת mellitus21

ומחסור בוויטמינים מחסור
אחר תזונתי

10.20.30.20.2Avitaminoses andothernutritio
nal deifciency

22

דם 0.91.70.60.80.71.0Anaemias23חוסר

העוצבה 1.83.41.91.31.41.3Meningitis24דלקת
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(המשך) (יהודים) סיגה לפי תמותה שיעורי  ג/39. לוח
TABLE m/39.  DEATH RATES, BY CAUSE (JEWS) (CONT.)

19501971

מהדורהממוצע
Averageסיבה

195019501960196919701971Causeשמינית
Eighth

1971Revision

פעיל שגרוני, 0.30.90.40.10Activeחום rheumatic fever25

כרוני הלב, 9.89.88.69.28.97.5Chronicשגרון rheumaticheart disease26
דם לחץ 6.85.25.76.97.66.3Hypertensiveיתר disease27

איםכמית לב 152.688.1132.3201.6201.8207.4Ischaemicמוולת heart disease28
אחרות לב 19.012.217.520.221.023.2Otherמחלות forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי של 75.857.960.099.595.798.4Cerebrovascularמחלות disease30

nlfuenza31'1.20.80.32.02.40.5שפעת

ריאות 22.333.717.512.415.313.6Pneumonia32דלקת
(ברונית סימפונות 18.99.78.98.1Bronchitisדלקת (chronic and unspeci33
וגנחת נפחת מוגדרת), ,(fiedולא emphysema and asthma

. . . עיכולי 3.22.13.23.93.73.2Pepticביב ulcer34

תוספתן 0.61.60.60.40.50.4Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה 3.43.63.53.43.63.2Intestinalבקע obstruction and hernia36
מעיים של
הכבד 4.63.44.34.36.95.5Cirrhosisofשחמת liver37

ונפרוזיס '5.8נפריטיס 6.64.54.34.44.4Nephritis and nephrosis38
■ הערמונית של עיצוב 3.64.64.23.22.62.4Hyperplasiaיתר of prostate39

0.100.1Abortion40ןfה3לה
אחרים 1.3סיבוכים J3.31,5Other complications of41

הריון, ,fpregnancyןשל childbirth and the
הלידה; ומשכב cJ0.70.50.2puerperiumלידה

מולדים 15.118.616.414.015.314.9Congenitalמומים anomalies42
בלידה, הילוד 13.813.714.2Birthךrפציעות injury, diiffcult labour and43
ומצבים מסובכת 271J54.8£לידה 28.3other anoxic and hypoxic con

חמצן מיעוט עם ditionsןאחרים
תמותה של אחרות 1J9.010.010.4Otherסיבות causesofperinatal morta44

lityםבלידתית
מוגדרות, בלתי 23.532.518.122.325.725.2Symptomsסיבות and illdeifned condi45

tionsסימפטומים
האחרות המחלות 164.769.766.457.9Allגל other diseases46

החיצוניות הסיבות 48.154.936.858.562.655.4Allבל external causes4750

ממונע רכב ע"י 116.313.815.919.2Motorתאונות vehicle accidents47

האחרות התאונות 118.617.519.119.2Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 16.57.15.86.7Suicideאיבוד and selfinlficted injuries49

החיצוניות הסיבות 114.516.218.98.5Allכל other denned external cause50a
האחרות המוגדרות

מוגדרת לא חיצונית 12.93.92.91.8Injuryסיבה undetermined whether50b
accidentally or purposely in
lficted

* The average was calculated for the three last years only. בלבד. האחרונות השנים לשלוש חושב rsiJMn 1
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אוכלוסייה קבוצת לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/40. לוח
TABLE HI/40.  MATERNITY DEATHS, BY POPULATION GROUP

19501971

195019551960196519681969§1970.1971

Jewsיהודים

מוחלטים 26מספרים 31 35211219149Absolute numbers

ל1,000 0.57שיעורים 0.73 0.960.410.220.330.230.14Rates per 1 ,000 live bitrhs

חי יהודיםלידות 5NonJeלא w

מוחלטים מספרים
ל1,000 שיעורים

4
0.27

4
0.27

6
0.37

4
0.24

4
0.24

Absolute numbers
Rates per 1,000 live births

חי לידות

(יהודים) שמינית) (מהדורה נבחרת וסיבה גיל לפי תינוקות, תמותת  ג/41. לוח
TABLE HI/41 INFANT MORTALITY, BY AGE AND SELECTED CAUSE

)EIGHTH REVISION) (JEWS)
1969; 1970; 1971

§1969§1970.1971

מזה:nar:מזה:nrn:מזה:מזה:מספר
ברשימה

Bהמוות הבלסיבת סך
בשבוע
הראשון

בחודש
הבלהראשון סך

בשבוע
הראשון

בחודש
הכלהראשון סך

נשבוע
הראשון

בחודש
Causeהראשון of death

No. inTotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:
B. Listifrstifrst 'ifrstifrstifrstifrst

weekmonthweekmonthweekmonth

Absolute numbers
TOTAL | 879 763 1,207 826

Rates per 1 ,000 live births

מוחלטים מספרים
709 11,155 756 646 "1,090

חי לידות ל1,000 שיעורים
הכל סך

הכל 18.8911.2113.1018.8611.6313.4918.4411.6813.43TOTALסד

04

ו

המעיים דלקת
ושלשול

0.97
0.160.690.010.050.380.010.06Enteritis and

other diarrhoeal
diseasesן1ןןך

מתלות0118 0.480.020.150.370.070.080.380.030.12Allיתר other infec

tiveזיהומיות and parasi

ticוטפיליות diseases
ריאות32 .1.180.26דלקת 0.451.310.280.511.340.290.50Pneumomia

מולדים42 4.451.642.424.822.022.874.601.972.64Congenitalמומים ano
malies

הילוד43 5.915.455.795.635.265.525.645.365.57Birthפציעות injury, di

לידה fבלידה,
fifcult labour

1andמסובבת other ano
xicומצבים and hypoxic

עם conditionsאחרים

44
חמצן מיעוט
אחרות 3.853.603.794.123.784.024.163.824.05Otherסיבות causes of

תמותה perinatalmortaשל
lityסבלידתית

0.500.070.120.390.030.150.310.020.11Externalסיבות4750 causes

19^(6
חיצוניות
הסיבות 1.550.170.281.530.180.291.630.180.38Allכל other and un

speciifedהאחרות causes

ובלתי
מוגדרות

Includes 1 case of number of days not known in 1969,
3 cases in 1970 and 5 cases in 1971.

לא ימים מספר של אחד מקרה 1969 בשנת כולל 1

מקרים. 5  וב1971 מקרים 3  ב1970 ידוע'
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תושבים) ל10,000 (שיעורים נבחרות מדבקות מחלות  ג/42. לוח
(יהודים)

TABLE ni/42.  SELECTED INFECTIOUS DISEASES (RATES PER 10,000
POPULATION) (JEWS)

19501971

Disease 11971 §1970 1969 1968 1965 1960 1950

ממוצע
Average
1956
1965

מחלה

Cholera
Diphtheria
Brucellosis
Dysentery, bacillary
Hepatitis, viral
Acute infectious encephalitis
Meningococcal
meningitis

Food poisoning
Measles
Typhus (endemic)
Typhoid fever
Leptospirosis
Paratyphoid fever
Tetanus
Relapsing fever
Scarlet fever
Pertussis
Poliomyelitis

0
0

9.6
6.3
0.3
0.1

5.9
0.4
0.3
0.4
0

0.1
0
0

2.4
1.3
0

0.4
0
0

10.9
5.0
0.6
0.1

11.2
8.6
0.4
1.0
0.1
0.2

0
3.5
1.1

0.1
0

12.0
11.9
0.6
0.1

10.9
7.6
0.4
0.8
0.1
0.2
0
0

2.1
0.4
0

0.1

0.1

9.9
10.2
0.6
0.2

13.7
6.0
0.2
0.9
0.2
0.2
0
0

4.2
0.6
x

0.3
0.1
8.8
9.3
0.3
0.2

9.6
212.0
0.2
0.8
0.2
0.1
0
0

3.1
20.1

0

1.3
0.1
12.1
14.5
0.2
0.1

6.1
30.3
0.8
1.2
0.1
0.3
0

0.1
10.6
23.5
0.1

14.8
0.2
8.8
10.3
0.3
0.8

'38.2
5.4
6.0
0.9
5.5
0
0

11.9
56.3
14.3

6.1
0.2
12.3
8.6
0.3
0.2

4.5
55.5
2.0
2.2
0.2
0.8
0

0.1
9.1
28.1
3.1

כולרה
קרמת

גרוצלוזיס
נצילרית דיזנטריה
נגיפית כבד דלקת
מזיהום מוח דלקת
המוח קרום דלקת
מנינגוקוקוס עיי

מזון הרעלת
חצבת

(אנדמי) הבהרות טיפוס
הבטן טיפוס

לפטוספירוזיס
פרטיפוס

צפדת
חוזרת קדחת

שנית
שעלת

ילדים שיתוק

Includes cases ofNonJews.
Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. בולל 1
בהודעה. חייבים היו 04 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי  ג/43. לוח
TABLE m/43.  MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

19491971

11949195019551960196519681969§1970.1971

הכל 23סך 91 842 1,0913117232978TOTAL
:Thereofמזה:

 חדשים 1n■Newמקרים cases  indige
מקומית nousהדבקה infection
שנדבקו 3016222878Importedמקרים infection

שנגרמו 11Inducedמקרים by blood
דם עירוי transfusionעיי

1 Data for this year are incomplete.
2 Introduced case.

שלמים. אינם זו לשנה הנתונים 1
'מוחדר'. מקרה 2
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אוכלוסייה, קבוצת התהלין, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת, ג/44. לוח
לידה ויבשת גיל

TABLE HI/44.  TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION, STAGE OF ACTIVITY
POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF BIRTH

1970

Population group age and
continent of birth

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

בהשגחה
Under
obser
vation
only

בטיפול
Under
treat
ment

הכל סך
Total

ריאות rww
Pulmonary

רגועה
ובלומה
Quies
cent and
arrested

ni"n!
Un
stable

הכל 0ך
Total

הכל סך
Total

אוכלוסייה, קבוצת
לידה ויבשת גיל

TOTAL
Jews
NonJews

JEWS TOTAL
Age : 04

514
1529
3044
4559
60+

Continent of birth
Europe
Asia
Africa
Israel
Other £ not known

NONJEWS TOTAL
Age : 014

1544
4559
60+

Cases under supervision 1

1,142 467 1,609 10,909
981 411 1,392 10,133
161 56 217 776

Cases newly discovered2
21 88 109

2
4
4
9
2

9
4
7

5
4
14
19
21
25

43
13

15
13
4

19
2

13
2
2

5
6
18
23
30
27

52
17
22
14
4

19
2
13
2
2

523
2
9
25
86

207
194

328
69
101
15
10

17
2
3
5
7

בפיקוח! d
914 11,823
670 10,803
244 1,020

שנתגלו2 a■.

269 792
5
4

36
40
67
117

154
38
50
18
9
52
12
24
8
8

7
13
61
126
274
311

482
107
151
33
19

69
14
27
13
15

מקר
13,432
12,195
1,237

מקר
901
12
19
79
149
304
338

534
124
173
47
23
88
16
40
15
17

הכל סך
יהודים

לאיהודים

הכל יהודיםסך
'04 גיל
514
1529
3044
4559
+60
לידה יבשת

אירופה
אסיה

אפריקה
ישראל

ידוע ולא אחר
הכל סך לאיהודי

014 גיל:
1544
4559
60+

. In addition ,therewere under supervision 20,033 casesofhealed
tubeculosis of them 571 non Jews. 2 In addition to new
cases of unstable puhnonary and extrapulmonary tuberculosis
under observation, 129 cases of aggravationof the disease were
registered (116 pulmonary and 13 extrapulmonary).

שביטאו, מקרים 20,033 עוד בפיקוח נמצאו לאלה נוסף 1

לאיהודים. 571 מהם
ושהפת פעילה ריאות שחפת של חדשים למקרים נוסף 2
המחלה התחדדות מקרי 129 נרשמו בטיפול, לריאות pm

לריאות). מחיץ ו3נ ריאות שחפת 116)

(יהודים) מין לפי י, להתאבדות ונסיונות התאבדויות ג/45. לוח
TABLE HI/45. SUICIDES AND ATTEMPTEDSUICIDES 1, BY SEX (JEWS)

19491971
1971 1970 1969 1966 1965 1960 1950 1949

SUICIDES
Thereof: males
ATTEMPTED
SUICIDES

Thereof: males

SUICIDES
Males
Females

ATTEMPTED
SUICIDES
Males
Females

Absolute numbers
226 192 239 166
121 109 143 100

1,587 1,208 864 704

מוחלטים מספרים
175 174 141 114
109 93 85 80
708 628 114 104

491 351 283 283
Rates per 10,000 Jews aged 15 years and over

1.25 1.09 1.39 1.01
1.34 1.24 1.67 1.23
US 0.94 1.12 0.80
8.75 6.85 5.04 4.22

281 261 53 59

ומעלה 15 בגיל יהודים ל10,000 שיעורים

התאבדויות
זכריט מזה:

להתאבדות נטענות

5.44 3.99 2.79 3.33
12.03 9.69 7.29 5.11
.5ofnonJews are included

1.07
1.35
0.79
4.40

3.42
5.39

1.42
1.51
1.33
5.12

4.23
6.02

1.81
2.11
1.48
1.46

1.32
1.61

1.77
2.40
1.09
1.61

1.45
1.77

זכרים :ms

התאבדויות
זכרים
נקבות

להתאבדות נסיונות

זכרים

105 טבעית תנועה
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(יהודים) ואבחנה גיל מין, לפי מאושפזים,  ג/46. לוח
1968

1זברינמספר

Iברשימ
ב"ח

הכלאבחנה גילנקבותהכלסרנקבותזכריםסך
N Hill DC IlotaiMalesFemalesTotallesMaFemalesf
in

H list0 ;14514

הכל מוחלטיםסך מספרים
Absolute numbers

מוחלטים 20,154מספרים 307,21387.059 1187,059 120154 307,2137,83511,84214,905

טשישיעורים י תושב ל10,000 ים עור
14,9828,7256,25727699 11,5652,9921,178606

ידי01,032 על שנגרמו 62725278513645מחלות
טפילים או חיידקים

וזיהומים01,002 ופרטיפוס 5312902412221064טיפואיד
סלמונלה ע'"י אתרים

חידקית003 2961921041211581דיזנטריה
(חידקית)004 ממזון 385227138221164הרעלות
אחר006 ושלשול המעיים 6,0883,3522,736252823658756דלקת
*1,231716515565XXשחפת07,008
שיתוק108 של מאוחרות 4482482002225תוצאות

ילדים
5013261752312482חצבת019
נגיפית021 בבד 1,21680840857334דלקת

715120000עגבת026,027
ממאירות033056 '10,8055,071שאתות 5,734454248454
הקיבה033 של ממאירה .656376280T32שאת

הגס035 המעי של ממאירה 496272224222שאת
תלתלת) כולל (לא

החלחלת036 של ממאירה 355178177111שאת
__

ותטעי החלחלת קישור ושל
העקול

קנה של ממאירה שאת 039720528192342_

וריאה סימפון הנשימה,
השד043 של ממאירה 1,624481,576.13שאת

הרחם044,045 של ממאירה 40840823שאת
צוואר) (כולל

לאוקמיה054056 הודגיקין, 1,71997174878633מחלת
של אחרות ושאתות

והמטופויטית הלימפית הרקמה
טבות057059 7,791,3806,41131154948שאתות
מוגדרות060061 בלתי 1,4051489247שאתות
ומטבוליות062065 אנדוקריניות 5,592,2013,39621828331410מחלות
40103303130תירוטוקסיקוזיס062
2,651,2161,4401101224סוברת064

האברים066067 ומחלות דם 1,999461,0448930298מחלות
דם היוצרים

ליקוי068 נוירוזיס, >1,6064096058פסיכוזיס, (j
נפשיות והפרעות אישיות

שבלי פגור פסיכוטיות, לא
העצבים069080 מערבת 554950<12,476,5675,907מחלות 14326

התחושה ואברי
843924563412זילה074 7
2,681,2801,408111121רוד075

1,3360073656רקית076
הרשתית077 220;49288207רישת
התיכונית079 האוזן 1,648807607613לקת in4

הפיטמי והזיז
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TABLE m/46.  HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX, AGE, AND DIAGNOSIS
(JEWS) 1968

MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+01451415^*4456465+

TOTAL

34,25629,56819,1575,8757,66810,847114,82628,61816,562Absolute numbers

0,000 populationRates per !

6841,2562,4672,3558024622,2641,2302,022Rates
55355466313125 392949Infectious and parasitic diseases

40115521j10Typhoid fever, paratyphoid fever and
other salmonella infection

116511Bacillary dysentery
111143100Food poisoning (bacterial(
96105737763511Enteritis and other diarhoeal diseases
31412X14813Tuberculosis
2


142


Late effects of acute poliomyelitis

2_147210_Measles
1222863X1Infectious hepatitis
011000Syphilis
139226292120123195Malignant neoplasms

5310421Malig. neop. of stomach
0516


. 166Malig. neop. of large intestine

04100M047Malig. neop.of rectum and recto
sigmoid junction

09370312Malig. neop. of trachea, bronchus and
lung

1573644Malig. neop. ofbreast


011014Malig. neop. ofuterus (incl. cervix(

4183031131224Hodgkinsdis.,Ieukaemia£ other neopl
of lymphatic Sc. haematopoietic tissue

820269666710733Benign neoplasms
37240171518Unspeciifed neoplasms
103159" 27108225085Endocrine and metabolic disease
0230266Thyrotoxicosis
42151132867Diabetes
4314131677913Disease ofblood and blood forming

organs
758


2291215Mental disorders

318019111642312481178Disease of the nervous system and sense
organs

1Strabismusנ24911
21795112592Cataract
1123411636Glaucoma
1740154Detachement of retina
61I911753412Otitis media and mastoiditis

107 טבעית תנועה



(המשך) (יהודים) ואבחנה גיל מין, לפי מאושפזים,  ג/46. לוח
1968

זכריבמספר

הכלאבחנהב"ח הכלנקגותזכריםסך גילנקבותזכריםסך
NumberTotalMalesFemalesTotalMalesFemales
in014514

H list

מוחלטים מספרים
Absolute numbersתושביםשיעור 10,000  ל ט י

הדם081092 מחזור 615_31,61418,15113,463131150113מחלות
וממושך)081,082 (חריף הלב 3,3041,1922,112141018214שגרון

דם083 לחץ _1,328632696156יתר

איסכמיח084 לב 15,65610,0085,648658347מחלת
שבמוח086 הדם כלי של 3,6801,9601,720151614מחלות
התחתונות091 הגפיים של 1,184328856537דליות

דלייתי) כיב (בולל
הנשימה093102 בלי מערבת 27,46416,44011,024114136921,145474124מחלות
הנשימה093095 בלי של 6,7844,0722,71228342349115719זיהום

ושפעת העליונים
הצורות)096 (גל ריאות 6,0643,7762,28825311949112311דלקת
הסימפונות)099 (קצרת 2,0241,0329928986104גנחת
ושל100 השקדיט של יתר 6,8563,8962,960283225912781גידול

האדנוידים
הטיבול013111 בלי מערכת 25,00415,4049,600104127801299657מחלות
והתריסריון103105 הקיבה 3,1932,289904131882ביב

הצורות107 בכל התוספתן 3,2641,7361,528141413418דלקת
מעיים108 59201207829=9,5207,1362,38439שבר
מרה110 ואבני הטרה כיס 3,1128802,23213719דלקת

ומחלות112124 השתן דרבי 25,8648,52017,34410770145424339מחלות
ושל הגבר של המין אברי

האשה
ונפרוזיס112,113 2,3201,4009201012763430נפריטים
השתן115 דרבי של 2,3681,408960101281הצצת

הערמונית117 של יתר ..2,3362,3361019גידול

זכרים)119 (כולל השד 1,0881369524183מחלות
דם121 זוב (כולל בווסת 5,4245,4242245הפרעות

הבלות) לאתר מהרחט

ונשית123 גברית __5נ1,824241,80081עקרות
ומשכב125131 לידה הריון, 80,42280,422334673סיבוכי

127
רה 7
126_15,08863_15,088הפלות

9ור132133 4,9492,9671,982212417243217נוחלות

ועצמות134137 שרירים 6,4663,1123,3542726283513מחלות
חוליתי134 בין דיסקוס 832456376343הזחת
השדרה135 ודלקת מפרקים 1,53659294465812דלקת

מולדים138142 4,7272,8561,8712024162014244מומים
ושל139 הלב של מולדים 9524644884445555מומים

הדם מחזור

סבלידתיות143 1_1,208544664546199הפרעות

מוגדרות144148 בלתי 20,06810,8129,2568389771599074מתלות
חיצוניות149160 22,78215,3047,478951266384147118סיבות
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TABLE 11/46.  HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX AND DIAGNOSIS (JEWS) (CONT.)
1968

MalesנקנותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+0145141544456465+

Rates per 10,000 population

47354860_52045696 203Diseases of the circulatory system
912102201310 30Rheumatic heart disease (acute and

chronic(
31514 326 13Hypetrensive disease
9215549I417 88Ischaemic heart disease
2331302137 19Cerebrovascular disease
26794 16Varicose veins of lower extremities

58481537242911163598 39Diseases of the respiratory systems
112431211219510 4Acute respiratory infection and inlfuenza

811303036813323 8Pneumonia
61129326719 12Bronchial asthma
10I82728 Hypertrophy of tonsils and adenoids

10422625571274264202 141Diseases ofdigestive system
1743441525 16Peptic ulcer
2087116175 9Appendicitis
38101115481691349 35Hernias
419291359 45Cholecystitis and cholelithiasis
42111271535041203115 186Diseases of genitourinary system

2633211734 3Nephritis, nephrosis
1323202810 18Urinary calculi
037186  Hyperplasia of prostate
1236122 13Diseases of breast
27316 63Disorders of menstruation (incl.

metrorrhagia NOS, also post
menopausal(

035 Sterility, male and female
1,561 13Complications of pregnancy, childbirth

and puerpeirum
'287 10Abotrions
3115195025111520 17Diseases of the skin and subcutaneous

tissue
33352917132254 57Diseases of the musculoskeletal system
58. 234 8Displacement of intervertebral disc.
491622423 19Arthritis and spondylitis
1265154421994 7Congenital anomalies
214112611 2Congenital anomalies of heart and

circulatory system
02581 Perinatal disorders
8199135151596077101 87Symptoms andill denned conditions
1458910255875452146 59All external causes
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אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי תושביס, ל10,000 אשפוז שיעורי  ג/47. לוח

TABLE 111/47.  HOSPITALIZATION RATES PER 10,000 POPULATION, BY SEX,
AGE AND POPULATION GROUP

19521968

Age

65+ 4564 1544 514

גיל

14

הכל סך
Total

שנה
Year

Jews

Males

1,288
1,313
1,636
1,906
2,178
2,280
2,334
2,467

800
848
926

1,085
1,200
1,232
1,247
1,256

479
463
525
558
648
633
694
684

466
453
542
567
538
579
559
606

535
734
725
932

1,009
1,151
1,109
1,179

2,464
2,688
2,751
3,388
3,146
. 3,471
3,032
2,992

זכרים

633
659
733
833
908
948
966
991

1952
1955
1957
1960
1965
1966
1967
1968

Females

1,050
1,049
1,344
1,625
1,777
1,969
1,892
2,030
2,030

870
903
959

1,126
1,148
1,239
1,195
1,230
1,233

883
997

1,086
1,184
1,107
1,139
1.095
1,121
2,234

349
336
398
441
420
418
425
462
462

406
554
532
698
779
807
745
802
802

2,201
2,305
2,196
2,518
2,397
2,567
2,218
2,355
2,355

נקנות
784
840
897

1,010
1,008
1,064
1,026
1,074
1,565

1952
1955
1957
1960
1965
1966
1967
'1968
21968

NonJews לאיהודים
Males

731
858

1,314
1,442
1,200
1,417

500
594

1,083
940
960
898

364
479
543
499
446
485

187
294
273
305
240
341

288
434
569
623
594
685

905
1,673
2,669
2,854
2,470
3,036

זכריט

357
502
648
650
571
653

1957
1960
1965
1966
1967
1968

Females נקבות
1957333602199129459435378
19604481,361319164548579412
19656341,888423196856665929
19666421,810411227840816919
19675671,6473891807177771,008
119686262,274406227826585927
219681,4622,2744062273,060691927

Excluding maternity wards.
Including maternity wards.

יולדות. מחלקת כולל {א 1

יולדות. מחלקות כולל 2
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הגירה תנועות די. פרק

באשרת לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא תייר
או ארעי תושב או עולה אינו ואשר תייר
כלולים התיירים בין ,. 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".

תנועת הלוחות כוללים ב1970 ד.חל
ירושלים. למזרח הנוגעת ותיירים תושבים

לראשונה. כלולים זההם בשנתון

מקורות
דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת
התעופה נמל חיפה' נמל התחנות: דרך היא
ומדי שאלון ממלא הגבול את העובר אדם לוד.
על דוי'ח אלה מתחנות אחת בכל נערך יום
העתקים לסוגיהם. . והיוצאים הנכנסים מספר
בלשכה מתקבלים ומהשאלונים היומי מהדו"ח
הסד להכנת בסיס והם לסטטיסטיקה, המרכזית

.הגירה. תנועות על רות

והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק המובא י"ח לפרק מבוא ראה תחבורה, על בפרק

. י ■ ותקשורת". rrranri"

בכוח והעולים העולים מספר על הנתונים 

על הנתונים יתר כמו מתקבלים הנכנסים'לארץ
הנתונים הגבולות. ממשטרת ההגירה, תנועות
לעולים או לעולים מעמדם ששינו התיירים על
לעלייה הנפתיות מהלשכות מתקבלים בכוח

הפנים. משרד של ומרשם

ממלאים הפנים משרד או הגבול משטרת
רישום "שאלון בכוח העולה או העולה עבור
לירה, 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 זה

והסברים הגדרות

קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם עולה,הוא
הכניסה. חוק לפי או השבות חוק לפי

אדם הוא לעולה מעמדו ששינה תייר
הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס
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
הפנים משרד שהתקין בתקנות בכוח. עולה
יוני בחודש שהופעלו לישראל כניסה בדבר
הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר 1969
חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
לישראל להיכנס ורוצה תש"י1950, השבות,
חודשים". 3 על העולה לתקופה בה ולשהות

של ויציאות כניסות בכוח; עולים תנועת
הראשונה. כניסתם לאחר בכוח' עולים

אדם הוא בכוח לעולה מעמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל

ישר לאזרחים שנולדו ילדים עולה; אזרת i

בחו"ל. שהותם בעת אלים

בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא חושב
שליחות עסקים' ביקור; למטרת ,לחו"ל ויוצא
.ה"יורדים". גם ביניהם כלולים. חרת; א מטרה או

העי ומעלה. שנתיים בחו"ל השוהים תושבים
בחו"ל השוהים התושבים תכונות על בודים
ששהו התושבים עבור ניתנים משנתיים למעלה
(פרט ויותר. שנים וארבע ויותר שנתיים בחו"ל
ים וצוותי שירות בדרכון נוסעים לדיפלומטים,

;■ ■ " ... ואוויר).

מחובר יוצא תושב של לטופס חוזר. תושב ,
לארץ שיבתו ובעת היוצא לתושב הנמסר תלוש
תארלך מתוך הגבולות. לביקורת מוסרו הוא
נערך זה, בתלוש המופיעים והחזרה היציאה

בחו"ל. התושבים של השהות על העיבוד

לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא ארעי תושב
לעבודה חודשים משישה למעלה של לשהות

וכוי. ללימודים זמנית,

111 הגירה תנועות MIGRATION



"רי בטופס פרטים חסרים שהיו במקרים
עלייה, ושנת לידה ארץ על יוצא" תושב שום
כרטסת מתוך האפשר, במידת הושלמו הם

הפנים. משרד של התושבים
שעליה לארץ מתייחסת ד/9 בלוח ,המטרה" "ארץ
כעל ישראל את יציאתו בעת התושב הודיע
ממשיך שהוא ודאי זה אין אולם מטרתו, ארץ

ארץ. באותה לשהות

יורדים

מבוסם 19481960 לתקופה היורדים אומדן
ולא תקופה באותה שיצאו התושבים מספר על

.1971 סוף עד חזרו
מורכב שנה לכל האומדן 1961 בשנת החל
היוצ שאר ומאומדן המצהירים היורדים ממספר
של החישוב לישראל. לחזור לא העתידים אים
יוצאי בסים על נעשה היוצאים שאר אומדן
עריכת מועך עד חזרו שלא הנידונה השנה
בחו"ל ההישארות באחוזי בהתחשב האומדן.
אחרי מעקב נערך: הקודמות, השנים יוצאי של
למספר בהתאם האלה האומדנים התאמתות
לגבי תיקונים נעשים הצורך ובמידת החוזרים

הקודמות. השנים

נכנסים תיירים

1957 ממאי ארץ, לפי תיירים על הנתונים
.500/0 של מדגם לפי עובדו 1960 סוף ועד
,?50/0 של מדגם לפי העיבוד נערך 1961 בשנת
,20>^ של מדגם לפי 1967 יוני עד 1962 משנת
50>^ של מדגם לפי 1971 יולי עד 1967 מיולי
הנתונים .25^, של מדגם לפי 1971 ומאוגוסט
על מבוססים בארץ התיירים של השהות על

.100/0 של מדגם

הנכנסים' התיירים גיל
 זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
לא עבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים
הפריט עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים
בשנת כ22,600 היה שמספרם הילדים גיל. על
ובנות 14 עד 0  הגיל לקבוצת הוספו 1971.
19,400 כ היה שמספרן התיירים של הזוג
ומעלה. 15 הגיל קבוצות בין יחסית חולקו

יוצאים תיירים
פי על חושבה בארץ התיירים של השהות
הכניסה תארןך, לפי המדויק, הימים מספר

ושנה). חודש (יום' היציאה ותאריך

מאי עד מינואר בכוח עולים על הנתונים
לתו מתייחסים כ600'3) היה (שמספרם 1969
הא במשרדים לטיפול שנרשמו ארעיים שבים

העלייה. לקליטת המשרד של זוריים
"אזרחים גם העולים בין כלולים 1969 עד
נכללו הם במשפחה מעמד על ובלוחות עולים",
העולים על הנתונים ב1970 החל הבודדים. בין
זה בשנתון עולים". "אזרחים את כוללים אינם
שלא 1970 של הנתונים גם לראשונה מובאים
סטטיסטי (בשנתון עולים". "אזרחים את כוללים
ההגדרה לפי 1970 של הנתונים הובאו 22 מס'

עולים"). "אזרחים כולל כלומר הקודמת,

ואומדן חישוג שיטות

כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות הגיל
לארץ, הכניסה שנת לבין הלידה שנת בין
הכניסה. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי

חוזרים תושבים
לארץ בחוץ השהות חישוב '1960 שנת מאז
של והשנה החודש בין ההפרש על מבוסס
התו  מחודש" "פחות י, 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
בחו"ל הממוצעת השהות מבוססת 1968 עד 1961
ממו שהות של המדויקים הערכים בין ביון על
ובהתחשב ו1969 1960 עבור שנתקבלו צעת
והשיבה היציאה חודשי לפי הנוסעים במספרי

.1968 עד 1961 בשנים

בחו"ל השוהים תושבים
משנה למעלה

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 היתה שלא אלא שחזרו' תושבים מספר

לזהותם. טכנית רות
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פרסומים

(1968) בישראל התיירות (291)

(1969) בישראל התיירות (319)

(1970) תיירות (355)

■ י (1971) תיירות (386)
ו ■ י.

\ i טכניים 3רםומים
בישראל העונתיות (15)

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

אחרים מוסדות עמ בשיתוף הלשגה סרסומי
(19521955) ; .בישראל התיירות של . סטטיסטיקה

לתיירות הממשלתית החברה עם בשיתוף

מיוחדים 8רםומים
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)

(1965) בישראל התיירות (206)

(1966) בישראל התיירות (237)

(1967) בישראל התיירות (254)
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים  ד/1. לוח
TABLE IV/1.  ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

19481971

במטוס מעבר
Transit
by plane

תיירים
Tourists

תושבים
ארעיים

Temporary
residents

תנועת
בכוח3 עולים
Movement

of
potential

immigrants3

תושבים
Residents

מזה:יהודים
Thereofyews;

הכל2 סך
Totals

אזרחים
עולים1

Immigrating
citizens 1

עולים
Immigrants

360,742

343

593
7,211
9,484
18,953
24,468
33,635
36,898
38,089
37,405
38,209
35,531

32,886

Arrivals

4,283,906
4,533
33,122
49,899
159,624

183,701

218,460
251,624

296,493

328,077

291,168

431,966
408,974
§441,294
656,756

99,696

2,034
5,287
6,395
7,947
7,738

7,827
8,070
10,647

11,783
5,296
3,810
4,638

1,375

6.074
8,791

1,470,058
5,425

18,584

26,840
65,140
74,129
91,796
79,110

86,954

102,151

94,276
120,221

131,222

134,814

160,232

1,506,420
5,543

20,031

27,310
65,858
74,748
92,692
79,534
87,471

103,026

94,873
121,237

132,630

§146,495
171,241

1082

873

נכנסים

1,328,020

101,825
169,720

.36,327

46,650
59,600
62,156
52,456
28,795

13,610

12,275

18,156
"32,892

29,961

536,205

19481971
15V 1948

1950

1955

1961

1962

1963
1964

1965

1966

1967
1968

1969

1970

1971

Departuresיוצאים
194819711,745,6611,698,38430,986113,0994,158,644365,484

19484,1493,9422,486
195030,01829,18331,156252
195534,32133,8481,93048,125531
196175,91475,0034,993155,4217,427
196286,15885,2436,160177,46310,196
1963103,474102,206

4,734211,06820,673
196489,63788,9828,570246,77525,264
196597,13196,2188,457290,37233,667
1966115,840114,5329,701326,32936,880
1967108,564107,23811,235278,90438,107
1968128,142126,22710,044425,37938,130
1969139,032136,5942,46011,835400,23638,627
1970§153,698139,69411,6307,395§423,85635,471
1971179,889167,45916,8967,802638,72333,350

' Children born to Israeli residents abroad.
2 As of 1970, incl. East Jerusalem.
3 See introduction
'* As of 1969, including potential immigrants  see also

Chapter V.
5 Excl. immigrating citizens.

בחו''ל. שהותם בעת ישראלים לתושבים שנולדו ילדים 1

כלולים הם זה בשנתון ירושלים. מזרח בולל ב1970 החל 2
לראשונה.
מבוא. ראה 3

ה'. פרק גם ראה בכוח עולים כולל ב1969 החל 4
עולים". כולל"אזרחים לא 5
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אשרה וסוג ויציאה כניסה דדן לפי ויוצאים, נכנסים  ד/2. לוח
TABLE IV/2.  ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE AND

DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA
1970; 1971

Category ofvisa יבשה
Land

אוויר
Air

יס
Sea

הכל סך
Total אשרה סוג

TOTAL

Immigrants
Potential immigranst
Immigrating citizens
Residents
Movementof potential immigrants
Tourists
Temporary residents
Transit by plane

1970
Arrivals

22,631

10,490

12,097

44

570,736

14,795
7,664

781

120,987

5,680

381,855

3,443
35,531

70,880

4,724

2,778

301

15,018

394

47,342
323

נכנסים

664,247

19,519

10,442

1,082
146,495

6,074
441,294

3,810
35,531

הכל סך
עולים

בכוח עולים
1 עולים אזרחים

2 תושבים
3 בכווז גולים תנועת

2 תיירים
ארעיים תושבים

במטוס מעבר

Departures

TOTAL

Residents
Movementof potential immigrants
Tourists
Temporary residents
Transit by plane

23,709

11,737

11,939
33

549,169

127,505

10,379

369,139
6,675

35,471

59,172

14,456

1,251

42,778
687

יוצאים
632,050

153,698

11,630
423,856

7,395

35,471

הכל סך
2 תושנים

3 בכוח עולים תנועת
תיירים2

ארעיים תושבים
במטוס מעבר

1971

TOTAL

Immigrants
Potential immigrants
Immigrating citizens
Residents
Movementofpotential immigrants
Tourists
Temporary residents
Transit by plane

Arrivals

30,904

9,252

21,524
128

790,078

21,094
8,650

690
148,064

8,272

566,325

4,097
32,886

90,408

3,548

2,913

183

13,925

519

68,907
413

נכנסים
911,390

24,642
11,563

873
171,241

8,791

656,756

4,638
32,886

הכל סך
עולים

בכוח עולים
1 עולים אזרחים

2 תושבים
3 בכוח עולים תנועת

תיירים2
ארעיים תושבים

במטוס מעבר

ם אי צ resDepartיו u

הכל 876,66081,131764,48231,047TOTALסך

2 179,88914,609155,4399,841Residentsחושבים
3 בכוח עולים 16,8961,25415,642Movementofpotentialתנועת immigrants

2 638,72364,574553,08321,066Touristsתיירים
ארעיים 33,350תושבים


33,350

Temporary residents
במטוס 7,8026946,968140Transitמעבר by plane

נ.1 /Seenotes to table IV1. ד/1. ללוח הערות ראה 13
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RESIDENTS תושבים

חזרה ותקופת יציאה תקופת לפי תושבימ, תנועת ד/3. לוח

TABLE IV/3. MOVEMENT OF RESIDENTS,BY PERIOD OF DEPARTURE
> j AND RETURN I

! ' I ■ ■ ■. ■

■ I 1948^1971 ■'

טרם
. חזרו
Not yet
returned

Period of return1 חזרה1 תקופת

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965

15V
1948
31 XII
1964

היוצאים כל
All

departing

15 V 1948
31 XII 1971

I

יציאה raripn
Period of
departure

Absolute numbers י ,  ■ .. :. . מוחלטים מספרים

239,241 171,241 146,495 \ 132,630 121,237 94,873 ; 103,026 87,471 649,447 1,745,661

99,149

9,020
8,318
7,305
7,174
9,667
10,693

8,833

11,372
21,097
46,613

1,650

263

282

400
676

. 1,223

2,114
3,882
7,414
20,061

133,276

1,961

324

398

548
923

1,564

3,607
6,870
17,760

112,540

1,881

399
607 .

896

! 1,412

' 2,925
', 6,300
15,724

102,486

2,192 1,898

579

958

1,443

2,645 :
.5,631
14,956

92,833

786

1,138

2,292

4,947
12,918

70,894

2,633 3,529 429,203 544,096

1,166

.2,243
4,342
10,730
81,912

1,849

3,794

9,675
68,624

711,772

8*5,736

62,736 ,

86,158
103,474

89,637
97,131

115,840
108,564

128,142

139,032

153,698

179,889 .

הכל סך
TOTAL

Up 10 עד
1961

1962
1963

1964

,1965 .

. f 1966

1967

1968

1969

1970

1971

Percentagesאתוזים

הכל 100.0i37.25.05.95.47.0.7.68.49.813.7סף ' .
TOTAL

■ Up to .עד. י100.0: 78.?.■ ..0.60.50.40.40.30.4. 0,3...,18.2 ...
1961

1962 .100.0; 83.02.11.40.90.70.5040.310.7
1963 ■■100.0i 82.73.62.21.10.90.60.40.38.2'

' 1964100.0'69.710.74.82.61.61.00.60.48.6
1965100.0. 70.411.0.5.12.71.50.90.77.7
1966100.070.611.14.92.51.41.08.5
1967100.0 tי

i' "" 65.213.85.83.31.9 ■■10.0
1968100.0|

■ ■■ ■72.3'12.35.43.07.0
1969100.0j■  73.7 12.85:3I 8.2 .■

1970 ■'100.0 ■'  ■ ■'■■±J73.213.0 13.8
1971: .100.0; '■  '74.1■.■ 25.9 '

1 Returning residents whose year ofdeparture was not known , were י לפי יחסית חולקו יציאתם שנת ידועה היתה שלא חוזרים 1

tdistributed proportionally to the yearsofdeparture. ■ ''י ■.rw^\l lfW
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בחו"ל שהות אורן לפי חוזרים, תושבים  ך/4. לוח
TABLE IV/4.  RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD

 19601971.  . ■ ■

שהות אורך
בחו'ל

turnrofrולחזרהשנת eYea

196019651968U9701197119601965196811970M971

Duration of
stay abroad

' Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 51,256121,237סך 87,471136,249162,229100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 8,21124,588פחות : 15,55031,28138,11916.117.820.323.1"23.5Under 1 month

חודש 113,32244,347 30,21546,24058,16926.134.736.7■■ 34.135.91 month

הוושיס 210,06715,239' 14,00214,952; 17,40219.7\6.\12.6
; 110 

10.72 months

חודשים 35,1665,901 6,0336,5046,93310.16.94.94.84.33 months  

חודשים 42,537■ 2,784 ; 2,5873,3053,5805.03.02.3: 2.42.24 months

. ■ . חודשים 51,5291,841 1,5522,1152,3693.01.81.5; 1.61.55 months

חודשים 8 עד 62,5993,938. 2,8154,7595,5235.13.23.2' 3.53.468 months

חודשים 11 עד 31,5554,260 2,3925,5936,7273.02.7■ ■ 3.5' 4.14.1911 months

2,6647,519שבה 4,8218,8549,5495.25.56.2. 6.55.91 year

ומעלה 3,42110,588שנתיים 7,20011,92313,8586.78.38.88.98.52 years and over

ידוע ;185232לא 304723<>~xXXXNot known

אורך ממוצע
(ימים) שהות

178230' 212227228■ xXXXAverage length
of stay (days)

שהות חציון
(ימים).

7254 5854■■.52' XXXXMedian stay
)days)

< Excl. residents" returning to East Jerusalem via the Allenby
bridge.

גשר דרך ירושלים למזרח החרים חושבים כולל לא 1
אלנני.

EMIGRANTS AND RESIDENTS STAYING ABROAD בחול השוהים ותושבים יורדים

(אומדן)ג יורדים  ד/5. לוח
TABLE IV/5.  EMIGRANTS

)ESTIMATE) 1

19601971

שיעורים2אלפיםשיעורים2אלפים
ThousandsRates2ThousandsRates* י

Up to I960 75;§ 90.01966f 8.5 3/2 

1961' 6.5 "3.01967.■ 9.03.3

19629.03.91968, §6.5§ 2.3 .

19638.03.41969§5.5§ 1.9

19647.53.01970■ §5.5§ 1.9

1965; 7.02.7 ''19715.51.8

I For method of compilation of estimates  see introduction.
2 Per 1,000 inhabitants. of the average population.

זה. לפרק מבוא ראה  היורדים אומדן חישוב שיטת נדבר 1

הממוצעת. האוכלוסייה של תושבים ל1,000 2
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יציאה, שנת לפי ומעלה שנה בחו"ל ששהו תושבימ  ד/6. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת

TABLE IV/6.  RESIDENTS WHO STAYED ABROAD ONE YEAR
OR MORE, BY YEAR OF DEPARTURE, CONTINENT OF BIRTH

AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)
19621968

לידה יבשת

ומטלה שנים 4 בחול שהו
Stayed abroad4 years or more

בחויל שהו
ומעלה שנתיים
Stayed abroad 2
years or moreContinent of birth and

עלייה יציאהותקופת Yearשנת of departureperiod of immigration

1196221964319662196631968

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

כולל 10,3169,59611,24714,31512,888GRANDסך TOTAL

Percentagesאחוזים

הגל 0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALך

ישראל 25.730.830.233.836.8Israelילידי born

הכל הוילסך 74.369.269.866.263.2Bornילידי abroad  total

6.66.48.37.96.7Asiaאסיה

1947 עד 0.91.00.80.91.1Immigratedעלו: : up to 1947

194819543.13.22.73.03.719481954
195519601.00.60.60.50.519551960
196119641.61.62.32.00.719611964
1965 +1.91.50.71965+

14.312.013.712.88.7Africaאפריקה

1947 עד :0.30.30.40.40.4Immigratedעלו: up to 1947

194819542.22.22.92.92.319481954
195519602.53.33.43.22.419551960
196119649.36.24.13.81.919611964

1965 +
2.92.51.71965+

אמריקה אירופה,
ואוקיאניה

53.450.847.845.547.8Europe, America and Oceania

1947 ער :12.511.68.78.910.1Immigratedעלו: up to 1947

1948195420.415.412.813.214.819481954

1955196014.19.87.06.57.519551960

196119646.414.011.810.38.019611964
1965+

7.56.67.41965 +

1 Did not return until the end of 1966.
2 Did not return until the end of 1968.
3 Did not return until the end of 1970.

.1966 סוף עד חזרו לא 1

.1968 סוף עד חזרו לא 2

0ל19. סוף עד חזרו לא 3
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לידה וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/7. לוח
(יהודים)

TABLE IV/7.  RESIDENTS WHO ETAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE,
BY YEAR OF DEPARTURE AND COUNTRY OF BIRTH (JEWS)

19621968

לידה ps

שנים * בחו"ל שהו
(road 4 years or more

ומעלה
Stayed a

ומעלה שנתיים בחו"ל שהו
Stayed abroad 2 years or

more
Country of birth

יציאה Yearשנת of departure

'196221964319662196631968

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

הכל 10,3169,59611,24714,31512,888TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ל 25.730.830.233.836.8Israelישרא

6.66.48.37.96.7Asiaאסיה

2.01.52.01.81.3Turkeyטורקיה

1.21.63.32.91.2Iranאירן

91.51.61.81.82.2Iraqירק

הארצות 1.91.71.21.42.0Otherיתר countries

14.312.013.712.88.7Africaא6ריקה

וטוניסיה אלג'יריה ,S8Morocco.12.09.19.79.1מרוקו, Algeria and
Tunisia

הארצות 2.32.94.03.72.9Otherיתר countries

48.743.137.836.539.8Europeאירופה

המועצות .4.83.83.23.33.6U.S.S.Rנרית

18.113.810.710.211.2Polandפולין

8.08.69.08.69.8Rumaniaרומניה

ואוסטריה 5.24.84.44.45.1Germanyגרמניה and Austria

1.71.61.41.31.5Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

3.53.02.32.21.9Hungaryהונגריה

הארצות 7.47.56.86.56.7Otherיתר countries

ואוקיאניה 4.77.710.09.08.0Americaאמריקה and Oceania

.2.63.13.13.9U.S.Aארה"ב

2.83.83.21.9Argentinaארגנטינה

הארצות 2.33.12.72.2Otherיתר countries

נ1 /Seenotes to Table IV6.
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(יהודים) ומין גיל יציאה, שנונ לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/8. לוח
TABLE 1V/8. _ RESDDENTS WHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE,

BY YEAR OF DEPARTURE, AGE AND SEX (JEWS) A
. ■. ■ 19621968

בהו שהו
rs or more

שנים 4 "ל
broad 4 yea

■מעלה
Stayed a

ומעלה שנתיים בחו''ל שהו
Stayed abroad 2years .

or more

Age and sex ומין יציאהגיל Yearשנת of departure

'196221964319662196631968

הכל סך
מוחלטים מספרים

9,596 10,31611,247

mbers

14,315

Absolute nu

12,888TOTAL

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.010O.O100.0100.0TOTALסך

01424.923.625.124.023.0014

152928.729.829.931.931.31529

304424.822.723.924.323.93044

456418.218.716.515.717.34564

65 +3.45.24.64.14.565+

חציוני יגיל 28.328.627.627.628.0Median age

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

זכרים :5,4885,0616,2417,9106,851Thereof.מזה: males

Percentagesאחוזים

הכל .100.0100.0100.0100סך 0100.0TOTAL

01425.323.425.123.823.1014

1529,29.331.629.631.730.8.. . 1529

304424.222.924.725.224.63044

456418.417.316.615.717.54564

65+ , ■, 2.84.84.03.64.065 +

חציוני גיל
!
28.028.127.827.828.3Median age

/:13 See notes to Tabel IV6. .6 ירן ללוח הערות ראה 13
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(יהודים) היעד1 וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים  ד/9. לוח
TABLE IV/9.  RESIDENTS WHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE,

BY YEAR OF DEPARTURE, AND COUNTRY OF DESTINATION 1

)JEWS)
19621968

■ יעד ארץ .

4.שנים בחול שהו
broad "4 years or more

ומעלה
■ Stayed a

ומעלה שנתיים בחול שהו
Stayed abroad 2 years

or more ;

Country ofdestination יציאה Yearשנת ofdepartuer

; 2196231964>1966 ■31966>1968

.

ן מוחלטים מספרים !Absolute numbers

הכל 9,596סך 10,316 '11,24714,315י. 12,888
ו

TOTAL

! '

.  \אחוזים Percentages

הכל 160.0סך 100.0 ;100.0100.0■ 100.0TOTAL

3.3',אסיה 3.7 ;6.35.6י 3.6Asia

טורקיה .'1.4 . 1.52.02.01.0Turkey

1.5אירן 1.0 i3.32.7: 1.5Iran

הארצות 10.4יתר 1.2 ■

,  ■ !

1.00.9, 1.1Other countries

אפריקה
' . 1

\2.T  ■ 7.7 /1.63.03.0Africa

אפריקה 1.4ורום 0.7 '1.51.6; 1.4Union of South Africa

הארצות 1.3'יתר 1.0 i1.11.41.6Other countries

45.7'אירופה 42.7 !45.545.8! 39.7Europe

ואוסטריה 5.1'גרמניה ■ ■ 3.1 \4.85.2\ 6.0Germany and Austria

1.2שוויץ 1.61.61.81.9Switzerland

המאוחדת :הממלכה 5.0 4.24.1 .4.2j ,5.1United Kingdom

14.1צרפת 17.8 ;14.113.38.5France

4.0איטליה 4.3 !4.74.83.4Iraly

הארצות 16.3יתר 9.7 116.216.514.8Other countires

ואוקיאניה 48.3אמרי,קה . . 51.9 ;■ ■ 45.645.653.7America and Oceania

6.8'קנדה 3.9 '8.71A8.1Canada

ב 32.0ארה'' 42.0 !25.727.737.9U.S.A.

. 1.6:ברזיל 1.41.71.81.3Brazil

2.7!ארגנטינה 0.6 i■ f

4.53.92.1Argentina

הארצות .5.2יתר 4:0 ;

;'' ' 1

5.04.8.4.3Other countries

1 Refers to the country stated by resident as destination.
** See note to Table IV/6.

יציאתו.; בעת עליה הודיע שהתושב לארץ מתייחס 1

.! י' . " _.. ד/6. ללוח הערות ראה 24
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גסיעה ודרן מגורים ארץ לפי גכנסים, תיירים  ד/10. לוח
TABLE IV/10.  TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE Am?

MODE OF TRAVEL
1971

היפ Byדרך sea
אחוזאחוז

הבל דירסך
פרט

יירמבקרי0למבקרים
הנכנסים
ייר

שינוי
לעומת

מגורים ארץ
Totalהאווירהיבשהבאניותבאניותהאוויר

1970
Country of residence

By sirסיורסיורBy landPercent
Excl.Cruisearrivingchange

cruisevisitorsby airfrom
visitors1970

הכל 656,756566,32529,71239,1951,52486.2+48.8TOTALסך
42,35920,2452,6701,1018,34347.8+45.9Asiaאסיה

+6,3024,1371,4976571165.6טורקיה 0.4Turkey 8,4538,159117173496.5+22.9אירן
4,0223,02071915812575.1+49.7Cyprusקפריסין 1,6701,5715893294.1+62.6Jspanיפן

אחרות +21,9123,35827910418,17115.3ארצות 55.5Other countries

21,606.20,5.378761484595.1+28.8Africaאפריקה
אפריקה 14,84314,53418812197.9+30.5Unionדרום ofSouth Afirca
אחרות 6,7636.003688274588.8+25.3Otherארצות countries

278,947224,45719,31933,1072,06480.5+50.1Europeאירופה
+29,39427,60596717764593.9סקנדינביה 55.6Scandinavia המאוחדת 64,32345,0362,41416,58628770.0+36.4Unitedהממלכה Kingdom 17,01114,5121,44387318385.3+72,3Netherlandsהולנד 10,4949,7062774327992.5+38.3בלגיה

+68,21160,2994,8502,87019288,4צרפת 37.9France
+1,5541,142285125273.5ספרד 79.4

16,11312,9469462,07314880.3+92.0Italyאיטליה +16,75813,4831,7961,4295080.5שוויץ 66.3Switzerland
34,47526,2342,1086,0943976.1+70.7Germanyגרמניה

5,6794,7022786158482.8+88.7אוסטריה
1139218381.442.3Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

2,4552,26016722692.1+21.9Rumaniaרומניה 1,31777247764458.6+60.8Yugoslaviaיוגוסלביה 7,6593.43C2,8481,3324944.8+42.6Greeceיוון
אחרות 3,3912,23844541229666.0+77.1Otherארצות countries

+304,694293,03t6,3994,45180896.2אמריקה 50.7America
25,58723,64e94880618792.4+42.8Canadaקנדה הברית (ארצות 255,818247,27(4,6573,39749496.7+53.3U.S.A. (מקסיקו 3,4333,3152541196.5+53.9Ivlexico 7,412ארגנטינה 7,783291245(95.2+24.TArgentina 4,703ברזיל 4,9341461 81A95.3+22.9Brazil

אורגואי
צ'ילי

939 1,041
1,527 1,615

93
58

9
\ 62>

90.3
94.6

 5.4
+51.'

Uruguay
Chile

אחרות 4,226ארצות 4,483154< 742;94.2+61. Other countries

7,923אוקיאניה 8,74444Cr 22c16< 90.6+25..Oceania
1אוסטרליה 370 7,173 7.80494 16+26.3 91.9Australia זילנד 1ניו 70 750 94067 5I 79.8+17.New Zealand

ידוע fלא 127 40103 168 iXXNot known
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וגיל מגירים ארץ לפי ,* גכגסים תיירים  ד/11. לוח

TABLE IV/11.  TOURISTS ARRIVING 1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGB,
19681971

גיל nsupgroupAge
הכל סך
Total

Country of residence מגורים ארץ
01415293044456465 +

מוחלטיםמספר Absolutenים umbers
1968404,27417,104121,167116,498102,39347,1121968

1969384,97821,651100,48384,666134,59943,5791969

1970414,67926,828114,12386,108142,67444,9461970

1971602,44837,604160,9591 16,245212,36175,2791971

Percentagesיםאחוז

1968100.04.230.028.825.311.71968

1969100.05.626.122.035.011.31969

1970100.06.527.520.834.410.81970

הכל סך  1971100.06.226.719.335.212.61971  TOTAL

100.013.718.929.229.38.9Asiaאסיה

חורכיה :100.09.419.227.237.07.2Thereofמזה: Turkey
100.017.217.530.326.38.7Iranאירן

100.06.629.125.030.58.8Africaאפריקה

אפריקה דרום :8100.04.227.222.834.910.9Thereofזת:
Union of South Africa

100.05.929.921.831.610.8Europeאירופה

סקנדינביה :100.03.728.816.936.514.1Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת .100.0הממלכה 7.328.918.733.311.8United Kingdom

100.02.332.018.134.113.5Netherlandsהולגד
100.06.725.821.635.210.7Belgiumבלגיה

100.09.430.420.928.810.5Franceגרפת
Spain(6.9)28.633.028.6(2.9)100.0ספרד

100.04.822.229.236.37.5Italyאיטליה
שוויץ

פ. ר. גרמניה,
100.03.339.422.226.98.2Switzerland
100.03.034.629.126.56.8Germany, F.R.

100.05.524.523.934.711.4Austriaאוסטריה
23.349.818.0Rumania(7.0)(1.9)100.0רומניה
100.03.126.427.226.616.7Greeceיוון

יקה 100.05.824.516.039.114.6Americaאמר

קנדה :100.06.329.017.936.210.6Thereofמזה: Canada
הברית 100.05.824.615.339.315.0Unitedארצות States

100.04.519.220.741.414.2Argentinaארגנטינה
100.03.819.221.543.012.5Brazilברזיל

100.05.430.917.338.28.2Oceaniaאוקיאניה

לעומת שינוי Percentageאחוז change on
קודמת precedingשנה year

19694.8+26.517.127.3 + 31.57.51969

1970+ 7.7+ 2.4+ 13.6+ 1.7+ 6.0+ 3.11970

1971+45.3+40.2+41.0+35.0+48.8+67.51971

1 Excl. cruise visitors and tourists from Arab countries to East
Jerusalem via the Allenby bridge.
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בארץ שהות משן לפי יוצאים/ תיירים ד/12. לוח
TABLE 1V/12. _ DEPARTING TOURISTS 1, BY LENGTH OF STAY

 19611971

שהות 19611965196919701971Durationמשך of stay

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 253,751סך 142,678376,524' 397,297 .584,923TOTAL

מחודש 203,907פחות 110,868297,482312,428471,601Less than one month
ימים 0

66,628 } 29,315}
1,7761,6942,7000 days ימים 1213,10913,18217,94312 days ימים 3536,27234,01341,398 .35 days ימים 6935,344 20,48764,470 .67,784101,04669 days ימים 101966,001 39,237119,327123,000204,4531019 days ימים 262935,934 21,82962,52872,755104,0612029 dyas

ומעלה 49,694חודש 31,04479,01184,835113,317One month or more
חודש 128,094 18,45745,70651,44869,5651 month חודשים 2 ,8,919 4,87913,32415,00319,8002 months חודשים 33,208 " 2,0525,4365,6867,327 '3 months חודשים 41 ;696 1,2962,7602,7033,4734 months חודשים 51,229 7921,9252,1382,9225 months חודשים 682,211 1,4003,0243,2464,73968 months חודשים 9111,227 9762,3882,0442,813911 months 2,568שנה 9083,8522,1321,631 ומטלה 542שנתיים 2845964351,047

 . 1 year
2 ■years or longer ידוע 150לא 1663134

! 5Not known

1ימים

Days
השהות חציון
ממוצעת שהות

14 '15161616Median stay
פחות ששהו לתיירים

י ■ מחודש
10 111313; 13

Average stay
of tourists who stayed

מ3 פחות ששהו לתיירים
חודשים

1819i 19
less than a month

of tourists who stayed
משנה פחות ששהו 22לתיירים ■ 25252524

less than 3 months
of tourists who stayed
less than one year

Percentagesאחוזים
הכל. 100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL
מחודש 80.4פחות . 78.179.078.780.5Less than one month

ימים 0
ימים 12
ימים 35
ימים 69
ימים 1019
ימים 2029

26.3 20.7

13.9 14.4
26.0 27.6
14,2 15.4

0.5
3.5
9.6
17.1
31.7
16.6

0.4
3.3
8.6
17.1
31.0
18.3

'0.5
3.1

' 7.1
17.3
■34.8
17.7

0 days
12 days
35 dyas

.■ , 69 dyas
■ 1019 dyas
2029 dyas ,t

ומטלה 19.6חודש 21.921.021.3\19.5One month or more
חודש 111.1 13.012.213.011.91 month חודשים 2

חודשים 3
חודשים 4

3.5 3.4
1.2 1.5
0.7 0.9

3.5
1.5
0.7

3.8
1.4
0.7

i 3:4
: 1.3
' 0.6

1 2 months
3 months
4 months חודשים 5

חודשים 68
חודשים 911

0.5 0.6
0.9 . 1.0
0.6 0.7

0.5
0.8
0.6

. 0.5
0.8

. .' 0.5

' 0.5
0.8

; 0.5

5 months
' 6^8 months
.9i 1 months שנה

ומטלה שנתיים
0.8 0.6
0.2 0.2

. 1.0
0.2

0.5
0.1

; 0.3
0.2

1 year
2 years or longer

/1 See. note 1 toTable IV11

MIGRATION 124



וקליטה עלייה הי. פרק

ולימו השכלה עברית, ידיעת לעלייה; הכנות
תרבות. נוהגי תעסוקה; ; דים

הכ מסידורי רצון שביעות העלייה: אחרי
האזנה עברית; לימוד כללי); (באופן דיור ; ניסה
תעסו ; בארץ לימודים ,. עיתונים וקריאת לרדיו
שכנים; ויחסי חברה חיי מוסדות; עם מגע ; קה

כללית. הסתגלות
חודשים 4 נערך ב') (שלב השני הביקור
מאז חודשים כ6 או הראשון הביקור אחרי

ארצה; עלייתו
שנח מהנושאים חלק נחקרים השני בביקור
בביקורים גם ושייחקרו הראשון בביקור קרו

ו הבאים
והסתגלות חינוך בחו"ל; יהודי וחינוך רקע
שכירה מעבודה הכנסות בארץ; העולה ילדי

כללי). (באופן
חודשים 6 נערך ג') (שלב השלישי הביקור
עלייתו מאז כשנה או השני הביקור אחרי

לישראל.
בנושאים העולים נחקרים השלישי בביקור
בית. וציוד הדיור מימון הכנסות, חדשים:
שנים ושלוש שנתיים הבאים הביקורים בשני
בעבודה', התיפקוד גם ייחקרו העלייה, אחרי
לעו הזכויותהניתנות מימוש ההכנסות' פירוט

ועוד. פנאי לה,
בקרב העברית השפה ידיעת מגבלות עקב
לשלושעשרה השאלונים מתורגמים העולים,
השולטים פוקדים ידי על נערך והראיון שפות
הבאות: לשפות תורגמו השאלונים אלה. בשפות
מוגרבית, לדינו, גרוזינית, אנגלית, אידיש,
צרפ פרסית, פולנית, ערבית, ספרדית, מרטית,

. י ורוסית. רומנית תית,
חודשי מדגם על שוטף באופן נערך הסקר
מתוך המוצא בכוח ועולים עולים כ110 של
המגיעים בכוח והעולים העולים אוכלוסיית
1971 בספטמבר החל חודש. באותו לישראל
כעולים בישראל השתקעו אשר תיירים נכללים
העו רשימת היא הסקר מסגרת ב?וח. ובעולים
נכנסו ואשר ומעלה 18 בגיל בכוח, והעולים לים
רשי מתוך מתא הדגם מסוים. בחודש לישראל
ארצות קבוצות של שכבות לפי המסודרת מה

בנפרד. בכוח ולעולים לעולים מוצא,
כמח יחד מצורפים חודשים 4 של מדגמים
מת שנה שבמשך כך עיבוד, לצורכי אחד זור
עולים כ450 אחד שבכל מדגמים 3 קבלים

בכוח. ועולים

עולים
■ . ■ ומקורות והסברים הגדרות
הגירה. תנועות ד', בפרק ראה

ואומדן חישוב שיטות
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה'"' הקבוצה
ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות "הגיל י

מבלי לארץ( הכניסה שנת לבין הלידה שנת בין
■ הכניסה. ובחודש בחודשהלידה לד)תחשב

את המנדט, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
שנשארו התיירים ואת המעפילים את י)עולים,
נרשמו אם בין לארץ, כניסתם שנת לפי בארץ
התיירים לאו. אם ובין המנדט שלטונות ידי על
כמשתקעים. נרשמו בה בשנה נכללו המשתקעים

עולים קליטת סקר
הלשכה ע"י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר .

הקליטה משרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
■ שימושי. חברתי למחקר והמכון

קליטת תהליך אחרי לעקוב י הסקר נזטרת י

בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה1 העולים
נקל הקליטה, תהליכי אחרי לעקוב מנת על
וכן הביקורים בכל הנחקרים נושאים מספר בעו
הביקורים. מ באחדים. ,רק הנחקרים נושאים,
מתייחסים הביקורים. בכל החוזרים הנושאים
העברית השפה ידיעת העבודה, הדיור, לתחומי
נחקר מהתחומים אחד בכל החברתית. והקליטה
החקירה בשלב העולה של .העובדתי המצב
העולה .של הסוביקטיבית תגובתו וכן המסוים

. וכד'). (שביעות1,רצון, מצבו לגבי

3 במשך שבמדגם, העולים אחרי המעקב
בי ב5 נערך בארץ, לשהותם הראשונות השנים
ביקור לכל זו. תקופה במשך העולה אצל קורים
השאלונים אותם פי על מיוחד. שאלון הוכן
לפני אחדות תכונות על גם העולים נחקרים

עלייתם.
כחודש נערך אי) (שלב הראשון הביקור
העולה של כניסתו מאז חודשיים עד וחצי
"י יי י .; י יי ארצה;"י
הבאים: הנושאים נחקרים הראשון בביקורי י

בארץ; קודמים ביקורים : העלייה לפני רקגנ
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במאי ובשנייה 1970 במאי לראשונה רואיינו
לראשזנה רואיינו השני המחזור ונדגמי ,1971
בעברית פוקד ע"י נערכו הראיונות .1971 במאי

הצורך. לפי הסטודנט, בשפת או
הלוחות עובדו מדגמי' הינו שהסקר מאחר
במספר מהמדגם נחקר כל תכונות הכפלת תוך
בגורם היינו באוכלוסייה, ייצג שהוא המקרים
מוסד לכל בנפרד חושב הניפוח גורם ניפוח.

אקדמי.
הסטודנטים הסטודנטים. ומנהל הלימוד סוגי
האקדמיים במוסדות ללמוד יכולים מחו"ל
סטודנט ככל היינו רגילים, כתלמידים בארץ

אקדמי. תואר לקבל כדי ישראלי,
לימודיהם שרמת מחו"ל סטודנטים אותם
המוסדות לדרישות מתאימה אינה התיכוניים
עברית, יודעים שאינם ו/או בארץ האקדמיים
ב"שנת קדםאקדמיים ללימודים מופנים
עברית לומדים הם זו, לימודים בשנת הכנה".
ללי הכניסה לדרישת בהתאם אחרים ומקצועות
לקראת מכן, לאחר ללמוד שברצונם מודים
נרשמים הם ההכנה שנת לאחר אקדמי. תואר

האקדמיים. במוסדות רגילים ללימודים
מיו לימודים תוכנית גם קיימת לכך, פרט
לסטודנטים המיועדת אחת, שנה בת חדת,
באר לומדים אלה סטודנטים וקנדה. מארה"ב
הם שבמהלכם לתואר, רגילים לימודים צם
לימודים לומדים הם בה לשנה, ארצה באים
נח אלה ולימודים באנגלית, כלל בדרך שונים,

בארצם. להם שבים
או "עולה" אשרת בעלי מחו"ל הסטודנטים
זכאים עולים),  לעיל (ראה בכוח" "עולה
שב הסטודנטים ממנהל ושירותים טיפול לקבל
נותן הסטודנטים מנהל העלייה. לקליטת משרד
לימוד, ולשכר לקיום מלגות אלה לסטודנטים
הכל למצבו בהתאם שנה מידי נקבע שגובהן
הסטודנטים מנהל מסייע כן סטודנט. כל של כלי
סטודנטים בשיכוני כלל בדרך דיור, בהשגת

האקדמיים. המוסדות שליד

עולה שלב ובכל מחזור בכל ההיענות אחוז
כשברוב וירידה), מוות למקרי (פרט 900/0 על
באיתור מקשיים ההיענות אי נובעת המקרים

העולה. כתובת
מנופחים מדגם, על מבוסס שהסקר מאחר

לאוכלוסייה. המדגם נתוני
"סקר ראה האומדנים עריכת דרך על
מתוך "1969 (ספטמברדצמבר עולים, קליטת
1971 ,7 מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון מוסף
המבוא). בסוף רשימה (ראה 381 מסי ובפרסום
לשלושת מתייחסים כאן המובאים הנתונים
ליש שהגיעו העולים אצל הראשונים הביקורים
1970 אוגוסט עד 1969 ספטמבר בתקופה ראל
לאחר ושנה חודשים 6 כחודשיים, נחקרו אשר
שעלו עולים לגבי נתונים מובאים כן עלייתם.
נחקרו אשר ,1971 אוגוסט עד 1970 מספטמבר

עלייתם. אחרי חודשים ובשישה כחודשיים

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר
הפקר ומבנה האוכלוסייה

נחשבו זה, סקר לצורך מחו"ל בסטודנטים
האקד במוסדות ללמוד שהתחילו הסטודנטים
(כולל חינוך).  כ' פרק (ר' בישראל מיים
בתשל"א או בתש"ל קדםאקדמיים), בלימודים

ב1.1.1969. החל לישראל ושנכנסו
אחר" שנים מספר במשך מעקב כולל הסקר
"המחזור" מחו"ל. סטודנטים של "מחזורים" שני
בנ"ל לישראל שבאו סטודנטים כלל הראשון,
בארץ האקדמיים במוסדות ללמוד ושהתחילו
"המחזור" .(1969/70) תש"ל הלימודים בשנת
וש כנ"ל ארצה שנכנסו סטודנטים כלל השני
תשל"א הלימודים בשנת ללמוד התחילו
ממצאים מכילים זה בפרק הלוחות .(1970/71)
הראשון, המחזור של והשניה הראשונה מחקירתו

השני. המחוור של הראשונה ומחקירתו
הוצא מהמחזורים אחד כל אוכלוסיית מתוך
הראשון המחזור נדגמי כ200/0. של מדגם

פרסומיט

(תש"ל) עולים קליטת סקר (381)

אחרימ מומיות עט בשיתוף הלשכה 8רמומי
מרכז עם בשיתוף (19481953) לישראל העלייה (60)

בישראל כלכלי למחקר פאלק

מיוחדים פרסומים
(1968) לישראל העלייה (308)
(1969) לישראל העלייה (335)
(1971) לישראל העלייה (349)

לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (350)
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IMMIGRANTS עולים

(יהודים) משתקעים ותיירים עולים  ח/1. לוח
TABLE V/I.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING (JEWS)

18821971

משתקעים ותיירים עולים
Immigrants and tourists settling

שיעור2עולים1שיעור2עולים1
1ImmigrantsRate21ImmigrantsRate*

הבל עוליםסך
תיירים
שיעור*משתקעים

TotalImmigrantsTouirstsRate*
settling

המדינה קום Beforeלפני Establishment of the StateSince Establishment of the State המדינה קום מאז

1882.5570,0001,407,103 19481,360,19246,911
19141971

1919482,857193445,2671771,290,619 319481,261,34729,272
14 V 19481968

19191,80632193566,472206101,828 31948101,8199229

239,576 1949239,076500266
19208,223135193629,59580170,249 1950169,405844154
19218,294115193710,62927175,095 1951173,9011,194132

19228,683104193814,6753624,369 195223,37599417

19238,17591193931,1957211,326 195310,3479798

192413,892146194010,64323
18,370 195417,47189912

37,478 195536,3031,17524
192534,38628519414,59210

56,234 195654,9251,30935
192613,8559319424,206971,224 195769,7331,49141

19273,03420194310,0632027,082 . 195825,9191,16315

19282,17814194415,5523023,895 195922,98790813

19295,24934194515,25928
24,510 196023,4871,02313

47,638 196146,5711,06725
19304,94430194618,76032

61,328 196259,4731,85530
.19314,07524194722,0983664,364 196362,0862,278' 30

193212,553691 148 17,1657354,716 196452,1932,52325

193337,337177
4 V4830,736 196528,5012,23514

15,730 196613,4512,2797

14,327 196712,2372,0906

20,544 196818,0872,4578

116,484 196998,84517,639
1971

37,804 ■M96932,6795,12515

36,750 5197029,9616,78914

41,930 197136,2055,72516

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.
4 Since. 1969 incl. potential immigrants. > Since 1970 incl.
nonJews and excl. immigrating citizens.

מספר 2 בארץ. שנשארו ותיירים מעפילים גולל 1

יהודיים תושבים ל1,000 המשתקעיט והתיירים העולים
החל 4 .15.5.1948 מאז 3 הממוצעת. האוכלוסייה של
לא כולל ב1970 החל 5 בכוח. עולים כולל ב1969

עולים. אזרחים כולל ולא יהודים
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 (יהודים) לידה ויבשת עלייה תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/2. לוח
TABLE V/2.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY PERIOD OF

IMMIGRATION AND CONTINENT OF BIRTH (JEWS)
' 19191971

מוחלטים מספרים Absolute Numbers אחוזים. ■ ■ Percentages
עלייה 1rתקופת

 אירופהאסיה//iאירופהאסיה, Period
6t Immigrationהבל ידועאמריקהאפריקהסך הכללא אמריקהאפריקהסך

: rotal'AsiaEurope'Not known1:TotalAsiaEurope
' . 

AfricaAmericai "'!
AfricaAmerica

i יםעו?■
ij

_ ' Immigrants
191914 V 1948452,15844,809385,06622,283100.089.6 10.4
15 V 1948 19711,377,831721,797635,78320,251100.046.8"■' ■"  53.2
15 V1948 19681,261,347681,604560,29719,446700.045.1 .; 54.9
15 V 19481951684,201330,456334,97118,774lioo.o50.3 49.7

1952195451,19339,97811,18728100.021.9 78.1
19551957160,961110.71449,630 .00.030.9ך617. 69.1
1958196072,39325,92646,46070'64.2' 35.8
19611964220,323133,56186,74814 .100.0:39.4 60.6
1965196872,27640,96931,3016100.0, 43.3 56.7

15V31 XII 1948101,81912.931 .77,03211,856100.0'85.6 14.4
1949239,076110,780123,0975,199100.052.7 .. 47.3
1950169,40583,29684,6381,471'100.050.4 49.6
1951173,901123,44950,204248;100.0 28.9 71.1
195223,37516,725. 6,647 '3: 100.028.4 71.6
195310,3477,7602,574 :13i 100.024.9 75.1
195417,47115,4931,966. 12' 100.011.3 88.7 ;
195536,30333,736 2,562י 5.ioo.o7.1 . . . 92.9 ,

195654,92547,6177,305" '3100.013.3 86.7
195769,73329,361 39,763609100.0;57.5 42.5
195825,91911,49014,4281100.055.7 .. . 44.3
195922,9877,6 35.15,3484100.066.8 "' 33.2
ל196023,4876,801 16,684 .2ioo.o■ 71.0 29.0
196146,57121,99924,5657,100.0.52.7 47.3
י196259,473 46;67712,793'3■' 100.021.5 78.5
196362,08643,05419,0284;100.0.30.7 ' 69.3
196452,19321,83130,362j 100.0 , .58.2 41.8
196528,50113,476 15,0251;IOO.O '52.7 '47.3
196613,4515,9147,537.ioo.o56.0 44.0 .
196712,2378,2224,015100.032.8 67.2
196818,08713,3574,7246jioo.o26.1 73.9

תיי משתקע■ |;ים ttlingTouristsי0 s e
15 V 19481968 ן29,272 1,49117,414367ioo.o60.2 39.8

משתקפיםעולינ ותיירים 1Immigrants and tourists settling

19691971116,48440,19375,486805■100.065.3 34.7
U96937,80416,38021,063361100.056.3 43.7
21970. .36,75013,544. 22,952254'100.0.. 62.9 . 37.1
197141,93010,269_■ 31,471 ,190100.0, 24.6 ,., .75.4

'See note Ato table V/l. :,
2 See note 5 to TableV/1.

ללוחה/1. 4 הערה ראה 1

ה/1. ללוח 5 הערה ראה 2
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(יהודים) ומין גיל עלייה, תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/3. לוח
TABLE V/3.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY PERIOD OF

IMMIGRATION, AGE AND SEX (JEWS)
19481971

עלייה גילתקופת Ageקבוצת groupאחוזגיל
Period ofהזכריםחציוני
immigration1הכל סך

Total'014152930^*4456465 +
Median
age

Percent
males

מוחלטים :מספרים numbersAbsolute
tsImmigraעולים n

2194819681,261,347394,053333,421250,416221,50256,37325.649.9
219481951684,201192,226199,369143,882114,63328,85326.250.2
1952195451,19318,42414,5798,5337,5462,07421.450.4
19551957160,96161,68436,98931,29425,8065,12721.651.3
1958196072,39323,57813,21416,15215,6993,71929.149.0
19611964220,32376,63850,08939,38442,73511,29923.449.1
1965196872,27621,50319,18111,17115,0835,30126.547.9

settlingTouristsמשתקעיםתיירים
21948196829,2724,1169,0055,9605,9154,04533.847.3

משתקע>עולי ותייריט ngם dם tourists settliImmigrants an
19691971116,48425,53641,71719,13920,5658,80525.347.4

3196937,8049,06214,1415,6356,3481,95223.848.3
4197036,7507,35013,4786,2696,4823,13126.247.1
197141,9309,12414,0987,2357,7353,72226.946.9

Percentagesאחוזים
Immigrantsעולים

19481968100.031.326.519.917.84.525.649.9
19481951100.028.329.421.216.84.326.250.2
19521954100.036.028.516.714.74.121.450.4
19551957100.038.323.019.516.03.221.651.3
19581960100.032.518.322.321.75.229.149.0
19611964100.034.822.817.919.45.123.449.1
19651968100.029.826.615.520.97.226.547.9

settlingTouristsמשתקעיםתיירים
219481968100.014.231.020.520.413.933.847.3

ותיירעולי cי שתקע מ s.ט ts 9ettli ng Dn d to u r iImmigrants a
1969 1971100.022.136.016.517.87.625.347.4

31969100.024.438.115.217.15.223.848.3
■U970100.020.036.717.117.78.526.247.1
1971100.021.833.617.318.48.926.946.9

' Incl. age not known.
2 Since 15 V 1948.
> See note (4) to Table V/l.
* See note (5) to Table V/l.

ידוע. לא גיל כולל 1

.15 V 2נ!1948
ר,/'. ללוח 4 הערה ראה נ
ד,/'. ללוח 5 הערה ראה *
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לידה ויבשת גיל מין, לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/4. לוח
TABLE V/4.  IMMIGRANTS AND TOtTRISTS SETTLJNG, BY SEX, AGE AND

CONTINENT OF BIRTH
1970; 1971 1

Absolute num. מוחלטים הזכPercentagesאתוזיםמספרים Percentאתוז males רים

גיל אירופהאסיה.אירופהאסיהאירופהאסיהקבוצת
Age groupהכל הבלאמריקהאפריקהסך הבלאמריקהאפריקהסך אמריקהאפריקהסך

' ' ! 'TotalAsiaEuropeTotalAsiaEuropeTotalAsiaEurope
AfricaAmericaAfricaAmericaAfrica ,America

1970
הכל סך
TOTAL

36,75013,54422,952100.0100.0 100.047.148.246.5

. 042,067.8221,2425.65.4 6.151.552.251.1
592,493■ 1,0611,4256.86.2 7.851.950.5!52.8
1014 ■2,7901,3511,4367.66.3 . 10.049.3' 48.8'49.8
1519 ' ■4,343■ 1,9242,39611.810.5 14.248.351.6 '45.6

■ 20245,8871,7984,03116.017.6 13.340.2 '43.3.38!9
25293,2481,1372,0938.99.1 8.446.046.545.8
30342,2117851,4016.06.1 5.846.948.7 ,45:9
35391,9166961,2035.25.2 5.147.846.848.5
40442,1427731,3525.95.9 5.748.047.9 ..48.2
45^*92,1287721,3385.85.8 5.749.250.648.4
50541,479. 5629124.04.0 4.250.347.752.1
55591,4495099294.04.1 3.849.6 52.148.7
6064 ■.1,4264539633.94.2 3.3 .45.748.1.44.4
65+3,131890. 2,2038.59.6 6.6 .46.942.9 148.3

Not known ידוע $}?40. 1128XX X. xX, X

Median age חציוני 26.224.527.2XXגיל X26.524.028.0
■  1

1971

הכל .סך ■41,93010,26931,471100.O100.0 100.046.952.546.7
TOTAL
042,5575691,9866.16.3 5.552.056.150.9

' 593,043 7382,3037.37.3 7.249.7■ 49.3: 49.8
10143,5249882,5348.48.1 9.6'50.249.7 50:3 .

15194,5891,4443,13810.910.0 14.146.748.146.1
 2024 ' '5,859' 1,3854,43814.0 ■14.1 13.540.5' 43.2■' 39.8

■ 2529 *3,6508942,7408.78.7 8.7■45.4"4 45.5' 45.4 '

30342,6365822,0466.36.5 5.746.845.7 .47.2
35392,3055361,7505.55.6 5.247.1'47.047.O
45442,2945211,7665.55.6 5.149.347.649.8

.. 45^t9■2,4405231,8985.8. 6.0 5.147.2'49.346.6
50541,804■■4301,3674.34.3 4.249.6. 49.549.7
55591,759.4531,2934.24.1 4.445.649.2 '44.6

■ 60641,732■ ■ 4001,3194.14.2 ■ 3.9,44.544.8: 44.4
65+ ■r3,721800, 2,8838.99.2 7.848.646.8 149.1

Not known ידוע 17610XXלא XXXX 

Median age חציוני 26.925.427.4XXגיל X27.124.8' ■ 27.8

1 See note 5 toTable V/l. ." ה/1; ללוח ? הערה ראה 1
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/5. לוח
מגורים ויבשת

TABLE V/5.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY STATUS IN FAMILY,
FAMILY SIZE AND CONTINENT OFRESDDENCE

1970; 197H

במשפחה מעמד
משפחה וגודל

19701971;

הבל2 סך
TotaU

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הבלג סך
Total'

. אסיח
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

Status in family and
. family size

הכל 36,75010,68925,83941,930סך .■8,13133,773TOTAL

משפחה 7,3272,216ואשי
1

5,0819,139 1,7347,403Family heads

16,5356,03110,43320,8364,36416,468Accompanyingנלווים persons

12,8882,44210,32511,9552,0339,902Singleבודדים

לפי משפחה, Familyראשי heads, by family sire

משפחה גודל

נפשות 23,024. 7592,255 ,3,545 i679 .2,8642 persons

נפשות 31,708469 .1,2302,150. . 3521,7983 persons

;. נפשות 41,367'4079531,857. 2841,5734persOns

נפשות 5621' 2193998741697055 persons

ויותר נפשות 6607362 .2447132504636 persons and more

 ממוצע משפחה נודל
י . בודדים) (כולל ,

1.82.31.72.02,22.0Average size of family
)incl. single)

ממוצע משפחה גידל
בודדים) בולל (לא

3.3 :' 3.73.13.33.53.2Average size of family
)excl. signle)

1See note5toTable V/I.
2 Incl. continent of residence not known.
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בחו"ל יד ומשלח מין לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/6. לוח
TABLE V/6.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY SEX AND

OCCUPATION ABROAD 1970; 1971 1

Occupation abroad
1971

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

1970

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

בחול יד משלח

GRAND TOTAL
OCCUPATION STATED
Professional, scientiifc, technical
and related workers

Engineers and measurers
Scientic workers
Humanities t£ social sciences
Physicians
Nurses and midwives
Chemists and other medical
workers

Teachers and instructors
Religious workers
Judges and lawyers
Artists and authors

Administrative, executive mana
gerial and clerical
Managers
Clerks

Traders, agents and salesmen

Farmers, ifshermen and related
Workers in transport and
communication

Construction workers, quarry
men and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport £ recreation
Unskilled workers

NO OCCUPATION
Housewives
Children under 13 years
Students over 14 years
Supported and others

NOT KNOWN

OCCUPATION STATED
Professional, scientific, tech
nical and related workers

Administrative, executive,
managerial and clerical

Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen etc.
Transport and communicat
ion workers

Construction workers
quarrymen and miners

Cratfsmen production pro
cess and related workers

Services, sport £ recreation

Absolute numbers
22,265 19,665 41,930

6,388 9,429 15,817
3,024 3,165 6,189

מוחלטים מספרים
19,436 17,314 36,750
5,399 8,185 13,584
2,S26 3,10S /5,15.5

1,3381,1052331,4541,126328
391254137400260140
597272325719321398
645467178622383239
2962527143315418
245117228315112203

1,2123538591,281351930
12812711241195

1301042615912633
549281268682352330

2,8011,0171,7842,6669681,698

2682383026623927
2,5337791,7542,4007291,671
1,4081,2531551,6861,408278

11199121098920
3092713849446925

11216391771716

2,3211,7895323,2652.434831

541257284749360389
29023159482365117

21,2247,79813,42623,8278,84314,984
6,2766,2766,4496,449
6,6123,3743,2388,2364,1784.058
6,8873,4103,4777,1783,4403,738
1,4491,0144351,9641,221739
1,9421,3316112,2861,393893

Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.O100.0100.0
42.439.047.340.434.948.2

27.1 10.7 17.4 33.4 12.8 21.0

10.615.82.911.015.54.4
0.81.20.20.71.00.3
2.33.40.73.25.20.4

1.32.10.21.11.90.1

17.522.510.021.326.813.3

4.13.25.34.94.06.2

כולל סך
יד משלח בעלי
מקצועות ב9לי

מדעיים, חופשיים,
ודומיהם טכניים

ומודדים מהנדסים
הטבע מדעי עובדי

והחברה הרוח מדעי עובדי
רופאים

ומיילדות אחיות
ועובדים רוקחים

ברפואה מקצועיים
ומדריכים מורים

דת עובדי
דין ועורכי שופטים

וסופרים אמנים
(אדמינימ מגהליט
ופקידים ם) טרטורי

מנהלים
פקידים

סוכנים סוחרים,
וזבנים

ודו' חקלאים,דייגים
בתחבורה ט י ד ב ו ע
קשר ובמקצועות
בבנייה, עובדים

ובמכרות במחצבים
מלאכה בעלי

בחרושת ועובדים
ובידור שירותים,ספורט

יים מקצוע בלתי
יד משלח ללא

בית עקרות
13 גיל עד ילדים

14 גיל מעל תלמידים
ואחרים נתמכים

ידוע לא
יד משלח בעלי

חופשיים, מקצועות בעלי
וטכניים מדעיים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים
ופקידים

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

בתחבורה עובדים
קשר ובמקצועות

במחצבים בבנייה, עובדים
ובמכרות

ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת אחרים

ובידור ספורט שירותים,
1 See note 5 to Table E/l. ה/1 ללוח 5 הערה ראה 1
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מגורים ויבשת לארץ בחוץ יד משלח לפי משתקעים/ ותיירים עולים  ה/7. לוח
TABLE V/7.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY OCCUPATION

ABROAD AND CONTINENT OF RESIDENCE
197H

משתקעיםטולים עוליםמזה:ותיירים
Immigrants and tourists settlingnmigrantsThereof: ii

בחול יד משלח
הכל1 סך
Total 1

אסיה
אפריקה

AsiaAfrica

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה

AsiaAfrica

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

Occupation abroad

כולל 41,9308,13133,7735,52120.605GRANDסך TOTAL

יד משלח לי 15,8172,09713,7111,3118,977Occupationנע stated

יד משלח 23,8275,38618,4273,80111,113Noללא occupation

ידוע 2,2866481,635409515Notלא known

יר משלח 15,8172,09713,7111,3118,977Occupationנעלי stated  total
הכל סן

ומודדים 1,454951,35949951Engineersמהנדסים and measurers
הטבע מדעי 400133873234Scientificעובדי workers
הרוח מדעי 7194167817368Humanitiesעוברי and social sciences

workersוהחברה
6224957210363Physiciansרופאים .

ומיילדות 4332940325.287Nursesאחיור! and midwives
ועלבדיס 3155026527166Chemistsרוקחים and other medical

ברפואה workersמקצועיים
ומדריכים 1,281951,18660419Teachersמורים and instructors

דת 124171071129Religiousעובדי workers
דין ועורכי 15920139777Judgesשופטים and lawyers

וסופרים 6823165114388Artistsאמנים and authors
266432231270Managersמנהלים (administrators)

(אדמיניסטרטורים)
2.4004241,9752741.114Clerksפקידים

וזבנים סוכנים ,1,6864181,265230767Tradersסוחרים, agents and salesmen
ודומיהם דייגים ,10936733137Farmersחקלאים, ifshermen and related

בתחבורה 4946842652372Workersעובדים in transport and com
קשר municationובמקצועות
בבנייה, 1772315418129Constructionגוברים workers, quarry

ובמכרות menבמחצבות and miners
'ועובדים מלאכה ,3,2654712,7933442,370Craftsmenבטלי production process

בחרושת andאתרים related workers
שירותים .7499865169467כובדי Workers in services

מקצועיים בלתי 4827640458367Unskilledעובדים workers

יר משלח 23,8275,38618,4273,80111,113Occupationללא stated  total
ל הב סן
בית 6,4491,6694.7731,1482,896Housewivesעקרות

13 גיל עד 8,2361,8916,3441,4834,370Childrenילדים under 13 years

14 גיל מטל 7,1781,4995,6769042,779Pupilsתלמידים over 14 years

ואחרים 1,9643271,6342661.068Supportedנתמכים and others

1 See note 5 to Table V/l.
2 Incl. continent of residence not known.
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בחו"ל משלחיד לפי ומעלה, 15 בני משתקעיס ותיירים עוליס  ה/8. לוח
גיל וקבוצת

TABLE V/8. _ IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, AGED 15 Amf OVER
BY OCCUPATION ABROAD AND AGE GROUP

1911

גיל Ageקבוצת group:

יד הכלמשלח סך
Total15192029304445545559506465+

Occupation :

כולל 32,8284,5899,5097,2364,2441,7591,7323,721GRANDסך TOTAL
יד משלח בעלי

1 11
15,8174945,0444,9932,82691272S764OCCUPATION STATED

יד. משלח 14,7324.0373,3041,7551,1517028812,928NOללא OCCUPATION
ידוע 2,279581,16148726714512629NOTלא KNOWN  יד משלח בעלי
הכל סך

15,8174945,0444,9932,826912725764OCCUPATION STATED
 TOTAL מקצועות בעלי

מדעיים חופשיים,
6,189762,4262,141901222184229Professional, scientiifc,

technical and related
ודומיהם workersטכניים

ומודדיט מהנדסים
הטבע מדעי עובדי

1,454
400

11
2

501
163

635
155

204
57

38
4

34
7

31
12

Engineers and measurers
Scientiifc workers והחברה הרוח מדעי 7194286232121312124Humanitiesעובדי and social
sciences workers

רופאים
ומילדות אחיות

622
43315

145
187

258
135

127

63
26
20

26
9

40
4

Physicians
Nurses and midwives ועובדים 31531257359181917Chemistsרוקחים and other ברפואה medicalמקצועיים workers

ומדריכים 1,28112649379138422830Teachersמורים and instructors
דת 12433626145731Religiousעובדי workers

דין ועורכי 159235503681216Judgesשופטים and lawyers
וסופרים 6822429919882302124Artistsאומנים and authors

דמיניס (א ,2,6661261,099616444ISO120109Administratingמנהליט executive.
ופקידים ם) טורי ר managerialט andclerical

מנהלים
(אדמיניסטרטורים)

2661447073282029
workers
Managers (administra
tors) 2,4001251,05554637112210080Clerksפקידים

סוכנים סוחרים,
וובנים

1,68534263504368180163171Traders, agents and
salesmen

דייגים ,1094551969313Farmersחקלאים, ifshermen and
relatedודומיהם workers

בתחבורה 494211131951H24179Workersעובדים in transport and קשר communicationובמקצועות
בבנייה, )עובדים 177t4737 4819108Construction workers, ומכרות qaurrymenבמחצבות andminers

מלאכה 156בעלי 3,265692730 1,089240174181Craftsmen, production pro
אחרים cessועובדים and related worker

בחרושת
שירותים, Iעובדי 7495262139 214342522Services, sport and recreat
ובידור ionספורט workers

ידוע 18לא 4828787 167342922Not known
יד משלח 4,037ללא 14,7323,304I 1,7551,157028812,928NO OCCUPATION 

הכל TOTALסך
בית 106עקרות 6,4289711,125 1,6806737231,183Housewives

14 גיל מעל 3,929תלמידים 6,3412,3268 61349Pupils over 14 years
ואחרים Iנתמכים 1,963718 14261541,736Supported and others
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במשפחה, מעמד גיל, מגורים, יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/9. לוח
משפחתי ומצב מין

TABLE V/9.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY CONTINENT OF
RESD3ENCE, AGE, STATUS LN FAMILY, SEX AND MARITAL STATUS

1971

1
|
a

c

r
aעולים|f h

הכל sבכוח|iSעולים3ך
Off|£s t

TotalImmigrantsoPotentialIn* 2
aimmigrants"2 ",

§
(3

1
(3

5
3 2
S f

a

הכל 41,93024,642,496111,5634,229TOTALסך

מגורים Continentיבשת o f
residence

8,1315,2143071,949661AsiaAfricaאסיהאפריקה
20,88816,8205222,3191,227Europeאירופה
12,8852,6016627,2932,329Americaאמריקה
ידוע 2675212Notלא Known

Ageגיל
0149,1246,3351322,300357014
152914,0986,4275264,9922,1531529
30447,2354,6782041,7875663044
45647,7355,1642391,6706624564
65+3,7212,03139480649065+

ידוע 177181Notלא known
חציוני 26.928.534.424.725.4medianגיל age

במשפחה Statusמעמד i n family
משפחה 9,1396,2281682,252491Familyראשי heads

20,83615,4352294,507665Accompanyingנלווים persons
11,9552,979,09914,8043,073Singleבודדים

ממוצע משפחה Averageגודל size 0 f
family

בודדים .2.02.71.21.61.2Inclכולל single
בודדים כולל .3.33.52.43.02.4Exclלא single

משפחתי Materialמצב status
(15 + for)(לבני aged 15+)

הכל סך  15,0568,4455744,2481,789Malesזכרים  total

5,5732,5712141,860928Singleרויקים

8,7555,5052592,262729Marriedנשואים

290146394659Divorcedגרושים

409204617272Widowedאלמנים

ידוע 2919181Notלא known

הבל סך  17,7509,8627905,0152,083Femalesנקבות  total

6,0172,4752482,2431,051Singleרווקות

9,1535,7213162,353763Marriedנשואות

5173013510180Divorcedגרושות
1,9871,315186301185Widowsאלמנות
ידוע 76505174Motלא known
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survey of immigrant absorption עולים קליטת סקר
לימוד ושנות מין לפי ובתשל"א, בתש"ל שעלו ומעלה 18 בגיל עולים ה/10. לוח

TABLE V/10. _ IMMIGRANTS AGED 18+ IMMIGRATED IN 1969/70 AND
1970/71, BY SEX AND YEARS OF STUDY

Yearsof study

1970/71 תשל"א

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

1969/70 תשיל

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

לימוד שנות

TOTAL

TOTAL
0
18
912
1315
16+

Median years of study

5Immigrantsולים7
Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
13,3005,8007,50014,600,1007,500 7
Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.O100.0 100.0
10.26.113.48.68.19.0
38.738.338.831.029.832.3
30.430.030.730.127.932.4
9.28.89.516.016.415.4
11.516.87.614.317.810.9
9.29.78.610.410.710.1

הכל סך

הכל סך
0
18
912
1315
16+

לימוד שנות חציון

בכוח Potentialעולים immigrants
Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

הכל 6,9003,0003,9008,5003,9004,600TOTALסך
!igesPercentאחוזים

הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100סך
0(1.4)(2.7)2.8(1.1)4.20 188.88.09.511.211.411.218 91234.332.136.126.318.832.6912 131526.026.425.226.027.324.91315

16+29.533.526.533.741.427.1' > 16+
לימוד שנות 13.614.113.214.115.013.2Medianחציון years of study

(אחוזים) עברית דיבור לפי ובתשל"א, בתש''ל שעלו עולים ח/11. לוח
TABLE V/ll. _ IMMIGRANTS IMMIGRATED IN 1969/70 AND 1970/71, BY SPEAKING

HEBREW (PERCENTAGES)

1969/70 1970/71תש'"ל תשל"א
6אחרי 6אחריאחרי אתרי

חודשיםחודשייםשנהחודשיםחודשיים
בישראלבישראלבחו"לבישראלבישראלבישראלבחו"ל
AbroadAfter 2After 6AfterAbroadAfter 2After 6

monthsmonthsa yearmonthsmonths
in Israelin Israelin Israelin Israelin Israel

rעוליםImmigrants הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
חופשי עברית מדגר
בקושי עברית מזבר

4.2
10.8

10.7
34.3

17.4
39.6

31.5
36.6

4.9
12.3

12.8
36.5

21.3
39.5

Speaks Hebrew lfuently
Hardly speaks Hebrew כלל עברית מדבר 85.055.043.031.982.850.739.2Doesאינו not speak Hebrewat all

*
Potentialבכוחעולים immigrants'

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
חופשי עברית מדבר
בקושי עברית מדבר

13.7
23.0

29.2
43.9

41.9
39.8

51.9
29.9

13.8
23.1

21.0
49.3

32.1
48.1

Speaks Hebrew lfuently
Hardly speaks Hebrew

כלל עברית מדבר Does.63.326.918.318.263.129.719.8אינו not speak Hebrewat all
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ושביעות עבודה כוח תכונות לפי י, ובתשל"א בתש"ל שעלו עולים  ה/12. לוח
מהעבודה רצון

TABLE V/12.  IMMIGRANTS IMMIGRATED IN 1969/70, AND 1970/71 1,

BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS AND SATISFACTION WITHWORK

1969/70 1970/71תשל'אתשיל

6אחרי 6אחריאחריאחרי אחרי
חודשיםחודשייםשנהחודשיםחודשיים
בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל
Atfer 2Atfer 6Atfer aAtfer 2Atfer 6
monthsmonthsyear inmonthsmonths
in Israelin IsraelIsraelin Israelin Isaerl

Immigrantsעולים
Labour force characteristics

and sex

13,30013,10013,00014,60014,300TOTAL (Absolute numbers)

35.8
61.2

47.8
82.6

56.4
88.4

39.3
53.9

56.0
81.6

Percent in labour force
Percentof employed (out of those in
labour force) ;

Thereof:
Males (Absolute numbers)
Percent in labour force
Percent of employed (out of those in
labour force)

TOTAL (Absolute numbers)

28.346.454.433.045.4Percent 'in labour force
65.577.487.158.383.6Percent of employed (out of those in

labour force) ~ .'

Thereof:
Males {Absolute numbers)
Percent in labour force
Percent of employed (out of those in
. labour force)

6,900 7,100 5,600 5,700 5,800
72.9 55.0 80.2 74.6 53.8
86.1 61.1 90.2 86.1 65.0

Potential immigrants בכוח עולים
8,100 8,500 5,600 6,200 6,900

3,800 3,900 2,300 2,500 3,000
61.1 50.8 71.3 65.0 40.6
88.9 64.4 91.2 81.1 63.4

ומין עבודה כוח תכונות

מוחלטים) (מספרים הכל 0ך
העבודה לכוח השייכים אחוז

לכוח השייכים (מתוך המועסקים אחוז
המנודה)

מזה;
מוחלטים) (מספרים גברים
העבודה לכות השייכים אחוז

לכוח השייכים (מתוך המועסקים אחוז
העבודה)

מוחלטים) (מספרים הכל 0ך
העבודה לכוח השייכים אחה

לכוח השייכים (מתוך המועסקים אחוז
העבודה)

מזה:
מוחלטים) (מספרים גברים

העבודה לכוח השייכים אחוז
לכוח השייכים (מתוך המועסקים אחוז

העבודה)

Satisfaction with work

TOTAL

Deifnitely satisfied
Fairly satisifed .

Not very satisfied
Not atall satisifed

Immigrants עולים
Percentages

100.0 100.0 100.0

אחוזים
100.0 100.0

35.8 29.4 28.9 33.5 25.7
37.0 26.5 44.7 36.1 33.5
15.8 22.9 16.5 16.0 22.4
11.4 21.2 9.9 14.4 18.4

Potential immigrants בכוח עולים

מהעבודה רצון שביעות

הכל סך
בהחלט רצון שבע
למדי רצון שבע

רצון שבע כך בל לא
כלל רצון שבע אינו

; הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

. .  בהחלט רצון 41.336.038.638.336.9Deifnitelyשבע satisifed
למדי רצון ;שבע 32.838.338.041.238.9Fairly satisifed

רצון שבע כך בל 13.518.618.815.516.3Notלא very satisifed
כלל רצון שבע 12.47.14.65.07.9Notאינו at all satisifed

< Excl. working in Qibbuz Ulpan. בקיבוץ. עבודה אולפני ללא 1
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ובישראל בחו"ל יד ומשלח מין לפי ובתשל"א, בתש"ל שעלו 13/7T♦עולים לוח

1969/70 תש"ל

6אחרי .אחרי
שנהחודשיםחודשיים אחרי

בישראלבישראלבישראלבחו''ל
AbroadAfter 2After 6After a year

month 'monthin Israel
' ;in Israel,in Israel

עולים
מוחלטים) (מספרים הכל סך  2,900מועסקים1 8,5605,1006,400

(אחוזים) הכל 100.0סך 100.0100.0100.0
ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, 10.8מקצועות 25.722.0 .22.9

ופקידים (אדמיניסטרטורים) 5.7מנהלים 24.611.011.4
וזבנים סוכנים (2.0)סוחרים, 15.94.14.8

ודומיהם דייגים (4.7)חקלאים, (0.5)4.83.2
קשר .ובמקצועות בתחבורה (1.0)עובדים 2.3(0.8)(1.9)
ובמכרות במחצבים בבנייה, (3.7)עובדים, (1.9)2.12.4

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה 62.0בעלי 22.443.941.2
ובידור ספורט שירותים, 10.1עובדי 6.711.412.2

מוחלטים) (מספרים הבל סך  גברים 2,000מזה: 5,0003,4003,900

(אחוזים) הכל סך ■100.0 100.0100.0100.0

ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, 10.7מקצועות 23.319.618.4
ופקידים (אדמיניסטרטורים) (4.6)מנהלים 20.210.29.9

וזבנים סוכנים (2.8)סוחרים, 19.96.06.5
ודומיהם דייגים (6.1)חקלאים, (0.9)5.84.1

י קשר ובמקצועות בתחבורה (0.7)עובדים 3.9(1.1)■: (3.1)
ובמכרות במחצבים בבנייה, (5.5)עובדים 3.3(3.2), (3.5)

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה 62.2בעלי 24.446.746.7
ובידור ספורט שירותים, 7.4עובדי 4.17.47.8

בכוח עולים
מוחלטים) (מספרים הכל סך  1,200מועסקים! 5,2002,2002,700

ם) י ו.ז ח (א הכל סך .100.0 100.0100.0100.0
ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, 30.4מקצועות 41.340.938.5

ופקידים (אדמיניסטרטורים) ..25מנהלים 32.521.925.1
וזבנים סוכנים (8.5)סוחרים, 13.3(6.5)11.0

ודומיהם דייגים (6.2)חקלאים, (0.2)(6.2)6.7
קשר ובמקצועות בתחבורה (1.1)עובדים (1.1)1.8
ובמכרות במחצבים בבנייה, (1.1)עובדים (0.2)

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה 18.9בעלי 8.815.511.3
ובידור ספורט שירותים, 8.4עובדי 2.69.05.6

מוחלטים) (מספרים הגל סך  גברים 800מזה: 2,5001,2001,500

(אחוזים) הכל 100.0סך 100.0100.0100.0
ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, 39.6מקצועות 38.837.937.0

ופקידים (אדמיניסטרטורים) (17.6)מנהלים 25.021.521.4
וזבנים סוכנים (4.8)סוחרים, 17.5(3.1)13.3

ודומיהם דייגים (8.3)חקלאים, 11.9(8.8)
קשר ובמקצועות בתחבורה (1.8)עובדים (1.7)3.4
ובמכרות במחצבים בבנייה, (1.8)עובדים (0.5)

בחרושת אתרים ועובדים מלאכה 26.1בעלי 13.625.616.1
ובידור ספורט שירותים, עובדי (2.9)

בקיבוצים. עבודה אולפני ללא 1
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TABLE V/13.  IMMIGRANTS IMMIGRATED IN 1969/1970 AND 1970/1971,
BY SEX AND OCCUPATION IN ABROAD AND IN ISRAEL

1970/71 תשליא

חודשים 6 אחרי
בישראל

Atfer 6 month
in Israel

חודשיים אתרי
בישראל

After 2 month
in Israel

בחויל
Abroad

EMPLOYED1  TOTAL (Absolute numbers)

TOTAL (Percentages)
Professionals, scientiifc, technical and related workers
Administrative (manegerial) and clerical workers
Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen and related workers
Workers in transport and communication
Construction workers, quarrymen and miners
Craftsmen, production process and related workers
Service, sport and recreation workers

Thereof: Males  total (Absolute numbers)

Total (Percentages)
Professionals, scientiifc, technical and related workers
Administrative (manegerial) and clerical workers
Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen and related workers
Workers in transport and communication
Construction workers, quarrymen and miners
Craftsmen, production process and related workers
Services, sport and recreation workers

EMPLOYED'  TOTAL (Absolute numbers)

TOTAL (Percentages)
Professionals, scientiifc, technical and related workers
Administrative (manegerial) and clerical workers
Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen and related workers
Workers in transport and communication
Construction workers, quarrymen and miners
Craftsmen, production process and related workers
Services, sport and recreation workers

Thereof: Males  total (Absolute numbers)

Total (Percentages)
Professionals, scientiifc, technical and related workers
Administrative (manegerial) and clerical workers
Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen and related workers
Workers in transport and communication
Construction, workers quarrymen and miners
Craftsmen, production process and related workers
Services, sport and recreation workers

Immigrants
10,3002,9006,400

100.0100.0. 100.0

35.312.430.4
23.95.211.3
11.8(1.2)(1.9)
(0.5)(2.0)3.9
3.2' (13) ■2.9
(12)(3.6)(1.8)
18.656.835.7
5.517.512.1

6,1002,1004,300

100.0100.0100.0
29.415.930.1
19.6(6.3)9.2
14.7(1.6)(2.9)
(0.6)(1.6)3.7
5.2(1.7)4.3
(2.0)(4.1) .(2.7)
23.557.640.3
5.011.26.8

Potential Immigrants

3,000 1,400 6,400

100.0100.0100.0
43.841.844.9
28.720.724.0
12.4(2.8)(2.5)

11.46.2
(1.6)(0.8)
(0.6)
8.413.59.3
4.5(9.8)12.3

3,4001,1002,000

100.0100.0100.0

45.153.854.9
23.0(12.5)16.7
12.9(3.7)(2.9)

(7.6)(7.2)
(3.0)(1.2)
(1.1)

12.616.511.3
(2.3)(5.9)(5.8)

1 Excl. working in Qibbuz ulpan.
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(אחוזים) מהדיור רצון ושביעות דיור לפי ובתשל''א, בתש"ל שעלו עולים ה/14.
TABLE V/14. _ IMMIGRANTS IMMIGRATED IN 1969/70 AND 1970/71,
BY HOUSING AND SATISFACTION WITH IT (PERCENTAGES)

1969/70 1970/71תשל''אתש"ל

6.אחרי 6אחריאחריאחרי אחרי
חודשיםחודשייםשנהחודשיםחודשיים
בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל
After 2After 6AfterAfter 2After 6
monthsmonthsa yearmonthsmonths
in Israelin Israelin Israelin Israelin Israel

דיור Typeסוג of housing
crantsImmiעולי g

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
קבע 52.370.792.645.769.5Permanentדיור housing

1 בבעלות 4.68.311.53.74.4Ownedדירות apartment1
מרוהטות לא שבורות 45.459.577.538.962.2Unfurnishedדירות rented apartment

2.32.93.63.12.9Qibbuzקיבוץ

ארעי דיור . ..47.729.37.454.330.5Temporary housing
מרוהטות שכורות 3.23.82.83.04.0Furnishedדירות rented apartment

בעיר אולפן או קליטה 19.98.90.727.28.9Absorptionמרכז center or ulpan in town
בקיבוץ 7.33.10.26.01.2Ulpanאולפן in Qibbuz

קרובים אצל 8.2"13.3גרים
10.97.7Live with relatives

■ ואחר 4.05.33.77.28.7Hostelsמעון and other

igrantבכוחעולים sia 1 i mmPotent

הכל סך ■100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
רקבע ו די "19.938.657.320.239.6י Permanent housing
י 1 בבעלות 6.013.928.15.110.9Ownedדירות apartment1

מרוהטות לא שכורות 11.117.525.010.921.9Unfurnishedדירות rented apartment
2.87.24.24.26.8Qibbuzקיבוץ

ארעי 80.161.442.779.860.4Temporaryדיור housing
מרוהטות שבורות 13.122.824.311.122.3Furnishedדירות rented apartment

בעיר אולפן או קליטה 24.57.6מרכז 1.327.711.3Absorption center or ulpan in town
בקיבוץ 15.34.71.213.16.0Ulpanאולפן in Qibbuz

קרובים אצל 8.66.67.02.8Liveגרים with relatives
ואחר 18.619.715.920.918.0Hostelsמעון and other

מהדיור רצון rantsImmijSatisfaction;עולינשביעות with housing
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

.ל. בהחלט רצון 52.248.550.454.052.4Deifnitelyשבע satisfied
למדי רצון 24.529.230.626.128.3Fairlyשבע satisfied

רצון שבע בך בל 713.210.08.610.2Not;10לא very satisifed
בלל רצון שבע 12.69.19.011.39.1Not,אינו at all satisfied

grantsn!בכוחעולים tial i armPote

הכל ;.100.0100.0100.0100.0100.0סך TOTAL
בהחלט רצון 45.941.944.446.637.6Deifnitelyשבע satisfied

. י למדי רצון 34.432.630.936.142.4Fairly'שבע satisifed
רצון: שבע כך בל :לא 12.016.113.98.512.1Not very satisfied
כלל רצון שבע 7.79.410.88.87.9Notאינו at all satisifed '

1 Incl. apartments with key  money. מפתת. בדמי דירות בולל 1
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שבדשותמ בתש"ל, שעלו בודדים) ולא (בודדים2 העולים * אחוז  ה/15. לוח
נבחרים בגיקיימא מוצרים

TABLE V/15.  PERCENTAGE 1 OF IMMIGRANTS (SINGLED AND NONSINGLE)
IMMIGRATED IN 1969/70 OWNING SELECTED DURABLE GOODS,

ONE YEAR AFTER IMMIGRATION

הכל סך
Total

נודדים
Single

בודדים לא
Nonsingle

3
*§
a E

f  S

mpi
3
c0 S

.2
a £

tf_ 3
5 3 £
a ff.PSo |

a
? I
.sf

tf_ 3
■S3 £ag aSo 1

לבישול גז 66.964.180.472.565.561.5Gasמכשיר range for cooking

לבישול חשמלי 6.713.814.020.06.012.0Electricמכשיר range for cooking

גז של משולבת מערכת
לבישול וחשמל

32.433.7(7.9)15.335.039.4Combined gaselecrtic system
for cooking

חשמלי 96.497.086.789.997.599.2Electricמקרר refrigerator

22.521.366.6Mixer(4.8)19.756.2מערבל

קול 34.717.647.8Tape(3.3)16.244.7רשם recorder

25.954.016.444.826.956.8Gramophoneפטיפון

תפירה 35.436.414.715.937.642.8Sewingמכונת machine

טלוויזיה 49.347.815.613.152.958.5Televisionמקלט set

כביסה 33.871.5Washing(11.0)(8.9)31.457.3מכינת machine

וקטנוע (1.3)1.8אופנוע


2.0(1.7)Motorcycle and motor scooter

פרטית 17.114.658.5Private(6.6)13.848.7מכונית car

1 Percentages relate to every durable good to individuals (immi לפרטים קיימא' בר מוצר בל לגבי מתייחסים, האחוזים *
grants and potential immigrants) living in owned or rented בשכירות או בבעלות בדירה הגרים בכוח) ועולים (עולים
apartment by the family. .nrlffPBn
2 single  a person who lives alone or with other tenants בני שאינם אחרים דיירים עם או לבד שגר מי נודד: 2
than his ifrst degree family (i.e. parents, children, his spouse). זוג). בן בנים, הורים. (כגון; ראשונה מדרגה משפחתו
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החברה מחיי רצון שביעות ובתשל"א,לפי בתש"ל שעלו עולים ♦16/n לוח
(אחוזים) בישראל להישארות בטחונם ומידת

TABLEV/16: IMMIGRANTS IMMIGRATED IN 1969/70AND 1970/71,
BY SATISFACTION WITH SOCIAL LIFE AND INTENTION TO STAYIN ISRAEL

)PERCENTAGES)'

1969/70 1970/71תשל"אחש"ל

 6אחרי 6אחריאחריאחרי אחרי
חודשיםחודשייםשנהחודשיםחדשיים
בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל
After 2:^fter6'After aAfter 2After 6

monthsmonthsyear inmonthsmonths
in Israelin lsarelIsraelin Israelin Israel

חברה מחיי רצון ifeSatisfactionשביעות with social 1

Immigrantsטולים

הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0100סך

: בהחלט רצון 33.521.520.629.825.0Definitelyשבע satisfied

למדי רצון 41.546.043.437.835.1שבע
1

Fairly satisfied :

רצון שבע כך כל 15.220.522.116.320.3Notלא so satisfied

כלל רצון שבט 9.812.013.916.119.6Notאינו at all satisfied

Potentialבכוחעולים immigrants

הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0100סך

בהחלט רצון 33.030.631.732.525.3Definitelyשבע satisfied

למדי רצון 38.439.935.443.552.5Fairlyשבע satisfied

רצון שבע כך כל 20.416.722.215.616.8Notלא so satisfied

כלל רצון שבע 8.212.810.78.45.4Notאינו at all satisfied

Intention t o stay i n Israel
Immigrants

בישראל להישארות הביטחון מידת
עולים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שישאר 78.875.376.778.775.1Sureבטוח

שישאר למדי 10.914.013.410.811.1Quiteבטוח sure ;

בטוח אינו אך שישאר 8.37.37.68.09.8Thinksיתכן to stay but is not sure

ישאר שלא בטוח במעט או 2.03.42.32.54.0Thinkחושב or almost sure not to stay

Potentialבכוחעולים immigrants■ ■

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שישאר 38.241.247.639.044.4Sureבטוח

שישאר למדי 28.129.723.128.331.6Quiteבטוח sure

,, " בטוח אינו אך שישאר י28.0יתכן 21:8;;23.625.317.6Think to stay but is not sure

ישאר שלא צטוח 5.77.35.77.46.4Thinksחושביארכמטט or almost sure not to stay
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SURVEY OF STUDENT ABSORPTION סטודנטים קליטת. סקר

מין, לימודים, תוכנית לפי האקדמיים, במוסדות מח1"ל סטודנטים  ה/17. ליח
מגורים וסוג מוסד תיכוניים, לימודים יבשת אשרה, סוג .

TABLE V/17.  STUDENTS FROM ABROADIN THE ACADEMIC INSTITUTIONS,
BY STUDY PROGRAM, SEX. TYPE OF VISA,

CONTINENT OF SECONDARY STUDIES, INSTITUTION AND TYPE OF RESIDENCE
.1971 >Nn  .^^^^^ .^^^^^ ,^*^^^^ ■m^ ^^^n^^

Began studies in 1970/71, ifrst interview  May 1971

לימודים תוכנית
Study program

J

I2£D"תבלסד
Totain 00p o

C Q,tiy 4*c o.h 1.

fis* at■n a
. U

p a
a

£a
r c4
* <u

Is

Absoluteמוחלטינמספרינ numbers

הכל 13,0081,0611,315632TOTALסך

Percentagesאהוזים

הכל 100.0100.0.3S343=721.0TOTALסך
69.4100.039.749.011.3Malesגברים
30.6100.025.331.743.0Femalesנשים

אשרה Typeסוג o f visa
..(0.8)26.8100.034.464.8עולה Immigrant . , .

בכוח 48.5100.039.050.410.6Potentialעולה immigrant
7.763.7Othei■24.7100.028.6אחר '

. תיכוניים לימודים Continentיבשת 0fsecondary
studies \

ואוקיאניה אפריקה דרוס אמריקה, 38.4100.034.715.150.1Northצפון America, South Africa and
,Oceania

הלטינית 17.5100.041.252.7אמריקה '(6.1)Latin America
אירופה '(4.3)44.451.3■14.8100.0מערב West Europe :   ■

אירופה 10.4100.036.363.7Eastמזרח Europe
■ .  אסיהאפריקה .18.9100.0' 21.777.2(1.1). AsiaAfrica :

נבחרים S.eמוסדות 1ecte d, i ns t.i t,u tion s
העברית 49.0100.039.929.430.7Theהאוניברסיטה Hebrew University

_15.6100.035.564.5הטכניון Technion

אביב תל 18.6100.021.546.532.0Telאוניברסיטת Aviv University

מגורים Typeסוג o f housing
סטודנטים 62.7100.029.452.118.5Studentשיכון hostel

שבורה דירה או ;18.0100.041.719.438.9חלד Rented room or appartment
19.3100.048.339.911.8Otherאחר

1 Incl. students with unknown characteristics.
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/ מילגה קבלת ל3י האקדמיים, במוסדות מחו"ל סטודנטים  .18/n ליח
תיכוניים לימודים ויבשת אשרה סוג לימודים, תוכנית

TABLE V/18.  STUDENTS FROM ABROAD IN THE ACADEMIC INSTITUTION,
BY RECEPTION OF SCHOLARSHD? 1, STUDY PROGRAM, TYPE OF VISA AND

CONTINENT OF SECONDARY STUDIES

1971 מאי  ראשון ראיון בתשלא, ללמוד התחילו
Began studies in 1970/71, ifrst interview  May 1971

הבלחן"
Reception of scholarship מילגה קבלת

Total

לא

מילגה מקבלים
Receive scholarship

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

אחוזים
Percent
ages

מקבלים
מילגה
Do not
receive
scholar
ship

אי סוג
(גבוהה)

A

)large)

ב' סוג
(בינונית)

B
)medi
um)

אחרת
Other

הכל סך
umbers מוחלטים מספרים

1,003 1,114 23,008

luteכ n

675

Abs

216TOTAL

הכל מך
aאחוזי

100.037.0

s

33.3

enta ge

22.4

Prec

7.2TOTAL

לימודים Studyתוכנית program

רגילה 10.59100.032.032.729.26.1Regularל/ובנית program

הכבה 1,316100.011.249.527.811.5Preparatoryשגת year

אשרה Typeסוג o f visa

Immigrant(2.2)74.318.3(5.1)807100.0עולה

בכוח 1,459100.026.026.834.4127Potentialעולה immigrant

לימודים יבשת
תיכוניים

Continent of second
ary studies

דרוםאפריקה אמריקה, צפון
ואוקיאניה

הלטינית אמריקה

1,150

527

100.0

100.0

73.7

10.4

8.8

43.6

10.9

38.7

6.6

(7.2)

North America ,South Africa
and Oceania

Latin America

אירופה 446100.026.024.235.414.3Westernמערב Europe

אירופה Eastern(10.6)82.7(6.7)312100.0מזרה Europe

AsiaAfrica(6.7)567100.013.252.927.2אסיהאפריקת

1 From the student administration of the Ministry of ImmigrantAbsorption. העלייה. לקליטת המשרד של הסטודנטים ממינהל 1

/2See note 1 to Table V17. ה/17. ללוח 1 הערה ראה 2
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י, מילגה קבלת לפי האקדמיים, במוסדות מחו"ל סטודנטים ה/19. לוח
תיכוגיים לימודים ויבשת אשרה סוג

TABLE V/19.  STUDENTS FROM ABROAD IN THE ACADEMIC INSTITUTIONS,
BY RECEPTION OF SCHOLARSHIP 1, TYPE OF VISA AND CONTINENT OF

SECONDARY STUDIES
Began studies in 1970, second interview 2 May 1971 מאי שני2 ראיון בתשל, ללמוד התחילו

Total הבל Receptionסך of scholarship מילגה n^ap

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

a y

מקבלים Receiveמקבליםלא scholarship מילגה
מילגה
Do not
receive

scholarship

אי סוג
(גבוהה)

A
Oarge)

בי סוג
(בינונית)

B
)medium)

מילגה
אחרת
Other

scholarship

מוחלטים anspasAbsolutenumb e

הכל 1,549208676482183TOTAL'סך

Percentagesאחוזים
הכל 100.013.443.631.111.8TOTALסך

אשרה סוג
עולה

בבוח עולה
697
798

100.0
100.0

(3.2)
16.5

72.0
21.8

19.6
43.2

(5.2)
18.4

Type of visa
Immigrant
Potential immigrant

Continent of secondary studies תיכוניים לימודים יבשת
דרום אמריקה, 313100.027.516.336.719.5Northצפון America, South
ואוקיאניה Africaאפריקה and Oceania

הלטינית Latin(16.7)31.245.6(6.5)276100.0אמריקה America
אירופה Western(11.5)312100.020.833.734.0מערב Europe
אירופה Eastern(9.6)88.6(1.8)332100.0מזרח Europe
AsiaAfrica((12.8)44.732.9(9.6)313100.0אסיהאפריקה

1 See note 1 to Table V/18. 2 In their second year of study
in Israel and study in regular program.

בשנת
רגילה.

בארץ נמצאים 2 ה/18. ללוח 1 הערה ראה 1
לימודים תוכנית פי על ולומדים השנייה לימודיהט

השני הראיון בעת מצבם לפי האקדמיים, במוסדות מחו"ל סטודנטים  ה/20. לוח
הראשון הראיון בעת הלימודים ותוכנית

TABLE V/20.  STUDENTS FROM ABROAD IN THE ACADEMIC INSTITUTIONS,
BY THEIR CONDITION AT TIME OF SECOND INTERVEW AND STUDY PROGRAM

AT TIME OF FIRST INTERVEW
1970 , 1971 מאי  ישני ראשון ראיונות בתשיל, ללמד התחילו

Began studies in 1970, first and second interviews  May 1970, May 1971
1 הראשון הראיון בעת הלימודים תוכנית

הכל סך
Total

Study programat time of ifrst interview1
2 השני הראיון בעת רגילההמצב הכנהתוכנית חדשנתיחשנת תוכנית

conuition at time 01 second

interview^
RegularPreparatoryOne year
programyearspecial program

lumbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 32,3539291,138230TOTALסך

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

הכל בארץסך In(14.4)82.989.091.0נמצאים Israel  Total
אקדמיים במוסדות Students(9.6)61.378.470.5לומדיס in academic institutions

לימודיהם Interrupted(4.8)16.610.620.5הפסיקו academic studies
בחול 17.111.09.085.6Stayנמצאים abroad

* In second year of study in Israel, interviewed in May 1971.
3 See note 1 to Table V/17.

.1970 מאי ראיון בארץ. הראשונה הלימודים בשנת 1
.1971 מאי ראיון בארץ. השנייה הלימודים בשנת 2

ה/ל1. ללוח י הערה ראה ג
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בלימודים הממשיכים 1 האקדמיים במוסדות מחו"ל הסטודנטים אחוז  ה/21. לוח
ותכונות תיכוניים לימודים יבשת בארץ2,לפי השנייה הלימודים בשנת אקדמיים

הראשון3 בראיון שנתקבלו אחרות
TABLE V/21.  PERCENTAGE OF STUDIES FROM ABROAD 1 CONTINUING
ACADEMIC STUDDSS AT THEDt SECOND YEAR OF STUDY IN ISRAEL 2,

BY CONTINENT OF SECONDARY STUDIES AND OTHER CHARACTERISTICS
OBTAINED IN FHIST INTERVEW 3

1971 מאי ,1970 מאי ושני ראשון ראיונות בתש'ל, ללמוד התחילו
Began studies in 1970, first and second intervews  May 1970, May 1971

ל תיכונייםיבשת ימודים
of secondary studiesContinent

Es
$1a

2 הראשון בראיו; שנתקבלו הכלתכונוו; פך
Total

f\. ■C1 3 .5,_O Gr<*. ghi? 1
n a

Characteristics obtained
in ifrst interview2

5 8 0? E

nVi

Fi
k>

11

הכל 466.246.777.876.572.375.9TOTALסך

70.149.786.978.976.975.2Malesגברים

62.243.768.974.068.577.1Femalesנשים

לימודים Studyתוכנית program
רגילה 78.464.783.088.179.093.7Regularתוכנית program

הכנה 70.570.574.064.661.979.0Preparatoryשנת year
הדשנתית (9.6)(9.6)תוכנית


Oneyear program

אשרה Typeסוג of visa
100.089.970.491.3Immigrant(59.3)77.8עולה

בבות 66.155.074.773.5100.065.2Potentialטולה immigrant
Other(100.0)(100.0)100.073.0(21.4)40.5אחרת

בארץ להשתקע Intentionכוונות t o settle in
Israel

שישתקע 68.755.472.574.471.175.2Sureבטוח to settle
שישתקע 70.039.786.491.573.376.0Thinksחושב that will settle

ישתקע שלא בטוח או Thinks(100.0)(47.4)חושב or is sure not to settle
החליט לא Not(45.8)(33.3)45.532.289.766.7עדיין yet decided

מילגה5 Receptionקבלת of scholar
ship 5

מילגה 77.688.177.777.574.773.3Receivedקבלו scholarship
מילגה קבלו 100.0Did(36.7)32.821.380.067.6לא not receive scholarship

< Out of all students which were in Israel in May 1970.
2 See note 2 to Table V/20.
3 See note 1 to Table V/20.
< See note 1 to Table V/17.
s See note 1 to Table V/18.

(חש"ל). .1970 במאי בארץ שהיו הסטודנטים כל סך מתוך 1

ה/20. ללוח 2 הערה ראה 2
ה/20. ללוח 1 הערה ראה 3
ה/17. ללוח 1 הערה ראה 4
ה/18. ללוח 1 הערה ראה 5
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לאומית והוצאה הכנסה וי, פרק

את מייצג זה זרם ציבורית. צריכה
ושירותים סחורות על השוטפות הוצאותיהם
הר (הממשלה, הציבורי הסקטור מוסדות של
הוא הלאומיים)3. 1המוסדות 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
אינן אזרחיות למטרות הציבורי הסקטור של
בסעיף במלואן נכללות אלא זה' בסעיף נכללות

הגולמית. המקומית ההשקעה של
ברוטו הערך הינה גולמית מקומית השקעה
הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים של
ההוצאה את כוללת והיא האומה של המקומי
השינויים ערך את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
כוללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
קבו נכסים של העצמי והייצור הרכישות את
ממנות אזרחיות, בנייה ועבודות (מבנים עים
מוסדות מפעלים, ידי על תחבורה) וכלי וציוד
הציבורי. והסקטור רווח למטרות שלא פרטיים
רק זד, בסעיף נכללים וציוד במבנים השקעה

המדנה. בתחומי נמצאים הם אם
מבטא במלאי השינוי ערך במלאי. שינוי
דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של הערך את
לבין התקופה בסוף המלאי ערך כל בין ההפרש
הון רווחי בניכוי בתחילתה. המלאי ערך כל
מחירים שינויי ידי על הנגרמים הון הפסדי או
כולל המלאי כלכלית. פעילות משקפים שאינם
(להוציא העיבוד בתהליך מוצרים גלם, חומרי
הק,מתם בתהליך למגורים ושלא למגורים מבנים
קבו בנכסים הגולמית בהשקעה גכללים אשר
על המוחזקים המוגמרים המוצרים את וכן עים)

הציבורי. הסקטור ובמחסני המפעלים ידי

1 הגדרות
שוק2 במחירי הגולמי הלאומי התוצר
הפחתת (לפני שוק 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
שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר שונה
של נטו ההכנסות את כולל הוא שאין בכך,

לארץ. מחוץ ייצור גורמי
ייצור גורמי במחירי הנקי הלאומי התוצר
(לאחר ייצור 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 לאומית הכנסה
ידי על המסופקים הייצור לגורמי המגיעות

ישירים. מסים הפחתת לפני הארץ, תושבי
נחש הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
הרי ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה, בים
שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של בית

רווח. למטרת
את מבטא זה זרם פרטית. צריכה
בית משקי של השוטפת ההוצאה ערך
מוצרים על רווח למטרת שלא פרטיים ומוסדות
בעין מתנות של ערכן את וכן ושירותים,
של הגדרתה לארץ. מחוץ ידם על שנתקבלו
רכי כוללת פרטית לצריכה השוטפת ההוצאה
קרקע רכישת להוציא ושירותים, מוצרים שת
של אישיים חפצים כוללת ואינה ובניינים

עולים.

האו"ם: תדריך על מבוססות ההגדרות 1A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies in
Methods  Series F, No. 2 Rev. 2, NewYork 1964.

היצוא. ועל היבוא על תמיכות או מסים כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2

הלאומיים. המוסדות של בלבד מקומית לצריכה ההוצאה כולל 3
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רשויות ע"י הניתנים את הן והקהילתיים, ריים
בסיס על הניתנים את והן הציבורי הסקטור
הממ את רק הענף כולל התוצר בסיווג עסקי.
הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות שלה'
ציבו שירותים רווח. למטרות שלא והמוסדות
הניתנים ובריאות, חינוך כגון וקהילתיים ריים
אישיים "שירותים בענף כלולים עסקי, בסיס על

ואחרים".

החישוב ודרכי הנתונים מקרר

שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה"הכנסד.
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 שהמדידה מאחר אולם
בלתי מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית
למעשה מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים
הנרשם החישובים, שני תוצאות י בין הפרש
והשמטות". ב"טעויות הלאומית ההכנסה בצד

לאומית הוצאה
המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסיס 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 והםטטיסטיקה התעשייתי הייצור על

החוץ.

בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה

את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יצוא
לחוץ שנמכרו והשירותים הסחורות של ערכם
שירותי אספקת מוצרים, כוללים: הם לארץ.

אחרים. ושירותים ביטוח שירותי תובלה'
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

.* הבינלאומית המטבע קרן
כוללים: החשבונות ,1967 ביוני החל

ירושלים. מזרח של הכלכלית הפעילות את (1)

השט עם ישראלים של כלכליות עסקות (2)
מבוססת אלה פעילויות מדידת המוחזקים. חים

גולמיות. הערכות על
באומד הלאומיים. בחשבונות התוצר סיווג
התוצר סיווג מבוסם 1971 עד 1968 לשנים נים
"1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג על
הסיווג על קודמות ולשנים (33 מם' טכני (פרסום
מוצגים השוואה, לאפשר כדי .(1961) הקודם'
הקודם. הסיווג לפי גם 1968 לשנת האומדנים
התוצר סיווג בין הבדלים כמה שיש לציין יש

האחיד. הסיווג לבין זה בפרק
הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר מתקבל
של המדידה בסים על החקלאית, והתשומה
חק בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות
הא ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת לאית.
העיקרית2. פעילותו לפי ה"מפעל" היא חיד"

התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
מגורים" בתי על "בעלות מיוחד סעיף בלול
משקף זה סעיף האחיד". ב"סיווג מופיע שאינו
כולל: הוא דיור. משירותי הנובעת ההכנסה את
למעשה, התשלום בסיס על נקי דירה שכר
הדייר בבעלות דירות לגבי זקוף דירה שכר וגם
יכולים הדיירים בהן בשכירות, דירות ולגבי
לעזוב. מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקבל
בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבו השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,

BalanceofPayments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July 1961 Washington D.C. י

הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת, םיוזג ליחיית כלל בייר נחשב אינו הקיבוץ 2
וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו:
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סיכום עם זהה אלד. בשנים בלוחות ההוצאה
במחירי האומדנים משקלול כתוצאה הקבוצות.
משנה הכמותיים השינויים עלולים בסיס, שנת
על המתקבלים מהשינויים שונים להיות לשנה

הקודמת, השנה במחירי שקלול בסיס
קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
או כמויות, 1תוני סמך על ישיר, באופן נתקבלו
מתאימים. מחירים במדדי הערכים ניכוי ע"י

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

ההכנסה הכל סך אומדן לאומית. הכנסה
(התו הנובעת ההכנסה בסיכום מתקבל הלאומית

כלכלי. ענף בכל .הנקי) צר
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

בענפים הנקי הרווח אומדני מלאו1. התאמת
שיטות בסיס על ענפים בכמה חושבו השונים
שהם כך המפעלים, ע"י הנהוגות המלאי הערכת
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי גם כוללים
או רווחים של נטו הסכום מחירים. שינויי ע"י
מלאיי', ''התאמת בסעיף מנוכה' אלה הפסדים

כולו. למשק

המלאי אומדני שבין ההפרש בלאי: התאמת
לבין המפעלים של הכספיים בדוחות הרשום

חידוש. במחירי המלאי אומדני

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 הוצאה
ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה שלתית
וחוקי הכללי החשב של ביצוע דוח"ות
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 מס' בפרסום ניתן

המבוא). בסוף רשימה (ראה המיוחדים

על: בעיקר מבוסס 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
ממוס הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.

על שונים גדולים וממפעלים ציבוריים דות
ן השנה במשך השקעותיהם היקף

השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.
מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב בפרק

כ"ג. בפרק,

1960 לשנים קבועים. במחירים אומדנים
של קבועים במחירים אומדנים נערכו 1971 עד
כסכום התקבל הכל וסך מרכיב לכל 1964

האומדנים נערכו קודמות, בשנים המרכיבים.
חישוב .1955 של קבועים במחירים מרכיב לכל
לכל נערך 1964 במחירי אלה לשנים האומדנים
השינו בסיס על ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת
הכל סך אין לכן .1955 במחירי הכמותיים יים
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במחי מוצגות זה בלוח המתוארות העסקות
ואינו תמיכות הכולל מחיר 'כלומר יצרן, רי'

והובלה. שיווק מסים' ,על הוצאות כולל

לסיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג
.(1961) הלשכה של הקודם הכלכלה ענפי

על חושבו ו'/12 בלוח ישירים מקדמים
בלוח עמודה כל סך כאשר ו/11, לוח בסיס
מראה והוא 1000/< הוא הענף) תפוקת (המייצג
מקד המונח (מכאן הישירה ההוצאה הרכב את
תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים) מים

המשק. מענפי ענף כל של

החלק מן ו/12.נגזרו בלוח כוללים מקדמים
שימוש תוך ישירים), (מקדמים הלוח של העליון
התפו את לחשב מאפשר והוא מטריצות בהיפוך
הן המשק' מענפי אחד מכל הדרושות קות
המונח (מכאן עקיפה בצורה והן ישירה בצורה
מוצ של סל השגת לשם כוללים), מקדמים של

סופיים. רים

ו/12 לוח בסים .על חושב ו/13 לוח
הראשוניות התשומות של חלקן את ומראה

ענף. כל של סופית תוצר יחידת בכל

מקורות
לסט המרכזית בלשכה נתקבלו הנתונים
מיוחדים וממחקרים שוטפות מסדרות טיסטיקה

שנערכו.'

התפוקות על הנתונים, החקלאות, ענף
הסטטיס נתוני על בעיקר. התבססו והתשומות
התאמתם תוך הלשכה, של החקלאית טיקה

התקציב). (שנת המחקר לשנת
לנתונים העיקרי המקור התעשייה, ענפי,
לשנת הלשכה של והמלאכה התעשייה סקר הוא
פירוט על אינפורמציה גם כלל אשר ,1968/69
איכםוי של אומדן ובתוספת וחומרים מוצרים

הקטנים. ם המפעלי לגבי

מחברת נתקבלו הנתונים ומים. חשמל ענף
ועל הענף תפוקת על המים' ומנציבות החשמל

ההוצאות. סוגי

על התבסס התפוקה אומדן הבנייה. ענף
התשו אומדן ואילו הלאומיים החשבונות נתוני

לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
האח לשנים לאומדנים תיקונים הוכנסו הקודם
בשיטות ושיפור נתונים כתוצאהמעידכון רונות

המדידה.
באומדנים הוכנסו החשובים התיקונים

ו1970: 1969 לשנים
התעשייתי: במלאי השינוי באומדן , א.

והדיווחים על התבססו הקודמים האומדנים
המתקבלים התעשייה מפעלי של השוטפים
הנוכחי האומדן ואילו חודשים. 3 מידי
לשנת התעשייה סקר מימצאי על התבסס
לשנת הסקר של המוקדמים והנתונים 1969

.1970

בבנייה: ההשקעה באומדן ב.
התחלות על מעודכנים נתונים בסיס על 
המקומיות מהרשויות שניתקבלו בנייה וגמר
שהגיעו מדיווחים נתונים גם הכוללים

הבנייה. מקבלני בפיגור
בהשקעה למ"ר הממוצע המחיר באומדן 
מימצאי בסים על למגורים, הפרטית בבנייה
.1970 בשנת שנגמרו הבניינים של הסקר ■

השקעות על מעודכנים דיווחים בסיס על 
והניתוח ■ גדולים ומוסדות חברות של י

לשנת בתקציב ביצוע דוח"ות של הכלכלי
המקומיות. והרשויות הממשלה של 1970
שיגויים גם הוכנסו אלה, מתיקונים כתוצאה

התוצר. באומדן מתאימים

תשומהתפוקה
נתונים מובאים ו/13 עד ו/11 בלוחות .

מתוך ענפים) 10 של פירוט (ברמת תמציתיים
הלשכה ידי על שנערו תשומהתפוקה מחקר
למחקרים בהמשך נערך המחקר .1968/69 לשנת
המחקר מחלקת ידי על בעבר שהוכנו דומים

ו1965/66. 1958 לשנים ישראל בנק של

והגדרות הסברימ
מיוצג המשק מענפי אחד כל ו/11. לוח
מפרטת השורה אחת. ועמודה אחת שורה ידי על
השונים לשימושים הענף של המכירות את
העמודה ואילו וכוי) לצריכה אחרים, (לענפים
אחרים, (מענפים הענף של הקניות את מפרטת

זכו'). שכר הוצאות מיבוא,
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הכללי, החשב דו"חות לפי ציבורית: צריכה
סעיפי המקומיות. והרשויות .הלאומיים המוסדות
הסעיף. תיאור לפי המקור לענפי סווגו ההוצאה
ומאזן חוץ סחר נתוני .על התבסס יצוא.

התשלומים.
סקר היבוא, מחקר נתוני לפי השקעות:
והלאומיים החשבונות ונתוני 1968/69 התעשייה

בבניה). (השקעה
והתמיכות המסים סיווג ותמיכות. מסים
דו"חות לפי נעשה הייעוד, ולפי מקור ענפי לפי
סקר והתעשייה, המסחר משרד הכללי, החשב
והבלו. המכס אגף ונתוני 1968/69 התעשייה
על התבסס האומדן ושיווק. הובלה מתחי

ישראל. בבנק שנעשו הערכות
העובדים עבור זקיפה כולל עבודה. שכר

הלאדשכירים.
הסבר, דברי וכן יותר מפורטים נתונים
מיו בפרסום הופיעו והגדרות שיטות מקורות,
פרסו המבוא). בסוף רשימה (ראה 380 מס' חד
בעתיד. יופיעו בנושא יותר מקיפים נוספים מים

בבנייה תשומה מחירי מדד על התבסס מות
מחלקת ידי על שנאספו נתונים ועל למגורים
שלא הבנייה לגבי ישראל בנק של המחקר

למגורים.
ועל התפוקות על האומדנים התחבורה. ענף
מפע של דו"חות על התבססו התשומות פירוט
(משא מיוחדים סקרים העל בענף הפועלים לים

הלשכה. של מוניות) יות,

על האומדנים והשירותים. המסחר ענפי
על התבססו התשומות פירוט ועל התפוקות
סקרים מפעלים, דו"חות ,1968/69 המסחר סקר
מדד ,1967/68 ומשקה אוכל שירותי (מפקד
נתונים וכן (1968/69 מלון בבתי תשומה מחירי

הכנסה. מס מתיקי
ענפי לקביעת מיוחד מחקר נערך יבוא.
נתוני על שהתבסס היבוא, של והייעוד המקור

התשלומים. ומאזן חוץ סחר

והחלוקה הצריכה אומדן הפרטית. הצריכה
החשבונות גחוני על התבסס מחקר ענפי לפי
,1968/69 המשפחה הוצאות סקר הלאומיים,

י רווח. מטרת ללא המוסדות ודו"חות

פרסומים

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
.(1968/69) תשומהתפוקה לוחות (380)

טכניים פרסומים
בלבד) (באנגלית יי 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 לצרבי כלכלי ניתוח
(1957/58 ;1958/59) ישראל

המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

החש לצרכי כלכלי ניתוח (1959/601961/62)
ישראל של הלאומיים בונות

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (153)

(19501962)

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף

151 לאומית והוצאת הכנסה



גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/1. לוח
19501971

שוק בנזחירי

o
3

.r%
g S,
Z 8

c
0
o,

n S

!I,B3

Illl
f2a .?

£ £

הכל סך
Totalr Qel I

p a

הבל|1 סך
Total

1 3£ c |8
to

Eg
p a|.§c seg

<

£0
o

ט
.*^ X 3u .3

<

£

ntשוטפיםבמחירים pricesAt curre2 1964 במחירי
1950460341143 86 1102,1241,593

1951700482231 124 1372,7551,953

19521,063791356 190 2742,8842,099

19531,3351,024401 242 3322,8292,172

19541,7641,326515 311 ■ 3883,3922,498

19552,1291,576707 423 5773,8642,700

19562,5431,870740 669 7364,2182,947

19572,9472,156910 607 7264,5813,154

19583,4202,4631,005 663 7114,9063,474

19593,9162,7671,114 741 7065,5303,815

19604,3933,0941,211 823 7355,8964,080

19615,2833,6471,568 1,015 9476,4964,526

19626,2564,4082,096 1,3391,5877,1514,999

19637,5445,2452,307 1,5861,5947,9635,497

19648,7416,0872,930 1,7432,0198,7416,087

196510,4567,1363,077 2,1731,9309,5346,584

196611,5007,9092,605 2,6271,6419,6396,765

196711,9728,1132,039 3,5991,7799,8476,860

196814,0269,2463,213 4,1522,58511,3187,728

196916,12710,5914,192 4,9563,61212,7078,563

197018,94611,7825,170 6,7934,79913,6888,838

197123,32213,8926,933 7,8295,33214,7909,215

19501958 לשנים 1964 במחירי האומדנים הישוב 2 השילומים. וחברת ישראל בנק הציבורי, הסקטור של ריבית כולל לא 1

עם זהה ההוצאה סך אין לבן .1955 שנת במחירי השנתיים הכמותיים השינויים בסיס על ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל נערך
הקבוצות. סכום
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TABLE VI/1.  EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT

19501971

At market pirces
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At 1964 pirces*נאחורם 1964שינוי במחירי קודמתה לעומת שנה כל

5171,1181,053at 1964 pricesPercentage change from previous year

6211,3211,09429.722.620.111.93.9

5971,134 9244.77.5 3.914.215.5

627950 904 1.93.55.016.2 2.2

7341,059 88819.915.017.111.5 l.g

8511,304 970.1J98.115.923.19.2

1,2221,2341,1329.29.143.6 5.416.7

1,0301,4441,0278.67.015.717.0 9.3

1,0621,5511,1657.110.13.17.413.4

1,1041,6951,08412.79.84.09.3 6.9

1,1781,7801.1426.66.96,75.05.4

1.3792,1241,53310.210.917.119.334.2

1,5242,3411,71310.110.510.510.211.7

1,6952,4251,65411.410.011.23.6 3.3

1,7432,9302,0199.810.72.820.822.1

1,9262,9451,9219.18.210.50.5 5.3

2,0862,4691,6811.12.78.317.212.1

2,9381,9161,8672.21.440.822.311.1

3,1922,8302,43214.912.78.747.730.3

3,7253,5013,08212.310.816.723.726.7

4,8023,8953,8477.73.228.911.324.8

4,7614,5973,7838.14.3 0.818.0 1.7

' Excluding interest of the public sector, the Bank of Israel and the Shilumim Corporation. 2 Estimates at 1964

pirces for years 1950195S were calculated for each group of expenditures and for the total on the basis of anual quantity
changes at 1955 pirces. This total expenditure is not identical with the sum of the expenditure groups.
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גמקורות ושימושים מקורות  ו/2. לוח
19551971

1955196019641965196619671968196919701971

 במקורות שימושים
הכל סך

ל"י מיליוני שוטפים, במחירים
14,501 12,628 5,860 2,96S15,65516,615

At current prices, IL. million

36,090 29,010 24,401 20,741

פרטית לצריכה 1,5763,0946,0877,1367,9098,1139,24610,59111,78213,892הוצאה

ציבורית לצריכה 4238231,7432,1732,6273,5994,1524,9566,7937,829הוצאה

מקומית גולמית 7071,2112,9303,0772,6052,0393,2134,1925,1706,933השקעה

2 ושירותים סחורות יצוא

ליצוא תמיכות

256

3

627

105

1,834

34

2,072

43

2,419

95

2,693

171

3,894

236

4,392

270

. 4,846

419

6,671

765

הכל סך  2,9655,86012,62814,50115,65516,61520,74124,40129,01036,090מקורות

סחורות פחות:יבוא
3 ושירותים

7331,1783,412'3,5003,5904,1135,9247,0928,65310,425

היבוא על נטו מסים 882634254894844126659951,1642,024פחות:

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

2,1444,4198,79110,51211,58112,09014,15216,31419,19323,641

לגורמי פחות:תשלומים
4 נטו בחו"ל ייצור

1526505681 118126187247319

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

2,1294,3938,74110,45611,50011,97214,02616,12718,94623,322

(ל"י) לנפש פרטית וצריבה לאומית הכנסה תל"ג,

לנפש גולמי לאומי 21612,0753,5284,0804,3744,4094,9985,6016,4047,660,תוצר

לנפש פרטית לצריבה 9001,4622,4572,7853,0082,9883,2953,6793,9834,563הוצאה

לנפש לאומית 03611,7132,8503,3433,5493,5764,1064,5995,2326,268,הכנסה

לא סי"ר יבוא 3 ישראליים. ייצור לגורמי מחו"ל הכנסות כולל לא פי'ב; יצוא 2 .1 ו; ללוח 2 הערה ראה 1

.1/1 ללוח י הערה ראה 4 זרימ. ייצור לגורמי תשלומים בולל
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TABLE VI/2.  RESOURCES AND USES OF RESOURCES
19551971

1955196019641965196619671968196919701971

11964 מיליוניבמחירי Atלי, 1964 prices1, IL. million

5,2828,16312,62813,47213,58214,18216,88023,113 21,232 19,164USES OF RESOURCES 
TOTAL

2,6994,0806,0876,5846,7656,8607,7289,215 8,838 8,563Private consumption
expenditure

8501,1781,7431,9262,0862,9383,1924,761 4,802 3,725General government consumpt
ion expenditure

1,3041,7802,9302,9452,4691,9162,8304,597 3,895 3,501

1

Gross domestic capital
formation

4461,1251,8682,0172,2622,4683,13014,540 3,697 3,380
Exports of goods and services2

Subsidies on exports

5,2828,16312,62813,47213,58214,18216,88023,113 21,232 19,169RESOURCES  TOTAL

1,389.2,2213,8373,8823,8624,2195,454/8,091 7,344 6,302

Less: Importsofgoods and ser
vices3

JLess: net taxes on imports

3,8905,9428,7919,5909,7209,96311,42615,022 13,888 12,867GROSS DOMESTIC PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

,2746505681116108232 200 160Less: net factor payments to a
broad■.

3,8645,8968,7419,5349,6399,84711,31812,70713,68814,790GROSS NATIONAL PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

Gross national product per
., capita

Pirvate consumption expendi
ture per capita

National income per capita

GNP, national income and private consumption per capita (IL.)

4,858 4,626 4,412 4,032 3,627 3,666 3,720 3,528 2,785 2,208

3,027 2,988 .2,974 2,754 2,526 2,573 2,569 2,457 1,927 1,542

11 See note 2 to table VI/1. 2 Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad.
excluding factor payments to abroad. 4 See note 1 to Table VI/l.

3Imports c.i.f.;
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה ו/3. לוח
19551971

ל"י מיליוני

19551960219641965196619671968196919701971

שוטפיס pricesirrenבמחירים tAt c

וטבק משקאות 612.41,147.31,943.52,174.02,398.82,552.82,773.53,012.83,313.63,890.8מזון,

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

202.2320.3560.4659.0739.4709.4930.71,028.91,209.51,375.0

171.7374.8891.61,078.61,177.61,220.81,333.61,483.91,912.82,429.7דיור

וקרח מאור בית, לצורכי 31.769.6115.4128.2140.1157.7172.4183.9200.2246.5דלק

בית למשק וציוד 91.3221.8518.5586.4571.8464.9752.01,073.21,015.91,066.3ריהוט

בית משק 53.7112.5205.9243.1279.2292.8331.0356.2417.5510.7החזקת

ובריאות אישי 104.8204.2393.3461.1582.8584.1631.1706.5861.41,024.6טיפול

ותקשורת 74.6180.5495.5554.3624.4631.1771.2916.6946.81,253.9תחבורה

ושעשועים 92.3229.3509.6598.5696.9698.5816.7897.9938.31,178.4בידור

שונים 156.2276.1567.8748.7808.0855.4926.41,086.11,207.81,428.5שירותים

4 5.315.219.518.417.833.584.675.772.184.1שונות

מלאי התאמת 9.619.830.734.537.638.145.853.056.965.3פחות:

לצריכה הוצאה מקומית פרטית
הכל סך

1,586.63,131.86,192.37,215.87,999.28,162.99,477.410,768.712,039.014,423.2

 זרים של צריכה פחות:
נטו

10.737.9105.679.590.650.2231.0178.2256.9531.4

לצריכה הוצאה
הכל סך  1,575.93,093.96,086.77,136.37,908.68,112.79.246,410,590.511,782.113,891.8פרטית

ע~י שיובאו הצריכה מוצרי את ב1967, החל פרטית לצריכה ההוצאה כוללת לא התשלומים במאזן שהונהג לשינוי בהתאם 1

משינוי בעיקר הנובעיט וטבק" משקאות '"מזון, הסעיף של האומון בשיטת תיקונים הוכנסו ואילך 1962 בשנת 2 עולים.
כ10/0 דהיינו לערך, מיליון 14 של בהפחתה אלה תיקונים מתבטאים זו נשנו! מתוצרתם; החקלאים של הצריכה בהערכת
ניתן שלא ירושלים מזרח מצריבת חלק השאר, בין כולל, 1967 משנת 4 ו/1. ללוח 2 הערה ראה 3 מהאומדן.

השונים. לסעיפים לסווגו היה
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TABLE VI/3.  PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OF
EXPENDITURE 1

19551971

IL. million

19551960219641965196619671968196919701971

31964במחי cesJ(64רי priAt li

968.01,395.21,945.52,030.42,094.82,192.22,339.02,466.02,641.62,759.2Food, beverages and tobacco

256.4367.5560.4627.7653.3612.3785.5846.7972.71,007.1Clothing, footwear and
personal effects

423.1667.6891.6954.91,022.71,077.91,121.01,165.01,223.31,295.5Housing

51.073.9115.4127.2136.0145.6158.5169.2182.1203.2Household fuel, light and ice

125.4261.0518.5571.2536.1436.0764.31031.6898.4862.6Furniture, furnishings and
household equipment

91.1157.3205.9218.5226.5228.0250.3263.5281.4307.3Household maintenance

193.3270.9393.3416.6443.6457.0491.6532.6604.3647.4Personal care and health

172.8267.6495.5504.6514.0505.8608.1703.2671.9774.5Transportation and
communication

168.1317.4509.6560.3599.0579.3677.3726.8727.2823.9Recreation and entertainment

297.3402.6567.8660.2630.6657.3697.3799.5833.9877.2Other services

10.925.319.518.417.830.373.562.655.657.7Miscellaneous■.

15.325.930.732.733.633.539.744.545.947.5Less : inventory adjustment

2,741.34,180.46,192.36,657.36,840.86,888.27,926.78,722.29,046.59,568.1DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

37.4100.3105.673.375.728.5200.5159.4208.0352.2Less : consumption of non
residents  net

GE0.16,086.76,584.06,765.16,859.77,726.28,562.88,838.59,215.9PRIVATE.98.9£4,ל CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL

1 In accordance with the change in the balance of payments, the pirvate consumption expenditure does not include
consumption goods imported by immigrants since 1967. 2 As from 1962 the methodof estimating theitem "food,
beverages and tobacco" has been revised, chielfy because of the change in the estimation of farmers' consumption of their
own produce ; these revisions amount to a deduction of IL. 14 million, about lo/o of the estimate. 3 See note 2 to
table VI/1. * From 1967 includes i.a., part of the consumption in East Jerusalem, which could not be classiifed into
the various items.
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וציבורית פרטית לצריכה הוצאה  ו/4. לוח

19551971
ל" מיליוני

1955196019641965196619671968196919701971

שוטפיםבמחי pricesAtרים current

 ן מזי על הוצאה
הכל סך

543.31,009.2

פרטית צריכה
1,916.1 1,720.6

מזון, של
2,099.8

משקאות
2,238.3

וטבק
2,433.02,636.42,898.93,399.9

ודגנים קמח 96.4140.7234.3249.5263.4280.9294.9301.0327.9367.2מוצרי

ומוצריו 77.6196.8390.5447.7506.2530.4609.7647.9726.3899.1בשר

22.143.060.871.979.373.782.887.9104.7132.9דגים

39.366.781.488.9102.5118.0120.7130.5143.8168.2ביצים

ומוצריו 64.8,111.2165.1186.5212.1234.0243.3261.3295.5338.1חלב

מאבל 26.144.360.762.869.275.083.186.191.4107.4שמני

טריים 59.1138.5262.4279.9317.6312.7336.7386.2408.3452.1סירות

טריים 68.0105.0179.4213.9220.5254.2274.6326.0350.1461.1ירקות

ומוצריו 39.678.5137.3148.0148.2160.9171.0177.2189.3224.0סוכר

וקקאו קפה 14.333.357.862.763.367.972.677.686.9108.7תה,

מעוברים וירקות פירות
ושונות

36.051.290.9104.3117.5130.6143.6154.7174.7201.1

 משקאות על הוצאה
הבל סך

39.276.8130.4151.4162.9167.1186.5206.9224.1260.5

קלים 16.325.040.350.059.161.972.478.988.2101.5משקאות

חריפים 22.951.890.1101.4103.8105.2114.1128.0135.9159.0משקאות

 טבק על הוצאה
הכל סך

33.067.1104.3117.4148.1;50.2168.0184.6207.3250.0

מזון, על הוצאה
 וטבק משקאות

הכל סך

615.51,153.11,955.32,184.92,410.82,565.62,787.53,027.93,330.33,910.4

2 התאמה 3.15.89.810.912.012.814.015.116.719.6פדוות:

מזון, על הוצאה
וטבק משקאות

הכל (מותאם)סך
612.41,147.31,945.52,174.02,398.82,552.82,773.53,012.83,313.63,890.8
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IL. million

TABLE VI/4.  PRIVATE. AND GENERAL, GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE

19551971

1955196019641965196619671968196919701971

11964 ceבמחירי s 1?64 prAt 1

850.81,244.2

Private consumption of food, beverages and tobacco

2,165.9 2,071.3 1,942.8 1,850.5 1,779.1 1,720.62,329.42,420.0Expenditure on food Total

184.1208.8234.3240.5246.9258.5266.9. 272.1286.1299.9Flour and lfour products

98.6237.0390.5403.5443.1456.6486.7533.8581.4597.6Meat and meat products

41.151.760.863.966.361.468.872.279.285.1Fish

38.261.181.483.387.589.591.899.1101.6102.5Eggs

י 99.5126.7165.1168.6172.0177.9184.8194.9211.0224.3Milk and milk products

35.345.760.762.665.769.776.379.581.990.9Edible oils

83.6163.6262.4267.0281,7306.8330.8318.5348.7337.8Fresh fruit

145.2154.3179.4181.6183.6195.2213.6226.7249.1256.2Fresh vegetables

67.389.5137.3146.7135.9144.1156.2161.4167.7182.6Sugar and sugar products

29.037.157.863.063.467.972.577.580.890.5Tea, coffee and cocoa

70.568.790.998.4104.4115.2122.9130.2141.9152.6Processed fruit and vegetables
and miscellaneous

י62.7 85.9130.4144.1137.5136.3151.2165.5168.8181.5Expenditure on beverages 
Total

25.929.140.344.846.848.154.158.3.61.666.7Soft drinks

36.856.890.199.3. 90.788.297.1107.2107.2114.8Alcoholic drinks

61.872.1104.3117.4117.3124.1128.2147.0156.7171.6Expenditure on tobacco 
Total

972.91,402.21,955.32,040.62,105.32,203.22,350.72,478.42,654.92,773.1EXPENDITURE ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO  TOTAL

4.97.09.810.210.511.011.712.413.313.9Less: adjustment2

968.0,395.2,945.5 030.4,.נ 12,094.8 ;2,192.22,339.02,466.02,641.62,759.2EXPENDITURE ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO  (ADJUSTED)
 TOTAL
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(המשך) וציבורית פרטיו* לצריכה הוצאה  ו/4. לוח
19551971

ל"י מיליוני

1955196019641965196619671968196919701971

שוטפים priceAtבמחירים current

3 תעשייתיים מוצרים של פרטית צריכה

הכל 372.2724.11,479.51,679.21,650.3סך 1,780.72,307.42,865.83,003.43,444.9

40.060.2102.5119.2127.9הנעלה 132.1173.4206.3240.4269.5

153.0242.1414.5486.4530.5הלבשה 545.9695.1750.0882.31,003.2

אישיים 9.218.043.453.451.0חפצים 61.462.272.686.8102.3

40.492.6235.3282.2228.5ריהוט 283.7327.6384.5439.7481.8

בית למשק 50.9129.2283.2304.2236.4ציוד 288.1424.4688.7576.2584.5

בית משק 20.136.658.366.182.4צורכי 77.3165.2116.4141.5193.4

אישי וטיפול 7.114.231.238.049.1קוסמטיקה 46.454.669.187.0100.5

רפואיים ומכשירים 13.529.953.262.083.0תרופות 74.293.8110.9147.8184.8

אישיים תחבורה 5.724.4116.2103.788.370.6131.3200.4141.3242.4כלי

91.4 72.1 65.5 57.2 46.0 50.9 48.7 39.3 18.6 5.7

21.0 18.6 27.6 42.6 18.5 17.8 18.4 19.5 15.2 5.3

רווח למטרת שלא פרטיים מוסדות של צריכה

1,503.7 1,236.1 1,060.2 904.0 837.4 823.0 725.2 554.9 289.7 151.5

598.5 486.5 383.7 348.0 323.4 336.1 253.9 219.4 122.7 56.4

566.9 458.0 378.4 316.2 284.6 259.7 226.6 173.5 74.3 29.1

182.7 154.2 ( 125.2 117.9 112.6 [ 83.8 47.8 38.0

298.1{ 244.7 ■>

155.6 137.4 [_ 114.6 111.5 114.6 [_ 78.2 44.9 28.0

כתיבת וצרכי עיתונים ספרים,

בידור מוצרי

שונות

הכל סך
בריאות מוסדות

ותרבות חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

ציבוריתהוצאה לצריכה

הכל 422,5822.5,743.212,172.62,626.73,598.64,152.24955.56,793.27,829.5סך

323.9663.8,419.611,755.12,122.63,068.03,566.84,330.76,070.56,927.3ממשלה*

מקומיות5 74.2124.6270.3358.3436.9467.0515.7553.9640.5797.2רשויות

לאומיים6 24.434.153.359.267.263.669.770.982.2105.0מוסדות

ראה 3 הלאומיים. החשבונות של אחרים בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה 2 ו;1. ללוח 2 הערה ראה 1
. וקיבוצים מושבים של המוניציפליות וההוצאות דתיות מועצות כולל 5 לאומי. לביטוח המוסד כולל 4 ו/3. ללוח 1 הערה

בלבד. מקומית היסודצריבה וקרן קק*ל היהודית, הסוכנות 6
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TABLE VI/4.  PRIVATE AND GENERAL, GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE (CONT.)

19551971
IL. million

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1960 1955

TOTAL

Footwear ך
Clothing V

Personal effects J
Furniture ר

Household equipment _J

Nondurable household goods

Personal care ך
Medical products and r
appliances J

Personal transportation
equipment

Books, newspapers and
stationary

Recreation goods

Miscellaneous

TOTAL

Health institutions

Education and culture
institutions

Welfare and religion
institutions

Trade unions, political
organizations, etc.

At1 9 6 4 prices' 11964 במווירי

Private consumptionof industrial goods3

2,527.1 2,453.4 2,491.3 2,068.3 1,451.1 1,600.0 1,606.7 1,479.5 863.4 510.3

1,007.1 972.7 846.7 785.5 612.3 653.3 627.7 560.4 367.5 256.3

862.6 898.4 1,031.6 764.3 436.0 536.1 571.2 518.5 261.0 125.4

128.2 108.0 96.0 87.4 71.2 69.7 63.9 58.3 45.4 28.7

200.2 179.7 148.0 124.5 109.6 103.1 93.9 84.4 51.5 33.2

142.5 103.7 162.1 112.7 64.6 81.7 96.4 116.2 31.0 10.0

102.8 118.4 129.2 108.0 100.7 93.6 89.0 82.9 56.8

67.5 56.6 53.5 47.1

16.2 15.9 24.2 38.8

39.1 44.7 46.2 39.3 24.9

17.6 17.8 18.4 19.5 25.3

4.07

10.9

Consumption of private nonproift institutions

893.8 837.3 793.3 687.1 646.9 620.1 637.5 554.9 408.1 290.4

331.4 311.5 281.1 264.4 249.5 240.3 224.4 219.9 166.4 111.1

340.4 311.1 278.0 236.0 217.5 202.0 191.6 173.5 114.1 69.1

117.8 112.0 C 97.3 92.6 90.7r 83.8 66.1 56.2

234.2 ■< 221.5 ■<

104.2 102.7 I 89.4 87.3 87.1 178.2 61.5 50.1

General government consumption expenditure

849.61,177.51,743.21,925.92,086.42,937.73,192.03,725.04,802.04,761.0TOTAL

657.8946.11,419.61,568.11,706.62,541.12,766.53,275.04,328.04,255.0Government4

143.6185.0270.3303.7329.4353.8378.2400.0420.0448.0Local authorities5

47.446.453.354.150.442.847.350.054.058.0National institutions6

* See note 2 to table Vl/1. 2 Adjustment for expenditure included in other items of national accounts . 3 See
note 1 to table VI/3. 4 Including the National Insurance Institute. 5 Including Religious Councils and the
municipal expenditure of moshavim and qibbuzim. < Jewish Agency, Jewish National Fund and Keren Hayesod 
domestic consumption only.
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כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה  .5/1 לוח
19551971

ל"י מיליוני

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1960 1955

הכל 707.31,211.22,930.33,077.02,604.72,039.13,212.54,191.85,169.96,932.7סך

גולמית השקפה
בנבסיפ מקומית

קבועים

636.51,125.52,748.52,934.42,487.01,987.12,879.53,850.84,814.76,574.8

וייעור 98.1128.2159.5157.8146.1157.7171.0189.5236.5268.4חקלאות

2 מים 30.556.894.172.769.966.158.443.851.967.1מפעלי

וחרושת) (כרייה [תעשייה
402.5383.2290.9229.0469.7670.6822.91,056.1

75.3\ 189.2

ועבודות לבנייה ציוד
3 ציבוריות

157.162.522.56.961.573.082.3118.0

4 48.639.355.095.0102.166.890.4124.2150.9158.0חשמל

ותקשורת5 אחסנה 67.5161.0612.4598.6482.8415.3743.8891.2939.11,617.7תחבורה,

ושירותים 75.4202.1500.2587.8585.5513.0627.3835.5934.91,178.9מסחר

241.1348.9867.7976.8787.2532.3657.41,023.01,596.22,110.6דיור

במלאי 70.885.7181.8142.6117.752.0333.0341.0355.25.57.9השינוי

חב' של ציוד כולל 3 מים. של ואספקה בשאיבה המועסק מקורות חב' ציוד בולל 2 ו/1. ללוח 2 הערה ראה 1

ההשקעה 5 וחלוקה. מסירה וקוי כוח תחנות הקמת עבור החשמל חב' של ציוד כולל 4 עפר. בעבודות המועסק מקורות
ותקשורת". אחסנה ב"תתבורה, כלולה הענפים. לכל ומטוסים) אניות יצוא (בניכוי תחבורה בבלי
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TABLE VI/5.  GROSS DOMESTIC CAPITAL, FORMATION, BY ECONOMIC
ACTIVITY
19551971

IL. million

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1960 1955

1,304.01,780.22,930.32,945.02,468.91,915.62,829.13,501.23,895.44,597.1TOTAL

1,186.61,674.82,748.52.807.92,353.61,860.82,530.13,201.33,608.74,339.6Crossifxeddomestic capital
formation

172.7186.2159.5147.8129.6133.4139.8147.6163.1170.3Agriculture and forestry

55.578.594.169.866.762.951.836.538.944.1Water projects2

402.5368.8275.8214.0403.5546.4618.7680.0Industry (mining and manu
facturing(

145.6296.2

57.160.621.26.351.958.962.778.8Construction equipment3

93.160.955.091.597.163.078.1102.0113.3102.5Electricity4

122.6240.6612.4576.2456.7' 389.1652.7753.8738.11,124.7Transport, storage and
communication5

142.8298.6500.2562.9556.8485.2564.0700.8716.3797.2Trade and services

450.4513.8867.7930.3749.7506.9588.3855.31,157.21,342.0Dwellings

110.2105.4181.81371115.354.8299.0299.9286.7257.5Changes in inventories

<See note 2 totable VI/1. 1Incl. equipment of the Mekorot Company employedforwater supply. 3 lncl.
equipment of the Mekorot Company employed in construction works. 4 lncl. equipment of the Electric
Corporation employed in errecting power stations and transmission lines. 5 Capital formation in transport equipment
(net of export of ships and aircrafts) of all branches is included in "transport, storage and communication."
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כלכלית פעילות לפי קבועים, בנכסים מקומית גולמית השקעה ו/6. לוח
נכס וסוג
19551971

ל"י מיליוני

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1960 1955

At current prices שוטפים במחירים
6,574.8 4,814.7 3,850.8 2,879.5 1,987.1 2,487.0 2,934.4 2,748.5 1.125.5 6365

3,696.2 2,875.4 2,248.4 1,678.3 1,345.4 1,688.9 1,977.8 1,768.9 750.3 462.5

2,110.6 1,596.2 1,023.0 657.4 532.3 787.2 976.8 867.7 348.9 24/./
912.9 732.5 617.7 490.3 401.6 501.8 549.9 475.8 188.9 82.8
672.7 546.7 607.7 530.6 411.5 399.9 451.1 425.4 212.5 138.6

2,878.6 1,939.3 1,602.4 1,201.2 641.7 798.1 956.6 979.6 375.2 174■0 I

1 048.1 503.8 383.6 354.0 128.7 184.3 275.7 356.5 I07.4 35.8
1[8 14.7 1,426.3 1,212.0 843.1 500.0 612.6 678.8 620.7 2621 130.5

15.8 9.2 6.8 4.1 13.0 1.2 2.1 24 י5 יי

וסוג ייעוד ענף
נכס

וייעור חקלאות
עפר ועבודות 77.193.2104.897.592.194.498.793.0136.9137.4מבנים

וציוד מכונות
מים מפעלי

21.035.054.760.354.063.372.396.599.6131.0

עפר ועבודות 29.051.577.560.260.157.847.033.839.356.0מבנים

2 וציוד מכונות
מכרות חרושת,

ומחצבות

1.55.316.612.59.88.311.410.012.611.1

ועבודות מבנים
3 עפר

21.861.5173.8154.892.876.4122.7124.3166.7192.5

4 וציוד מכונות
ועבודות לבנייה ציוד

53.5127.7עפר

228.4198.1152.6347.0546.3656.2863.6ן228.7

5 וציוד מכונות
חשמל

57.1 J62.522.56.961.573.082.3118.0

עפר ועבודות 16.618.432.341.643.532.134.366.171.892.5מבנים

וציוד6 מכונות
ותקשורת תחבורה הובלה,

עפר ועבודות מבנים

32.0

17.3

20.9

33.1

22.7

161.6

53.4

220.4

58.6

193.6

34.7

190.8

56.1

290.6

58.1

373.8

79.1

305.4

65.5

407.4

וציוד מכונות
1 תחבורה כלי
ושירותים מסחר

14.4
35.8

20.5
107.4

94.3
356.5

102.5
275.7

104.9
184.3

95.8
128.7

99.2
354.0

133.8
383.6

129.9
503.8

162.2
1,048.1

עפר ועבודות 59.6143.7351.2426.5419.6361.6427.6534.4559.1699.8מבנים

וציוד מכונות
מגורים בתי

15.858.4149.0161.3165.9151.4199.7301.1375.8479.1

עפר ועבודות 241.1348.9867.7976.8787.2532.3657.41,023.01,596.22,110.6מבנים

הכל סך
נכס סוג

עפר ועבודות מבנים
מגורים בתי

למגורים שאינם בניינים
אחרות בנייה עבודות

וציוד מכונות
תחבורה כלי

אחר וציוד מכונות
בעליחיים במלאי שינוי

בענף עפר ועבודות מבנים כולל 19521954 בשנים 3 ו/5. ללוח 1 הערה ראה 2
ו/5. ללוח 2 הערה ראה 5 ו"חשמל". "בנייה" בענפים וציוד מכונות בולל 19521954

ו/5. ללוח * הערה ראה 7

י/1. ללווז 2 הערה ראה 1
בשנים 4 "חשמל".

ון5. ללוח נ הטרה ראה 6
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TAB1.E VI/6.  GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC
ACTIVITY AND BY TYPE OF ASSET

19551971
IL. million

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1960 1955

TOTAL

Type of asset
Building and construction works

Dwellings
Nonresidential buildings
Other construction works

Machinery andequipment
Transport equipment
Machineryand other equipment
Change in livestock inventory

Industrial use and
type ofasset

Agriculture and forestry
Building and construction
works

Machinery and equipment
Water projects
Building and construction
works

Machinery and equipment2
Manufacturing, mining and
quarrying
Building and construction
works3

Machinery and equipment4
Building equipment and
construction works
Machinery and equipment5 ,

Electircity
Building and construction
works

Machinery and equipment's
Transport and communication
Building and construction
works

Machinery and equipment
Transport vehicles'

Trade and services
Building and construction
works

Machinery and equipment
Dwellings
Building and construction
works

At1 96 4 prices 1

4,339.6 3,608.7 3,201.3 2,530.1 1,860.8

11964 במחירי
2,353.6 2,807.9 2,748.5 1,674.8 1,186.6

2,380.9 2,107.0 1,867.2 1,491.5 1,264.6 1,597.1 1,879.1 1,768.9 1,092.6 870.0

749.7 930.3 867.7 513.8 450.4
477.9 523.7 475.8 277.7 160.8
369.5 425.1 425.4 301.1 256.3

506.9588.3855.3,157.211,342.0
382.5440.9510.6550.2599.0
375.2462.3501.3399.6439.9

1,958.7 1,501.7 1,334.1 1,038.6 596.2
742.1 401.7 323.3 306.9 121.6

1,206.2 1,091.7 1,004.7 728.0 462.9
10.4 8.3 6.1 3.7 11.7

81.9 87.5 68.6 78.5 75.9

88.4 75.6 79.0 61.3 57.5

36.6 29.3 28.2 42.0 55.3

7.5 9.6 8.3 9.8 7.6

756.5 928.8 979.6 582.2 318.2
176.5 268.0 356.5 160.6 62.0
578.9 658.8 620.7 415.4 248.7

1.1 2.0 2.4 6.2 8.5

79.2 89.3 104.8 132.9 141.9

50.4 58.5 54.7 53.3 33.3

57.4 57.6 77.5 71.9 41.3

9.3 12.2 16.6 6.6 1.9

42.789.6173.8. 147.388.372.7109.0103.1124.7125.4

228.7 221.5187.5141.3294.5443.3494.0559.6ר

103:0206.6<
57.1 J60.621.26.351.958.962.778.8

31.727.032.339.641.430.830.554.853.059.7

61.633.922.751.955.732.247.647.260.342.8

32.747.4161.6209.1182.2179.6258.6315.6234.7275.3

27.432.694.399.198.087.987.2114.9101.7107.3
62.0160.6356.5268.0176.5121.6306.9323.3401.7742.1

114.2210.0351.2405.9398.9343.4384.6441.6420.6460.0

28.588.6149.0157.0157.9141.8179.4259.2296.1337.2

450.4513.8867.7930.3749.7506.9588.3855.31,157.2,342.0

l See note 2 to table VI/1. 2 See note J to table VI/5. 3 In the years 19521954 building and construction
works are included in the branch "Electricity". * In the years 19521954 machinery and equipment are included ■n

the "Building" and "Electircity" branches. s See note 2 to table VI/5. 6 See note 3 to table Vl/S. 7 See

note * to table VI/5.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/7. לוח
הלאומיים1 והמוסדות

,TABLEVI/7.  CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT
LOCAL AUTHORITD3S AND NATIONAL INSTITUTIONS 1

19551970

שוטפים במחירים ל"י, .ILמיליוני million, at current prices

195519601965196819691970

ומפעילות מרכוש הכנסה
כלכלית

2689216342383482Income from property and
enterpreneurship

החוב על ריבית פחות:
הציבורי

2989312492641834Less : Interest on the public debt

עקיפים 2897601,5992,1252,6723,164Indirectמסים taxes

המקומי הייצור On(1,973)(1,665)(1,433)(1,071)(493)(171)על domestic production

2 היבוא On(1,191)(1,007)(692)(528)(267)(118)על imports2

חברות על ישירים 3763242264386588Directמסים taxes on corporations

בית משקי על ישירים מסים
רווח למטרת שלא ומוסדות

1463551,0201,5531,8432,522Direct taxes on households and
private nonprofit institutions

לאומי ביטוח בעד Contributions(866)(466)(398)(251)(105)(39)תשלומים to national insurance

3 אחרים ישירים Other(1,656)(1,377)(0,155(769)(250)(107)מסים direct taxes3

בית ממשקי שוטפות העברות
למטרת שלא וממוסדות

רווח

1746113183206241Current transfers from households and
private nonproift institutions

 שוטפות הכנסות
הכל סך

4861,2242,8783,9754,8496,163CURRENT RECEIPTS  TOTAL

לצריבה 4238232,1734,1524,9566,793Consumptionההוצאה expenditure

63197258533567764Subsidiesתמיכות

מקומי On(317)(285)(271)(176)(88)(30)לייצור domestic production

On(419)(270)(236)(43)(105)(3)ליצוא exports

2 Onimports(28)(12)(26)(39)(4)(30)ליבוא 2

בית למשקי שוטפות העברות
למטרות שלא ולמוסדות

רווח

612015961,0821,2721,545Current transfers to households and
private nonprofit institutions

 שוטפות הוצאות
הכל סך

5471,2213,0275,7676,7959,102CURRENT EXPENDITURE 
TOTAL

שוטף עודף 6131491,7921,9462,939CURRENT SURPLUS

1 In National Institutions  local expenses only. 2 Taxes
and subsidies on imports ale given above separately, i.e. on gross
basis, whereas these data appear in tables VI/1,2 on net basis, i.e.
taxes less subsidies on imports. 3 Excluding compulsory
loans, which were defined as loans and not as direct taxes.

ההצגה 2 בלבד. מקומיות הוצאות  הלאומיים במוסדות 1

על היא כאן הניתנת ליבוא ותמיכות יבוא על מיסים של
ו/2,1 בלוח אלה נתונים מופיעים זאת לעומת ברוטו, בסיס
ליבוא. תמיכות פחות יבוא על מיסים היינו נטו, בטיס על
ולא כהלוואות הוגדרו אשר חובה, מלוות כולל לא 3

ישירים. במיסים
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לפי ייצור, גורמי במחיר* הלאומית וההכנסה נק* מקומי תוצר  .8/1 לוח
ראשי כלכלי ענף

TABLE VI/8.  NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL, INCOME
AT FACTOR COST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

19551971
il. Million, at current pirces שוטפים במוויריט ליי, מיליוני

19551960196519681968196919701971

Previous classiifcation קודם Presentסיווג classiifcation נוכחי סיווג

ודיג ייטור ,2004107039039039521,0381,321Agricultureחקלאות/ forestry and
fishing

(כרייה 3998452,0972,8652,7593,2773,9254,769Industryהעשייה (mining and
1 (manufacturingוחרושת) 1

ומים חשמל נ1793321,0321,047בינוי, ,0471,4241,8732,478Construction ,electricity
and water

אוכל שירותי ,2083748481.0901,3481,5721,7612,119Tradeמסחר, restaurants and
hotels2והארתה2

ותקשורת ,1312817411,0861,0861,2101,4321,793Transportהחבורה'אחםנה storage and
communication

ושירותים 491334557161,0851,2211,4241,7פינבפיט SOFinance and business
3 servicesעסקיים 3

מגורים בתי על 962086307547548501,0961,392Ownershipנעלות of dwellings
ציבוריים 3606651,6352,3722,3722,6263,1573,940Publicשירותים and community

'servicesוקהילתיים*
אישיים 157282710952431470546639Personalשירותים and other

5 services3ואחרים

נקי מקומי נ1,7793,5308,85111,78511,78513,602תוצר 6,25220,201NET DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

TORייצור COST (BEFORE
התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
2 מלאי התאמת :291349717166305359Lessפחות: Inventory

adjustment*
3 בלאי 3468301402402463552685Depreciationהתאמת adjustment3

נקי מקומי 1,7163,4498,50111,31211,31213,07315,39519,157NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

(ADJUSTED)
לגורמי תשלומיט 152656126126187247319Lessפחות: : Net factor payments
לארץננזו בחוץ toייצור abroad

והשמטות 113203121337337356329244Errorsטעויות and omissions

■ לאומית 1,8143,6268,56611,52311,52313,24215,47719,082NATIONALהכנסה INCOME
לאומי תוצר =)(= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1743629951,3411,3411,5051,8132,255Depreciationבלאי allowances
לייצור תמיכות :3088176271271285317413Lessפהות: subsidies on domestic

productionד&קומי
ייצור על עקיפיפ 1714931,0711,4331,4331,6651,9732,398Indirectמיסיס taxes on domestic

productionהמקומי

גולמי לאומי 2,1294,39310,45614,02614,02616,12718,94623,322GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT
MARKETו PRICES)

/' See note 1 to table VI9.
3 See note 3 to table VI/9.
s See note 5 to table VI/9.

/Seenote 2 to table VI9.
See note 4 to table VI/9.

ו;9. ללוח 2 הערה ראה 2
.9 /7 ללוח 4 הערה ראה *

ו/9. ללוח 1 הערה ראה 1

ו/9. ללוח 3 הערה ראה 1

ו/9. ללוח 5 הערה ראה 5
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ראשי כלכלי ענף לפי ומשכורת, שכר  ו/9. לוח
TABLE VI/9.  COMPENSATION OF EMPLOYEES, BY !MAJOR ECONOMIC

BRANCH

19551971

שוטפיט במחירים ליי, .ILמיליוני million, at current prices

19551960196519681968196919701971

Previous classiifcation קודם Presentסיללג classification נוכחי סיווג

ודיג ייעור 102חקלאות, 58191222222222259 .312Agriculture, forestry and
ifshing

(כרייה תעשייה
1 וחרושת)

495 2341,3551,7091,6541,9062,3172,776Industry (mining and
manufacturing)1

ומי0 חשמל 217בינוי, 1316666406407579321,153Construction, electricity
and water

אוכל שירותי מסחר,
2 והארחה

106 56238318411485583679Trade, restaurants and
hotels2

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

180 834586396397138491,038Transport, storage and
communication

ושירותים פיננסים
3 עסקיים

84 35235311439501587718Finance and business
services3

מגורימ בתי על 9בעלות 5232727303950Ownershipofdwellings

ציבוריים שירותים
וקהילתיים*

661 3581,6242,3582,3582,6103,1383,918Pulbic and community
services*

אישיים שירותים
ואחרים5

165 83378502336360413470Personal and other
services'

ומשכורת שכר
של (מרכיב

המקומי התוצר
הכל הנקי)סך

2,019 1,0435,1686,7266,7267,5849,11711,114COMPENSATION OF
EMPLOYEES (COM
PONENT OF NET
DOMESTIC PRO
DUCT)  TOTAL

שכר של נטו תשלומים
לחו'"ל ומשכורת

 1 31414143051126Net wage and salary pay
ments to abroad

ומשכורת שכר
ההכנסה (מרכיב
לפני הלאומית)

והשמטות טעויות
הכל סך

2,018 1,0405,1826,7406,7407,5549,06610,988COMPENSATION OF
EMPLOYEES (COM
PONENT OF NATIO
NAL INCOME),
BEFORE ERRORS
AND OMISSIONS 
TOTAL

1 In the previous classiifcation garages and other repairs are
included. 2 In the previous classiifcation restaurants and
hotels are not included. 3 In the previous classification
business services are not included. * Not including com
mercial services, such as education or helath services provided on
a proift basis.  In the previous classiifcation restaurants and
hotels and business services are included, while garages are not
ncluded.

בסיווג 2 אחרים. ותיקונים מוסכים כולל הקודם בסיווג 1
בסיווג 3 והארחה. אוכל שירותי כולל לא הקודם
שירותים כולל לא 4 עסקיים. שירותים כולל לא הקודם
עסק. בסיס על הניתנים ובריאות חינוך כגון עסקיים,
שירותים והארחה, אוכל שירותי כולל הקודם בסיווג 5

מוסכים. כולל ולא עסקיים
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עבודה לשעת ובשכר* הלאומי בתוצר שיגויים  ו/10. לוח
קודמתה) לעומת שנה כל  (אחוזים

TABLE VI/10.  CHANGES IN NATIONAL PRODUCT 1 AND COMPENSATION
OF EMPLOYEES PER WORK HOUR

)PERCENT CHANGE FROM PREVIOUS YEAR)

19631971

196319641965196619671968196919701971

הגולמי הלאומי התוצר
השוק: במחירי

Gross national product at
market pirces:

שוטפים 20.615.919.610.04.115.0במוזירים 17.217.523.1At current prices

1964 11.49.89.11.12.212.3במחירי 14.97.78.1At 1964 prices

במחירי הנקי הלאומי התוצר
שוטפיס ייצור גורמי

21.316.221.38.94.014,9 18.716.923.3Net national product at current
factor cost

של העבודה שעות
המועסקים

4.36.11.61.07.84.4 13.21.53.1Work hoursofpersons
employed

במחירים גולמי לאומי תוצר
עבודה לשעת שוטפים

15.69.217.711.112.910.2 3.515.819.4Gross national product at cur
rent prices per work hour

במחירי גולמי לאומי תוצר
עבודה לשעת 1964

6.83.57.42.110.87.6 1.56.14.8Gross national product at 1964
prices per work hour

במחירי נקי לאומי תוצר
עבודה לשעת ייצור גורמי

16.39.519.410.012.810.0 4.915.219.6Net national product at factor
cost per work hour

 ומשכורת הכלשכר סך
20.817.922.4.1S01.912.1 10.620.021.2COMPENSATION OF EM

PLOYEES  TOTAL

השכירים של העבודה 6.27.22.71.29.37.3קועות 14.62.14.8Work hours of employees

(של עבודה לשעת השכר
שכירים)

13.710.019.216.412.34.5 3.517.515.6Wages per work hour (of
employees)

< Incl. fringe beneifts.
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הישראלי המשק של תשומהתפוקת  .11/1 לוח
1968/69

ליי מיליוני שוטפים, במחירים

/1 ביניים 1Intermediateשימושי uses
קונים /

/ מוכרים

12345678910
הכל סך
Total

ייעור חקלאות, 1
ודייג

167.51.4599.559.14.3 0.322.4854.6

מינרלים כימיה, .2
ומחצבים

82.8161.736.733.534.5 73.6320.727.270.6118.1959.4

משקאות מזון, .3
וטבק

הלבשה טקסטיל, .4
ועור

255.4

2.0

16.6

22.2

247.73.3

377.1

1.9 

6.3 2.34.7

49.2

.58.3

574.1

472.9

מכונות, מתכת, .5
חשמל

ואלקטרוניקה

44.772.044.53.230.0 453.7256.48.8107.3178.11,198.7

הדפסה, נייר, עץ, .6
ושונות יהלומים

41.547.332.610.7134.6 18.492.01.311.5128.8518.7

בנייה .7
0.51.0 0.317.83.514.137.2

ומים השמל .8134.931.017.216.08.0 18.61.560.22.928.2318.5

וקשר תחבורה .924.782.762.211.012.9 42.5109.413.443.0213.7615.5

ושירותים מסתר .1063.5141.1146.088.279.6 205.8142.947.4162.5655.11,732.1

 ביניים מוצרי
הכל סך

817.1576.51,186.4602.1313.1 815.5940.7158.3406.01,466.07,281.7

במלאי שינוי
חומרים

18.622.614.232.875.9 124.3
251.2

סייף 74.6463.8358.2226.8791.7יבוא 519.458.810.6515.91,128.24,148.0

תפוקה על מסים
מקומית

יבוא על מסים

40.4

11.3

121.9

37.9

86.4

35.6

92.1

91.1

40.5 116.2

61.3 79.0

99.2

21.5

47.6

2.5

98.8

7.8

1,127.9

63.6

1,871.0

389.0

תפוקה על סובסידיות
מקומית

יבוא על סובסידיות

78.4

0.1

18.6

7.3

54.1

1.1

17.3

2.5

6.2 14.3

3.1 9.0

6.6

0.6

30.1

1.2

10.7

2.2

50.2

8.7

286.5

35.8

עבודה 662.6325.2257.6305.3345.5שכר 639.8771.2104.7692.51,691.05,795.4

(פרט מוסף ערך
לשבר)

442.4295.5211.1262.1229.5 350.2332.9129.5476.0877.23,606.4

 תשומות
כולל Z065.91,526.91,696.4.1,965.91,772.3סך 2,372.52,217.1421.92,184.16,295.022,518.0

בשורות. שמופיעים כפי לענפים מתייחסים המספרים 1
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TABLE VI/11.  INPUTOUTPUT OF THE ISRAEL ECONOMY
1968/69

At current pirces, IL. million 

סופיים Finalשימושים uses

כולל סך
Grand
total

^^ Buyers

Sellers ^\

c
0

n
.P3
?I
H
1

c

fis .2

*If
ט

Is I
5g I

11 1

r£oJJf■A
הכל סך
Total

567.6


70.436.7436.51,111.21,965.81 . Agriculture, forestry and fishing

253.388.81.137.5432.3813.01,772.42. Chemistry, mining and quarrying

1,305.0


65.8252.61,491.82,065.93. Food, beverages and tobacco

564.132.3


10.0447.51,053.91,526.84. Textiles, clothing and leather

277.2434.0237.432.4192.71,173.72,372.45. Metal, machinery, electrical and electronic
equipment

273.515.820.23.2865.21,177.91,696.66. Wood, paper, printing, diamonds and
miscellaneous

116.5353.01,710.4


0.12,180.02,217.27. Construction

92.19.5


0.12.0103.7422.2S. Water and electricity

613.8115.830.00.6808.21,568.42,183.99. Transport and communication

2,516.5222.7130.1799.6894.04,562.96,295.010. Trade and services

6,579.61,271.92,199.6854.34,131.115,236.522,518.2Intermediate products  Total




251.2Changes in raw material stocks

675.41,237.9712.8125.22,751.36,899.3Imports c.i.f.

639.092.111.87.5195.1555.32,426.3Taxes on domestic production

283.718.2134.417.2453.5842.5Taxes on imports

104.51.50.6


362.2468.8755.3Subsidies on domestic production

13.01.711.20.926.8 *2.6Subsidies on imports

650.01,716.8


2,366.88,162.2Wages

1,098.88.9
421.81,529.55,135.9Gross proift

9,809.04,342.63,046.81,003.34,195.622,397.344,915.3INPUTS GRAND TOTAL

J The numbers relate to the branches as presented in the rows.
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תשימהתפיקה מקדמי  .12/1 לוח
1968/69

£ § § 3ד £
S^ .gf 3

n 5If:
* p "3" s

si.

II i
P&

gx> o

£ .o .gs§ §

.1 g

gat

קוניס

.tf 3
E£.f
§.§1

0.0010.2900.039

0.0910.0180.0220.031
0.0090.1200.002

0.0130.2470.001
0.0410.0220.0020.191

0.0270.0160.0070.008

0.0170.0080.0100.008
0.0470.0300.0070.018
0.0800.0710.0580.087

0.3260.5750.3940.344
0.0130.0070.0210.052
0.2620.1730.1490.219
0.0690.0420.0600.049

' 0.0210.0170.0600.033
 O.OU0.026 0.0110.006
0.0040.0010.0020.004
0.1830.1250.2000.270
0.1670.1020.1710.147

1.000 1.000 1.000 1.000

ישירים מקדמים
0.085
0.042
0.130
0.001

0.023

0.021

0.069

0.013

0.032

0.416

0.009

0.038
0.021

0.006
0.040

0.337

0.225

1.006

ודייג ייעור חקלאות,
ומחצביט מינרלים כימיה,

וטבק משקאות מזון,
ועור הלבשה טקסטיל,

ואלקטרוניקה חשמל, מכונות, מתכת,

הדפסה, נייר, עץ,
ושונות יהלומים

ומים חשמל
וקשר תחבורה

ושירותים מסחר

הכל סך ביניים מוצרי
חומרים במלאי שינוי

סי"ף יבוא
מקומית תפוקה על מסים

יבוא על מסים
מקומית תפיק טל 0וב0ידיות

יבוא על סובסידיות
עגודה שכר

לשכר) (פרט מוסף ערך

כולל סך  תשומות
כוללים מקדמים

ודייג יי8ור 1.1480.0070.3800.0610,002חקלאות,

ומחצבים מינרלים 0.0691.1110.0510.0400.048כימיה,

וטבק משקאות 0.1710.0141.1940.0140.002מזון,

וטור הלבשה 0.0040.0200.0031.3300.004טקסטיל,
ואלקטרוניקה חשמל מכונות, 0.0480.0660.0550.0131.246מתכת,

הדפסה, נייר, 0.0340.0360.0340.0150.015עץ,
ושונות יהלומים

0.0010.001בנייה

ומים 0.0960.0250.0450.0230.013חשמל

וקשר 0.0300.0600.0510.0170.030תחבורה

ושירותים 0.0820.1180.1300.0990.130מסחר

הכל .1.6821.458סך 1.9431.612 .1.491
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TABLE VI/12.  INPUTOUTPUT COEFFICIENTS

1968/69

Sellers

Buyers

Si

e3a 2
H

§§.2
P_ S

Ell
§11
'H S

III
n uri 3

Mill
RE*0.

Agriculture, forestry and fishing
Chemistry, mining and quarrying
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing and leather
Metal, machinery, electircal and electronic
equipment

Wood, paper, printing, diamonds and
miscellaneous

Construction
Electricity and waater
Transport and communication
Trade and services

Intermediate products  Total
Changes in raw material stocks
Imports c.i.f.
Taxes on domestic production
Taxes on imports
Subsidies on domestic production
Subsidies on imports
Wages

Gross profit

INPUTS  GRAND TOTAL

co efficientsDirect

0.0020.004

0.0200.1450.0640.0320.019

0.0010.008

0.0040.0020.009

0.0180.1160.0210.0490.028

.O0790.0410.0030.0050.020

0.0010.0080.0020.002

0.0050.0010.1430.0010.004

0.0080.0490.0320.0200.034

0.0470.0640.1120.0740.104

0.1850.4240.3750.1850.232

0.045

0.4670.0270.0250.2360.179

0.0240.0450.1130.0450.179

0.0360.0100.0060.0040.010

0.0040.0030.0710.0050.008
0.0020.0030.0010.001
0.2040.3470.2480.3170.269

0.1350.1500.3070.2190.140

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Inverse matrix

0.0050.0020.0020.0010.009Agriculture forestry and fishing

0.0280.1730.0900.0420.029Chemistry, mining and quarrying

0.0030.0030.0030.0020.012Food, beverages and tobacco

0.0070.0050.0040.0050.015Textiles, clothing and leather

0.0290.1620.0440.0690.045Metal, machinery ,electircal and electronic
equipment

1.0890.0550.0110.0100.027Wood, paper, printing, diamonds and
miscellaneous

0.0011.0090.0020.003Construction

0.0080.0071.1700.0040.008Electricity and water

0.0130.0670.0491.0270.043Transport and communication

0.0650.1140.1640.0971.131Trade and services

1.2481.5971.5371.2S91.322TOTAL
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ראשוניות תשומות של כוללים מקדמים  .13/1 לוח £
r TABLE VI/13 TOTAL PRIMARY COEFFICIENTS

1968/69

קונים

elמוכרים 1 ersS

Buyers

0
?!* j5
ח *■ 0

'S3 .2

a

rl cj

tj

o

a (vo "■^Sc ^Sco Sf/■

n o9 g.
a a

z s

a .£
n £
o S
1 0 gf!

/7 Oh
P

a

^i
o" "n^cc הכל£ סך

Total

. ודיג ייעור ,0.0050.1430.0660.0020.0590.0010.4970.3471.000Agricultureחקלאות, forestry and fishing

ומחצבים מינרלים ,0.0200.364O.1O90.0300.0160.0050.2940.2441.000Chemistryבימיה, mining and quarrying

וטבק משקאות ,0.0100.3000.0960.0240.0520.0020.3710.2731.000Foodמזון, beverages and tobacco

ועור הלבשה ,0.0300.2450.1070.0820.0210.0030.3400.2801.000Textilesטכסטיל, clothing and leather

ואלקטרוניקה חשמל, מכונות, ,0.0670.3240.0910.0450.0100.0050.3980.2241.000Metalמתכת, machinery, electrical and electronic
equipment

ושונות יהלומים הדפסה, נייר, ,0.0510.5390.0430.0420.0060.0020.2620.1731.000Woodעץ, paper, printing, diamonds and
miscellaneous

נ0.0130.1710.0910.0230.0080.0020.4930.245בנייה ,000Construction

ומים 0.004חשמל 0.110 0.1730.0130.0870.0040.3830.4161.000Water and electricity

וקשר 0.0050.292תחבורה 0.0710.0090.0070.0020.3830.2591.000Transport and communication

ושרותים ר 0.004מסת .0.248 ■0.2120.0160.0110.0020.3510.1901.000Trade and services

■6J

X

>
a]

£
a
Z
r I

o
h
>



התשלומים מאזן זי. פרק
הון תנועת חשבון

בהת שחלו השינויים את משקף זה חשבון
כחשבון 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 סילוקן 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 ביתרות 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 השטרלינג 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,
לוכםנבורג, 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, כמו אחרות בקבוצות כבר נכללו

וכדו'. אנגליה,

והפכריפ 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 הערבות
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

ושירותיפ סחורות חשבון
והתשלומים התקבולים את מסכמ 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
כסיס 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
בסים על ניתן 1957 עד ושירותים סחורות

פו"ב. בסיס על ואילך 1958 ומשנת םי"ף

חדיצדדיות העברות חשבון
כל גוררות שאינן העברות כולל זה חשבון
מתחל חדצדדיות העברות שכנגד. התחייבות
גורמים וע"י פרטיים גורמים ע"י להעברות קות
יש פרטיים גורמים ע"י בהעברות ממשלתיים.
ובין יהודיים מוסדות ע"י העברות בין להבחין

אחרים. פרטיים גורמים ע"י העברות
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חמש עד בינוני מועד אחת, שבה עד קצר מועד
שנים. מחמש ארוך ומועד שנים

שפירעונן התחייבויות כוללים הנתונים אין
פרטיות חברות ע"י שהופצו חוב איגרות בל"י,
תושבי ע"י שנרכשו ישראליות מניות וכן בחו"ל

ווו"ל.

ולסוף לתחילת היתרות בין השיגויים אין
באותה חוץ בחובות העלייה את מייצגים שנה
מהתו חלק התשלומים. במאזן שנרשם בפי שנה
,1971 דצמבר וסוף 1970 דצמבר סוף שבין ספת
1971 שנת לפני שהתקבלו מחובות נובע למשל,
.1971 שנת של בדו"ח יותר מאוחר נרשמו אבל

מקורות

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 מדי המוכנסים השינויים את מסביר
פעם מדי מוכנסים כן, כמו התשלומים. מאזן

בהגדרות. שינוי בעקבות 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 במטבע נכסים
ביתרות מוגדרים חוץ במטבע נטו נכסים
של פיקדונות בניכוי המשק שבידי חוץ מטבע
במטבע נטו נכסים בישראל. המוחזקים זרים
במטבע החופשיות היתרות סן את מהווים חוץ
שונים. ממקורות והנובעים המשק שבידי חוץ
הפיקדונות הן לנכסים החשובים המקורות אחד

ז/5. בלוח המובאים בישראל זרים של

חוץ במטבע המדינה חובות
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

1מ>0 ו'וס

מיוחדים 3רסומיפ
של הבץלאומיים התשלומים מאזן אומדני (71)

(1956 !1957) ישראל

(1957 ;1958) ישראל של התשלומים מאזן ו89)

(19521970) ישראל של התשלומים מאזן (365)
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הכללי התשלומים מאזן אומדני סיגום  ז/1. לוח
TABLE VLt/1.  SUMMARY ESTIMATES OF GLOBAL. BALANCE OF PAYMENTS

19521971

דולר Sמיליוגי Million

19701971Item§19681969§1967§1966§1965§1960§1955§1952§סטיף

הכל סך
עסקות

439.9465.51,079.01,752.51,945.22,290.62,387.52,936.33,244.14,061.6זכות

TOTAL TRANS
ACIONS

CREDIT

439.9465.51,079.01,752.51,945.22,290.62,387.52,936.33,244.14,061.6DEBITחובה

סחורות
1 ושירותים

Goods and
services J

85.7144.3336.0710.6832.2908.41,146.81,288.31,397.31,848.4Creditזכות

392.5432.2682.01,234.41,278.21,445.41,802.92,157.12,630.93,019.8Debitזזובה

סחורות Thereof:goodsמזה:

43.886.2210.3403.9474.6533.1649.0746.2801.9976.9Creditזבות

322.5337.0442.1729.6735.5678.3997.01,168.51,285.91,621.8Debitחובה

חד העברות
צדדיות

Transfer pay
rrjents

191.7214.0318.1330.5295.0538.6448.3473.9673.6778.7Creditזכור!

0.53.67.09.27.717.613.614.724.211.1Debitחובה

הון Capitalתנועת move
ments

162.5105.3424.9699.0818.0843.6792.41,174.11,158.11,420.6Creditזכות

46.129.7357.0508.9638.2818.5546.1724.2553.5921.0Debitחונה

של הקצאות
משיכה זכויות

מיוחדות

Allocations of
special drawing
rights

זנות
15.113.9Credit

הונה


Debit

טעויות
נטו והשמטות

Net errors and
omissions

זנות
1.9

12.4


Credit

0.8חובה


33.0


21.19.124.940.335.5109.7Debit

' ci.f. basis for 19521957: exports and imports were recorded נרשמו ויבוא יצוא ;19521957 לשניפ 0י*פ נסיס על 1
M fob. since 8ג19 .1958 בשנת החל פוינ לפי
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הכללי התשלומים מאזן אומדני ז/2. לוח
TABLE VII/2.  ESTIMATES OF GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS

1970; 1971

S Million דולר מיליוני
§19701971

נטוruinזבותסעיף נטוחובהזכותזכות Itemזכות
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

הכל 3,244.13,244.14,061.64,061.6TOTALסך

(9 עד 1) ושירותים 1,397.32,630.91,233.61,848.43,019.81,171.4Goodsסחורות and Services (/ through 9)
סחורות סחר .1801.91,281.9480.0976.91,615.4638.51 , Merchandise

פו"ב) בסיס on)(על f.o.b. basis)
מונטרי לא זהב .24.04.0.6.46.42. Nonmonetary gold

סחורות וביטווז הובלה .397.035.961.1136.960.476.53. Freight and merchandise
(3.2 פלוס 3.1)insurance (3.1 plus 3.2)

הובלה 3.191.629.861.8131.053.177.93.1 Freight
ביטוח 3.25.46.10.75.97.31.43.2 Insurance

. אחרת הובלה .4102.8174.571.7159.7198.538.84. Other transport
נסיעה דמי 4.154.117.736.474.119.854.34. 1 passenger fares
חכירה דמי 4.218.138.720.640.248.78.54.2 charter hires
נמל שירותי 4.315.666.450.822.367.7 45.44.3 port disbursements

שונות 4.415.051.736.7. 23.162.339.24.4 other
אחר ביטוח .5100.2112.912.7110.0125.815.85. Other insurance
חוץ נסיעות .6105.955.250.7181.461.6119.86. Travel

מהשקעות הכנסה .764.8183.1118.3122.8230.4107.67. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1 plus 7.2)

ישירה השקעה 7.125.925.932.432.47. 1 Direct investment
אחרת השקעה 7.264.8157.292.4122.8198.075.27.2 Other investment
ל.נ.מ,א. ממשלה .828.0678.2650.233.7585.2551.58. Government, n.e.c.

בטחוני יבוא :624.4624.4524.9524.9Thereofמזה: defence imports
אחרים שירותים .996.7105.28.5127.0136.19.19. Other services

חדצדדיות 673.624.2649.4778.711.1767.6Transferהעברות payments (10 plus 11)
(11 פלוס 10)

פרטיים לגורמים העברות .10673.67.5666.1770.911.1759.810. Private (10.1 through 10.5)
(10.5 עד 10.1) "

אישיים פיצויים 10.1202.8202.8229.9229.910.1 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

אישיים פיצויים 10.20.80.80.80.810.2 Personal restitutions
fromמאוסטריה Austria

ידי על העברות 10.3287.4287.4230.7230.710.3 Institutional remit
במזומן tancesמוסדות in cash

פרטיות העברות 10.4175.22.4172.8297.88.3289.510.4 Personal remittances
inבמזומן cash

בסחורות העברות 10.57.45.12.311.72.88.910.5 Transfers in kind
ממשלתיות בין העברות .11

16.716.77.8


7.811. Government
וזהב הון 1,158.1553.5604.61,420.6921.0499.6Movementsofתנועת capitaland mone^

(17 עד 12) taryמונטרי Gold (12 through 17)
ארוך למועד פרטי .12228.7152.076.7474.0162.7311.312..הון Private longterm

(12.9 עד 12.1)(12.1 through 12.9)
ישירה השקעה 12.161.927.834.1133.933.0100.912. 1 Direct investment

011(בישראל) Israel)
ערך בניירות 12.21', .211.219.919.912.2 Israeli common stocks
ישראליים

בהו"ל השקעה 12.33..!4.01.711.09.312.3 Investment abroad
הלוואות 12.4103.176.826.3165.761.3104.412.4 Loans

מסחרי אשראי 12.533.317.815.5113.726.287.512.5 Trade credits
ויבוא יצוא מבנק 12.611.33.47.926.35.920.412.6 Eximbank
ממשלת הלוואות 12.71.04.13.17.27.212.7 U.S. loans (Cooley

קולי, (קרן ארה"ב .Fund, DLF. other)
וכדי) פיתוח ._... .

העולמי הבנק 12.83.75.72.012.87.94.912.8 Accounts with IBRD
ופיתוח לשיקום

אחר 12.9


12.412.4


10.210.212.9 Other ■
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(המשך) הכללי התשלומים מאזן אומדני  ז/2. לוח
TABLE VII/2.  ESTIMATES OF GLOBAL, BALANCE OF PAYMENTS (CONT.)

1970; 1971

S Million דולר מיליוני
§19701971

נטוחובהזבותס9יף נטוחובהזכותזכות ninrItem
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

קגר למועד פרטי הון .13111.8140.628.898.0173.975.913. Private shortterm capital
(13.3 עד 13:1)(13.1 through 13.3)
הלוואות 13.147.128.418.750.261.3 U.l13.1 Loans

מסחר' אשראי 13.264.762.02.747.876.728.9J3.2 Trade credits
והתחייבויות נכסים 13.350.250.235.935.913.3 Other assets and

liabilitiesאחרים

ארוך למועד ממשלתי חון .14698.7184.0514.7657.9226.6431.314. Government longterm
(14.6 עד 14.1)capital (14.1 through 14.6)

מלווה איגרות 14.1231.395.7135.6301.1116.7184.414.1 Independence S deve
והפיתוח lopmentהעצמאות bonds
ויבוא יצוא מבנק 14.26.75.41.31.35.94.614.2 Eximbank
ממשלת הלוואות 14.3367.229.8337.4301.249.5251.714.3 U.S. Government loans
הברית ארצות

אחרות הלוואות 14.490.248.741.548.549.40.914.4 Other loans
מסחרי אשראי 14.53.32.11.25.82.73.114.5 Trade credits

לשיקוט העולמי הבנק 14.62.32.32.42.414.6 Accounts with IBRD
(הלוואות) (Loans)ופיתוח

קצר למועד ממשלתי הון 61.159.71.4119.697.322.31יי. 5. Government shortterm
(15.2 פלוס 15.1)capital (15.1 plus 15.2)

הלוואות 11.136.024.211.857.540.916.615.1 Loans
מסתולי אשראי 15.225.135.510.462.156.45.715.2 Trade credits

מרכזיים מונטרייט מוסדות .1617.217.2260.5260.51 6. Central monetary institutions
(16.6 עד 16.1)(16.1 through 16.6)

המטבע קרן 16.110.010.020.020.016.1 Accounts with IMF
הבינלאומית

חוץ מטבע יתרות 16.213.413.4244.7244.716.2 Foreign currency
balances

זהב 16.32.22.216.3 Gold ■

הנובעות יתרות 16.4. 2.32.35.0. 5.016.4 Bilateral balances
מסחריים מהסכמים ■

פיקדונות 16.52.72.7.29.729.716.5 Deposits
הלוואות 16.63.6

3.6


11.1U.I16.6 Loans

מונטריים מוסדות .1757.857.871.171.117. Other monetary institu
(17.6 עד 17.1) tions(17.1אחרים through 17.6)

חוץ מטבע יתרות 17.1107.2107.2
133.4133.417.1 Foreign currency

balances

זהב 17.2 ■. 17.2 Gold
פיקדונות 17.3117.8117.8237.4 237.417.3 Deposits
הלוואות 17.463.363.330.030.017.4 Loans

ערך ניירות 17.52.42.40.10.117.5 Securities

אחר 17.613.7 13.7


2.82.817.6 Other

זכויות של 15.1.15.113.913.9Allocationofspecialהקנאות drawing rights
מיוחדות משיכה

נטו והשמטות טעויות .183S.S 35.J


109.7109.718.Net errorsand omissions
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האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום  ז/3. לוח
19661971

דולר מיליוני

הכל yeהשטרלינגוקנדהארה"ג אזור
Tot alU.S.A. and CanadaSterling Area

win?זבותחובהזבותחובהזבות
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

§ 1966

פ,"ב r סיזייות
י שירותים

735.5 474.681.6201.9103.9154.1
542.7 357.6130.1194.874.184.1

וזדצדדיות 7.7העברות 295.0131.225.5

הון 179.877.948.3תנועת

רבצדדיות, 21.1עסקות 24.113.6
נטו והשמטות טעויות

§1967
פ,,נ r סחירות

י שירותים
678.3 533.J95.3180.4119.9148.5
767.1 375.3136.3229.370.999.1

חדצדדיות 17.6העברות 538.6266.42.056.90.4
הון תנועת 25.147.864.7

רבצדדיות, 9.1134.165.0עסקות
נטו והשמטות טעויות

§1968
> סחורות
י שירותים

997.0 649.0126.0218.7123.1231.5
805.9 497.8195.6286.887.4121.7

וזדצדדיות 13.6העברות 448.3220.22.032.70.9
הון תנועת 246.3157.0109.1

רבצדדיוח, 24.9עסקות 191.31.8

נטו והשמטות טעויות
1969

7 סחורות
י שירותים

1,168.5 746.2146.6277.6145.2240.6
988.6 542.1199.7426.8102.6136.2

חדצדדיות 14.7העברות 473.9248.331.1

הון תנועת 449.9343.118.4

רגצדדיות, 40.3עסקות _233.379.5

נטו והשמטות טעויות
§1970

פונ r סחויות
י שירותים

1,285.9 801.9161.9298.2147.6214.7
1,345.0 595.4209.9783.9112.5140.2

חדצדדיות 24.2העברות 673.6260.438.5

הון תנועת 619.7586.434.4
רבצדדיות, 35.5עסקות 136.590.7

נטו והשמטות טעויות
1971

r סחורות
י שירותים

1,621.8 976.9196.4401.9186.0270.2
1,398.0 871.5294.2685.9138.0153.9

צדדיות חד 11.1הענרות 778.7430.844.1

הון תנועת 513.5413.639.0

רבצדדיוח, 109.7עסקות 247.217.0

נטו והשמטות טעויות
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TABLE VH/3.  REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY
19661971

g Million

ממוין ובלתי אחר אזור
סובייטיOECDאזור unallocatedOtherאזור and

OECD AreaSoviet Area
area

חובהזבותVDT/חובהזכות
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

§ 1966
224.9266.414.0 22.4 ,41.899.1GoodsI,. .

_ . /. f.o.b. basisServices < 126.5206)74.6 1.725:252.5
133.51.9V4.0 ' _4.81.8'Tarnsfer payments '

69.83.4 12.8Capital movements
79.7 1.994.4Multilateral settlements, net errors and

omissions

§ 1967
250.3242.516.2 18.149.590.7Goods 1,, ,f f.o.b. basisServices J 130.2356.60.8 1.236.781.3
183.60.42.5 31.712.3Transfer payments
5.9 0.835.3Capital movements
29.50.6 31.1Multilateral settlements, net errors and

omissions

S 1968
258.5398.818.2 18.5122.9129.8Goods ן , , , .

f f.o.b. basisServices i 162.6279.81.2 0.751.5116.4
177.10.92.6 18.37.2Transfer payments

7.5 4.016.3Capital movements
88.81.2 _77.0Multilateral settlements, net errors and

omissions

1969

303.9497.723.1 22.7127.8129.5Goods י , . . .
_ . 1 f.o.b. basisServices < 187.5314.11.9 2.250.1109.6

175.61.33.5 18.99.9Transfer payments
_1.3 4.6Capital movements

61.0 4.947.6Multilateral settlements, net errors and
omissions

§ 1970
320.3583.531.9 20.2151.9157.6Goods ן . . , .

_ . \ f.o.b. basis
Services < 207.1294.71.8 2.163.8124.4

301.33.0 77.525.3Transfer payments
67.6 0.20.1Capital movements

_18.1 14.214.2Multilateral settlements, net errros and
omissions

1 971

388.4741.228.2 16.1190.0180.3Goods ן ....
f f.o.b. basisServices i 339.5359.92.4 4.994.9195.9

282.51.22.0 22.59.1Transfer payments
203.5 2.7145.3Capital movements

111.6 8.9223.0Multilateral settlements, net errors and
omissions
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האזוריים התשלומים ז/4.במאזני לוח
1971

דולר מיליוני

הבל סך
Total

וקנדה ארה''ב
U.S.A. and Canada

השטרלינג אזור
Sterling area

סעיף
זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו nm
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

ושירותים סחורות
(9 עד 1)

1,848.43,019.81,171.4490.61,087.8597.2324.0424.1 100.1

ויבוא יצוא סחורות; .1
פו"ב) (לפי

976.91,615.4638.5196.4401.8205.4186.0265.980.9

מונטרי זהבלא .2


6.46.4


0.10.1


3.33.3

סחורות וביטוח הובלה .3
., (3.2 פלוס 3.1)

136.960.476.519.815.34.529.18.021.1.

הובלה 3.1131.053.177.919.313.55.825.36.818.5

ביטוח 3.25.97.31.40.5\.Z1.33.81.22.6

אחרת הובלה .4159.7198.538.849.258.3 ■9.112.822.59.7

אחר ביטוח .5110.0125.8.15.87.25.4. 1.864.182.518.4

חוץ נסיעות .6181.461.6119.895.019.076.010.97.03.9

מהשקעות הכנסה .7
(7.2 פלוס 7.1)

122.8230.4107.660.3144.984.63.511.98.4

ישירה השקעה 7.1' 32.432.417.017.02.72.7

אחרת השקעה 7.2 ,122.8198.075.260.3127.967.63.59.25.7

לנמ"א ממשלה," .833.7585.2551.527.9407.9380.02.26.03.8

אחרים שירותים .9127.0136.19.134.835.10.315.416.00.6

חדצדדיות העברות
(11 פלוס 16) 1

778.711.1767.6430.8 '430.844.1


44.1

■  . . פרטיים לגורמים העברות .10
(10.5 עד 10.1)

770.911.1759.8430.8430.844.144.T

מגרמניה אישיים פיצויים 10.1229.9229.9


מאוסטריה אישיים פיצויים 10.20.8


0)8


■■' 

במזומן מוסדות ע"י העברות 10.3230.7
230.7191.9191.916.6 '16:6

במזומן פרטיות העברות 10.4297.88.3289.5234.6


234.627.527.5

מוסדות ע"י הע,ברות 10.5
בסחורות .ופרטים י:

11.72.8■ 8.94.3 '4.3

ממשלתיות בין /rariiff .1i7.87.8.■
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TABLE VII/4.  REGIONAL BALANCE OF'PAYMENTS
1971

S million

oecd אזור
OECD area

סובייטי אזור
Soviet area

ובלתי אחר אזור
unallocated area

ממוין
Other >£

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

TDr
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

I tenr

727.91,101.1373.221.030.69.6284.9376.291.3GOODS AND SERVICES
(1 through 9(

388.4738.2349.816.128.212.1190.0180.39.7Merchandise : exports and imports
(both f.o.b.('

■ 3.03.0■Nonmonetary gold2.

74.327.1' 47.23.00.6■ 2.410.79.41.3■Freight and merchandise insurance
(3.1 plus 3.2(

3.

72.723.749.03.00.62.410.78.52.23.1 Freight

1.63.41.8


0.90.93.2 Insurance

84.188.24.11.11.00.112.528.516.0Other transport4.

.38.737.9■ 0.8
. .  

Other insurance5.

55.418.736.70.60.30.319.516.62.9.Travel6.

49.050.51.5


10.023.113.1Investment income (7. 1 plus 7.2(7.

8.18.1■ 4.6.A67. 1 Direct investment

49.042.46.6


10.018.58.57.2 Other

f 3.6108.4104.8


. 62.962.9Government, n.e.c.8.

34.429.15.30.20.50.342.255.413.2Other services9.

282.51.2281.32.02.022.59.113.4TRANSFER PAYMENTS (10 plus 1 1(

282.5282.52.02.013.59.14.4Private (10.1through 10.5(10.

229.9


229.9
■ . : , 10.1 Personal restitutions from

Germany

0.8/. 0.8
10.2 Personal restitutions from

_ Austria

12.9


12.9' '~ 
9.3


9.310.3 Remittances by institutions in

cash

35.2
. 

35.20.60.60.57.77.2' 10.4 Personal remittances in cash

3.7


3.7


1.41.43.71.42.310.S Personal and institutional
transfers in kind

■■ 1.21.2' ■.9.0' 9.0Government11.
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(המשך) האזוריים התשלומים מאזני  ז/4. לוח
1971

דולר מיליוני

השטרלינג אזור
Sterling area

נטו זכות
Net
Credit

Debit
זכות
Credit

וקנדה ארה''ב
U.S.A. and Canada

נטו זכות
Net
Credit

Debit
זכות
Credit

הכל סך
Total

נטו זכות
Net
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

סעיף

39.0

13.5

0.1

2.2
15.5
0.1

0.7
0.2

6.0
1.8

1.8

1.7

1.7

1.4

1.4

17.0

 39.0

 13.5

 0.1

2.2 
 15.5
 0.1

6.5 

0.7 
0.2

6.0
 1.8

 1.8

1.7

1.7

1.4

1.4

 33.333.3

 28.128.1

 5.25.2

413.6

144.9

91.1
17.9
1.4
6.2
25.5
20.4
7.2

7.6
2.1

8.0
0.5

10.6
433.1

 413.6 499.6

 144.9 311.3

1.4 

7.2 

7.6
2.1

10.6

 176.4

 18.8

 499.6

 311.3

100.9100.991.1
19.919.917.9

9.39.3
104.4104.46.2
87.587.525.5
20.420.420.4
7.27.2
4.9.4.9

 10.2
 75.9

8.0 11.1
0.5 28.9
 35.9

433.1 431.3

 176.4

4.6 4.6 
251.7  251.7
10.0  10.0
0.4 0.4 

18.8

2.4 2.4 
21.2  21.2

150.9 150.9 

 138.1 138.1 

 12.8 12.8 

30.2 30.2 

141.5 141.5 

111.3  111.3

184.4

4.6
251.7
0.9
3.1

2.4
22.3

16.6
5.7

260.5

20.0
244.7

5.0
29.7
11.1
71.1

10.2 
75.9 

11.1 
28.9 
35.9 
 431.3

 184.4

4.6

0.9

2.4

260.5

 17.0 247.2 247.2 

237.4
30.030.0
0.10.1
2.82.8

13.9

109.7109.7

251.7

3.1

22.3

16.6
5.7

 20.0
244.7 

 5.0
29.7 
11.1 
 71.1

133.4 133.4 

 237.4

13.9

נטו מונטרי וזהב הון תנועות
(17 עד 12)

עד 12.1) נטו ארוך למועד פרטי הון .12
(12.9

(בישראל) ישירה השקעה 12.1
ישראליים ערך ניירות 12.2

בחו"ל השקעה 12.3
הלוואות 12.4

מסתרי אשראי 12.5 ■.
ויבוא ליצוא מבנק 12.6

ארה"ב ממשלת מלוות 12.7
ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 12.8
אחרים והתחייבויות נכפים 12.9

עד 13.1) נטו קצר למועד פרטי הון .13
(13.3

הלוואות 13.1
מסחרי אשראי 13.2

אחרים והתחייבויות נכסים 13.3
14.1) נטו ארוך למועד ממשלתי הון .14

(14.6 עד
ופיתוח העצמאות מלווה איגרות 14.1

ויבוא ליצוא מבנק 14.2
ארה"ב ממשלת הלוואות 14.3

אחרות הלוואות 14.4
מסחרי אשראי 14.5

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 14.6
15,1) נטו קצר למועד ממשלתי הון .15

(15.2 פלוס
הלוואות 15.1

מסתרי אשראי 15.2
נטו מרכזיים מונטריים מוסדות .16

(16.6 עד 16.1)
הביןלאומי המטבע קרן 16.1

חוץ במטבע יתרות 16.2
זהב 16.3

מסחריים להסכמים בקשר יתרות 16.4
פיקדונות 16.5
הלוואות 16.6

17.1) נטו אחרים מונטריים מוסדות .17
(17.6 עד

חוץ מטבע יתרות 17.1
זהב 17.2

פיקדונות 17.3
הלוואות 17.4

ערך ניירות 17.5
אחר 17.6

משיכה זכויות של הקצאות
מיוחדות!

טעויות רבצדדיות, עסקות
(נטו) והשמטות

ז;1. בלוח 1 הערה ראה 1
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TABUE VII/4.  REGIONAL, BALANCE OP PAYMENTS (CONT.)
1971

g Million

OECD סונייטיא"ף tאזור ממויןא7יר ובלתי 1m.
OECD areaSoviet areaOther £ unallocated area

נטו /1wrנטו 1x>3כרח ottItem
^^^r3m/זכותNetחובהזכותNetחובהזנות CreditDebitCreditCreditDebitCreditCreditDebitCredit

203.S203.52.72.7 159.2159.2NET MOVEMENTS OF CAPITAL
AND MONETARY GOLD
)12 through 17(

131.0131.021.921.912. Private longterm capital (12.1
through 12.9(

5.15.1 4.64.612.1 Direct investment (in Israel(
2.02.0 12.2 Israeli common stocks

4.34.31.41.412.3 Investment abroad
76.276.2 6.56.512.4 Loans
54.554.57.47.412.STrade credits

_12.6 Eximbank
 _12.7 U.S. government loans
 4.94.912.8 Accounts with IBRD

2.52.5 0.10.112.9 Other assets and liabilities
9.89.8 77.177.113. Pirvate shortterm capital (13.1

through 13.3(
14.014.0 32.432.413.1 Loans
1.21.2 30.830.813.2Trade credits
5.45.4 13.913.913.3 Other assets and liabilities

62.862.8 66.466.414. Central government longterm ca
pital (14.1 through 14.6(

6.06.0 2.02.014. 1 Independence and develop
ment bonds

14.2 Eximbank
 14.3 U.S. Government loans

55.255.2 66.166.114.4 Other loans
1.61.60.10.114.3 Trade credits
 2.42.414.6 Accounts with IBRD
5.35.310.510.515. Government shortterm capital

)15.115.2(
5.35.3 26.026.015.1 Loans
 15.515.515.2 Tradecredits
95.995.92.72.7 15.015.016. Central monetary institutions

)16.1 through 16.6(
20.020.016.1 Accounts with IMF
95.295.2 10.010.016.2 Foreing currency balances
16.3 Gold
0.70.72.72.7 3.03.016.4 Bilateral balances
16.916.916.5 Deposits
11.111.116.6 Loans

101.1101.1 33.133.117. Other monetary institutions
)17.1 through 17.6(

20.0 20.0 17.1 Foreign currency balances
17.2 Gold

121.1121. 0.20.217.3 Deposits
 30.030.017.4 Other loans
 0.10.117.5 Securities
 2.82.817.6 Other
13.913.9ALLOCATIONS OF SPECIAL

DRAWING RIGHTS 1

6 111.6111.8.98.9 223.2223.2MULTILATERAL SETTLEMENTS,
NET ERRORS AND OMISSIONS

נ See note > to table VII/I.
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ח1ץ גמטבע נכסים  ז/5. ליח
19551971

דולר מיליוני

19551960196219631965

1(0(5)] חוץ במטבע נטו נכסים 67.2215.8410.9501.3617.6סך

[(4) ד ע (2)] חוץ במטבע ברוטו נכסים סך .189.2.270.2506.0615.2748.5

ישראל בבנק .250.4213.2419.6515.2; 643.0

1.16.347.366.268.3זהב

J . 49.3206.9372.3449.0574.7.אחר

אחרים כספיים במוסדות .338.80.813.930.6. 21.3

למשכנתאות ובבנקים מסחריים בבנקים .456.272.569.484.2

חוץ במטבע זרים של פיקדונות 522.054.495.1113.9130.9.סך

[(7) + (6)] בישראל ים בנק ב המוחזקים

ישראל... בבנק .6 0.40.50.7י

פרטיים בבנקים .722.054.494.7113.4130.2

מחו"ל בנקים ידי .5.825.38.320.3על 20.4

1 מחו"ל פרטיים ידי. על ,16.229.186.493.1109.8

חוץ. תושבי של בפיקדונות חוץ מטבע על הפיקוח הוראות ידי על המוגדרות חוץ במטבע עולים של הפקדות כולל ג
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TABLE VD/5.  ASSETS IN FOREIGN CURRENCY
19551971

5 million

196619671968196919701971

590.3781.9684.9401.5395.9932.0TOTAL NET ASSETS IN FOREIGN
CURRENCY [(IM5)J

756.1968.2916.2729.1848.71,277.91. Total gross assets in foreign currency
])2( through (01

621.0714.6662.8412.4458.6;732.02. With the Bank of Israel

' 68.368.468.5.45.753.4 .' 43.4Gold ■.

552.7646.2. 594.3366.7, 405.2688.6Other

34.4 '133.6' ' 91.649.5' 24.4 '35.93. With other monetary institutions

. 100.7

:I

120.0.. 161.8.267.2 365.7 .:510.0. 4. ,.With commercial and.mortgage
banks

165.8186.3231.3327.6452.8345.95.Total foreigners' depositsin foreign
currency in local banks [(6) + (7([

1.01.01.031.038.510.76. With the Bankof Israel '

164.8185.3230.3296.6■l 414.3' 335.27. With private banks

.. 33.222.259.686.796.9124.4By banks abroad

131.6163.1170.7209.9317.4210.8By private persons1

1 Including deposits of immigrants in foreign currency, which were denned by the regulations of the Foreign Exchange
Controller as deposits of foreigners.
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חוץ במטבע המדינה חובות  ז/6. לוח
TABLE VII/6.  FOREIGN EXCHANGE OBIJGATIONS OF THE STATE

19551971
End of year, s mmion דולר מיליוני שנה, .סוף

195519601965196619671968196919701971Itemסעיף

הכל 450.2646.11,225.71,320.41,556.01,902.32,213.62,621.73,429.7TOTALסך

חובות .1
ישירים

398.3553.8894.6964.11,209.81,536.41,725.62,055.42,677.21 . Direct obligations

ארוך מועד 1.1
פלוס 1.1.1)

(1.1.2

341.9506.2872.7958.61,209.11,536.11,704.91,979.32,575.81.1 Long term
)1.1.1 plus 1.1.2)

אגרות 1.1.1
מלווה

ופיתוח עצמאות

198.3388.6531.8542.8717.8795.3884.21,019.91,204.21.1.1 Independen
ce £ develop
ment bonds

אחרים 1.1.2143.6117.6340.9415.8491.3740.8820.7959.41,371.61.1.2 Other

מועד 1.2
גינוני

41.633.77.40.4


10.448.868.71.2 Intermediate
term

קצר מועד 1.314.813.914.55.10.70.310.327.332.71.3 Short term

ת ו י ו ב ר ע .2
חוב לתשלום

51.925.4134.6153.7151.1121.6129.6157.8182.72. Guaranteed
Obligations

ארוך מועד 2.111.711.3120.8136.6141.4114.8120.8146.0148.32.1 Long term

בינוני מועד 2.223.911.612.311.19.76.88.88.839.42.2 Intermediate
term

קצר מועד 2.316.32.51.56.0
3.05.02.3 Short term

בערבות .3
להמרת
מטבע


59.6176.7185.9184.7236.9264.1380.9505.13. Guaranteed of

Convertibility

ארוך מועד 3.123.863.469.877.5123.1168.6233.8344.03.1 Long term

בינוני מועד 3.2
13.120.132.436.626.325.247.654.13.2 Intermediate

term

קצר מועד 3.322.793.283.770.687.570.399.5107.03.3 Short term

התחייבויות .4
פרטיות

ערבות ללא


7.319.816.710.47.44.327.664.74. Non Guaranteed

private obligations

ארוך מועד 4.1
0.44.84.34.03.63.30.116.74.1 Long term

בינוני מועד 4.2
0.3


2.410.24.2 Intermediate

term

קצר מועד 4.3


6.615.012.46.43.81.025.137.84.3 Short term
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חוץ סחר חי. פרק

סוגים לפי והיצוא ד^בוא הוצגו זה בשנתון
לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משבה וסוגי

ספרות). ושתי אחת ספרה
ישראל של החוץ סחר על מפורטים נתונים
הקודמות, השנים עם בהשוואה 1971 בשנת
לסיווג בהתאם והיצוא היבוא של פירוט כולל
בפרסום הופיעו ארצות' ולפי סחירות לפי בט"נ,
לירחון רבעשגתי ובמוסף 390 מס' מיוחד
ינואר ,4 מס' חוץ סחר של לסטטיסטיקה
יצוא  וו תלק יבוא;  ו חלק ,1971 דצמבר

זה). מבוא בסוף רשימה (ראה
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלליים.
השימוש הסחורות. של הראשוני הייעוד לפי
מיי שונה מיובאות סחורות מספר של הסופי
ומעוב מעובדות בלתי סחורות הראשוני. עודן

לייצור". ב"תשומות נכללו למחצה דות

הסחורות של והערך הכמויות
העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה חומרי
כלי משקל נכלל המכס) לתעריף (בהתאם

הפנימיים. הקיבול
הברית. ארצות של בדולרים מוצגים הערכים .5
המר הכל סך לבין הסיכומים בין ההפרשים .6

המספרים. מעיגול נובעים כיבים
cost,) c. i. f. לערך בהתאם נרשם היבוא .7
גם מסוימים, במקרים שכולל, (insurance, freight
מכס")., לצורכי ("ערך סבלות והוצאות רציף דמי
היבוא, בערך שנכללו .אלו, מקומיות הוצאות
ובשנת דולר מיליון ב21.5 1970 בשנת הסתכמו
בערך נרשם היצוא דולר. מיליון ב30.2 1971
ההנחה ניכוי לפני (free on board) f. o. b.

חוץ. לגורמי העמלה ודמי
גם מוצג 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,

והפברי8 הגדרות
הנחקרת האוכלוסייה

בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני
ארצות עפ בסחורות למסחר מתייחסים זה

לים. שמעבר
את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
ושומרון, (יהודה המוחזקים השטחים המסחרעם
נתונים הגולן). ורמת סיני וצפון עזה רצועת
קיים זשלא בלבד גולמיות הערכות שהם אלה,
במספרים רק משתק,פים מתאים, פירוט לגביהן
גם (ראה המסחרי המאזן ח/1, בלוח הכלליים
זה). בשנתון כ"ו ופרק להלן ו16 9 סעיפים
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 ו"סיווג (Revised *

? (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.
בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט .2
החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה שממנו
של החוץ סחר בסטטיםטיקת בט"נ סיווג לפי
הישראלי המכס תעריף לפי מוצג ישראל
עם בט"נ סיווג ,על המבוסס הנוכחי3,
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 Classiifcation, Revised, United Nations Statistical Ofifce, New York, 1961
Nomenclature /or the Classiifcationof Goods in Customs Tariff, Customs Cooperation Council, Brussels, 1955

.1961 בדצמבר 21 מיום ,1238 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו
ותשל"ב. תש"ל ירושלים האוצר, משרד ו410 ,390 והבלו המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות "סיווג
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הסחו לזרם מתייחם נטו" היבוא הכל "סן .10
אם המוחזר. היבוא בניכוי ארצה המיובאות רות
על הנתונים כל, מתייחסים אחרת, צוין לא
ניכוי ללא' יבוא דהיינו ברוטו", ל"יבוא "יבוא"

מוחזר". "יבוא
סחו החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא ..

יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ רות
לכן. קודם

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
זה שממוצע שמכאן בדולרים. היבוא בערך
בהר והן המסים בשיעורי ,הן השינויים את משקף
כוללים: יבוא על המסים המיובאות. הסחורות כב
הנגבים קנייה ומס" חובה תשלומי מכם,
לכך 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); (אוי היטל
סובסידיה) מעניקה (או נוסף תשלום מטילה
לחקלאות"). השוואה "קרן (כגון: יבוא למוצרי
הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
לגביות מתייחס ישראליות  בלירות היבואן
לפיכך המיובאות. הסחורות על בפועל המסים
המסים סך כולל בערבון, שחרורים של במקרים
במכס היבואנים של ההתחייבויות ■ אותן רק
.(8 סעיף (ראה 31 xn 1971 עד סולקו אשר

של תמצית מביאים, וח/14 ח/13 הלוחות .12
הסקר :1968/69 לשנת יבוא ייעודי סקר ממצאי
וכוונתו תשומהתפוקה ממחקר כחלק נערך
ענפי לפי היבוא הקצאת על נתונים לקבל היתד.

השונים. השימושים ולפי והייעוד המקור
.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
"יי הישיר.,. היבואן משתייך הכלכלי.לו
לפי המחקר ממצאי מוצגים יח/13 בלוח
ייצורם) מקור לפי מוצרים (סיווג המקור ענף
הוא המיון ח/14 בלוח העיקריים. והשימושים
צריכה העיקריים. והשימושים הייעוד ענפי לפי
מוסדוו* ושל ממשלתית פרטית, צריבה כוללת
■■ רווח. למטרת שלא
ומסים"' סי"פ ב"ערך המופיעים היבוא מסי
יי קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי כוללים

חפצים כגון: עסקות של החוץ, סחר מנתוני ניכוי
מס דוגמאות ותיירים, דיפלומטים של אישיים
וכד' קולנוע סרטי ציודמוחכר, זהב, חריות,
מערך המקומיות ההוצאות נילוי ידי על וכן
יבוא מסתכם האלו ההתאמותי לאחר היבוא.
מיליון ב1,282 (f. o. b. בסיס (על מוצרים
.1971 !ב דולר מיליון 1,615"1 ב1970 דולר
ב802 הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים ייצוא
.1971 ב דולר מיליון ו977 ב1970 דולר מיליון

... . . ■. הארצות ס:יווג
החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה; ארץ

לישראל. שיובא הטובין על
נשלח'החשבון שאליה הארץ יעד: ארץ

מישראל. שיוצאו הטובין על

יביא
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 גם נקבע לפיו המכס, שלטונות
(פיקדון) ערבון נגד שוחררו סחורות אם
הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת לפני
נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם והכמויות
החשבון הסדרת בתאריך הוברר אם ערבון.
המכס, שלטונות ידי על הערבון) (חיסול הסופי
הנוגעים הפרטים יתר או והכמות, הערך כי
שנרשמו לאלה התאימו לא הסחורות, ליבוא
המס תוקנו ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך
,1970 לשנת היבוא גתוני השנה. בסוף פרים
לגבי זה בשבתון תוקנו 22 בשנתון שפורסמו
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
.1971 שנתי במשך סודר הסופי ושהחשבון
בשנתון המובאים 1971 לשנת היבוא מספרי
ששוחררו המשלוחים: אותם לגבי מתוקנים זה
הערבונות, .31x n 1971 עד שחוסל ערבון נגד
התאריך עך ואשר 1971 שנת במשך שניתנו
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו' לא. הנ"יל
בעת במכם 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 הכל
וצפון עזה רצועת והשומרון, (יהודה המוחזקים
דולר מיליון 19.4 הוא הזה היבוא אומדן סיני):

. . ב1971. דהלר מיליון ו25.0 ב1970
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החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .18
אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
המכירה ערד את תמיד מייצגים המשלוח
ובי ההדר פרי לגבי אלה. סחורות של הסופי
היצוא ערך על הסופיים הנתונים למאכל, צים
החשבונות של סופית לאחר.הסדרה מתקבלים
המס הסטטיסטיים. ;הנתונים תיקון המאפשרים
'1970 לשנת עד וביצים הדר פרי יצוא על פרים
יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה, בשנתון המובאים
תיקונים לחול עלולים 1971 לשנת הדר פרי

קלים.

היתר: בין נכללים היצוא" הכל ב"סך .19

מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים
הארץ; את שעזבו

ומטוסים לאניות המסופקים ומזון דלק
(נכללים ישראליים ואוויר ים בנמלי זרים

:(1969 שנת מנתוני החל ביצוא
בחבילות הנשלחות המתנות ערד אומדן

דואר;
ומטוסים. אניות

היצוא": הכל ב"םך נכללים אינם .20

על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
או לםניפיהז מקומיות תעופה חברות ידי

לארץ; בחוץ נציגיהן
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך לכן
הכו תחת מופיעים אלה משלוחים וכדי.

מוחזר"? "יבוא תרת
ערובה; ממחסני יצוא

חוקי. הילד בעלות מטבעות יצוא

מקורות
המו הטפסים משמשים הנתונים כמקורות .21
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות גשים
ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או היצואנים
סיכו כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים מים
מוצרים. קבוצות של החוץ סחר את המרכזים

חישוג שיטות
והכמויות המחירים מדדי

הקודמת. השנה בסיס על מחושבים המדדים .22
השנה של משקלים לפי חושבו הכמות מדדי

191 חוץ סחר .

היתר: בין נכללים, היבוא" הכל 3>ב"סך
■ עולים; אישייםשל חפצים

תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים י

בחזרה: נלקחו ולא י

בחבילות המתקבלות המתנות ערד אומדן ,.
■. . י , דואר;
ומטוסים; אניות

מוניטריים; לא וכסף זהב
יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לארץ

היבוא": הכל ב"סך נכללים אינם .14

מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

קבלניות; עבודות
ערובה; למחסני יבוא

מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
המסו ,(dunnage) ומילוא (ballast) זברית
בחוץ ישראליים ומטוסים לאניות פקים

לארץ;
(פרטי חוקי הילד בעלות מטבעות יבוא
ו72.01.2000). 72.01.1000 המכס תעריף

יצוא

הסט הרישום תאריד ,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.
הוא זה יצזא אומדן המוחזקים. לשטחים מישראל
דולר מיליון 78.1 ו ב970נ דולר מיליון 742

ב1971.
ברו "ליצוא מתייחם נטו" היצוא הכל "סך .17
מורכב מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי טו"
(ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי
לא אם לכן. קודם יוצאו אשר נוסף) עיבוד
"יצוא" על הנתונים כל מתייחסים אחרת, צוין
"יצוא ניכוי ללא יצוא דהיינו ברוטו", ל"יצוא

מוחזר".



אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת המשק לפי חושבו המחיר מדדי ואילו הקודמת
כאינ משמשים' החוץ סחר בנתוני מספיקה הסדרות כאשר השוטפת, התקופה של לים
המחי ומדדי המחירים במחיר, לשינוי דיקטורים על ומוצגים משורשרים המדדים בזו. זו תלויות
לארץ. בחוץ המתפרסמים מוצרים של רים ■ .1968=100 בסיס
המדדים של והכיסוי השיטות של מלא תיאור של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי
לישראל הסטטיסטי לירחון ב' בנספח מופיע השינוי אין בהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא

.1963 ,8 מס' חוץ, סחר  ג' חלק את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערך
אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי
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פרס1מ>0

 (1964) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (184)
לטי 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)

טיכו  (1966) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (230)
סחורות לפי והיבוא היצוא כלליים; מים

היצוא  (1966) 11 חלק ישראל, של החוץ סחר (231)

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

סיבו  (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) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (252)

סיבו  (1968) 1 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)

(1970) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (347)

(1971) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (390)

טכניים פרסומים
וסחו ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר (6)

1958 רות)
היצוא סחורות קטלוג (16)

היצוא סחורות סיווג (25)

מיוחדים 8ר0ומים
(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 סהר (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

כלליים סיכומים
(139)

(140) (1962) וו חלק ישראל, של החוץ סחר
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) 1 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

סי  (1964) ו חלק ישראל, של המוץ סחר (183)

הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים, כומים
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הח1ץ סחו ח/1;י>מאזן לוח
19491971

מוחזר יצוא
Returned exports

(5)

ברוטו 7יציא
Gross exports

(4)*

נטו יבוא
Net imports

(3) = (1M2)

מוחזר יבוא .
Returned imports

(2)

י ברוטו ■יבוא
Gross imports

(1)

דולריםאלפי
1949253,0891,183251,906. ■ 28,495

.■■ 'j j . ■■ * . ■ \<.tr£y
יי1950 302,032 י .1,707300,325י  . 35,147

1951383,7442,062381,68244;754 ■ '.'' ' . ' 5 . ■

. . . J952.,י ( 324,049 ,1,788322,261 43,489י:י ■ ■

, ' .1953~ ■ י:/ 282,0862,157279,929. 57,636

. 1954 ■ * 296,3423,094.. 287,24886,300 .

1955336,8382,385334,453.' 89,056'. .  ■

י1956378,4262,833 י'375,593 107,135634

י1957 434,9362,107432,829.141,2531,126

■. ' /י1958423,1062,176420,930 140,6171,515

1959429,9692,678,427,291. 178,766' 2,383

1960502,6787,032495,646216,6055,329 '

1961591,9868,074'583,912245,2806,198

1962634,5348,312, 626,222. 279,1977,794

1963672,086 .10,099661,987351,49413,209

1964837,49121,991815,560372,35020,549

1965.... 835,81121,288 ,814,523429,59123,496

1966838,224 .21,133;817,091 יי 503,44426,518

1967,777,87420,939756,935554,45337,208

§'1967779,87420,939758,935569,00037,208

19681,120,78427,5921,093,192639,21937,114

§119681,134,96327,5921,107,371690,06237,114

19691,330,59328,1171,302,476729,31040,613

§119691,344,44928,1171,316,332797,24040,613

§19701,454,97528,4781,426,497778,73545,113

§119701,473,34128,4781,444,863852,58745,113

19711,807,62021,6801,785,940957,24942,548

119711,829,59521,6801,807,9151,026,55342.548

צה'ל. ע"י המוחזקים השנותים עם המוזר את כולל 1
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TABLE VHI/1.  BALANCE . OF FOREIGN TRADE
....... . 19491971  . ,.. . .

נטו יצוא
Net exports

על היבוא עודף
היצוא

Excess of imports
. over exports .

כאחוז היצוא
מהיבוא..

Exports as ?<
. ...of imports .. .

לגולגולת Tradeהמסחר per capita

יבוא
. Imports .

יצוא
Exports

המסחרי הגירעון
.Trade. deifcit

(6) = (4M5)(7) = OX'S)(8)  (6) : (3)(10)(11) .

SthousandדולריםDollars ■

28,495223,41111.3: 241272_14

35,147265,17811.723728209

44,754336,92811.725530225 ,

43,489278,77213,520127174

57,636222,29320.617035' 135 .

86,300,.200,94830.017051119

89,056245,39726.619251141

106,501269,09228.420558147

140,127292,70232.4224 '72י 152

139,102281,82833.021170141

176,383250,90841.320785122

211,276284,37042.6234100134

239,082344,83040.9269110159

271,403354,81943.3273118155

338,285323,75251.1278142136

351,801463,69943.1329142187

406,095408,42849.5317158159

476,926.340,16558.4311131129

517,245239,69068.327919188

531,792,227,14370.128019684

602,105 '491,08755.1389214175

652,948454,42359.0394232162

688,697613,77952:9451238212

756,627 "559,70557.5455262194

733,622 .692,87551.4479246233

807,474637,38955.9485271214

914,701871,23948.8581297284

984,005823,91054.4588320268

1 Incl. trade with the Administered Territories by the l.D.F.
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והיצוא היבוא וערן מחיו נ3ח, מדדי ח/2. לוח
TABLE Vm/2.  INDEXES OF VOLUME, PRICE AND VALUE OF INMPORTS AND

EXPORTS
Base: 1968=100 הבסיס

1955 1971

ExportsיצואImportsיבוא
1 חליפין תנאי

נפח
Volume

מחיר
Price

ערך
Value

נפח
Volume

מחיר
Price

ערך
Value

1 errns oi

trade1

xesIndeמדדים

1955301023115951493

19563210835171001793

19573411640211042290

19583810339211022199
1959391004031922892
1960461004638893489

196156975442903893
196261955849894494
196364966259935597
196478987762935895
1965751007569976797

196673102757710379101

19676810270861018799
1968100100100100100100100

1969113105118109105114100

197012210612911710412198
197114910816214110615098

Percent change from previous year קודמתה לעומת שנה כל השינוי, אחוז
19567613135210

19576714244293
19581211202410

19593J24810337

196018015233213
196122317111124

19621127172161

1963517204253

1964222245052
1965423114152

1966320126184

07122102ך1967

196847243161151

19691351895140

19708197161

197127233242290

' Export price index divided by import price index. היגוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי עיקרי, ענף לפי יצוא, מדד* ח/3. לוח
TABLE VHI/3.  INDEXES OF EXPORTS, BYMAIN BRANCH AND INDEXES

OF IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION
Base: 1968=100 הבסיס

19671971

1967196919701971

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

VtSi
Vo
lume

מחיר
Price

ערך
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

ערך
Value

TOTAL

Main branch

Agriculture

Thereof: citrus fruit

Industry

Industry (except
diamonds)

Diamonds

Exports יצוא

150 106 141 121 104 117 114 105 109 87 101 86

137 103 133 106 100 106 105 105 100 96 105 91

129 107 121 99 100 99 103 106 98 97 106 91

152 107 143 124 104 119 116 105 111 85 101 84

168 100 168 138 98 141 118 104 114 85 102 84

132 107 124 107 103 104 111 107 104 84 99 85

הכל סך

עיקרי ענף

חקלאות

הדר פרי מזה:

תעשייה

(פרט תעשייה
ליהלומים)

יהלומים

Importsינוא

הכל 106129149108162TOTAL§6810270113105118123סך

כלכלי Economicייעוד
destination

תצרוכת נכסי
ישירה) (לצריכה

6310369123103126117106124145110160Consumer goods (for
direct consumption)

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

7210273110105116118105123134107144Production inputs (raw
materials)

השקעה 108151199113224Investment§5610157117105122142נכסי gooods
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סיט"לן של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  A/pi, לוח
19681971 . ..:■■

דולרים אלפי

Imports א בו י

1971 ; §1970 1969 1968

משנה וסוג סוג סמל

1,807,620

178,000

1,341
28,258
'7,228 י

5,892
86,750
20,176
7,087
9,061
2,040
1,537
20,705
12,543

6,330
4,529
1,693

6,964

1,025
5,939

144,154

90,496

1,454,975

161,210

402
22,765
4,393
3,941
85,078
30,227
7,151
8,861
2,109
2,628
14,847
13,257

7,064
6,468
1,198

6,288

י י 873
5,415

113,162

. 70,933

1,120,78450,593 .

121,49826,974

153181
20,55621,820
3,6125,451
3,1253,430
65,42061,284
22,81520,338
7,4386,879
5,7057,097

3041,098
8,89210,546
10,94812,365

5,9025,715
2,6394,042
448758

5,6416,939

587742
5,0546,197

118,244

70,732

107,626

4,1784,3433,4773,757
30,32632,83429,34554,460
7,1667,43010,0748,589

19,56224,43924,71329,492
11,35015,03015,29018,716

6,8557,4568,75810,273
20,81318,47616,28615,978

5,0223,0701,9131,807
8,1147,9717,2236,939
14,31714,67210,7499,655
1,4774,7965,8777,286
2,9323,7983,8834,664

63,160

394488799731
62,76570,24270,13389,763

ין12 2

, " הסחורות כל
חיים ובטלי מזון

חיים בעלי
בשר ועיבודי בשר
וביצים חלב מוצרי
דגים ועיבודי דגים

דגנים ועיבודי דגנים
טחונה בלתי חיטה מזה:
טחון בלתי תירס

וירקות סירות
הדר פרי מזה:

משומרים סירות
סוכר ועיבודי סובר

תבלינים קקאו, תה, קפה,
ומוצריהם
קפה מזה:

חיים לבעלי מזון
שונים מזון עיבודי

וטבק משקאות
משקאות

טבק ועיבודי טבק

מעובדים בלתי חומרים
למאכל ניחנים שאינם

מעובדים בלתי ועורות פרוות שלחים,
שמן וגרעיני שמן אגוזי שמן, זרעי

סינתטי גומי כולל מעובד, בלתי גומי
שנית מופק וגומי

ושעם עצים נסורת עצים,
מעובד או מעוצב עץ מזה:

פשוט
נייר ופסולת עץ ציפת

מעובדים (שאינם טקסטיל סיבי
ופסולת לחוטים)

כותנה מזה:
צמר

גולמיים ומינרלים גולמיים דשנים
מתכתיים וגרוטאות מחצבים

החי מן מעובדיט בלתי חומרים
הצומח ומן

סיבה שמני מינרלי, דלק
דומים וחומרים

פחם ולבני קוקס פחמי פחם,
נפט ומוצרי נפט

גזים

00
01
02
03
04

05

06
07

09

11

12

21
22
23

24

25
26

27
28
29

32
33
34
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TABLE Vm/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION ANDDIVISION
19681971

g thousand

Code
No.

Section and division

Exports

1971 §1970 1969 1968

639,219 729,310י ■ '' '778,735 '" 957,249ALL COMMODITIES

140,023152,195160,459201,720Food and live animals0

י 1,7501,8632,4401,357Live animals :00
7751,0731,4011,646Meat and meat preparations01

2,9912,3522,6402,663Dairy products and eggs02
331502687553Fish and ifsh preparations03
4506948591,041Cereal and cereal preparations04

00Thereof: wheat, unmilled
772615maize, unmilled

126,433137,995143,197181,809Fruit and vegetables05
93,64396,48494,074123,270Thereof: citrus fruit
26,9^633,49437,04947,529fruit preserves

736861731. 941Sugarand sugar preparations06
נ1,356 ,6101,5021,369Coffee ,tea, cocoa, spices and07

manufactures
765773811506Thereof: coffee

3,1794,2575,8298,797Feeding stuff for animals08
2,0229881,1731,544Miscellaneous food preparations09

;,.?.?7■1,7801,6791,939Beverages and tobacco1

1,3321,7771,6781,938Beverages11

531' ' 1Tobacco and tobacco manufactures12

23.58128,03637,87032,721Crude materials ,inedible2

1012047Hides. skins and fur skins, undressed21
2,0752,3204,2014,368Oils seeds, oil nuts and oil kernels22

42361930Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed23

43000Wood, lumber and cork24 .
43' Thereof: wood, shaped or simply worked

127140350477Pulp and waste paper25
8,50010,04317,15912,744Textile ifbres (not manuf. into yarn) and26

waste
5,2476,67912,7528,761Thereof: cotton
8671,4252,4682,494wool

7,247.7,8505,3343,910Crude fertilizers 8c crude minerals27
1,3882,5502,7431,037Metalliferous ores and scrap28
4,1495,0858,06410,108Crude materials, animal and vegetable29

Mineral fuels. lubricants and related3
materials

Coal, coke and briquettes32
Petroleum and petroleum products33
Gases34
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
19681971

דולרים אלפי

Importsיבוא'■
סמל

19681969§19701971

ומן4 החי מן ושומניט 7,8336,5757,884שמנים 10,290
הצומח

החי41 מן ושומניס 17642015Sשמנים 173
הצומח42 מן ושומנים 5,2913,7144,259שמנים 6,346
הצומח43 ומן החי מן ושומנים 2,3662,4413,470שמנים 3,771

ושעוה דונג כולל עיבוד, בתהליך
הצומח ומן החי מן

72,38487,363116,236כימיקלים5 99,947
ותרבובותיהם51 כימיים יסוד 29,231.34,66746,000חומרי 40,236

אורגניים כימיקלים 20,46824,34332,706מזה: 28,170
גולמיים52 וכימיקלים מינרלי 127169306זפת 272

טבעי ומגז מנפט מפחם,
גוון,53 נותני וחומרים צביעה 5,6716,2199,163חומרי 6,823

לבורסקאות צביעה חומרי
ורוקחות54 רפואה 9,13012,40814,968מוצרי 13,489
ותבשירי55 מיבושם תמצית, '2,193שמני 2,7693,882 3,114

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים56 כימיים 6555991,595דשנים 909
פירוטכניים57 258261249מוצרים 873
מחודשת,58 צלולוזה פלסטיים, 20,309!13,18116,995חומרים 17,803

מלאכותיים שרפים
,נ,מ,א.59 ל ומוצרים, כימיים 11,93813,27619,764חומרים 16,429

מסווגות6 מעובדות חררות 380,790454,460559,838ס 472,431 חומרים לפי
א.61 מ. נ. ל. עור עיבודי 6,0496,3957,716עור, 5,860

מעובדות ופרוות
א.62 מ. נ. ל. גומי, 5,0735,5808,000מוצרי 6,613
ושעם63 עץ 11,09010,41412,337עיבודי 10,354

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטון ינייר, 20,95324,22632,984 27,108

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 30,96139,80157,017מטווים 47,633
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי 19,44825,14437,839מזה: 31,347
כותנה 1,2221,3121,730בדי 1,701

אחרים טקסטיל 4,5155,6729,261בדי 6,639

מתכתיים,66 אל מינרלים 190,122221,346264,083מוצרים 187,993
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אננים 183,678212,178243,581מזה: 176,615
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TABLE Vm/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION
(QONT.)
19681971

S thousand

Exportsיציא
Code

19681969§19701971
No.'

3,1294,0715,852 4,668Animal and vegetableoilsandfats4

223966 30Animal oils and fats41

3,0954,0245,680 4,600Vegetable oils and fats42

128106 18Animal and vegetable oils and fats proces43
sed, and waxesof animal and vegetable
origin

55,89858,29181,131 68,232Chemicals5

10,43513,30222,667 18.759Chemical elements and compounds31

6,8259,2314 0Thereof: organic chemicals

3_ _Mineral tar £ crude chemicals from coal,52

petroleum A natural gas

597608881 896Dyeing, tanning and colouirng materials53

3,7354,8517,259 5,291Medicinal and pharmaceutical products54

1,9231,6912,055 1,645Essential oils and perfume materials ; toilet,55

polishing Si cleansing preparations
13,83914,59929,934 25,385Fetrilizers, manufactured56

4011315 .25Pyrotechnic products57

3,9142,7012,337 3,045Plastic materials, regenerated cellulose,58
artiifcal resins

21,41520,52515,683 13,186Chemical materials £ products. n.e.s.59 '

335,783372,085450,480 367,109Manufactured goods classiifed chiefly by6
materials

1,3962,3442,372 1,956Leather, leather manufactures, n.e.s. and61
dressed furs

10,90613,81518,728 16,800Rubber manufactures, n.e.s.62

7,6967,9057,771 8,304Wood and cork manufactures (excl. furni63
ture(

2,1392,0172,056 2,807Paper, paperboard and manufactures64
thereof

31,07037,18547,552 39,316Textileyarn, fabrics, madeup articles and65
related products

19,30923,31920,975 22,929Thereof: textile yarn and thread
4,4704,2413,783 4,095cotton fabrics
5,5107,46818,126 9,130textile fabrics, other than cotton

fabrics
233,798258,031310,575 249,170Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

229,857254,382306,398 245,781Thereof: precious 8i semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה ס1גוסוג לפי ויצוא, יב\*{  ח/4. לוח
19681971

אלפי.דולרים

. סמל
sImportיבוא

משנה סרגוםוג, ._
19681969§19701971

1 67.. , , . ופלדה 76,06594,308119,564110,394ברזל

וזויתונימ מטילים, מוטות, 15,13121,49133,33829,178מזה:

אוניברסליים ופחים 43,307,48,24352,29955,475לויזות

ואביזרים צינורות 3,9989,3647,8277,719שפופרות,

: 68 .. אלבכזליות 27,11731,68438,47135,493מתכות

■ . נחושת 12,66914,41217,89914,779מזה:
9,10810,41213,16712,861חמרן

א.69 מ. נ. ל. מתנה, 13,36020,70628,83531,814מוצרי

הובלה7 וציוד 303,077387,438439,427612,542מכונות

חשמליות71 מכונות למעט 117,774165,289184,781210,418מכונות,

72. ומכשירי חשמליות 68,221100,935101,844116,859מכונות
שונים חשמל

חשמלי כוח מכונות 12,02621,87425,14533,197מזה:

חשמל לחלוקת 7,4078,10010,74611,976ציוד

... , קשר 28,47538,82526,78631,777מכשירי
להובלה73 117,082121,214152,802285,265ציוד

בדרכים הנט מנועי רבב 47,57377,04376,74181,477מזת:
טייס 10,22125,78122,35158,985כלי
שייט 58,21417,08651,460141,134.כלי

8 שונים. מעובדים 41,53060,77069,77670,392מוצריפ

מוצרים81 סניטריים, ואביזרים 8171,4951,7181,919מוצרים
וחימום. לתאורה ואביזרים

ואביזרים82 2,6485,0116,0167,267רהיטים
83 יד. ארנקי. טייל, ■64אביזרי 185215315

דומים ופריטים
84. .  י הלבשה 3,7721,9372,2562,316דברי

לפרוות) (פרט הלנשד, 3,7581,8312,2352,194מזה:
הנעלה85 1,0301,8601,7241,551דברי
מד3יים86 מקצועיים' '20,03029,305מכשירים 33,67533,190

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה, מדע, ומכשירי בלים 12,86520,16224,65323,741מזה:
וכוי. אופטיקה

א.89 מ. נ. ל. שונים, מעובדים ;13,16920,97724מוצרים 17223,834

מוינו9 שלא וטגזקות 17,24511,09811,51021,114סחורות
.. ■. .. , . . . : לסוגי.הם ■

ומזון דלק ■אספקת ■

זרים ומטוסים לאני!ת
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TABLE VIH/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BYS.I.T.C. SECTION AND DIVISION
(CONT.)
19681971

S thousand

Code
No. Section and division

Exports

1971 §1970 1969

יצוא

1968

67

68

. 69

7

71

72

73

81

82
83

84

85
86

89

9

Iron and steel . ...
Thereof: bars, rods, and angles

universal plates and sheets,
tubes, pipes S ifttings ;...

Nonferrous metals
Thereof: copper

aluminium \
Manufactures ofmetal, n.e.s.

Machinery 8c transport equipment

Machinery, other than electric

Electric machinery, apparatus Si appliances

Thereof: electric power machinery
; equipment for distributing

electricity
telecommunication apparatus

Transport equipment
Thereof: road motor vehicles

aircraft

ships and boats

Miscellaneous manufactured articles

Sanitary* plumbing, heating Sc lighting
ifxtures and ifttings

Furniture and ifxtures '

Travel goods, handbags A similar articles'

Clothing '

Thereof: clothing (except fur clothing)
Footwear
Professional , scientiifc Slcontrolling instru
ments, photographic £ optical goods,
watches and clocks

Thereof: scientific, medical, optical etc. ;

apparatus
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

Commodities and transactions not classiifed
according to kind

Bunkersand storesfor foreign shipsandair
craft ■1 

2,3342,0363,9763,606

44. 91147
15 "■17 ' 1257

2,192\ 1,9863,9193,482
15,21619,30119,48517,263
13,61217,66817,19314,262
1,566: 1,492 '2,213 '2,913
31,228 '' 29,45125,29540,557

26,507, 36,39938,09357,427

6,671'. 10,77613,52413,004
5,578: 9,44314,62327,310

6931,0791,7573,334
422914' ■ 9371,098

1,924: 4,1007,52218,343
. 14,258 ' .1 16,1809,94617,113

2,594' 3,9221,8401,854
8,2386,2765,2455,885
3,3515,8902,.7218,975

47,16863,02579,763'107,469

■ ' 226223■ ■ 171368

6121,590. 1,872 .2,171
199' 1604771,461

29,091i 39,78952,206'67,741
27,147; 38,30351,27766,712
. ,526. .1,2801,285. 1,342
1,1621,3862,5753,679

543; 8752,160 :3,291

15,35218,59721,17730,707

' 1
5J93 1\ 6,042 .12,760..7,664

\ 7,386 ■8,102 .10,846
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אזור לפי ויצוא, יבוא  ח/5. לוח
TABLE vm/5.  IMPORTS AND EXPORTS, BY AREA

19671971
8 thousand דולרים אלפי

Area 1971 §1970 §1969 §1968 §1967 אזור

TOTAL
Europe
Common market
Free trade area (E.F.T.A.)
Comecon countries
Other countriesofEurope

United States and Canada
Asia and Africa
Other countries

TOTAL

Europe
Common market
Free trade area (E.F.T.A)
Comecon countries
Other countries of Europe

United States and Canada
Asia and Africa
Other countries

tsImporיבוא
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

777,8741,120,7841,330,5931,454,9751,807,620

429.058699,124812,518869,8231,094,675
185,250320,628401,286447,154559,033
206,535341,385364,804361,474434,922
19,79322,04625,31734,67232,224
17,48015,06521,11126,52368,496

201,892256,171323,828338,753451,576
54,35251,36565,948106,56799,286
92,572114,124128,299139,832162,083

Percentages

100.0

60.5
30.9
24.1
1.8
3.8
25.0
5.5
9.0

100.0

59.8
30.7
24,8
2.4
1.8

23.3
7.3
9.6

100.0

61.0
30.2
27.4
1.9
1.6
24.3
5.0
9.7

100.0

62.4
28.6
30.3
2.0
1.3

22.9
4.5

10.2

אחוזים

100.0

55.1
23.8
26.6
2.5
2.2
26.0
7.0
11.9

הכל סך
אירופה

המשותף השוק
(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר אזור

קומקון ארצות
אירופה ארצות יתר

וקנדה הברית ארצות
ואפריקה אסיה ארצות

אחרות ארצות

הכל סך
אירופה

המשותף השוק
(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר אזור

קומקון ארצות
אירופה ארצות יתר

נדה ויק הברית ארצות
ואפריקה אסיה ארצות

אחרות ארצות

Exports
Absolute numbers

יצוא
מוחלטים מספרים

הכל 554,453639,219729,310778,735957,249TOTALסך

334,183355,870389,921414,734485,263Europeאירופה
המשותף 159,761173,366189,190205,272257,533Commonהשוק market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 127,802133,710אזור .144,814147,013178,318.Free trade area (E.F.T.A.)
קומקון 18,09918,60922,65422,65416,183Comeconארצות countries

אירופה ארצות 28,52130,185.33,26333,08833,299Otherיתר countries ofEurope
וקנדה הברית 98,536131,61075.2,5.55164,182201,433Unitedארצות States and Canada
ואפריקה אסיה 96,329114,454140,489158,328209,958Asiaארצות andAfrica

אחרות 25,40537,28546,34741,49160,595Otherארצות countries

Percentagesאחוזים

הכל .100.0100.0סך 100.0100.0100.0TOTAL

60.355.653.553.350.7Europeאירופה
המשותף 28.827.125.926.426.9Commonהשוק market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 23.120.919.918.918.6Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
קומקון Comeconר.\3.32.93.12.9ארצות countries

אירופה ארצות 5.14.74.64.23.5Otherיתר countries of Europe
וקנדה הברית ■17.720.15ארצות 20.921.121.1United States and Canada
ואפריקה אסיה 17.417.919.320.321.9Asiaארצות and Africa

אחרות 4.65.96.35.36.3Otherארצות countries
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יעד ארץ לפי >יצ1א, קגייה ארץ לפי יבוא,  ח/6. לוח
TABLE VHI/6.  IMPORTS, BY COUNTRY OP PURCHASE AND EXPORTS,

BY COUNTRY OF DESTINATION
19691971

S thousand דולרים אלפי

ISExporיצואImportsיבוא
Countryארץ

1969§197019711969§19701971

כולל 1,330,5931,454,9751,807,620729,310778,735957,249GRANDסך TOTAL

הכל סך  812,518869,8231,094,675389,921414,734485,263EUROPEאירופה  TOTAL

המשותף 401,286447,154559,033189,190205,272257,533Commonהשוק market
70,26976,20485,03711,17714,80922,734Italyאיטליה

ולוכטמבורג 49,64362,83573,99845,21638,42043,886Belgiumבלגיה 8c Luxembourg
פ. ר. ,157,551174,928235,17364,66066,86190,585Germanyגרמניה, F.R.

71,97171,83679,44630,91245,51957,875Netherlandsהולנד
51,85261,35285,37937,22539,66342,453Franceצרפת

החופשי הסחר 7//#364,804361,474434,922144,814147,01317S,3ISTree tradearea (E.F.T.A.)
א.) ט. פ. (א.

אוסטריה ■11,05914,04012,6586,6165,2707,654Austria
7,1829,0149,7635,7154,3894,157Denmarkדניה

המאוחדת 248,498227,741276,38974,86481,38997,515Unitedה88לכה Kingdom
3,43714,40923,3123,5023,2513,744Norwayנורבגיה
2,9923,4054,0191,5411,1851,506Portugalפורטוגל
10,97015,06117,8386,6576,7057,643Finlandפינלנד
31,87228,51528,59111,42711,62313,113Swedenשבויה
48,79449,03362,13834.49233,06042,770Switzerlandשוויץ

ארצות 46,42861,195100,72055,91762,44949,412Otherיתר countriesofEurope
אירופה

7231,1857,012790779855Irelandאירלנד
1,6252,8062,6032,2042,1361,499Bulgariaבולגריה

המועצות .26558211JU.S.S.Rבוי!/
4,8694,2462,1704,9016,3392,957Hungaryהונגרית

12,23315,78410,9576,8939,4268,261Yugoslaviaיוגוסלביה
3,1194,34543,71512,19119,54915,497Greeceיוון

3,7233,3266,51510,94510,0686,289Spainספרד
'1432537פולין Poland
18,91726,49126,51814,89911,02310,745Rumaniaרומניה

אחרות 8112,9291,2253,0433,1213,308Otherארצות countries

הכל סך  34,86476,42674,075106,243116,786162,537ASIAאסיה TOTAL

2,7292,6952,53619,57222,29132,913Iranאירן
12425359154Burmaבורנ!ת

קונג 1,9831,7391,86433,89037,19745,268Hongkongהונג
5,5163,7275,7202,0132,6242,482Turkeyתורביה

19,19761,93457,89330,41632,29948,351Japanיפן
פדרציה ,2305412247,6316,7726,804Malaysiaמל8סיה, Federation

2,2043,3132,6443,3554,02510,261Singaporeסינגפור
1,3446209503,7865,3685,633Cyprusקפריסין

אחרות 1,6491,8532,2425,5755,85110,671Otherארצות countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,  ח/6. לוח
TABLE vm/6. IMPORTS, BY COUNTRYOF PURCHASE AND EXPORTS,

BY COUNTRY OF DESTINATION(CONT.)
19691971

S thousand אלפידיליים

tsImpoיבוא rExports '
i

Countryארץ
1969 §19701971 f1969§197'0

J

' 1971

... , .. אפריקה
הכל סך

31,13330,14125,21134,24647,421 41,542AFRICA  TOTAL ; ,

אוגנדה' ... 1,835. 2,1371,435 .3;3037,958 5,613
i

Uganda
1,6981,9942,1944,2893,574אתיופיה 4,366Ethiopia i

י   4,3121,640.83747166■גבון . 1'Gabon  . .

1,940594847,1,9083,103גאנה 2,144Ghana
אפריקה ,דרום 5,805'■ 10,2218,0808,1829,398 10,68?South Africa
השנהב 2,1569264138071,255הוף \ 1,161Ivory Coast

 1931301971,4461,402טנזניה 1,906Tanzania
..ליבריה 1,5641,2153,180.9233,347 120Liberia
3240302,575ניגריה 4,950 3,585Nigeria 7901,1811,0122,9484,187,קניה 3,656,Kenya

אחרות 1,08010,0636,9867,8188.081ארצות 8,301Other countries

 אמריקה
הכל סך

, 350,198. 372,291483,315.162,471217,693 175,335AMERICA  TOTAL /

הצפונית 153,681203,104'324,237339,019452,774אמריקה 166,191North America
הברית 135,712185,548;324,298430,374■313,792ארצות 149,114U.S.A.

1,1281,671'4092651,198מכסיקו 2,009' Mexico "■10,036קנדה 14,45521,20216,84115,885 15,068Canada
המרכזית 5356693022,9731,375אמריקה 889Central America

111932069843גואטמלה 81Guatemala
18213425,2,047412,,פנמה 216Panama

ריקה 128347236קוסטה 276Costa Rica
אחרות 24144063481684ארצות 316Other countries

הדרומית ■25,426אמריקה 32,603■30,2395,81713,214 . 8,255South America
4,6534,9125,477212434אורוגואי 185Uruguay
13,32017,09012,8202,3452,007ארגנטינה 1,290. Argentina

■2,8304,5588,986ברזיל 1,7883,481 2,703Brazil
.1,3851,470ונצואלה 1627771,024 ■ 1,484Venezuela

2,3213,7212,1242614,874פרו 2,165Peru
575484423119116קולומביה 170Colombia

אחרות 3423682473151,278ארצות 258Other countries

 אוקיאניה
הכל סך

3,9964,2764,0215,4647,158 5,492OCEANIA TOTAL
ו

3,6933,5033,9145,3026,972אוסטרליה 5,276Australia
זילנד 303756107138186ניו 216New Zealand

בלתי .97,884ארצות 102,018126,32323,57926,331 16,744UNCLASSIFIED COUN
 TRIESמסווגות  TOTAL
הכל סך

ומזון דלק 7,38610,846אספקת 8,102BUNKERS AND STORES
ומטוסים FORלאוניות FOREIGN SHIPS

ANDזרים AIRCRAFT
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י סחווותנבחרות קבוצת יצוא,יל>1י לוח.ח/7. .
TABLE VIII/7.  EXPORTS, BY SELECTED GROUP OF COMMODITIES

19491971
3 million,. .. דולריב בליליוגי

1949"1950"1955 ~196019651967.1969§19701971

הכל S1729.3778.7957.1TOTAL.28.535.189.1216.6429.6554סך

חקלאי 18יצוא 117.034.2' 63.186.5■107:9117.8.129.6154.8Agricultural Exports

הדר <w18.016.831.646.671 "285.391.186.1113.8Citrus fruit

וירקות פירות
טריים

00.21.34.43.6; 9.514.815.1Fresh fruit £
vegetables

0ניצים.


0.210.7.5.05.1■ 2.2.2.52.3Eggs

.0.1אתר 0.22.24.55.913.9: 15.0 .26.223.6Other

10.418.154.9153.5יצוא ;'343.1446.6611.5649.1802.4Industrial exports
יתי תעשי

יהלומים
מלוטשים

5.28.820.260.9153.7193.0:253.5244.6303.7Polished diamonds

טקסטיל,
ועור הלבשה

0.43.95.718.741.053.484.5101.5123.9Textile, clothing
and leather

מזון '2.82.63.414.832.736.9תעשיית 55.2 .62.978.9Foodstuff industry

0.40.52.9כימיקלים ,10.424.736.044.452.953.9Chemicals

ופלסטיקה 002.78.810.812.5גומי .18.923.527.4Rubber Sc plastics

0.30.12.97.014.028.836.040.841.9Miningמחצבים products

1.32.217.132.966.2S6.0119.0122.9172.7Otherאחר.
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא,  ח/8. לוח
1970 ;1971

דולרים מיליוני

יעד ארץ

חקלאי Agirculturalיצוא exports

גולל סך
Grand totalהכל טף

Total
הדר פרי מזה:

Thereof: citrus fruit

§19701971§19701971§19701971

הכל 778.7957.3129.61S4.886.1113.8סך

המשותף 205.3258.156.775.536.654.8השוק

14.822.73.88.02.15.1איטליה

ולוגסמבורג 38.443.94.55.23.24.1בלגיה

פ. ר. 66.990.727.138.320.329.9גרמניה,

45.557.94.69.43.78.5הולנד

39.742.916.714.67.37.2צרפת

(א.פ.ט.א.) הסחר^החופשי 147.0.17S353.163.241.249.7אזור

5.37.73.34.12.53.0אוסטריה

4.44.22.22.12.12.0דניה

המאוחדת 81.497.529.833.522.126.0הממלכה

3.33.72.02.5l.g2.2נורבגיה

6.77.64.54.74.24.6פינלנד

11.613.15.57.85.07.7שבדיה

33.142.85.58.43.55.1שוויץ

אחרות עיקריות 343.3364.017.413.07.87.9ארצות

22.332.93.01.400אירן

הברית 149.1185.51.01.20.70.9ארצות

4.43.60.20.10.10אתיופיה

אפריקה דרוס
קונג הונג
הונגריה

10.6

37.2
6.4

9.4
1.3

3.0

0

0.5

0.9

0.5

0.4
0.4
0.3

0

0.5

9.48.34.23.63.63.4יוגוסלביה

19.515.52.31.4ייין

32.348.300יפן

3.64.900.1ניגריה

4.110.31.21.21.21.2סינגפור

10.26.30.10.1ספרד

15.115.92.01.20.91.2קנדה

5.45.60.40.2קפריסין

11.110.71.31.30.60.7רומניה

2.62.50.30.3תורכיה

הארצות 83.4156.92.43.10.51.4יתר

FOREIGN TRADE 208



TABLE VHI/8.  EXPORTS, BY SELECTED GROUP OF COMMODITIES AND
MAIN COUNTRY OF DESTINATION

1970; 1971

S million

תעשייתי Industrialיצוא exports

הבל סך
Total

:Thereof:מזר

יהלומים
מלוטשים
Polished
diamonds

טקסטיל,
וטור הלבשה
Textiles,
clothing
£ leather

הקלאות מוצרי
מזון ומצרכי

Agricultural and
food products

כימיקלים,
וצבעים תרופות
Chemicals
medicaments
£ paints

Country of destination

§19701971§ 19701971§19701971§19701971§19701971

649.2244.6 802.4303.7101.5123.962.978.952.953.9TOTAL

148 671.6 782.591.312.819.218.121.717.016.2Common market
11.01.1 14.71.60.61.01.72.73.56.4Italy
33.928.5 38.733.00.51.31.31.41.00.9Belgium £ Luxembourg
39.814.4 52.418.67.39.55.45.91.82.0Germany, F.R.
40.922.4 48.530.81.21.55.77.19.34.4Netherlands
23.05.2 28.27.33.25.94.04.61.42.5France

93.927.1 115.135.314.117.326.033.37.86.3Free trade area (E.F.T.A.(

2.00 3.60.81.90.50.50.30,5Austria
2.20.1 2.10.20.50.21.21.30.10.2Denmark
51.65.0 64.07.36.99.718.126.26.23.9United Kingdom
1.30 1.3

0.40.30.90.40.1Norway
2.20 2.90.21.31.30.91.000.1Finland
6.10.2 5.30.32.21.83.12.500.1Sweden
27.621.8 34.327.32.02.11.31.30.40.5Switzerland

325.9130.2 351.0116.165.574.816.920.348.225.7Other main countries

19.30 31.50.13.32.30.70.91.21.7Iran
148.165.2 184.4■ 75.440.150.26.87.43.4 6.9U.S.A. ■

4.2 3.50.80.80.20.20.90.9Ethiopia
10.60.2 8.90.33.61.90.71.01.82.1Union of South Africa
36.736.0 1.30.500.10Hongkong
5.5 2.500.30.70.21.00.6Hungary
5.2 4.6


0.70.51.81.61.21.4Yugoslavia

17.20 14.12.71.82.02.73.01.6Greece

32.325.2 48.335.72.87.50.40.20.40.8Japan
3.60 4.91.00.6000.7 1.1" Nigeira    ~ 

2.9 9.00.50.10.10.20.33.4Singapore
10.10 6.200.300.10.11.71.5Spain
13.13.6 14.74.65.66.21.01.30.30.5Canada
5.0 5.500.81.70.81.20.40.4■Cyprus
9.80 9.42.20.51.63.30.71.8Rumania
2.3 2.200.60.4001.11.0Turkey

15.7 153.861.09.112.61.63.69.96.7Other countries
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יעד ארץ לפי הדר, פרי יצוא  ח/9. לוח
TABLE VHI/9.  EXPORTS OF CITRUS FRUIT, BY COUNTRY OF DESTINATION

19691971
Tons טונות

יעד 1970§1969ארץ

1971

Country of
distination הכל סך

Total
שמוטי

Shamouti

אפילים
Late

oranges

אשכוליות
Grape
fruit

לימונים
Lemons

זנים
אחרים
Other
varieties

הכל 705,278792,772895,859472,808150,334238,32019,01415,383TOTALסך

המשותף 306,581378,027432,484199,51575,213151,1884,5921,976Commonהשוק market

31,06131,10531,54712,7926,76911,36759524Belgiumבלגיה

פ. ר. ,175,374229,545239,622152,03130,86856,002363358Germanyגרמניה, F.R.

29,65337,90763,29123,95221,43716,803711388Netherlandsהולנד

63,89864,14558,28810,74016,12527,2942,9231,206Franceצרפת

הסחר אזור
החופשי
א.) ט. פ. (א.

331,571358,704393,090232,35063,29783,0246,7507,669Free trade area
)E.F.T.A.)

23,22819,18124,90517,7873,1573,197446318Austriaאוסטריה

23,23217,12514,70410,3371,9131,59581148Denmarkדניה

המאוחדת 165,339210,344212,401113,91433,67158,4332,0094,374Unitedהממלכה Kingdom

17,06314,11316,83012,5442,597790406493Norwayנורבגיה

31,94731,74736,44729,0133,8812,7398068Finlandפינלנד

42,40340,17652,36335,3895,2168,4451,1912,122Swedenשבדיה

Switzerland■28,35925,52134,99813,17912,7857,8251,023186שוויץ

ארצות יתר
אירופה

38,78427,46635,22618,5774,1812,0566,9433,469Other countries of
Europe

22,19718,55823,71211,2173,1321,8435,2572,263Yugoslaviaיוגוסלביה

8,0043,7915,7364,441770125רומניה


400Rumania

8,04411,29312,2025,5925,434332166678Asiaאסיה

6411,0102,7802281665952001,591Africaאפריקה

אמריקה
קנדה מזה:

17,318

7,383

15,668

8,125

18,960

10,676

16,546

8,262

1,993

1,993

421

421


America

Thereof: Canada

בלתי ארצות
מסווגת

2,3396041,117JO704363Unclassiifed
countries

FOREIGN TRADE 210



כלכלי ייעוד לפי יבוא,  ח/10. לוח
TABLE VHI/10.  IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION

19581971

דולרימ Sמיליוני million

כלכלי 19701971Economic§195819651969ייעוד destination

הכל 423.1835.81,330.61,455.01,807.6TOTALסך

תצרוכת ננסי
ישירה) (לתצרוכת

48.682.9141.4142.6180.0Consumer goods (for direct consump
lion)

שוטפת לצריכה תצרוכת 40.156.779.892.6119.2Nondurableנכסי goods

מזון מצרכי

אתרים מצרכים

29.1

11.0

35.2

21.5

43.6

36.2

50.6

42.0

62.5

56.7

Food

Other

בניקיימא תצרוכת 8.526.261.650.058.7Durableננסי goods

(חומריגלם) לייצור 298.4574.3902.5965.41,113.0Productionתשומות inputs {raw materials)

27.934.150.567.078.7Agricultureבחקלאות

186.6426.4686.2715.3821.8Industryבתעשייה

כבישים ולסלילת לבניין 17.517.418.921.533.9Buildingחומרים and road construction
materials

סיכה וחומרי 40.353.269.969.889.4Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף זולקי
שוטף לשימוש ומכשירים

26.143.277.091.889.3Spare parts, acessoires, tools for
current use

השקעה 76.1178.6286.7347.0516.6Investmentנכסי goods

לחקלאות 6.65.28.26.99.2Agriculturalציוד equipment

לחשמל לבניין, לתעשייה, ציוד
ולמים

41.888.6160.7181.9201.1Industrial, building, electrical and
water equipment

ציוד תעבורה, תחבורה, כלי
וחלקיהם לתקשורת

ומטוסים אניות מזה:

22.3

5.8

65.4

33.5

79.1

32.0

116.3

58.4

263.2

186.6

Transport and communications
equipment and parts thereof

Thereof: ships and aircraft

לשירותים למסחר, ציוד
אחריט ולענפים

5.419.438.741.943.0Equipment for business, services
and other branches
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עיקרית קנייה וארץ גלכלי ייעוד ל0י יבוא,  ח/11. לוח
1970; 1971

דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerנכסי goods
היבוא 3ל

Total importsשוטפת בניקיימאלצריבה קנייה NondurableDurableארץ

§19701971§19701971§19701971

הכל 1,455.01,807.692.6121.450.048.5סך

המשותף 447.1559.020.433.618.023.0השוק

76.285.04.96.15.04.1איטליה

ולובסמבורג 62.874.01.23.30.70.3בלגיה
פ. ר. 174.9235.27.17.88.010.8גרמניה,

71.879.42.66.22.31.4הולנד
61.485.44.610.22.06.4צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 361.1434.614.719.99.37.0אזור

14.012.70.70.50.80.3אוסטריה
9.09.70.81.80.70.5דניה

המאוחדת 227.7276.47.79.33.01.2הממלכה

14.423.30.80.90.20.0נורנגיה
3.44.00.40.100.0פורטוגל
15.117.81.00.21.10.2פינלנד
28.528.60.70.50.73.0שבדיה
49.062.12.66.62.81.8שוויץ

אחרות עיקריות 483.3580.538.430.511.76.9ארצות

3.53.90.10.200.0אוסטרליה
.17.112.814.911.2ארגנטינה 0.0

הברית 324.3430.413.712.75.71.8ארצות
1.60.80.8גאבון

אפריקה 10.28.10.30.30.10.0דרום
.4.22.20.40.20.2הונגריה 0.1

15.811.02.70.41.10.3יוגוסלביה
61.957.92.12.12.52.8יפן

14.521.20.60.20.40.1קנדה
26.526.52.31.41.51.0רומניה
3.75.71.31.80.20.0תורכיה

הארצות J63.5233.519.137.411.011.6יתר
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TABUE VHI/11.  IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION AND MAIN COUNTRY
OF PURCHASE

1970; 1971

3 million

Country of purchase

השקעה נכסי
Investment goods

1971 §1970

גלם) (חומרי לייצור nOT1s'n
Production inputs
)raw material)

1971 §1970

TOTAL

Common market

Italy 

Belgium £ Luxembourg

Germany, F.R.

Netherlands

France

Free trade area (E.F.T.A.)

Austria

Denmark

United Kingdom

Norway

Portugal

Finland

Sweden

Switzerland

Other main countries

Australia

Argentina

United States
Gabon

South Africa

Hungary

Yugoslavia

Japan

Canada

Rumania
Turkey

Other countries 47.6 2.8 136.9

965.41,109.4347.0528.3

287.3310.1■ 121.4192.3

44.0 '45.422.329.4

55.860.95.19.5

95.2101.864.6114.8 ■

53.7 ..62.7 ,13.2.9.1.

38.639.316.229.5

248.4313.888.793.9

91 .;9.73.42.2

3.83.93.73.5

175.0221.642.044.3

2.83.510.618.9

3.03.900.0

11.517.21.50.2

15.515.811.69.3

27.738.215.915.5

299.1343.6134.1194.5

3.33.40.10.3

2.21.600.0

215.1253.089.8162.9

1.6
0

9.57.30.30.5

3.21.70.40.2

10.610.01.40.3

18.229.439.123.6

12.515.81.05.1

20.922.51.81.6

2.03.90.20.0

130.6
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כלכלי ייעוד לפי p■ בל"י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי  ח/12. לוח
1970; 1971

היבוא "ps  . ■

Value of Imports
)$ 1000)

.ליי) (אלפי מסים

כלכלי ייעוד
היבוא של

הבל סך
Total

מכס
Custom
duty

חובה תשלומי
Surcharges

הבל סך
Total

מכס חנ
Dutiable

§197019711971§19701971§19701071§19701971

מוהלטמספרי יםם

הכל 1,454,9751,807,6191,396,7511,094,6941,827,049846,4621,526,3316,5404,539סך

תצרוכת 142,575177,954158,836375,752519,985256,442371,4211,3061,152נכסי

שוטפת 92,589119,208109,690203,232253,563175,252236,9141,2571,126לצריכה

מזון 50,55762,48957,744109,033119,185102,858136,4188521,017מזה:

קיימא 49,98658,74649,146172,520266,42281,190134,5074926בני

לייצור 965,4411,113,047812,625480,569880,406402,081819,2035,1913,386תשומות
66,97678,67877,42422,94230,63318,24962,95314932לחקלאות

715,328821,778544,342325,808605,051271,723548,6794,8513,177לתעשייה

מזון לתעשיית 100,788118,517115,14350,39436,40456,58080,0762,6811,977מזה:

21,53833,85831,79046,89498,03036,81880,36551לבינוי

סיבה ושמני 69,84189,39788,9514,6887,9254,6807,3312דלק
חילוף 91,75889,33670,11880,237138,76770,611119,875184176חלקי

השקעה 346,959516,618425,290238,373426,658187,939335,707431נכסי

6,8619,2318,9511,5097,0041,4926,938לחקלאות

181,855201,128149,11893,564187,44182,928167,540241לתעשייה

116,315263,304232,953114,150181,04183,218125,4799לתחבורה

אוניותומטוסים בלי 50,21159,19054,64296,906177,49080,095121,969מזה:

ושירותים 41,92843,95534,26829,15051,17220,30135,75010למסחר

אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

תצרוכת 9.89.811.434.328.530.324.320.025.4נכסי

שוטפת 6.46.67.918.513.920.715.519.224.8לצריבה

מזון 3.53.54.110.06.512.28.913.022.4מזה:

קיימא 3.43.23.515.814.69.68.80.80.6בני

לייצור 66.461.658.243.948.147.553.779.474.6תשומות

4.64.45.52.11.72.24.22.30.7לחקלאות
49.245.539.029.933.032.135.974.270.0לתעשייה

מזון לתעשיית 6.96.68.24.62.06.75.241.043.6מזה:
1.51.92.34.25.44.35.30.1לבינוי

סיבה ושמני 4.84.96.40.40.40.60.5דלק

חילוף 6.34.95.07.37.68.37.82.83.9חלקי

השקעה 23.828.630.421.823.422.2.22.00.6נכסי

0.50.50.60.10.40.20.5לחקלאות

12.411.110.78.510.39.811.00.4לתעשייה
8.014.616.610.59.99.88.20.1לתחבורה

אוניותומטוסים בלי 3.53.33.98.99.79.58.0מזה:

ושירותים 2.92.42.52.72.82.42.30.1למסחר

בערך ישראליות, בלירות מסים) (כולל היבוא ערך חלוקת ע"י נתקבל לדולר הממוצע התשלום 2 במבוא. 11 סעיף ראה 1
בדולרים. היבוא
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TABLE VH/12.  IMPORT TAXES AND THE AVERAGE PAYMENT OF IMPORTER
PER ONE U.S. DOLLAR IN IL.1 BY ECONOMIC DESTINATION

1970; 1971

Taxes (IL. thousands)לדולר ממוצע חשלום
2 בלי ליבואן

Average Payment
of Importer per One

Dollar in IL. קנייה oo
Puchase tax

(נטו) קרבות
Funds (net)

Economic destination
of imports היבוא לכל

On total
imports

ליבוא
מכס חב
On duti
able

§19701971§19701971§197019711971

TOTAL

Absolute numbers

5.06 4.75 4.25 104,994 3,555 401,173

Percentages

245,247

117,107174,10189726,6896.146.687.04Consumer goods
25,82642,21289726,6895.705.886.07Nondurable
4,4268,43989726,6895.655.685.85Thereof: Food
91,281131,889


6.958.299.18Durable goods

77,749136,122 4,45278,3054.004.534.86Production inputs
531054,49132,4573.854.124.13For agriculture

58,17799,0438,94345,8483.964.484.91For industry
761998,94345,8484.004.034.04Thereof: for food industry

10,07117,6645.706.646.83For construction
65943.573.793.79Fuel and lubricating oil

9,44218,716
4.385.295.73Spare parts

50,39190,9504.194.554.71Investment goods
17663.724.504.52For agriculture

10,61219,9004.024.664.99For industry
30,92355,5624.494.424.47For transport
16,81155,5215.436.777.02Thereof: excl. ships and aircraft
8,83915,4224.204.905.20For commerce and services

100.0100.0100.0100.0XXXTOTAL

46.843.425.225.4XXXConsumer goods
11.110.525.225.4XXXNondurable
1.82.125.225.4XXXThereof: food

35.732.9


XXXDurable goods

31.633.9125.274.6XXXProduction inputs
126.330.9XXXFor agriculture

34.524.6251.543.7XXXFor industry
251.543.7XXXThereof: for food industry

3.24.4XXXFor construction
 0.2XXX"Fuel and lubricating oil
3.94.7


XXXSpare parts

21.622.7_■XXXInvestment goods
XXXFor agriculture
4.45.0XXXFor industry
13,413,8XXXFor transport
7.313,8XXXThereof: excl. ships and aircraft
3.83.9


XXXFor commerce and services

' See§11 in the introduction. 2 The average payment per U.S. Dollar was obtained by dividing the import value
in IL., incl. taxes, by the import value in U.S. dollars.

215 תוץ סחר



יבוא ייעודי סקר

ושימוש מקור ענף לפי מסים, כולל סי"פ היבוא ערן  ח/13. לוח

1965/66 ; 1968/69
ל*י מיליוני

מקור ענף

הבל סך
Total

1 צריכה
Consumption1

ליצור תשומות
Investment goods

1965/661968/691965/661968/691965/661968/69

הכל S3,207.4.3,100.74,793.8491.0745.61.943סך

ומספוא דגנים תעשייה' ;.264.8379.55.87.7233.1גידולי 369.7

וירקות 6.89.65.66.10.32.1פירות

ודיג) לול (גולל חיים 9.927.70.220.69.36.3בעלי

ומעורבת אחרת 81.438.27.04.572.033.3חקלאות

גלמיים) יהלומים (כולל ומחצבות 513.8930.9מכרות


0.1513.6930.3

חלב ומוצרי שמן מוצרי הכיס, 153.8191.180.9122.965.955.4בשר,

סובר, משקאות, שימורים,
ל.נ.מ.א. ומזון, סיגריות

101.8133.760.858.037.665.6

בצק ומוצרי מאפיות 2.912.71.310.41.52.3טחנות,

ואריגה :126.1167.75.04.4טוויה 118.0157.9

והלבשה 11.726.83.04.67.421.0סריגה

נגרות בסיסיים, עץ מוצרי
ובניין רהיטים

108.0124.211.014.2■89.8102.4

ומוצריו 69.7116.53.63.363.3111.8נייר

לאור והוצאה 13.313.410.36.12.74.0הדפסה

והנעלה 13.035.20.85.611.328.4עור

ופלסטיקה 28.956.93.56.723.847.9גומי

כימיים ומוצרים בסיסית 157.9281.417.022.7132.9252.1כימיה

דלק 24.513.81.92.022.511.7זיקוק

ומוצריו מלט קרמיקה, 36.745.99.512.023.615.4זכוכית,

מתכת ומוצרי בסיסית 345.8522.122.056.2268.0409.5מתכת

253.8413.316.025.836.777.6מכונות

חשמלי S137.7.219.0372.545.6144.674ציוד

הובלה 414.0653.496.485.5113.4311.1כלי

ל.נ.מ.א. תעשייתיים, 88.5140.438.946.920.941.0מוצרים

ל.נ.מ.א. 54.686.544.974.71.23.2מוצרים,

רווח. למטות שלא מוסדות וצריכת הממשלה צריבת פרטית, צריבה בולל 1

FOREIGN TRADE 216



SURVEY OF IMPORT DESTINATIONS

TABLE VHt/13.  VAMJE OF IMPORTS C.LF. INCL. TAXES, BY BRANCH OF
ORIGIN AND USE
1965/66; 1968/69

I L. million

Investment
מסחרי מלאי

Commercial stock
לאירוע

Not known
Branch of oirgin

1965/661968/691965/661968/691965/661968/69

540.9751.328.046.797.342.8TOTAL


20.80.55.11.6Industrial crops, cereals and fodder


1.20.90.2Fruit and vegetables

0.30.40.10.4Livestock (incl. poultry and ofiling(







2.40.4Other and mixed agriculture




0.3Mining and quarrying (incl. raw diamonds(

4.512.22.50.6Meat, ifsh, oil and dairy products

. 0.17.53.32.6Preserves, beverages, sugar, cigarettes and
food, n.e.s.

0.1Mills, bakeries and pastry products

0.10.70.2O.if2.84.1Spinning and weaving

0.2
0.21.11.0Knitwares and clothing

1.40.23.55.64.1Basic wood, products furniture and
building carpentry

■ 
0.12.81.3Paper and its products


2.7


0.10.30.5Printing and publishing .


0.80,90.4Leather and footwear

0.61.61.7Rubber and plastics

0.82.57.24.1Basic chemicals and chemical products

0.10.1Oil reifning

1.85.20.11.83.2Glassware, ceramics, cement and its
products

41.044.21.06.113,86.1Basic metal and metal products

193.2307.0
1.17.91.8Machinery

87.781.5


6.611.22.1Electrical equipment 

192.9254.10.41.510.91.2Transpotr vehicles

22.147.1
1.36.64.1Industiral prcducts, n.e.s.

0.28.2


0.18.30.3Goods, n.e.s.

Incl. consumption of private, public, government and nonproift institutions.
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ושימוש ייעור לפי מסים, גולל סי"פ היבוא ערן  ח/14. לוח
1965/66 ; 1968/69

ל"י מיליוני

הבל 'TotalConsumptionסן לייצורצריגהנ תשומות
Investment goods

ייעוד
1965/661968/691965/661968/691965/661968/69

הכל 3,100.7745.6סך 491.0 4,793.81,943.63,207.4

ומספוא דגנים תעשייה' 7.7גידולי  103.24.494.7

וירקות 3.4פירות    5.42.95.3

ודיג) לול (גולל חיים 26.3בעלי  32.017.530.0

הדר 16.5פרי  31.815.430.6

ומעורבת אחרת 25.9ךוקלאות  31.35.516.5

ומחצבות 35.9מכרות ~ 36.316.119.6

חלב ומוצרי שמן נלוצרי דגים, 114.7בשר, ~ 123.3110.6120.4

סוכר' משקאות' 109.5שימוריפ,  161.6101.7148.5
ל.נ.מ.א. ומזון' סיגריות

בצק ומוצרי מאפיות 141.9טחנות,  95.9138.292.4

ואריגה 129.3טוויה  177.8117.8153.6

והלבשה 50.7סריגה ~ 107.743.581.7

ובניין רהיטים נגרות בסיסיים, עץ _112.1מוצרי ~ 114.4107.3104.1

ומוצריו 37.5נייר  75.534.071.4

לאור והוצאה 20.5הדפסה ~ 29.512.221.2

והנעלה 25.4עור  35.323.831.8

ופלסטיקה _49.7גומי  86.543.869.0

כימיים ומוצרים בסיסית 101.5גימיה  175.593.4165.9

דלק 151.0זיקוק  235.8146.4224.6

ומוצריו מלט קרמיקה, 35.0זכוכית'  31.023.725.6

.357.9יהלומיט _ 70O4357.9.700.2

מהכת ומיצרי בסיסית 183.6מתכת  298.0166.2273.0

52.3מכונות ~ 82.440.762.4

חשמלי 81.5גיוד  131.572.8115.7

הובלה 127.0בלי  190.5120.2129.1

וחקלאות העשייה הארהה' עסקי מגורים, 53.7מבני ~ 106.327.661.1

66.6חשמל  38.027.09.3

ובספיפ 44.4מסחר  64.16.85.9

ותעבורה תחבורה 269.9שירותי  467.738.3242.6

והארחה אוכל ושירותי אישיימ 15.3שירותים  29.49.223.7

ציבורית2 145.1173.6צריכה 93.6 248.72.1

פרטית 397.4572.0צריכה 397.4 572.0

ל.נ.מ.א. 111.5ייעוד  174.916.577.3

ידוע. לא בשימוש מסחרי מלאי כולל 1

רווח. למטרות שלא ומוסדות הממשלה צריכת. כולל 2
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TABLE VHI/14.  VALUE OF IMPORTS C.I.F. TSCU TAXES BY DESTINATION
UNO USE

1965/661968/69
IL. million

Destination
Not known ידוע לא

1968/69 1965/66

Investment

1968/69

niyvn

1965(66

TOTAL

Industrial crops, cereals and fodder

Fruit and vegetables

Livestock (incl. poultry and fishing)

Citrus fruit

Other and mixed agriculture

Mining and quarrying
Meat, ifsh ,oil and dairy 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 and building carpentry

Paper and paper products

Printing and publishing

Leather and footwear

Rubber and plastics
Basic chemicals and chemical products

Oil reifning

Glassware, ceramics, cements and its products

Diamonds

Basic metals and metal products

Machinery

Electrical equipment

Transport vehicles

Residential, boarding, industry and agricultural buildings

Electricity

Commerce and ifnance

Transportation and traiffc services

Personal and eating and boarding services

Public consumption2

Private consumption

Destination, n.e.s.

89.5 125.3

146.7

42.8

0.3

0.7

0.2

0.5

0.1

0.6

0.2

0.7

0.7

0.2

28.6

0.1

0.1

92.3

751.3

8.5

0.1

2.0

1.2

14.8

16.7

2.9

13.1

3.5

24.2

26.0

10.3

4.1

8.3

3.5

17.5

9.6

11.2

5.4

0.2

25.0

20.0

15.8

61.4

45.2

28.7

11;5

225.1

5.7

75.1

54.8

540.9

3.3

0.5

8.8

1.1

20.4

19.5

3.4

7.6

3.7

11.0

7.1

4.8

3.5

8.3

1.6

5.9

8.1

4.6

10.1

17.2

10.9

8.0

6.6

26.1

39.6

9.0

231.5

6.1

49.3

2.7

J Incl. commercial stock ^01 unknown use.
2 Incl. government and consumption of nonproift institutions.
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כספים טי. פרק
המוסדות ע"י נערכה הייעוד לפי החלוקה
לייעודים החלוקה עקרונות השונים. הבנקאיים
ובין למשנהו מוסד בין זהים אינם השונים
בזמן מסוימת זהירות המחייב דבר לשנה, שנה
עד הייעוד לפי הנתונים בנתונים. השימוש
ניכוי לאחר הם המקור לפי הנתונים וכל 1968
החל קונםורציאליות. בהלוואות ההשתתפויות כל
השתת רק הייעוד לפי מהיתדות נוכו ב1969
באמצ קונסורציאליות בהלוואות .הבנקים פויות
השיתופיות האגודות והשתתפויות בנקים עות
. שיתופיות. אגודות באמצעות אלה בהלוואות

המקור:
בנק עיבודי  הכספיים המוסדות מאזני . ■

ישראל.

הל"י 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,

ב300/0). (בערך המכירה
משוקללים. אינם בלוח והמדדים .הממוצעים

ערך 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, בניירות השערים שינויי
בתחילת נייר מכל הסחירה הכמות של השוק
בממוצע. זה נייר של משקלו את מהווה התקופה

כספיים נכסים

תשלום אמצעי
במטבע מזומנים הם הציבור בידי מזומנים
הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור ישראלי

לאשראי. השיתופיות והאגודות המסחריים
פיקדונות הם דרישה לפי הציבור פיקדונות
פיקדו (למעט הציבור בידי דרישה ולפי עו"ש
הבנ של עזר חברות פיקדונות הממשלה), נות

לפרעון העומדות והמחאות ופקודות קים
קצובים לזמנים פיקדונות הוא משנה כסף
המאושרות החסכון בתוכניות חסכונות (כולל
ולזמנים עו"ש ופיקדונות ט/3) בלוח המפורטות

במט"ח. קצובים
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 בבל השנתיים הממוצעים חושבו כך

חודש. סוף של הנתונים על המבוססות
אמצ את הנתונים כוללים 1967 ביוני החל
תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום עי

המוחזקים. השטחים
מאזני של ישראל בנק סיכומי המקור:

לאשראי. והאגודות הבנקים

(עו"ש) ושב עובר פיקדונות מחזור
עו"ש פיקדונות של השנתי המחזור שיעור
במטבע פיקדונות פי על מחושב דרישה ולפי
החיובים בלבד. המסחריים בבנקים ישראלי
חוזיים חשבונות על משיכות כוללים אינם
מחו הממוצעים הפיקדונות סכומי דביטוריים.

חודש. כל לסוף נתונים לפי שבים
חינה: החישוב נוסחת

לחשבונות החיובים = המחזור שיעור
החשבונות סכום

הבנקים, על המפקח  1954 עד המקור:
ישראל. בנק  ואילך מ1954 האוצר; משרד

המוסדות באמצעות אשראי יתרות
ובתיווכם הכספיים

הלוואות הכוללות האשראי יתרות ■התפלגות
בני"ע) הבנקים השקעות (ללא שנוכו ושטרות
הכספיים המוסדות כלל לגבי המקור לפי מוצגות
עוסקים בו הכלכלי הענף ייעוד .ולפי ט/4) (לוח
ט/5). (לוח בלבד בנקאים מוסדות לגבי הלווים
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הצמודות אג"ח תשואת חושבה 1970 בשנת
ימים בשוק נמכר שהנייר בהנחה ברירה' לפי
(הנחת הסופי הפדיון תאריך לפני ספורים

כיבוס).
התשו חושבו בה השיטה של מפורט תיאור
של "התשואה 27 מס' טכני בפרסום ניתן אות

חוב". אגרות

חוב אגרות של שנתית תשואה
השנתי הגידול כשיעור מוגדר זה שיעור
הנחקרת השנה בסוף המוחזק הרכוש ערך של
שיעור השנה. בתחילת רכוש אותו ערך לעומת
ותקבו השערים ברמת שינויים כולל התשואה
הצמדה והפרשי ריבית קרן (ע"ח שוטפים לים
איגרת באותה חוזרת השקעה של בהנחה עליהם)
התשלום. יום למחרת ששרר השער לפי חוב
הכנסה מס ניכוי לאחר נטו ניתנות התשואות

.25O/O של מכסימלי בשיעור
חוב איגרת כל לגבי מחושבת התשואה
התשואה חישוב הצמדה. סוג לפי ומוצגת בנפרד
הבאות: ההנחות על מבוסס סוג בבל הממוצעת
בתחילת המשקיע של הנכסים תיק הרכב א.
החוב איגרות תיק להרכב דומה השנה
כל נכללות לכך אי בבורסה; רשום שהיה
בבורסה רשומות שהיו החוב איגרות
(לא בהן לסחור ניתן ואשר השנה בתחילת

שער). להן שאין אג"ח כלולות
נוס מזומנים השקעת מבצע אינו המשקיע ב.
חוב איגרות נכללות לא לפיכך  פת

השנה. במשך שנרשמו

מניות של שנתית תשואה
מניות לגבי מחושבת המניות תשואת
הרכוש ערך השוואת ע"י בבורסה הרשומות
לעומת הנחקרת השנה בסוף המשקיע שבידי
התשו שיעור השנה. בתחילת רכוש אותו ערך
הטבות הלוקת המניות, בשערי שינויים כולל אה
מזומנים השקעת ללא שנוצלו בהנחה וזמויות
דיבי נכללים כן השנה, סוף עד והוחזקו נוספת
מכסי הכנסה מס ניכוי (לאחר שנתקבלו דנדים
באותה שוב שהושקעו בהנחה (25O/O של מלי
תשואת התשלום. יום שלמחרת השער לפי מניה
הרכוש ערך גידול סמך ,על מחושבת הדיבידנד

בלבד. דיבידנדים מקבלת הנובע
הודעות קובצי השערים, גליונות מקורות:

אביב. בתל ערך לניירות הבורסה של

שינויי את מסכמים המשורשרים המדדים
ארוכות תקופות במשך בניירות שחלו השערים

מחודש.

השינויים החישוב; שיטת שונתה ב1960 .
השיטה לפי א. הם: השיטות שתי בין העיקריים
ממשל מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות ,30/0 תי
הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב. בלבד.
שלפי בעוד בבורסה. הרשומה הכמות כל לפי
הכמות לפי רק שוקללו הם הישנה השיטה
הסחיר. ההון אמדן לפי או בארץ, המוחזקת
הישוב שיטת ד. תוקנה. הריבית ניכויי שיטת ג.
הנסחרים ניירות גם נכללים ה. תוקנה. הזכויות
אותם לרשום התחילבויות יש אם החופשי, בשוק
הלא החוב איגרות לשערי המדדים בבורסה.
מדדי של ממוצעים היגם 1960 עד צמודות
איגרות ומדדי צמודות הלא הממשלתיות אגה"ח
בעבר שהתפרסמו צמודות הלא האחרות החוב

שונה). המדדים שבס,ים (לאחר

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 בין כלולות 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 לפדיון תשואה
מסו ביום חהב איגרת של לפדיון התשואה
ה"ערך לפיו ריבית שער כאותו מוגדרת יים
המש של והריבית הקרן תקבולי של הנוכחי"

האיגרת. לשער שווים קיע,
שיצ הצמדה הפרשי כוללות אינן התשואות
התשואה. מחושבת שלו התאריך לאחר טברו
הכ מס ניכוי לאחר נטו ניתנות התשואות
שונתה החישוב שיטת .25"/0 של בשיעור נסה
עמלת בניכוי מחושבת והתשואה 1970 בשנת
קוד בשנים 0.70/0 לעומת .a%5 של רכישה
כממו בעבר שחושבה הממוצעת התשואה מות.
הבוד הניירות תשואת את משקללת פשוט, צע
המחושב נייר מאותו הנסחר ההון באומדן דים
המח בשיעור בבורסה הרשום ההון מכפלת ע"י

נייר. אותו של השנתי זור
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בבורסה .עסקות כולל ערך ניירות מחזור
לקיזוזים פרט המשתנים, בשלב עסקות לרבות
רק הוא בבורסה המסחר לבורסה. מחוץ ועסקות
קיזוז עקב ערך, בניירות המסחר מסך חלק
הבנקים ידי ,על והמכירה הקנייה פיקדונות
חלו ידי על מתקבל .המחזור שיעור והסוכנים.

בהון. המחזור קת
במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים
מעליית נובע בהם מהשנוי חלק כן על השוק;

המסחר. מהתרחבות ולא השערים

חברות

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 נערך כלכלה ענפי לפי המיון
הצ היא עליה החכרה, של העיקרית למטרה
בתזכיר מופיעה שהיא וכפי רישומה בעת הירה
אשר בחברות 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 ב', חלק הסטטיסטי, חון

ותזכירי החברות רשם דו"חות המקור:
החברות.

מועד קצר מילווה
ישראל בנק ע"י מונפק מועד קצר מילווה
הנ 4 יש שבוע בכל די. ביום לשבוע אחת
ימים. 546 ,364 ,182 ,91 בנות סדרות של פקות

הגדרות
מכירות כוללות לציבור ברוטו מכירות
ומסדרות שבוע אותו של החדשה מההנפקה

שבוע. לאותו קודמות
למעשה פדיונות כוללות ופדיונות רכישות

המנפיק. של החופשי בשוק ורכישות
כוללת נקוב בערך השנה לסוף היתרה
למעט נפרעו, וטרם פדיונם שהגיע ניירות

המנפיק. שבידי היתרות

ישראל, בנק המקור:

מחזור ושיעורי רשום הון
בבורסה הרשומים הערך ניירות נזצבת
ערך ניירות כוללת ואינה שוק בערך ניתנת
וניירות שער להם ואין נסחרים אינם אשר .

הבורסה. שליד החופשי בשוק הנסחרים ערן
הנתו סופיים. הם קודמות לשנים הנתונים
הוד על מבוסס אומדן, הם האחרונה לשנה נים
ניירות של ופדיון מחיקה רישום על הבורסה עות

עיר
המניות ערך הוא ט/15 בלוח ההון ערך
בבורסה. הרשומים השוק במחירי החוב ואיגרות
הנסחרים ניירות, של הון כוללים הנתונים
שיש בתנאי הבורסה, שליד החופשי בשוק
אינם הם בבורסה. אותם לרשום התחייבות
חוץ במטבע הנסחרים ערך ניירות כוללים

בלבד.

פרסומים

טכניים פרסומים

ערך ניירות מדדי (13)

חוב איגרות של התשואה (27)
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FINANCIAL ASSETS

IL. million

תשלום אמצעי אספקת  ט/1, לוח
TABLE IX/1. MONEY SUPPLY

195519T1

כספיים נגסים

ל''י מיליוני
Quasi money משנה בסף

פיקדונות
1 חוץ במטבע

Deposits in foreign
currency 1

פיקדונות
קצובים לזמנים
Time deposits

הגל סך
Total

Money supply תשלום אמצעי

הציבור פיקדונות
ויתרות דרישה לפי
אחרות קרדיטוריות
Demand deposits of
the public and other
credit balances

בידי מזומנים
הציבור

Currency held
by the public

הכל סך
Total

תשלום אמצעי
משנה וכסף

Money supply
and quasi
money

Annual average
32
26
38

59

117

199
334

734
904

1,032
1,216
1,413
1,650
2,244
2,830
3,711

5,435

9563

10781

139101

183124

257140

361162

524190

910176
1,101197

1,249217
1,457241

1,706293

2,309659

3,5291,285

4,5821,752

6,3772,666
9,3973,962

230

264

328

393

457

532

630

746

983

1,097

1,181

1,250

1,432

1,755

1,858

1,939

. 2,413

שנתיממוצע
1955491395165

1956572465201

1957697558230

1958825 642249י

1959980724267

19601,181820287

19611,493'970340

19622,0451,126380

19632,5761,474491

19642,9281,679582

19653,2831,826644

19663,6691,963712

19674,6522,344912

§19686,344 .2,8151,060

19697,5973,0151,157

19709,5443,1671,228

197 t13,273 י .3,8761,463

שנה Endסוף of year
195552442017224710476:"; 28

 י1956 ''6375172282891208832 .

195773257723134615611343

195887566025140821512689

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

197011,0423,3831,2812,1027,6593,3834,276

197115,4674,3411,5842,75711,1264,3686,758

1 Including demand deposits and ifxedterm deposits;
excluding government accounts,

אינו קצובים; ולזמניט דרישה לפי פיקדונות כולל 1

הממשלה, חשבונות כולל
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הציבור של דרישה לפי ופיקדונות עו"ש חשבונות של שנתי מחזור  ט/2. לוח
בבנקים

TABLE IX/2.  ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS AND DEMAND
DEPOSITS OF THE PUBLIC WITH BANKS

19501971

 ממוצע חשבונות לחשבונותסכום החשבונותהחיובים של השנתי המחזור שיעור
Average total depositsDebits to depositsAnnual rate of turnover

ל"י .ILמיליוני million
1950836487.8

195119551302,10116.2 . ■

19551733,40219.6

195619603265,73617.9

19604567,43016.3

19615478,84516.2

196264711,60017.9

196386416,35618.9

196496718,50419.1

19651,04322,16421.3

19661,10424,05321.8

19671,27723,60418.6

19681,56227,72117.8

19691,66833,12919.9

19701,77838,47821.5

19712,16149,78023.0

תוכנית סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות צבירה  ט/3. לוח
TABLE IX/3.  ACCUMULATION IN APPROVED SAVING SCHE1VIES, BY TYPE

19651971
Endofyear; IL. million לי מיליוני שנה; 0וף

196519671968196919701971

הכל 314.0521.2799.81,134.91,385.71,658.6TOTALסך

כלליות חיסכון 141.8333.2598.3918.81,148.51,362.8Generalתוכניות saving schems  total
הכל סך

ברירה 63.9300.5582.4910.51,145.21,360.0Optionalתוכניות schemes

אחרות כלליות 77.932.715.98.33.32.8Otherתוכניות general schemes

מיוחדות חיסכון תוכניות
הכל 0172.2188.0201.5216.1237.2295.8Specialך saving schemes  total

ולנוער :39.048.854.557.663.376.3Thereofמזה:לילדים for children and youth

עליסודי 32.949.556.962.967.677.7forלחינוך secondary education

97.686.787.092.9103.7139.0forלדיור housing

Source: Saving and Insurance Authority.
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ובתיווכם הפיגגסיים המוסרות באמצעות לציבור שגיוגגו אשראי יתרות  ט/4. ליח

TABLEIX/4. CREDIT BALANCES TO THE PUBLIC BY AND THROUGH
FINANCIAL INSTITUTIONS

19661971
Endofyear; IL. million ל"י מיליוני שנה; סוף

שטרות תווך
Bill brokerage

Credit balances to the public לציבור אשראי יתרות

אתרים מפיקדונות
From other deposits

הממשלה מפיקוינות
From Govenrment

deposits

הננקים מאמצטי
From banks' sources

הכל סך
Total

Banks and credit cooperative societies

1,021 543

742

646

754

21

793

787

937

1,185

2,879

593

684

794

760

966

1,157

ואגודות שיתופיותבנקים

19662,6711,535

19673,6122,135

19684,2092,628

19694,4232,731

19706,4514,300

197110,2856,249

Mortgage and investment banks and other institutions אחרים כספיים ומוסדות ולהשקעות למשכנתאות בנקים

19663,1311,4581,115558X

19673,4771,6051,249623X

19683,7961,6111,465720X

19694,6951,9121,838945X

19705,2522,2082,0141,030X

19715,9702,5402,1981,232<>
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המסחריים הגנקימ של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות ט/5. לוח
* כלכלי ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל

TABLE IX/5.  OUTSTANDING LOANS AND BOLLS DISCOUNTED BY
COMMERCIAL BANKS AND CREDIT COOPERATIVE SOCEETTES, BY ECONOMIC

DESTINATION 1

19541971
End of year; IL. million ל"י מיליוני שנה; סוף

כלכלי 1954195819601965196819691970ייטור
2 IX
1971

Economic destination

הכל 3186639192,2884,1664,3786,7398,987TOTALסך

מקומיות 132937197436549642838Localרשויות authorities

ציבוריים f309Publicשירותים services

ומים ■>1915134210212השמל 296
265Electricity and water

כספיים 391780257303699849Financialנווסדוןן institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

313132032785457113The Jewish Agency and the
national funds

95213265417636345512563Agircultureחקלאות

641832656311,0681,2841,7462,905Industryתעשייה

374775131322296464514Builduig>■בנייה

395683121237281496592Commerceמסחר

7151979102122274421Transportתובלה

אתרים 7172992236290382292Otherשירותים services

ואנשים מלאכה בעלי
פרטיים

"236390214312383582665Artisans and private persons

הוץ תושבי
~542Foreign residents

ונלתי אחר ייעוד
ידוע

7814160271259589119Other destination and not
known

1 Credit cooperative societies and local foreign commercial
banks; includes credit from deposits of the government and the
public for granting of loans (including loans for payments of
taxes). 1 Reclassiifed. 3 Includes P.I.C.A. * For
1954, the heading "Building" includes loans for the purchase and
repair of flats. For other years, such Joans are included under the
heading "Artisans and private persons."

מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות x
למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל וזרים;
מוין 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
נכללו ב1954 4 פיק"א. את כולל 3 מדודש.
ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גס "בנייה" בסעיף
מלאבה "בעלי לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים ביתר

פרטיים". ואנשים
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הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער  ט/6. לוח
TABLE LX/6.  OFFICIAL EXCHANGE RATE OF THE ISRAEL. POUND

■ ■ 19481971 ■.. ■ \.  ; . ■

1L. per u.s. $  ■ י י■■ ארה"ב של לדולר לי

Up to עד
18 IX 1949

19 IX 1949
17 II 1952

IS II 1952
18V 1953

19 V 1953
31 XII 1953

1 I 1954
9 II 1962

10 II 1962
18 II 1967

19 XI 1967
21 VIII 1971

Since מאז
22 VIII 1971

0.2480.35710.35720.3571.8003.003.504.20

1 in this period, there was also rate b il. 0.714 and raiec  גי ושער ל"י 0.714 בגובה בי שער גם שררו זו בתקופה 1

IL. 1.000. 2 In this period there was in addition to the above ו"ג' בי שערים שררו זו בתקופה 2 ל"י. 1,000 בגובה
mentioned rates, rated  11.. 1.80. ... ל"י. 1.80 בגובה ד' ש8ר שרר כן לעיל. המצוינים

השחור ובשוק החופשי גשוק חליפין שערי ט/7. לוח
TABLELX/7. FREE AND BLACK MARKET EXCHANGE RATES

19501971

(ל"י) ממוצעים חליפין שערי
Average exchange rates (IL.)

Indexes מדדים
.. 1960 = 100 Baseהבסיס:

נת"ד דולר
Investment
dollar

ארה"ב של דולר
השחור בשוק
תלאביב של
U.S. Dollar at
Tel Aviv balck

market

החופשי השער
לפרנקים בציריך

1 שווייציים
Zurich free rate
for SwissFrancs1

ארה של דולר
U.S. dollar

זהב"ב
Gold

החופשי השער
לפרנקים בציריך

1 שווייציים
Zurich free rate
for Swiss Francs'

19500.7040.16228.7040.5427.75

19552.3030.56093.8890.6495.92

19562.5110.576102.36106.3798.67

19572.5180.693102.65109.70118.71

19582.3810.69297.07101.72103.59

19592.6520.700108.12111.94104.79

19602.4530.668100.00100.00100.00

19612.570 .: .0.684104.77111.99102.39

19623.2070.726130.74136.70108.68

19633.2190.837131.23134.93125.30

19643.2730.818133.43137.33122.46

19653.3640.865137.14150.09. 129.50

19663.1503.3380.862136.08147.35129.05

19673.3403.5040.900142.84159.43134.74

19683.7633.6860.942150.25174.21141.03

19694.3483.9C01.017158.98196.68152.26

19704.2043.8490.965156.90172.41144.48

19714.0873.9761,010162.08203.86151.21

1 Data are based on the exchange rateof IL., sold by the public
in Zurich.

הציבור ע"י PSKn שערי על מבוססים הנתוניט 1

בציריך. הישראלית הלירה של
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SECURITIES

אביב בתל בבורסה חוב איגרות לשערי מדדים  ט/8. לוח
ערן ניירות

TABLE IX/8.  PRICE INDEXES OF DEBENTURES QUOTED ON THE TEL AVIV
STOCK EXCHANGE 1 .

2Base: Average 1960= 1000 ממוצע : p>pnn
19601971

חוב איגרות
צמודות לא
Notlinked
debentures

Linked debentures צמודות חוב איגרות

לדולר בחציין
למדד ובחציין
המחירים

Combined to
Dollar and
to the C.P.I.

לצרכן המחירים למדד
To consumer price index

ברירה3
Choices

בלבד מדד
To index

only

הבל סך
Total

זר למטבע
To foreign
currency

הבל פך
Total

age1שנתיממוצע averAnnu a

1960100.0100.0100.0100.0100.0

1961103.4104.1107.6102.898.1

1962138.0148.0123.1129.8106.9

1963147.8160.2127.4
137.4111.9

1964159.0172.5137.2
149.6116.0

1965171.2184.5148.4


160.8119.3

1966176.5180.7157.8164.6123.2

1967180.5185.7161.6161.2100.6168.2125.7

1968187.4205.0164.8163.0103.6174.7129.7

1969192.8228.9168.6169.0105.3187.5122.2

1970198.3220.4174.6181.5106.3190.5103.9

1971215.8217.2191.0206.6112.7203.3108.7

ofשנתסוף yearEnd

1960100.6100.5103.8


100.996.1

1961107.1107.7113.3


106.197.4

1962149.7163.0127.6139.7112.5

1963150.9161.8132.9139.6113.3

1964167.0184.2141.5157.7117.7

1965176.0186.5154.4165.3120.2

1966179.8183.6161.3161.4100.0166.6129.0

1967185.6207.4162.6161.3102.3175.9128.4

1968189.3209.0166.6164.4105.1181.0127.3

1969195.7226.6171.7176.2105.6190.4109.7

1970208.0217.9183.8197.7109.0194.6100.9

1971228.8225.4202.8223.1118.5223.4110.3

> The method of computing the data was altered in 1960. See
explanations in the introduction to this chapter. 2 By new
method. 3 The base of the index of debenture linked to the
consumer price index atchoice : December 1966 = 100.0.

במבוא ראה הסברים ב1960. שונתה החישוב שיטח 1

הבסיס 3 חדשה. שיטה לפי 2 זה. לפרק
ברירה: לפי למדד הצמודות החוב איגרות שערי למדד

.100.0 = 1966 דצמבר
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* אביב כתל בבורסה מניות לשער* מדדים  ט/9. לוח
TABLE IX/9.  PRICE INDEXES OF SHARES QUOTED ON THE TEL. AVIV

STOCK EXCHANGE 1

Base: Average 1960=1000 ממוצע הבסיס:
19501971

Ordinary shares רגילות מניות

להשקעה חברות
Investment
companies

וממחר תעשייה
Industry and
commerce

מקרקעין
Real estate

וביטוח כספים
Finance and
insurance

הבל סך
Total

בכורה נלניות
preference
shares

Annual average

100.0

136.5

155.6

252.5

249.3

183.5

145.9

138.5

146.7

146.5

136.3

143.9

Oldme tho d

methodNew

100.0100.0

133.8108.1

156.1107.1

278.8118.6

273.9115.2

218.296.6

175.172.8

124.369.0

122.694.9

107.6117.2

97.996.0

124.1112.1

שנתי מנלוצע
ישבהשיטה

50.825.4

90.055.0

108.2102.1

יזדשתשיטה
100.0100.0100.0

105.6121.2146.0

125.2131.0165,6

138.7191.6280.7

141.9188.9281.7

165.3155.6242.4

162.8125.5199.1

151.5114.3189.8

160.4§ 128.0212.5

175.8134.8227.3

168.8122.1213.7

190.5132.0227.2

1950

1955

1960

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

שנה Endסוף of year
1960106.1128.9144.6151.3119.5139.5

1961105.4112.3126.4125.7101.3125.4

1962132.5147.7197.6199.9108.0191.4

1963140.6195.1287.6287.9114.4262.3

1964155.1171.3259.6246.6109.0213.1

1965172.3139.7221.1198.585.7157.5

1966151.1107.0170.1138.960.5136.4

1967157.9118.2200.1112.574.0141.7

1968162.3135.4224.2110.3118.3152.3

1969180.8133.5226.6102.8.1H4156.6

1970167.1118.8207.4103.392.3134.3

1971221.8146.0246.8144.6132.9161.8

/' See notes to table IX8. .8/0 ללוה הערוה ראה 1
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לסוגיהן חוב איגרות לפדיון ריאלייס תשואה שיעור*  ט/10. לוח
TABLE IX/10.  REAL REDEMPTION YIELD, BY TYPE OF DEBENTURES

19661971

Percentages, averages ממוצעים אחו1ים/

1966196719681969U9701971Redemptionפירעון

צמודות וזוב איגרות הוץ למטבע
הכל סך

3.93.04.11.92,44.5DEBENTURES LINKED TO
FOREIGN CURRENCY 
TOTAL

שניט 2 תוך 3.62.23.95.01.53.8Redeemedנפרעות within 2 years

שנים 25 תוך 3.93.44.00.61.53.2Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלה שנים 5 תוך 5.53.13.24.8Redeemed§4.95.7נפרעות within 5 years and over

צמודות חוב איגרות
לצרכן המחירים למדד

הכל סך 
4.45.16.2S.I6.24.9

i

DEBENTURES LINKED TO THE
C.P.I.  TOTAL

שנים 2 תלך 4.35.98.66.27.85.8Redeemedנפרעות within 2 years

שנים 25 תוך 4.54.85.86.06.45.1Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלה שנים 5 תוך 4.44.75.14.84.74.8Redeemedנפרעות within 5 years and over

ברירה לפי חוב Debenturesאיגרות a t choice

הצמדה של 4.22.92.21.23.55.9Onבהנחה assumptionof linking

2 הצמדה אי של 7.57.27.56.812.411.3Onבהנחה assumption of not linking 2

* New method  see introduction .
2 Nominal yield.
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ערך לניירות בבורסה רשומות למניות ממוצעת שנתית תשואה  ט/11. לוח
(אחוזים) ענף לפי

TABLE IX/11.  AVERAGE ANNUAL, YIELD TO SHARES REGISTERED AT THE
STOCK EXCHANGE, BY BRANCH (PERCENTAGES)

19691971

נטו הדיבידנד נטותשואת כללית התקןתשואה סטיית
Net dividend yieldsNet general yieldStandard deviation

הכל Totalסך
19695.243.7013.98
19705.318.7813.90
19714.8223.9318.18

חריים בי Commercialבנקים banks
19695.2313.599.49
19704.552.007.75
19714.9631.5821.51

למשבנתאוו 1Mortgageבנקים banks
19696.155.028.14
19706.6810.2211.15
19712.9017.9610.57

להשקעה Investmentחברות companies
19695.145.638.46
19707.263.6112.59
19718.0928.329.43

אחרים פיננסיים Otherמוסדות financial institutions
19692.319.3315.08
19704.0412.3512.27
19711.6834.0012.47

וקרקע בנייה Buildingחברות and land companies
19694.225.1419.55
19703.380.6522.23
19713.9842.4519.69

תעשייה Industrialחברות companies
19694.341.2029.15
19703.488.5624.22
19716.5438.6736.43

מטעים Plantationחברות companies
19695.616.016.15
19705.8627.986.72
19717.2543.5014.97

ביטוח Insuranceחברות companies
19694.492.344.43
19706.325.199.05
19718.7019.469.69

מיון Notללא classified
19696.141.387.83
19707.857.7117.40
197110.1514.436.23
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הצמדה סוג לפי צמודות, חוב איגרות של ממוצעת שנתית תשואה  ט/12. לוח
(אחוזים)

TABLE IX/12.  AVERAGE ANNUAL. YIELD OF LINKED DEBENTURES,
BY TYPE OF LINKAGE (PERCENTAGES)

1971 ;

חוב איגרות גאתוזיססוג תשואה
Percent yield

תקן סטיית
Standard deviationType of debenture

הכל 19.477.47TOTALסך

חוץ למטבע 5.319.21Linkedגמודות to foreign currency

לצרכן המחירים למדד 21.1810.75Linkedבמורות to the C.P.I.

ברירה לפי למדד 17.354.41Linkedגמורות to the C.P.I. at choice

במעורב 18.562.17Linkedגמורות combinedly

חוץ במטבק 23.183.85Tradedנסחרות in foreign currency

סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלווה  ט/13. לוח
TABLE LX/13.  SHORTTERM LOAN: MOVEMENT AND BALANCES, BY SERIES

19651971

IL. million ליי מיליוני

196519671968196919701971

לציבור ברוטו 234.81670.36894.92783.271,024.021,428.88Grossמבירות sales to the public

ופדיונות 286.34561.11782.68807.80930.501,272.70Purchasesרגישות and redemption

נטו 51.53109.251מגירות 12.2424.5393.52156.18Net sales

הציבור בידי היתרה
הכל סך  השגה בסוף

221.61379.02491.26466.73S60.2S716.83BALANCE HELD BY THE
PUBLIC AT END OF YEAR

TOTAL

יום 91 בנות סדרות 32.2670.0664.9965.55118.23202.8491 days series

יוט 182 בנות סדרות 52.08105.48146.34105.90160.01216.54. 182 days series

יוט 364 בנות סדרות 30.55174.80175.3)140.93193.55230.73364 days series

יופ 546 בנות סדרות 106.7228.68104.62154.3588.4666.72546 days series

Source: Weekly report of the ifnancial market, Bank of Israel, אביב. תל ישראל, בנק ההו[/ שוק של שבועית סקירה המקור;
Tel Aviv.
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בבורסה רשומות ומניות חוב אגרות  ט/14. לוח
19691971

שוק בערך ליי, מיליוני שנה; סיף

בנקיםשירותיםמוסדותמלוות
הנייר הכלסוג וביטוחציבורייםלאומייםמדינהמך

TotalGovernmentNationalPublicBanks and .
loansinstitutionsservicesinsurance

כולל 19694,655.81,193.754.2126.61,911.5סך
19705,484.41,587.547.9139.42,264.3
19717,536.02,679.651.4143.32,815.3

הכל סך  חוב 19693,575.61,193.754.2104.51,280.3איגרות
19704.403.81,587.547.9120.01,564.1
19716,103.32,679.651.4124.71,897.0

חוץ למטבע 1969208.427.27.331.544.5צמודות
1970173.818.62.828.630.4

1971128.215.326.019.0

לצרכן המחירים למדד 19691,145.4394.50.356.6509.7צמודות
19701,565.9588.40.158.8681.1
19711,728.1585.7


61.3760.0

במעורב 196940.49.03.62.116.1צמודות
197027.97.22.41.410.7
197115.96.41.41.05.6

צמודות 196941.3.21.8.16.4לא ■

197037.319.315.0
197149.420.127.3

חוץ במטבע 1969631.343.014.3212.5נסחרות
1970791.9.42.631.2295.2
19711,122.850.036.4450.8

ברירה לפי 19691,508.8741.2481.1צמודות
19701,807.0954.0531.7
19713,058.92,052.1

634.3

הכל סך  19691,080.222.1631.2מניות
19701,080.6.19.4700.2
19711,432.718.6918.3

חוץ במטבע 1969180.5171.3נסחרות
1970178.4178.3
1971207.2207.1

1969878.5.22.1452.4רגילות
1970876.4.19.4500.9
19711,191.618.6682.4

196921.27.5בכורה
197025.8.21.0
197133.928.8
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TABLE LX/14.  DEBENTURESAND SHARES REGISTERED ATTHE.STOCK.
EXCANGE
19691971

End of year ; IL. million, at market value

מקרקעין ■
ופיתוח
Landand

development

תעשייה
ומסחר

Industry and
commerce

דלק
ונפט

Fuel and
kerosene

n1an
להשקעה
Investment
companies

הובלה
ותיירות
Transport
and tourism

Type

101.0
90.6

124.4

194.5
179.2
216.8

19.4
18.4
23.0

974.2
1,095.6
1,411.9

80.7
61.5
70.3

1969
1970
1971

GRAND TOTAL

2.7
1.7
0.7

83./
80.5
61.7

1.8
793.4
939.0

1,218.2

63.7
61.3
70.0

1969
1970
1971

Debentures  total

1.6
1.1

0.7

82.9
80.4
59.3

1.8
10.4
6.9
4.8

3.0
3.2
3.1

1969
1970
1971

Linked to foreign currency





184.3
237.5
321.1


1969
1970
1971

Linked to the C.P.I.

1.1
0.6



2.6
1.5
0.6

5.9
4.1
0.9

1969
1970
1971

Linked mixedly

\2.0_

3.1
3.0



1969
1970
1971

Not linked


0.2
0.1
0.4


306.5
368.8
519.2

54.8
54.0
66.0

1969
1970
1971

Traded in foreign currency





286.5
321.3
372.5



1969
1970
1971

Linked at choice

98.3
88.9
123.7

111.4
98.7
155.1

19.4
16.6
23.0

180.8
156.6
193.7

17.0
0.2
0.3

1969
1970
1971

Shares  total

0.1
0.1
0.1



9.11969
1970
1971

Traded in ofreign currency

98.3
88.9
123.7

106.4
94.9
150.2

19.4
16.6
23.0

179.9
155.7
193.7



1969
1970
1971

Ordinary



4.9
3.7
4.8



0.9
0.9

7.9
0.2
0.3

1969
1970
1971

Preference
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הנייר1 סוג לגי בבורסה השנתי המחזור ושיעור רשום הון מחזור,  לוחיט/15.
TABLE IX/15.  TURNOVER, REGISTERED CAPITAL AND ANNUAL RATE
OF TURNOVER AT THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY 1

19601971 . .'". i

IL. million, at market prices השוק במחירי ל''י, מיליוני

המחזור
Turnover

ממוצע רשוכ הון
Average marketable

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי

Annual rate of turn capital
over (percentages)

2 הניירות Allכל securities2

196063.6386.916.41960
196178.8562.714.01961
1962116.0864.913.41962
1963270.61,257.221.51963
1964259.01,567.916.51964
1965135.71,668.38.11965
1966105.41,746.06.01966
1967108.21,931.95.61967
1968249.42,783.89.01968
1969272.93,348.98.11969
1970222.83,996.85.61970
1971385.55,158.07.51971

Sharesמניות

196037.577.048.71960
196145.6178.425.61961
196267.6275.424.51962
1963231.9590.639.31963
1964216.9817.826.81964
196589.4810.211.01965
196656.9722.57.91966
196752.1717.17.31967
1968110.1798.813.81968
1969103.9820.9' 12.71969
197050.2873.85.71970
1971100.41,046.09.61971

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds and debentures

196026.5272.59.71960
196133.2348.79.51961
196246.8549.48.51962
196337.8628.06.01963
196441.2712.55.81964
196544.9823.25.51965
196647.7992.04.81966
196755.41,185.04.71967
1968139.01,956.07.11968
1969169.12,507.16.71969
1970172.63,104.35.61970
1971285.14,093.07.01971

1 Data refer to securities that can be traded on the Tel Aviv
stock exchange and to those traded over thecounter on condition
that they will be registered on the stock exchange.
2 Including loans and nonlinked debentures not detailed in
the table.

בהם לסחור ניתן אשר הערך לניירות מתייתסיט הנתונים 1

החופשי בשוק הנסחרים ערך ולניידות אביב תל בבורסת
בבורסה. לרשמם התחייבות שיש בתנאי הבורסה, שליד

מפורטים שאינם צמודות לא חוב ואיגרות מלוות כולל 2

בלוח.
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companies ■ י . ' חברות
נ_ גלגלי ענף ל3י חברות, של עצמי והון מחיקה יישום, ט/16, .לוח

TABLE K/16.  REGISTERING, STRIKING OUT AND OWN CAPITAL OF
COMPANIES, BY ECONOMIC BRANCH 1

19671971

שירותים
אישיים
Personal
Services

שירותים
ציבוריים
Public
services

תחבורה
Transport

1 n
מסחר

. Commerce

בינוי
Con

struction
תעשייה
Industry

חקלאות
Agricul
ture

הבל סך
Total

Registering o f companies חברות רישום

 נ1967 ,050143321040956120109
19681,6581845322052896196147
19692,1243360629570381206200
19702,6591764653656439495195212
19713,34938602639707676108386193

Striking out of companies חברות מחיקת

196748871495719919. 2730
19686182216585240323836
19693115753313892625
19709983328799226208495442
197195411230104220273363149

Registeringofow n capital (IL. million) (מיליוניל"י) עצמי הון רישום
1967243.20.953.58.3154.07.35.813.4
1968833.61.4393.85.0325.474.617.016.4
1969280.64.3151.1.13.864.014.69.423.4
1970283.40.388.218.847.598.02.85.3 "22.5
1971487.52.7128.870.492.1174.72.711.34.8

Increasing of own capital (IL. million) לי) (מיליוני י מ צ ט הון הגדלת
1967250.92.191.223.374.220.825.7 .13.6
1968385.0221.31.687.456.04.314.4
1969641.11.0163.46.1311.641.223.694.2
1970626.22.2294.541.495.7105.779.02.35.4
1971923.90.8258.520.557.6399.44.4176.66.1

Striking out of own capital (IL. million) ל'י) (מיליוני עצמי הון np>no
196730.61.87.83.115.50.2.0.81.4
196810.60.23.30.93.00.70.32.2
196914.74.55.40.43.80.20.20.2
197046.02.06.82.56.026.20.80.90.8
197133.60.220.41.42.97.10.60.40.6

Ne t capital increase (IL. million) ליי) (מיליוני נטו בהון גידול
1967463.51.2136.928.5212.717.940.725.6
19681,208.01.2611.85.7409.8129.921.028.6
1969907.00.8309.119.5371.855.632.8117.4
1970863.60.5375.957.7137.2177.581.06.727.1
19711,377.83.3366.989.5146.8567.06.5187.510.3

1 Excl. data on house property companies. בית. חברות על נתונים כולל לא 1
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הפירוק יוזם ולפי  כלכלי ענף לפי ,1 בע"מ חברות פירוק  ט/17. לוח
TABLE IX/17.  WINDING UP OF LIMITED COMPANIES 1,BY ECONOMIC

BRANCH2 AND INITIATOR .;

19671971 ■.. ■

חקלאות 

Agricul
בינוי

ושירותים שירותיםשירותיםפיננסים
הבל סך .. אישייםציבורייםתחבורהעסקייםמסחרCohstתעשייה
Total

ture
Industry

ruction
CommerceFinancing andTransportPublicPersonal

business servicesservicesservices

הכלהתהליךתחילת סך ces sT otal 1 ■v ;Begining o f pro
19677843028884203516662
1968966482471753035S7761
196971727206111238244269
19704741111477103 101124313
1971134526400154289 2305114748

1הרשםביזמת /ar' s initiativeRegis tr
19675822120162154375255
196874740182141230436051
19694511513558154102851
19702527584453 586206
1971108422336119210 1844213932

1מרצון3 y Jary 3Volun t
196792337928852
196811442215499123
19692038563870101011
19701604302446 334154
19711544311561 26665

משפט בית צו פי 1על <rt orderB yco u
19671106501321695
19681054431924357
1969634151514447
1970622694 10283
1971107332018 203211

 התהליך הבלסיום 0ך Total 1 " JprocessEnd of
1967488714957199192730
19686182216585240323836
19693115753313892625
19709983328799208 2264954.42
197195411230104273 220363149

הרשם 1ביזמת <itiativerar' s inRegis t
1967388512142157172422■
19685632213580227283536
19692875632813192625
19707322120171175 163353333
1971798719087243 164322847 1מרצון3 : ^ 'Voluntary3
1967722151332136
196837194932
196916646_

197025512842732 5714218
19711364341426 51331

משפט בית צו פי 1על _Jrr t ordeB yco u
1967281321012
196818111411
19698


61Al

197011211 61

197120
634 51


1

1 Excluding house property companies.
2 By uniform classification of economic branches.
3 Incl. voluntary winding up by creditors.

בית. חברות כולל אינו 1
הכלכלה. ענפי של האחיד הסיווג לפי 2

נושים. של מרצון פירוק כולל 3
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מחירים יי. פרק
של אריתמתי כממוצע מתקבל שנתי ממוצע

חודשיים. התלת או החודשיים המדדים

לצרכן מחירים מדד
המדד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח. השכר לתעריפי

במשק.

המדד אוכלוסיית
מינואר מתייחס, לצרכן המחירים מדד
כל ידי על שנצרכו ושירותים לסחורות ,1970

עירוניים. ביישובים שהתגוררו המשפחות
והשי המצרכים כל את כולל המדד "סל"
נית מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו רותים

למדידה. נים
המר המצרכים של הסיווג המצרכים: סיווג
תצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את כיבים
מצרך כל של ההשתייכות נקבעת בו י/3), (לוח

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה ושירות
של הסיווג לפי גם המדד מחושב לכך נוסף
המצרכים של ייצורם נסתיים בהם הכלכלה ענפי

י/4). (לוח
נערכים 1971 ז 1970 לשנים המדדים
בעוד הכלכלה*' ענפי של חדש לסיווג בהתאם
שפור המדד וכן ו1969, 1968 לשנים שהמדדים
בהתאם נערכים '1970 לשנת לכן קודם סם

'הכלכלה2. ענפי של הישן לסיווג

המדד משל,לי של המקורות
בתקו לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב את
המש הוצאות על מהסקרים מקבלים הבסיס פת
'1969 בסיס על ביותר' המעודכן במדד פחה.
המשפחה הוצאות סקר לפי המשקלים נקבעו

.31968/69 לש.נת

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירים השינויים ידי על אומדים התצרוכת
מחי ושירותים. מצרכים כ000'1 של לצרכן
נרשמים הללו והשירותים המצרכים של ריהם
ועסקים חנויות 1,300 של במדגם חודש כל

כללי
המחירים מרדי מטרונ

אחוז את למדוד היא המחירים מדדי מטרת
הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל השינוי
או ושירותים, מצרכים של קבוע "סל" לקניית
מוצרים של קבוע "סל" עבור המתקבל בפדיון
מייצג והשירותים המוצרים "סל" ושירותים.
בתקו שהשתקפו כפי ייצור, או תצרוכת דפוסי
מדד כל של בסיס תקופת המהווה מסוימת, פה
ושירותים מצרכים כולל מדד כל "סל" ומדד.
אקויוולנטיות, או משתנות בלתי ובכמות באיכות
מחירים שינויי משקפים במדד שהשינויים כך

בלבד.

המדדים משקלי
והחשיבות ערך,' משקלי הם מדד כל משקלי
לאחוז שווה המדדים ב"םל" סעיף לכל הניתנת
הבסיס), (בתקופת ממנו הפדיון או עליו ההוצאות
במס הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך

המדד. גרת
והשירותים המצרכים מדגם

סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את ,

במחירי השינוי ידי על אומדים השונים, במדדים
בחירת שונים. ושירותים מצרכים של מדגם
בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במדגם המצרכים
לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים בפדיון או
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים מגמות

דומים.
המחירים איסוף שיטו!

נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי על
שהמדד להבטיח שנועדה כללים מערכת פי ועל
בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

המצרכים. ואיכות

המדד הישוב
בעס שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונים, קים
או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה במחירו
מת הכללי המדד הבסיס. לתקופת ביחס שנה)
של המחירים מדדי של משוקלל כממוצע קבל
מדד במדד. נמדדים שמחיריהם המצרכים כל

,33 מם' טכניים פירסומים סדרת .1970 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה 1

.1970 ירושלים,
2 מס' '1961  והדיור האוכלוסיה מפקד פרסומי סדרת הכלכלה. ענפי סיווג לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה 2

.1961 ירושלים'
,330 מם מיוחד פרסום ,1968/69 המשפחה הוצאות סקר : ראה עריכתו ושיטת הסקר ממצאי פירוט בדבר 3

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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"סל" מחירי את ,1970 מינואר מודד, המדד
בעוד  העירוניות המשפחות כל של התצרוכת
התצ "סל" מחירי מדדו לכן קודם שהמדדים
בלבד. עירוניות שכירים משפחות של רוכת

המדדים קישור
בינואר ,1959 בינואר המדדים' עדכון עם
הבסיס תקופת שונתה ,1970 ובינואר 1965
קושי גורם זה דבר המדד. מוצג אליה שביחס
התקו בין במדד השינוי שיעור בקביעת מסוים
לקשר ניתן מעשיות למטרות אולם השונות' פות
שווה. לבסיס ולהביאן השונות הסדרות את

דצמבר עד .1959 מינואר שפורסם המדד את
לקשר ניתן 100.0=1959 לינואר ביחס 1964
לספ (ביחס 1959 ינואר עד. שפורסמה לסדרה
שבין ביחס הכפלתו ידי על (100.0=1951 טמבר
זה יחם הסדרות. בשתי 1959 לינואר המדד
ניתן לכך בדומה הכללי. המדד לגבי 2.753 הוא
1965 מינואר שפורסמו המדד מספרי את לחשב
כהמ '100.0=1964 לשנת ביחס 1969 דצמבר עד
לינואר (ביחס 1964 דצמבר עד שחושב למךד שך
המדדים את לכפול יש זה לצורך .(100.0=1959
המדד מספרי את הכללי. המדד לגבי ב1.347
לשנת ביחס 1970 מינואר המתפרסם החדש
שחושב למדד בהמשך לחשב ניתן 100.0=1969
על (100.0=1964 לשנת (ביחס 1969 דצמבר עד

ב1.237. הכפלתם ידי
בבנייה תשומה מחירי מדד

המרד■ שימושי
בנייה' חוזי להצמדת כבסים משמש המדד
ההש בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

וכוי. בבנייה קעות
המדד אוכלוסיית

קב של ההוצאות כל כוללת המדד מסגרת
חומרים עבור המשולמות משנה' וקבלני לנים
פרט מגורים' בתי לבניית המיועדים ושירותים
למדי סבירה דרך נמצאה שלא מספר' לסעיפים
להוצ ופרט וכוי) ריבית, (קרקע' מחיריהם דת
השטח, יישור (כגון פיתוח עבודות על אות
בנייה, לרשיונות והוצאות וכוי) שבילים הכנת
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון

בלבד. לבונים
המדד משקלי של המקורות

ינואר מאז נמדד שמחירו הנוכחי המדד "מל"
לבניית הוצאות "סקר ממצאי על מבוסס 1969
ובו 1968 בשנת נערך זה סקר מגורים". בתי
פרוייקטים כ150 של התשומות הרכב נחקר
.11967 ליוני 1966 יולי בין נסתיימה שבנייתם

נרשמים המחירים רוב עירוניים. יישובים ב40
מחירי המכירה. במקום המבקר פוקד ידי על
דואר, שירותי כגון ושירותים' מצרכים מספר
הדואר. באמצעות הנשלחים בשאלונים נרשמים
מראשית היא, המדד של הבסיס תקופת
המדד חושב לפני,כן .100.0=1969 שנת ,1970
כמפורט אחרות בסיס לתקופות ביחס והוצג

■ להלן
מיוחדות מדידה געיות

הגדולים העונתיים השינויים ופיתח, ירקות
משתק והירקות הפירות של ובצריכה בשיווק
זה בסעיף המצרכים "סל" שהן בכך, במדד פים
משתנים השונים הפריטים של המשקלים והן
האופייני הצריכה להרכב בהתאם לחודש מחודש
עם נשאר כולו הסעיף של המשקל חודש. לכל
וחפירות הירקות "סל" לחודש. מחורש קבוע זאת
הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו חודש כל של
המשפ מן שנתקבלו נתונים ממך על נקבעו בו
דפוסי פי ועל המשפחה הוצאות בסקר חות
במשך המאורגן השיווק כמויות של העונתיות

שנים. שלוש
לצרכן, הדיור שירותי של מחירים דיור, ■

במדד נאמדים נכס' אותו של בעליו גם שהוא
הריבית בתוספת הנכס של הפחת אומדן ידי על

בו. המושקע ההון על
מתקו השימושבדירות במחיר השינויים את
השינויים ידי על בעיקר אומדים לתקופה פה
(לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי ב"מדד
הדי במחירי השינויים ידי ועל הפחת) מרכיב
הריבית). מרכיב לגבי (בעיקר המפתח ודמי רות
נמדדים מפתח ודמי דירות במחירי השינויים
מחירי של מדגם על המבוסס רבעשנתי בסקר

שנה. רבע כל שאוכלסו דירות
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 שנצרך.בפועל הסל בין
במשך לרוב מצטברים אלה הבדלים המדד.
המדד, במהימנות יפגע לא שהדבר וכדי הזמן'
המדד עדכון מספר. לשנים אחת לעדכנו נוהגים
ומש המצרכים מדגם של עדכון בעיקר כולל
נרשמים בהם החנויות מדגם עדכון קליהם'
המדידה. בשיטות ושכלולים ושיפורים המחירים
בספטמבר במדד נערכו העיקריים העדכונים
1965 בינואר '1962 בינואר ,1959 בינואר ,1951

.1970 בינואר ולאחרונה
"סקר  1969 ינואר 1 מס' מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר' 1

מגורים". בתי בבניית הוצאות
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לבסיס: לקשר ניתן הנוכחי המדד מספרי את ב.
שבין ביחס הכפלתם ידי על ,1964 ינואר
לכל בממוצע זה מדד לבין הקודם המדד
המדד לגבי ב1.259 כלומר '1968 שנת

הכללי.

בסלילה תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

לסוגי בהתאם תתמדדים מ6 מורכב המדד
כביש בינעירוני, אספלט כביש השונים: הסלילה
תשתית מצע, עפר, עבודות עירוני, אספלט

נושאת. ושכבה
השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
של קבוע "סל" לקניית הדרושות בהוצאות
והמייצג בסלילה המשמשים ושירותים חומרים
המתאים הסלילה סוג של ההוצאות הרכב את
ממוצע שהינו הכללי המדד הבסיס. בתקופת
השינוי את משקף תתהמדדים של משוקלל
כולו. הסלילה ענף של התשומות "סל" במחירי
על בחוזים להצמדות כבסים משמש המדד
מחירים שינויי לניכוי סלילה, עבודות ביצוע

וכוי. בסלילה ההשקעות בערך משינויים
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
במסגרת נכללים לא הוצאה סעיפי אלה אי
למדידת סבירה דרך נמצאה שלא מכיוון המדד
נכללות לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות
קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשו מיוחדות הנדסיות עבודות ועל לבניינים)
רמ התקנת (כגון הכביש על בתחבורה רות

זורים).
המדד משקלי של המקורות

על 1966 ינואר מאז נמדד שמחירו ה"סל'/
על מבוסס נקודות, 100.0=1966 ינואר בסיס
במשך שנערך בסלילה" הוצאות "סקר ממצאי
פרויק 31 של התשומות הרכב נחקר ובו ,1965
.* 19631964 בשנים נסתיימה שסלילתם טים
העסקים ומדגם והשירותים החומרים מדגם

השו ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים נים
אס מקומות ב80 הנאספים ושירותים חומרים

הסלילה. לענף לערך, פקה,

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
של מדגם אצל ושירותים, חומרים כ250 של
חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים כ200
המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים ושירותים
קבלנים ידי על המשולמים אלה הם הנמדדים

לסוגיהם. למשווקים משנה וקבלני
מראשית היא, המדד של הבסיס תקופת
חושב כן לפני נקודות. 100.0=1968 שנת ,1959
כמפו אחרות בסים לתקופות ביחס והוצג המדד

להלן. רט
מיוחדות מדידה בעיות

העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
הקב ידי על למעשה ששולם שכר על ההוצאות

המדד. "סל" על הוצאותיהם מכלל לנים,
העבודה שירותי של במחירים השינויים
בתעריפי השינויים פי על שוטף באופן נאמדים
העובדים הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר
השי בתוספת וכוי המתכת העץ, הבנייה, בענפי
(קרן שונים לקרנות הנלוים בתשלומים נויים
בתעריפים השינויים ובו'). הבנייה פועלי ביטוח
החלים לשינויים זהים תמיד י אינם הרשמיים
ולכן למעשה הקבלנים ידי על המשולם בשכר
המשולם השכר במדידת ,1970 מדצמבר הוחל,

הקבלנים. ידי על למעשה
בן בציוד השימוש הוצאות קיימא. ב1 ציוד
המדד ב"םל" מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן ידי על
לתקופה מתקופה השינויים הבסיס. בתקופת
במחירי השינויים פי על נאמדים אלה בהוצאות

בשוק. חדש ציוד

המדדים וקישור המדד עדכון
1968 שנת בסיס על מוצג הנוכחי המדד
נמדדו 1968 דצמבר עד 1964 מינואר .1.00.0=
,1961 בשנת הבנייה את שאפיין "סל" מחירי
ינואר הבסיס: לתקופת ביחס הוצג והמדד
ינואר ועד 1950 מיולי כן, לפני .100.0=1964
1950 יולי למחירי ביחס המדד חושב ,1964
מוצגים הנ"ל הבסיסים על המדדים .100.0=
בין לקשר ניתן מעשיות למטרות י/6. בלוח

הבאה: בשיטה הנ"ל הסדרות שלוש
ינואר בסיס על שחושב המדד מספרי את א.
,1950 יולי הקודם: לבסיס לקשר ניתן 1964
הקודם המדד שבין ביחס הכפלתם ידי על
ב6.68 כלומר ,1964 בינואר זה מדד לבין לו

הכללי. המדד לגבי

הלשכה ,24 מם' טכני פרסום בסלילה", התשומה מחירי "מדד ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר 1
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התפו את ייצגו ואשר קודם פורסמו אשר 1970
ובהתאם ב1965 התעשייה של המשווקת קה

הישן. לסיווג

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. מוצרים
מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים השונים
בעלי ה"גדולים'/ המפעלים רוב נכללו במדגם
מפעלים וכן הענף של התפוקה בערך חשיבות

זה. מפעלים סוג המייצגים וקטנים בינוניים
המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
כלל בדרך הראשונה' בעסקה היצרן ידי על
מחירי הם אלה מחירים החרושת. בית בשער
סוב כוללים ואינם קנייה' מסי הכוללים שוק,

סידיות.
בפי המוגדרים למוצרים מיוחסים המחירים
המופנים שאלונים גבי על נאספים והם רב, רוט

בדואר. ליצרנים

מראשית היא' המדד של הבסיס תקופת
כן לפני נקודות. 100.0 = 1968 שנת '1969
אחרת בסיס לתקופת ביחס והוצג המדד חושב

להלן. כמפורט

המדד עדכון
שנת בסים על כאמור, מוצג, הנוכחי המדד
1968 דצמבר עד 1964 מינואר .100.0 = 1968
התעשייה תפוקת את שאפיין "סל" מחירי נמדדו
הבסיס: לתקופת ביחס הוצג והמדד ב1962/63!
מעשיות, למטרות .100.0 = 1963 שנת ממוצע
בלוח המוצגות הסדרות שתי בין לקשר ניתן
הכפלת ידי על שונות בסיס תקופות על י/9
הישן המדד שבין ביחס החדש המדד מספרי
היה זה יחס .1963 שנת לכל בממוצע והחדש

.1.138 הכללי המדד לגבי

בחקלאות ותשומת תפוקה מחירי מדד
ושימושו המדד מטרת

מודד בחקלאות והשומה תפוקה מחירי מדד
של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת את
משווק, שהוא תפוקה ממוצרי החקלאי" "המשק
מוצ לקניית החקלאי" ה"משק של ההוצאה ועל
בתשומתו. הנכללים ושירותים חומרים רים,

כלי להיות הוא המדד של העיקרי שימושו
והריווחיות ההוצאות ההכנסות' בחישוב עזר
בניתוח לסייע וכן כולו, החקלאי המשק של
הסחר" ב"תנאי החלים השינויים של ההשפעה

תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים ליעדים התעשייה

המדד שימושי
של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
המחושבות תעשייתית, תפוקה ערך סדרות
ערך לסדרות והפיכתן שוטפים, במחירים

קבועים. במחירים

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעשיה"
של האחיד ב"םיווג שהוגדרו כפי ל"תעשיה'/
ענף גם מקביל באופן .1970 הכלכלה" ענפי

זה. לסיווג בהתאם מוגדר התעשייה
הישן הסיווג לפי התעשייה הוגדרה 1970 עד
בין העיקריים ההבדלים הכלכלה1. ענפי של
המשנה ענפי בהעברת הם והישן החדש הסיווג
(כגון לשירותים מתעשייה בתיקונים העוסקים
העברת וכן , זכו') רבב תיקוני נעליים, תיקוני
מטקםטיל לבדים) (פרט סרוגים צמר מוצרי
ומוצ עץ מענף מתכת רהיטי והעברת להלבשה
לענף המכונות מענף מכניות ומסגריות ריו

מתכת. מוצרי
והשי המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים רותים
תעשייתי למפעל נמכרים הם אם בין התעשייה,
אחרים לענפים נמכרים הם אם ובין אחר
להמשך המשמשים ביניים מוצרי בארץ.
היות במדד, כלולים אינם מפעל, באותו הייצור
אין כן, כמו נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק
ענפי של והשירותים המוצרים את כולל המדד
בראשון ו"יהלומים": לאור" והוצאה "דפוס
המוצ מחירי למדידת סבירה דרך נמצאה טרם
השני הענף של תפוקתו ואילו בו, הנכללים רים

ליצוא. מיועדת

המדד משקלי של המקורות
שמחיריו הנוכחי המדד של התפוקה "סל"
הרכב את מייצג ,1969 בינואר החל נמדדים
נתו ב1968. התעשייה של המשווקת התפוקה
ענפים לפי המשווקת, התפוקה ערך על נים
והמלאכה התעשייה מסקר נתקבלו משנה, וענפי
המיו התפוקה ערך בניכוי אלה, נתונים .1968
כבסים שימשו התעשייה, ידי על ישירות צאת

המדד. משקלי לחישוב
מתבססים י/9 בלוח המתפרסמים המדדים
את המייצגת מעודכנת משקלים מערכת על
בהתאם ב1968 התעשייה של המשווקת התפוקה
1969 לשנים המדדים לעומת החדש, לסיווג

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,2 מס' ,1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת 1
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התוצרת לכמות הצמודות בסובסידיות שנתקבלו
המשווקת.

משקלי לקביעת ששימשו ההוצאות, ערך
שילם אשר ההוצאות כל את כולל התשומה
החקלאי למשק מחוץ לגופים החקלאי המשק
שימשו אשר ושירותים חומרים מוצרים, עבור
מבנים על ההוצאות הנ"ל. התפוקה ייצור לצורך
לפי נאמדו בךקיימא וציוד מכונות חקלאיים,
כלל על המחושב החידוש) (ערך הפחת ערך
ערך לפי ולא בחקלאות הנדון והציוד המבנים

הבסיס. בתקופת שלהם הקניות

הנמדדים המחירים
אינם החקלאי המשק שמקבל התפוקה מחירי
על מחושבים מחירים אלא מסחריים שוק מחירי
הסיטו החברות משווקות בו המחירים בסיס
מתווספים אלה מחירים על התוצרת. את ניות
ומצד אחרות, והשלמות סובסידיות אחד■ מצד
הוצאות כגון שונים ניכויים מהם מנוכים שני
תפוקה מחירי אחרות. שיווק והוצאות תיווך
ביותר הקרוב השיווק לשלב מתייחסים אלה
הסי השוק בשער המשק, (בשער החקלאי למשק

וכוי). טוני
שמש המחירים הרי התפוקה מחירי לעומת
מחירי הם התשומה עבור החקלאי המשק לם
לפני האחרון לשלב המתייחסים ממשיים שוק

החקלאי. המשק
אצל נאספים והתשומה התפוקה מחירי
אחת או לעונה אחת לחודש, אחת המשווקים

הפריטים. אופי לפי חקלאית, לשנה
מראשית היא, המדד של הבסיס תקופת
כן לפני נקודות. 100.0 = תשכ"ו שנת תשכ"ז,
אחרת בסים לתקופת ביחס והוצג המדד חושב

להלן. כמפורט

המדדים וקישור המדד עדכון
ה"סל" מחירי נמדדו תש"ךתשכ"ו בתקופת
תשי"ט בסיס על חושב והמדד תשי"ט של
והחל המדד עדכון נערך בתשכ"ו .100.0 =
תשכ"ז) חקלאית (שנה 1966 אוקטובר בחודש

תשכ"ו=100.0. בסיס על המדד מוצג
ב"סל" חלו אשר הניכרות התמורות נוכח
מבחינת הקודם ה"סל" לעומת הנוכחי המדד
וכד/ המדידה שיטות המייצגים' הפריטים מדגם
למדד ישיר המשך החדש במדד לראות אין
על תשי"טתשכ"ו בשנים ופורסם חושב אשר
מעשיות למטרות אך תשי"ט=100.0, בסיס

על החק'לאי" ה"משק של 1 (Terms of Trade)
הרווחים. ועל וההוצאות ההכנסות

וה הייצור לערכי כדפלטור משמש הוא כן
הפי לצורך שוטפים, במחירים החקלאי שיווק

ריאליים. לערכים כתם

המדד אוכלופיית
כלל נתקבלו החקלאי" ה"משק להגדרת כלמוד
"חקל "0" עיקרי בענף המוגדרות הפעילויות
הכל ענפי של האחיד ב"סיווג ודיג" ייעור אות
צמצומן כדי תוך חקלאיות, כפעולות כלה"
המייצרים חקלאים ידי על המבוצעות לפעולות
זה קריטריון לפי חקלאית, תוצרת במישרין
חברות אותן החקלאי המשק 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.
השירותים לקניית החקלאי המשק של ההוצאות
ההוצאות ולא אלה חברות ידי על הנמכרים

אלה. חברות של לתשומות
למט החקלאי" ה"משק הגדרת כוללת לא כן
קרקע, הכשרת עץ, הפקת ייעור, המדד: רות

ימי. ודיג ניקוז
במדד, הנמדדות העסקות אוכלוסיית מבחינת
שאינה אחת, כיחידה החקלאי המשק מוגדר
בין בתחומיה הנערכות העסקות את כוללת

הבודדים. החקלאים
איפוא מוגבלות במדד הנמדדות העסקות
וגם חקלאים, לא לבין חקלאים שבין לעסקות
לגביהן הסחירות, לעסקות רק צומצמו אלה
המשווקות לתפוקות כלומר, שוק, מחירי קיימים
לגבולותיו מחוץ אל החקלאי המשק ידי על
החקלאי למשק מחוץ ידו על הנקנות ולתשומות
מדד אין לכך, בהתאם מסחריים. שוק במחירי
התוצרת את כולל החקלאית התפוקה מחירי
שינויים לא ואף עצמית לצריכה שנועדה
אינו בחקלאות התשומה מחירי ומדד במלאי,

העצמית. העבודה את כולל

המדד משקלי של המקורות
התפו הרכב את מייצג הנוכחי המדד "סל" 
תשכ"ו. בשנת החקלאי המשק של והתשומה קה
משקלי לקביעת ששימשו ההכנסות, ערד
שנתקבלו התקבולים כל את כוללים התפוקה,
מקו (שווקים הייעודים לכל התוצרת משיווק
הסכומים את וכן וכר) יצוא תעשייה, קיים,

מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה: מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים הסחר" "תנאי 1
תשומה. מחירי במדד תפוקה מחירי מדד חלוקת ידי על

לעיל. ראה 2
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מיוחד סקר של תוצאות לפי נאמד השונות,
והקיבוצים פרדסים לעיבוד החברות נחקרו בו
וב בעיבוד ההדרים גידול הוצאות הרכב על

תשכ"ו. בשנת הפרי קטיף
(ראה המדד אוכלוסיית להגדרת בהתאם
(כגון: שונים ייצור גורמי משקל נקבע לעיל)'
או שכירה שירותי לפי וכוי) מכונות טרקטורים.
בשנת המשנה ענף ידי על אלה כלים של חכירה
הייצור גורמי של הפחת ערך לפי ולא הבסיס,
מחירי שוטף באופן נמדדים לכך, במקביל הנ"ל.
קניית מחירי ולא כלים, של ושבירה חכירה

להפעלתם. התשומות ומחירי הכלים

הנמדדיפ המחירים
נמ ההדרים ענף של התפוקה מחירי במדד
לבית הכניסה בשער ההדר פרי מחירי דדים

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
ותשומה תפוקה מחירי מדד הבסיס. תקופת
על תשכ"ז בשנת החל מחושב ההדרים בגידול

נקודות. תשכ"ו=100.0 בסיס

מלון גגתי תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
וכ המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף אינדיקטור

המדד אונלוםיית
כל של התשומות "סל" אל מתייחס המדד
וההבראה המרגוע ובתי הפנסיונים המלון, בתי
למחנות פרט ,1968 במשך,שנת בארץ שפעלו

נוער. וקייטנות אכסניות הנופש,
המוצ החומרים, כל את כולל המדד "סל"
הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים רים
בתקו השוטף ניהולם לצורך המדד באוכלוסיית
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר נתונה, פה
על שההוצאה סעיפים כולל אינו המדד "סל"
על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת רכישתם
נכסים ברכישת הקשורות הוצאות מניות, קניית

הכפלת ידי על המדדים שני בין לקשר ניתן
המדד את המבטא במקדם, המעודכן המדד
תשי"ט=100.0. בסיס על תשכ"ו לשנת הממוצע
מחירי של הכללי המדד לגבי הוא זה קשר מקדם
מחירי של הכללי המדד ולגבי 1.365 התפוקה

.1.497 התשומה

ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים בענף

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"
תשומותיו, "סל" עבור משלם שהוא במחירים
ואת מחד התפוקה הרכב את מייצג ה"סל" כאשר
של הבסיס בתקופת מאידך התשומות הרכב

תשכ"ו. שנת  המדד
להיות הם המדד של העיקריים שימושיו
במחי הענף של והשיווק הייצור לערכי דפלטור
ריאליים' לערכים הפיכתם לצורך שוטפים, רים
הסחר תנאי בחישוב לסייע העשוי כמדד וכן

ההדרים. ענף של והריווחיות

המדד אוכלוסיית
פרי יצרני כל כולל הדרים גידול ראשי ענף
אינו הענף פרדסים. לעיבוד חברות כולל ההדר'
מכו (טרקטורים, לפרדסנות עזר שירותי כולל
על הניתנים וכד') ריסוס מכונות חקלאיות' נות
המדד אוכלוסיית למשקיהם. הדר פרי יצרני ידי

אריזה. בתי כוללת אינה אף
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 מכיוון המדד, ב"סל" נכללות צעיר

שוטף. לייצור ולא להשקעה מכוונות אלה

המדד משקלי של המקורות
בהתבסס נקבעו ההדרים ענף תפוקת משקלי
האריזה) לבית הכניסה (בשער השיווק ערך על
ערך תשכ"ו. היא הבסיס, בשנת התוצרת של
הבסיס בשנת ההדר פרי תוצרת של השיווק
ששתקה התוצרת כמויות הכפלת ידי על נאמד

האריזה. לפני התוצרת במחירי בתשכ"ו
הדר, פרי בייצור השונות התשומות ערך
התשומות משקלי לקביעת כבסיס שימש אשר
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המלון, בתי הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך
פי על מחיריהם שינויי נאמדים שוטף ובאופן
משקלם חדשים. וציוד נכסים במחירי השינויים
לפי נקבע המלון' בתי שבשכירות נכסים של
בתי הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי אחוז
שכירות דמי נמדדים שוטף ובאופן המלון,

הנכס.

באוטובוסים תשומה מחיר* מדד

המדד שימושי
קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן תעריפים
המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

בענף.

המדד אוכלוסיית
כל של התשומות "סל" אל מתייחם המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינ עירוניים בקווים נוסעים הסעת הם אלה
בתח חפצים ושמירת חבילות הובלת עירוניים,
באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם אם ובין נות
ככוללות האוטובוסים חברות הוגדרו זה, לצורך
לבין בינן שאין החברות של המחלקות כל את
המוסכים למשל, כך' מסחריות: עסקות עצמן
חברות במסגרת כלולים האוטובוסים חברות של

המדד. לצורך האוטובוסים
שאמ מפעלים כוללת אינה המדד אוכלוסיית
האו חברות לבין בינם בעלות קשרי קיימים נם
הן ה"חברות" לבין בינם העסקות אך טובוסים,
אוכלוסיית אין למשל, כך, מסחריות. עסקות
חברות של התחנות" "מפעלי את כוללת המדד

האוטובוסים.
את כוללת המדד אוכלוסיית אין כן, כמו ■

המשמ שונים מפעלים שבבעלות האוטובוסים
בלבד. עובדיהם הסעת לצורך שים

המוצרים החומרים, כל את כולל המדד "סל"
שירותי הפעלת לצורך ששימשו והשירותים
נית ושמחיריהם הבסיס בתקופת האוטובוסים
סעיפים כולל המדד "סל" אין למדידה. נים
(כגון: כהשקעה מוגדרת רכישתם על שההוצאה
רכישת על הוצאות מבנים, הקמת על הוצאות
מיוחדים קשיים שיש וסעיפים, וכר) אוטובוסים
תרומות ריבית, על (הוצאות מחיריהם במדידת
כולל אינו המדד כי עוד, יצוין וכוי). ומתנות
חברי שכר כגון בעלים, של שכר על הוצאות

הקואופרטיבים.

מיוחדים קשיים שיש וסעיפים, בןקיימא) וציוד
ריבית, על הוצאות כגון: מחיריהם ■במדידת
בחו"ל. המלון בתי והוצאות ומתנות תרומות

המדד משקלי של המקורות
הוצ "סקר ממצאי על מבוסס המדד "סל"

.* מלוך בתי אות
ספ  אפריל בתקופה נערך אשר בסקר
של המפורט ההוצאות מבנה נחקר ,1969 טמבר

ב1968. מלון בתי כ110

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגמ
כ220 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
המחירים ושירותים. מוצרים חומרים, סוגי
המשולמים אלה, הם המדד מבוסס שעליהם
החומ את לו למשווקים המלון בתי ענף ידי על
סיטונאים (יבואנים, השונים והמוצרים רים
לרוב מתקבל מחירים על דיווח וקמעונאים).

לערך. משווקים מ130 הדואר באמצעות
1969 שנת היא המדד של הבסיס תקופת

נקודות. 100.0 =
מיוחדות מדידה כעיוונ

המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
השו העובדים קבוצות של העבודה שירותי של
מטבח, עובדי אדמיניסטרציה, עובדי (כגון: נות
בהתאם נקבעו וכר) שירותים עובדי מלצרים,
על המלון בתי של ההוצאות שמהוות לאחוז,
"סל" על הוצאותיהם מכלל העבודה, שירותי
הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות המדד.
המשו מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה: לצורך
תש לעובדים; ישירות המעביד ידי על לם
המלון, בתי ידי על המשולמים נלווים לומים
לאומי, (ביטוח שונות לקרנות עובדיהם, עבור
מזון על המלון בתי הוצאות וכר); מבטחים
מן המלון בתי של התקבולים למעט לעובדים,
ודמי להם הניתנות הארוחות עבור העובדים

שירות.
העבו שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
הדרושה בהוצאה השינויים את רק משקפת דה"
(המייצג עבודה שירותי של קבוע "סל" לקניית
שינויים ולא הבסיס) בתקופת העובדים מצבת את
העוב בהרכב משינויים הנובעים בהוצאות
על מתבססת הנהוגה המדידה בעיסוקם. או דים
עבודה ליום למרכיביו שכר על נתונים קבלת
מייצג זה מדגם המלון. בבתי עובדים מדגם של

הבסיס. בתקופת העובדים כלל הרכב את

נכסים של המשקל בןקיימא. וציוד נכסים
אחוז לפי נקבע המלון בתי שבבעלות וציוד

.1970 ,3 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה ב"ירתון ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על פרטים 1
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זד.: לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות
ידי על המשולם מרכיביו' כל על ברוטו, שכר
האו חברות תשלומי לעובדים! ישירות המעביד
(ביטוח שונות לקרנות עובדיהן, עבור טובוםים,

וכר). מבטחים לאומי,
העבו שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
משתקפים אמנם במדד כי להבטיח צריכה דה"
"סל" לקניית הדרושה בהוצאה השינויים רק
מצבת את (המייצג עבודה שירותי של קבוע
בהרכב שינויים ולא הבסיס) בתקופת העובדים

בעיסוקם. או העובדים
מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
מר 2 (הבולל האוטובוסים חברות הוצאות של
של שכרם על עבודה לשעת הנ"ל) השכר כיבי
על המועסקים אינדיבידואליים עובדים מדגם
העובדים כלל הרכב את מייצג זר. מדגם ידם.

הבסיס. בתקופת
וציוד נכסים לגבי בןקיימא. וציוד נכסים
משקלם נקבע האוטובוסים, חברות שבבעלות
חב הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך אחוז לפי
בתקופת כולו המדד "סל" על האוטובוסים רות
מחיריהם שינויי נאמדים שוטף ובאופן ,. הבסיס
חדשים. וציוד נכסים במחירי השינויים פי על
לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
חברות הוצאות מכלל הנכס, שכירות דמי אחוז
הבסיס, בתקופת המדד "סל" על האוטובוסים

הנכס. שכירות דמי נמדדים שוטף ובאופן

המדד משקלי של המקורות
של התשומות הרכב את מייצג המדד "סל"
נתו .1968/69 שנת במשך האוטובוסים חברות
האוטו חברות של ההוצאות הרכב לגבי נים
השו והשירותים המוצרים החומרים, על בוסים
האוטובו חברות הוצאות ב"סקר נתקבלו נים
המפורט ההוצאות מבנה נחקר זה, בסקר סים".

.1968/69 בשנת אוטובוסים חברות 9 של

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
אלה הם המחירים ושירותים. חומרים סוגי
האוטובוסים, שירותי ענף ידי על המשולמים
לקנות האוטובוסים חברות נוהגות בו במקום
פי ועל והשירותים המוצרים החומרים, את
(כלומר, קונות הן בו בשוק הנהוג ההסדר

אחרים). והיטלים קנייה מסי מכס, כוללים
1969 שנת היא המדד של הבסיס תקופת

נקודות. 100.0 
מיוחדות מדידה בעיות

המשקל וכן הסעיף משקל עבודה. שירותי
השו העובדים קבוצת של העבודה שירותי של
מכו וכוי, אדמיניסטרציה עובדי נהגים, נים:
לאחוז בהתאם נקבעו שירותים, ועובדי נאים
שירותי על האוטובוסים חברות של ההוצאות
המדד. "סל" על הוצאותיהן מכלל העבודה,

פרסומים

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד (22)
מקומיים ליעדים

בסלילה התשומה מחירי מדד (24)
לצרכן המחירים מדד (29)
המשפחה תקציב סיווג (31)

טכניים 3רסומים םדרת
המייעצת הועדה דו"ח  לצרכן המחירים מדד (5)

 בחקלאות והשומה תפוקה של מחירים מדדי (11)
המייעצת משרדית הבין הועדה דו"ח

דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)

המייעצת הציבורית הועדה
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קודמתה לעומת שנה כל הממוצעת המחירים ברמת השינוי אחוזי י/1. לוח

TABLE X/l.  PERCENT CHANGE OF THE AVERAGE PRICE LEVEL ON A
YEAR EARLIER

19641971

19641965196619671968196919701971Indexמדד

לצרכן המחירים +מדד 5.2+7.7+ 8.0+ 1.6+ 2.1+ 2.5+ 6.1+ 12.0Consumer pirce index

תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

+ 5.0+7.3+ 8.10.0+4.5+ 2.3+ 10.9+10.5Price index of input in
residential building

תשונלה מחירי מדד
בסלילה

1.0+6.6+ 3.0+ 7.6+ 12.6Price index of input in
road construction

הסיטוניים המהירים מדד
התעשייה ל/פוקת של

+2.0+3.9+4.8+ 1.2+ 2.3+ 2.1+ 7.1+ 9.9Wholesale price index
of industrial output

תפוקה מחירי מדד
ג חקלאית

7.6+7.5+4.30.2+4.3+ 5.7 0.5+12.9Pirce index of output
in agirculture*

תשומה מחירי מדד
י בחקלאות

+ 3.4+6.7+ 7.6+ 3.0+ 7.6+ 3.0+ 4.1+ 12.2Price index of input in
agriculture1

תשומה מחירי +מדד 11.3+18.9Price index of input in
busesבאוטובוסים

בבתי תשומה מחירי מדד
מלון

+ 7.4+ 12.8Price index of input in
hotels

1 Percent change according to agricultural years 1963/641970/71. תשל"א. עד תשכד חקלאיות, שנים לפי השינוי אחוז 1
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CONSUMER PRICES לצרכן מחירים

לצרכן המחירים מדד  י/2. לוח
TABLE X/2.  CONSUMER PRICE INDEX

19481971

nthMeחודשממוצע
שנתי

Annual
average111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXII

= 100 IXולבסיכ: 1951Base:

1948897779828691 89939494939696

1949919797979892 94908987858584

1950858484848483 84838485858689

1951979092939495 969698100103105107

1952153 .113120132144157 150162165169173175178

1953196181182184187197 191200201205207208212

1954220214216217217214 218217222227227228228

1955233228228229230232 230233 231239238236239

1956248238239244246249 249244247260259248250

1957264254259261265258 270264269268268267263

1958273267269268272267 276274274. 280280273274

100.0 Iהבסיס: 1959 =Base:

1959100.61100.0100.8100.9100.499.3 104.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102.9101.2101.4102.4101.2100.8 103.2101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7110.4 114.3108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3117.5 119.1118.5119.9122.7124.0124.9126.3

1963128.1126.3126.3126.3124.9127.9 129.0128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2132.9 136.7134.7133.4134.4135.9137.1138.5

00.0 1964הבסיס: =Base:

1965107.7103.7104.2106.3107.2108.9 109.4108.1106.9108.3109.4110.0110.1

1966116.3111.5112.7114.6116.7116.8 117.2117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8118.8 120.1117.9116.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9120.4 121.7120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0124.5 123.3124.6122.2123.0124.5125.4125.9

1969 = 100.0 :Baseהבסי0:

1970106.1101.5101.9102.9103.7104.8 105.0104.4104.9109.1111.3111.3112.1

1971118.8114.1114.0115.5116.4117.2 117.0116.6117.2121.0123.6125.6127.1

J The index of 1 1959 with base ix 1951 = 100 was 275.3. .275.3 היה 100= 1951 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של המדד 1
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וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח

TABLE X/3.  THE CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

19671971

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1964

Base: 1964 = 100.0 משקלהבסיס:
Weight
1969

הבסיס:
100.0

Base:
1969 =

Main group and group

19671968196919701971

הכללי 1,000.0120.7המדד 118.2123.71,000.0106.1118.8GENERAL INDEX

ופירווו ירקות נלי 920.7121.5המדד 118.7123.5924.6106.5119.3The index excluding vege
.tables and fruit

ירקות (בלי מזון
וגירות)

245.$122.0 118.3122.4219.9104.2118.9Food (excl. vegetables and
fruit)

בצק ומוגרי דגנימ לוז0,

 ודגים עופות בקר,

40.7

87.3

105.3 104.9

130.4 120.4

105.6

130.2

29.3

88.5

102.9

103.7

108.8

125.2

Bread, cereals and dough
products

Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 8.4107.5שגנים 107.6107.76.1102.7108.2Fats and margarine

חלב ומוצרי 31.1133.2חלב 134.2134.629.3103.1109.9Milk and dairy products

16.3133.3ביצים 133.3133.312.4108.3125.6Eggs

וממתקים ריבה 16.9106.6סוכר, 105.2107.512.8103.2111.1Sugar, marmaladeand sweets

14.3122.9משקאות 123.0123.511.4105.8114.6Beverages

שונים מזון 812.8104.4צרכי 103.5104.810.9106.7117.6Miscellaneous food products

לבית מחוץ 18.0122.8ארוחות 122.3124.319.2106.4126.7Meals away from home

ופירות 79.3112.0ירקות 113.4125.075.4100.7112.3Vegetablesandfruit 

149.6121.7דיור 116.2124.S144.3112.5127.0Housing

שכורה 12.0168.7דירה 164.3171.417.9103.1114.0Rented dwelling

מפתח ודמי דירות מחירי

רגוש מסי

132.8

4.8

118.3 112.5

100.9 100.9

121.4

100.9

120.6

5.8

J 14.5

100.0

130.3

100.0

Prices of dwellings and key
money
Property taxes

הדירה 86.9131.6החזקת 128.1133.779.4106.1117.7Household maintenance

ומים דלק 30.1116.6חשמל, 115.3116.7.1S1100.2111.7Electricity ,fuel and water

הבית של ושיפור החזקה
והחצר

שונים בית משק צורכי

כללית ארנונה

17.7

10.1

9.7

131.3 125.3

123.7 119.5

161.4 161.4

137.3

124.6

162.8

14.5

8.7

12.1

115.5

107.8

101.1

135.6

124.2

102.4

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

Municipal taxes

בבית 18.4145.6עזרה 139.6\ 148.315.'111.1120.7Housemaids

הדירה 0.9120.0ביטוח 113.8123.0


Insurance of dwelling
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(המשך) יקגחגה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח
TABTABLJE X/3.  THE CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP

)CONT.)

19671971

וקבוצה ראשית קמצה
משקל
Weight
1964

Base: 1964 = 100.0 משקלהבסיס:
Weight
1969

הבסיס:
100.0

Base:
1969 =

Main group and group

19671968196919701971

לבית וציוד 97.5103.8ריהוט 105.7105.983.1107.0117.7Furniture and household
equipment

38.3100.3ריהוט 102.8102.529.0107.7119.7Furniture

חשמלי 31.599.4ציוד 102.5101.030.0106.3115.8Electrical equipment

ולמטבח לבית ציוד

לדירה וקישוט מיטה כלי

15.2

12.5

105.3 105.6

123.6 122.9

107.2

127.4

11.7

12.4

106.5

107.8

116.0

118.7

Home and kitchen equip
ment

Bedding and home
decorations

והנעלה 98.7118.3הלבשה 116.2120.697.6102.2111.7Clothingandfootwear

75.8115,2הלבשה 113.8117.574.1101.6111.6Clothing

22.9128.6הנעלה 124.5131.123.5104.1112. IFootwear

41.3130.6בריאות 126.2131.745.3106.1115.9Health

חוליט קופת 21.8120.3שירותי 119.7117.222.9104.2109.8Sick fund services

פרטי רפואי 5.4128.9שירות 125.6131.64.7107.4116.5Private medical services

שיגיימ 9.8157.1ריפוי 143.3165.511.8107.7126.7Dentists* fees

רפואי וציוד 4.3124.6תרופות 121.3128.65.9109.3117.7Medicaments and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידור

88.6121.2 119.2125.3116.7106.1117.3Education, culture and
Entertainment

32.0116.9חינוך 115.7116.938.399.5105.9Education

ובידור 56.6123.6תרבות 121.2130.178.4109.3123.0Culture and entertainment

ודואר 76.3128.0תחבורה 125.6129.994.9107.5\22.8Transport andposts

71.2125.2תחבורה 123.4128.480.9108.1124.5Transport

דואר 5.1136.9שירותי 156.9136.914.0103.5113.1Postal services

36.0128.9שונות 124.9131.643.4107.4119.9Miscellaneous

וטבק 14.1129.5סיגריות 129.5129.514.9106.4117.4Cigarettes and tobacco

אישיים 19.1128.7שירותיס 122.8132.924.6107.8120.4Personal services

ושעונים 2.8127.7תכשיטים 115.6133.53.9108.2125.9Jewellery and watches
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הכלכלה ענפי לטי לצרכן, המחירים מדד  י/4. לוח
TABLE X/i.  THE CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCHES

19681971

ענף
משקל
Weight
1964

Base: 1964 = משקלהב0יס:100.0
Weight
1969

הבסיס.
100.0

Base:
1969 =

Branch

19671968196919701971

הכללי 1,000.0120.7המדד 118.2123.71,000.0106.1118.8GENERAL INDEX

תוצרת ללא הכללי המרו
הקלאית

895.2121.1 118.4123.3906.1106.5119.2General index excluding
agricultural produce

חקלאית 104.8117.4תוצרת 117.1126.493.9101.7115.2Agricultural produce

וכוי ופירוח 74.6112.1ירקות 113.6J25.670.0100.2112.3Vegetables and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת 30.2130.5דיג 125.9128.423.9106.1123.4Fish and livestock
products

תעשייה 491.5116.7מוצרי 114.7118.4468.4104.7116.6Industrial products

וטבק מזון 220.3121.4ח5שיית 117.9122.1199.8103.9117.2Food industry and tobacco

ומוצריו 55.9134.5בשר 121.7134.654.5102.1123.2Meat and its products

ומוצריו 31.1133.2חלב 134.2134.629.3103.3110.4Milk and its products
המזון 133.3113.2יתר 112.4U3.9116.0104.9113.4Other food

טקסטיל ומוצרי הלבשח

רהיטים

80.1

37.2

U5.5 114.1

100.6 103.1

118.0

102.9

78.0

26.2

102.3

108.3

112.5

121.1

Clothing and textile
products

Furniture

גומי עור, ומוצרי הנעלה
ופלסטיק

הובלה כלי מכונות/ מתכת.
וחשמל

כימיים מוצרים תעשיית
נפט ומוצרי

ל,נ.מ.א. שונות/ העשיות

29.1

67.7

30.3

26.8

127.3 123.8

106.3 107.1

116.1 115.3

118.9 115.2

129.7

109.4

116.4

122.6

29.2

69.8

33.1

32.1

104.1

109.2

103.2

106.9

111.7

119.0

115.1

120.7

Footwear and leather pro
ducts, rubber and plastic

Metal products, machines
vehicles and electrical
goods

Manufacture of chemical
and petroleum products

Miscellaneous industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 158.4123.4שירותי 117.7126.8146.5113.1128.5Building and housing services

ומים .השמל 20.4123.4 121.6123.522.4100.2110.1Electricity and water

ודואר 46.9127.0תחבורה 126.9129.355.0106.5120.7Transportandposts

178.0129.6שירותים 126.6132.3225.7106.4118.SServices

וביטוח 26.1137.2מסי0 . 135.4139.238.5104.9116.2Taxes and insurance

חינוך 30.0118.6שירותי 117.6118.337.199.5106.0Educational services

בריאות 37.0131.3שירותי 126.8132.139.4105.7115.7Health services

בידור 18.6133.0שירותי 129.6141.720.8110.5120.7Entertainment services

אחרים 61.2128.9שירותים 125.7132.847.4110.9124.7Other services

הארתה 40.6107.5128.3Hotelsשירותי

עסקיים 5.1141.0144.71.9104.0111.2Businessשירותים ^^^^^^^^
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גבחרים מזוג מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים י/5. לוח
TABLE X/5.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

19491971
IL. . <'!'

יחידהמצרך

אביב תל
Tel Avivהארץ Wholeנל country

UnitCommodity
19491959196319641965196619671968196919701971

אחיד 0.06לחם iy0.38 0.210.380.380.380.380.380.380.38kg. 0.38Bread, standard

לנן 0.110.47לחם 0.290.470.470.470.470.470.470.470.47Bread, white

לבן 0.090.41קמ7! 0.280.410.430.430.430.450.450.460.50Flour, white

0.181.00אטריות 0.651.001.13!.231.281.281.281.301.35Noodles

0.100.73אורז24 0.960.731.301.311.311.301.301.301.34Ricei, 2

1 טרי בקר 0.747.38גשר 6.157.658.719.539.459.7010.2310.52" 13.60Beef, fresh1

1 קפוא בקר 0.484.70בשר 4.915.326.106.306.356.386.818.93Beef, frozen'

שחוט עוף בשר
ומרוט

1.032.91 2.812.903.493.343.444.093.903.934.53Poultry, slaugh
tered £ dressed

קרפיונים
מקומיים

קפואים, דגים
ג '1 פילה

0.60

0.25

2.33 2.00

2.14 1.88

2.24

2.23

2.57

2.53

2.83

3.37

2.85

3.41

2.85

3.52

2;85

3.72

2.96

4.23

3.35

5.27

Carp, local

Fish, frozen,
ifllet 1, 3

0.795.80נקניק! 5.575.86..
Sausage1

מלוהיט 0.17דגים 0.631.261.36


Saltherring

ג 0.281.15מרגרינה 1.171.151.151.301.401.401.401.401.50Margarine1

0.321.18שמן1 1.221.161.161.161.161.161.161.161.19Oil1

■* פרות 011חלב 0.42ליטר 0.400.420.470.500.600.600.600.60liter 0.62Cow's milk*

מקומית 1.64חמאה 4.50ק"ג 2.404.505.506.006.005.526.006.20kg. 6.86Butter, local

כחושה גבינה
6 רכה5'

0.250.96 1.070.961.081.321.321.321.321.44" 1.68Cheese, Iean(skim.
med milk)s,■6

שמנה, גבינה
י '5 רבה

0.311.70 נ1.301.701.521.601.601.601.60 .681.84Cheese, fat (whole
milk)5, 7

5 0.05לבנייה 8 0.16צנצנת 0.120.160.170.200.210.210.210.19bottle8 0.22Lebenia (sour
milk)5

1 א' סוג 0.30ביצים, יחידות 100.80 91.060.800.870.971.101.101.101.1710 units 1.33Eggs, grade A1

1 0.11שעועית 0.92ק"ג '0.570.99


kg. Beans1

0.080.66סוכר! 0.790.660.670.670.680.690.720.720.77Sugar1

1 מקומית 0.221.10ריבה 0.901.171.261.341.391.391.411.481.66Jam, local1

0.691.70סוכריות 1.801.701.802.202.402.402.402.602.82Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים on*no  .5/< לוח

TABLE X/5.  AVERAGE RETADL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES
)CONT.)
19491971

.ILלי

יחידהמצרך

אביב תל
Tel Avivהארץ Wholeכל country

UnitCommodity
19491959196319641965196619671968196919701971

.

0.32חלווה 1.90ק'ג 1.772.502.702.902.903.003.063.20kg. 3.49Halva

1.139.20תה1 6.199.109.509.509.609.509.509.85" 11.33Tea'

1 טחון 0.738.80קפה 8.678.808.939.009.109.109.1010.10" 11.29Coffee, ground1

0.497.80קקאו1 7.687.807.908.108.008.008.108.809.54Cocoa1

0.030.15מלח 0.120.160.160.170.17


Salt

אדמה 0.040.36תפוחי 0.250.410.400.470.560.570.580.600.66Potatoes

0.100.62עגבניות 0.370.640.870.780.940.941.111.031.12Tomatoes

0.101.02מלפפונים 0.530.901.051.111.061.051.201.231.27Cucumbers

0.080.48גזר 0.340.510.630.610.680.630.710.690.81Carrots

0.42_סלק 0.290.460.560.520.630.560.700.610.69Beetroot

0.060.50חצילים 0.290.500.730.650.680.670.840.760.99Eggplant

0.060.47כרוב 0.250.410.570.550.580.580.760.630.75Cabbage

0.70_כרובית 0.350.610.780.710.920.801.040.931.17Caulilfower

יבש 0.42_בצל 0.450.500.610.530.600.650.570.590.78Onions, dry

0.200.78בננות 0.800.961.271.190.991.171.221.301.38Bananas

1.07ענבים 0.520.840.981.080.890.971.061.291.34Grapes

0.28אבטיחים 0.180.330.320.430.390.450.450.450.55Watermelons

שמוטי תפוזים,

אפילים תפוזיס,

 *0.31 0.18

0.36 0.23

0.32

0.42

0.37

0.55

0.49

0.55

0.50

0.57

0.51

0.54

0.55

0.59

0.59

0.61

0.62

0.67

Oranges,
shamouti

Oranges, late

0.39_אשכוליות 0.230.450.470.560.560.570.580.640.70Grapefruit

,לימונימ .*'0.58 0.390.690.710.800.810.880.941.031.13Lemons

1 Ration price till 1958; as from 1959  free market price.
2 Rice from Burma ; as from 1965  American rice. 3 As from
1966  packed. .> Till 1958 price was for unbottled milk ; as
from 1959  for bottled pasteurized milk. 5 Till 1958 prices
were for milk powder procudts; as from 1959  for natural milk
products. 6 Till 1961 in packages weighing 100gr. ; as from
1962  in packages weighing 250 gr. ' Till 1964  in 100 gr.
packages; since 1965  in 250 gr. packages. 8 Till 1969 in
bottles of 230 gr. ; from 1970  170 gr. 9 Free market price.

הוא המחיר ואילך מ1959 ;1958 עד בקיצוב המחיר 1

אורז ואילך מ1965 בורמי; אורז 2 חופשית. במנירה
הוא המהיר 1938 עד 4 ארוז. ב1966 התל 3 אמריקני.
בבקבוקים. מפוסטר לחלב ואילך מ1959 בכדים; לחלב
מ1959 חלב; מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד 5

של בחבילות 1961 עד 6 טבעי. חלב למוצרי  ואילך
עד ל גרם. 250 של בחבילות ואילך מ1962 גרם; 100
250 של בחבילות מ1965 גרם; 100 של בחבילות 1964
170 מ1970 גרם; 230 של לצנצנת 1969 עד 8 נום.

חופשית. במכירה המחיר 9 גום.
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PRICES OF INPUT IN BUILDING בבנייה תשומה מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/6. לוח
TABLE X/6.  PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

19511971

Month חודש

^1 XI IX VIII VII VI IV 111

ממוצע
שנתי

Annual
average

139.5

235.9235.9236.5239.9

300.6300.6300.6303.7

363.1363.1365.6371.6

419.2421.6422.2427.2

461.1461.1461.1461.1

477.9481.7481.5481.1

480.1478.8478.4476.3

488.0489.3490.0491.4

521.4520.8521.3521.3

571.4572.2574.7575.3

650.3650.3649.6649.0

661.2661.2662.5661.9

105.5105.9107.2107.5

115.1111.2111.6111.6

123.0120.6120.6120.5

120.4120.5120.7121.6

128.2124.7125.2125.4

Base: I VII 1950 = 100.0 הבסיס:

127.0   118.0

231.7 232.0  

294.2 281.9 280.1 258.4

358.1 353.5 356.5 356.5

383.7 381.7 379.1 377.1

461.1 460.4 459.4 450.1

477.4 477.2 468.7 468.9

481.5 482.9 475.6 478.5

487.9 484.6 482.9 483.4

520.9 521.0 513.5 503.1

568.1 565.3 554.3 550.8

650.4 627.9 618.3 617.9

662.1 662.1 660.6 660.1

Base: 1 1964 = 100.0 הבסיס:

108.2 108.1 102.8 100.7

115.4 114.6 112.4 110.3

125.2 125.0 122.4 119.6

120.5 120.5 120.3 120.3

131.7 131.6 128.0 124.2

1951125.1116.0

1952211.3160.4
214.0

1953275.8239.9239.9250.9258.4

1954353.6306.4343.9352.4352.4

1955393.4377.4377.2377.2377.7

1956451.7427.2427.4444.9444.9

1957474.2468.9468.9468.9468.9

1958479.4480.6479.5479.5481.1

1959484.8475.4479.3481.0484.1

1960510.9491.1491.1502.0503.8

1961557.0521.5538.8540.7550.4

1962627.2576.2599.7618.0618.6

1963660.8655.3662.7659.7660.1

1964103.9100.0100.3100.4100.7

1965111.5107.9108.4109.1110.0

1966120.5113.3117.6119.1119.5

1967120.5120.5120.4120.4120.3

1968125.9122.6122.9123.0123.3

:1O0.0הבסיס: 1968 =Base

1969102.399.899.999.9100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3

1970113.4104.3105.7107.3111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8

1971125.3118.6119.7120.0119.7120.7124.5128.7131.8131.0128.1130.1131.2
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ותתקבוצה קבוצה לפי למגוריס, בבנייה תשומה מחירי מדד י/7. לוח
TABLE X/7.  PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL. BUILDING,

BY GROUP AND SUBGROUP
19681971

הבסיס:
:Baseמשקל:Baseמשקל הבסיס:

ותתקבוצה Weight1964קבוצה =Weight1968 = 100.0Group and subgroup
I 1964100.01968

196819691971 | 1970

הכללי 1,000.0125.91,000.0102.3125.3המדד 113.4THE GENERAL INDEX

שיש מחצבה, 63.0112.358.3103.0119.3חומרי 108.7Quarry, marble and porcelain
ה productsוחרסינ

מחצבה 48.5117.547.7103.2118.9חומרי 108.6Quarry products
חרסינה ומוצרי 14.594.910.6102.0121.2שיש 109.2■ Marble and porcelain product

ט ליק סי איטונג, 136.5107.8117.6101.6118.0צמנט, 108.1Cement, Ytong, silicate and their
productsומוצריהם
ומוצריו 124.8108.0114.0101.6117.8צמנט 107.9Cement and its products

וסיליקט איטונג 11.7106.13.6102.6125.9מוצרי 113.8Ytong and silicate products

מתכת ומוצרי 85.6116.190.2105.4129.8ברזל 123.9Iron andmetal products
לבנייה עגול 68.0114.663.9105.8131.0ברזל 125.8Round buildingiron

מתכת ומוצרי פחים 17.6121.926.3104.3126.8פרופילים, 119.0Proifles, tin and metal products

אחרים וחומרים 96.3125.2103.3100.7121.2עץ 108.0Wood and other materials
70.3127.659.1100.9125.8עץ 110.9Wood

אחרים 26.0118.644.2100.4115.0חומרים 104.2Other materials

אינסטלציה 68.5124.760.4104.5126.6חומרי 720.7Plumbing materials
סניטרית אינסטלציה 55.9122.250.9104.0126.5חומרי 120.7Sanitary and central heating

מרכזית plumbingוהסקה materials
חשמלית אינסטלציה 12.6135.79.5107.3127.0חומרי 120.7Materials for electircal installa

tion

עבודה 479.1136.2501.5101.9128.0שכר 114.0Wages
בניין 339.7135.1376.6102.1128.5פועלי 114.5Building workers

על העובדים אחרים 73.7137.768.2102.1112.6Otherפועלים contructionworkers
הבניין

ושירותים ניהול פיקוח, 65.7140.356.7100.7123.5צוות 112.1Supervision, management and
services

לה 20.4120.317.1101.8122.1הוב 106.1Transportation
. שכורה 14.6122.17.4103.0121.4הובלה 105.7Hired transportation
עצמית 5.8115.99.7100.9122.6הובלה 106.3Own transportation

עבודה ובלי 27.329.8ציוד 112.4104.7124.8 115.0Equipment and Tools
ציוד 1.701.616.2104.9118.7שכירת 112.2Hiringof equipment
עצמי 20.913.99.6104.5130.4ציוד 115.7Own equipment
עבודה 4.709.34.0104.4136.2כלי 124.3Tools

23.321.8שונות 121.5101.2119.5 108.1Miscellaneous
וביטוח 15.911.7מסיט 121.501.8120.2 110.2Taxes and insurance

משרדים 7.410.1החזקת 121.500.5119.1 105.7Ofifce maintenance
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prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי

הסלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/8. לוח
TABLE X/8.  PRICE INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY THE

TYPE OF ROAD CONSTRUCTION
Base: I 1966 = 10O.O : t>>c1n

19661971

הסלילה 196619671968196919701971Typeסוג of road construction

הכללי 102.6101.6108.3111.5120.0135.1THEהמדד GENERAL INDEX

בינעירוני אספלט nterurban]101.1100.0108.2111.9119.6134.6כביש asphalt road

עירוני אספלט O110.6120.0135.2Urban.104.1103.0108כביש asphalt road

עפר 104.8104.8112.0115.0125.6143.0Constructionעבודות works

102.8101.3107.5111.1118.4131.6Subbaseמצע

103.6102.6107.5109.8118.7134.0Baseתשתית

נושאת 103.2102.6107.6109.5118.0133.8Bearingשכבה course

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי
מקומייס ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניימ מחיריט מדד י/9. לוח

ראשי ענף לפי
TABLE X/9. WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL, OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET, BY MAIN BRANCH
19691971

Base: הבסיס:
1968משקל  I 00.01

ראשי Weight1v1ענף a 1 no r£1xic n

1968196919701971

הכללי 1,000101.9108.8118.8THEהמדד GENERAL INDEX

והציבה 12101.9106.4115.9Miningכרייה and quarrying

267100.9104.7113.9Foodמזון

91100.9105.5115.0Textilesטקסטיל

66103.4108.7117.9Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו ,60101.3112.1126.4Woodעץ wood products and furniture
ומוצריהם קרטון 33100.1107.6121.4Paperנייר, and paper products

ומוצריו 17102.9108.5117.8Leatherעור and leather products

ופלסטיקה גומי 51100.8103.6110.0Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 7599.9102.4112.9Chemicalמוצרים and petrol products
אלמתכחיים מינרלים 58102.3109.7119.9Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 40104.4118.6126.8Basicמתכת metal

מתכת 88105.4120.2128.9Metalמוצרי products

45102.7111.7122.6Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 47102.9115.1124.2Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 36103.4113.0131.0Vehiclesכלי

14102.4109.6117.5Miscellaneousשונות

Updated indexes, see introduction. מבוא. ראה מעודכנים, מדדים
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PRICES OF OUTPUT AND INPUT IN AGRICULTURE בחקלאות יתשומה ת3וקו? מחירי

ראשית קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדד*  י/10. לוח
וקבוצה

TABLE X/10.  PRICE INDEXES OF OUTPUT AND INPUT IN AGRICULTURE,
BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1965/66 = 100.0 = תשכ'ו  הבסיס
11967/681970/1971 תשליא עד תשכיח

וקבוצה ראשית קבוצה

משקל
נתשכיו
Weight in

תשכיח
1967/68

תשכ"ט
1968/69

תשיל
1969/70

תשליא
1970/71

Main group and group

1965/66

תפוקה מחירי 1,000.0104.3110.5109.9124.1PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 256.7103.5107.31109.0116.9Fieldגידולי and garden crops

שדה §125.199.9103.3גידולי 102.9112.5Field crops

אדמה ותפוחי 113.9104.9108.3112.1118.4Vegetablesירקות and potatoes

17.7120.5129.5132.6137.7Miscellaneousשונות

חיים בעלי 114.0126.7Livestock§455.1109.5112.6תוצרת produce

95.899.8105.0106.6128.3Meatנשר

116.5127.8Poultry§125.6119.7115.9עופות

בריכות §19.4104.6108.8דגי 109.2119.0Pond ifsh

115.1121.1Milk§116.9108.6113.1חלב

119.0133.3Eggs§91.9109.3118.0ביצים

4.481.168.080.089.9Honeyדבש

§1.1135.5123.6שונות 147.4172.5Miscellaneous

מטעיט 102.9112.6Produceoffruit§135.988.4104.8תיצרת plantations

.הדר 152.3104.4114.8105.2138.6Citrusפרי fruit

תשומה מחירי 1,000.0110.8114.1118.8133.3PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים 342.5114.3120.3123.4143.2Feedingמספוא stuff and seeds

והדברה דישון 72.9108.2109.5110.1118.3Fertilizersחומרי and pesticides

ושמנים דלק השמל/ ,90.4102.5102.7103.4117.4Waterמים, electricity, fuel and oils

חילוף וחלקי 45.9108.9115.4124.8149.6Machineryמגונות and spare parts

אריזה וחומרי ציוד עבודה, ,54.5106.5110.4121.8139.4Toolsכלי equipment and packing
mateirals _

ותיקונים בניין 16.1105.7108.7119.2127.9Mateiralsחומרי for building and repair

חקלאי לשימוש 350.0111.5112.8119.1128.9Servicesשירותים for agricultural use

עבודה שכר :268.2111.5111.9119.0129.1Thereofמזה: wages

וביטוח 27.7106.6111.1114.7123.5Taxesמסים and insurance

1

1 Agircultural year. חקלאית. שנה 1
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prices of output and input in citriculture הדרים בגידול ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי הדרים, בגידול ותשומה תפוקה של מחירים מדדי  י/11. לוח
TABLEX/ll. PRICE INDEX OF OUTPUT AND INPUT IN CITRICULTURE,

BY MAIN GROUP

Base: 1965/66 = 100.0 תשכ'ו  0<01n
11966/671970/71 תשל'א עד תשכז

Main group תשל'"א
1970/71

תש"ל
1969/70

תשכ"ט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכ"ז
1966/67

משקל
בתשכיו
Weight

in
1965/66

ראשית קבוצה

תפוקה מחירי 1,000.0100.2104.4114.8105.2138.6מדד

ו

PRICE INDEX OF OUTPUT

556.197.0105.5112.1101.8133.8Shamoutiשמוטי

147.1111.4119.3128.4141.5198.8Grapefruitאשכוליות

164.2100.981.6103.951.1103.1Valenciaולנסיה

41.489.0124.9148.3177.5176.2Lemonsלימונים

91.2105.6105.2113.7131.7117.3Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0105.7109.2110.1114,4125.3PRICEמדד INDEX OF INPUT

5.5100.3103.3107.4122.2184.4Saplingsשתילים

והדברה זיבול דישון, ,92.4103.2106.8106.9107.2114.6Fertilizersחומרי manure and pesticides

133.5102.2102.2103.1104.7122.5Waterמים

בנייה וחומרי ציוד עבודה' ,32.6103.3108.9112.1122.8137.7Toolsכלי equipment and building
materials

עבודה 497.1106.7111.0111.3118.0127.9Wagesשכר

(ללא חקלאי לשימוש שירותים
עבודה) שבר

151.6106.1109.8112.3111.9120.5Services for agricultural use (excl
wages)

וביטוח 27.1110.5116.4121.5123.6125.9Taxesסיס and insurance

כלליות 60.2107.0108.4109.2114.1126.6Generalהוצאות expenses

1 Agircultural year. חקלאית. שנה 1

prices 258



PRICES OF INPUT IN HOTELS מלון בבתי תשומה מחירי

וקבוצה ראשית קבוצה ל3י מלון, בבתי תשומה מחירי מדד  י/12. לוח
TABLEX/12. PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS, BY MAIN GROUP

AND GROUP

Base: 1969 = 100.0 : הבסיס
1970; 1971

משקל
וקבוצה ראשית Weightקבוצה

1969
19701971Main group and group

הכללי 1,000.0107.4121.2THEהמדד GENERAL INDEX

עבודה 411.0110.7123.1Wagesשכר

אדמיניסטרציה 99.0111.9122.3Administrationעובדי workers

מטבח 91.0110.9125.5Cooksעובדי

שירותים '84.2110.9129.2Servicesעובדי workers

89.9108.2115.3Waitersמלצרים

אחזקת 25.2111.3125.9Maintenanceעובדי workers

אחרים 21.7111.8117.4Otherעובדים workers

220.7103.6120.1Foodמזון

ודגיט עופות ,94.0103.2127.2Beefנשר/ poultry and fish

טריים ופירות 29.697.7113.6Vegetablesירקות and fresh fruit

חלב 18.8103.5110.5Dairyמוצרי products

אחרים מכולת 59.8105.6118.0Otherמוצרי groceries

קלים 6.9102.9109.5Sotfמשקאות beverages

אלכוהוליים 11.6109.7119.9Alcoholicמשקאות beverages

אחרות 368.3106.7119.7Otherהוצאות expenses

למלון מחק 15.1106.1116.1Laundryכביסה outside the hotel

ושיפוצים 22.9113.9134.1Repairsתיקונים and renovations

שונים 23.0108.3121.1Miscellaneousחומרים materials

וכוי גז חשמל, ,44.0100.0113.6Waterמים, electricity, gas, etc.

ורשיונות 9.5100.9111.7Taxesמסים and licenses

26.9123.3141.1Insuranceגיטוה

ניהול וצרכי דואר ,39.6104.1115.2Telephoneטלפון' mail and administration

6.2101.1111.5Advertizingפרסום

ושכירות) (פחת דיור 76.0107.5119.0Housingשירותי services (depreciationand rent)

27.2108.8139.4Equipmentציוד

8.8108.6127.0Vehiclesרכב

אוכל וגלי מיטה כלי קישוט, 37.9105.3113.5Furnitureריהוט, decoration ,bedding and
crockery

וכוי) (בידור 31.2104.8116.5Miscellaneousקוונוח (entertainment, etc).
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מחירי

וקבוצה ראשית קבוצה ל0י באוטובוסיט, תשומה מחירי מדד י/13. לוח
TABLE X/13.  PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1969 = 100.0  הבסיס

1970; 1971

משקל
וקבוצה ראשית Weight19701971Mainקבוצה group and group

1968/69

הכללי 1,000.0111.3132.3THEהמדד GENERAL INDEX

עבודה 350.0121.0149.6Wagesשבר
126.8121.9152.8Driversנהגים

כרטיסנים אדמיניסטרציה/ 118.4119.6147.2Administrationעובדי workers and ticket
sellers

64.8124.5153.9Mechanicsמכונאים
שירותים 40.0116.7139.7Serviceעובדי workers

ושמנים 98.7100.3128.1Fuelדלק and Oils
80.5100.0132.5Fuelדלק

18.2101.8108.3Oilsשמנים

126.7103.7122.0Vehiclesרכב

ושיפוצי חילוף 197.7111.2128.3Spareחלקי parts and overhaulof buses
אוטובוסים

ואבובים) לצמיגים (פרט חילוף 98.7118.3145.5Spareחלקי parts (excl. tubes and tyres)
ואבובים 72.1101.4106.2Tubesצמיגים and tyres

אוטובוסים 26.9111.6124.5Overhaulשיפוצי of buses ;

וכו') זכוכית (עץ, 11.2106.3121.3Materialsחומרים {wood ,glass, etc.) :

5.1108.0128.3Equipmentציוד ■'

ושכירות) (פחת דיור 86.9109.9120.5Housingשירותי services (depreciation and rent)

משרדים 17.4106.7117.1Maintenanceofאחזקת ofifces
והדפסות משרד 5.6111.2117.5Stationaryצרכי and printing

ודואר 11.8104.6117.0Telephoneטלפון and mai

מבנים 10.9107.5121.8Maintenanceofbuildingsאחזקת
ושיפוצים 5.5114.9134.7Repairsתיקונים and renovations

ומים 5.4100.2108.9Electricityחשמל and water

וביטוח רשיונות ,75.1101.5111.9Taxesמסים, licenses and insurance
17.5102.9113.9Taxesמסים

23.6100.9101.2Licensesרשיונות
33.9101.3118.3Insuranceביטוח

וכוי) משפטיות הוצאות (י.ב.מ., ,.20.3101.0109.9Miscellaneous(J.B.Mשונות judicial expenses,
etc.)
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חיים רמת "א. י פרק

ישירות המוטלים המסים הם ישירים מסים
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 המהיר 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 לפגי שניקנו מצרכים עבור
לא כן כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות
פיקדון אש"ל, (כגון: מוחזרות הוצאות נכללות

וכר). 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
שנאמדו כפי לתצרוכת ההוצאות עם הנוכחי
בלוח קלות התאמות מספר נערכו 1963/64 בסקר
.1963/64 בסקר ששימשו הגדרות לפי י"א/1
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
המשפחה בנכסי נטו הגידול הוא חיסכון
השוטפת ההכנסה מן הנובע הסקר, שנת במשך
הפנויה ההכנסה מן חלק אותו כלומר שלה;
לא ואף לתצרוכת המשפחה ע"י הוצא שלא

אחרים. בית למשקי הועבר

1968/69 המשפחה הוצאות סקר
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
1956/57 המשפחה הוצאות סקרי ,על מפורטים
בסדרת 148 מסי בפרסום הופיעו ו1959/60
המשפ הוצאות סקר ועל המיוחדים הפרסומים
רשימה (ראה 200 מס' בפרסום 1963/64 חה

המבוא). בסוף
לחקור היא המשפחה הוצאות סקר נזטרת
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

לצרכן1. המחירים מדד קול 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
המשפחות מכלל לערך כ,£ל82 מהוות
המשפחה הוצאות סקר אוכלוסיית בארץ.
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 מסים 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 מם' כ"א, כרך מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון : ראה המדד סל של האחרון העירבון לגבי 1
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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בשאלון החקירה. חודש גמר עם שמולא מיוחד
וחס המשפחה הכנסות על נתונים גם נתקבלו
הוותק המשפחה' (גודל תכונותיה ועל מכותיה'

וכדי). ההשכלה' בארץ'
זקיפות

אחיד" "מס של שהתשלום מאחר אחיד. מס
לתשלום מתחלק הכללית העובדים להסתדרות
מסי עבור ולתשלום חולים קופת שירותי עבור
"בריאות", עיף לס התשלום מן חלק נזקף ארגון,
הזקי מקדמי ארגון. למסי נזקף הנותר והחלק

המס. לשכת של טבלאות לפי נקבעו פה
לאומי וביטוח בטחון היטל הכנסה, מס
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

לאומי.
הדירה שכר כסכום נאמדו לדיור ההוצאות
עם יחד המשפחות, ע"י ששולמו הרכוש ומסי
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 ערך לגבי דיפרנציאלית
כאן גם פרטית. בבעלות למכונית הוצאות
הער ההחזקה, הוצאות מלבד בחשבון, נלקחו
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 החיסכון סקר ממצאי
ההון על הריבית ערן זקופות. הכנסות
מו ערף וכן פרטית ובמכונית בדירה המושקע
נתקבלו או העסק מן עצמאי ע"י שנלקחו צרים
נזקפו  תשלום ללא ממעבידו שכיר ע"י

כהכנסה.

נתמכות משפחות תקציבי על סקרים
נת בשכבות משפחות תקציבי על הסקרים
המשפחה הוצאות לסקר במקביל נערכו מכות

המשפחה של החיסכון הוא חוזי חיסכון
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

וכוי. בכסף,
הם אלה לאמובהקים. חדפעמיים תקבולים
המש רכוש את מגדילים שאינם התקבולים כל
פדיון כגון: הרכבו, את משנים רק אלא פחה,
העבו ממקום פיצויים תשלום ביטוח, פוליסת

וכוי. דה
10o/o הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה החל הכנסתן,
בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון ביותר

העליון. בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה
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 שימשה הדגימה כיחידת המדגם.

שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת רים.
שנחקרו אדם כוח סקרי של תתמדגמים א.

ב1967/68.
ב שאוכלסו הדשות דירות רשימת ב.
החקי הסתיימה שכבר לאחר 1968/69

האדם. כוח בסקרי רה

החקירה שיטת
הוצאותיהן כל את רשמו שנחקרו המשפחות
לרישום בי'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 כולה האחרונה בשנה הוצאותיה על
תמיד לא לכן (ואשר רחוקות לעיתים הנקנים
לרישום בפנקס טובה בצורה לקבלם אפשר
הוצ לבית, וציוד ריהוט רכישת כגון: יומי),
בשאלון נרשמו אלה פרטים וכד'. לחינוך' אות

המרכזית הלשכה של הטכניים הפרסומים בסדרת 29 מס' בפרסום ראה הזקיםה שיטת של יותר מלא תאור 1
לצרכן". המחירים "מדד לסטטיסטיקה,
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שהועסקו העבודה בכושר המוגבלים רשימת
התעסוקה שירות של העבודה לשכות באמצעות

"המשקם"; באמצעות או
תמיכה מקבלי רשימת מתוך  סעד נתמכי
למדגם הסעד. משרד בכרטסת קבועה כלכלית
הוצ בסקר שנכללו סעד נתמכי גמ הוכנסו זה

; 1968/69 המשפחה אות
יזומה בעבודה שהועסקו האנשים רשימת

התעסוקה; שירות של הלשכות לפי
מענקי מקבלי רשימת  זקנה מענקי מקבלי
במשרד ב1968 שנוהלה כרטסת לפי זקנה

הסעד;
ע"י התקבל המדגם  זקנה קצבות מקבלי
הוצ בסקר שנחקרו אלה מתוך האנשים הוצאת
קצבות קיבלו אשר 1968/69 המשפחה אות

זקנה.

עירוניות שכירים משפחות הכנסות סקרי
בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
'1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות,
המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי במסגרת
י"ב בפרק מפורטת הגדרה (ראה לסטטיסטיקה

ושכר). עבודה 
וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
הסקרים נערכו לפיהן השיטות של מפורט תיאור
בפרסום פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות ושל
הסט לירחון 5 מסי ובמוסף ,283 מס' מיוחד

.1972 לישראל טיסטי

והפגדיפ הגדרות
הכס ההכנסות כל כוללת: כספית הכנסה
הורדת לפני הבית משק של השוטפות פיות
של מהכנסות מורכבת היא למיניהם. הניכויים
במשק איורים מפרנסים ושל המשפחה ראש
(כולל ונוספת עיקרית שכירה מעבודה הבית
עבור תשלום ,13 חודש כגון: התוספות כל
ומעבודה וכדי) 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 מתייחסים אליה האוכלוסייה האוכלוסייה.
היהו השכירים משפחות כל את מקיפה תונים
ואת ויותר תושבים 2,000 בני ביישובים דיות

נערכה אלו בסקרים תקופה ובאותה 1968/69
בסקר השתמשו בה שיטה באותה ר,חקירה
הגדרות. ובאותן 1968/69 המשפחה הוצאות

הנחקרת באוכלוסייה רק איפוא הוא ההבדל
ההכ רמת על לעמוד היתה הסקרים מטרת
משכבות משפחות של התקציב ומבנה נסה
את המאפיינות אחרות תופעות ועל נתמכות
הבית וציוד שלהן הדיור תנאי כגון חייהן, ומת
רמת התפתחות על לעמוד כן וכמו שברשותן'
ובהשוואה העבר לעומת אלו שכבות של החיים

האוכלוסייה. לשאר

והפגרים הגדרות
וההגדרות הזקיפות החקירה' שיטת לפירוט
"1968/69 המשפחה הוצאות ל"סקר הסבר ראה

לעיל.
לגבי נערכו הסקרים הסקרים. אוכלוסיית

נתמכות): (אוכלוסיות שכבות סוגי חמישה
היה שבהן משפחות זקנה: קצבות מקבלי א.
רגי זקנה קצבת המקבל אחד אדם לפחות
היא זו קצבה לאומי. לביטוח המוסד מן לה

לעצמו. צבר אותה הפנסיה למעשה
כס תמיכה שקיבלו משפחות סעד: נתמכי ב.

בארץ. הסעד מלשכות קבועה פית
אנשים של משפחות : יזומה עבודה עובדי ג.
בעבו והועמקו העבודה לשכות אל שפנו

יזומות. דות
של משפחות העבודה; בכושר מוגבלים ד.
היו ואשר לעבוד בכושרם המוגבלים אנשים
לשכות של למוגבלים המחלקות בטיפול
ביום, שעות 5 של עבודה וקיבלו העבודה
"המשקם". באמצעות לעבודה שסודרו או

בהן שהיו משפחות זקנה: מענקי מקבלי' ה.
אך זקנה, לקצבת זכאים היו לא אשר זקנים
להם אושר הכלכלית הזדקקותם מפאת

מיוחדת"). זקנה ("קצבת זקנה מענק

היחידה וראש החקירה יחידת
צרכנים" כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
הוצאות בסקר הגדרה (ראה בית" "משק או

.(1968/69 המשפחה
התקבל ששמו האדם הוגדר היחידה כראש
לחקירת הביאה במדגם הכללתו ועצם לחקירה,
הוא שאתה המשפחה של והכנסותיה הוצאותיה

חי.

המדגם
נתקבל ששמו האדם שימש הדגימה כיחידת
כמסגרת ששימשו הרשימות מתוד לחקירה
וחלק זקנה קצבות מקבלי מלבד המדגם' להוצאת

הסעד: מנתמכי
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המזונות מאזן
כלליות הערות

המתכונת לפי נערך לישראל המזונות מאזן
וחק למזון הביןלאומי הארגון ידי על שנקבעה
בהתאמה המאוחדות, האומות של (פ.א.או.) לאות
דרכי הארץ. של והמיוחדים לתנאיה מסוימת
בפרסו בפרוטרוט מתוארים .המאזן עריכת
21 מס' לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מי
בסדרת 327 ומס' הטכניים הפרסומים בסדרת
בסוף רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים
המאזן מתייחס (1966/67) בתשכ"ז החל המבוא).
מזרח אוכלוסיית לרבות ישראל, לאוכלוסיית

ירושלים.
מיש המועברים למיניהם המזונות כמויות
ליש אלה ומאזורים המוחזקים לשטחים ראל
מיש היצוא עודף כדלקמן: במאזן נכללים ראל
ואילן "יצוא", בטור  אליה היבוא על ראל

"יבוא". בטור  הגירעון
הגדרות

 פקטו) (דה נוכחת ממוצעת אוכלוסייה
האוכ היא  במאזן החישובים געשים לפיד.
בשנה למעשה שנמצאה .הממוצעת לוסייה
התיירים לכך, אי המדינה! בתחום הנסקרת
נכ המאזן מתייחם אליה בתקופה בארץ ששהו
הקבועים התושבים ואילו ז> .באוכלוסייה ללים

בה. כלולים אינם ממנה שנעדרו
ומהיבוא) המקומי (מהייצור המזון נטו; מזון
אחרי ז"א המטבח, סף על הצרכן לרשות העומד
אדם, בני לצרבי שימשו שלא הכמויות ניכוי
שסופקו הכמויות וכן וכר לזרעים למספוא, כגון
מופיעים מהם שנוצרו המוצרים אם לתעשייה,
הפחת ניכוי ללא אבל מיוחדים, בסעיפים במאזן

ובישולו. האוכל הכנת תוך שנוצר

מקורות
החקלאי מהייצור המזון כמויות על נתונים
האוכ גודל הנסקרת, בשנה שנוצרו והתעשייתי
במוצרי החוץ וסחר במדינה הממוצעת לוסייה
המת הסטטיסטיות הסדרות מן מתקבלים מזון

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אימות
מצרכי מלאי על נתונים כולל נוסף, מידע
מוצרי ושיווק ייצור למיניהם, קמחים ייצור מזון,
והתעשייה, המסחר ממשרד מתקבל וכוי חלב
מפעלי ושיווק, ייצור מועצות החקלאות, משרד

אחרים. ומקורות ס,עד מוסדות מזון, תעשיית

חישוב שיטות
המזון ואבות (קלוריות) האנרגטי הערך
עיקריים) וויטמינים ומינרלים שומן (חלבון,
הממוצע המזונות מסל מצרך לכל מחושבים

בלבד, שבערים הלאיהוריות השכירים משפחות
בד. 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 הנוקר. תקופת
כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה. פעמים
במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה 14 מגיל פרט,
של בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים 12
לשנה שהנתונים מכאן הפוקד. של ביקורו פני
ראשית של להכנסה בממוצע מתייחסים מםויימת

שנה. אותה

הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

ומעלה.
דהיינו: צרכנים" ב"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
ותק לידה, יבשת כגון: בלוותים המופיעות
תכונות עפ"י נקבעות השכלה ורמת גיל בארץ,

המשפחה. ראש
יחידת אף היא זה בפרק החקירה יחידת
המת הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת העיבוד.
ע.יבוד ליחידת מתייחסים י"ב, בפרק פרסמים
יום לפחות כשכיר שהועסק פרט, והיא שונה
ראה נוספים (הסברים החקירה בתקופת אחד

י"ב). לפרק במבוא
נערך שבמסגרתו אדם, כוח סקר המדגם.
התושבים אוכלוסיית את מייצג הכנסות, סקר
ובו ומעלה) שנה 14 (בני במדינה המבוגרים
מבוגרים, אלף כ15 שנה רבע בכל נכללים
שהן לערך, משפחות אלפים לששת המשתייכים
כרבע במדינה. המשפחות מכלל אחד כאחוז

הכנסותיהן. על גם נחקרו אלו ממשפחות

הנתו;ים עיבוד 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''ב). פרק ראה קביעתו, דרך (על אדם
את בחשבון שהביא תיקון, בגורם הוכפל זד,
אדם כוח לסקר הכנסות סקר בין הקיים הנפל
הי הכנסות, על לדווח מסירוב כתוצאה (נפל
מה כ,^<10 שהיקפו וכד'), המשפחה עדרות
לכל בנפרד יישוב צורת לכל וחושב משפחות

שנה. רבע

LIVING CONDITIONS 264



בית עוזרת ת העסק
ממוצ הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים עים

.1967 בשנת החל האדם כוח
מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה כל

מטפלת. או עוזרתבית
קיימא בני מוצרים על בעלות

והסבריפ הגדרות
זו הגדרה קיימא. בני מוצרים על בעלות
נמצא קיימא בר שמוצר הבית משקי את כוללת
עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותם
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 כגון: פרטיים' לצרכים הקבוע לשימושו
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל
הם י"א/27 ועד י"א/24 בלוחות האחתים

המתאימה. בקבוצה המשפחות מכל אחוזים
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 כ000'5

ומוסדות. קיבוצים לאוכלוסיית פרט בארץ
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל
1971 צעירים זוגות סקי

החיים רמת את לבדוק היא הסקר מטרת
של ההשתכנות וצורת הדיור תנאי את ובעיקר

האחרונות. בשנים שנישאו זוגות
היהו הזוגות כל את כללה הסקר אוכלוסיית
בתקופה לראשונה) הזוג בני (שני שנישאו דים
ושהתגוררו 31*1970 לבין 1*11967 שבין
הפל בסך עירוניים. ביישובים 1971 בראשית

זוגות. 47,000 הסקר אוכלוסיית מקיפה
והסברים הגדרות

(ראה הכוללת הכספית ההכנסה הכנסה:
לעיל). עירוניות" שבירים "הכנסות הגדרה

בני את רק כוללת הזוג) (משפחת משפחה
וילדע. הזוג בני את או הזוג

חקירה יחידת הגדרת ראה בית; משק
הכוונה כאן לעיל. המשפחה" .הוצאות ב"סקר

ממנו. חלק היא הזוג שמשפחת הבית למשק

לוח על מבוססים החישובים ליום. לגולגולת
הארץ. למזונות מסוימת בהתאמה ביןלאומי1

דיור
הינם בלוחות ההיור צפיפות על הנתונים
שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים
המשפחה לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי
ארגו הסקר' מבנה על למוסדות). (פרט במדינה
ותעסוקה. אדם כוח י"ב, פרק ראה וביצועו נו
נתקבלו י"א/17י"א/21 בלוחות הנתונים
מיוחד כנושא שצורף ,1971 היור תנאי מסקר

.1971 בינוארמרס האדם כח לסקר

והסברים תררות
החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
המשפחה למגורי המשמשים החדרים וחצאי
מטבח, החדרים: במניין נכללו לא הנשאלת.
חדרים מרפסות, שימוש, בית אמבטיה, חדר
בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים
על הנתונים לגבי לדיירים. המושכרים והדרים
הובאו קיבוצים, הכוללים הדיור, צפיפות
תפוסים שהיז חדרים רק בקיבוצים בהשבון
ומעלה). 18 (בני המבוגרים המשפחה בני ע"י
בקיבוצים, ציבור ובנייני ילדים נכל.לובתי לא

.וכדי. תרבות אולמי אוכל, חדרי כגון:
הדיור) (=צפיפות לחדר הנפשות מספר
הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב
התפוסים הכל.החדרים בסך בדירה כלל בדרך

הבית). (משק המשפחה בני ידי על
החו שהבעלים דירה זוהי בבעלות דירה
הגר הבית משק מבני אחד הוא עליה קיים

דירה. באותה כלל בדרך
השכו מהדירות בחלק מפתח, בדמי דירה
הדייר) הגנת חוק לפי מוגנות בדירות (לרוב רות
וכאשר אם כספי פיצוי לקבל זכות לשוכר יש

הדירה. את יעזוב
לקבל שאפשר הסכום הוא הדירה ערך
תיווך, הוצאות (כולל תימכר אם הדירה עבור
המשפחה. הערכת לפי זכו') דין, לעורך תשלוט

מקורות
מבו י"א/17י"א/21 בלוחות האומדנים
מיוחדת מחקירה שהתקבלו תוצאות ■ ,על ססים
כנושא שנים ולכמה אחת הנערכת דיור תנאי על
נחקרו זו במסגרת האדם. כוח בסקר מיוחד
המייצגים בית משקי כ900'4 1971 בינוארמרם
לקיבוצים, פרט המדינה, אוכלוסיית כלל את

ובדוים. מוסדות
אולם בית, משק היתה החל!ירה יחידת
לוחות (כגון מסוימים .במקרים העיבוד יחידת

דירה. היא י"א/19י"א/21)
המבוא. בסוף אחרים" פרסומים ראה 1
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הוא בה הגר שהזוג דירה בבעלות. דירה
התוקי. בעליה

בשכר שכורה דירה מ3תח; ברנזי דירה
גדול כסף סכום שילם השוכר אך נמוך חודשי

הבית. לבעל מפתח כדמי
מקורות

מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנהוגים
פברואר סוף בין שנחקרו זוגות כ2,000 של

.1971 יוגי לראשית
הנישואין תעודות מתוך הוצא המדגם
לפי זה לצורך שמוינו לאחר הדתות שבמשרד
לערי הנישואין לעריכת המורשה גר שבו היישוב
נקבעה בעיבוד אחרות. ולערים ופיתוח עולים
מקום לפי ערים .לשכבת זוג של השתייכותו
שכ לפי נקבע בסקר משקלו אולם שלו, מגוריו
של מגוריו מקום לפי שהוגדרה הדגימה בת

המיורשה.

אזור, עקיבא, אור יהודה, אור עולים; ערי
יהוד, הכרמל, טירת אולגה, גבעת יעקב, באר
קדימה, עתלית, גשר, ולוד, יונה, כפר יקנעם,

רמלה. רכסים, העין, ראש עקרון, קרית
באר אשקלון אשדוד, אופקים, פיתוח: ערי
הצור, דימונה, שמש, בית שאן, בית שבע,
העמק, מגדל כרמיאל, ירוחם, יבנה, טבריה,
עפו עכו, נתיבות, עלית, נצרת נהריה, מעלות,
קרית מלאכי, קרית גת, קרית צפת, ערד, לה,

שדרות. שמונה,
של (באחוזים) חלקו הוא דיור חוב עומס
כולל החוב ההכנסה. מתוך השוטף הדיור חוב
חשבון על התשלומים את דירות בעלי אצל
ואצל הדירה, רכישת לצורך ההלוואות פירעון
במקרה הדירה. שכר את  דירות שוכרי
הדיור חוב כולל מפתח, בדמי שבורה שהדירה
לצורך שנלקחו הלוואות לפירעון תשלומים גם

המפתח. דמי תשלום

פרסומים

(1969) דיור תנאי סקר
ןן חלק  (תש"טתשכ"ס) בישראל החקלאות

(1968) עמירר דיירי סקר
א'. חלק  (1968/69) המשפחה הוצאות סקר
מיו באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים

(1968/69) חדות
כלליים סיכומים  (1971) צעירים זוגות סקר
 ב' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר

בישראל התזונה רמת
 ג' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר

מיוחדות משכבות משפחות תקציבי
 ד' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר

המשפחה הכנסות
(1971) שכירים משפחות הכנסות סקר

(323)
(327)
(329,
(330)
(340)

(375)
(368)

(378)

(388)

(395)

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרמומי
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)
(1963/64) המשפחה הוצאות סקר (200)

(1963/64) חיסכון סקר (217)

עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר (225)
(1963/64)

(1964/65) חיסכון סקר (239)
(1966) דיור תנאי סקר (241)

(1963/64) מזון צריכת דפוסי (253)
(19651967) הכנסות סקרי (283)

 (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (290)
מוקדמות תוצאות

אחרים פרסומים
Levels of Nutrition in Israel (19631964); The Ministry of Education and Culture and ^^ד
Central Bureau of Statistics  Jerusalem, 1966.
FAO, Food Composite n Tables for International Use, Rome 1964.
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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE י1968/69 1968/69 המשפחה הוצאות סקר
יהודים שכירימ למשפחת חודש*, בממוצע והוצאה הכנסה  *"א/1. לוח

ומעלה תושבים 10,000 בני ביישובים
TABLEXI/1._ AVERAGE MONTHLY INCOME AND EXPENDITURE PER FAMILY

OF JEWISH EMPLOYEES IN SETTLEMENTS WITH 10,000 INHABITANTS AND OVER

1956/57  1968/69

Families in sample
Average sizeof family
Earners per family

Total income
Total money income

CONSUMPTION EXPENDITURE _
TOTAL

Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health, education, culture and
entertainment

Transportation, cigarettes and services
Organization dues and donations

CONSUMPTIONEXPENDITURE_
TOTAL

Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health, educaiton, culture and
entertainment

Transportation, cigarettes and services ■1

Organization dues and donations

1968/69 1963/64 1959/60 1956/57

1,480
3.9
1.5

.IL
1,114
1,002

1,582
3.9
1.4

703
614

1,112
3.8
1.3

378

6,614
3.9

ל'י

272

At current prices שוטפים במחיריט
1,017 672 417 313

122152205274
364897128

26344860

22356279
364466100

365493183

274290176

781116

Percentagesאחוזים

100100100100

39363127
12121413

8876

7898

12111010

11131418

9101316

2222

CONSUMPTIONEXPENDITURE
TOTAL

Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
aothing and footwear
Health, education, culture and
entertainment

Transportaiton, cigarettes and services
Organizaiton dues and donaitons

(ל"י) 1989 אוגוסט 1968 ספטמבר במחירי
At September 1968 August 1969 prices (IL.)

1,017 836 674 554

196227250274
90109130128

47556460
31446679
505977100
7293117183

5674118176

12121416

במדגם מקפחות
ממוצע משפחה גודל
למשפחה מפרנסים

כוללת הכנ0ה
כוללת כספית הכנסה

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל pm

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובידור תרבות חינוך, בריאות/

ושירותים סיגריות תהנורה,
ותרומות ארגון מסי

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלנשה

ובידור תרבות חינון, בריאות,

ושירותים סיגריות תחבורה,
ותרומות ארגון מסי

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובידור תרבות חינון, בריאות,

ושירותים סיגריות תחבורה,
ותרומות ארגון מסי
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עירונית, למשפחה חודשי בממוצע וחיסכון הוצאה הכנסה,  י"א/2. לוח
המשפחה ראש של בעבודה מעמד לפי

TABLE XI/2.  AVERAGE MONTHLY INCOME, EXPENDITURE AND SAVING
per UBBAN FAMILY, BY EMPLOYMENT STATUS OF FAMELY BEAD

1968/69

Family head המשפחה ראש

שייך לא
לכוח
העבודה
Not in
labour
force

עצמאי
Self

employed

שביר
Employee

הכל סך
Total

Families in urban population (thous.)
Families in sample
Average size of family
Earners per family

115.2
449
2.5
0.4

103.2
406
4.0
1.5

395.8
1,576
3.9
1.5

614.2
2,431
3.7
1.3

(אלפים) העירונית באוכלוסייה משפחות
במדגם משפחות

ממוצע משפתה גודל
למשפחה מפרנסים

.ILליי
כוללת 1,005.81,093.21,256.8478.9TOTALהכנסה INCOME :105.9110.3121.976.3Thereofמזה:זקופה Imputed ומחברות שכירה .645.5924.4151.0132.4מעבודה From employed work and
membershipבקואופרטיב in cooperative

עצמאית 159.86.0909.113.8Fromמעבודה selfemployed work
ותמיכות קצבות 77.938.056.5234.4Fromמפנסיות, pensions, allowances

למשל והעברות ישירים מסים
הכל סך  אחרים 168.2182.6267.529.2בית

and assistance
DIRECT TAXES AND TRANSFERS
TO OTHER HOUSEHOLDS 

ישירים 146.4158.6239.221.5מסים
TOTAL

Direct taxes אחרים בית למשקי 21.824.028.37.7Transferהעברות to other households

הכל סך  לתצרוכת 926.21,016.21,040.1517.4CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE
256.3274.8290.0164.2מזון

TOTAL
Food ופירות ירקות מזה:

בשר
66.0
39.1

70.2
42.1

75.4
47.5

43.3
21.7

Thereof: Vegetables and fruit
Meat

28.228.832.722.3Poultryעופות ומוצריו 25.627.228.517.7Milkחלב and dairy products
126.2128.0149.099.8Housingדיור

הבית ומשק הדירה החזקת
ולמטבח לבית וציוד ריהוט

56.2
68.2

59.7
80.1

62.1
62.9

39.1
32.2

Dwelling and household maintenance
Furniture, household equipment and

והנעלה הלבשה
בריאות

89.2
39.3

99.3
40.6

101.3
52.3

44.4
23.0

kitchen utensils
Clothing and footwear
Wealth ותרבות חינוך

ושעשועים בידור
44.6
78.2

51.2
88.2

51.8
94.1

15.5
29.8

nctlim
Education and culture
Recreation and entertainment ושירותים סיגריות תחבורת,

והובלה נסיטות מזה:
154.0
70.9

178.1
84.0

164.0
69.8

62.3
27.2

Transportation, cigarettes and services
Thereof: Travel and transport

57.866.465.421.3Servicesשירותים ותרומות ארגון 14.116.313.27.2Organizationמסי dues and donations

הכל סך  80.769.6221.111.8SAVINGחיסכון  TOTAL חוזי :25.230.030.63.9Thereofמזה: Contractual ערך 21.823.324.314.7Inבניירות securities 36.639.735.626.7Inבנדל'ץ real estate 37.53.7204.73.2Businessעסקי מובהקים חדפעמיים 28.325.352.217.2Significantתקבולים nonrecurrent

מובהקים לא חדפעמיים 21.122.78.127.0תקבולים
receipts

Other nonrecurrent receipts
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של עשירון בכל מסים ניכוי ואחרי לפני כספית הכנסה אחוז  י"א/3. לוח
עירוניות1 משפחות

TABLE SI/3.  AVERAGE MONTHLYMONEY INCOME BEFORE AND AFTER TAX
DEDUCTION IN EACH DECILE OF URBAN FAMILIES 1

1963/64; 1968/69
1963/641968/69

ניבוי ניכוילפני ניכויאחרי ניכוילפני אחרי
מסיםמסיםמסיטמסים

Before taxAfter taxBefore taxAfter tax
deductiondeductiondeductiondeduction

.ILלי
ממוצעת חודשית כספית 595501900744Averageהכנסה monthly money income

perלמשפחה family
Percentagesאחוזים

המשפחות 100.0100.0כל
] 7

100.0
1.5

100.0
1.8

ALL FAMILIES
Lowest decile תחתון עשירון

שני עשירון
שלישי עשירון
רביעי עשירון
חמישי עשירון
שישי עשירון
שביעי עשירון
שמיני עשירון
תשיעי עשירון
עליון עשירון

3.6
5.2
6.6
7.9
9.1
10.7
12.8
15.9
26.8

4.2
5.9
7.4
8.6
9.8
11.2
12.9
15.5
22.8

3.2
5.0
6.4
7.9
9.3
10.9
13.1
16.5
26.2

3.8
5.6
7.1
8.4
9.8
11.3
13.3
16.2
22.7

Second decile
Third decile
Fourth decile
Fitfh decile
Sixth decile
Seventh decile
Eighth decile
Ninth decile
Upper decile

במבוא. הגורה ראה 1

expenditure survey of families in special populations נתמכות משכבות משפחות תוצאות סקר
משפחות של חודשי בממוצע התצרוכת והרכב תצרוכת חיסכון, י"א/4. לוח

נתמכות משכבות
TABLE XI/4. AERAGE MONTHLY SAVING, CONSUMPTION AND COMPOSITION

OF CONSUMPTION OF FAMILIES IN SPECIAL POPULATIONS
' 1968/69

JL2

~£ S

//
ap S

**Ip X

S

Average family size
Average number of earners per family

Income per family
Direct taxes
Saving
Consumption expenditure  Total

CONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL

Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothingand footwear
Health, education, culture and entertain
ment

Transportation, cigarettes and services
Organization dues and donations
Saving as percent of total income

3.14.45.83.62.6
0.60.91.91.70.7
.ILלי
386392580515649
4242434685

5910629
411441630517622

Percentagesאחוזים
100100100100100

31
18

7
6
8
15

13
2

+4.8

40
14
7
6

10
12

9
2

+ 1.2

42
13
6
7

11

10

9
2

+ 1.8

44
14
7
8
10
8

8 8
1 1

2.4 1.4

44
17
7
6
8
9

ממוצע משפחה גודל
למשפחה מפרנסים ממוצע

למשפחה כוללת הכנסה
יקירים מסיט

חיסכון
הכל סך  לתצרוכת הוצאות

הכל לתצרוכתסך הוצאות
ופירות) ירקות (גולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובידור תרבות חינוך/ בריאות'

ושירותים סיגריות תחבורה'
ותרומות ארגון מסי

כוללת מהכנסה כאחוז חיסכון
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SURVEY OF INCOME OF URBAN EMPLOYEES' FAMILIES עירוניות שכירים משפחות הכנסות סקר

קבוצות לפי הכוללת, הכספית והכנסתן עירוניות שכירים משפחות  י"א/5. לוח
ברוטו שנתית הכנסה

TABLEXI/5. URBAN EMPLOYEES' FAMILIES AND THEIR TOTAL MONEY
INCOME, BY GROSS ANNUAL INCOME GROUP

19651971

1 971

כספית הכב6ה 119651196619671968196919701971קבוצת

<.

1£*IS2Gross annual
(ליי) ברוטו שנתית

11
r B

1!
income group (IL.)

" >
?= CO

■3

(ליי) ממוצעת 7,8008,7009,3009,60010,40011,80012,800XXAverageהכנסה income (IL.)
(ליי) הציונית 6,9007,4007,7008,5009,20010,10011,200XXMedianהכנסה income (IL.)

איהשוויון 0.3046.3260.3620.3290.3160.3050.293XXLorenzמקדט inequality
לורנץ של

(אלפים) משפחות הכל 299.4329.6374.9397.7417.1417.3433.9XXסך
coeiffcient

Total families (thousands)
המשפחות Percentageאחוז of families

הכל 100.0100.0100.0100.010O.O100.0100.04.01.5TOTALסך
2,999 9.39.011.09.26.53.82.72.71.1Upעל to 2,999
3,000 3,9997.86.26.35.03.23.22.33.2.23,000 3,999
4,000 4,99911.69.47.46.5, 5.73.72.83.01.14,000 4,999
5,000 5,99911.410.29.56.86.66.03.53.61.25,000 5,999
6,000 7,99922.421.218.319.019.717.414.13.91.26,000 7,999
8,000 9,99913.413.714.115.716.015.616.9,4.21.38,000 9,999
10,00012,49910.712.010.513.7.14.214.016.04.31.410.00012,499
12,50014,9996.16.88.98.59.011.012.34.01.612,50014,999
15,00019,9995.26.98.09.511.414.515.14.11.815,00019,999
20,00024,9991.62.83.44.05.16.18.5.4.11.920,00024,999

,. 25,00029,999
1 30,000+ . .

0.51.82.62.12.6} 4.72.8'
3.0

4.0
3.7

2.2
2.0

25,00029,999
30,000+

preceirtageofההכנסהאחוז income1

הכל O100.0100.0XXTOTAL.100.0100.0100.0100.0100סך

2,999 2.42.02.21.40.90.70.4XXUpעל to 2,999 3,0003,9993.52.52.41.81.11.00.6XX3,0003,999
4,000 4,9996.84.93.63.12.51.41.0XX4,0004,999
5,000 5,9998.06.55.63.83.52.81.5XX5,0005,999
6,000 7,99919.916.813.613.813.210.37.7XX6,0007,999
8,000 9,99915.414.113.514.713.811.912.0XX8,0009,999
10,00012,499915.215.312.616.015.213.414.0XX10,00012,499
12,50014,99910.610.713.012.111.912.913.2XX12,50014,999
15,00019,99911.413.614.617.218.821.120.0XX15,00019,999
20,00024,9994.87,18.09.210.811.514.8XX20,00024,999

r 25,00029,999
130,000+2.06.510.96.98.3} 13.06.0

8.8
X

. x
X

X
25,00029,999
+30,000

' Only Jewish employees' families. בלבד. יהודיות שבירים משפחות ,1
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עירוניות, שכירים למשפחות בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה י"א/6. לוח
משפחה גודל ולפי המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE XI/6.  AVERAGE GROSS ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEES FAMILY, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION OF FAMDLY HEAD AND SIZE OF FAMILY

19551971

1971

מספרגודל

משפתות119651196619671968196919701971
מפרנסיםמשפוזה(אחוזים)

ממוצע
Families
)percen
tages)

ממוצע
Average
size of
family

Average
number
of

earners .ILל"י

7,8008,7009,3009,60010,40011,80012,800100.04.0l.SALLכל
FAMILIESהמשפחות

Continent
of birth

לידה andיבשת period
ofותקופת immi
grationעלייה

7,8008,7009,4009,60010,50011,90012,90097.23.91.5Jewishיהודים families
6,2006,8006,7007,7008,3009,70010,70040.34.81.5AsiaAfricaאסיהאפריקה

Immigrated :

1947 עד 7,8008,5009,2009,4009,10011,00011,9004.64.21,5Upעלו; to 1947
194819546,2007,1007,0007,9008,70010,000J 1,50021.64.91.619481954

119551960
1 1961+

e cnr\5,700 {
6,1007,0007,9009,5009,8006.94.91.519551960
5,4006,3006,9008,3008,5007.24.91.51961 +

8,6009,90011,10010,90012,00013,20014,40041.43.11.4EuropeAmericaאירופה
Immigratedאמריקה :

1947 עד 10,40013,50012,80013,10014,70016,10014.23.21.4Upעלו: to 1947
194819547,90010,30010,40011,10013,00014,90015.53.31.519481954

,19551960
( 1961 +

6,9007,400 \
9.7009,70012,20012,20012,9004.53.01.419551960
6,9008,7009,50010,20011,0007.22.81.41961 +

ישראל 9,40010,60011,00011,40011,90013,60014,60015.53.71.5Israelילידי born
יהודים לא

7,0007,0008,4008,1008,6002.86.41.3NonJews

Personsנפשות in family
במשפחה

14,7005,8005,4005,7007,7007,8007,8005.2XX1

26,9007,6009,5008,2009,10010,40011,50019.3XX2
38,2009,3009,30010,10011,00012,40013,30020.6'xX3
48,80010,40011,00011,20012,10013,80015,00024.4XX4
58,3008,9009,80010,10010,60012,70013,20013.4XX5 ■
67,0007,7008,6008,6009,60010,70013,0006.1XX6
76,6007,3006,7008,3009,30011,10011,0004.4XX7
85,6007,2007,0008,8009,2009,50011,0003.2XX8
29 +6,7007,6007,2008,6009,00010,70011,3003.4XX92+

Only Jewish employees* families.
The average sizeof familyin this group is 10.0.

בלבד. יהודיות שבירים משפחות 1
.10.0 הוא זו בקבוצה הממוצע המשפחה גודל 2
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכגסה י"א/7. לוח
ההכנסה מקור לפי

TABLE xi/7. _ AVERAGE GROSS ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN

EMPLOYEE'S FAMILY, BY SOURCE OF INCOME

19671971

Sourceof income

1971

יהודים
Jews

הכל סך
Total

1970 1969 1968 1967 ההכנסה מקור

TOTAL

IL. ל"י

12,900 12,800 11,800 10,400 9,600 9,300 הכל סך

Percentages אחוזים

הכל ההכנסהסך O100.0100.0SOURCE.100.0100.0100.0100מקור OF INCOME  TOTAL

שבירה 92.494.093.093.094.194.2Fromמעבודה employed work

המשפחה ראש של :75.676.175.775.077.477.3Thereofמזה: of family head

המשפחה ראש אשת 10.210.710.011.09.910.0ofשל family 8י1^110 wife

אחרים מפרנסים 6.67.27.37.36.86.9ofשל other earners

עצמאית 3.71.61.92.11.31.3Fromמעבודה selfemployed work

ודבידנדות ריבית 0.50.4rמרכוש, Fromו0.8 property, interest and dividends

L
4.64.6

ומענקים תמיכות 3.44.0JFromמפנסיות, pensions, assistance and grants
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י"א/8. לוח
המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל משפחה, גודל לפי

TABLE XI/8.  AVERAGE GROSS ANNUALMONEY INCOME PER URBAN
EMPLOYEE'S FAMILY, BY SIZE OF FAMDLY, AGE AND YEARS OF STUDY

OF FAMILY HEAD
1969; 1971

משפחה גודל
ראש וגיל
המשפחה

משפחות
(אחוזים)
Families
)per

centages

גודל
משפחה
ממוצע
Average
size of
family

08פר
מפרנסיט
ממוצע
Average
number

of
earners

המשפתה ראש של לימוד שנות
Years of study of family head

Size of family
and age of
family head  הכנסה

הכל סך
Income
total

0145891213 +

.ILלי

הכל 100.04.01.410,4006,400סך
1969

8,300 7,80011,(0014,800TOTAL

נפשות
במשפחה

Persons in
family

14.9X1.07,700(3,800)(3,900)4,40011,4008,5001

218.8X1.39,1004,3005,9006,50010,40013,600. , 2

322.2X1.411,0005,4006,9008,70011,90014,300■3

424.7X1.412,1006,4008,5009,40012,40017,3004

512.6X1.410,6006,9006,9008,90012,00016,6005

16 +16.8X1.79,4007,90010,1008,60010,90013,40061 +

הכל 100.04.01.512,8008,800סך
1971

10,500 9,40013,60017,900TOTAL

ראש גיל
המשפחה

Age o f family
head

14248.23.51.69,500(5,100)(7,100)7,50010,80011,0001424

253426.83.91.312,300(5,800)(8,000)9,10012,70017,0002534

354422.24.91.413,1007,8009,80010,70014,70019,6003514

455422.04.31.714,4009,90010,70013,00015,20019,7004554

556417.12.91.512,90010,3009,00010,40014,20018,8005564

65 +3.72.71.511,400(9,000)(5,500)9,600(10,800)(21,000)65+

\ Average size of family in this group is 7.6.
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6.ל. הוא זו בקבוצה המשפחה.הממוצע גודל 1
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תשל'יא המזונות, מאזן  י"א/9. לוח
המזונות מאזן

אחרת צוין לא אם טונות,
לתעשייה

שלא ושימוש

במלאיייצור המצויהיבואיצואשינוי
בני לתזונת

אדם1
Productionמצרך

ChangeExportsAvailable' For industry
in stockssupplyand not for

human con
sumption1ו

ומוצריהם דגנים
199,500+61,00053,000371,200456,70048,200חיטה

שועל משיבולת קווקר
פנינה גריסי
נקי אורז

303
400

+2,50012,000

124

34,950

427
. 400

20,450


מקולפת כוסמת
200200

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה 142,0001,00017,9006,621131,72120,547תפוחי

אדמה תפוחי קמח
קורנפלור

426
>4,035

130
181643

375
295

. 931
3,8682,264

ודבש ר סוכ
29,004+2,00042,000139,958124,96216,850סוכר

2,000דבש


5401,460

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
יבשות מאכל 3,130177קטניות

8,12211,4291. / 715

שומשמין
מקולפים בטנים

חמניות

4505053003,9164,11610

13,800
2,850

+1,650
250

6,1502506,250
3,100

400
50

מקולפים +1,300אגוזים 150


1,8503,000

.507,250+500ירקות6 117,9004,750393,60026,850 ■

פירות
56,300+61415,615בננות


40,071"J  4,000

הדר פרי
זהב 1,044,600980,6272,84166,8141,650תפוחי

361,300347,71310,22023,807600אשכוליות

46,40034,70437012,066300לימונים

אחר הדר 61,200פרי
28,81221032,598800

■ , ומלונים 130,90090038,00092,0006,050אבטיחים :

למאכל 5,5001,80035657,330זיתים

+66,600ענבים 1,5524562,90067,492"'y 42,201

נשירים 146,500+8,6254,1001,700135,4752,455פירית

שונים 23,000+3926,41523216,4252,911פירות

( למאכל 370צימוקים


9501,320500

אחרים מיובשים פירוח


794794

1 מיבוא ומשומדים

י בשר
'r וקפוא טרי 19,200+2,25012535,40052,225בקר,



משקל 1 מבוגר 1,420צאן


100
1,320

קרקס ן וגדיים 2,250טלאים
2,250

(■ אחר 5,475בשר
5,475

למאכל הניתנים וכוי פנים 3,600חלקי



5,3118,911

הנ*ל החיים מבעלי

LIVING CONDITIONS 274



FOOD BALANCE SHEET

TABLEXI/9. FOOD BALANCE SHEET, 1970/71

Tons, unless otherwise stated

Commodity

Per capita supplies* לגולגולת2 npDon

ליום שומן
(גרם)

Fat per day
)grams)

ליום חלבון
(גרם)

Protein per
day (grams)

מספר
הקלוריות
ליום

Caloires per
day

ליום גרם
Grams
per day

לשנה קג
Kg.

per year

(נטו) מזון
Food (net)

Cereals andcereal products
Wheat
Oats, lfakes
Pearl barley
Rice, milled
Buckwheat, hulled

Potatoes and starches
Potatoes
Potato lfour
Cornlfour

Sugar andhoney
Sugar
Honey

Pulses, oil seeds andnuts
Pulses, edible, dry
Sesame seed
Groundnuts, shelled
Sunlfower
Nuts, shelled

Vegetables6
Fruit
Bananas
Citrus fruit
Oranges
Grapefruit
Lemons
Other citrus fruit

Watermelons and sugar melons
Olives, edible
Grapes
Deciduous fruit
Miscellaneous fruit
Raisins, edible
Other dried andpreserved fruit, imported

Meat
Beef ,fresh and frozen ך
Sheep and goats I Carcass
Lambs and kids | weight

Other meat J
Offal and other edible parts of above
mentioned animals

4.4
4.3

0.1

0.1
0.1

6.3
0.3
1.8
2.3
0.6
1.3

0.7
2.1
0.1

0.1

0.1
0.1
0.7
0.1
0.4
0.5

19.4
8.0
0.2
0.1
1.7
0.6

34.6
33.4

1.2

1.8
1.7
0.1

4.8
2.1
0.7
1.3
0.4
0.3

3.7
2.3
0.3

0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
,0.2
0.6
0.1

21.7
7.0
0.1
0.2
0.5
1.3

1,069
1,000

1

1

66
1

78
70
3
5

379
375
4

104
33
21
28
8
14

74
161
22

19
5
3
9
10
7
14
59
9
2
2

268
102
2
2
18
11

285.8
0.3
0.3
18.4
0.3

99.7
0.8
1.4

97.0
1.4

9.6
3.6
5.2
2.7
2.7

329.3

32.3

58.6
20.8
10.7
28.5
77.3
6.6

;22.7
119.5
12.1
0.8
0.8

46.8

1.9
4.9
7.9

3408,500104.3
4270.1
4000.1

20,4506.7
2000.1

111,17436.4
9310.3

1,6040.5

108,11235.4
1,4600.5

10,7143.5
4,1061.3

5,8501.9
3,0501.0
3,0001.0

120.2

11.8

366,750

36.071

65.16421.4
23,2077.6
11,7663.9
31,79810.4
85,95028.2
7,3302.4

.25,2918.3
133,02043.6
13,5144.4

8200.3
7940.3

*''V.
52,22517.1
1,3200.4
2,2500.7
5,4751.8
8,9112.9
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(המשך) וגשל"א המזונות, מאזן  י"א/9. לוח

אחרת צוין לא אם טונות,
לתעשייה

שלא ושימוש
בני לתזונת

אדם
For industry
and not for
human con
sumption1

ההספקה
המצויה

Available
supply

יבוא
Imports

יצוא
Exports

נמלא' שינוי
Change
in stocks

ייצור
Production מצרך

77,925

Ki

111,475
649

74,647

23,350
4,222
4,157

466,464270,537
47,02219,180
11,0968,550
7,360

16,038

928

1,109

7,603400
10,689

10,819 

22,048

55,90021,100
24,770450
3,455400

669
4,025
200

2,987

450

 115,500

4,908
4,080

180

+2,594

+2,250
+686
77

13,400

400

0

66

350
100

+2,650

+114

7,400
350

400

+4,400

135

665977,466
1,45038712,009
7351404,692

80,228

26,050

466,464
47,022

412
7,360
16,038

928
1,459
7,417
10,689
10,819
22,048

867,700
25,120
2,920

8,034
13,072
5,287

מנוקה) בלה' (מרוט עוף
מיבוא משומר

ביצים

דגים
שלם) (משקל וקפואים טריים

(פילה) קפואים
ושונים מלוחים

ומוצריו חלב
בקר חלב
צאן חלב

ומלא) (רזה חלב אבקת
רזה רבה גבינה

שמנה רכה גבינה
מלוחה גבינה
מותכת גבינה

ואחרות קשות גבינות
'שמנת
לבן

ויוגורט לבנייה אשל'

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמתים שמני

מרגרינה
חמאה

שונות
קקאו ואבקת שוקולדה

ממתקים
ריבות

שי9ור חיטק, קמח 3 .3,052 ,000 הממוצעת: האוכלוסיןה 1 ולזרעים חיים בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל 1
ליצוא שומשומין מוצרי לייצור ששימשה כמות כולל  בינ>0. תוצרת לייצור ששימשה במות כולל לא * אחוז. 77.9 המיצוי

המרגרינה. במפעלי שזוקקו שמנים כולל 8 וגירה. ביצי ל ופופקורן. מתוק תירס לשימורים, א9ונה דלעח, כו^ל 6
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TABLEXI/9. FOOD BALANCE SHEET, 1970/1971 (CONT.(

Tons, unless otherwise stated

לגולגולת2 npsonPer capita supplies2

(נטו) לשנהמזון ליוםק*ג גרם
מספר

ליוםהקלוריות חלבון
(גרם)

ליום \aw
Commodity(גרם)

Food (net)Kg.GramsליוםProtein perFat per day
per yearper dayCalories per

dayday (grams)(grams)

111,475100.0 36.513212.58.7Poultry (dressed not drawn(
6490.5 0.210.10.1Preserved, imported

66,72260.0 21.9866.66.2

152.80.4Fish
23,35021.1 7.791.80.2Fresh and frozen (round weight(
4,2223.8 1.430.6Frozen (ifllet(

4,1573.8 1.430.40.2Salted and miscellaneous

22414.212.5Milk andmilk products
195,927175.9 64.21075.85.5Cow's milk
27,84224.9 9.1181.01.1Sheep and goat's milk
2,5462.2 0.880.80.1Milk dried (skim and whole(
7,3606.6 2.451.0Cheese, soft, skim milk
16,03814.5 5.3221.91.3Cheese, soft, whole milk

9280.8 0.320.20.2Cheese, salted
1,1091.1 0.430.30.2Cheese, processed
7,2036.6 2.4201.81.3Hard cheese and other
10,6899.6 3.5(70.31.6Cream
10,8199.6 3.560.30.3Leben

22,04819.7 7.2160.80.9Eshel, lebenia and yogurt

45351.6Oilsandfats
34,80031.2 11.427631.2Vegetable oils, reifned, edible
24,32021.9 8.0J5818.2Margarine
3,0552.7 1.0192.2Butter

860.32.0Miscellaneous
7,4666.6 2.4330.32.0Chocolate and cocoa powder
12,00910.7 3.941

Sweets
4,6924.1 1.512Jam

\ I

*/

* Including waste and quantities used for animal feed and seeds. 2 Average population 3,052,000. 3 Wheat lfour,
extraction rate  77.9^. * Excluding quantity used for intermediate products. 5 Including quantity used for the
production of sesame products for export. 6 Including pumpkins, peas for canning, sweet corn and popcorn. ל Eggs
for hatching. ' Including oils refined in margarine factories.
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ליום לגולגולת קלוריות  >"א/10. לוח

TABLE XI/10.  CALORIES PER CAPITA PER DAY

1949/50  1970/71 תשל'א, עד תשי

תשיימצרך
1949/50

תשט''ו
1954/55

תש"ך
1959/60

תשביה
1964/65

תשגיז
1966/67

תשכיח
1967/68

תשכ'ט
1968/69

תשיל
1969/70

תשל"א
1970/71Commodity

הכל 2,6102,8602,7722,8192,9232,9342,9352,9882,997TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,3511,1571,0331,0671,0691,0671,0671,069Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה תפוחי
ועמילנים

989077727372717978Potatoes and starche

ודנש 184255311365364367378376379Sugarסובר and honey

גר9יני קטניות,
ואגוזים שמן

6211485911011018796104Pulses, oil seeds and
nuts

י6569ירקות 67657171707774Vegetables

(גולל טירות
ומלונים אבטיחים

105102147166177173164164161Fruit (including
watermelons and
sugar melons)

9587143210240245257264268Meatבשר

;6159ביצים 73868783888986Eggs

582718171618151615Fishדגים

ומוצריו ,197229חלב 220201201206212224224Milk and milk
products

ושומנים 343400406429442449444452453שמנים
V
Oils and fats

827768848480828486Miscellaneousשונות

4. .*
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ליום לגולגולת חלבון  י"א/11. לוח
TABLE XI/11.  PROTEIN PER CAPITA PER DAY

1949/50  1970/71 תשלא, עד תשי
Gramsגרמים

Commodityתשליאתשילתשכיטתשכיחתשביזתשביהתשיךתשטיותשי 1949/501954/551959/601964/651966/671967/681968/691969/701970/71מגרך

הכל 83.988.885.185.289.189.089.991.592.8TOTALסך
ו

לי :32.229.834.039.141.441.743.344.345.3Thereofמזה:מבע from animals

חייס
19.319.520.420.821.7Meatנ.7.47.011.8.17בשר

4.64.55.56.66.66.46.76.86.6Eggsביצים

7.14.03.03.02.72.92.72.72.8Fishדגים

ומוצריו 13.114.313.712.412.812.913.514.014.2Milkחלב and milk
products

ומוצריהם 41.445.539.734.534.934.734.734.634.6Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 2.22.11.71.61.51.61.61.81.8Potatoesת9ותי and starches

ועמילנים
גרעיני ,3.2.6.14.04.45.04.84.14.54.8Pulsesקטניות, oil seeds and
ואגוזים שמן

ירקות
(גולל פירות
.אבטיחים
ומלונים)

ושומנימ שמנים

2.93.13.53.03.53.53.53.73.7
JIUtS

Vegetables
1.81.8

0.1

2.12.32.52.42.42.32.3Fruit (including
watermelons and
sugar melons)

Oils and fats

0.20.30.10.30.30.30.30.30.3Miscellaneousשונות

V*■

ליום לגולגולת שומן  י"א/12. לוח
TABLEXI/12.  FAT PER CAPITA PER DAY

1949/50  1970/71 תשלא, עד תשי
Grams

גרמים

Commodityתשליאתשילתשכ"טתשביחתשכיזתשכיו!תשיךתשטיותשיי 1949/501954/551959/601964/651966/671967/681968/691969/701970/71מצרך

הכל 73.982.286.795.099.8100.9101.2104.3105.7TOTALסך
ו

ומוצריהם 5.45.74.84.34.44.44.44.44.4Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
■; ועמילנים י

 גרעיני 2.95.75.05.15.45.55.15.56.3Pulses.oilקטניות, seeds and
ואגוזיט שמן

ירקות
(כולל פירות

0.20.40.40.40.60.60.60.70.7
nuts

Vegetables

י1.1 1.01.42.12.32.11.82.0; 2.1Fruit (including

אבטיחים
ומלונים)

watermelons and
sugar melons)

6.96.210.315.017.317.818.719.319.4Meatבשר
4.44.35.26.26.36.06.36.46.2Eggsביצים

3.30.90.60.40.50.50.40.40.4Fishדגים
ומוצריו 9.311.611.810.911.011.311.612.212.5Milkחלב and milk

nroductS

ושומנים 39.045.446.348.950.351.150.551.551.6Oilsשמנים and fats

1.30.90.81.61.61.51.71.82.0Miscellaneousשונות
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ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  י"א/13. לוח
TABLE XI/13.  VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

1949/50  1970/71 תשל'א עד תשי
Milligrams, if not otherwise stated אחרת צוין לא אם מיליגרמים,

מצרך

a ויטמין
(יחידות
בינ

לאומיות)
Vit. A
)inter
national
units)

תיאמין
(ויטמין
(BI

Thiamin
)Vit.BI)

ריבופ
לבין
Ribolfa

vin

ניאצין
Niacin

חומצה
אסקור
בית

(ויטמין
(C

Ascorbic
acid

)Vit. Q

סידן
Calcium

ברזל ■

IronCommodity

3,1951.921.7913.412685015.01949/50חשי

3,2482.032.1612.71341,09217.01952/53תשי"ג

י 3,6031,921.4113.713492616.01954/55חשט"ו

3,9621.841.7014.614088115.51957/58תשי''ו!

3,7741.801.7514.614988215.21959/60תש"ך

75215.21963/64'3,9751.661.5315.6130תשכ"ד

4,0061.581.6415.212881515.01964/65תשכ"ה

4,1051.651.6516.412979415.21965/66תשכ"ו

4,1291.681.7216.513382515.91966/67תשכיז

4,1121.671.7716.513083115.81967/68תשב'"ח

4,0611.641.6916.213483316.11968/69תשכ"ט

4,2121.681.4216.813072216.31969/70תש"ל

תשל"א הכל 4,1501.681.3617.313269216.2TOTALסך 1970/71

ומוצריהם 717.1Cereals_0.920.215.2.דגנים and cereal products

וטמילנים אדמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

170.130.051.2611.2Pulses, oil seeds and nuts

1,4520.160.131.467591.8Vegetablesירקות

(גולל פירות
ומלונים) אבטיחים

8350.150.111.055561.5Fruit (including watermelons
and sugar melons)

2900.100.156.6132.0Meatבשר

1.3Eggs'5340.050.160.126ביצים

10.010.010.350.1Fishדגים

ומוצריו 4920.080.500.323870.4Milkחלב and milk products

ושומנים 527שמנים
Oils and fats

2שונות
0.01


70.2Miscellaneous
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HOUSING

לחדר גפשות מספר לפי ,* יהודיות משפחות  י"א/14. לוח
TABLE XI/14.  JEWISH FAMILIES 1, BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM

. Averages 19591971 ממוצעים

דיוו

חציון
Median

נפי מספר
4.0+ 3.0

3.9
2.0
2.9

1.0
1.9

מאחת פחות
Under one

המשפחות כל
All families

מספר
המשפחות
Number of
families

שנה
Year

2.20
2.08
1.89
1.91
1.81
1.81
1.75
1.70
1.66
1.63
1.61
1.58
1.56

Percentages
12.2
10.5
8.4
8.5
7.4
7.1
6.5
4.7
4.7
3.8
3.6
2.7
2.8

אחוזים
10.7
10.3
9.4
9.8
9.2
8.3
7.3
7.6
6.1
5.7
5.6
5.1
4.6

34.0
31.7
.27.7
27.5
25.1
24.9
22.7
21.5
21.1
20.2
19.4
18.9
18.0

37.0
40.9
46.7
46.8
49.0
50.3
52.9
53.5
53.9
54.8
55.1
55.1
55.3

6.1
6.6
7.8
7.4
9.3
9.4
10.6
12.7
14.2
15.5
16.3
18.2
19.3

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

499,600
505,700

 530,900
553,000
577,200
582,900
602,300
617,300
647,700
668,100
674,600
695,200
717,397

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Includingqibbuzim ; excluding institutions.
מוסדות. כולל אינו קיבוצים; כולל

לידה יבשת לחדר, נפשות מספר לפי ,* יהודיות משפחות  י"א/15. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLE XI/15.  JEWISH FAMILIES 1, BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM
CONTINENT OF BHITH AND PERIOD OF IMMIGRATIONOF FAMILY HEAD '

(PERCENTAGES)
. Averages 1966; 1971 ממוצעים

Continentofbirth and peirod of
immigration

Number of persons per room לחדר נפשות מספר
חציון
Median 4.0+ 3.03.9 2.02.9 1.01.9 מ1 פחות

Under 1

הכל סך
Total

עלייה ותקופת לידה יבשת

ALL FAMILIES
Israel born
Born in AsiaAfrica  total
Immigrated : Up to 1954

1955 +
Born inEuropeAmerica  total
Immigrated: Up to 1954

1955 +

ALL FAMILIES
Israel born  total
Father born in Israel
Father born in AsiaArfica
Fatherborn inEuropeAmerica

Born in AsiaAfirca  total
Immigrated: Up to 1954

1955+
Born inEuropeAmeirca  total
Immigrated: Up to 1954

1955+

1.70
1.64
2.27
2.27
2.28
1.50
1.49
1.55

1.56
1.56
1.57
1.81
1.49
1.89
1.91
1.87

1.36
1.36
1.37

4.7
5.2
9.9
9.8
10.2
1.0
0.8
1.7

2.8
3.6
4.7
5.6
2.5

5.4
5.0
6.1

0.5
0.2
1.3

7.6
4.0
17.3
17.6
16.8
1.7
1.5
2.8

4.6

3.8
4.9
7.2
2.1

10.0
9.5
11.0

0.9
0.9
0.7

1966
21.6
17.9
31.1
30.8
31.8
15.7
15.4
16.8

1971
18.0
15.7
18.0
26.3
10.9

29.8
31.3
26.9
10.1
10.5
8.9

53.4
62.8
35.8
35.8
35.6
63.4
63.5
63.1

55.3
61.1
52.6
53.3
67.5
45.6
46.1
44.7
60.5
60.2
61.7

12.7
10.1
5.9
6.0
5.6

18.2
18.8
15.6

19.3
15.8
19.8
7.6
17.0

9.2
8.1
11.3
28.0
28.2
27.4

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

המשפחות כל
ישראל ילידי

ס"ה אסיהאפריקה ילידי
1954 עד עלו:
1955+

אירופהאמריקהס"ה ילידי
1954 עד עלו:
+1955

המשפחות כל
הכל סך ישראל ילידי

ישראל יליד אב
אסיהאפריקה יליד אב

אירופהאמריקה יליד אב
0"ה אסיהאפריקה ילידי

1954 עד עלו:
+1955

אירופהאמריקהס*1 ילידי
1954 עד עלו:
1955 +

Including qibbuzim; excluding institutions.
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בנייה ודנקופת יישוב צורת דירה, גודל לפי דירות'  י"א/16. לוח
TABLE XI/16. DWELLINGS BY SIZE, TYPE OF SETTLEMENT AND PERIOD

OF CONSTRUCTION
1971

Thousands אלפים

יישוב צורת
בדירה וחדרים

הכל סך '
Total י

בנייה Periodתקופת of construction
Type of settlement
and rooms per

dwelling
Up to עד

194719481954195519601961196519661971

כולל 742.8181.9146.9163.4147.6.8S7GRANDסך TOTAL
1

2
3 .

4+ .

53.0
270.2
333.7
85.9

31.5
74.8
54.8
20.8

10.6
61.2
58.9
16.2

4.4
62.8
82.5
13.7

0.9
49.1
81.6
16.0

2.5
15.4
49.7
18.1

1

2
3
4+

הבל 66.330.54.79.510.211.2Jerusalemירושליםסך  total
1 י,
2 י .

3

4'+

8.3
25.2

. 24.0
8.9

6.5
11.6
8.2

. 3.9

2.5
2.0 

4.5
4.5

3.6
4.5
(2.0)

2.9
4.7
(2.3)

1

2
3
4+

אביביפו תל
הבל סך

124.149.424.723.411.210.2TelAvivYafo total

1

2
3
+4

13.4
47.4
53.8
9.1

10.3
22.6
14.3

. . 2.3

9.5
12.4
(1.9)

9.0
12.8

3.2
6.57.0

(2.2)

1

2
3
4+

הכל 615.224.58.013.711.07.6Haifaחיפהסך  10101

1

2. . ■

3
4+

4.0
.19.3

: 33.4
9.5

3.1
11.5
7.1
,2.8

2.4
4.4

3.1
8.6
(1.7)

7.2
(2.4)

5.0
(1.8)

1

2
3
4 +

ויישובים ערים
עירוניים

הכל ותיקיםסך
: 236.335.0 .58.258.852.327.5Veteran towns and

urban settlements 
total

1

2
3

*+.

14.1
85.3
109.6

. 27.3 .

5.7
14.6
10.0
4.7

5.9
23.7
23.4
י 5.3

26.0
27.2
4.3

15.6
30.6
5.8

3.4
17.0
6.9

: 1

2
3
4 +

ויישובים ערים
חדשים עירוניים

ל כ ה ך ס 
, 177.418.525.945.857.9'23.3New towns and urban

settlements total

1

2
■ ;3 

4+

! 7.3
; 64.8
' 87.0

18.3

(1.7)
7.5
6.7
2.6

3.9
11.8
8.1
3.1

(1.5)
15.7
24.4
4.1

22.9
30.9
3.7

j 4.4
'14.4
4.2

1

2
3
4+

בפריים יישובים
הבל סך 

72.524.025.411.95.16.0Rural settlements 
total .

1

2 י 
3
4+

6.0
27.9
25.8
12.8

3.9
6.9
8.8
4.5

11.3
8.7
4.9

4.4
5.0
6.6

(2.4)
(1.8)

(2.9)
1

2
3
4+

■V' *
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בנייה ותקופת דירה גודל לפי בבעלות, דירות של ממיצע דירה עין  י"א/17. לוח
TABLE XI/".  AVERAGE VALUE OF OWNED DWELLINGS BY SHE

AND PERIOD OF CONSTRUCTION
1971

בדירה חדרים
t1on בנייה rmpriPeriodof construeRooms in

הכל סך
Total

Up to עד
1947

19481954195519601961196519661971dwelling

הכל1 סך
(אלפים) 484.782.4120.4דירות 111.963.4 98.7DWELLINGS

)thousands)

(לי) 3S337.333.3.ערך 28.846.8 36.7VALUE (IL.)
1 room

חדר 1

(אלפים) 19.98.72.3דירות 6.3 ,(1.6)Dwellings
)thousands)

(לי) 10.09.013.8ערך 9.1(11.9)Value (IL.)
2 rooms

חדרים 2
(אלפים) 156.628.744.1חרות 44.010.4 26.0Dwellings

)thousands)

(ליי) 26.131.526.2ערך 23.632.5 25.2Value (IL.)
3 rooms

חדרים 3
(אלפים) 242.930.164.5דירות 49.635.8 59.8Dwellings

)thousand)

(לי) 36.941.935.7ערך 32.143.0 36.7Value (IL.)
4 + rooms

תדרים 4 +
(אלפים) '.דירות 65.314.99.5 12.015.6 12.5Dwellings

)thousands)

(לי) 55.951.251.8ערך 44.264.0 62.6Value OL.)

' Incl. 7,900 apartments whose period of construction is not known

דירה וגודל שכירות צורת לפי שכורה, לדירה ממוצע דירה שכר
TABLE XI/18.  AVERAGE RENT PERRENTED DWELLING,

RENTING AND SIZE
1971

י"א/18. לוח
BY TYPE OF

מפתו מפתחבדמי דמי ללא
With key moneyno key moneyWith

Thereof: ■מזה: :narThereof

הכל הכלסך הכלו.סך S.5ERooms■סך in dwelling
בדירה TotalTotalחדרים

>
mno .2

S*

Total

7
^1
11

הדירות כל
(אלפים) דירות

(לי) דירהממוצע שכר
228.9
, 63

87.8
36

35.0
23

49.0
44

90.1 141.1
4.2 81

43.7
147

ALL DWELLINGS
DWELLINGS (thousands)
AVERAGE RENT (IL.)
1 room

19חדר g5.3 15.18.8Dwellings (thousands)
(אלפים) דירות

(לי) ממוצע דירה 3718112114שכר 5774Average rent (IL.)
2 rooms

חדרים 2
(אלפים) דירות

(לי) ממוצע דירה שכר
100.4

50
41.4
29

15.8
19

24.1
35

38.5 59.0
36 67

17.1
126

Dwellings (thousands)
Average rent (IL.)

3 rooms
חדרים 3

(אלפים) דירות
(לי) ממוצע דירה שכר

80.7
79

21.1
45

11.7
30

11.4
59

39.1 56.6
51 94

15.0
194

Dwellings (thousands)
Average rent (IL.)

4 + rooms
וודרימ 4 +

(אלפים) דירות
(לי) ממוצע דירה שכר

17.0
105

6.6
89

2.7
39

3.7
121

7.2 10.4
47 114

2.8
245

Dwellings (thousands)
Average rent (IL.)
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וקבוצת עלייה תקופת לידה, יבשת לפי בית, למשקי שירותים  י"א/19. לוח
משפחה וגודל המשפחה ראש של אוכלוסייה

TABLE XI/19.  FACILITIES IN HOUSEHOLDS, BY CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION AND POPULATION GROUP OF FAMILY HEAD AND

SIZE OF FAUHLY
19T1

Thousands  י אלסים
ילידיילידי

ישראלילידיאמריקהאירופהאסיהאפריקה
Born in AsiaBorn inbornIsrael

AfricaAmericaEurope

. משפתה הכלגודל עלוסך :,7m9לו Sizeמזה; of family
השירותים Total1961וסוג +1961 andמזה:+ type of facilities

הכל הבל:Thereofסך הכל:Tehreofסך יהודיםסך
TotalimmiTotalimmiTotalThereof:

gratedgratedJews
1961 +1961 +

המשפחות ALLכל FAMILIES
.749.6259.644.5324.043.3166.099משפחות SFAMILIES לחימום סידור 627.7176.124.7302.639.7149.090.3HAVEיש APARTMENT
HEATINGהדירה

אמבטיה 404.080.87.2220.718.5102.571.5HAVEיש BATH בלבד מקלחת 276.4160.435.589.823.826.221.1HAVEיש SHOWER ONLY

י נפש 11 person :
6.712.98.7Families'77.117.23.547.0משפחות

הדירה לחימום סידור יש ,53.75.039.65.29.06.1Have apartment heating
אמבטיה 4.73.3Have'(2.5)24.9(2.2)31.9יש bath

בלבד מקלחת Have(17)(1.7)28.111.22.915.23.7יש shower only

נפשות 22 persons
170.539.78,2108.017.222.817.7Familiesמשפחות

הדירה לחימום סידור .144.822.6יש 4.1102.215.820.016.5Have apartment heating
אמבטיה 72.77.513.612.2Have(1.9)98.412.1יש bath

בלבד מקלחת .57.322.2יש 5.730.79.14.44.4Have shower only

נפשות 33 persons
,130.436.76.0משפחות 69J11.424.020.0Families

הדירה לחימום סידור ,65.811.0(1.8)114.426.7יש 21.918.6Have apartment heating
אמבטיה ;78.712.248.84.9יש 17.716.2Have bath

בלבד מקלחת 44.922.14.119.76.43.13.1Haveיש shower only

נפשות 44 persons
136.843.46.860.76.632.726.7Familiesמשפחות

הדירה לחימום סידור 121.032.24.658.06.330.825.2Haveיש apartment heating
אמבטיה 47.02.923.920.6(1.8)88.417.5יש .Have bath

בלבד מקלחת 43.724.14.813.63.76.05.6Have.יש shower only

נפשות 55 persons
90.437.65.128.024.817.5Families'משפחות

הדירה לחימום סידור 79.730.13.426.523.216.5Haveיש apartment heating
אמבטיה 51.914.621.216.113.0Haveיש bath

בלבד מקלחת 32.621.04.16.65.04.0Haveיש shower only

ויותר נפשות 66 persons and more
144.485.014.910.648.88.9Familiesמשפחות

הדירה לחמום סידור 114.159.69.910.444.17.5Haveיש apartment heating
אמבטיה 54.622.16.126.46.1Haveיש bath

בלבד מקלחת 69.759.713.84.16.02.3Haveיש shower only

J
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הדירה על בעלות וצורת יישוג צורת לפי בית, משקי  י"א/20. לוח
TABLE XI/20.  HOUSEHOLDS, BY TYPE OF SETTLEMENT AND TYPE OF

OWNERSHIP OF DWELLING
1971

Thousands אלפים

יישוביםnimnערים

הדירה על בעלות צורת
הבל סך
Total

ירושלים
Jerusa
lem

*?
n >
h >
1 >

חיפה
Haifa

Other townsכפריים
Rural
settle

Type of ownership
חדשותוותיקות

of dwelling
VeteranNewments

המשפחות S178.972.3ALL.749.667.7126.967.2236כל FAMILIES

בבעלות 484.537.573.444.0186.788.354.6Ownedדירות dwelling
בשכירות 228.927.451.121.342.084.22.7Rentedדירות dwelling

 מפתח בדמי 87.812.834.214.510.315.8Dwellingדירות with key money 
הכל totalסך

מעמידר :35.03.010.15.81.714.4Thereofמזה: from Amidar
פרטי בית 49.08.623.78.47.4fromמבעל private landlord

 מפתח דמי ללא 141.614.616.96.831.768.42.7Dwellingדירות with no key money 
הכל totalסך

מעמידר :90.15.82.12.517.061.7Thereofמזה: from Amidar
פרטי בית 43.77.713.83.812.84.5fromמבעל private landlord

36.22.82.41.97.76.415.0Otherאחר

לידה יבשת לפי בית, עוזרות המעסיקות יהודיות1 משפחות  י"א/21. לוח
המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLE XI/21.  JEWISH FAMILIES 1 EMPLOYING DOMESTIC HELP,
BY CONTINENT OF BDITH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF FAMDLY HEAD

19671971

ותקופת לידה יבשת
הנזשפוזה ראש של טלייה

196719681969197019711971Continent of birth and
immigration period of

household head אלפיםiPercentages2אחוזים
Thousands

הכל 11.012.01.712.512.891.4TOTALסך

לידה Continentיבשת of birth
18.020.420.019.720.424.4Israelישראל

ישראל יליד 15.317.417.015.318.05.1Fatherאב born in Israel
אסיהאפריקה יליד Father(1.8)(7.4)(6.4)(6.4)(7.7)(6.5)אב born in AsiaAfrica

אירופהאמריקה יליד 23.526.727.026.426.017.6Fatherאב born inEuropeAmerica
1.62.52.82.52.97.4AsiaAfricaאסיהאפריקה

15.616.317.517.517.459.7EuropeAmericaאירופהאמריקה

עלייה Periodתקופת of immigration
1947 עד 20.322.022.020.722.635.3Immigratedעלו: up to 1947
194819546.46.77.88.28.322.419471954
195519604.75.65.56.07.05.019551960

1961 +4.94.95.44.74.44.41961 +

1 Excl. institutions. 2 Percent families employing domestic
help of all families in the respective group ; including families in
qibbuzim.

מוסדות. כולל לא 1

כלל מתוך בית עוזרת המעסיקות המשפחות אחוז 2

בקיבוצים. משפחות לרבות המתאימה, בקבוצה המשפחות
± ■/
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ownership of durable goods קיימא בני מוצמם על בעלות

יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן משפחות1 י"א/22. לוח
אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

TABLE XI/22.  FAMILIES 1 POSSESSING DURABLE GOODS BY TYPE OF
SETTLEMENT, FAMILY HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION

GROUP
19581971

המשפחות המשפחהיישובצורתבל ~אש
All familiesType of settlement7aarily heacma

משפחות
העבודה לכוח שייךשייך לאיהודיותאינו

ותקופה מוצר
Commodity and periodאלפיס

In labour forceלכוחThereof
nonהעבודהכפריתעירוניתאחוזים

ThousandsPerUrbanRuralעצמאיNot inJewish
centagesשכיר

EmployeeSelf
Erirployed

labour
force

families

ולאפיית לבישול גז המשפחותמכשיר מכלל ramiliestאחוז age out of allPerce n
Gas range for cooking and baking

195816835.039.314.134.143.318.7
196030659.364.036.162.861.531.2
196552785.589.260.487.093.260.130.9
197061585.886.678.788.187.974.860.7
197162184.586.174.686.883.776.666.6

ולאפיית לבישול חשמלי מכשיר
Electirc range for cooking and

baking
196926137.238.829.839.240.623.815.9
197024734.535.029.737.434.723.214.3
197124833.835.822.336.135.323.4(8.1)

לבישול גזזזשמל משולבת מערכת
ולאפייה

Combined gaselectric system
for cooking and baking

1970365.05.2(3.0)5.16.03.3(0.4)
1971608.28.4(7.7)8.410.35.1

Electric refrigerator חשמלי מקרר
195816434.038.413.032.343.022.4
196024246.8 ..5i722.447.252.630.2
196547977.680.246.378.484.559.08.2
197063888.992.556.690.790.081.126.8
197166790.695.159.492.688.785.333.2

Mixer מערבל
1962539.210.1(4.0)9.011.3(5.2)
196510917.719.18.417.024.18.2
197019927.728.421.727.736.816.8
197121329.030.222.930.435.4 ■15.8

Electirc washing כביסה מכונת
machine חשמלית

1958449.19.85.79.410.1(3.7)
19608215.816.313.417.017.3(5.0)
196517628.528.626.928.637.19.7(2.4)
197030742.843.139.947.150.3 :17.711.8
197134046.247.143.051.152.320.814.1

Vacuum cleaner אבק שואב
1963528.79.64.08.212.0(4.1)
19658513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)
197014720.521.114.420.127.114.1
197115521.122.413.121.427.212.8

X.■ J.
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יישוב, צורת לפי בניק"מא, מוצרים שברשותן י משפחות  *"א/22. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

TABLE XI/22.  FAMILIES 1 POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF
SETTLEMENT, FAMILY HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION

GROUP (CONT.)
19581971

המשפחות יישובכל המשפחהצורת ראש
All familiesettlementType ofsFamily headנ:nm

אלפים

העבודה לכוח שייך
In labour force

שייך אינו
לכוח

משפחות
לאיהודיות
Thereof; n 3 1p ji 1 העבודהאחוזיםמוצר Commodity and periodThousandsPerעצמאיכפריתעירוניתN0t 111
Non

centagesUrbanRuralשכיר
EmployeeSelf

Employed 
labour
force

Jewish
families

Sewing machine תפירה sמכונת המשפחות מכלל famאחוז i 1i etage0ut.o f allPercen
196926337.639.127.238.144.425.516.8
197027037.737.837.337.845.428.121.5
197125634.835.532.035.140.726.919.2

Telephone 1969 (3.4)21731.033.910.732.334.320.9טלפון
197024934.837.014.235.140.726!4(3.4)
197127937.941.015.837.945.129.1(3.1)

Air conditioner אויר /Jfif
1970334.64.6(4.4)4.46.4(3.2)
1971466.36.0(9.8)6.09.3(3.9)(9.2)

7^ י" טלוויזיה מקלט
1965142.42.72.14.02.4
197035649.751.533.253.659.323.314.3
197143959.762.539.464.167.134.522.3

Gramophone 1959 (4.9)6011.813.06.012.413.2פטיפון
I9607213.915.46.515.313.9 ,. (4.4)
196513722.223.413.522.727:5(8.4)
197017424.325.414.526.627.212.2
197118224.725.917.827.826.910.6(3.4)

Tape recorder 1963 193.23.51.83.05.3רשמקול
1965416.77.4(1.8)6.210.0(5±)
1968649.29.7(4.3)9512.5(3.6)
19698211.612.46.112.713.9(4:0)(1.7)
19708511.912.6(5.4)13.014.4(4.8)
197110213.814.410.515.017.55.3(4.9)

Radio (inci. (כולל רדיו
transistor) 1959 38476.279.958.078.981.846.738.1טתזיטטור)

196040778.782.769.182.282.746.736.4
196555589.990.883.792.195.466.174.5
196963089.790.690.092.293.0 '74.881.4
197064589.989.989.492.5 93.3: 75.1 ""75.6
197165889.489.792.591.592.677.583.7

Camera 1969 17424.826.613.728.127.0מצלמי. .8.0
197019226.827.521.029.532.010.8
197120527.989.517.730.931.512.2(3.5)

Private car 1962 פרטית 3.6.6.9(1.9)234.14.6מכונית '
1965477.78.0(5.5)7.112.3
197011015.415.910.116.021.06.4(3.1)
197113418.219.5(8.6)19.923.45.7(4.1)

Commercial מכונית
vehicle 1968 172.42.24.21.27.61.7מסחרית

1970365.04.7(7.9)3.015.0(3.0)
1971304.13.8(7.4)2.412.2(2.9)

1 Excluding qibbuzim and institutions.
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יבשת לפי בניקיימא, מוצריס שברשותן יהודיותנ משפחות  י"א/23. לוח
(אחוזים) המשפחה ואש של עלייה ותקופת לידה

TABLE XI/23.  JEWISH FAMILIES 1 POSSESSING DURABLE GOODS, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIODOF IMMIGRATION OF FAMLL.Y HEAD

)PERCENTAGES)
19581971

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידי ילידי
Bornילידיבל in AsiaAfircaBorn inEuropeAmerica

ותקופה מוצר
Commodity and peirod

המשפחות
All

ישראל
IsraelכלImmigrated Immigratedכלעלן עלן

familiesbornמאזעדהמשפחותמאזעדהמשפחות
AllUp toSinceAHUp toSince

families19471948families19471948

ולאפייה לבישול גז המשפחותמכשיר מכלל ofאחוז all familiesage outPercent
Gas rangefor cookingand baking

195838.251.314.031.048.9 10.260.937.0
196064.575.943.065.075.3 38.482.369.0
196590.195.885.089.692.4 84.493.991.3
197088.588.089.488.287.9 89.486.389.0
197186.383.688.684.985.4 89.185.285.6

ולאפייה לבישול חשמלי מכשיר
Electric range for cooking and

baking
196939.442.140.237.037.9 40.744.433.5
197036.637.238.236.435.2 38.543.129.8
197136.437.837.139.435.5 36.841.032.3

גזחשמל משולבת מערכת
ולאפייה לבישול

Combined gaselectirc system
for cooking and baking

19705.58.34.14.15.6 4.14.16.6
19718.913.76.3(9.9)9.2 5;98.89.5

Electric refrigerator חשמלי מקרר.
195837.144.08.221.851.4 53.268.234:7
196051.164.917.336.768.6 13.382.856.1
196583.689.466.984.693.4 64.496.491.4
197095.596.792.595.897.3 92.096.997.6
197196.498.093.795.]97.9 93.698.097.9

Mixer מערבל
196210.016.9(2.3)(8.0)13.4 . (1.4)22.46.1
196519.235.94.9(12.1)25.2 3.936.817.0
197030.545.514.423.137.7 13.243.933.4
197131.847.215.526.938.6 14.246,733.9

Washing machine כביסה yjjUJB
1?58 $ Hi9.919.83.1(7.7)12.0 (2.1)15.98.2
1960 |§17.326.68.520.020.9 6.226.715.7
196530.746.522.839.632.7 20.339.627.8
197046.160.246.046.441.6 46.044.339.7
197149.564.650.156.244.1 49.450.040.6

vacuum cleaner אבק שואב
19639.49.8(1.5)(3.9)14.5 (1.0)19.910.0
196514.917.4(2.7)(6.8)22.7 (2.0)29.717.7
197022.525.36.8(13.9)33.3 5.738.130.0
197123.125.47.3(17.3)33.8 6.140.829.8

Sewing machine תפירה מכונת
196939.739.634.445.843.7 32.851.238.7
197039.441.733.445.543.2 31.651.337.6
197136.4 .40.630.843.539.2 29.349.133.4
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותו יהודיות1 משפחות  י"א/23. לוח
(המשך) (אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLE XI/23.  JEWISH FAMILIES 1 POSSESSING DURABLE GOODS, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF FAMILY HEAD

)PERCENTAGES) (CONT.)
19581971

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידיילידי
1ילידיבל in AsiaAfricaBonBorn inEuropeAmerica

ותקופה מוצר
Commodity and period

המשפחות
All

ישראל
IsraelבלImmigrated Immigratedכלעלו עלו

familiesbornמאזעדהמשפחותמאזעדהמשפחות AllUp toSinceAllUp toSince
families19471948families19471948

Telephone המשפחותטלפון מכלל ofאחוז all familiesage outPercent
196933.812.4 48.9(19.2)45.7 11.461.734.7
197038.115.1 50.727.451.0 13.365.541.1
197141.417.9 55.135.954.0 15.869.545.0

Air conditioner אויר מזגן
19705.01.9 3.92.57.6 1.810.16.0
19716.0(1.7) 8.78.2 (1.6)11.56.2

tvset טלוויזיה 8קלט
19652.4(1.9) (3.1)(2.5) (1.8)(2.1)(2.8)
197053.448.3 60.460.655.0 46.559.152.2
197163.559.1 65.273.566.1 45.867.457.3

Gramophone פטיפון
195912.88.9 17.3(11.8)14.5 8.419.010.7
196015.19.5 22.8(9.5)17.2 9.420.514.2
196524.119.5 29.518.926.0 19.632.521.4
197026.716.4 36.619.831.1 15.932.230.4
197126.715.8 37.3(18.2)31.3 15.533.530.0

Tape recorder רשמקול
19633.5(1.7) 6.8(3.0)4.0 (1.5)5.13.4
19657.24.2 10.3(6.9)8.6 3.89.18.3
197013.09.5 19.5(16.013.5 8.615.112.4
197114.711.0 20.4(15.7)15.6 10.516.715.0

Radio (ind. (כולל רדיו
transistor) טרנזיסטור)

195979.666.2 84.977.587.1 64.192.082.8
196082.671.3 86.876.888.5 70.193.883.9
196591.287.1 90.194.094.2 86.196.892.3
196989.787.4 90.185.693.1 87.793.393.0
197091.487.7 91.786.194.0 87.993.894.2
197190.084.0 90.588.394.2 83.595.793.3

Camera 8צלמה
196927.313.9 42.8(16.5)32.9 13.536.230.6
197029.515.5 44.620.335.1 14.837.833.2
197130.415.7 46.621.735.7 15.037.834.5

Pirvate car פרטית מכונית
19624.4§2.56.19.83.3
19658.2(1.8) 20.69.9 (1.3)14.96.3
197016.77.8 29.8(17.5)19.0 6.424.315.4
197119.69.2 34.9(18.2)22.1 8.127.119.2

מסחרית מכונית
Commercial vehicle

19682.51.9 3.43.62.6 1.73.42.2
19705.23.6 (7.8)5.6 3.55.85.5
19714.2(3.2) (5.8)4.4 (2.9)(5.2)4.0

Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1
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ראש גיל לפי קיימא, בני מוצריט שברשותן המשפחות י אחוז  י"א/24. לוח
המשפחה

TABLE XI/24.  PERCENTAGE 1 OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS,
BY AGE OF FAMILY HEAD

1971

הכלמוצר סך
Total

Up to עד
24

253435444554556465+Commodity

(אחוזים) 10062219201914Familiesמשפחות (percentages)
ולאפייה לבישול גז 84.580.784.385.586.286.579.8Gasמכשיר range for cooking andbaking

חשמלי 33.823.630.139.837.636.127.3Electricמכשיר range for cooking and
ולאפייה bakingלבישול
גז משולבת Combined(3.1)8.212.410.710.18.85.2מערבת gaselectric system for

ולאפייה לבישול cookingחשמל and baking
חשמלי 90.686.088.891.093.592.988.0Electricמקרר refrigerator

29.016.330.639.033.725.515.9Mixerמערבל
בביסה 46.231.155.863.352.836.318.7Washingמבונת machine
אבק 13.126.130.624.813.9Vacuum(8.0)21.1שואב cleaner

תפירה 34.817.624.336.847.240.131.2Sewingמבונת machine
37.917.629.943.546.442.432.9Telephoneטלפון

אויר Air(5.5)6.35.36.38.17.2מזגן conditioner
טלוויזיה S9.742.560.171.369.658.238.4Televisionמקלט set

Gramophone(8.4)24.717.623.832.434.322.3פטיפון
14.220.719.49.9Tape(11.2)17.8רשמקול recorder

טרנזיסטור) (כולל 89.481.989.690.892.890.683.7Radioלדיו (incl. transistor)
Camera(5.9)27.922.034.537.835.520.6:?צלמה

פרטית Private(4.4)21.227.825.011.7(6.5)18.2מכונית car
מסתריו! Commercial(2.9)1.15.16.05.4מכונית vehicle

1 Tables XI/24 XI/27  see introduction. מבוא. ראה  י"אןל2 עד י"א/24 לוחות 1

קיימא, בני מוצריס שברשותן המשפחות אחוז  י"א/25. לוח
במשפחה הנפשות מספר לפי

TABLE XI/25.  PERCENTAGE OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS,
BY NUMBER OF PERSONS PER FAMILY

1971

הבלמוצר סך
Total123456 +Commodity

(אחוזים) 100112217211217Familiesמשפתות (percentages)
ולאפייה לבישול גז 84.568.086.385.486.087.687.1Gasמכשיר range for cooking and baking

לבישול חשמלי 33.817.631.433.538.042.336.5Electricמכשיר range for cooking and
bakingולאפייה

גזוזשמל משולבת Combinedgaselectric(35.7)6.910.913.110.3(2.3)8.2מערכת system for
ולאפייה cookingלבישול and baking

חשמלי 90.681.394.194.597.092.379.9Electricמקרר refirgerator
Mixer(15.7)29.010.022.633.146.240.4מערבל .

כביסה 27.846.063.871.456.3Washing(6.0)46.2מכונת machine
אבק Vacuum(6.6)21.18.323.124.732.026.3שואב cleaner

תפירה 34.817.233.033.339.644.437.4Sewingמכונת machine
37.926.840.342.651.443.219.0Telephoneטלפון

אויר Air(3.5)(7.2)8.16.37.2(2.8)6.3מזגן conditioner
טלוויזיה 59.721.953.565.875.974.155.5Televisjpnמקלט set

Gramophone(15.5)24.78.618.029.038.831.8פטיפון
Tape(10.0)8.215.521.621.7(3.7)13.8רשמקול recorder

טרנזיסטור) (בולל 89.475.790.292.493.891.187.2Radioרדיו (incl. transistor)
Camera(13.0)19.336.747.936.5(6.4)27.9מצלמה

פרטית Private(7.7)13.721.230.128.2(4.9)18.2מכונית car
מסחרית Commercial(2.2)(7.3)6.1(4.4)(2.3)4.1מכונית vehicle
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קיימא, בני מוצריס שברשותן המשפחות אחוז  י"א/26. לוח
המשפחה ראש של הלימוד שנות לפי

TABLE XI/26 PERCENTAGE OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS,
BY YEARS OF STUDY OF FAtfHLY HEAD

1971

מוצר
הכל! סך
Total"

0145891213 +Commodity

(אוזוזים) 10099333216Fan?i!i.sמשפתות (percentages)
ולאפיית לבישול גז 84.570.984.488.884.881.6Gasמכשיר range for cooking and baking

לבישול חשמלי 33.820.619.233.241.236.5Electricמכשיר range for cooking and baking
ולאפיית

גזחשמל משולבת 8.25.911.314.9Combinedמערכת gaseJectric system for cooking
ולאפיית uid;לבישול baking

חקמלי 90.669.780.089.397.198.0Elciricמקרר refrigerator
19.441.155.8Mixer(3.5)29.0מערבל

כביסה 46.219.725.144.155.859.6Washingמכונת machine
אבק 12.729.742.5Vacuum(5.6)21.1שואב cleaner

הפירה 34.813.524.336.239.041.9Sewingמכונת machine
10.025.752.469.6Telephone(5.1)37.9טלפון

אויר 6.33.67.414.9Airמזגן conditioner
טלוויזיה 59.726.540.562.171.261.3Televisionמקלט set

15.533.247.0Gramophone(7.7)(6.7)24.7פטיקון
10.4J7.426.8Tape(3.9)13.8רשמקול recorder

טרנזיסטור) (בולל 89.471.485.289.793.792.8Radioרדיו (incl. transistor)
15.141.955.5Camera(4.0)27.9מצלמה

פרטית 18.29.024.743.2Privateמכונית car
מסחרית Commercial(2.8)4.14.35.9מכונית vehicle

> Incl. families with the years ofsiudyof family head not known. ידועה. לא המשפחה ראש של השכלה רמת עם משפחות בולל 1

יישוב צורת לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז  י"א/27. לוח
TABLE XI/27.  PERCENTAGE OF FAMEUES POSSESSING DURABLE GOODS, BY

TYPE OF SETTLEMENT
1971

עירוניים ויישובים ערים
Towns and urban settlementsיישובימ

מוצר
הכל סך
Total1r.%

c£כפריים
RuralCommodity

הכל Sסך ar> ■imאחרsettle
Totala|HaifaOtherments

(אחוזים) 1009091655משפחות 910Families (percentages)
ולאפיית לבישול גז S87.3.84.586.178.484מכשיר 84.274.6Gas range for cooking and baking

לבישול חשמלי 33.835.836.635.234.0מכשיר 39.822.3Electric range for cooking and
bakingולאפיית

גזחשמל משולבת 7.48.4(8.9)8.28.4מערבת (8.7)(7.7)Combined gaselectric system for
ולאפייה cookingלבישול and baking

חשמלי 90.695.186.896.094.2מקרר 97.059.4Eelectric refirgerator
29.030.228.731.626.6מערבל 45.522.9Mixer

נביסה 46.247.148.137.947.6מכונת 54.243.0Washing machine
אבק 21.122.416.524.919.6שואב 36.813.1Vacuum cleaner 

תפירה 34.835.536.936.933.1מכונת 42.532.0Sewing machine
37.941.038.852.032.7טלפון 66.915.8Telephone

^ אויר 6.36.010.111.45.5מזגן (3.3)(9.8)Air conditioner
טלללי1יה .59מקלט 762.549.666.661.7 66.939.4Television set

24.725.927.225.724.1פטיפון 31.417.8Gramophone
13.814.416.813.813.3רשמקול 17.810.5Tape recorder

טרנזיסטור) (גולל 89.489.780.590.489.5רדיו 92.492.5Radio (incl. transistor)
27.929.528.629.227.2מצלמה 39.717.7Camera

פרטית 18.219.515.022.518.2מכונית 23.8(8.6)Pirvate car
מסחרית 4.4(2.4)4.13.8מכונית (3.6)(7.4)Commeircal vehicle
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SURVEY OF YOUNG COUPLES 1971

צעירים זוגות  י"א/28. לוח
TABLE XI/28.  YOCIfG COUPLES

1971

1971 צעירים זוגות סקר

נישואין מגוריםמקוםשנת
r of marriageYeaPlace of residence

הכל סך
כיי' 3? 0 *£ מ 2n c

a <

TotalacJOf o
196819691970HIij £1g ,O

peg
1** .a

r o
c e

מוחלטיםמספר 0Absolute number
הכל 47,00013,60016,45016,95010,30036,700TOTALסך

entאחוזים agesPerc
הכל 100100100100100100TOTALסך

הזוג משפחת Sizeגודל of couple's family
בלבד 391430682941coupleזוג only

ילד עם 526263325751Coupleזוג with 1 child
ילדים 2 + עם 9247148Coupleזוג with 2+ children

ממוצע 2.73.12.82.32.92.7Averageגודל
ותקופת מוצא Continentיבשת of origin and

ראש של periodעלייה of immigration
ofהמשפחה family head

הכל סך  394339376532AsiaAfricaאסיהאפריקה  total
1954 עד :252625252924Immigratedעלו: up to 1954
1955 14171412368fromמ 1955

הכל סך  252627202225EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
1954 עד :141514111015Immigratedעלו: up to 1954
1955 11111391210fromמ 1955

ישראל 363134431343Israelילידי born
מגורים דירת על Ownershipבעלות o f dwelling

הורים/קרובים .1067אצל 16910By parents/relatives
בבעלות 546357454158Ownedדירה apartment
בשכירות 332932374729Rentedדירה apartment

33Other(2)324אחר
מגורים חדרי Numberמספר of dwelling rooms

18579491

22828272930272
35659575457563
4+8898934+

מגורים חדרי 2.72.72.72.62.72.6Averageממוצע number of dwelling rooms
הבעל Occupationתעסוקת o f husband

929492899092Workedעבד
הכל סך  עבד 86S11108Didלא not work  total

עבודה 111111Lookedחיפש for work
424644Studiedלמד

חובה 212322Servedבשירות in the army
121131Otherאחר

כוללת הכנסה Totalקבוצות gross annual in
בשנה למשפחה comeברוטו groups of family

ל"י) per(באלפי year (IL. thousand)
4.9 8561388Upעד to 4.9

5.07.41213141019105.07.4
7.59.9191821172418, 7.59.9
10.012.417181717181710.012.4
12.514.914121216111412.514.9
15.017.4101091191015.017.4
17.519.9810876917.519.9
20.0+121413951420.0+

ל"י) (אלפי ממוצעת 12.613.212.712.110.913.1Averageהכנסה income (IL. thousaod)

AC
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וצורת שנתית הכנסה קגוצת לפי ממוצעים, חובות ועומס הכנסה  י"א/29. לוח
19671969 בשנים נשכרו או שנקנו דירות על בעלות

,TABLEXI/29.  AVERAGE INCOME AND BURDEN OF HOUSING DEBTS
BY ANNUAL INCOME GROUP AND TYPE OF OWNERSHD? OF DWELLING

PURCHASED OR RENTED IN 19671969

Typeof ownership הבעלות צורת

הבל שכורהדירהסך

הכנסה בבעלותTotalקבוצת
Owned

מפתח בדמי
Rented with

אחר
OtherIncome group

dwellingkey money

הכל 23,6001,150זוגותסך 16,4506,000COUPLES TOTAL
ממוצעת שנתית 13,0009,250הכנסה 13,80011,650AVERAGE ANNUAL INCOME

(.IL)(ל"י)
הדיור חוב 14.512.2אחת 15.711.1PERCENTAGE OF HOUSING DEBT

(ממוצע) OUTמההכנסה OF INCOME (AVERAGE)
4,999 Upעד to 4,999
1,700150זוגות 1,100450Couples

(ליי) ממוצעת שנהית 2,7503.400הגנסד. 2,6502,800Average annual income (IL.)
מההכנסה הדיור חוב 23.415.9אחוז 25.421.6Percentage ofhousing debt outof in

come(ממוצע) (average)
5,000  7/4995,0007,499

3,100300זוגות 1,5501,250Couples
(ל"י) ממוצעת שנתית 6,4006,300הכנסה 6,5006,300Average annual income (IL.)

מההכנסה הדיור וזוב 15.515.3אחוז 14.217.2Percentage of housing debt out of in
come(ממוצע) (average)

7,500  9/9997,5009,999
3,800400זוגות 2,4001,000Couples

(ל"י) ממוצעת שבתית 8,8508,800הכנסה 8,9008,650Average annual income (IL.)
מההכנסה הדיור חוב 17.29.5אחוז 21.110.6Percentage ofhousing debt outof in

come(ממוצע) (average)
10,000  12,49910,00012,499

4,0002,6001,350Couplesזוגות
(ל"י) ממוצעת שנהית 11,20011,20011,200Averageהכנסת annual income (IL.)

מההכנסה הדיור תוב 17.120.112.1Percentageאחוז of housing debt outof in
come(18>וצע) (average)

12,500 14,99912,50014,999
2,9002,300600Couplesזוגות

(ל"י) ממוצעת שנתית 13,85013,95013,300Averageהכנסה annual income (IL.)
מההכנסה הדיור חוב 15.116.69.2Percentageofhousingאחוז debt outof in

come(ממוצע) (aversge)
13,00017,49915,00017,499

2,6001,950450Couplesזוגות
(ל"י) ממוצעת שנתית 16,10016,05016,300Averageהכנ0ת annual income (IL.)
מההכנסה הדיור חוב 12.313.08,6Percentageאחוז ofhousingdebt outof in

come(ממוצע) (average)
17,500 19,99917,50019,999

2,1501,750400Couplesזוגות
(ל"י) ממוצעת שנתית 18,55018,55018,400Aveargeהכנסה annual income (IL.)

מההכנסה הדיור חוב 13.214.09.6Percentageאחוז ofhousing debt out of in
come(ממוצע) (average)

20,000  24,99920,0)024,00?
2,3001,950350Couplesזוגות

(ל"י) ממוצעת שנהית 21,90021,85022,250Averageהכנסה annual income (IL.)
מההכנסה חוב"הדיור 16.417.510.1Percentageאחוז of housing debt outof in

come(ממוצ8) (average)
25,000 25,000מעל andover

1,050850150Couplesזוגות
(לי) ממוצעת שנתית 31,15029,45039,900Averageהכנסה annual income (IL.)
מההכנסה הדיור חוג 7.06.58.6Percentageאחוז of housing debt out of in

come(ממוצע) (average)

U
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ושכר י"ב.עבודה פרק
מזג שביתה, מילואים, חופשה, מחלה' לרגל
זמנית עבודה הפסקת או מתאים לא אוויר

יום). 30 (עד

כלל עבדו שלא אנשים הם מוטסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
שירות של העבודה בלשכות רישום ע"י
בכתב או אישית פנייה ע"י או התעסוקה
וגם מעבודתם זמנית שנעדרו עובדים וכוי.
כבלתי נחשבים אחרת, עבודה חיפשו

מועסקים.
תת משתי מורכבת זו קבוצה ,1966 עד

קבוצות:
בארץ. פעם אי שעבדו אלה 
בארץ. עבדו שטרם אלה 

מועסקים: הבלתי של הסיווג שונה ב1967
האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה 

בארץ.
האח החודשים ב12 עבדו שלא אלה 

בארץ. רונים
האנ הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"מו היו שלא ומעלה)' שנה 14 (מגיל שים
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 וכוי,
בשירות החיילים זו בקבוצה נכללו .כן הקובע
ע"י זו קבוצה יוצגה 1966 סוף (עד סדיר
עליה הנתונים ב1967 החל קבועה. כרטסת
השאלונים באמצעות חקירה ע"י מתקבלים

בשדה).
הכלכלי בענף נכלל מועסק כל כלכלי. ענף
עבד בו המוסד, או המפעל משתייך שאליו
בהת סווגו בקבוצים המועסקים הקובע. בשבוע

פעילותם. לענף אם

סיווג לפי המועסקים מוינו 1969 סלף עד
לשי נכנס 1970 מינואר < 1961 הכלכלה ענפי
הכלכלה2. ענפי של החדש האחיד הסיווג מוש
סיווג לפי נתונים בין השוואה לאפשר כדי
סקר של השאלונים םומלו 1960 לסיווג 1970
הסי שני לפי 1970 ינוארמרם של אדם כוח
סקר והשכירים' המועסקים הכל סך לגבי ווגים;

אדם כוח סקרי
הגדרות

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה' שנה 14
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים''

להלן. המפורטות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת, תמורה או רווח שכר,
בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים);
שעות; מ15 למעלה תשלום ללא שעבדו
הרגילה מעבודתם זמנית שנעדרו אנשימ

אחרת עבודה חיפשו ולא
קבו משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה; צות

שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו נ.
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:
1966 עד נכללו מלאה בעבודה וכוי). בודה
עבודה שבהם מקצועות באותם עובדים גם
לש שעות מ35 פחות כרגיל' היא, מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים, כגון: בוע,
עבודה של ההגדרה נקבעה אלו ממקצועות
הרפו במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עוב קבוצות ב1967 החל יכל'. ההינוד אה'
אם רק מלאה" ב"עבודה נכללים אלה דים

יותר. או בשבוע שעות 35 עבדו
(שעות ההכנה שעות נכללות ב1970' החל
מבו אינן אפילו בעבודה' הקשורות עבודה
והכנת בדיקת כגון: העבודה' במקום צעות
מלאה עבודה בחישוב ובדי) חזרות שיעורים,
מקבו מעבר חל מכך, כתוצאה עובדים. של
המועס קבוצת אל חלקית המועסקים צת

מלאה. בעבודה קים
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

המבוא. בסוף רשימה ראה 1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשנה ,33 מס' טכניים פרסומים סדרת הכלכלה", ענפי של האחיד "הסיווג 2

'.4
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רמה חישוב מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה
האדם כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית
העונתיות על מה מושג קבלת ומאפשרת במדינה

השנה. במשך
פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר רב
רשימה (ראה לסקרים המוקדשים בפרסומים

המבוא). בסוף
החדש מדגם ה ו המסגרת
הדגימה שיטת לגבי !1968 מאמצע (בפועל
לי עקב .(240 עמ' 20 מס' שנתון ראה הישנה
כמסגרת ששימשו הבוחרים, ברשימות קויים
כתובות עדכון, מחוסר הנובעים הישן' למדגם
מוצא ממנה המסגרת הוחלפה וכוי, מדויקות לא
והיא יותר' מעודכנת במסגרת המשפחות מדגם
לצרכי המקומיות הרשויות של הדירות רשימות

כללית. ארנונה
ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
בכל דירות.  שני ובשלב יישובים רוגמים
הבית, משקי כל נפקדים במדגם הנכללת דירה
בשני פקידה פעמים: 4 בקביעות, בה הגרים
נוס רבעים לשני הפסקה עוקבים, שנה רבעי
ביישו עוקבים. רבעים בשני פקידה ושוב פים
(כמו: ארנונה ברשימות משתמשים אין בהם בים
ירושלים מזרח מושבים, קטנים, כפרים קיבוצים'
הדגימה במסגרות משתמשים במוסדות), וכן

מקודם. נהוגות שהיו
הדרגתי. היה החדשה לשיטה המעבר

וה הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, מסגרות

י"די"ז. עמודים ,305 מס'
כ000'6 הקיף האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך תקופה אותה שנמצאו במדינה מהמשפחות
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות בחו"ל
הגדרת גם (ראה ארעיים. ותושבים בכוח עולים
סקר נתוני ב'). לפרק במבוא קבועה אוכלוסייה
את כוללים ב1968, החל זה' בפרק אדם כוח
סקר לכל שגבחרו המשפחות ירושלים. מזרח
הלשכה מטעם פוקדים ע"י בבתיהן רואיינו
שהוא הקודם בשבוע המבוגרים כל עבודת לגבי
במשך המפוזר משפחה, לאותה הקובע" ה"שבוע

הסקר. של השנה רבע

העיבוד שיטות
הנתו מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
האוכלוסייה. וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל'

ע"י: נעשה הניפוח
שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1

של בפירוט הםיווגים שני לפי עובד גם זה
עיבוד סמך על ספרות). (שתי ראשיים ענפים
על שהופעל הסיווגים בין מעבר מפתח הוכן זה,
לפי נתונים לקבל כדי ו1969 1968 השנים

השוואה. לצורכי החדש הסיווג
נתו המשלבות היסטוריות סדרות הוכנו לא
אחרים. משתנים עם הכלכלי הענף לפי נים
לשנת רק הובאו אלה שילובים על הנתונים

.1970
ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום הנחקר

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם
שהוכן היד משלחי סיווג על מבוסס הסיווג
לצרכי והותאם הבינלאומי העבודה ארגון ע"י
יד" משלחי "סיווג (ראה הישראלי המשק
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 3 מם' פרסום

.(1961 והדיור
הבנייה עובדי לפיו הסיווג, שונה 1961 ב
כפקידים. מסווגים והמחםנאים נפרדת קבוצה הם

בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד
הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק

אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים:
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת
בשכר אחרים המעמיקים אנשים מעבידים:
בעסק שותף או כלשהי, אחרת בתמורה או
חקלאי משק בעל כולל אחרים, המעסיק

שכר. תמורת עובדים המעסיק
במש או בעסק העובדים אנשים עצמאיים:

בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם קם

בקואופרטיבים חברים קואופרטיבים; חברי
ברווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל
בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר, ללא
בקיבוצים הגרים החברים קרובי לחברות,

הכשרה. ובקבוצות
שעבדו אנשים תשלום; ללא ומשפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד 1954
בשנת והחל סקרים שני נערכו 1957 בשנת
עריכת שנה. בכל סקרים ארבעה נערכים 1958
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הכנסות סקרי מתון 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'*ב/21 לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה
עירו וביישובים בערים מועסקים מקיפה
ומשכורת משכר הכנסה להם שהיתה ניים,
בחודש שנסתיימו האחרונים החודשים ב12

הפוקד. ביקור שלפני
וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של המדגם

החיים". "רמת י"א
ההכ סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם נסות
אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על שנתקבלו
זה בפרק י"ב/21 בלוח העיבוד יחידות
בעוד י"א. שבפרק בלוחות המופיעה מזו שונה
ראש שבו הבית משק היא היחידה י"א שבפרק
מתייחסים זה שבפרק הרי שכיר' המשפחה

כשכיר. שהועסק לפרט הנתונים

הגדרות
מוגדרת. ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
למיסימ, כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הועסקו 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

ועוד. פרמיות נוספות, שעות

האומד;יט חישוכ שיטת

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 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
%10d הוא הנ''ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

אוכ וקבוצת מין יישוב, צורת גיל, קבוצת
לוסייה.

חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .2
המק במספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם רים

את משפרת יחס" "אומדן של זו שיטה
האומדנים.

לפי המדגם נתוני שוקללו 1964 סוף עד
עמי 20 מס' שנתון (ראה יותר פשוטה שיטה

.(241

מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
שהיו מהמספרים מה במידת לסטות הם עלולי0
הדגי מ"טעות כתוצאה מלא ממפקד מתקבלים
לקבו ביחס ניכרת להיות עלולה זו סטייה מה".
בנוסף זאת כל  באוכלוסייה קטנות צות

תשובה. לטעויות

נבח לנתונים דגימה טעויות אומדני להלן
סמך על חושבו אשר אדם כוח סקר מתוך רים
טעויות ו1971. 1970 של שנתיים רבע םקריט

היהודים. לגבי רק הן הדגימה

טעויות הדגימהאומדני

העבודה כוח אחוזיםמספריםתכונות
מוחלטים

לכוח 4,7000.5השייכים
האזרחי העבודה
לכוח שייכים 4,7000.5אינם
האזרחי העבודה

5,0000.6מועסקים
מועסקים 1,0002.7בלתי

1,4002.5נעדרים

הנחקרים הנושאים

תעסוקה על שאלות כללו הסקרים שאלוני
היד, משלח הכלכלי, הענף מבחינת ואבטלה,
דמוג תכונות מספר ועל וכד' בעבודה המעמד
הכנ (לגבי האוכלוסייה. של וחברתיות רפיות

ההמשך). ראה סות

על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם כוח

והכלכלי. החברתי
דיור תנאי על הסקרים היא לכך דוגמא

בית. ציוד ועל
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נוס עבודה הוצאות כלולות לא הבראה. וקצובת
עבור משלם שהמעביד סוציאליות והוצאות פות

העובד.
מחו השכר סך שכיר: למשרת ממוצע שכר
שכיר משרות מהגדרת שכיר. משרות למספר לק
שכיר למשרת הממוצע השכר כי נובע, הנ"ל

לשכיר. השכר לעומת מטה כלפי מוטה
זה בפרק המופיעים הנתונים כלכלי; ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד הסיווג על מבוססים

.1968 הבסיס בשנת החל הופעל זה סיווג

מקורות
של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים העובדים

לאומי. לביטוח המוסד
הכל זסך שכיר משרות מספר על הנתונים
חודש, מדי מסופקים, שבמדגם למפעלים השכר

לאומי. לביטוח המוסד ידי על
.1961 משנת ומתפרסמת נערכת זו סדרה
בסיס על ב1965 נערן הסדרה של העדכון
ראה זו סדרה על פרטים .100.0=1965 ינואר

.245 מיוחד בפרסום
מפ מדגם על הסדרה מבוססת ב1968 החל

.(*) ב1969 שהוצא חדש עלים
הנוכ הסדרה בין שחלו האחרים השינויים

הם: הקודמת והסדרה חית

על לדגימה והמסגרת האוכלוסייה הורחבה א.
עובדי יזומות' עבודות עובדי הוספת ידי
בישראל מועסקים אשר המוחזקים השטחים
התע שירות של העבודה לשכות באמצעות

הביטחון. ממערכת וחלקים סוקה,

לערך מפעלים ל4,800 הנוכחי המדגם הוגדל ב.
לעו מפעלים), כ44,500 של מסגרת (מתוך
הקודם. במדגם לערך מפעלים 3,800 מת

קבועים שכירים על הנתונים עיבוד הופסק ג.
זה חתך השכירים. סך על לסדרה בנוסף

משמעות. חסר נמצא
המפעלים אוכלוסיית הנחקרת. האוכלוסייה
מעסיקים אשר בארץ המעבידים כל את כוללת

לפחות. אחד שכיר
קיבוצים חברי כוללת: אינה האוכלוסייה
שבבעלות במפעלים או במשקיהם העובדים
במפעליהם, עובדים אשר מעבידים משקיהם,
חברי בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי

באוכלוסייה. כלולים קואופרטיבים

ו ממק השכר נתוני עם השוואה
הלאומי ביטוח ה ת ו ר

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
הבדלים מספר לאור להבין יש אלו הפרשים

הסדרות; שתי בנתוני הקיימים יסודיים
להכנסה מתייחסים הלאומי א.נתוני'הביטוח
בעוד שכיר משרת של ומשכורת משכר
של להכנסה מתייחסים הכנסות סקר שנתוני

שכיר. מועסק
מתייחסים שאליה בתקופה הבדלים יש ב.
בממוצע). שנה (בחצי הסדרות משתי הנתונים
הסדרות, שתי באוכלוסיית הבדלים יש ג.
שכי מכסה הכנסות סקר ; בכיסוי ובמיוחד

בלבד. עירוניים רים
ובשיטת הנתונים איסוף בשיטת הבדלים יש ד.

הסדרות. שתי בין ההכנסה חישוב

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

הגדרות
שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות. אחד
עבו מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
נפתחים כלל בדרך נפרד. חשבון כרטיס רה
על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון כרטיסי
לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי השכירים

תעסוקתם.
(קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
המוסד של 102 בטפסי עליו שדיווחו וארעיים)
עשוי שכיר ואותו היות חודש. כל לאומי לביטוח
(אם מעבידים מספר של בטפסים רשום להיות
עבודה ממקום ביותר חודש, באותו עובד, הוא
משרות מספר של למעשה, היא, המדידה אחד),
ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות שהיו

עבורן. שכר שולם
התשלומים כל לחודש; ברוטו סשכר סך
הכ מס ניכוי (לפני בחודש לעובד המשולמים
תקו עבור הפרשים כולל: לאומי) וביטוח נסה
משפחה, תוספת נוספות, שעות קודמות, פות
למקבלי מיוחדת תוספת עובדים, ילדי קצבת
"חודש תשלומי התייקרות, מענקי נמוך, שכר
מקצועית ספרות קצובת נסיעה, קצובת ,"13

.1970 ,11 מס' לישראל הסטטיסטי לירחןן מוסף ותעסוקה", שכר "מדדי ראה
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לצורך מעסיקים של פניה לעבודה: הזמנות
לעבודה. הפנייתם או פועלים שליחת

שנתקבלו הזמנות סופקו: שלא הזמנות
שירות ע''י מולאו לא ואשר החודש במשך

חודש. באותו התעסוקה

מקורות
ב1949 החל 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.
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
עבודה דורשי על הנתונים העבודה. משרד
העבודה בלשכות רישום כוללים אינם מבוגרים
ועוז ימאים אקדמאים, לסטודנטים, המיועדות
לנוער העבודה לשכות על הנתונים בית. רות

בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל
כה עד שפורסמו יזומה עבודה על הלוחות
מספ החל היזומה העבודה בטול בשל הוצאו

.1970 טמבר
מזרח בנתונים נכלל 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

חלקיות. ושביתות האטה
מ1966 זה בשנתון המופיעים הנתונים
התקיימו בהם עצמם המפעלים מן נתקבלו

ההשבתות. או השביתות

כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי, לביטוח המוסד של המעבידים
הושלמה זו כרטסת .1969 מרס עד מעודכנת
שוט דיווחים מתוך נוספים מפעלים ידי על

המעבידים. לכרטסת פים
מפ כ4,800 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
משרות הכל מסך %70d כוללים אשר עלים'

באוכלוסייה. השכיר
קבוצת של שכבות פי על נעשתה הדגימה
מספר היא הגודל קבוצת ראשי. ענף בכל גודל
הכרטסת עדכון במועד במפעל השכיר משרות
שכיר, משרות 1^1 הן: הגודל קבוצות לדגימה.
.75+ '5074 '3049 '2029 '1019 ,59
מפעלים ב"ודאות" נדגמו וענף ענף בכל
נדגמו מסוימים ובענפים ,75+ גודל בקבוצת
יותר. קטנות גודל מקבוצות מפעלים בודאות
עד מ1/2 נעים הדגימה שברי השכבות' ביתר
יותר גדולים מפעלים של לשכבות כאשר 1/50
יותר. גבוהים דגימה שברי כלל, בדרך נתנו'

דגימת ידי על המדגם מעודכן חודש מדי
הדגי של הנחיות אותן פי על נוספים' מפעלים
חד מפעלים של מסגרת מתוך הראשונית, מה

פתיחתם. על ידיעה מתקבלת אשר שים
בו, שחלו והשינויים המדגם החלפת עקב
המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות אין
הסדרה הישן. המדגם לנתוני ישיר המשך החדש

מ1968. קיימת החדשה

יזומה ועב(1ה רשומה אבטלה
הגדרות

פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת

עבודה. קבלת לשם
שנרשם עבודה דורש כל נחשב כמובטל

בחודש. אחד אבטלה יום לפחות לו
ידי על מחושב מובטלים" של יומי "ממוצע
הרשו האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
האפ העבודה ימי במספר החודש במשך מים

חודש. באיתו שריים
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 פירושה לעבודה הפניה
הזמנת סמך על שליחה מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.

299 ושכר עבודה



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 "סל"
בעת מהווים שאינם מרכיבים אותם רק
המשפחות של הכנסות גם אחת ובעונה

העצמי. מרכושן דירותיהן בעלות
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 שהיתר.
.(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

והשב שביתות על הנתונים ב1971, החל
עבודה ליחסי המחלקה ידי על נאספים תות
למחקר המכון עם בשיתוף העבודה במשרד
בעלי והתאחדות ההסתדרות של וחברתי כלכלי
לסטטיס המרכזית הלשכה בייעוץ התעשייה,

טיקה.

היוקר תוספת
חישוכ ושיטות מקורות

משמשים היוקר תוספת להסכמי בהתאם
לחישוב כבסים ומרכיביו לצרכן המחירים מדד

השכר. לתעריפי היוקר תוספת
מספר שינויים על הוסכם השנים במשך
מרביבי פי על היוקר תוספת של החישוב בדרך

והתשלום. החישוב במועדי וכן המדד,
היוקר תוספת שיעורי בלוח מובאים להלן .

ומדד שכירים לעובדים המקסימלית החודשית
15  1952 בינואר 16 בתקופה לצרכן המחרים
המצטברת היוקר תוספת זוהי .1957 ביולי
ל"י 80 של חודשי שכר על לעובד שניתנה
ביולי 15 ועד מאז !1953 בדצמבר 15 עד ומעלה
125 של חודשי שכר "על התוספת ניתנה 1957

ומעלה. ל"י

היוקר תוספת
המקסימלית

(ל"י)

מלל
המחירים
לצרכן

התקופה

1952 בינואר ל"י1075.60מ16 ל700 חודשימ500 שכר ומ20למקבלי
1952 במרס למקבלי12016.00מ16 ל"י יומי.ל28 שכר

1952 באפריל 13225.60מ16
1952 במאי היוקרתוםפרשיעורי14435.20מ16 j

1952 ביולי היוקר15745.60מ16 תוספת
1952 בספטמבר (ליי16552.00IIIמ16 המקסימלית
1952 בדצמבר ///התקופה17560.00מ16

1953 במרס ליוםלחודש18265.60מ16
1953 ביוני 19172.80מ16

1953 בספטמבר 20180.801957מ16 ביולי 3.216.000.64מ16
1953 בדצמבר 20889.551958מ16 ביולי 6.834.001.36מ16

1954 במרס 21699.551960מ16 ביולי 9.748.501.94מ16
1954 בספטמבר 222107.051961מ16 ביולי 14.773.502.94מ16
1954 בדצמבר 228114.551962מ16 ביולי 22.6113.004.52מ16

1955 בספטמבר 231118.301963מ16 בינואר 28.9144.505.78ב16
1955 בדצמבר 236124.551964מ16 בינואר 33.6177.407.10מ16

1956 במרס 239128.3037.6מ16 1964 באוקטובר 205.408.22מ16
1956 ביוני 249140.801965מ16 בינואר 38.5211.708.47מ16

1957 ביולי 15 1966עד בינואר 47.8276.8011.07מ16
1970 בינואר 51.8304.8012.19מ16

כפי היוקר תוספת נערךחישוב 1970שהוא בדצמבר 55.4330.0013.20מ1
נבדל האחרונות בשנים
אלו: כנקודות 73זימר

לצרכן המחירים 1972ממדד בינואר 63.4386.0015.44מ1
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לביטוח המוסד ידי על המענק סכומי מוחזרים
המדינה. אוצר מכספי לאומי'

על בכללים מספר שינויים חלו השנים במשך
המענק. ובסכומי המענק משתלם פיהם

לתוספת בנוסף משלמים 1966 באוגוסט החל
שכר בעלי לעובדים התייקרות" "מענק יוקר
להם המעבידים' משלמים המענק את נמוך.

פרסומים

(1967) ארם כוח סקרי (273)

(1968) אדם כוח סקרי (305)

(1969) אדמ כוח סקרי (333)

(1970) אדם כוח סקרי (376)

1961 מפקד פרסומי
הכלכלה ענפי סיווג (2)

יד משלחי סיוזג (3)

העבודה כוח תכונות ו: חלק  העבודה כוח (9)
הכל הענף לפי המועסקים, והרכב (השבועיות)
נתונים  בעבודה והמעמד יד משלח כלי,

המפקד של ב' משלב
ההשתקעות תקופת :1v חלק  היישובים ספר (18)
הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב'
והענף העבודה בכוח ההשתתפות בעברית,

המועסקים של הכלכלי
העבודה כוח תכונות :11 חלק  העבודה כוח (21)

קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב
המפקד של כי 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)

מיוחדימ פרמומיפ
(אוגוסט בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)

(1952

ארעיים) (סיכומים (1954 (יוני אדם כוח פקר (25)

(1953 !1954) 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 ער 1955) אדם כוח סקרי (162)

מנתוני שכירים עובדים של ושבר 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
(1967 עד 1"65) והשבתות שביתות (2571
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אדם 5וח טקרי

ומין האזרחי העבודה כוח תכונות י,ל3י ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/1. לוח
1971 עד 1960 ממוצעים ;xi 1955

אזרחי יה העבודה כות
מועסקים

מלאה בעבודה
Fulltime

הכל סך
Total

הגל סך
Total

בכוח אינם
האזרהי העבודה
Not in civilian
labour force

העבודה כלח
האןרוזי

Civilian labour
force

טךהבל
Total

585.7457.2
701.7537.6
879.2684.6
830.7588.8
910.9692.8
945.8740.1
963.2750.1
997.1767.2

92.872.4
95.473.1
96.474.9
96.475.0
92.671.6
89.663.5
93.971.4
95.574.8
96.274.9
96.574.3

443.0366.5
679.8577.8
697.7588.5

93.077.0
95.578.6
96.880.6
96.780.8
92.677.3
90.069.4
94.678.0
96.282.3
96.682.1
96.981.7

142.790.7
283.4172.3
299.4178.7

92.158.6
95.157.2
95.158.8
95.660.1
92.557.7
88.848.6
92.355.0
93.856.7
95.257.9
95.857.2

לפי בארץקיט פעס אי nw

אלפים  האוכלוסייה בל
547.3631.2
656.1735.8
815.0912.4
911.8926.9
958.2969.9
987.7990.1

1,030.91,001.4
1,064.41,032.8

אהוזים
46.4100.0
47.1100.0
47.3100.0
47.2100.0
46.9100.0
49.6100.0
49.7100.0
49.9100.0
50.7100.0
50.8100.0

t <1לפיםגברים
118.1476.3
313.3703.6
326.6720.2

אווחים
19.9100.0
21.9100.0
23.0100.0
23.9100.0
24.5100.0
27.9100.0
28.2100.0
29.6100.0
30.8100.0
31.2100.0

אלפיט  ם י ש נ
429.2154.9
717.6297.8
737.8312.6

אהוזיט
73.5100.0
72.7100.0
71.9100.0
70.6100.0
69.4100.0
71.4100.0
71.2100.0
70.3100.0
70.7100.0
70.2100.0

631.2
735.8
912.4
926.9
969.9
990.1

1,001.4
1,032.8

53.6
52.9
52.7
52.8
53.1
50.4
50.3
50.1
49.3
49.2

476.3
703.6
720.2

80.1
78.1
77.0
76.1
75.5
72.1
71.8
70.4
69.2
68.8

154.9
297.8
312.6

26.5
27.3
28.1
29.4
30.6
28.6
28.8
29.7
29.3
29.8

1,178.5
1,391.9
1,727.4
1,838.7
1,928.1
1,977.8
2,032.3
2,097.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

XI 1955
1960
1965
31967
1968
1969
1970
1971

0ל 1955
1960
1963
1965
1966
31967
1968
1969
1970
1971

1955594.4
19701,016.9
19711,046.8

1955<0100.0
1960100.0
1963100.0
1965100.0
1966100.0
31967100.0
1968100.0
1969100.0
1970100.0
1971100.0

195550584.1
19701,015.4
19711,050.4

1955100.0
1960100.0
1063100.0
1965100.0
1966100.0
31967100.0
1968100.0
1969100.0
1970100.0
1971100.0

< הבלתי סווגו 1966 עד 2 ראהמבוא. ארעיים, ותושבים בכוח עולים גלולים לא באוכלוסייה 1
מבוא. ראה שינויים, מספר הוננסו 1967 אדם כוח בסקרי 3 בארץ". עבדו ו"טרט
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LABOUR FORCE SURVEYS

TABLE XH/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER ', BY CIVILIAN
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

XI 1955; Averages 19601973
Civilian labour force

Unemployed^ 2 מועסקים בלתי
ב12 בארץ עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in

Israel last 12 months

ב12 בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

הכל סך
Total

Employed

מעבודתם זמבית נטדוו
Temporairly

absent from work
חלקית 3ענודה
Parttime

Total population  thousands
103.724.845.535.69.9XI 1955
124.639.634.027.56.51960
144.150.533.225.87.41965
180.861.196.265.730.519673
.16S249.959.035.623.41968
154.551.244.322.222.11969
157.355.838.218.619.61970
169.360.635.719.016.71971

Percentages
16.53.97.25.61.6XI 1955
16.95.44.63.70.91960
16.35.23.62.70.91963
15.85.63.62.80.81965
15.75.37.45.71.71966
19.56.610.47.13.319673
17.45.16.13.72.4196S
15.55.24.52.32.21969
15.75.63.81.91.91970
16.45.83.51.8. 1.71971

Males  thousands
57.119.433.327.85.5XI 1955
66.835.223.812.910.91970
69.939.322.513.19.41971

Percentages
12.04.07.05.81.2XI 1955
11.85.14.53.9(0.6)1960
11.44.83.22.5(0.7)1963
10.75.23.32.8. (0.5)1965
10.54.87.46.11.31966
13.67.010.07.82.219673
11.65.05.43.81.61968
9.44.53.8' 2.21.61969
9.55.03.41.81.61970
9.75.53.11.81.31971

Females ?■ thousands
46.65.412.27.8(4.4)XI 1955
90.520.614.45.78.71970
99.421.313.25.97.31971

Percentages
30.03.57.95.0(2.9)XI1955
31.76.24.93.2(1.7)1960
30.16.24.93.2(1.7)1963
29.16.44.42.8(1.6)1965
28.56.37.55.02.51966
34.55.711.25.45.819673
31.95.47.73.34.41968
30.46.76.22.53.71969
30.46.94.81.92.91970
31.86.84.21.92.31971

J The population does not include potential immigrants and temporary residents, see introduction. 2 Up to 1966, theun
employed were classiifed by "ever worked in Israel" and **not yet worked in Israel". 3 Some changes were made in

the 1967 Labour force surveys, see introduction.
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העבודה כוח תכונות לפי / ומעלה 14 בגיל היהודית האוכלוסייה  י"2/1. לוח
ומין האזרחי

1971 עד 1960 ממוצעים ;xi 1955

האזרחיהעבודהכור
העבודה בכוחכוח מועסקיםאינם

הכל האזרחיהאזרחיסך העבודה
TotalCivilianNot in civilianהכל סך

הכל סך
Total

עבודה עבדו
labour forcelabour forceTotalמלאה

Fulltime

כל אלקיםהאוכלוסייה
XI 19551,073.8583.7490.1583.7542.3431.0

19601,258.1680.3577.8680.3653.7507.0
19651,572.9841.2731.7841.2810.5626.9
19671,674.1853.3820.8853.3770.1539.1
19681,719.0879.3839.7879.3828.1621.8
19691,762.5899.1863.4899.1858.9663.2
19701,809.1909.3899.8909.3874.2670.1
19711,864.4935.3929.1935.3902.5681.2

אחוזים
XI 1955100.054.445.6100.092.973.8

1960100.054.145.9100.096.174.5
1963100.053.346.7100.096.374.4
1965100.053.546.5100.096.374.5
1966100.053.846.2100.092.971.3
31967100.051.049.0100.090.363.2
1968100.051.148.9100.094.270.7
1969100.051.049.0100.095.573.8
1970100.050.349.7100.096.173.7
1971100.050.249.8100.096.572.8

אלפים גברים
XI 1955541.4434.9106.5434.9405.5342.1

1970903.7619.4284.3619.4598.3502.9
1971929.3631.7297.6631.7611.9508.7

אחוזים
XI 1955100.080.319.7100.093.278.6

1960100.078.421.6100.096.480.7
1963100.076.523.5100.096.880.2
1965100.075.624.4100.096.780.4
1966100.074.925.1100.093.277.4
31967100.071.328.7100.091.069.5
1968100.071.128.9100.095.077.7
1969100.069.830.2100.096.481.8
1970100.068.531.5100.096.681.2
1971100.068.032.0100.096.980.5

אלפים  0 י ש נ
XI 1955532.4148.8383.6148.8136.888.9

1970905.4289.9615.5289.9275.9167.2
1971935.1303.6631.5303.6290.6172.5

אחוזים
XI 1955100.027.972.1100.091.959.8

1960100.029.570.5100.095.157.7
1963100.029.770.3100.095.059.2
1965100.031.368.7100.095.560.2
1966100.032.667.4100.092.357.4
H967100.030.669.4100.088.548.4
1968100.031.268.8100.092.254.8
1969100.032.367.7100.093.756.6
1970100.032.068.0100.095.257.7
1971100.032.567.5100.095.756.8

י*ב/1. ללוח הערות ראה 31
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TABLE XII/2.  JEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER1, BY CIVILIAN
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

XI 1955; Averages 1960197[

Civilian labour force

ב12 בא^ עבדו לא
האחרונים החודשיט
Did not work in

Israel last 12 months

Unemployed^ 2 מועסקיס בלתי
נ12 pxn עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

הכל סך
Total

Employed
זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporairly
absent from work

עבודה ענדו
חלקית

Parttime

 ThousandsTotal population
87.623.741.43Z39.1XI 1955

111.735.026.621.25.41960

]35.448.230.723.77.01965

172.358.783.253.529.7. 19673

158.847.551.229.521.71968

146.349.440.219.121.11969

150.054.135.116.718.41970

162.658.732.817.415.41971

Percentages
15.04.17.15.51.6XI 1955

16.45.23.93.10.81960

16.95.03.72.80.91963

16.15.73.72.80.91965

16.25.47.15.41.71966

20.26.99.76.33.419673

18.15.45.83.32.51968

16.25.54.52.22.3. . 1969

16.55.93.91.82.11970

17.46.33.51.91.61971

 ThousandsMales 
44.918.529.424.6(4.8)XI 1955

61.633.821.1H.O10.11970

65.637.619.811.68.21971

Percentages
10.34.36.85.7(1.1)XI 1955
10.94.83.63.1(0.5)1960

11.84.83.22.5(0.7)1963

10.85.53.32.8(0.5)1965

10.85.06.85.51.31966

14.17.49.06.62.419673

11.95.45.03.41.61968

9.14.93.61.91.71969

9.95.S3.41.81.61970

10.46.03.11.81.31971

 ThousandFemales
42.75.212.07.7(4.3)XI 1955

88.420.314.05.78.31970

97.021.113.05.87.21971

Percentages
28.73.48.15.2(2.9)XI 1955
31.36.14.93.2(1.7)1960

30.15.75.03.3(1.7)1963

28.96.44.52.9(1.6)1965

28.56.47.75.12.61966

34.45.711.55.56.019673

32.05.47.83.34.51968

30.36.86.32.63.71969

30.57.04.82.02.81970

32.06.94.31.92.41971

/13See notes to Table XII1.
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אוכלוסייה וקבוצת מין מגורים, יישוג צוות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/3. לוח
TABLE XH/3.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY TYPE OF SETTUEMENT OF

RESIDENCE, SEX AND POPULATION GROUP

Averages 19601971 ממוצעים

1אלפימ אחוזים
מגורים, יישוב צורת
אוכלוסייה וקבוצת מין

ThousandsPecrentages1Typeofsettlementof resi
dence, sex and population

ernuD
19601965197019711960196519701971

הכל 735.8912.41,001.41.032.852.952.849.349.2TOTALסך

2 .52.067.585.591.351.751.643.9ירושליט 45.4Jerusalem2

אביביפו 146.9156.3152.7151.152.451.350.449.3Telתל AvivYafo

61.981.081.785.251.453.648.850.4Haifaחיפה
ויישובים אחרות 8287.9429.4517.8536.450.251.248.648.3Otherרים towns and urban
הבל סך  settlementsעירוניים  total

>הודיט :279.9415.4496.9514.850.251.348.848.6Thereofמזה: Jews

53.846.944.244.064.763.155.654.8Moshavimמושבים
54.650.752.553.491.687.283.483.9Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 78.780.667.071.445.247.742.243.0Otherיישובים rural settlements 
הכלנ סך total3
יהויים :36.429.317.318.651.251.245.246.7Thereofמזה: Jews

הגל סך  546.7659.4703.5720.278.176.169.2.6S8Malesגברים  total

2 37.845.259.260.574.469.461.060.5Jerusalem2ירושלים
אביביפו 110.0113.2106.4104.778.875.171.169.5Telתל AvivYafo

46.357.356.758.777.176.969.270.6Haifaחיפה
ויישובים אחרות 222.5320.2368.3380.677.476.069.168.7Otherערים towns and urban
הגל 0ך  settlementsעירונייס  total

יהודים :215.3307.7349.5360.777.575.868.768.2Thereofמזה: Jews

35.730.628.227.883.279.869.167.6Moshavimמושבים
29.726.627.227.791.385.881.382.0Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 64.766.357.660.274.577.371.471.8Otherיישובים rural steelements 
3 הכל סך total 3

יהודים :26.120.411.912.473.369.961.261.6Thereofמזה: Jews

הכל סך  189.1253.0297.8312.627.329.429.329.8Femalesנשים  total

2 14.222.326.330.828.533.926.930.5Jerusalem2ירושלים

אביביפו 36.943.146.346.426.227.930.229.7Telתל AvivYafo
15.623.725.026.525.931.029.230.8Haifaחיפה

ויישובים אחרות 65.4109.2149.5155.822.926.128.128.0Otherערים towns and urban
הבל סך  settlemtnsעירוניים  total

יהודים :64.6107.7147.4154.123.426.729.029.0Thereofמזה: Jews

18.116.316.016.245.045.441.441.4Moshavimמושבים

24.924.125.325.791.988.985.986.1Qibbuzimקיבוצים
אחרים כפריים 14.014.39.411.216.017.212.113.7Otherיישובים rural settlements 

3 הכל סך total3
יהודים :10.38.95.46.229.031.828.631.6Thereofמזה: Jews

. In each population group, type of selttement and sex.
2 In 1970 and 1971 including East Jerusalem.
3 Including Bedouins, institutions etc.

ומין. יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת בכל 1

ירושלים. מזרח כולל ו1971 ב1970 2

וכו'. מוסדות בתים, כולל 3
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
TABLE XH/4.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

Averages 19601971 ממוצעים ,XI 1955

Age group גיל קבוצת
65+ 5564 3554 1834 1417

הכל 0ך
Total

הבל אלפיםסך ThousandsTotal 
XI 1955631.239.8258.7258.556.817.4XI 1955

1960735.837.7283.3314.479.520.91960
1965912.472.2334.7352.7117.235.61965
'1967926.962.8353.7349.3123.937.21967'
1968969.969.9377.1358.1131.533.31968
1969990.161.3386.9365.5137.039.41969
19701,001.455.3399.8367.5139.938.91970
19711,032.851.1423.0376.1142.839.81971

2 Percentages2אחוזים
?0 195553.637.256.861.750.520.5XI 1955

196052.926.856.663.152.520,71960
196352.731.257.763.155.219.71963
196552.832.857.062.858.822.31965
196653.131.3S8.I63.457.923.81966
'196750.426.954.862.155.421.41967 '
196850.328.355.162.354.918.31968
196950.125.253.963.156.620.21969
197049.322.853.262.855.119.51970
197149.221.153.662.955.518.S1971

 אלפיםגברים ThousandsMales 
?01955476.323.7186.0204.147.515.0XI 1955

1970703.634.0256.0268.0111.733.91970
1971720.231.3268.1273.5112.834.51971

2 [*ercentages'אחוזים
?0195580.142.280.996.482.338.3XI 1955

196078.132.179.596.384.335.51960
196377.036.180.096.988.233.91963
196576.138.176.296.491.039.71965
196675.536.076.196.590.341.11966
'196772.130.771.795.488.137.11967'
196871.832.472.595.386.532.61968
196970.429.268.695.489.035.01969
197069.227.366.794.988.533.81970
197168.825.166.894.787.833.21971

 אלפיםנשים ThousandsFemales
?0 1955154.916.172.754.49.3(2.4)XI 1955

1970297.821.3143.899.228.25.01970
1971312.619.8154.9102.630.05.31971

2 Percentages2אחוזים
XI 195526.531.732.226.217.0(5.1)XI 1955

196027.321.133.2 .30.118.5(7.3)I960
196328.125.735.030.319.3(5.8)1963
196529.427.137.530.922.9(6.0)1965
196630.626.339.632.223.56.71966
1196728.623.037.2 .31.021.2(5.6)19671
196828.824.037.231.521.6(4.5)1968
196929.721.038.733.123.05.71969
197029.318.139.132.822.15.01970
197129.816.840.033.223.34.91971

1 Some changes were made in 1967 labour force surveys, see
introduction. 2 In each age group and sex.

מבוא. ראה שינויים, מספר הוכנסו 1967 אד0 כוח בסקרי 1

ומין. גיל קבוצת בכל 2
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עלייה תקופת לידה, יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/5. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE XII/5.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION AND POPULATION GROUP

Averages 19601971 ממוצעים ,XI 1955

לכוון השייכים 1 העבודהאחוז
61 11

ill! Percent1 in labour force

XI 1955196021967 |19691970 |19711971

כולל 53.652.950.450.149.349.21,032.8GRANDסך TOTAL
הכל 54.454.1.57.050.950.350.2935.3Jewsיהודיםסך  total

ישראל 51.849.743.444.643.043.8245.5Israelילידי born  אמיחאפריקה 48.949.750.150.550.749.7308.8Bornילידי in AsiaAfrica  total
הבל סך

1947 עד 52.953.655.051.548.951.825.9Immigratedעלו up to 1947
1948195447.9 {49.252.2.

46.8 ..
54.053.254.0168.719481954

1955196046.349.748.055.519551960
1961 X45.144.243.640.7.58.7Sinceמאז 1961

אירופהאמריקה 58.258.555.956.055.855.9381.0Bornילידי inEuropeAmerica  total
הכל סך

1947 0ד 61.762.861.159.858.158.3133.0Immigratedעלו up to 1947
1948195454.4 {55.154.1 ,

52.4 ■>

54.955.855.7143.519481954
1955196052.7. 53.755.541.819551960
1961 XX51.052.151.151.862.7Sinceמאז 1961 45.441.544.742.341.341.997.5NonJewsלאיהודים

720.2MALES■80.178.172.170.469.268.8גברים
הכל סך  80.378.471.369.868.568.0631.7Jewsיהודים  total

ישראל 64.962.552.551.749.248.8137.6Israelילידי born  אסיהאפריקה 77.377.274.874.674.474.3230.9Bornילידי in AsiaAfrica  total
הכל סך

1947 עד 81.585.283.080.575.478.820.7Immigratedעלו up to 1947
19481954

76.3 /76.077.7 ן
69.2 ■*

79.579.381.6129.719481954
1955196067.071.369.738.919551960
1961 XX67.764.362.859.641.6Sinceמאז 1961

אירופהאמריקה 86.484.478.778.578.178.3263.2Bornילידי inEuropeAmerica  total
הכל סך

1947 עד 91.089.186.282.780.681.295.1Immigratedעלו up to 1947
1948195481.2 /80.377.5 י

68.2■.
79.080.O81.0101.519481954

1955196069.071.472.626.819551960
1961 XX71.572.370.969.939.8Sinceמאז 1961 78.175.480.175.874.475.388.5NonJewsלאיהודים

126.527.328.629.729.329.8312.6FEMALESשים
הכל סך  27.929.530.632.332.032.5303.6Jewsיהודים  total

ישראל 27.436.834.137.336.838.8107.9Israelילידי born
אסיהאפריקה 20.221.825.426.225.625.177.9Bomילידי in AsiaAfrica  total

הגל סך
1947 עד 21.819.223.920.420.622.05.2Immigratedפלו up to 1947
1948195419,9 ,22.226.2 1

24.8 <

27.325.225.539.019481954
1955196026.329.327.716.619551960
1961 XX24.125.725.423.117.1Sinceמאז 1961

אירופהאמריקה ילידי
הכל סך

1947 עד עלו

29.832.533.334.334.134.1117.8Born inEuproeAmerica  total

31.234.134.735.034.434.237.9Immigrated up to 1947
19481954

28.331.3
31.6 1

36.6 <
32.533.331.742.019481954

1955196038.437.339.015.019551960
1961 0>מאז X31.733.633.035.722.9Since 1961 11.87.28.47.87.27.89.0NonJewsלאיהודים

In each sex , continentofbirth, periodof immigration
lation group. 2 Seenote 3 to Table XII/1. יב/1. ללוח 3 הערה ראה 2
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עלייה ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי האזרחי, העבודה כ,וח י"ב/6. לוח
(יהודים)

TABLE XH/6.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION (JEWS)

Averages 1971 ממוצע

קנוצת
ומין גיל
Age group
and sex

העבודה כוח
(אלפים)

Labour force
)thousands)

לבוו השייכים rmx1 ,771OK7Percent in labour force 1

הכל סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
born

עד Immigratedעלו up to מאז^195 Immigratedעלו since 1955

הכל סך
Total

אסיה
ואפריקה
Asia and
Africa

אירופה'
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

הכל סך
Total

אסיה
ואפריקה
Asia and
Africa

אירופה,
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

הכל סך
TOTAL
1417

935.3

41.8

43.8 50.2

20.5 20.3

55.6

X

53.7

X

56.9

X

47.9

19.5

44.0

21.3

53.2

14.1

1834372.350.4 54.462.562.762.152.550.556.4

3554346.968.2 64.464.760.267.961.155.467.7

5564136.149.8 56.658.446.062.552.837.361.1

65+38.224.4 19.619.69.323.918.611.523.4

גברים
Males

631.748.8 68.081.181.281.167.064.777.0

141723.422.8 22.2XXX20.021.715.1

1834222.350.9 63.982.984.479.365.266.462.8

3554246.493.8 94.895.595.295.793.291.795.2

5564106.680.3 88.589.581.392.187.077.691.3

65+33.040.1 34.433.317.939.236.826.043.4

נשים
Females

303.638.8 32.529.525.032.830.325.236.9

141718.418.1 18.4XXX18.820.813.0

1834150.0 '49.8 44.639.937.644.840.535.650.2

3554100.544.4 36.034.825.041.5' 34.622.747.5

556429.521.2 24.626.710.832.019.85.328.6

65 +5.26.7 5.2(5.8)(1.5)7.7(3.6)(0.7)5.8

1 In each sex, age group, continentof birth and periodof immigration. עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל, קבוצת מין, בכל 1
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ומין גיל לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/7. לוח
TABLE XLT/7.  CIVILXAN LABOUR FORCE, BY YEARS OF SCHOOLING,

AGE AND SEX

Averages 1970 ;1971 ממוצעים

ומין לימוד שנות
Years of schooling

and sex

העבודה כוח
Labour force

)Thousands) (אלפיפ)

גיל קבוצת לפי העבודה' כוח אחוז
Percentage in labour force, by age group

1971

19701971. הכל סף
Total

141718343554556465 +

total הכל 11,032.8סך 11,001.449.221.153.662.95S.S18.8

056.6 57.522.9X24.532.225.86.2

\\69.0 68.946.7X44.363.250.616.5

58340.1 348.453.135.156.063.058.421.6

912386.1 366.549.015.153.870.364.227.1

13+174.0 155.766.7X59.684.878.640.4

Males 720.2גברים 703.668.825.166.894.787.833.2

037.5 39.159.9X66.086.572.6(18.7)

1457.7 57.775.6X87.893.884.2(27.5)

58265.2 269.677.646.079.696.588.533.0

912251.4 240.760.715.360.995.392.541.2

13 +102.5 93.271.2X57.294.191.347.7

Females 312.6נשים 297.829.816.S40.033.223.34.9

019.1 18.410.3X(10.4)17.2(7.5)(1.3)

\A11.3 11.215.8X(15.4)24.5(13.0)(33.1)

5874.9 78.825.022.428.427.724.1(6.4)

912134.7 125.836.014.845.643.734.1(9.7)

13+71.5 62.561.2X61.870.9(52.1)X

1 Including persons whose number ofyears of schooloingisnot known. ידוע. אינו לימודידם שנות שמספר אנשיפ ^15 1
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וקבוצת גיל לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכות נשואותי נשים  י"ב/8. לוח
אוכלוסייה

TABLE XH/8.  MARRIED WOMEN1 IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND
POPULATION GROUP

Averages 19571971 ממוצעים ;XI 1955

Thereof: age group גיל קבוצת מזה:

5564 3554 1834
14+ בגיל הכל סך
Total aged 14 +

1961
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971

XI 1955
1957
1958
1960
1961
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971

1961
1962
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971

Total
Thousands

12.5
15.9
13.9
217.5
17.0
18.7
20.0
21.3

Percentages3

16.8
16.4
17.3
13.8
16.4
18.5
21.2
20.9
216.6
21.1
22.3
21.4
22.7

Thereof: Je wi
Thousands

12.2
13.5
15.6
13.6

217.2
16.7
18.4
19.8
20.9

73.7
78.4
72.7
73.0
75.4
81.4
81.4
84.7

25.4
29.0
26.9
29.3
29.3
29.5
28.8
28.0
28.5
28.6
30.4
30.0
30.4

sh

71.7
75.4
76.6
71.7
71.8
73.9
80.1
80.5
83.5

53.1
53.7
52.0
53.3
59.4
63.0
64.9
68.5

23.2
26.3
26.2
26.9
27.4
26.5
25.6
26.4
25.7
26.6
28.4
28.8
29.3

51.2
54.0
52.2
50.7
52.7
58.4
62.2
64.2
67.7

הכל 'סך
אלפים

142.5
151.9
140.8
144.1
154.0
166.1
168.9
177.6

אחוזים3
21.7
24.4
23.5
24.9
24.6
24.5
25.6
25.5
25.3
25.7
27.2
26.8
27.4

יהודיות מזה:
אלפים

138.2
147.0
143.2
138.2
142.0
151.2
163.6
167.1
175.2

1961
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971

50 1955
1957
1958
1960
1961
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971

1961
1962
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971

Percentages3אחוזים3
50 195522.924.526.517.7<0 1955

195726.028.630.417.21957
196026.829.730.919.01960
196126.129.830.617.21961
196326.1.29.3.30.819.31963
196427.628.830.322.31964
196527.429.629.621.81965
196727.429.130.2217.31967
196828.330.730.822.41968
196930.832.732.923.71969
197029.733.232.822.61970
197130.333.933.323.91971

J The data until 1963 include widows and divorced.
2 In 1967 the group includes aged 55 and over.
3 In each age and population group.

וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים 1
ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה נ1967 2

אוכלוסייה. וקבוצת גיל נכל 3
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האזרחי, העבודה לכוח השייכות * לארווקווג יהודיות גשיט  י"ב/9. ל\ח
הילדים ומספר הצעיר הילד גיל משפחתי, מצב גיל, קבוצת לפי

TABLE XH/9.  JEWISH NONSLNGLE 1 WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE,
BY AGE GROUP, MARITAL STATUS, AGE OF YOUNGEST CHILD AND

NUMBER OF CHILDREN

Average 1971 ממוצע

הנשים כל
היהודיות

All
Jewish
women

מהן:
שייכות
לכוח
העבודה
Thereof:
in labour
force

גיל קבוצת לפי העבודה, לגוח שייבות
Percent in labour force, by age group

הבל סך
Total1434354445 +

PercentagesאחוזיםThousandsאלפים

1 לארווקות
הכל 666.2181.627.332.421.6סך 33.8

NONSINGLE1 
TOTAL

ילדים 364.699.027.162.421.3ללא 45.7With no children

ילדים2 301.682.627.426.624.5עם 29.8With children*

הצעיר הילד Ageגיל of youngest cliild

שנים 0198.121.5 ■21.922.019.2 21.201 years

2482.023.1 .28.229.619.8 25.724

5972.922.2 .30.535.024.8 29.859

101348.615.832.537.925.0 38.31013

2 הילדים Numberמספר of children2

1101.035.435.137.928.2 36.11

299.529.329.529.218.2 33.02

3 +101.117.917.715.418.5 21.33 +

. Excluding nonsingle women in qibbuzim and institutions.
2 Children aged up to 13 in household.

ובמוסדות. בקיבוצים לארווקות נשים בולל לא 1
הנית. גמשק 13 גיל עד ילדים 2
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כוח ותכונות מין לפי ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה  י"ב/10. לוח
עבודה ויישוב כלכלי עגף מין, לפי ומועסקים, עבודה,

TABLE XH/10.  NONJEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY SEX AND
LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, AND EMPLOYED PERSONS, BY SEX,

ECONOMIC BRANCH AND SETTLEMENT OF WORK
Average 1970 ;1971 ממוצעים

19701971

3S■8ססמל

CodeII■s /If
H"|

האוכלוסייה Totalכל population
כולל 223.2100.0232.8100.0GRANDסך TOTAL

Characteristicsתכונות
האזרחי העבודה לכוח 92.141.397.541.9Inשייכים civilian labour force

האזרחי העבודה לכוח שייכים 131.158.7135.358.1Notאינם in civilian labour force
89.096.694.697.0Employedמועסקים

מועסקים Unemployed(3.0)(2.9)(3.4)(3.1)בלתי

הכל סך  94.6100.0EMPLOYED'189.0100.0מועסקים  TOTAL

כלכלי Economicענף branch
ודיג0 ייעור ,20.322.821.222.4Agircultureחקלאות, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 15.016.912.313.1Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים3 ■חשמל (0.2)(0.3)(0.2)(0.3)Electricity and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 18.020.222.023.3Constructionsבינוי (buildingandpublicworks)
והארחה5 אובל שירותי ,11.512.813.113.9Commerceמסחר, restaurants andhotels
ותקשורת6 אחסנה ,5.05.76.16.4Transportתחבורה, storage and communication
עסקיים7 ושירותים Financing(0.7)(0.7)(1.2)(1.1)פיננסים and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 12.113.613.814.6Publicשירותים and community services /
ואחרים9 אישיים .5.76.5שירותים 5.05.3Personal and other services !

העבודה Settlementיישוב of work 1

מגוריו ביישוב 42.647.846.749.4Inעבד settlement of residence !
מגוריו ליישוב מחוץ 46.452.247.950.6Notעבד in settlement of residence

גברים :Thereofמזה: males

הכל 113.2100.0117.5100.0TOTALסך
Characteristicsתכונות

האזרחי העבודה לכוח 84.274.488.575.3Inשייכים civilian labour force
האזרחי העבודה לכוח שייכים 29.025.629.024.7Notאינם in civilian labour force

81.596.885.896.9Employedמועסקים
מועסקים Unemployed(3.1)(2.7)(3.2)(2.7)בלתי

הכל סך  81.5100.085.8100.0EMPLOYEDמועסקים  TOTAL
כלכלי Eeonomicענף branch

Oודיג ייעור ,17.020.817.920.8Agricultureחקלאות, forestry and fishing : ;
וחרושת)12 (כרייה 13.716.911.213.1Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים3 Electricity(0.3)(0.2)(0.3)(0.2)חשמל and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 18.022.122.025.7Constructionבינוי (buildingandpublicworks)
והארחה5 אוכל שירותי ,11.013.412.414.5Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת6 אחסנה ,Transport"6.17.1~5.06.2תחבורה, storage and communication
ססקיימר ושירותים Financing(0.8)(0.7)(1.2)(1.0)פיננסים and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 10.012.410.612.4Publicשירותים and community services
ואחרים9 אישיים Personal(5.3)5.56.74.5שירותים and other services

העבודה Settlementיישוב of work
מגוריו ביישוב 37.546.040.146.8Inעבד settlement of residence

מגוריו ליישוב מחוץ 44.054.045.753.2Notעבד in settlement of residence
' Incl. 200 employed persons with branch unknown in 1971

and 100 in 1970.
ב1971, ידוע לא בענף מועסקים 200 בולל 1

ב1970 מועסקים ו100
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי ושכירים, מועסקים י"ג/11. לוח
19681971 ממוצעים

(בנייה בינוי
תעשייהחקלאות,

(ברייה
וחרושת)

שירותיועבודות מסחר,
הכל סך
Xotal

ודיג ומיםייעור והארחדציבוריות)חשמל אוכל
אוכלוסייה וקבוצת ,Agriculture,ElectricityConstructionCommecreשנה

forestry(miningand
manufacturing)

and water(buildingrestaurants
and ifshingand public

works)
and hotels

012345סמל

אלפיממועסקים 
1968910.994.3217.611.672.9120.4
1969945.891.3226.110.675.9125.0
1970963.284.8233.311.380.1125.0

הכל סך  1971997.184.5239.611.088.3126.4
יהודים 902.563.3227.310.866.3113.3מזה:

אחוזים
1968100.010.424.01.38.013.2
1969100.09.724.01.18.113.3
1970100.08.824.31.28.313.0

הכל 1971100.08.524.11.18.912.7סך
יהודים 100.07.025.21.27.412.6מזה:

אלפיט
הבל סך  697.763.2184.710.085.686.4גברים

יהודים 611.945.3173.59.863.674.0מזה:
אחוזים

הכל 100.09.126.51.412.312.4סך
יהודים 100.07.428.51.610.412.1מזה:

אלפים
הכל סך  40.0(2.7)(1.0)299.421.354.9נשים

יהודיות 39.3(2.7)(1.0)290.618.053.8מזה:
אחוזים

הבל 13.4(0.9)(0.3)100.07.118.4סך
יהודים 13.6(0.9)(0.3)100.06.218.5מזה:

אלפיט  שכירים
1968649.532.5176.511.560.447.3
1969689.130.9187.110.464.053.2
1970709.2.26.3192.511.265.657.6

הכל סך  1971744.426.8200.810.973.858.1
יהודים 677.318.6190.010.654.451.5מזה:

אחוזים
1968100.05.027.31.89.37.3
1969100.04.527.31.59.37.8
1970100.03.727.21.69.38.1

הכל 1971100.03.627.11.510.07.8סך
יהודים 100.02.728.11.68.17.6מזה:

אלפים
הכל סך  514.521.4155.09.971.239.5גברים

יהודים 452.413.6145.39.651.832.9מזה:
אחוזים

הבל 100.04.230.31.913.97.7סך
יהודים 100.03.032.22.111.57.3מזה:

אלפים
הבל סך 18.6(2.6)(1.0)229.95.445.8נשים

יהודיות 18.6(2.6)(1.0)224.95.044.7מזה:
אחוזים

הכל 8.1(1.2)(0.4)100.02.320.0סך
יהודיות 8.3(1.2)(0.4)19.9(2.2)100.0מזה:
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TABLE XH/11.  EMPLOYED PERSONS AND !EMPLOYEES, BY ECONOMIC
BRANCH, POPULATION GROUP AND SEX

Averages 1968 1971

,Tvnrwשירותיםשירותיםפיננסים
mom*אישייםציבורייםושירותים
ותקשורת
Transport,

עסקיים
Financing

וקהילתיים
Public and

ואחרים
Personal

ידוע לא
Not knownYear and population group

storage andand businesscommunityand other
communiservicesservicesservices
cation

67S9Code

Employed persons  thousands
68.444.5205.473.3(2.5)196S

74.748.5213.976.4(3.4)1969

72.249.7230.373.5(3.0)1970

74.056.7241.372.8(2.5)1971  Total
67.956.0227.567.8(2.3)Thereof: Jews

Percentages
7.54.922.68.1X1968

7.95a22.78.1X1969

7.55.224.07.7X1970

7.45.724.37.3X1971  Total
7.66.225.37.5XThereof: Jews

Thousands
66.432.7131.435.3(2.0)Males  Total
60.332.0120.830.8(1.8)Thereof: Jews

Percentages
9.64.718.95.1XTotal
9.95.219.85.1XThereof: Jews

Thousands
7.624.0109.937.5(0.5)Females  Total
7.624.0106.737.0(0.5)Thereof: Jews

Percentages
2.68.036.812.5XTotal
2.68.336.812.8XThereof: Jews

Employees  thousands
44.934.3193.846.2(2.1)1698

50.137.8204.148.6(2.9)1969

48.040.6218.646.4(2.4). 1970

48.446.1230.946.2(2.4)Total1971 
45.045.5217.242.4(2.1)Thereof: Jews

Percentages
6.95.329.97.2X1968

7.35.529.77.1X1969

6.8. 5.830.96.6X1970

6.56.231.16.2XTotal1971 

6.76.732.26.3XThereof: Jews
Thousands

42.024.0127.422.1(2.0)TotalMales 
38.623.4116.818.7(1.7)Thereof: Jews

Percentages
8.24.724.84.3XTotal
8.65.225.94.2XThereof Jews

Thousands
6.422.1103.524.1(0.4) TotalFemales

6.422.1100.423.7(0.4)Thereof: Jews
Percentages

2.89.645.110.5XTotal
2.89.944.710.6XThereof: Jews
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אוכלוסייה וקבוצת מגורים יישוב צורת כלכלי, עגף לפי מועסקים,  י"ב/12. לוח
TABLE XII/12.  EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF

SETTLEMENT OF RESIDENCE AND POPULATION GROUP
Averages1971 ממוצע

ויישובים אחרות כפרייםערים יישובים
אחריםעירוניים

סמל

Cnrif.
כלכלי ענף

הכל אביבירושליםסך תל
יפו

Tel Aviv

חיפה
Other towns and
urban settlementsקיבוציםמושביםOther rural

settlements
Economic branch

TotalJerusalemYafoHaifaMoshavimQibbuzim
הכל סך
Total

יהודים מזה:
Thereof:
Jews

הכל סך
Total

יהודים :nar
Thereof:
Jews

Thousand>אלפים
הכל 997.1סך

1*

86.0

n 9 f ר ת

145.482.1517.1495.943.253.370.018.4TOTAL

הכל סך
B' I 1n n

100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

ודיג0 ייעור ,Agriculture(19.3)2.92.861.934.633.2(0.5)(0.2)(0.4)8.5חקלאות, forestry and ifshing
וחרושת)12 (כרייה Industry(20.5)16.612.2(9.0)24.113.024.620.830.030.4תעשייה (mining and

manufacturing)
ומים3 Electricity(0.1)(0.2)(0.6)1.31.3(2.1)(1.1)(0.8)1.1חשמל and water
ועבודות4 (בנייה Construction(9.0)18.4(1.5)(3.1)9.89.0(5.5)8.99.76.7בינוי (building and

publicציבוריות) works)
והארחה5 אוכל שירותי ,Commerce(7.5)8.5(9.2)(4.4)12.713.719.315.211.911.7מסחר, restaurants and

hotels
ותקשורת6 אחסנה ,Transport(6.5)(6.9)(4.7)(2.5)7.46.18.213.27.37.4תחבורה, storage and

communication
עסקיים7 ושירותים Financing(1.2)(1.0)(0.2)(1.2)5.75.9(5.9)5.76.710.7פיננסים and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 24.341.821.128.724.725.114.511.816.329.8Publicשירותים and community services
ואחרים9 אישיים '7.37.88.18.16.46.4שירותים (2.8)21.2(3.4)(6.2)Private and other services

to
I I
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העבודה יישוב וצורת 3ל3לי ענף לפי מועסקיט, י"ב/13. לוח
TABLE XH/13.  EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND TYPE OF

SETTLEMENT OF WORK
Averages 1971 ממוצע

Economic branch
r ~
1 o

O

/f
11

כפרים

Villages

F15:2 S

/> s s

I o

,. Eחיפה

"h ir>Haifa

הכל סך

Total
כלכלי ענף

סמל

Code

TOTAL

TOTAL

Agriculture, forestry and ifshing

Industry (mining and manufacturing)

Electricity and water

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Financing and business services

Public and community services

Personal and other services

Thousands

32.5 57.7

Percentages

100.0 100.0

)4.0) 34.4

22.2 20.0

)0.6) (0.3)

)8.5) (3.0)

)3.0) (8.3)

)13.0) (3.9)

)1.9) (0.2)

44.7 10.0

)2.1) 19.9

40.0

100.0

72.1

(5.4)

(0.3)

(1.3)

(4.4)

(1.9)

(0.1)

01.9)

(2.6)

39.8

100.0

47.7

(8.0)

(0.2)

(4.9)

(8.0)

(5.7)

(0.6)

22.7

(2.2)

395.3

100.0

3.6

31.2

(0.8)

11.0

12.1

6.3

3.0

25.6

6.4

108.4 236.7

100.0 100.0

(0.4) (0.2)

21.7 24.7

(2.2) (1.8)

אלפיט
86.7 997.1

איזוזימ

100.0 100.0

(0.4) 8.5

12.6

(0.8)

הכל סך

9.8

14.5

14.0

5.7

23.9

7.8

7.8

17.2

8.3

13.4

18.$

7.8

10.2

13.7

5.8

6.9

41.6

8.0

24.1

1.1

8.9

12.7

7.4

5.7

24.3

7.3

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

9טקייט ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים אישיים שירותים

0

12

3

4

5

6

7
ift
P

/
' 6.4 thousand do not belong to any place of work, 3.6 thousand work in the administered
territories and the place of work of the remaining 22.5 thousand is not known.

ו22.5 המוחזקים, כשטחים העובדים אלף 3.6 עבודה, במקום קשורים שאינם אלף 6.4 1 t<
ידוע. אינו עבודתם שמקום אלף £?



ומין יר משלח לפי מועסקים,  >"ב/14. לוח
1971 עד 1960 ממוצעים ;xi 1955

חקלאיט,
ודומיהם דייגים
Farmers,

ifshermen and
related workers

טוכנים סוחרים,
וזבנים

Traders, agents
and salesmen

(אדמי מנהלים
ניסטרטורים)
ופקידים

Administrative,
executive,

managerial, £
clerical workers

מקצועות בעלי
מדעיים. חופשיים,
ודומיהם טכניים
Professional,
scientiifc, tech
nical tf related

workers

הבל סך
Total ומין שנה

אלפים
585.761.292.166.299.9

701.879.498.163.7119.6

879.2113.3145.769.9108.9
878.2119.5142.574.4102.1

830.7117.7135.873.199.4

910.9120.4149.381.796.4

945.8128.6159.879.593.5

963.2147.8165.873.287.8
997.1158.3175.276.087.1

443.030.568.748.680.9
679.876.0103.751.367.3

697.780.6106.754.067.2

142.730.723.417.619.0
283.471.862.121.920.5

299.477.768.522.019.9

*1 1955 הבל סך
1960
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

xi 1955 גברים
1970
1971

xi 1955 נשים
1970
1971

אחוזיט

מ 1955 ל כ ד, 0ך
1960

100.0
100.0

10.4
11.3

15.8
14.1

11.3
9.1

17.1
17.1

1965100.013.016.78.012.5

1966100.013.716.38.511.7

1967100.014.316.48.912.0

1968100.013.316.59.110.7

1969100.013.717.08.510.0

1970100.015.517.47.79.2

1971100.016.017.77.78.8

<□ 1955 100.06.915.511.018.3גברים

1960100.08.413.88.717.8

1965100.09.314.87.913.2

1966100.010.214.58.412.4

1967100.010.714.48.813.3

1968100.09.814.49.011.8

1969100.010.614.98.210.8

1970100.011.315.47.610.0

1971100.011.715.47.89.7

xi 1955 100.021.516.412.413.4נשים

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

1970100.025.422.07.87.3

1971100.026.023.07.46.7
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TABLE XH/14.  EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION AND SEX

XI 1955; Averages 19601971

מלאכה בעלי
בתחבורה עונדים
קשר ובמקצועות

בבנייה, עובדים
ובמכרות במחצבות
CVinstrnrtinn

אחרים ועובדים
בחרושת

שירותיס, עובדי
ובידור ידועספורט לא

Workers inCratfsmen,Services, sportYear and sex
transport andworkers,production£ recreationNot known
communications

quarrymen
and minersprocess J£ re

lated workers
workers

Thousands

34.6168.961.2(1.6)Total XI 1955
33.7217.887.7(1.8)1960

43.884.6206.699.76.71965
42.772.2214.5105.5(4.8)1966
44.358.4191.6104.65.81967
46.966.7225.4116.97.21968
50.069.0234.4122.28.81969
50.574.6235.4120.37.81970
52.878.6240.8121.17.21971

34.1148.530.3(1.4)Males XI 1955
48.474.6192.559.07.01970
49.878.5197.157.76.11971

(0.5)20.430.9(0.2)Females XI 1955
(2.1)■ 42.961.3(0.8)1970
(3.0)43.863.4(1.1)1971

Percentages
6.029.010.4X. Total XI 1955
4.831.112.5X1960

5.09.723.711.4X1965
4.98.324.512.1X1966
5.47.123.212.7X1967
5.27.424.912.9X1968
5.37.425.013.1X1969
5.37.824.612.5X.1970
5.37.924.312.3X1971

7.733.76.9XMales XI 1955
6.237.37.8X1960
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
7.211.128.68.8X1970
7.211.4



28.58.3X1971

(0.4)14.221.7X 1Females XI 1955
(0.8)13.226.2X1960
(0.7)14.421.6X1965
(0.5)15.322.4X1966
(0.6)13.523.1X1967
(0.8)14.124.1X1968
(0.7)15.223.2X1969
(0.7)15.221.6X1970
(1.0)14.721.2X1971
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ומין עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים  י"ב/15. לוח

1971 ממוצע

הכלסר
ישראל Israelילידי bornנ אסיהאפריקה ילידי

Total

הכל סך
Total

r born יליד, עלוFatheהאב

ומין יד משלח
אלפים
Thou
sands

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל סך
Total

עד
Up to
1947

אלפים
הכל 1902.542.6סך 230.769.5118.6296.825.6

אחוזים

הכל 100.0סך 106.0 100.0100.0100.0100.0100.0

מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים

151.7

171.9

22.3 23.4 16.9

27.5 23.7 19.1

8.5

19.8

32.6

24.7

7.9

12.1

(9.2)

19.6

ופקידים
וזבנים סוכנים (5.5)68.5סוחרים, 4.1 7.7(5.5)(2.7)6.4(10.3)

ודומיהם דייגים (7.0)65.1חקלאים, 8.6 7.3(5.6)10.88.3(4.8)

קשר ובמקצועות בתחבורה (8.1)47.1עובדים 6.8 5.3(7.2)6.06.0(7.8)

ובמכרות במחצבות בבנייה, (5.3)56.4עובדים 3.8 6.3(6.5)(1.7)10.9(6.2)

אחרים ועובדים מלאכה 223.915.7בעלי 20.9 25.034.714.730.222.1

בחרושת
ובידור ספורט שירותים, (8.6)110.8עובדי 8.7 12.412.26.818.220.0

גברים מזה:
אלפים

הכל 611.926.3סך 130.036.767.0222.620.4

אחוזים

הכל 100.0סך 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0

מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים

76.7

103.5

(15.3) 17.4 12.7

22.9 16.0 17.1

(4.7)

(9.1)

25.1

17.2

5.9

11.0

(7.3)

(20.3)
ופקידים

וזבנים סוכנים (6.5)47.1סוחרים, 4.9 7.8(6.1)(3.6)6.9(10.5)

ודומיהם דייגים (8.7)48.5חקלאים, 11.6 8.0(6.1)15.88.5(4.8)

קשר ובמקצועות בתחבורה (11.7)44.1עובדים 10.8 7.2(12.3)9.67.6(9.1)

ובמכרות במחצבות בבנייה, (8.6)56.3עובדים 6.8 9.3(12.2)(3.1)14.6(7.8)

אחרים ועובדים מלאכה 181.322.2בעלי 29.0 29.945.023.032.725.7

בחרושת
ובידור ספורט שירותים, (4.1)48.4עובדי 3.5 8.0(4.5)(2.6)12.814.5

ידוע. אינו ידם שמשלח מועסקים בולל 1
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TABLE XII/15 JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT
OF BDJTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX

Average 1971

Occupation and sex

Born inEuropeAmerica . אירופה"אמריקה ילידי
immigrated עלן

1961 + 1955
1960

1948
1954

עד
Up to
1947

הגל סך

Bora in AisaAfirca 
immigrated

1961 + 1955
1960

1948
1954

TOTAL

TOTAL

Professional, scientiifc, technical
and erlated workers

Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

Traders, agents and salesmen

Farmers, ifshermen and related
workers

Workers in transport and com
munications

Construction workers, quarrymen
and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

Thereof: Males

TOTAL

TOTAL

Professional, scientiifc, technical
and related workers

Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

Traders, agents, and salesmen

Farmers, ifshermen and related
workers

Workers in transport and com
munications

Construction workers, quarrymen
and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

61.0

100.0

24.8

15.7

(7.2)

(4.2)

(1.6)

(3.4)

29.0

14.1

Thousands

41.0 141.5

Percentages
100.0 100.0

22.3

16.3

(7.7)

(5.3)

(2.5)

(2.8)

29.0

14.1

18.3

19.7

13.7

4.5

5.0

5.1

24.3

9.4

131.5

100.0

19.2

29.2

10.6

7.7

3.8

3.9

18.0

7.6

375.0

100.0

20.0

22.0

10.8

5.7

3.8

4.2

23.4

10.1

55.4

100.0

(4.8)

10.1

(4.2)

(7.8)

(3.5)

(7.8)

43.2

18.6

53.1

(5.3)

9.8

(4.8)

10.7

32.7

18.3

162.7

100.0 100.0

(8.6) 8.5

9.8 12.3

6.9

8.6

6.9

12.8

26.3

17.7

sandsThou

125.037.539.7259.394.2100.026.338.8

nt agesPerce

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

6.2(6.3)(3.8)16.115.913.820.719.6

10.7(8.9)(8.9)22.832.219.5(13.2)15.1

7.4(5.5)(4.7)10.09.312.2(7.7)(7.6)

8.6(9.9)(9.1)5.76.8(4.4)(6.5)(5.9)

8.7(6.5)(4.7)5.2(5.2)6.8(3.3)(2.2)

16.815.2(10.8)6.05.47.3(4.4)(5.3)

29.235.344.628.020.629.935.835.8

12.4(12.4)13.46.2(4.6)6.18.4(8.5)

1 Including employed persons whose occupation is not known.

321 ושכר עבודה



ומין לימוד שנות יד, משלח לפי מועסקים,  י"ב/16. לוח
TABLEXH/16. EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, YEARS OF SCHOOLING

AM) SEX
Average 1971 ממוצע

Sex and occupation

Yearsof schooling! לימוד! שנות
13 + 912 58 14 הכל סך

Total

Percentages אחוזים

Total

Professional, scientiifc, technical
and related workers

Administrative, executive, ma.
negerial and clerical workers

Traders, agents, and salesmen
Farmers, ifshermen and relatec
workers

Workers in transport and com
munications

Construction workers, quarry
men and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

Males
Professional , scientiifc, technical
and related workers

Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

Traders, agents and salemsen
Farmers, ifshermen and related
workers

Workers in transport and com
munications

Construction workers, quarry
men and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

Females
Professional, scientiifc, technical
and related workers

Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

Traders, agents and salesmen
Farmers, ifshermen and related
workers

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

אלפים
Thousand

יד ומשלח מין

17.1

69.9

20.3

22.8

23.1
67.7

16.6

(4.7)
(3.2)

(2.5)

(3.3)

37.6
25.3

32.9
4.4

6.8

(0.2)
5.6

(0.2)

100.0
100.0

2997.1

158.3

64.7 14.1 (0.6) (0.3) 100.0 175.2

76.0
87.1

100.0
100.0

(4.2)
17.3

9.7
10.7

45.1
32.6

33.9
35.6

7.1
(3.8)

52.8100.0(2.5)(4.8)46.843.3(2.6)

78.6100.09.415.355.918.1(1.3)

240.8100.03.77.846.838.13.6

121.1100.015.612.940.927.33.3

697.7
80.6

100.0

100.0

5.3

(0.3)

8.1

(0.3)

36.8
(3.6)

35.3
23.8

14.5
72.0

57.3

(8.0) 31.6
(3.9) 35.1

(2.1) 42.2

(1.3) 18.1

3.8 38.1

(3.1) 21.7

43.0
26.7

76.1

39.4
37.4

38.3

32.4

18.5

45.2
32.2

48.0

55.9

46.3

46.0

23.8

(5.3)

(1.0) (0.4) 100.0 106.7

10.9
12.4

(5.1)

15.3

8.3

16.9

3.7
(0.2)

(4.3)
16.4

(2.6)

9.4

3.5

12.3

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

6.4 100.0

(0.1) 100.0

54.0
67.2

49.8

78.5

197.1

57.7

3299.4

77.7

(7.2)  (0.1) 100.0 68.5

45.1
34.0

49.0

36.3

(6.8)
(5.1)

(5.4)

9.3

(4.0) 100.0
(20.3) 100.0

(4.8) 100.0

18.7 100.0

22.0
19.9

43.7

63.4

l See note ' to Table XII/7. 2 Incl. 7.2 thousand employed
persons *hose occupation is not known, thereof 6.1 thousand
males. 3 Including 3.0 thousand females who work in com
munications and 100 in building.

הכל סך

חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים מדעיים/
(אדמיניסטרטורים) מנהלים

ופקידים
וזבנים סוכנים סוחרים'

ודומיהם דייגיט חקלאים,

בתחבורה עובדים
קשר ובמקצועות

במחצבות בבנייה, עובדים
ובמכרות

ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת אחרים

ספורט שירותים/ עובדי
ובידור

גברים
חופשיים, מקצועות בעלי

ודומיהם טכניים מדעיים,
(אדמיניסטרטוריס) מנהלים

ופקידים
וזבנים סוכנים 0וחרים<

ודומיהם דייגים חקלאים,

בתחבורה עובדים
קשר ובמקצועות

במחצבות בבנייה, עובדים
ובמכרות

ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת אחרים

ספורט שירותים, עובדי
ובידור

נשים
חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהן טכניים מדעיים,
(אדמיניסטרטורים מנהלים

ופקידים
וזבנים סוכנים סוחרים,

ודומיהם דייגים חקלאים,

ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת אחרים
שירותים, עובדי
ובידור ספורט

מועפקים אלף 7.2 כולל 2 י~ב/7. בלוח 1 העדה ראה נ
כולל נ גברים. אלף 6.1 מהם ידוע, לא ידם שמשלח

בבנייה. ו100 בתחבורה עובדות אלף 3.0
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אוכלוסייה וקבוצת מין בעבודה, מעמד לפי מועסקים,  י"ב/17. לוח
TABLE XU/17.  EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS, SEX AND

POPULATION GROUP
Averages 1ז196019 ממוצעים ;XI 1955

משפחה בני
תשלום ללא

Unpaid family
members

קיבוצים חברי
Members of
qibbuzim

עצמאיים מעבידים,
קואופ'1 וחברי
,Employers
selfemployed
and members
of cooperatives

ש:ירים
Employees

המועסקים כל
All employed

persons

אוכלוסייה וקבוצת מין שנת,
Year, sex

and pppulaiion group

total הכל Thousandsאלפיםסך
XI 19552585.7368.9131.948.8■33.7

1965879.2634.4156.947.640.3
1967830.7S85.6159.646.938.6
1968910.9649.5173.048.040.4
1969945.8689.1168.047.641.1
1970963.2709.2170.746.736.6
1971997.1744.4170.447.335.0

Thereof: Jews יהודים 902.5677.3149.447.228.6מזה:
Males 1א :955 2443.0284.5119.329.08.8גברים

1970679.8495.0153.524.17.2
1971697.7514.5152.524.66.1

Thereof: Jews יהודים (3.1)611.9452.4131.924.5מזה'.

Females XI 1955 2142.784.412.619.824.9נשים
1970283.4214.217.222.629.4
1971299.4229.917.922.728.9

Thereof: Jews יהודיות :ntn290.6224.917.522.725.5
total הכל esPercentagאחוזיםסך

XI 1955100.063.222.68.45.8
1960100.067.419.77.35.6
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
1970100.073.617.74.93.8
1971100.074.717.14.73.5

Thereof: Sews יהודים 100.075.016.65.23.2מזה:

Males *1 1955 100.064.427.06.62.0גברים
1960100.068.924.35.3.5
1965100.072.422.53.8.3
1966100.071.823.13.7.4
1967100.070.324.34.0.4
1968100.070.724.13.8.4
1969100.072.822.43.5.3
1970100.072.822.63.5.1
1971100.073.721.93.50.9

Thereof: ^"^ יהודים 100.073.921.64.00.5מזה:

Females XI 1955 100.059.58.914.017.6נשים
1960100.062.86.613.017.6
1965100.071.55.79.513.3
1966100.072.45.39.412.9
1967100.071.06.19.913.0
1968100.072.86.09.012.2
1969100.073.16.48.711.8
1970100.075.66.18.010.3
1971100.076.86.07.69.6

Thereof: Jews יהודיות :rim100.077.46.07.88.8

1 in 1971  12.0 thousand employed persons were members of
cooperatives. 2 Incl. 2.4 thousand employed persons whose
employment status is not known, thereof 1.4 thcuand males.

קואופרטיבים. חברי שהם מועסקים אלף 12.0 היו נ1971 1
מהט ידוע, לא בעבודה שמעמדם מועסקים אלף 2.4 כולל 2

גברים. אלף 1.4
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ענף לפי למועסק, בשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעווג  י"ב/18. ל\ח
בעבודה ומעמד כלכלי

TABLE XII/18.  WEEKLY WORKHOURS AND AVERAGE NUMBER OF
WEEKLY WORK HOURS PER EMPLOYED PERSON, BY ECONOMIC BRANCH

AND EMPLOYMENT STATUS

Averages 1970 ;1971 ממוצעים

Economic branch

1 971

שכירים
Employees

שעות ממוצע
בשבוע עבודה
Average No.
ofweekly
work hours

"I
21 .0

r, S
■? g

r .3

a cE2

2J

? 83£

מועסקים
Employed persons

שעות ממוצע
בשבוע עבודה
Average No.
of weekly
work hours

a 3
a c
ss
r a

n

E2
si

if
f X
P S
a <

1970

'? ofa
a E
U

שעות ממוצע
בשבוע עבודה
Average No.
ofweekly
work hours

I
a ■o

^1

בלבלי ענף 0מל
Code

TOTAL 39.6 42.3 '29.46 39.9 42.5 139.82 39.6 40.1

Agriculture, forestry
and fishing

Industry (mining and
manufacturing)

Electricity and water

Construction building
and public works

Commerce, restau
rants and hotels

Transport, storage
and communication

Financing and busi
ness services

Public and communi
ty services

Personal and other
services

41.1 42.7 1.10 39.3 41.1 3.32 39.5 39.9

41.7 44.3 8.38 41.6 44.2 9.97 42.2 42.1

41.8 44.5 0.46 41.8 44.4 0.46 43.6 43.7

41.9 44.5 3.09 42.0 44.6 3.70 42.1 42.2

41.8 43.7 2.43 43.2 44.9 5.45 41.3 42.8

42.7 45.6 2.06 43.5 46.2 3.22 41.8 42.8

40.0 42.5 1.85 40.6 43.0 2.30 40.4 40.8

36.7 40.0 8.47 36.4 39.6 8.79 36.7 36.5

33.2 34.8 1.53 34.5 36.1 2.51 33.3 34.9

הכל סך

ודיג ייעור חקלאות,

(ברייה תעשייה
וחרושת)

ומים חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

ושירותים פיננסים
עסקיים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

אישיים שירותים
ואחרים

12

' Incl. work hours in branch "not known" ידוע". "לא בענף עבודה שעות כולל 1
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ומין גיל קבוצת לפי מועסקים,  י"ב/19 לוח
TABLE XII/19.  EMPLOYED PERSONS, BY AGE GROUP AND SEX

Averages 19601971 ,XL 1955 ממוצעים

Age group

65+ 5564

גיל קבוצת

3554 1834 1417

הבל סך
Total

1 Including employed persons whose age is not known.
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total הכל Thousandsאלפיםסך
XI 19551585.733.1238.0246.651.715.8

1970963.246.4377.7362.6138.538.0
1971997.143.9401.6371.5141.238.9

Percentagesאחוזים
XI 1955100.05.740.742.18.82.7

1960100.04.638.043.610.92.9
1965100.07.136.239.613.23.9
1966100.06.236.439.213.84.4
1967100.05.236.539.914.24.2
1968100.06.138.138.214.13.5
1969100.05.438.337.914.34.1
1970100.04.839.237.614.44.0
1971100.04.440.237.314.23.9

Males Thousandsאלפיםגברים
XI 19551443.020.1172.2194.342.713.5

1970679.828.6243.2264.4110.533.1
1971697.726.7255.5270.4111.433.7

Percentagesאחוזים
XI 1955100.04.538.943.99.63.1

1960100.03.936.244.612.23.1
1965100.06.033.640.814.84.8
1966100.05.233.640.415.55.2
1967100.04.333.741.016.05.0
1968100.05.135.639.215.84.3
1969100.04.635.339.!16.14.9
1970100.04.235.838.916.34.8
1971100.03.836.638.816.04.8

Females Thousandsאלפיםנשים
XI 19551142.713.265.852.39.0(2.3)

1970283.417.9134.598.128.04.9
1971299.417.2146.1101.129.85.2

Percentagesאחוזים
XI 1955100.09.346.136.76.3(1.6)

1960100.06.743.140.67.4(2.2)
1965100.010.042.936.38.8(2.0)
1966100.08.743.436.19.62.2
1967100.07.543.737.29.62.0
1968100.08.744.435.79.61.6
1969100.07.345.635.39.82.0
1970100.06.347.534.69.91.7
1971100.05.748.833.89.91.8

ידו9, לא שגילם מועסקים בולל 1



יד, משלח כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודת מועסקים
ומין בעבודה מעמד

1971 ממוצע

י"ב/20.■ לוח

שכירים מזה:
Thereof: employees

אחוזים1
Percentages1

אלפים
Thousands

חלקית מועסקים
Parttime employed

אחוזים1
Percentages'

אלסיפ
Thousands

יד ומשלח בלבלי ענף
סמל
Code

הכל 2169.217.0119.416.0סך

בלבלי ענף
ודיג0 ייעור 15.7(4.2)18.722.2חקלאות,
וחרושת)12 (כרייה 24.110.117.18.5העשייה
ומים3 (7.4)(0.8)(7.3)(0.8)חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 8.49.56.79.1בינוי
והארחה5 אוכל שירותי 19.215.28.514.6מסחר,
ותקשורת6 אחסנה (6.2)(3.0)5.16.9תחבורה,
עסקיים7 ושירותים 8.114.26.013.0פיננסים
וקהילתיים8 ציבוריים 58.124.153.623.2שירותים
ואחרים9 אישיים 26.436.319.241.6שירותים

יד משלח
טכניים0 מדעיים, חופשיים, מקצועות 42.326.736.425.9בעלי ודומיהם
ופקידים1 (אדמיניסטרטורים) 22.713.019.812.7מנהלים

וזבנים2 סוכנים (18.8)(3.2)13.217.3סוחרים,

ודומיהם3 דייגים 22.626.07.824.7חקלאים,
קשר4 ובמקצועות בתחבורה (6.4)(2.1)(6.1)(3.2)עובדים

ובמכרות5 במחצבות בבנייה, 7.39.35.88.5עובדים

בחרושת68 אחרים ועובדים מלאכה 23.79.816.08.0בעלי

ובידור9 ספורט שירותים, 33.928.028.029.6עובדי

הקובע בשבוע חלקית המועסקים
חלקית כלל 135.3Xבדרך

מלא בלל 34.0Xבדרך

יד. משלח ובבל ענף בכל המועסקים מכלל חלקית המועסקים אחוז 1

היד. משלח ידוע שלא איש ו300 הכלכלי הענף ידוע שלא איש 300 בולל הבל סך 2
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TABLE XH/20.  PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION,
EMPLOYMENT STATUS, AND SEX

Average 1971

חלקית מועסקים הכל סך
Total parttime employed

שביריס :mn
Thereof: employees

Economic branch and occupation
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשיפ
Females

taאחוזים gesPerce n

100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

Economic branch

11.111.810.6(3.5)(5.4)(2.2)Agriculture, forestry and ifshing

14.219.910.314.421.69.3Industry (mining and manufacturing)

(0.5)(1.1)(0.1)(0.7)(1.5)(O.I)Electricity and water

5.011.4(0.5)5.612.6(0.7)Construction (building and public works)

11.410.412.07.1(6.7)7.4Commerce, restaurants and hotels

3.0(5.0)(1.6)(2.5)(3.8)(1.6)Transport, storage and communication

4.8(3.8)5.55.1(3.6)(6.1)Financing and business services

34.426.240.145.034.652.3Public and community services

15.610.419.316.110.220.3Personal and other services

Occupation
25.018.229.830.621.437.1Professional, scientific, technical and related

workers
13.410.515.516.613.318.9Administrative, executive, managerial and

clerical workers
7.8(7.1)8.3(2.7)(1.7)(3.4)Traders, agents and salesmen

13.417.510.66.612.9(2.0Farmers, ifshermen, and related workers

(1.9)(3.8)(0.6)(1.7)(3.1)(0.8)Workers in transport and communications

4.310.54.811.7rConstruction workers, quarrymen and
miners

14.121.68.713.422.37.2Cratfsmenrproduction process and related
workers

20.110.826.523.613.630.5Services, sport and recreation workers

Parttime employed in the
andsThousdeterminantאלפים week

135.345.689.7Generally parttime

34.0 24.39.7Generally fulltime

* Percentagesofparttimeemployedoutofall employed in each branchand occupation.
2 The total includes 300 persons whose economic branch is not known and 300 persons whose occuption is not knwocu
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ענף לפי עירוני, לשכיר ומשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה  י"ב/21. לוח
יד ומשלח כלכלי

TABLE XII/21.  AVERAGE ANNUAL INCOME FROM WAGES AND SALARY PER
URBAN EMPLOYEE, SY ECONOMIC BRANCHAND OCCUPATION

Averages 19681971 ממוצעים

1 97 1e\ as
jb ",n vEconomic branch

יד ומשלח כלכלי 196819691970rענף >,h Sand occupation
הכל aנשיםננריססך

TotalMalesFemales

שכירים הכל סך
1 (אלפים) עירוניים

627.5

ל"י

670.0691.6720.4498.3222.1

.IL

100.0Total urban employees
)thousands)!

ממוצעת שנתית הכנסה
ומשכורת משבר

6,3006,6007,3008,0009,3005.100XAverage annual income from
wages and salary

כלכלי Economicענף branch

ודיג ייעור ,1.7Agriculture(1,800)5,0006,2007,800חקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 7,2007,8008,7004,40028.8Industryתעשייה (mining and manufactu
ring)

ומים 2.0Electricity(8,000)11,10012,30012,700חשמל and water

וענודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,

7,700

7,100

8,300

7,500

8,500

9,200

(5,400)

4,400

8.6

8.2

Construction (building and public
works)

Commerce, restaurants and hotels

והארחה
ותקשורת אחסנה ,9,10010.60011,3004,8007.8Transportתחבורה, storage and communi

cation

ושירותים 8,7009,60012,4005,8007.0Financingפיננסים and business services

עסקיים
ציבוריים 8,1008,80010,3006,90029.9Publicשירותים and community services

וקהילתיים
ואחרים אישיים 4,2004,7006,3003,2006.0Personalשירותים and other services

יד Occupationמשלח
חופשיים, מקצועות 9,2009,2000,00010,800בעלי 113,5007,80019.3Professional, scientiifc, technical

and related workers ודומיהם טכניים מדעיים,
(אדמיניסטרטו מנהלים

ופקידים רים)
וזבנים סוכניט סוחרים,

7,6007,9008,8009,6001,9005,80022.2Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

4,6005,4005,2007,6001,1003,3002.2Traders, agents and salesmen

ודומיהם דייגים ,2.6Farmers(2,100)3,4004,2004,1005,2005,900חקלאים, fishermen and related
workers

בתחבורה 5.1Workers(5,900)7,8008,6009,0009,5009,700עובדים in transport andcommu
nications קשר ובמקצועות

בבנייה, 5,9006,7007,3007,8007,800עובדים


7.8Construction workers quarrymen
and miners

ובמכרות במחצבות
ועובדים מלאכה ,5,5005,8006,4007,4008,1003,70029.1Craftsmenבעלי production process

and related workers
בחרושת אחרים

ספורט שירותים, ,1,1004,3004,7005,2006,8003,40011.7Servicesעובדי sport and recreation
workers

ובידור

< Including employees whose occupation or
not known.

economic branch is הכלכלי הענף או ידם שמשלח שבירים בולל 1
ידועיס. אינם
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לחודש) (ממוצע שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/22. לוח
TABLE XII/22.  EMPLOYEES' POSTS, SALARY AND AVERAGE SALARY JPER

EMPLOYEES' POST
)MONTHLY AVERAGE)

19611971

rvrora
שכיר
(אלפים)

Employees
posts

thousands}

שכר
(מיליוני
ל'י)

Salary
)IL. million)

ממוצע שבר
שכיר למשרת

(לי)
Average
Salary per
Employee's
post (IL.)

השנה ל9ומת השינוי אתוז
הקודמת

Percent change
on a year earlier

משרות
שכיר

Employees'
posts

ממוצע שבר
שביר למשרת
Average
Salary per
Employee's

post

1961532.4146.4275XX1961

1962574.7182.23177.91.71962

1963615.5217.93547.19.51963

1964653.6260.13986.19.31964

'1964622.6252.8406XX19641

1965641.7305.94773.117.81965

1966638.9362.85680.419.11966

1967620.6353.55702.90.31967

1968676.9398.15889.13.21968

969723.5445.26156.94.61969נ

מהשטחים עוברים בולל
המוחזקים

riesסדרי 2New s e
Incl. workers from the admi
nistered territories

1968720.5427.5593XX1968

1969786.7490.86249.25.21969

1970828.6561.46775.38.51970

1971875.3683.47815.615.41971

מהשטחים עובדים בולל לא
המוחזקים

Excl. workers from the admi
nistered territories

1968716.5426.5595XX1968

1969772.9487.56317.96.11969

1970808.3556.26884.69.01970

1971842.1674.58014.216.41971

' Chained data cacording to 1965 sample. 1 For diiferen
ces between the old and new series see introduction.
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.1965 שנח מדגם לפי משורשריט נתונים 1

מבוא. ראה לקודמת החדשה הסדרה בין ההבדלים על 2



כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר ,* שכיר משרות  י"ב/23. לוח
19691971 לחודש) (בממוצע

שכיר משרות
Employee's posts

Percentages

1971 1970 1969

Thouands אלפים

1971 1970 1969

כלכלי ענף סמל
Code

100.0

1.5

9.4
8.1
1.3

8.3
3.1
2.7
2.5

6.7
2.6
4.1

6.8
3.4
3.4

31.5
13.8
9.6
4.4
3.7

4.2
1.0
0.9
1.4
0.9

100.0 100.0 875.3 828.6 784.7

41.041.440.95.25.04.1
15.515.113.62.01.81.6
5.95.55.60.70.70.6
0.91.10.90.10.10.1
10.010.510.21.31.31.2
8.79.210.61.11.11.2

214.3226.2238.827.327.327.3
4.14.44.80.50.50.6
32.031.435.34.13.84.0
45.050.751.15.76.15.8
9.19.09.21.11.11.1
13.113.314.11.71.61.6
18.719.620.62.42.42.4

8.58.48.91.11.01.0
32.332.734.54.14.03.9
38.144.147.64.85.35.4

1.5

1.2

8.9
7.7
1.2

8.4
3.3
2.9
2.2

6.7
2.6
4.1

6.7
3.4
3.3

31.3
14.0
9.3
4.3
3.7

4.5
1.1
1.0
1.5
0.9

1.7

1.3

8.4
7.1
1.3

8.6
3.3
3.0
2.3

6.8
2.6
4.2

6.6
3.4
3.2

31.8
14.1
9.4
4.5
3.8

4.1
1.0
0.9
1.3
0.9

12.7

10.0

81.9
71.1
10.8

72.6
27.5
23.7
21.4

58.6
23.1
35.5

59.9
30.0
29.9

275.4
120.7
83.5
38.8
32.5

37.2
8.7
8.3
12.6
7.6

12.8

10.0

74.0
63.8
10.2

69.6
27.7
23.8
18.2

55.1
21.4
33.7

55.6
28.3
27.3

259.4
116.1
76.7
35.5
31.0

37.4
9.3
8.1
12.8
7.1

13.4

9.9

65.9
56.1
9.9

67.9
26.3
23.2
18.4

53.8
20.6
33.2

51.5
26.6
24.9

250.0
110.8
73.9
35.3
30.1

32.4
7.9
7.4
10.2
6.9

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות,

לחק') ושירותים למטעים (פרט חקלאות
הדרים גידול

להדרים) (פרט מטעים גידול
לחקלאות שירותים

ודיג ייעור

וחרושת) (כרייה תעשייה
וחציבה ברייה

וטבק משקאות מזון, תעשיית
ועור הלבשה טקסטיל, תעשיית

רהיטיט כולל  ומוצריו עץ תעשיית
והוצ"ל דפוס ומוצריו, נייר תעשיית

ונפט כימיים מוצרים פלסטיקה, גומי, תעשיית

אלמתכתיים מינרלים מוצרי תעשיית
מתכת ומוצרי מתכת של בסיסית תעשייה
הובלה וכלי חשמלי ציוד מגונות, תעשיית

שונות ותעשיות יהלומים תעשיית

ומים חשמל
ציבוריות) וענודות (בנייה גינוי

לבניין ומשנה כללית קבלנות
ואזרחיות הנדסיות ציבוריות, עבודות

ואירוח אוכל שירותי מסחר,
סיטוני מסחר
קמעוני מסתר

והארחה אוכל שירותי

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יבשתית תחבורה

ושירותים תקשורת ואוירית, ימית תחבורה
לתחבורה אחרים

עסקיים ושירותים פיננסים
ניידי דלא ונכסי ביטוח פיננסיים, מוסדות

ומשפטיים עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותיט

וביטחון ציבורית אדמיניסטרציה
ומדע מחקר חינוך, שירותי

. בריאות שירותי
אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים

ואחרים2 אישיים שירותים
וספורט בידור אמנות, תרבות,
בית למשק ותיקונים מוסבים
ובמוסדות בבתים שירותים
אחרים. אישיים שירותים

0
0002

03
04
05

0607

12
10

1112
1315

16
1718
1920

21
2223
2426

2729

4
4041

42

5
50

5156
5758

6
6062
6367

7
7072

73

8
8082
8384

85
8689

9
90

9192
93

9498

בית. עוזרות כולל לא 2 י המחזקים. מהשטחים עובדים בולל 1
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TABLE SH/23.  EMPLOYEES' POSTS1 SALARY AND AVERAGE SALARY PER
EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH (MONTHLY AVERAGE) 19691971

Economic branch

(ליי) שכיר למשרת ממוצע שכר
Average salary per employee's

Post (IL.)

1971 1970 1969

ליי) (מיליוני שכר
Salary (IL. million)

1971 1970 1969

TOTAL

Agriculture, forestryand ifshing
Agriculture (excl. fruit growing and agriculture services'
Citrus groves
Fruit growing (excl. citrus groves)
Agricultural services
Forestry and fishing

industry (mining andmanufacturing)
Mining and quarrying
Food, beverages and tobacco industries
Manufactureof textiles, clothing and leather
Manufacture ofwood 8t. wood prod. incl. furniture
Manufacture ofpaper A paper prod. print. 8l publ.
Manufacture of rubber, plastic, chemical products and
petroleum

Manufacture ofnonmetallic mineral products
Basic metal industry and metal products
Manufacture ofmachinery, electric equipment and trans
port equipment

Diamond industry and miscellaneous manufacturing in
dustries

Electricity and water

Construction (buildingandpublic works)
Construction  general Sl special trade construct.
Public works and civil engineering works

Commerce, restaurants and hotels
Wholesale trade
Retail trade
Restaurants and hotels

Transport, storage and communication  '
Land transport
Air and sea transport, communication post ofifces and
other services for transport

Financing andbusiness services
Financing, insurance and real estate services
Business and legal services

Public and community services
Public administration and defence
Education, research and scientiifc services
Health services
Other public and community services

Personal and other services1
Cultural, recreational services and sport
Garages and repair services for households
Services in houesholds and institutions
Other personal services

781

643

1,331

677

583

969

624 683.4

563

911

8.1

13.3

561 .4

7.4

9.7

490.8

14.515.518.2353375446
5.45.86.5350388481

2.42.53.1405465545

0.20.30.3265265327

4.24.75.4426444531

2.12.22.9246232277

131.8150.1180.7615664756

3.94.55.99451,0291215

17.216.920.0537538567

22.226.930.8494531602

4.85.46.1529596665
9.19.711.4692732807

13.415.218.8719775915

6.06.67.971278 3883

20.823.227.6644710799

26.734.444.1702781926

7.6

9.0

38.147.157.8S7863770S
31.438.841.1560608671

6.88.310.1684816934

38.544.150.5567633695

18.321.624.1699782876

12.213.615.0527572634

7.98.911.4431488532

47.755.854.88879941,158
20.123.223.29761,0831,223

27.632.631.78319381,116

38.044.454.0138199902

21.825.931.48219141,045

16.218.522.6650679757

160.0179.1223.6640690S12

76.186.1105.2686742872

44.349.264.8599641776

25.727.935.1727786906

14.015.918.5464513569

13.216.517.5406443470

4.55.85.8571624663
3.84.75.4515581647

2.63.63.7257282289
2.22.42.7322339355

Incl. workers from the administered territories. 2 Excl. domestic workers.
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REGISTERED UNEMPLOYMENT רשומה אבטלה

שירות של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י"ב/24. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור, מין, לפי התעסוקה,
TABLEXH/34. DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR

EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT
SUBDISTRICT AND AVERAGE MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER

UNEMPLOYED
19641971

1971 1970 1969 1968 19671 1965 1964

TOTAL

Males
Females

Section
Liberal professions
Clerks
Industry
Building and public works

Communications
Hotels and restaurants

Daily Average
938 1,595 2,395

523
415

23
168
54
12

57
19

Unskilled workers 605

District andsub district

Jerusalem 193

Northern
Zefat
Kinneret
Yizreel
Akko

Haifa
Haifa
Hadera

Central
Sharon
Petah Tiqwa
Ramla
Rehovot

Tel Aviv

Southern
Ashqelon
Beer Sheva

844
751

32
351
96
35

76
41

964

296

1,376
1,019

5,709

3,884
1,825

יומי ממוצע
13,525 3,200 3,399 הכל סך
10,034 1,783
3,491 1,417

60 127 243
550 1,328 2,299
141 422 1,580
92 421 1,497

113
73

287
152

644
324

59
698
249
137

154
75

1,871
1,528

57
614
256
156

115
59

,366 2,972 6,938 1,828 2,142

גברים
נשים

354 654 911 288 326

17087162107563716
615112475422211
5144451,08764623015158
2732701,2205171667748

3444192,20197638720083
1361777162691239468

1311074001791068445
1101151,021254713624
132126371121553528
15716154734015311462

101 181 318 1,002 3,499 498 469

הדרום
26922078234919915269אשקלון

שבע 307236484220135125132באר

מדור
חופשיים מקצועות בעלי

פקידיט
בתעשייה עובדים

ועבודות בבנייה עובדים
ציבוריות

בתחבורה עובדים
ובבתי מלון בבתי עובדים

אוכל
מקצועיים בלחי פועלים

ונפה מחוז
ירושלים

הצפון
צפת
כנרת

יזרעאל
עבו

חיפה
חיפה
חדרה

המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות

אביב תל

Monthly average unemployment days per unemployed למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
הכל 4.04.07.14.93.22.62.1TOTALסך

2.63.76.94.83.22.62.1Malesגברים
4.54.47.65.23.32.72.0Femalesנשים

< Incl. East Jerusalem, since October 1967. .1967 באוקטובר החל ירושלים מזרח כולל 1
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עבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו עבודה דורשי  י"ב/25. לוח
לחודש רישום וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות של ונוער למבוגרים
TABLE XH/25.  WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE

DURING THE MONTH AT ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTRATION

DAYS PER MONTH
Monthly Averages 19611971 חודשיים ממוצעים .

196119651967196919701971

למבוגרים עבודה ngesAdultלשכות labour excha

הכל 29,15927,98055,78827,17423,88719,451TOTALסך
ו

19,23717,52542,13316,21213,31110,516Males
גברים
9,92210,45513,65510,96210,5768,935Femalesנשים

Section
מדור

הופשיים מקצועות בעלי
פקידים

בתעשייה עובדיט
ועבודות בבנייה עובדים

296
2,699
2,495
2,074

295
2 ,971
2,151
1,829

568
4,923
5,040
5,328

265
2,498
1,847
1,174

241
2,314
1,519
755

242
1,845
1,173
530

Liberal professions
Clercks
Industry
Building and public works

ציבוריות
בתחבורה עובדיט

ובבתי מלון בבתי עובדים
672
483

866
587

1,951
1,088

858
624

742
567

660
427

Communications
Hotels and restaurants

אוכל
מקצועיים בלתי 19,59419,28136,89019,90817,74914,574Unskilledפועלים workers

District
מחוז

ירושלים
הצפון

2,575
6,011
4,310

1,964
5,822
4,291

3,636
11,367
9,819

3,059
5,261
3,833

2,694
4,009
3,532

2,276
2,598
3.1S6

Jerusalem
Northern
Haifa

5,9875,14310,3005,2134,5553,783Central

אביב תל
הדרום

7,106
3,170

6,274
4,486

12,326
8,340

5,858
3,950

5,215
3,882

4,332
3,276

Tel Aviv
Southern

Registration days
לדוודש רישום perימי month

6,1187,7847,3148,6848,7827,8570 days
יב?ים 0

ימים 6 עד 1

ימים 12 עד 7
ימים 18 עד 13
ומעלה ימים 19

16,101
3,965
1,752
1,223

16,527
2,183
885
601

30,280
8,532
4,225
5,437

16,134
1,317
512
527

13,776
831
272
226

11,027
368
106
93

)to 6 days
7 to 12 days
13 to 18 dyas
19 days and over

לנוער עבודה sesibourלשכות exchanYouth 1,

הכל 6,3047,6009,4116,9026,2775,284TOTALסך
1

3,3263,9935,1943,7543,4072,929Boys
;ערים
2,9783,6074,2173,1482,8702,338Girlsנערות

District
מחוז

594ירושלים
747

711
1,070

837
1,447

780
1,086

732
926

664
790

Jerusalem
Northern

הצפון
9769701,037844843765Haifa

חיפה
המרכז
אביב תל
הדרום

1,313
2,126
548

1,910
1,678
1,261

2,188
2,377
1,525

1,581
1,445
1,166

1,398
1,327
1,051

842
1,234
990

Central
Tel Aviv
Southern
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לפי התעסוקה/ שירוו* של למגוגרים העבודה בלשכות רשומים י"ב/26. לוח
ומין גיל קבוצת

TABLE XDT/26.  PERSONS REGISTERED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGES
OF THE EMPLOYMENT SRVICE, BY AGE GROUP AND SEX

Averages 19651971 ממוצעים
גיל Ageקנוצת group

הבלרשומים סך
Persons
registered

אחוזים
Total1824253435444554556465+

percentages

הבל TOTALסך
1965142,412100.039.821.616.412.67.71.9
1968174,250100.046.120.514.610.57.11.2
1969155,707100.052.917.713.09.35.91.2
1970149,947100.0 ■43.728.912.18.75.41.2
1971136,475100.045.727.711.88.64.81.4

Malesגברים
196585,916100.037.622.614.612.49.83.0
1968109,145100.041.522.214.310.99.31.8
196987,851100.049.519.112.29.67.81.8
197080,894100.040.930.111.18.67.32.0
197172,138100.043.528.910.88.36.32.2

Femalesנשים
196556,496100.043.320.219.012.74.40.4
196865,105100.053.917.715.09.83.30.3
196967,856100.057.116.214.19.03.20.4
197069,053100.046.927.613.18.93.10.4
197164,337100.048.226.313.09.03.10.4

ותעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  י"ב/27. לוח
ומין ■* לידה יבשת לפי

TABLE XH/27.  PERSONS REGISTKED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGES
OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY CONTINENT OF BIRTH 1 AND SEX

Averages 19651971 ממוצעים
לידה Continentיבשו; of birth

רשומים
Personsהבלאחוזים סך

Total1אירופהאמריקהאסיהאפריקהישראל
registered

percentagesIsrael'AsiaAfricaEuropeAmerica

הבל Totalסך
1965142,412100.017.953.029.11965
1968174,250100.025.254.320.51968
1969155,707100.026.054.819.21969
1970149,947100.029.851.818.41970
1971136,475100.033.247.819.01971

Malesגברים
196585,916100.018.953.627.51965
1968109.145100.026.953.819.31968
196987,851100.026.255.018.81969
197080,894100.028.952.518.61970
197172,138100.032.348.419.31971

Femalesנשים
196556,496100.016.452.031.61965
196865,105100.022.355.322.41968
196967,856100.025.754.719.61969
197069,053100.030.851.018.21970
197164,337100,034.247.118.71971

Israel born include NonJews. לאיהודים, כוללים ישראל ילידי 1
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שירות דרך נענו שלא והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע  י"ב/28. לוח
מדור לפי התעסוקה,

TABLE XII/28.  MONTHLY AVERAGE OF REQUESTS, REFERRALS AND
UNFULFILLED REQUESTS BY THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

Averages 19651971 ממוצעים
בלתי

מקצועיים
Unskilled
workers

שירותים
Services

תחבורה
וקשר

Transport
and comoru1
nications

מקצועות
הכל סך
Total

בנייהתעשייהפקידיםחופשיים
LiberalClerksIndustryBuilding

professions

1965
הזמנות
29,3912942,1953,2302,507

196829,7672281,8083,2442,125

196930,3542372,0583,3082,309

197030,7194502,0823,2092,260

197135,1015982,4873,5972,398

Requests
19,430
20,895
21,067
22,173
24,707

1,294
1,067
912
819
759

Unfuliflled requests
1,702 254
1,193 117
1,620 156
2,120 127
3,106 215

441
400
463
482
468

59
30
40
119
58

438
351
456
413
919

Request fuliflled through labour exchanges
in the administered territories
3.804   950
6.630   843

Referrals from labour exchanges in Israel
20.199 767 5952 038
21,299 909 846 2,422
21.101 655 718 1,201
'8.394 587 627 859
16.748 486 660 621

937
766

1,168
1,496
2,099

96
131

2,284
2,748
2,039
1,660
1,394

נענו שלא הזמנות
348 88 3,826
97 59 2,612
158 69 3,661
209 279 4,762
379 360 7,135

באמצעות שבוצעו הזמנות
בשטחים העבודה לשבות

  4,850
  7,604

בישראל מלשכות הפניות
2,368 206 28,457
2,442 224 36,880
2,118 171 28,003
2,099 186 24,412
1,949 270 22,126

1965
1968
1969
1970
1971

1970
1971

1965
1968
1969
1970
1971

STRIKES AND LOCKOUTS
והשבתות שביתות

שאבדו עבודה וימי ומושבתימ שובתים / והשבתות שביתות י"ב/29. לוח
TABLE XH/29. STRIKES AND LOCKOUTS1, STRIKERS AND LOCKEDOUT AND

WORK DAYS LOST
_ Averages 19601971 ממוצעים

Year
שאבדו עבודה ימי

Work days
lost

ומושבתים שובתים
Strikers and
Lockedout

והשבתות שביתות
Strikes and
lockouts

1961
1962
1963
1964
I96S
1966
1967
1968
1969
1970
19712

4y,36a
122,897
241,822
128,001
100,912
207,561
147,846
58,286
71,789
102,162
390,260
178,612

14,420
26,184
37,588
86,475
47,168
90,210
85,953
25,058
42,146
44,496
114,941
88,265

135
125
144
126
136
288
286
142
100
114
163
169

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

E*d. slowdown strikes and parttime strikes; in 1971, 57
such strikes were registered. 2 See introduction. ב1971 חלקיות; ושביתות האטה שביתות כולל אינו 1

מביא. יאה 2 כאלי. שביו/ות 57 נרשמו
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ומושבתים, שובתים מספר השביתה, משן לפי י, והשבתות שביתות  >"ב/30. לוח
(אחוזים) כלכלי וענף סיבה

TABLE XH/30. _ STRIKES AND IX)CKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF
STRDSERS AND LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

)PERCENTAGES)
1970; 1971

19701971

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות

Strikes andWork daysStrikes andWork days
lockoutsLostlockoutslost

הכל 100.0סך |100.0100.0100.0TOTAL |

ההשבתה או השביתה ckouמשך tDuration o f strike o r lo
שעות 6 עד 22.15.026.011.72toמשעתיים 6 hours

אחד עבודה יום עד שעות 30.75.923.712.06מ6 hours to one work day
ימים 3 עד 216.01.421.35.22to 3 days
ימים 6 עד 415.320.313.010.04to 6 days
ימים 9 עד 75.54.75.32.97to 9 days
ימים 14 עד 106.88.04.715.710 to 14 days ימים 24 עד 151.83.75.627.515 to 24 days
ימים 49 עד 251.851.0\.l5.625 to 49 days
ויותר יום 50

■1.29.450 days and over
ומושבתים שובתים utockedמספר cNumber of strikers and

5 עד 13.10.00.60.01to 5
10 עד 63.10.02.40.16 to 10
20 עד 1111.70.511.21.41 1to 20
50 עד 2122.10.824.52.821 to 50
100 עד 5112.92.017.25.551 to 100
200 עד 10111.72.216.65.8101 to 200
300 עד 2016.82.94.76.4201 to 300
500 עד 30111.76.810.617.0301 to 500 ומעלה 50116.984.812.461.0501 and more

Causeסיבה
אחרים ותשלומים עבודה 52.184.237.946.4Wageשכר rates and other payments
הסכמי איחתימת או 8.03.58.23.8Workהפרה agreements broken or not

עבודה
שכר 4.30.19.51.4הלנת

signed
Withholding of wages

עובדים 4.90.35.31.8Dismissalsפיטורי of workers
2 והשבתות אחרות 30.711.939.146.6Otherסיבות causes and Iockouts2

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה
ומים חשמל

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

3.1
28.2

3.7

0.5
18.4

1.3

4.7
21.3
4.1

0.6

1.7
20.5
5.1
1.5

Agriculture, forestry and ifshing
Industry (mining and manufacturing
Electricity and water
Construction (building and public

והארתה אוכל שירותי 0.63.01.1מסחר,
works)

Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,11.72.214.26.8Transportתחבורה, storage and communica

עסקיים ושירותים 1.80.8פיננסים
tion

Financing and business services
וקהילתיים ציבוריים 39.275.744.461.8Publicשירותים and community services

ואחרים אישיים 13.51.95.30.6Personalשירותים and other services

1 See note to Table XII/29. 2 Most strikes in this item

were caused by speciifc occupation disputes.
בסעיף השביתות עיקר 2  .

ספציפיות. מקצועיות בעיות רקע על הן זה
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חקלאית ♦ ג " י פרק
המינ מהנתונים מתקבל דגים בריכות שטח

החקלאות. משרד של הליים
פיתוח מנהל מאת מתקבל יער נטוע שמח

הקרקע.
האומדנים שדה. גידולי של ממוצעים יבולים
משקים של עונתי סקר על בעיקר מבוססים

לפחות. דונם 10 המגדלים

הייצור וערן ייצור
י"ג/16) עד י"ג/11 (לוחות

הגדרות
צריכה המשווקת, התוצרת כל את כולל ייצור
החי. באינוונטר שינויים בתוספת במשק עצמית
השקעה" נכסי "תפוקת כולל אינו זאת לעומת
הלוחות' ברוב שהובא כפי הייצור' להלן). (ר'
בלוח ואילו להלן) (ראה ביניים תוצרת גם כולל
ובלעדיה. ביניים תוצרת עם הייצור מובא י"ג/16
בנקודת היצרן במחירי ניתן הייצור ערך
עבור הסיטונאי השוק שהיא הראשונה' המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק

וי"ג/15). י"ג/14 (.לוחות ד יעז י

שהופ החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל' האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה נתה

עצמית". "צריכה להוציא
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא

מריה.
המסו תוצרת כל כולל מקומית לתעשייה
לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה' פקת

תעשייתי. עיבוד
הנצ לתוצרת מתייחסת עצמית צריכה

ומשפחתו. המשק בעל ע"י רבת
שוב הנכנסת תוצרת היא ביניים תוצרת
מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת מקומי

חישוב ושיטות מקורות
רב מספר על מבוססים האומדנים ייצור.

מקורות. של
בשר עוף, בשר פימת, ייצור של האומדנים
על בעיקר מבוססים ודגים ביציס חלב, בקר,
(ראה בו" הקשורות וסדרות המאורגן "השיווק
גבוהה' מהימנות בעלי אלה, לנתונים להלן).

של המפורטות הסטטיסטיות הסדרות
ע"י פורסמו תשכ"ט עד תש"י לתקופה החקלאות
הפרסו בסידרת לסטטיסטיקה המרבזית הלשבה

ו327. 326 מס' המיוחדים מים
הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
בפירסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
לסטטיס המרכזית הלשכה של 21 מס' טכני
המקו של תמציתי תיאור מובא להל? טיקה.
שחלו השינויים וציון המתודולוגיה עם רות,

.1964 מאז
ודיג. ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
מתשכ"ח ירושלים מזרח את כוללים הנתונים

ואילך.
החדש הסיווג סמך על נערכים הלוחות
בגידולי בוטנים נכללים לפיו ב1970, שהונהג
כתת מופיע צורותיו' כל על מקשה' ואילו שדה,
אדמה תפוחי "ירקות' הראשית בקבוצה קבוצה

ומקשה".
שנים הן בלוחות השנים אחרת' צוין לא אם

באוקטובר. באחד המתחילות חקלאיות,

י"ג/10) עד י"ג/1 (לוחות ויבולים שטח
הגדרות

ברוטו". המעובד ל"שטח מתייחם 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
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

בשנה. ירקות מפקדי
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מהי  י' בפרק שמובא כפי החקלאית, התפוקה
המחי מדדי בהגדרה. משוני בעיקר נובעים רים'
החק הייצור לכל מתייחסים כאן המובאים רים
מתייחסים י/ בפרק המחירים מדדי ואילו לאי,
מחיר מדד כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת רק
שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחס הייצור

השיווק. לתקופת מתייחס התפוקה מחירי

בו הקשורות וסדרות המאורגן השיווק
י"ג/23) עד י"ג/17 (לוחות

הגדרות
בזמן כלל בדרך נרשם המאורגן השיווק
לתוצרת פרט החקלאי, ע"י התוצרת מכירת
לשוק. מופנית כשהיא רק הנרשמת מאוםמת,

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 כל

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

חישוכ ושיטות מקורות
מאורגן שיווק על הנתונים וירקות, פיוות
מכל חודש מידי נאספים ופירות ירקות של
אספקת על הנתונים המורשים. הסיטונאים
מפקד על מבוסמים לתעשייה, וירקות פירות

בדבר. הנוגעים המפעלים כל של שנתי
מאגף חודש מידי מתקבלים הנתונים דגים..

החקלאות. משרד של הדיג
י"ג/18 בלוח המאורגן השיווק נתוני הדרים.
במועצה מקורם ולתעשייה למאכל ליצוא,
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

המאורגן השיווק נתוני וביצים. עופות חלב,
והלול. החלב מועצות של מדיווחים מתקבלים

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
 י7 פרק (ראה בחקלאות" והתשומה התפוקה
שאינם משניים מוצרים של המחירים מחירים).
אלה מדדים במסגרת שיטתי באופן נאספים
סוחרים עם בהתייעצות בעיקר נאמדים

ומומחים.

הכמות מדד החקלאי. הייצור מדדי
נוסחת לפי כלל בדרך נתקבל י"ג/11 בלוח

לספיר:

Z Po Qn

QoZ Po
:כאשר

1מחיר Poהבסיסשנת =
Qoהבסיסשנתכמות =
=השנהכמות השוטפת 1Qn =

חושבו תשל"א עד תשכ"ב לתקופה .המדדים
המדדים תשכ"ח. מחירי בסיס על כאן והוצגו
בסים על חושבו תשכ"ב עד תש"ט לתקופה
תשכ"ח= בסיס על כאן הוצגו אך תש"ט מחירי
שהכ לכך לצפות אין מהקישור, כתוצאה .100
תמיד תיתן המחיר במדדי הכמות מדדי פלת

הערך. מדדי את
מתקבל והוא פשה 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
חישוב שלמטרת מכך נובעים up ובלוח כאן
כמוצר הדרים זן כל נחשב י/11 בלוח המדד
מוצרים: כשני זן כל נחשב כאן ואילו אחד
מת (לא ב' איכות ו2) (ליצוא) א' איכות (1

ליצוא). אים

הייצור של המחיר מדדי בין ההפרשים יתר
של המחיר מדד לבין כאן המובאים החקלאי
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גלובלי כאומדן מתקבלות הקנויות התשומות
תוך העיקריים, התשומה מסעיפי אחד לכל
תשומה, כל על המצויים בנתונים מירבי שימוש
חרו 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
ושכר); עבודה  י"ב פרק (ר' הלאומי לביטוח
מבוטחים שאינם העובדים שכר אומדן נוסף לזה

הלאומי. בביטוח

מתקבלים חכירה דמי חכירה. ודמי ריבית
ריבית על הנתון ישראל. מקרקעי ממנהל בעיקר

היישובים. מאזני על ומתבסס גלמי הוא

מתקב ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
החכירה ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על לים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה

מדדים
החשבון מרכיבי של יוהמחיר הכמות שיינויי
הערך באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/24) (לוח

הקודמת. השנה במחירי

הקנו התשומות של והכמות .המחיר מדדי
בהתאם שונות בשיטות חושבו יי'ג/25) (לוח יות
במידת בנמצא. שהיו והנתונים הנדונה לתקופה
קבועים במחירים הכמות מדדי חושבו האפשר,
(בסיס התקופה עם משתנה אשר בסיס שנת של
תשכ"ד בסיס תשכ"ב, עד 1952 לתקופת 1955
מאז קודמת ושנה תשכ"ה עד תשכ"ב לתקופת
על המדדים כל כאן הוצגו זאת עם תשכ"ז).
כגון ברור, מחיר כשאין תשכ"ח=100. בסיס
מתבססים וכד/ הובלה מסים, הדברה, חומרי יי בפרק המופיעים אלה על המחירים מדדי

מחירים.

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/33) עד י"ג/26 (לוחות

מבו החשבוגות וכוי. לול פירות, כותנה,
לחקר המכון ע"י הנערכים סקרים על ססים
הלשכה עם בשיתוף החקלאי המשק רווחיות
המפורטים החשבונות לסטטיסטיקה. המרכזית
פרסום ד"וצא כן במו .* המכון ע"י מתפרסמים

השיטות.2. ,על תמציתי

הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
הטי לפי שנשחט ראש כל 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

מחקלאות הכנסה
י"ג/33) עד י"ג/24 (לוחות

. . הגדרות
מתייח וי"ג/25 י"ג/24 לוחות האוכלוסייה.
המשנה ענפי 'חשבונות הענף. לכל סים
היהודיים, למשקים מתייחסים להדרים) (פרט
מתייחס ההדרים ענף חשבון עזר. למשקי פרט

המשקים. לכל

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
וכד' 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 שכר הייצור. גורמי הכנסות
של הזקוף השכר ולא שכירה לעבודה התשלומים
חכירה ודמי ריבית וכוי. קיבוץ חברי עצמאיים,
לגורמים המעשיים התשלומים את רק כוללים

החקלאות. לענף מחוץ

חישוג רטיטות מקורות

החקלאות ענף חשבונות
וי"ג/25) י"ג/24 (לוחות

פיתוח ממנהל מתקבלת השקעה נכסי תפוקת
ניקוז קרקע, הכשרת לייעור, (בייחס הקרקע
עיבוד הוצאות של נורמטיבי חישוב וע"י וכד')

צעירים. מטעים
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של החלוקה אומדן בחקלאות. מיס צריכת
השונים, הענפים לפי בחקלאות, במים השימוש
בחת לסטטיסטיקה המהכזית והלשכה ע"י נעשה
של שונים זמומחים המים נציבות עם ייעצות
זו לחלוקה .העיקרי הבסיס החקלאות. משרד
הגידולים של המושקה השטח על הנתונים הם
הממוצעת המים צריבת על ואומדנים השונים

לדונם.
בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי השימוש
הוספת ע"י מתקבלת הכללית הצריכה חיים.
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
מייצור דשנים על הנתונים דשנינו. צריכת
מיו דשנים ועל מהייצרנים' מתקבלים מקומי

החקלאות. ממשרד באים
הנתונים הצומח. להגנת הדברה חומרי
הצומת להגנת המחלקה ידי על נמסרים
רשימות. סמך על בעיקר החקלאות, משרד של

מנהליות.

החש התבססו תשכ"ח 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).

י"ג/39) עד י"ג/34 (לוחות
ייצור אמצעי

חישוג ושיטות מקורות

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
שאינווגטר 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

ה,  א ברסומים סדרות וגו'. החלב רפת ענפי ושל כותנה גידול של סוגר, סלק גידולי של הרווחיות 1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה עם בשיתוף החקלאי המשק רווחיות לחקר המכון
The Profitability of Various Farm Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65. 2

Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics,
Tel Aviv. 1967.
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פרסומים

(1969) בישראל ההדרים מטעי (316)

(תש" סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (326)
ו חלק  תשכ"ם)

(תש" סטטיסטיות סדרות בישראל' חקלאות (327)
וו חלק  תשכ"ט

טכנייפ 3רםומים
** (מתודולוגיה) בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

.. (מתודולוגיה) ההדרים יבול תחזית (35)

אחרים פרסומיפ
ביניים (דו"ח 1969/70 לעונת הדר פרי יבול תחזית
ירושלים הדר, פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף ארעי),

.1970

מיוחדיט ©רסומיט

(1949/50) תש"י החקלאות מפקד (8<
ומי הדרוזים הערבים, של המשקים _ א' ןו>5ק

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

תשכ"ו) עד (תשכ"ג ההדרים ענף חשבונות (224)

(1962/631967/68) ההדרים ענף חשבונות (284)

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף .

כלבד. אנגלית ..
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AREA AND CROPS ויבולים שטח
מעובד שטח  י"ג/1. לוח

TABLE Xm/1.  CULTIVATED AREA
£1948/41970/71 תשל'א; עד תשט

דונמים Thousandאלפי dunams

§תשילתשכיטתשכ'התשיךתשטיוחשייתשיט .תשל'"א תשל"ב
1948/491949/501954/551959/601964/651968/691969/701970/71 §1971/72.

farmsAllםהמשקכל

הכל 1,6502,4803,5904,0754,1284,1324,1204,1604,225TOTALסך

בהשקיית :1,7351,790Thereof§3003758901,3051,5081,6621,727מזה: irrigated
שדה 1,0941,7972,6072,8562,7322,6742,6552,6602,700Fieldגידולי crops
1 הכנה 25252530303535Areaשטח in prepara

tion1
תפוחי ,106190263264301342346.370385Vegetablesירקות, pota
ומקשה toesאדמה melons

pumpkins
355377515722835853855855865Fruitמטעים plantations

דגים 1522בריכות ■37496155545656Fish ponds
(משקי 8094143159174178180184184Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר, farms
וגו') ,nurseriesפרחים

lfowers etc.)

Total

Thereof: irrigated
Field crops
Area in prepara
tion'

Vegetables, pota
toes melons
pumpkins

Fruit plantations
Fish ponds
Miscellaneous
)auxiliary farms
nurseries,
lfowers, etc.)

Jewish farming
3,430 3,387 3,354 3,262

1,734
2,145

35

301

735
56

158

1,682
2,123

35

290

725
56
158

1,681
2,123

30

267

725
54
155

1,621
2,036

30

263

724
55
154

3,278 3,330

1,473
2,105

25

224

710
61
154

1,277
2,305

25

208

600
49
143

יהודי משק
2,965 1,790 1,310 הכל סך

873 366
2,149 1,273

25 

209

413
37

132

108

297
22
90

292
877

66

275
15
77

בהשקייה מזה;
שדה גירולי
1 הכנה שטח

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה

מטעים
דגים בריכות
(משקי שונות

משתלות, עזר
וכוי) פרחים

לאי >gהודימשק hfarmi nJew iNon

הכל 340690625745850870766773795Totalםך

בהשקייה :5356Thereof§891728354146מזה: irrigated
שדה 217524458551627838532537555Fieldגידולי crops

תפוחי ,408254567779798084Vegetablesירקות, pota
ומקשה toesאדמה melons

pumpkins
8080102122126129130130130Fruitמטעים plantations

(משקי 3411162024252626Miscellaneousשונות
משתלות, auxiliary)עזר, farms
וכו') ,nurseriesפרחים

lfowers, etc.)

1 New areas, prepared for sowing in the following year. הבאת. נשנה לזריעה שהוכנו חדשים שטחים 1
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בהשק"ה מעובד שטח  >"ג/2. לוח
TABLE XHI/2.  CULTIVATED AREA UNDER IRRIGATION

1948/491971/72 תשלב; עד תשט
Thousand dunams דונמים אלפי

1971/1972תשליב . .

משקמשקחשלאתשילתשביטתשביהתשיךתשטיותשיט
לאיהודי
Non הכל1948/491954/551959/601964/651968/691969/701970/71 יהודיסך

§TotalJewish
farms

Jewish
farms

הכל 1,7351,7901,73456TOTAL§3008901,3051,5081,6621,727סך

י שדה 663184845185926376186426348Fieldגידולי crops 1

תפוחי ,28430026337Vegetables§53184198212248262ירקות, pota

,toesאדמה melons

ומקשה
1502854936246726786806946S410מטעים

and pumpkins
Fruit plantations

דגים 153749615554565656בריכות
Fish ponds

(משקי 1666819395969798971Miscellaneousשונות
auxiliary)עזר, farms,

,nurseriesמשתלות,

ובו') ,lfowersפרחים etc.)

* Does not include area under auxiliary irrigation. עזר. בהשקיית שטחים בולל איננו 1

המטעי0 שטח  י"ג/3. לוח
TABLE XHI/3.  AREA OF FRUIT PLANTATIONS

1948/491971/72 תשלב; עד תשט
דונמים Thousandאלפי dunams

1971/1972חשל"ב . .

לאיהודימשקתשלאתשילתשכיטחשביהתשיךתשטיותשיט
Non הכל1948/491954/551959/601964/651968/691969/701970/71 יהודיסך

§TotalJewishJewish farms
farms

הכל 355515722835853855855865735130TOTALסך

1251953284104204224264324275Citrusהדרים
818415259595857561Pomeגרעיניים fruit
1520293735343434295Stoneגלעיניים fruit

מאכל 36657464474541382018Table'גנני grapes
יין 1235415258595959581Wineענני grapes
514212321201919190Bananasבננות
1371331231141071061031032182Olivesזיתים

23172838394146415Nutsאגוזיים and
almondsושקדים

1481525283134331Subtropicalסונטרופיים fruit
אחרים 14284040434343433112Otherמטעים fruit

plantations
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* שדה גידולי מעובד שטח  י"ג/4. לוח
TABLE Xm/4.  CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS 1

1948/491970/71 תשלא; עד תשט
Thousand dunams דונמימ אלפי

Crop
משק

לאיהודי
Non
Jewish
farms

1970/71 תשל'"א

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

b"vn
1969/70

תשכ''ט
1968/69

תשכ"ה
1964/65

תש"ך
1959/60

תש"ט
1948/49 גידול

GRAND TOTAL

Winter crops

UnirrigatedZ

Irrigated*

Summer crops

Unirrigated

Irrigated

536.9 2,123.4 2,660.3 2,655.1 2,673.9 2,731.9 2,855.9 1,094.0

469.7 1,373.4 1,843.1 1,827.9 1,921.5 1,835.1 1,917.3 687.3

469.6 1,266.4 1,736.0 1,716.9 1,809.2 1,684.6 1,768.0 658.7

0.1 107.0 107.1 111.0 112.2 150.5 149.3 28.6

67.2 750.0 817.2 827.2 752.4 896.8 938.6 406.7

59.7 246.9 306.6 300.9 272.6 529.3 603.7 369.7

7.5 503.1 510.6 526.3 479.8 367.5 334.9 37.0

כולל סך
חורף גידולי

2 בטל

2 השקייה

קיץ גידולי
בעל

השקייה

Winter crops חורף גידולי
הכל *658.71,768.01,684.61,809.21,716.91,736.01.266.4469.6Unirrigatedנעל2סך  total

302.5593.3719.81,127.31,074.21,129.5800.2329.4Wheatחיטה

155.4596.3521.0252.9174.4158.048.8109.2Barleyשעורה

שועל 9.110.42.74.16.49.09.0Oatsשיבולו;

לגרעינים 38.666.848.550.257.459.651.68.0Pulsesקטניות for grain

סוכר סלק
15.712.112.316.7


16.7Sugar beet

לשימורים אפונה
9.39.27.89.511.611.40.2Peas for canning

חורפי ,6.826.73.20.37.67.6SarBowerהריע winter

120.9356.8262.5283.0305.2275.8270.85.0Hayשחת

ירוק 1.81.86.712.811.910.81.1Green(3.8)מספוא fodder

2.430.131.337.742.734.034.0Silageתחמיצים

זרוע ,6.95.912.09.414.514.5Pasture(2.0)מרעה sown

ירוק 12.981.838.711.39.07.17.1זבל


Green manure

7.70.80.83.30.70.7"311.1שונות


Miscellaneous

ל כ ה ך ד,2ס י י ק ש 28.6149.3150.5112.2111.0107.1107.00.1Irrigated2ה  total

סוכר סלק
38.061.634.033.739.939.9

Sugar beet

ירוק 27.7105.688.277.575.865.765.60.1Greenמספוא fodder

ירוק 0.95.70.70.71.51.51.5Greenזבל manure
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(המשך) נ שדה גידולי מעובד שטח A/<"< לוח
TABLEXDI/4. CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS  (CONT.)

1948/491970/71 ; תשלא עד תשט
Thousand dunams

Jו/של~א 970/7

משקמשקתשילתשכיטתשכיהתשךתשיט
Cropלאיהודי

, הכל1959/601964/651968/691969/70'1948/4גידול Nonיהודיסך
TotalJewishJewish

farmsfarms

קיץ ropsSummerגידולי c

369.7603.7529.3272.6300.9306.6246.959.7Unirrigated
?S ^

לגרעינים 43.955.9270.957.831.649.548.31.2Sorghumסורגום for grain

לגרעיניס תירס

לגרעינים קטניות

כותנה

66.1

4.9

8.7

7.3

22.1

7.1

38.1

2.4

21.3

14.8

32.2

0.7

22.9

37.3

32.7

0.7

20.1

39.8

28.6

0.8

15.4

45.3

18.7

0.5

11.3

45.2

3.1

0.3

4.1

0.1

15.6

Maize ofr grain

Pulses for grain

. Cotton

Tobacco
313ק

4.226.838.444.128.825.110.214.9Sunflowersחמניות

שומשומין

קיצי חריע

32.2

4.2

38.1

0.1

16.6

0.6

9.69.27.607.6Sesame

Salffower, summer

5.60.70.10.51.73.33.3

Hay

ירוק מספוא

תחמיצים

שחור כרב

17.6

8.0

174.1

6.5

1.9

399.0

3.5

1.7

126.6

2.9

1.0

63.1

1.8

1.2

137.3

2.1

2.9

135.9

2.1

2.3

120.015.9

Green fodder

Silage

Cultivated fallow

0.20.10.2שונות
0.1


Miscellaneous

37.0334.9367.5479.8526.3510.6503.17.5Irrigated
> 1pw n

לגרעינים 0.15.231.77.911.014.814.8סורגל0


Sorghum for grain

לגרעינים 0.312.35.88.47.714.214.2תירס


Maize for grain

לגרעינים קטניות
0.8

98.0

0.5

159.7

0.3

290.1

3.0

309.5

1.2

293.3

1.2

293.3:Pulses for grain

Cotton
כותנה

0.850.541.532.253.356.449.56.9Groundnutsבוטנים

.55חמניות .5.88.03.62.62.6


Sunlfowers

10.96.314.014.613.813.8
 

Hay

ירוק 30.228.301.997.7101.890.690.00.6Greenמספוא fodder

8.46.4Iתחמיצים 1.011.713.813.8


Silage

זרוע ,3.412.97.19.68.46.76.7Pastureמרעה sown

ירוק זבל
שונות

1.3

0.9

0.1

"7.5

0.1

0.70.51.7

0.4

2.8

0.4

2.8

Greenmanure

Miscellaneous

' Ind. groundnuts, excl. melons and pumpkins. 2 Winter
auxiliary irrigationis included with "unirrigated". 3 plax
for ifbre 4 Rye. 5 Included ." "Miscellaneous".
6 Incl. 2,005 dunams rice.

השקיית 2 מקשה. כולל אינו בוטנים, כולל 1

לסיבים. פשתה 3 בבעל. נכללת חורפית עזר
בולל 6 בשונות. כלול 5 שיפון. 4

אורז. דונם 2,005
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יישוב צורת לפי ,* שדה גידול* מעובד שטח  י"ג/5. לוח
TABLE XHI/5. _ CULTIVATED AREAOF FIELD CROPS!, BY TYPE OF

SETTLEMENT

1970/71 ; N^\M1
Thousand dunams דונמים אלפי

Crop

משק
לא

יהודי
Non
Jewish
farms

Jewish farms יהודי משק
כפרים,
יישובים
עירוניים
ושונים
Villages
urban
settle
ments

and other

מוסדות
חינוך
ומחקר

Educat
ional <£

research
institutes

מושבים
Mosha
vim

קיבוצים
Qibbu הכל סך

Total

הכל סך
Total

גידול

GRAND TOTAL*

UNIRRIGATED  TOTAL*

Cereals and pulses for grain

Thereof: wheat
Barley
Sorghum for grain
Pulses for grain

Industrial and oil crops
Thereof: Cotton
Sugar beet
Tobacco
Sunlfowers
Salffower

Roughage
Thereof: Hay
Silage

Green manure
Cultivated fallow

IRRIGATED  TOTAL 2, 3

Cereals andpulses for grain

Thereof: sorghum for grain

Industrial andoil crops
Thereof: cotton
Sugar beet
Groundnuts

Roughage
Thereof: hay
Green fodder
Silage
Pasture, sown

536.9 276.1 35.0 679.2 1,132.9 2,123.4 2.660.3

529.3 224.8 24.7 467.1 796.7 1,513.3 2,042.6

452.2 137.3 12.8 275.1 544.1 969.3 1,421.8

329.4 115.6
109.2 14.7
1.2 1.2

12.1 4.0

55.2
0.1
16.7
15.7
14.9

6.1
5.0

3.5
0.2

0.2
1.0
0.2

17.9
16.1
1.0

 0.4
15.8 65.5

7.6 51.3

 10.9

 2.1

6.9 35.2
 15.8
 2.0
6.9 16.6

0.5

0.6

5.1
1.6
3.5
0

11.0
0.7
0.4
0.4

0.4
0.3

0.1

10.8
9A
1.2

0

0.6

10.5

0.5

0.2

6.8
4.8
1.4

0.7

3.1
0.2
2.5
0.2
0.1

216.1
20.1
17.8
16.5

18.5
5.1

2.9
2.6
6.2

151.9
127.0
10.5

1.5
16.9

212.1

7.15

4.7

80.9
38.4
20.8
21.1

123.1
6.5

109.7
4.5
2.4

457.6 800.2 1,129.5
13.3 48.9 158.0
28.7 48.3 49.5
41.9 62.8 75.0

51.9
39.7

6.5
1.1

74.3
15.2

3.1
10.2
7.6

126.5
45.3
16.7
18.7
25.1
7.6

157.8 338.4 344.5
121.7 274.1 279.1
24.2 36.9 36.9

5.2 7.1 7.1
37.0 120.1 135.9

336.2 610.1 617.'

11.2 30.2 30.2

7.9 14.8 14.8

262.6 385.5 392.
234.2 293.3 293.3
15.7 39.9 39.9
11. 1 49.5 56.

58.6 189.9
5.6 13.8
39.8 155.6
9.1 13.8
4.2 6.7

190.
.13
.156
.13
.6

2 כולל סך
 הכל בעלסך
וקטניות דגנים

לגרעינים
חיטה מזה:
שעורה

לגרעינים סורגום
לגרעינים קטניות

ושמ תעשייה צמחי
כותנה מזה:
סוכר סלק

טבק
חמניות
חריע

גס מספוא
שחת מזה:
תחמיצים

ירוק זבל
שחור כרב

3,2 הכל שלחיןסך
וקטניות דגנים

לגרעינים
לגרעינים סורגום מזה:

ושמן תעשייה צמחי
כותנה מזה:
סוכר סלק
בוטנים

גס מספוא
שחת מזה:

ירוק מספוא
תחמיצים

זרוע מרעה

1; 3 See notes 1 and 2 to Table XIII/4. 2 Inch 6.8 thousand
dunams unirirgated and 4.7 thousand dunams irrigated which
are not included in the detailed breakdown.

3 י"ג/1.4. ללוח ו2 הערות1 יאה
שאינם שלחין דונם אלפי ו4.7 בעל דונם אלפי 6.8 כולל 2

בפירוט. כלולים
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עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י"ג/6. לוח
TABLE XHI/6.  AVERAGE YIELDS OF MAIN FIELD CROPS

1948/491970/71 ; תשלא עד תשט
Kg/dunam קג/דונם

גידול

יהודי Jewishמשק farms
משק

לאיהודי
חשל"א

תשיט
1948/49

תשיי
1949/50

תשיך
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תשכט
1968/69

תש"ל
1969/70

תשלא
1970/71

Non
Jewish
farms
1970/71

Crop

1 בעל ,7510580245185150230255Wheatחיטה, unirirgated *

1 בעל ,Barley.14011065215135175215265שעורה' unirrigated1

בעל לגרעיגים, 6075235170245240275150Sorghumסורגים for grain,
unirrigated

לגרעיני0, סורגום
XX485510470בהשקיית

 r

400485XSorghum forgrain, irrigated

בעל חורפי, שחת
עזר) השקיית (כולל

320230170365375330370306Hay, winter, unirrigated
)incl. auxiliary irrigation)

בעל 9509001,1501,7001,8301,9951,990XGreenמספוא, fodder, unirrigated

בהשקייה 5,5006,0006,4007,2007,415מספוא, *7,0857,455XGreen fodder, irrigated

ושלהין בעל ,9555809012010012585Sunlfowerחמניות, unirrigated and
irrigated

בעל ,40506545505055XSarlfowerחריע, unirrigated

3 סוכר XX4,4504,2755,8456,1555,8352,970Sugarסלק beet3

בעל סיבים, xXX50554550XCottonכותנה, lint, unirrigated

סיבים, XX100130130110120XCottonכותנה, lint, irrigated
בהשקיית

בעל גרעינים, ,XX90958590XCottonseedכותנה, unirrigated

גרעינים, XX160215200165185XCottonseedכותנה, irrigated
בהשקיית

t

Incl. auxiliary irrigation. 2 Low yields owiag to drought
in the Negev. 3 In Jewish farming irrigated, in nonJewish
farming unirrigated only.

הבצורת לרגל נמוכים יבולים 2 עזר. בהשקיית כולל 1

הלא במשק ואילו בהשקיית היהודי במשק 3 בנגב.
בלבד. בבעל יהודי
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יישוב צורת לפי מקשה, מעובד שטח  י"ג/7. לוח
TABLE XHI/7.  CULTIVATED AREA OFMELONS AND PUMPKINS, BY TYPE OF

SETTLEMENT

Thousand dunams

1948/491970/71 תשלא; עד תשט

דונמים אלפי

מלונים
Sugar
melons

Thereof: irrigated שלחין ;lftf3

שנה
יישוב וצורת

הבל סך
Total

אבטיחים
Water
melons

דלעת
Pump
kinsהכל אבטיחיםסך

Water
מילונים
Sugar

דלעת
Pump

Year and type
of settlement

1OI3Imelonsmelonskins

37.333.43.91948/49תש"ט

61.448.511.01.91.81.3חש''י 0.51949/50

59.037.320.51.21259.8ו/שט"ו 2.00.71954/55

62.737.624.11.018.68.2תש"ך 9.40.91959/60

84.458.225.40.915.15.9תשב"ה 8.40.71964/65

80.052.127.40.412.45.5תשכ"ז 6.50.41966/67

81.556.224.80.613.46.3תשכ"ח 6.60.51967/68

98.773.623.91.221.98.9תשכ''ט 11.91.11968/69

99.275.922.21.127.96.4תש"ל 21.00.51969/70

הכל סך 92.970.221.70.925.66.6תשל"א 18.20.81970/71 TOTAL

יהודי 71.254.915.40.925.66.6משק 18.20.*Jewish farms

24.920.14.87.52.4קיבוצים 5.2Qibbuzim

31.423.86.80.810.52.5מושבים 7.30.7Moshavim

חינוך 1.10.40.60.10.70.4מוסדות 0.20.1Educational and
researchומחקר institutes

יישובים 13.910.63.206.91.3בפרים, 5.60Villages, urban settle
ואחרים mentsעירוניים and other

יהודי  לא משק

*

21.715.46.3.  
NonJeiw&h farms
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אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח  י"ג/$. לוח

TABLE XIH/8.  CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES 1

1949/501970/71 ; תשלא עד תשי
Thousand dunams דונמים אלפי

1970/71תשל"א

תשייגידול
1949/50

תשטיו
1954/55

תשיך
1959/60

תשביה
1964/65

תשכיט
1968/69

תשיל
הכל1969/70 סך

משק
יהודי

Cropלאיהודי
TotalJewish

farmsJewish
farms

הכל 77.2219.357.9TOTALנ129.1203.8200.9216.0243.4246.5סך

אדמה 23.150.942.950.548.348.35.5.554.80.8Potatoesחפותי

הכל 106.0152.9158.0165.5195.1198.22.27.7164.557.1Vegetablesירקותסך  total

32.330.033.128.344.043.549.735.214.5Tomatoesעגבניות
v. f. רומא :19.36.130.323.66.7Thereofמזה: Rome V.F.

11.517.124.926.825.328.530.323.66.7Cucumbersמלפפוניט
6.110.310.910.911.612.313.512.21.3Carrotsגזר

וגמבה 3.75.48.210.813.811.916.813.73.1Peppersפלפל and gamba
יבש 4.925.415.816.920.520.319.313.36.0Dryבגל onions
2.84.44.05.97.95.98.85.03.8Eggplantsחצילים
4.43.97.77.98.08.510.47.92.5Marrowsקישואים

4.85.76.36.35.96.77.66.01.7Cabbageברוב
4.36.57.36.36.45.27.04.72.2Caulilfowerכרובית

2.53.92.43.43.43.95.42.72.7Beetסלק
2.04.03.14.54.03.64.62.81.8Radishesצנון

2 3.93.53.82.82.51.82.01.01.0Peasאפונה
4.71.82.21.81.81.11.31.01.3Okraבמיה

0.21.30.10.20.20.30.10.1Sweetבטטות potatoes
ירוק 2,26.32.52.24.24.32.42.10.4Greenנצל onions

0.80.61.42.14.05.23.02.60.5Lettuceח6ה
0.50.60.60.40.70.40.4Lubiaלוביה
30.40.30.30.30.3Leek..3..3לוף
.3לפת .3 t3. .1.00.70.80.60.6Turnips
.3סלרי .3.3. .0.41.4§2.54.44.40Celery
2.61.91.80.1Horse§0.82.13.32.11.0פולים beans
,0.50.61.22.42.22.42.01.30.7Radishesגנוניח red
0.50.40.80.70.50.60.70.7Kohlrabiקולורבי

(ארטישוק) ,3_קנרס .3 ■3.36.69.710.110.1


Artichokes
1.42.95.73.84.63.52.5l.J1.0Garlicשום

שמיר, .3שורש' .3, ,30.80.91.41.61.50.1Parsley and dill
פטרוזליה

44.54.36.75.58.56.57.64.72.9Beansשעועית
שדה 0.10.31.11.31.21.44.42.32.1Strawberiresחות

0.30.10.40.60.40.60.40.30.1Spinachחרד
6.811.64.55.52.92.32.52.20.3Miscellaneousשונות

1 Excl. melons, pumpkins and groundnuts.
2 Excluding peas for canning.
J Included in miscellaneous.
4 Including lubia.

ובוטנים. מקשה בולל אינו 1

לשימורים. לאפונה פרט 2

שונים. בירקות כלול 3
לוביה. כולל 4
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יישוב צורת לפי אדמה1, ותפוחי ירקות מעובד >"y/9.^שטח לוח
TABLE XHI/9.  CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES 1,

BY TYPE OF SETTLEMENT
Thousand dunams 1971/72 ; :trvsm דונמים אלפי

יהודי Jewishמשק farms

כפרים,מוסדות
משקיישוביםחינוך

לא

הבלגידול סך
TotaJ

הבל סך
Total

קיבוצים
Qibbu
zim

מושמט
Mosha
vim

ומחקר
Educa
tional <£

research

עירוניים
ואחרים
Villages
urban

יהודי
Non
Jewish

Crop

institusettl. Si.
farms

tionsothers

םךהכל
אדמה תפוחי

277.2219.343.3141.01.933.357.9TOTAL
55.554.822.822.50.78.60.8Potatoes

הכל סך  20.4118.21.124.857.1Vegetables■221.7164.5ירקות  total
49.735.25.127.50.2.514.5Tomatoesעגבניות
30.323.60.317.80.5.36.7Cucumbersמלפפונים

13.512.26.13.90.2.21.3Carrotsג;ר
וגמבה 16.813.71.38.70.3.73.1Peppersפלפל and gamba
יבש 19.313.32.110.60.0.56.0Dryבצל onions
8.85.00.53.90.0.53.8Eggplantsחצילים
10.47.90.16.40.1.42.5Marrowsקישואים

7.66.00.84.50.10.61.7Cabbageנרוב
7.04.70.24.00.10.42.2Caulilfowerגרובית

85.42.70.51.800.52.7Beetsלק
4.62.82.000.81.8Radishesצנון

אחרים 48.337.43.327.10.46.610.8Otherירקות vegetables

* Excluding melons, pumpkins and groundnuts. ובוטנים. מקשה כולל אינו 1

מינים לפי יער1, נטוע שטח י"ג/10. לוח
TABLE Xm/10.  AFFORESTED AREA 1 BY SPECIES

1948/431970/71 ; תשל'א עד תשט
Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי

הכל2 וכוי)אקליפטוסמחטנייםסך (שיטה אחרים
Others

TotalsConiferousEucalyptus(Acacia etc.)

S31948/49תש"ט
691949/50תש''י
1951954/55תשט"ו
25211975581957/58תשי'ח
27913088611958/59תשי''ט
29914192661959/60תש"ך
32615599721960/61תשכ"א
■תשב"ב 347 :168106731961/62
367181111751962/63תשג''ג
394201115781963/64תשכ"ד
417218118811964/65השניה
440237120831965/66תשכ"ו
462255121861966/67תשכ"ז
496תשכ"ח .284122901967/68
ט 522308תשבי _■123911968/69
534321122911969/70תש"ל
3548333123921970/71תשל''א

נ In addition to the afforested area there are in the country
about 350,000 dunams of, natural forests and about 250,000
dunams of potential area for afforestation. 2 Including
plantations by the sides of roads (according to scale : 1 km. = 7
dunams). 3 Thereof: 108 thousand dunamsof the Government,
426 thousand of the J.N.F. and 14 thousand belonging to others.

יערות דונם ב350,000 במדינה יש יער, הנטוע לשטח נוסף 1

פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים
הכבישים בצידי נטיעות כולל 2 לייעור. המיועד

דונם). 7 שווה נטיעות ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים,
קק''ל של אלף 426 הממשלה, של דונם אלף 108 מזה 3

אחרים. של דונם אלף 141
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AGRICULTURAL PRODUCTION AND VALUE
וערכו החקלאי הייצור

ומחיר, כמות ומדדי שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערן  י"ג/11. לוח
ביניים) תוצרת (כולל ראשית קבוצה לפי

TABLE XIH/ll.  VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION, AT CURRENT
PRICES AND QUANTITY INDEX AND PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

)INCL. INTERMEDIATE PRODUCE)
1948/491970/71 תשלא; עד תש'ט

Mainתשל'אהשילחשגיטתשכיחתשביהתש"ךהשיט group ראשית 1948/491959/601964/651967/681968/691969/701970/71קבוצה

במחירים Valueערר at current prices (IL. million) לירות) (מיליוני שוטפים

הכל סך
m y ij ך ך * .

44.4749.81,354.81,750.61,871.6§1,993.82,509.9TOTAL
22.8381.1780.61,000.21,090.5§1,138.0/,*152.0Crops

U 17l\' J,

שדת גידולי
אדמה תפוחי ירקות,

6.5117.1235.8263.1274.8§279.4349.3Field crops

5.668.1138.6172.7203.7§232.9257.7Vegetables, potatoes,
melons and pumpkins

ומקשה
6.9110.7240.3378.0379.7382.8565.3Citrus

הדר פרי
הדרים) (להוציא 3.2פירות

0.6
78.7
6.5

154.3
11.5

170.0
16.4

208.1
24.2

§206.8
36.1

244.3
45.5

Fruit (excl. citrus)
Other

אתר
לתוצרתם חיים בעלי
באינוונטר ושינויים בשר

21.6
5.2

368.7
151.8

574.2.
255.0

750.5
345.2

781.1
359.5

§855.8
§393.1

1,047.9
511.5

Livestock £ livest. products
Meat and changes in
livestock inventory

החי
215.5234.7Milk§7.284.5131.5184.3193.1דוינ

6.793.7130.5146.5158.0171.0206.1Eggs

1.618.733.845.841.845.764.4Fish

30.531.2Other§0.919.923.328.628.7אתר

Quantityindexמדד base: 1967/68 = 100 בסיס; _ במות
הכל סך

גידולים
13
14

59
54

85
84

100
100

104
106

109
110

121
123

TOTAL
Crops

שדה 12599710010699112Fieldגידולי crops

207786100116124134Vegetables, potatoes, אדמה תפוחי melonsירקות^ and pumpkins
ומקשה

21527110096107120Citrus
הדר פרי

הדרים) (להוציא 104488פירות
93

100
100

113
140

111124Fruit (excl. citrus)
Other

אחר
ותוצרתפ הייפ ב5לי
באינוונטר ושינויים נשר

13
ר

66
56

87
83

100
100

102
103

109
111

120
126

Livestock <£ livest. products
Meat and changes in
livestock inventory

החי
.1,.196783100103110112Milk

1886105100101109117Eggs
ביצים

1558801009191107Fish
דגים

■ 81100104Otherאחר

מדד Priceבסיס:מח?רים index base: 1967/68 = 100

הכל סך
גידולים

שדה גידולי

19
16
20

73
71
76

91
93
93

100
100
100

103
103
98

104
103
104

119
119
118

TOTAL
Crops
Field crops

אדמה תפוחי ,165193100102110112Vegetablesירקות' potatoes,
melons and pumpkins

ומקשה
9568910010595125Citrus

הדר פרי "

הדרימ) (להוציא 19106103פירות
75

100
100

111

106
111116Fruit (excl. citrus)

Other
אחר

ותוצרתם חיים נעלי
באינוונטו ושינויים נשר

22
21

74
79

87
89

100
100

102
101

105
103

117
118

Livestock Si livest. products
Meat and changes in
livestock inventory

החי
216886100102104114Milkחלב

257485100107107120Eggsבל£יל0

דגים
אחר

247092
100

100
100

100
101

109131Fish
Other
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/12. לוח
TABLE XHI/12.  VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)INCL. INTERMEDIATE PRODUCE)

Thousand Tons, unless otherwise stated 1948/491970/71 תשלא; עד תשט אחרת צוין לא אם טונות, אלפי

1970/71תשל"א

המשקתש"לתשב'טתשכ'וזתש''ךתשיטגידול מזה:יהודכל
1948/49959/601967/681968/691969/70Allhereof:Crop j

farmsJewish
שדה FIELDגידולי CROPS

לגרעינים וקטניות 55.096.3230.0204.2162.6255.9230.2Cerealsandpulsesדגנים for grain
21.241.3175.0155.8125.0199.5182.0Wheatחיטה

20.026.624.520.513.617.610.5Barleyשעורה
3.015.620.716.510.920.620.4Sorghumסורגום
10.812.89.811.413.118.217.3Otherאחרים

ושמן תעשייה Industrialצמחי and oil crops
סיבים 10.733.039.235.336.736.7Cottonכותנה lint

גרעינים 58.659.059.0Cottonseed§16.952.961.0כותנה
סובר 169.0247.9214.7237.0258.6219.0Sugarסלק beet

0.317.010.612.418.721.219.1Groundnutsבוטנים
0.61.71.92.11.61.10.2Tobaccoטבק

0.42.63.25.83.12.91.6Sunlfowerחמניות
1.35.88.07.49.811.410.7Otherאחרים

גס Roughageמספוא
40.678.5113.1139.9137.3141.2138.2Hayשחת

ותחמיצים ירוק 373.01,596.01,447.01,494.31,479.11,383.01,378.0Greenמספוא fodder and silage
י"מ (מיליון זרוע ,13.014.814.212.212.412.4Pastureמרעה sown (mil. F.U.)

48.362.0166.0149.2127.9187.7170.1Strawקש
דונם (אלפי ירוק 15.386.810.612.010.59.09.0Greenזבל manure (1,000duna.)
אדמד תפוחי ,119.0430.0585.2677.5740.9765.3671.6VEGETABLESירקות, POTA

,TOESומקשה MELONS AND
PUMPKINS

80.0296.2381.5443.0472.3490.4425.3Vegetablesירקות
אדמה 26.081.8109.6114.6137.1142.0140.5Potatoesתפוחי

13.052.094.1119.9131.5132.9105.8Melonsandpumpkinsמקשה
הדר 272.7609.61,265.31,178.11,261.91,513.51498.5CITRUSפרי

אחרים 288.8307.7287.0OTHER§39.2145.4275.7304.8פירות FRUIT
5.2.25.9183.892.098.699.598.2Pomeגרעיניים fruit
10.6גלעיניים i45.836.440.47.043.6רStone fruit
מאבל 10.631.134.635.624.729.625.1Tableענבי grapes
יין 7.221.637.344.836.037.037.0Wineענבי grapes

3.534.344.053.061.156.356.3Bananasבננות
10.76.89.521.16.612.56.0Olivesזיתים

ואגוזים .2.014.11.8שקדים
18.9 <

2.12.32.82.4Almonds and nuts
19.818.823.018.4Otherאחרים

ותוצרתם חיים LIVESTOCKבעלי AND
LIVESTOCK PRODUCTS

7.581.4139.7143.0152.8176.4169.2MEATבשר
עוף 5.045.789.293.5101.7124.2123.7Poultryבשר meat
בקר 2.025.135.234.335.636.534.9Cattleבשר meat
צאן 0.54.98.48.58.48.35.2Sheepבשר and goat meat
אחר 15.76.86.77.17.45.4Otherבשר meat

ליטר) (מיליון 86.0317.8442.7456.0487.7497.5470.6Milkחלב (million litres)
בקר 78.8277.3393.8408.3440.5452.0442.0Cow'sחלב milk
צאן 7.240.548.947.747.245.528.6Sheepחלב andgoat's milk

יחידות) (מיליון 242.51,114.01,224.01,218.61,320.01,423.21,409.4EGGSביצים (million units)
. 3.513.924.521.921.826.125.5FISHדגים

ותוצרתם, חיים .MISCLבעלי LIVESTOCK £
LIVESTOCKשונות PROD.
0.50.81.91.91.72.02.0Honeyדבש

מ3) (מיליון אורגני 0.42.22.22.22.32.42.2Organicזבל manure (mill. m3

1 Not included in agricultural production. החקלאי. בייצור בלול לא ג
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי ה"צוי ערן  י"ג/13. לוח
TABLE XHI/13 VALUE OF AGRICULTURAL, PRODUCTION

)INCL. INTERMEDIATE PRODUCE)
IL. million, at current prices 1948/491970/71 ,. תשלא עד תשט שוטפים במחירים לירות, מיליוני

1970/71תשלא

תשיטגידול
1948/49

השיך
1959/60

תשכיח
1967/68

השביט
1968/69

תשיל
1969/70

המשק בל
TotalיהודיCrop

farms
Jewish

כולל 1,993.72,509.92,393.2GRAND§44.4749.81,750.61,871.6סך TOTAL
הכל סך  1,137.91,462.01,387.1CROPS§22.8381.11,000.21,090.5גידולים TOTAL

שדה 279.3349.3327.6FIELD§6.5117.1263.1274.8גידולי CROPS
לגרעינים וקטניות 2.620.471.365.654.692.384.1Cerealsדגנים andpulses/or grain

1.19.053.448.538.467.161.7Wheatחיטה
0.74.65.95.03.45.03.0Barleyשעורה
0.1סורגים .2.7 4.83.92.96.66.5Sorghum
0.64.17.28.29.913.61Z9Otherאחרים

תעשייה 151.3180.9169.1Industrial§0.551.6125.9137.9צמתי and oil crops
סיבים 84.5102.4102.4Cotton§23.070.877.6כותנה, lint

גרעינים כותנה,
2.613.616.7§17.922.322.3Cottonseed

סוכר 8.915.513.816.318.315.0Sugarסלק beet
0.19.811.714.321.025.422.9Groundnutsבוטנים
0.22.86.67.65.74.21.0Tobaccoטבק

0.12.04.75.12.53.82.2Sunlfowerחמניות
0.12.52.92.83.44.53.3Otherאחרים

גס 2.740.256.862.6155.764.063.4Roughageמספוא
1.06.214.318.918.820.019.6Hayשחת

ותחמיצים ירוק 1.731.939.641.044.341.441.2Greenמספוא fodder and silage
זרוע ,2.12.82.72.62.62.6Pastureמרעה sown

0.53.49.08.57.511.910.8Strawקש ירוק 0.11.50.20.20.20.20.2Greenזבל manure
אדמה תפוחי 232.9257.7226.0VEGETABLES§5.668.1172.7203.7ירקות, POTA

,TOESומקשה MELONS AND
PUMPKINS

169.4188.1163.5Vegetables§4.248.8123.0147.8ירקות
אדמה 1.111.828.528.832.136.636.3Potatoesתפוחי

. 31.433.026.2Melons§0.27.421.227.1מקשה andpumpkins
הדר 6.9110.7378.0379.7382.8565.3559.7CITRUSפרי

אחרים 206.8244.2228.5OTHER§3.278.7170.0208.1פירות FRUIT
37.0}0.5גרעיניים

67.981.0§84.193.292.1Pome fruit
20.628.428.433.531.3Stoneגלעיניים fruit מאבל 0.812.314.7.16.215.717.915.2Tableענבי grapes יין 0.45.711.613.811.311.811.8Wineענבי grapes

0.514.325.227.632.331.431.4Bananasבננות
0.84.27.816.46.715.78.8Olivesזיתימ

ואגוזים 5.27.38.19.513.612.8Almonds}0.2שקדים and nuts
14.816.618.827.125.1Otherאתרים

שונים 0.66.516.424.236.145.545.3OTHERגידולים CROPS
ותוצרתםס"ה .855.81,047.91,006.1LIVES§21.6368.7750.5781.1בע"ח £ PROD.  TOTAL

383.1495.7472.1Meat§3.7146.4341.2352.7בשר
עוף 3.171.8198.3205.3227.8307.0306.0Poultryבשר meat
בקר 0.554.5102.7104.2109.2132.7127.3Cattleבשר meat
צאן 0.19.324.125.228.533.321.6Sheepבשר and goat meat
אחר נבשר _ .10.816.118.017.622.717.2Other meat

החי באינוונטר 1.45.44.16.810.015.815.7Changesשינויים in livestock inventory
215.5234.7221.7MILK§7.284.5184.3193.1חלב

בקר 189.5204.7201.7Cow's§6.672.4160.6170.2חלב milk צאן 0.612.123.722.926.030.020.0Sheepחלב and goat's milk
6.793.7146.5158.0171.0206.1204.8EGGSביצים
1.618.745.841.845.764.462.6FISHדגים

ותוצרתם. .30.531.229.2MISCL§28.7§0.919.928.6בע"ח LIVESTOCK Si
שונות

~~ 1.1. '1

PRODUCTS
1 Not included in the agricultural production value.
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות י"ג/14. לוח
TABLE XHI/14.  VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION,BY DISPOSAL

1970/71 ; Nb\!m
Thousand tons, unless otherwise stated  אחרת צוין לא אם טונות/ אלפי

ing1Marketשיווק!
ייצור,
הכל סך

לצריכה
ליצואלתעשייהמקומית2

rwns
עצמית

תוצרת
ביניים

ProducFor3ישירמקומיתHomeInter
tion localForForconsummediate
totalConsu

localdirectptionproduce
mption2industry3export

CROPSגידולים
שדה FIELDגידולי CROPS

וקטניות דגניט
255.96.6167.311.22.568.3Cerealsandpulsesלגרעיבים for grains

199.52.5161.410.02.523.1Wheatחיטה
17.2Barley_0.4■17.6שעורה

שועל 1.2Oats~1.2שבולת
20.620.6Sorghumסורגום
7.61.75.50.4Maizeתירס

אחרים 0.5Other_0.5דגנים cereals
לגרעינים 8.92.41.25.3Pulsesקטניות for grain

ושמן תעשייה Industrialצמחי and oil crops
סיבים 36.721.715.0Cottonכותנה, lint

גרעינים 59.040.03.016.0Cottonseedכותנה,
סוכר 258.6258.6סלק

Sugar beet
21.25.71.811.60.61.5Groundnutsבוטנים
1.1.1.1Tobaccoטבק

2.92.70.10.1Sunflowerחמניות
0.40.10.3Sesameשומשומין

לשימורים 10.29.60.6Canningאפונה peas
0.40.30.1Saflfowerחריע
0.40.20.100.1Otherאחרים

גס Roughageמספוא
141.2141.2Hayשחת

ירוק 1,191.01,191.0Greenמספוא fodder
192.0192.0tתחמיצים ■ Silage

י"מ) (מיליון זרוע ,12.412.4Pastureמרעה sown (mil. F.U.)
187.7187.7Strawקש

דונם) (אלפי ירוק 9.09.0Greenזבל manure (1,000 dun.)
אדמה תפוחי 765.3463.3116.198.562.724.7VEGETABLESTירקות, POTATOES,

ומקשה
ירקות

MELONS Si PUMPKINS
490.4283.7104.648.641.012.5Vegetables

אדמה 142.097.19.612.314.58.5Potatoesתפוחי
132.982.51.937.67.23.7Melonsמקשה andpumpkins

101.461.832.65.02.0Watermelonsאבטיחים
29.519.01.95.02.01.6Sugarmelonsמלונים
2.01.70.20.1Pumpkinsדלעת

הדר 1,513.591.7535.3858.528.0CITRUSפרי
אחרים. 307.7202.456.424.020.24.7OTHERפירות FRUIT

99.586.74.41.75.51.2Pomefruitגרעיניים
78.166.94.21.54.31.2Applesתפוחים
20.419.00.20.21.0Pearsאגסים

1.00.8חבושים
0.2

Quinces
47.033.86.30.85.60.5Stoneגלעיניים fruit
22.218.60.90.12.20.4Peachesאפרסקים
12.56.73.90.61.3Apricotsמשמש
12.28.41.50.12.10.1Plumsשזיפים

0.10.1Cherriesדובדבנים
מאכל 29.620.24.70.34.30.1Tableענבי grpaes
יין 37.036.60.4Wineענבי grapes

56.339.7.בננות


15.70.9


Bananas
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  י"ג/14. לוח
TABLE Xm/14.  VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

)CONT.)
1970/71 ; N^(!m

Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות, אלפי

תוצרת
ביניים
Inter
mediate
produce

צריבה
עצמית
Home
consu

mption

Marketing. 1 pi^tp

ליצוא
ישיר
For
direct
export

לתעשייה
נ מקומית
For
local

industry3

לצריכה
מקומית2
For
local

consu
mption^i

ייצור
הכל סך
Produc
tion 
total

'Almonds and nuts

Nuts
Olives
Subtropical andother fruit
Avocado
Dates
Guyava
Annona, persimon and mango
Pomegranate
Figs
Carobs
Loquat and other fruit

LIVESTOCK*PROD.
MEAT AND CHANGES IN
LIVESTOCK INVENTORY
Meat
Poultry meat
Cattle meat
Sheep meal
Goat meat
Other meat

Changes in livestock inventory

MILK (million litres)
Cow's milk
Sheep milk
Goat's milk

EGGS (million units)
Table eggs
Hatching eggs

FISH
Pond culture
Lake ifsheries
Marine catch
Distant waters
Inshore
Pelagic in Mediterranean
Trawl in Mediterranean
Trawl in Red Sea

LIVESTOCK £ PROD. MISCL.
Honey
Organic manure (jnillion ;713)
Wool

0.1
0.1

0.7
2.8
0.1
0.1
1.0

 0.7
 0.4
2.8 

2.9

0.1

3.8
0.6
0.2

5.4
4.4
0.2 

0.1 
0.1 _
 0.4
0.6 

 0.5  _

21.4
9.5
7.6
4.3

119.3

11.7
8.0
0.6
1.5
1.0
0.6

45.4
27.5
1.9
16.0

128.8
 128.8

119.3 
 0.9
 0.6
 0.1
 0.2

 0
 0.1
 0.1

 0.1
2.4 
 0.1

4.3
4.3

66.6
53.9
12.7

0.4
0

0.4
0.4
0

66.4
28.0
31.7
2.1
0.1
4.5

259.2
252.6
6.4
0.2

3.5
0.6
0.9
2.0
0.7
0.1
1.1
0.1

0.5 

 0.1

2.7
2.0
0.7
8.0

11.3
2.9
2.3
2.1
1.2
1.1
0.5
0.1
1.1

94.0
83.9
4.2
1.4
2.2
2.3

171.5
162.4
2.2
6.9

1,108.5
1,108.5

21.3
11.6
1.3
8.4
6.0
0.7 .

0.3
1.0
0.4 _

1.4

0.2

2.8
2.1
0.7
12.5
23.0
7.6
2.6
3.2
1.3
1.9
1.3
3.5
1.6

x

176.4
124.2
36.5
5.0
3.3
7.4

497.5
452.0
18.1
27.4

1,423.2
1,291.2
132.0
26.1
12.8
2.3
11.0
7.1
0.8
1.5
1.2
0.4

2.0
2.4
0.4

ואגוזים d שקדי
שקדים

פקן
זיתים

ואחרים פונטרופיים
אבוקדו
תמרים
גוייבוה

ומנגו אפרסמון אנונה,
רימון
תאנים
חרובים

אחרים ופירות שסק
ותוצרתם בע"ח

באינוונטר ושינויים בשר
החי
נשר

עוף בשר
בקר בשר

כבשים בשר
עזים בשר
אחר בשר

החי באינוונטר שינויים
ליטר) (מיליון חלב

בקר חלב
כבשים חלב
עיזים חלב

יחידות) (מיליון ביצים
מאגל ביצי
דגירה ביצי

דגים
מדגת

אגמיס דייג
ימי דייג

במרחקים דייג
התיכון בים חופיס

התיכון בים עליונים ט מי
התיכון בים מכמורת
סוף בים מכמורת

שונות ותוצרתם, בע"ח
דבש

מ3) (מיליון אורגני זבל
צמר

' Incl. organized marketing and estimate of private sales.
2 Including surplus for destruction : 2.0 thousand tons vege
tables. 1.2 thousand tons pome fruit, 0.5 thousand tons stone
fruit and 0.2 thousand tons other fruit. J Incl. exports
through industry.

גולל 2 הפרטית. המגירה ואומדן מאורגן שיווק בולל 1

פירות טון אלף 1.2 ירקות; טון אלפי 2.0 להשמדה: עודפים
טון אלף ו0.2 גלעיניים פירות טון אלף 0.5 גרעיניים;

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 3 אתרים. פירות
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תשל'^א ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן .15/ יי'ג לוח
TABLE XHI/15.  VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION BY DISPOSAL

1970/71

IL. million. at current prices שוטפים במחירים ל"י, מילייני
1ייצור, Marketingשיווק 1rcnsתוצרת
הבל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc2 3מקומית HomeInterישירמקומית
tion,LocalFor localDirectconsumediate
total.consum2industry3exportsmptionproduce

, כולל 2,509.9925.1620.9660.6101.1202.2GRANDסך TOTAL
הכל סך  1,462.0395.7282.2627.535.6121.0CROPSגידולים  TOTAL

שדה 349.315.3160.962.41.7109.0FIELDגידולי CROPS
לגרעינים וקטנ. 92.34.357.15.40.824.7Cerealsדגנים andpulses for grain

67.10.855.03.10.87.4Wheatחיטה
5.0Barley_5.0שעורה

שועל 0.7Oats_0.7שבולת
6.66.6Sorghumסורגום
3.31.12.10.1Maizeתירס

אדורים 0.5Other_0.5דגנים cereals
לגרעינים 9.12.42.34.4Pulsesקטניות for grain

ושמן תעשייה 180.911.0103.857.00.98.2Industrialצמחי and oil crops
סיבים 102.460.541.9Cottonכותנה, lint

גרעינים 22.315.11.16.1Cottonseedכותנה,
סובר 18.318.3Sugarסלק beet
25.46.92.113.90.71.8Groundnutsבוטנים
Tobacco_4.24.2טבק

3.83.50.20.1Sunflowerחמניות
0.90.20.7Sesameשומשומין

לשימורים 2.62.40.2Canningאפונה peas
0.30.3SarHowerחריע

■.0.70.40.2אחרים 0.10Others
גם 64.064.0Roughageמספוא

.20.0שחת 20.0Hay
ירוק 35.735.7Greenמספוא fodder

5.75.7Silageתחמיצים
זרוע ,2.62.6Pastureמרעה sown

11.911.9Strawקש
ירוק 0.20.2Greenזבל manure

ומקשה תפו"א ,.257.7157.340.939.016.24.3VEGSירקות, POTATOES Si MELONS
ו 188.1110.937.527.211.51.0Vegetablesירקותו

אדמה 36.625.72.53.32.92.2Potatoesתפוחי
33.020.70.98.51.81.1Melonsandpumpkinsמקשה

"19.712.16.30.90.4אבטיחים Watermelons
'12.78.10.92.20.80.7מלונים Sugarmelons
0.60.50.10Pumpkinsדלעת
הדר 565.331.851.9476.05.6CITRUSפרי

אחרים 244.2184.026.219.612.12.3OTHERפירות FRUIT
93.282.64.01.63.91.1Pomeגרעיניים fruit

70.561.33.71.43.01.1Applesתפוחים
22.120.80.30.20.8Pearsאגסים

0.60.50.1Quincesחבושים
33.525.63.90.53.10.4Stoneגלעיניים fruit
18.415.80.70.11.50.3Peachesאפרסקים

6.53.62.10.30.5Apricotsמשמש
8.46.01.10.11.10.1Plumsשזיפים

0.20.2Cherriesדובדבנים
מאבל 17.912.72.90.22.00.1Tableענבי grapes
יין 11.811.70.1Wineענבי grapes

31.422.28.80.4Bananasבננות
ואגוזים 13.613.00.6Almondsשקדים and nuts

9.08.40.6Almondsשקדים
4.64.6Pecanפקן nuts
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי הייצור ערן  י"ג/15. לוח
TABLE XIH/15.  VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

)CONT.)
IL. million, at current pirces 1970/71 תשלא; שוטפים במחירים ליי/ מיליוני

1ייצור, הוצרו/צריכהMarketing1שיווק
הכל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc2מקומיתJישירמקומיתHomeInter
tion,For localLocalDirectconsummediate
total.consum2industry3exportsptionproduce

15.711.73.20.8Olivesזיתים
ואחרים 27.116.20.57.91.80.7Subtropicalסובטרופיים and other

12.14.70.37.00.1ונוקדו
Avocado

6.65.90.40.3Datesתמרים
1.20.90.30Guyavaגויינות

ומנגו אפרסמון 2.32.10.20אנונה,
Annona, persimon, mango

1.00.60.10.3Pomegranateרימון
0.70.30.20.2Figsתאנים
1.00.10.20.7Carobsחרובים

אחרים וסירות 2.21.60.6Loquatשסק and other
שונים 45.57.32.330.55.4OTHERגידולים CROPS

נוי וצמחי 33.26.326.9פרחים
Flowers <£ garden plants

ירקות 4.91.83.1Vegetableזרעי seeds
3.10.92.2Seedlingsשתילים
1.20.30.9Citronאתרוגים

יער ■3.10.82.3תפוקת
Forest output

ס"ה  ותוצרתם .1,047.9529בע"ח 4338.733.165.581.2LIVESTOCK SiPROD.TOTAL
495.7242.3207.315.730.4MEATבשר

עוף 307.0206.068.615.716.7Poultryנשר meat
נקר 132.715.3115.22.2Cattleנשר meat

כבשים 21.05.79.06.3Sheepנשר meat
עיזיט 12.38.30.23.8Goatבשר meat
אחר 22.77.014.31.4Otherנשר meat

חי באינוונטר 15.8CHANGES~15.8שינוי IN LIVESTOCK
INVENTORY

234.781.1124.018.511.1MILKחלב

נקר 204.774.8116.99.53.5Cow'sחלב milk
כנשים 16.62.37.01.65.7Sheepחלב milk
עיזים 13.44.00.17.41.9Goat'sחלב milk

206.1147.410.914.333.5EGGSביצים

מאכל צי י 168.9147.47.214.3Tableנ eggs
דגירה 33.5Hatching~37.23.7ניצי eggs

64.454.57.11.11.7FISHדגים
33.630.71.60מדגה 1.3Pond culture

אגמים גי 4.12.31.70.1Lakeדי ifsheries
ימי 0.3Marine/.;26.721.53.8דיג catch

במרחקים ~17.4U.I1.80.9דיג
Distant waters

התיכון נים 3.53.10.20.10.1חופי
Inshore

התיכון נים עליונים 2.30.51.70.1מים .Pelagic in Mediterranean
התיכון בים 2.62.30.10.10.1מכמורת

Trawl in Mediterranean
סוף בים 0.90.9מכמורת

Trawl in Red Sea,
שונות ותוצרתם, 31.24.10.35.40.620.8LIVESTOCKבע"ח Ss. PROD. MISCL:

5.73.61.30.2Honeyדבש
אורגני 20.8זבל _20.8Organic manure

5.30.50.34.10.4Othersאחרים ■ ~~
בקר 2.82.8Exportיצוא of cattle

אפרוחים 1.11.1Exportיצוא of dayold chicks
1.20.50.30.4צמר

Wool

פרווה 0.2חיות


0.2


Fur animals

' Incl. organized marketing and estimate
2 Incl. surplus for destruction : vegetables 
pome fruit  IL. 1.1 million ; and stone fruit ■
3 Incl. exports through industry.

of private sales. הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל 1

il. 0.8 million; 1.1 ירקות; ל"י מיליון 0.8 להשמדה: עודפים כולל 2
 0.4 il. million. פירות ל*י מיליון ו0.4 גרעיניים פירות ל"י גיליון

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 3 גלעינייפ.
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וערכו החקלאי הייצור י"ג/16. לוח

תשלא תשיל;

אחרת) צוין לא אם טון, (אלפי ייצור
Production (thousand tons, unless otherwise stated)(ליי (מיליון הייצור ערך

1969/70 שוטפים1970/71וושל"אתשל במחירים תשל
1969/70 at current pirces

ABBAB

כולל XXXX§1,993.7§1,828.7סך

יהודי XXXX§1,896.9§1,739.6משק

XXXX§1,076.5§973.2גידולים

ותוצרתם חיים §XXXX§820.4בעלי 766.4

לאיהייי XXXX§95.9§89.1משק

xXXX§61.5§57.3גידולים

ותוצרתם חיים XXXX§35.4§31.8בעלי

הכל סך  XXXX§1,137.9§1,030.5גידולים

שדה XXXX§279.3§179.8גידולי

לגרעינים וקטניות 162.6109.7255.9187.654.636.3דגנים

125.0103.0199.5176.438.431.9חיטה

13.60.417.60.43.40.1שפורה

10.920.62.9סורגום

13.16.318.210.89.94.3אחרים

ושמן תעשייה XXXX§151.3§143.5צמחי

סיבים 84.5§84.5§35.335.336.736.7כותנה,

גרעינים 11.8§17.9§38.659.043.0§58.6§כותנה,

סוכר 237.0237.0258.6258.616.316.3סלק

18.717.521.219.721.019.6בוטנים

1.61.61.1I.I5.75.7טבק

3.13.02.92.82.52.5חמניות

9.89.211.410.63.43.1אחרים

גס XXXX65.7מספוא

137.3141.218.8שחת

 ותחמיצים ירוק 479.1,מספוא 11,191.044.3

י'מ) (מיליון זרוע ■12.212.42.6מרעה

'127.9187.77.5קש 

דונם) (אלפי ירוק 10.59.00.2זבל

ומקשה אדמה תפוחי 229.8§232.9§710.9765.3742.7§740.9ירקות,

169.4169.1§453.8490.4479.9§472.3ירקות

אדמה 137.1129.1142.0133.532.130.2תפוחי

30.5§31.4§131.5128.0132.9129.3מקשה
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TABLE xm/16. _ AGRICULTURAL, PRODUCTION AND VALUE

1969/70 ; 1970/71

Production value (IL. million(

תשילתשל"א שוטפיםחשלאבמחירי במחירים
1970/71 at 1969/70 pirces1970/71 at current pirces

ABAB

2,207.42,031.92,509.92,326.0GRAND TOTAL
2,103.41,937.02,393.22,219.5Jewish farms
1,205:41,097.51,387.11,274.7 Crops
898.0839.51,006.1944.8Livestock £ livestock products

104.094.9116.7106.5NonJewish farms
68.463.074.968.7Crops
35.631.941.837.8Livestock £ livestock products

1,273.81,160.51,462.01,343.4CROPS  TOTAL
316.7212.4349.3240.3FIELD CROPS
84.861.992.3.67.6Cerealsandpulses for grain
61.855.067.159.7Wheat 

4.505.00Barley
5.56.6Sorghum

13.06.913.67.9Other

157.3150.5180.9172.7Industrial and oil crops
87.887.8102.4102.4Cotton lint
18.013.122.316.2Cottonseed
17.517.518.318.3Sugar beet
23.922.225.423.6Groundnuts
3.93.94.24.2Tobacco
2.32.33.83.7Sunlfower
3.93.74.5■. 4.3Other

63.464.0Roughage
19.4

20.0Hay
41.4

41.4Green fodder and silage
2.62.6

Pasture, sown (million F.U.(

11.0
11.9Straw

0.20.2
Creenmanure (thousand dunams(

251.0247.8257.7254.2VEGETABLES, POTATOES, MELONS AND
PUMPKINS

185.8185.6188.1187.9Vegetables
33331.336.634.4Potatoes
31.930.933.031.9 Melonsandpumpkins  
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(המשך) וערכו החקלאי ה"צוי  >"ג/16. לוח

תשלא ,. תשל

אחרו!) צוין לא אם טון, (אלפי הייצווייצור ל~י)ערך (מיליון
Production (thousand tons unless otherwise stated)

שוטפים במחירים תש''ל
1970/711969/70תשל"א1969/7Cתש'ל at current pirces

B
ABAB

הדר 1,261.91,513.5פרי 1,261.91,513.5382.8382.8

אחרים 288.8307.7§פירות §286.3304.9§206.8§206.4

198.699.5גרעיניים §98.699.5§84:1§84.1

40.747.0גלעיניים §40.747.028.4 .28.4

מאכל 24.729.6ענבי 24.729.615.715.7

יין 36.037.0ענבי 36.037.011.311.3

61.156.3בננות 61.156.332.332.3

6.612.5זיתים 6.612.56.76.7

ואגוזיים 2.32.8שקדים 2.32.89.59.5

18.823.0אחרים 16.320.218.818.4

שונים XXגידולים XX36.131.7

ושתילים נוי צמחי Xאפרחים, XX28.126.1

יער תפוקת ירקות, XXזרעי xX8.05.6

שונים וגידולים

 ותוצרתם חיים xXבעלי xX§855.8§798.2

הכל סך
החי באינוונטר ושינויים XXבשר xX§393.1§393.1

152.8176.4 152.8176.4§383.1§383.1
בשר

עוף 101.7124.2בשר 101.7124.2§227.8§227.8

35.636.5 35.636.5109.2 .109.2
בקר בשר
צאן בשר
אחר בשר

8.4
7.1

8.3 8.4
7.4 7.1

8.3
7.4

28.5
17.6

28.5
17.6

10.010.0 החי באינוונטר שינויים

ליטר) (מיליון חלב
בקר חלב
צאן חלב

487.7
440.5

497.5 466.2
452.0 431.2

476.1

442.5

§215.5
§189.5

§205.7
§186.2

47.245.5 35.033.626.0 '19.5

יחידות) (מיליון 1,320.01,423.2ביצים 1,213.31,303.9171.0142.8

21.826.1דגים 21.826.145.745.7

שונות ותוצרתם, חיים XXבעלי XX§30.5§10.9

1.72.0דבש 1.72.03.73.7

מ3) (מיליון אורגני 2.32.4זבל 


י19.6

XXאחר XX§7.2§ 7.2

ביניים. תוצרת כולל  a ה: הער
ביניים. תוצרת כולל אינו  b
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TABLE XDI/16.  AGRICULTURAL, PRODUCTION AND VALUE (CONT.(

1969/70 ; 1970/71

Production value (IL. million(

חש"ל במחירי במחיריםחשל'א שוטפיםתשל"א
1970/71 at 1969/70 pricesat current prices1970/71

AB
1 A1 B

429.3429.3565.3S65.3CITRUS FRUIT

231.7231.2244.2243.SOTHER FRUIT
88.093.293.2Pome fruit

34.034.033.533.5Stone fruit .
/8.818.817.917.9Table grapes

11.611.611.811.8Wine grapes

29.629.631.431.4Bananas

12.912.915.715.7Olives

11.211.213.613.6Almonds and nuts
25.625.627.126.4Other

45.139.845.540.1OTHER CROPS
36.334.136.334.1Flowers ,seedlings, etc.

8.85.79.26.0Vegetablesseeds, forest output and other crops

933.6 .871.41,047.9982.6LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
TOTAL

446.1446.1511.5511.5MEAT AND CHANGES IN LIVESTOCK
INVENTORY

.434S \434.9495.7495.7Meat
277.1277.1307.0307.0Poultry meat
111.3 :111.3132.7132.7Cattle meat
28.028.033.333.3Sheep and goat meat
18.518.522.722.7Other meat
11.2.11.215.815.8Changes in livestock inventory

219.4209.7234.7223.6MILK (million litres(
194.5191.1204.7201.2Cow's milk
24.9 ■18.630.022.4Sheepandgoat's milk

183.9152.2206.1172.6EGGS (million units(

53.853.864.464.4FISH

30.49.631.210.5LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS .

MISCL. 

4.44.45.15.1Honey
20.820.8Organic manure (million m3(

5.25.25.35.5Other

Note: A  Including intermediate produce.
B  Excluding intermediate produce.
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ORGANIZED MARKETING מאורגן שיווק
ומקשה אדמה תפוחי ירקות, של מאורגן ושיווק ייצור י">/17. לוח
TABLE XHI/17.  PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF

VEGETABLES, POTATOES, MELONS AND PUMPKINS
1948/491970/71 תשלא, עד תשט

Tons טובות

Crop

1970/71

משקמשקתשילתשכ''טתשב''חתשט
יהודי לא

הכל1948/491967/681968/691969/70 Nonיהודיסך
TotalJewish

farms
Jewish
farms

גידול

TOTAL
Vegetables
Potatoes
Melons and pumpkins

Production ייצור
93,700 671,600 765,300 740,900 677,500 585,200 119,000
65,100 425.300 490,400 472,300 443,000 381,500 80,000
1,500 140,500 142,000 137,100 1 14,600 109,600 26,000

27,100 105,800 132,900 131,500 1 19,900 94,100 13,000

הכל סך
ירקות

אדמה תפוחי
; מקשה

ngarkeמאורגןשיווק t :Organized m
הכל 71,263408,898499,883535,936573,204497,36275,842TOTALסך

328,09047,012Vegetables*335,370365,403374,534§284,521§50,013ירקות
13,867105,206142,481130,002141,451127,92213,529Tomatoesעגבניות
8,87231,65434,25835,12538,63829,9168,722Cucumbersמלפפונים

4,30925,97927,80432,62131,23430,0161,218Carrotsמר
וגמבה 2,00315,60017,90021,17526,34723,4832,864Peppersפלפל and gamba
יבש 1,06021,43326,09040,48828,71328,174539Dryבצל onions
3,01012,61115,42018,38115,49512,6942,801Eggplantחצילים
1,7859,34410,85711,44711,3019,1282,173Marrowsקישואים

3,2569,6519,01711,94513,2629,9313,331Cabbageברוב
2,2334,5314,4785,1165,9585,343615Caulilfowerכרובית

1,4905,0464,7196,1895,6374,2151,422Beetsסלק
2,4457,4135,3238,2247,4195,3542,065Radishצנון

13036138536332328934Sweetבטטות potatoes
1524552439477136341Okraבמיה

ירוק 23,2403,5013,2133,3512,1821,169Greenבצל onions
106055422626Horseradishחזרת
9127735941374Sorrelחמציץ
7504,2204,4625,6154,2133,989224Lettuceחסה
15284344194174161Leekלוף
11,7801,6302,2041,6431,200443Turnipsלפת
1787042,0874,5789,9909,95832Celeryסלרי

,5273,8074,2193,6843,5062,647859Radishצנונית red
6041,5471,0731,6421,3671,219148Kohlrabiקולורבי
8205,4395,4136,6596,5783,2673,311Pulsesקטניות
13,8233,6245,2015,2245,18341Artichokesקנרס
1182205142114114Rhubarbריבס
i2,2561,5271,0061,227952275Garlicשום

פטרוזיליה שמיר 2307511,05091172069426Parsleyשורש' and dill
3943,1033,3953,9094,0013,877124Maizeתירס

שדה 361,8101,6072,5053,8193,304515Strawberriesתות
2707427228268898872Spinachתרד

שוניס 1,2731,1531,537184Miscellaneous§1,009§1,149§1,643ירקות

אדמה 14,47576,45487,157102,077112,920112,920Potatoesתפוחי
68,45685,75056,92028,830Melons§77,356§47,923§6,775מקשה

6,13331,93960,37552,70466,64539,45427,191Watermelonsאבטיחים
64215,20516,27815,01318,53716,8981,639Sugarמילונים melons
1779703739דלעת 568568Pumpkins

J Included with miscellaneous. 1 Included with dry onions. יבש. בבצל גלול 2 בשונות. נכלל 1
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ייעוד לפי הדר, פרי ייצור  י"ג/18. לוח
TABLE Xm/18.  PRODUCTION OF CITRUS FRUIT BY DISPOSAL.

1969/70 ;1970/71 ; תשלא ; תשל

הדר פרי
אחר
Other
citrus
fruit

לימונים
Lemons

אשכוליות
Grapefruit

זהב תפוחי
Oranges

אפילים
Lates

שמוטי
Shamuti

הכל סך
Total

טון)כמות ind(אלפי tons)Quantity (thous;

הכל סך  261.9677.9תש"ל 1207.6284.339.852.31969/70  TOTAL

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

815.6
324.7
82.1
39.5

483.0
151.5
27.1
16.3

111.4
77.5
12.9
5.8

185.4
83.3
9.8
5.8

21.1
7.4
6.8
4.5

14.7
5.0

25.5
7.1

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

הכל סך  513.5746.4,תשל"א 1298.2361.346.461.21970/71  TOTAL

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

858.6
535.2
78.9
40.8

445.8
262.3
21.6
16.8

154.6
122.6
14.8
6.2

220.8
124.5
10.0
6.0

21.7
13.6
6.4
4.7

15.7
12.2
26.2
7.1

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

Valueat current prices
OL. million)

שוטפים במחירים ערך
ליי) (מיליוני

הכל סך  382.8202.750.190.019.021.01969/70תש"ל  TOTAL

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

312.4
33.4
26.6
10.4

177.5
15.7
5.8
3.8

37.7
7.4
3.6
1.3

77.4
8.9
2.3
1.4

13.1
0.9
3.4 .

1.6

6.8
0.6 

11.4
2.2

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

הכל סך  565.3267.2108.0144.122.923.1.1970/71תשל"א  TOTAL

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

476.0
51.9
26.7
10.8

. 236.2
23.2
4.0
3.8

90.0
12.0
4.6
1.5

126.4
13.4
2.9
1.4

15.5
1.9'
3.8
.1.8

7.9
1.5
.11.5
2.2

For expotr
For consumption
For. industry ;
Home consumption and private
sales

הכל תשל"אסך
במחירי
429.3

תשיל
202.770.8110.0

At 1969/70 prices
24.5 21.21970/71  TOTAL

ליצוא
אתר

328.9
100.4

163.8
38.9

52.3
18.5

92.1
17.9

13.4
7.9

7.3
17.2

For export
Other
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פירות1 של מאורגן ושיווק ייצור  י"ג/19. לוח

TABLE XIH/19. _ PRODUCTIONAND ORGANIZED MARKETING OF FRUIT 1

תשלא;.1948/491970/71 עד תש"ט
Tons טונות

Kind

1970/71 תשל"א

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

*?"en
1969/70

תשכ"ט
1968/69

תשכ"ח
1967/68

תש"ט
1948/49 מין

TOTAL

Pome and stone fruit2
Table grapes
Wine grapes
Bananas
Other fruit

Production ייצור

14,200 280,950 295,150 §282,150 283,650 266,250 28,500

4,750 141,750
4,500 25,100
 37,000
 56,300

4,950 20,800

146,500
29,600
37,000
56,300
25,750

§139,250
24,700
36,000
61,150
21,050

128,400
35,600
44,800
53,000
21,850

129,550 5,200
34,600 10,600
37,350 7,200
44,000 3,500
20,750 2,000

הכל סך
וגלעיניים2 גרעיניים

מאבל ענבי
יין ענבי
בננות

אחרים פירות

Organized marketing 3 מאורגןנ שיווק
הכל 23,572240,867227,753242,080232,294226,4285,866TOTALסך

גרעיניים 1,12689,60172,26686,31677,04976,563486Pomeפירות fruit
עץ 1,08865,41052,86058,64054,84754,466381Applesתפוחי

3823,22718,69527,15021,63021,54090Pearsאגסים
496471152657255715Quincesחבושים

גלעיניים2 ,2,68235,44726,59431,33934,37932פירות 7611,618Stone rfuit2■
13,03612,22214,19516,11115,929182Peachesאפרסקים
.4משמש _13,6478,42411,98410,0439,745298Apricots
2,6828,6475,8745,0968,1767,0381,138Plumsשזיפים

,4דובדבנים .11774644949
Cherries

מאבל 9,12628,00025,31920,01918,50915,7132,796Tableענבי grapes
יין 6,91337,14544,55535,75036,600ענבי '36,600Wine grapes

2,86839,94747,98957,49751,81251,812בננות
Bananas

אחרים ;פירות 85710,72711,03011,15913,94512,979966Other fruit
150350500650650Pecanפקן nuts

4,4804,9574,4587,2597,259Avocadosאבוקדו
1,5111,4261,9301,6771,677Datesתמרים
1,5621,7581,6411,306773533Guyavasגויבות

ומנגו אפרסמון 7806466281,0211,021אנונה,


Annona, persimon and

1,169875778735427308רימון
mango

Pomegranates
,3152683011579265Figsתאנים fresh
505050503020Carobsחרובים

אחרים ופירות 7107008731,0901,05040Loquatsשסק and other fruit

* Excluding citrus fruit and olives. 2 Excl. almonds.
3 Figures on organized marketing refer to quantities actually
marketed during OctoberSeptember (agricultural year) irrespec
tive of the crop year in which the produce originated. 4 In
eluded in "Other Fruit".

לשקדים. פרט .2 ולזיתים. הדר לפרי פרט 1

לכמויות מתייחסים המאורגן השיווק נתוני 3
(שנה ספטמבר אוקטובר בתקופת למעשה ששווקו
נתקבלה ייצור שנת מאיזו להתחשב בלי חקלאית)

אחרים'". ב'"פירות בלול * התוצרת.
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המקומית התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת  י"ג/20. לוח
TABLE xm/20. _ SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES TO LOCAL FACTORIES

1960/611970/71 ; תשלא עד N'own
Tons טינות

1970/71תשלא

מתוכננת תוצרת
השכ"אגידול

1960/61
תשכה
1964/65

תשבט
1968/69

תשיל
הכל1969/70 סך

'roduceplanned forCrop
Totalמקומי שיווק

Localליצוא
marketingExports

הדר 83,390223,358362,142324,966545,991533,306פרי 12,685CITRUS
שמוטי זהב: 64,114121,731182,504148,862262,351259,473תפוחי 2,878Oranges : Shamouti
14327,81451,89577,883120,754120,754^1אפילים Late oranges 12,98857,944109,63983,564135,354126,963אשכוליות 8,391Grapefruit

5,05710,84210,5197,50913,88013,004לימונים 876Lemons 334,1309258953,4823,442קלימנטינות 40Clementines and
mandarinsומנדרינות

אהר הדר 558976,6606,25310,1709,670פרי 500Other citrus fruit גרעיניים
וגלעיניים

3,3244,3517,64211,09310,6713,278 7,393POME AND STONE
FRUIT עץ 1,6461,5422,8163,8494,132550תפותי 3,582Apples

9293472602364אגסים 232Pears
חבושים
אפרסקים

13
547

74
923

1

1,120
8

1,056
6

863
3 3

314 549
Quinces
Peaches

61,2153,2655,1393,8882,216מישמש 1,672Apricots
1,1033043937811,546191שזיפים 1,355Plums
1 ■35,10045,27051,30040,40045,150GRAPESענבים לכבישה 2,3403,9774,4206,3793,403OLIVESזיתים for PICKLING אחר 264170211326548OTHERפרי FRUIT אבוקדו

185Avocado
154153765גויאבות 1Guyavas
2 110155208319304161תאנים 143Figs2
חמרים

5333 20Dates 30,15753,839115,506106,819134,60180,890ירקות 53,711VEGETABLES
אדמה 2,25710,3835,0278,4519,5964,844תפוחי 4,752Potatoes

913,89616,47167,96749,07866,99447,504גבניות 19,490Tomatoes 3,7704,1446,5803,7417,145409מלפפונים 6,736Cucumbers
1,5914,94511,53816,76015,28814,220נזר 1,068Carrots וגמבה 4531,6375,0934.2445,8254,065פלפל 1,760Peppers and gamba יבש 1,1203,7923,8814,7551,003262נצל 741Dry onions 24958062443212חצילים 420Eggplants

1,5621,69C8662,2601,906526כרוב 1,380Cabbage
110163209121544337כרובית 207Caulilfower

895531,531845731380סלק 351Beet
3,9706,6075,6758,2829,526426אפונה 9,100Peas

אספרגוס
במיה

10
94

7C

5
39
177

62
210

19
438

_ 19
101  337

Asparagus
Okra

;לוף 16358e816350620593 27Leek (סלרי 0c00338264 74Celery
ושמיר iפטרוזיליה 107li43190180148 32Parsley and dill

34פטריות 225774101_ 101Mushrooms
600..3.3,3פפריקה 600Paprika
456שעועית 5441,6891,785■ 2,2751,354 921Beans
שדה 56תות 13109437588 287Strawberries

קלחים 1,514תירס 3273,08!4,91310,5095,322 5,187Maize
שונות
מלונים

414 591588015635 121Miscellaneous
918 9901,951,2791,9351,019 916SUGAR MELONS

1 Including grapes for wine, alcohol and raisins.
2 Except ifgs for drying.
3 Included with peppers and gamba.

וצימוקים. בוהל ליין, ענבים כולל 1

לייבוש. לתאנים פרט 2

וגמבה. בפלפל כלול נ
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זית ושמן זיתים ייצור  י"ג/21. לוח

TABIJE Xm/21.  PRODUCTION OP OIJVES AND OUVE OH,
19491971

טונות אלפי
Thousand tons

המשק Allכל farmsThereof: NonJewish farms לאיהידי משק מזה:

Olivesזיתיפ

זית שמן
Olive oil

Olivesזיתים

זית שמן
Olive oil הכל סך

Total
למבישה
For

pickling

לשמן
For.oil

הבל סך
Total

לכבישה
For

pickling

לשמן
For oil

194910.72.58.22.01.0 6.95.91.5

19503.82.61.20.31.3 2.41.10.3

19512.72.00.70.21.0 1.80.70.2

195214.54.510.02.41.8 11.49.62.3

195313.52.910.62.51.6 10.18.52.0

195421.53.518.04.01.7 16.314.63.2

19552.82.00.80.21.0 1.80.80.2

195625.05.020.04.22.6 18.015.43.2

19577.04.03.00.62.0 4.52.50.4

195817.95.412.52.92.0 13.011.02.6

19598.05.42.60.52.0 4.02.00.4

19606.84.82.00.53.2 5.22.00.5

196120.86.814.02.12.4 15.212.81.9

19624.83.81.00.21.9 2.91.00.2

196313.07.45.61.42.9 8.25.31.3

196421.08.312.72.83.0 14.511.52.6

196510.56.14.41.02.7 7.04.31.0

196610.96.84.11.02.8 6.84.01.0

196724.58.915.63.03.0 16.513.52.6

19689.55.93.60.93.0 6.03.00.8

196921.19.112.02.63.0 13.810.82.3

19706.65.51.10.32.4 3.41.00.3

197112.58.73.80.93.0 6.53.50.8
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ייעוד לפי וביצים, חלב ייצור  י"ג/22. לוח
TABLE XHI/22.  PRODUCTION OF MILK AND EGOS, BY DISPOSAL.

1948/491970/71 תשלא; עד תשט

תשלא
1970/71

תשיל
1969/70

תשביט
1968/69

תשכיה
1964/65

השיך
1959/60

תשטיו
1954/55

תשי
1949/50

תשיט
1948/49

TOTAL

Jewish farms for 

Organized marketing

Pirvate sales

Reairng

Homeconsumption

NonJewish farms

Cow's milk (million litres) ליטר) (מיליון בקר חלב
452.0 440.5 408.3 322.6 277.3 159.0 91.2 י*י יוכל 0ך

442.0 430.7 398.6 313.6 267.8 152.0 87.5 75.2

409.9 398.5 366.7 284.3 215.4 108.8 64.1 48.8

4.6 4.9 4.9 4.7 5.7 5.8 2.4 8.4

9.5 9.3 9.2 8.5 11.5 7.0 3.5 3.0

18.0 18.0 17.8 16.1 35.2 30.4 17.5 15.0

10.0 9.8 9.7 9.0 9.5 7.0 4.7 3.5

יהודי משק

מאורגן לשיווק

פרטית למכירה

לגידול

עצמית לצריכה

לאיהודי משק

(מיליביצי יחידות)ם million)ון units)Eggs

הכל 242.5330.0503.51,114.01,296.01,218.81,320.01,423.2TOTALסך

יהודי 237.5324.0495.01,101.51,283.01,205.81,306.51,409.4Jewishמשק farms

מאבל Tableביצי eggs for 

מאורגן 176.6257.2337.7489.3789.2824.5915.2977.2Organizedלשיווק marketing

פרטית 10.34.939.589.177.6125.5130.6131.3Privateלמכירה sales

ליצוא


4.4342.2198.617.219.353.8Export

עצמית 39.748.387.6115.0115.0115.0114.5115.0Homeconsumptionלצריכה

דגירה Hatchingביצי eggs for 

מקומי לשימוש
10.9>

)79.7104.3106.7119.4Local use
13.625.8\ 65.9

22.919.220.212.7Exports/ליצוא

לאיהודי NonJewish"5.06.08.512.513.013.013.513.8משק farms
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת  י"ג/23. לוח
TABLE XIH/23.  SLAUGHTERING OF LIVESTOCK EV SLAUGHTERHOUSES

195S1971

(טונות)' משוער חי משקל
Estimaetd live weight (tons)ראשים

Heads
1971

Kind סוג
195819601965196819691970 .1971

כולל 13,63427,73737,546סך 30,64336,44937,89436,586187,03GRAND TOTAL

הכל סך  8,98422,61131,310בקר 26,53830,05931,05329,53876,71CATTLE  TOTAL

ומעורב 7,80020,09830,009גזעי 24,38029,10730,22628,91872,58Purebred and mixed

ומבכירות 1,5696,1329,849פרות 7,5937,9698,3008,38619,764Cows and heifers

ושוודים 4,6008,92117,710פרים 13,96519,14220,11618,73040,255Bulls and oxen

זכרים בקר, 1,3703,5171,161בני 1,4918437026482,879Young stock, male

נקבות בקר, 2611,5281,289בני 1,3311,1531,1081,1549,684Young stock, female

מקומיים 1,0342,347גזעים '1,251 1,2258347736114,111Local breeds

8701,345776זכרים 7414944243141,585Male

1641,002475נקבות 4843403492972,526Female

50'150166יבוא 93311854920Imports

1098818זכרים 749267919Male

417832נקבות 18492471Female

הכל סך  1,3201,0742,041צאן 1,1782,4492,5322,52465,238SHEEP AND GOATS _
TOTAL

9797871,544כבשים 9901,6911,8392,47664,023Sheep

316174371מבוגרים 29446640857710,523Mature, male

283269174מבוגרות 1471691521182,634Mature, female

380344999טלאים 5491,0561,2791,78150,866Lambs

341287135עזים 188106138481,215Coats

19915885מבוגרים 117816728536Mature, male

9211216מבוגרות■ 33847221Mature, female

501734גדיים 38176713458Kids

362יבוא! 652555
Imports1

333'כבשים 525474

Sheep

עזים
29 _12781

Goats

אחרינ חיים 3,330בעלי I4,0524,195 2,9273,9414,3094,52445,087OTHER LIVESTOCK

' From the administered territories.
המוחזקים.. מהשטחים 1
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farm income י מחקלאות הכנסה

בחקלאות קנויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר י"ג/24. לוח
TABLE XHI/24.  NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND

PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE

1967/681970/71 ; תשלא עד תשכח

לי) (מיליון שוטפים במחירים
At current prices (IL. million)

לתשלא מתש"ל הגידול אחוז
Percentage growth from

1969/701970/71

ערךמהירכמותתשלאתשילתשכ"טשכיח
1967/681968/691969/701970/71QuantityPirceValue

 חקלאית 1,663.71,762.61,875.52,374.510.714.326.6AGRICULTURALתפוקה

הכל OUTPUTסך  TOTAL

(להוציא חקלאי .1,600.81,711.71,828.82,326.011.114.527.2Agircייצור production (excl. inter

1 ביניים) (mediateproduceתוצרת .

צמחיים 901.8986.41,030.51,343.411.217.330.4Cropגידולים products

ותוצרתם חיים 699.0725.3798.2982.69.212.823.1Livestockב!!לי and animal

products

השקעה נכסי 62.950.946.748.54.38.53.8Productionתפוקת for investment

השומר הכל סך :793.1841.7939.71,170.110.312.924.5Lessפחות: total purchased
inputקנויה2 2

אחרים) from}(מסקטורים other sectors)

נקי מקומי 870.6920.9935.81,204.411.115.828.7NETתוצר DOMESTIC PROD

במחירי UCTבחקלאות IN AGRICULTURE

הייצור ATגורמי FACTOR COST

מוסף) VALUE)(ערך ADDED)
טבע פגעי על §9.4פיצויים 14.023.717.8XX24.9Compensation for damage

by nature

נובעת 934.9959.51,222.2XX27.4INCOME§880.0הכנסה ORIGINATING

inמחקלאות3 AGRICULTURES

עבודה 208.0213.6240.0282.0XX17.5Wagesשכר and salaries

חכירה ודמי 58.063.070.090.0XX28.6Interestריבית and rent

ולהון לעבודה 658.3649.5850.2XX30.9Returns§614.0תמורה to own work and
ורווח ,capitalעצמיים, and proift

1 Details are given in Table XIII/16. 2 Details of purchased
inputs are given in Table XIII/25. J The estimates of income
oirginating appearing here differ from those given in Table VI/8.
This is due to the fact that the figures in the latter table include
the incomes originating in nonproift institutions serving agri
culture. In addition, the data for the agircultural years have been
adjusted to a calendar year basis.

י"ג/16. בלוח נמצא זה נתון של פירוט 1

י"ג/25. בלוח נמצא הקנויה התשומה פירוט 2

מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 3

נוספו הנזכר שבלוח היא לבך הסיבה ו/8. בלוח המופיעים
המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות
השנים של הנתונים הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את

לוח. לשנות החקלאי™
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות  י"ג/25. לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

TABLE XHI/25. INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM
OTHER SECTORS

' (VALUE, QUANTITY INDEX ANDPRICE INDEX)
19521970/71

Group תשלא
1970/71

תשיל
1969/70

תשכיט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכיח
1964/65

תשיך
1959/60 1952 קבוצה

TOTAL

Feedingstuffs
Water
Packing material
Fertilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubricants and electricity
Plant and animal protection
materials

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

ליי) (מיליוני שוטפים במחיריט ערך
Value a t current prices (IL. million)

1,170.1 §939.7 841.7 793.1 578.2 337.4 60.3

/.1U3yj.oZO8.מספוא

63.176.5§6.734.448.862.459.5מים
אריזה 5.124.755.182.080.491.0125.0חומרי

. 39.642.6§5.016.928.039.439.5דשנים
4.416.942.354.855.060.173.4הובלה

וכלים תיקונים 4.014.433.244.145.449.764.0חלפים/
וחשמל סיכה שמני 2.69.317.621.822.9דלק' .23.427.1

והחי הצומח להגנת 1.610.824.842.744.550.572.0חומרים

וממשל 4.116.727.836.239.642.554.7שירותים
פלסטיק מיבוא, 2.86.89.820.721.823.226.2זרעים

שונות והוצאות
151.5182.9§13.545.695.2120.3132.6בלאי

הכל סך

TOTAL

Feedingstuffs
Water
Packing material
Fertilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubricants and electricity
Plant and animal protection
materials

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

Quantity indexbase : 1967/68 = 100 בסיס!  כמות מדד
I 119 §108 §100 100 83 64 24

126
102
102
106
122
112
105
146

128
108

119

118
§98
87

§100
103
102
102
117

107
108

109

106

94
78

101
§95
100
100

104

104

105

102

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

87
88
77
86
73
89
86
66

80
58

71
84
56
76
46
51
51
35

60
59

14
39
23
37
18
33
35
9

28
40

הכל סך
מספוא
מים

אריזה חומרי
דשנים
הובלה

וכלים תיקונים חלפים,
וחשמל סיבה שמן דלק,

והחי הצומח להגנת חומרים

וממשל שירותים
פלסטיק מיבוא, זרעים

שונות והוצאות
בלאי

מחיר בסיס:מדד = 1001967/68base :lndexPrice
הכל 110124TOTAL§106§317088100סך

287584100106109126Feedingstuffsמספוא
286688100101103121Waterמים

אריזה 265387100126127149Packingחומרי material
101102Feirlizers§36598210099דשנים
5277106100106106110Transportהובלה

וכלים תיקונים 286384100103110129Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,358394100104104118Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 447188100100101115Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 95100105110118Servicesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 355682100100103117Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
116127Depreciation§286490100109בלאי
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שוטפים במחירים בשלחין, כותנה גידול חשבון  י"ג/26. לוח

TABLE xni/26. _ IRRIGATED COTTON GROWING ACCOUNT AT
CURRENT PRICES

1964/651969/70 ; תשיל עד תשכה

תשילתשכיטתשכיחתשביזתשכה
1964/651966/671967/681968/691969/70

דונם] (אלפי הכללי 129.5197.3222.7288.2291.5Totalהשטח area (thousand dunams)
(מק/לדונם) המים 522462472458489Quantityכמות of water (m'/dunam)
(קג/לדונם) סיגים 128113125130110Yieldofיבול lint (kg/dunam)

(קג/לדונס) גרעינים 206181199208187Yieldofיבול seed (kg/dunam)
לדונם' .ILליי per dunam

התפוקה ערך .13643313643733561 . Value of output
327295313318300Lintסיבים

3736515556Seedגרעינים
ישירה תשומה ,21971952022052172. Direct input

119122127126137Cultivationבעיבוד
3233333636Harvestבאסיף
3428303030Ginningבניפוט

חוזר להון 1212121314Interestריבית on working capital
(12) גולמית יתרה ,31671361621681393, Gross surplus (12)

פחת1 .411111112134. Depreciation■
כלליות הוצאות ,519191919205. General expenses

להון לעבודה, תמורה .6
[3(4+5)] ולניהול

1371061321371066. Returns to labour, capital and
management]3(4+5)]

2 אי Calculationחישוב A 2

עבודה הוצאות 414242ל. 45467. Labour costs '

הפעיל ההון על ריבית ,8999998. Interest on active capital
[6(7+8)] רווח/הפסד .987558183519. Proift/loss]6(7 +8) ]

בי3 חישוב
Calculation B3

עבודה הוצאות .10353534383910. Labour costs
הפעיל ההון על ריבית .115555511. Interest on active capital

רוווו/הפסד[(10+11)6] .12976693946212. Proift/loss]600 + 11) 1

1 Depreciation on irrigation net according to
replacement value. 2 Imputing a daily wa8> for
selfemployed of IL. 25 in 1964/65, IL. 32 in 1966'67'
IL.33 in 1967/68, IL.34 in 1968/69 and IL.37 in 1969/70;
hired labour at actual cost; interest on irrigation net
and participation at depreciated replacement value /s
imputed at 8yo. 3 Imputing a daily wage for self
employed of IL. 20 in 1964/65, IL. 25.6 >" 1966/67'
IL. 26.4 in 1967/68, IL. 27.2 in 1968/69 and IL 29.6 in
1969/70; hired labour at actual cost; interest on the
assets at depreciated replacement value is imputed at4X ■

העבודה הוצאות 2 שערוך. לפי ההשקייה רשת על פחת 1

בתשכיה' ל''י 25 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של
בתשכט ל''י 34 של בתשכ"ח, לי 33 של בתשב''ז, ל"י 32 של
השבר לפי שכירים של העבודה הוצאות בתש"ל. ל''י ו37
והשתתפויות ההשקייה רשת על 8"/0 של זקופה ריבית ששולם;
העבודה הוצאות 3 מצטבר. פחת ניבוי ואחרי שערוך לפי
לי 20 של ליוס זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של
של בתשכ''ח, ליי 26.4 של בתשביז, ליי 25.6 של נתשכיה,
של העבודה הוצאות בתש''ל. ל''י ו29.8 בתשכ"ט לי 27.2
נכסים על 40/0 של זקופה ריבית ששולס; השבר לפי שגירים

מצטבר. פחת ניכוי ואתרי שערוך לפי
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שוטפי* במחירים סוכר, סלק גידול חשבון  י"ג/27. לוח
TABLE Xm/21.  SUGARBEET GROWING ACCOUNT AT CURRENT PRICES

1964/651970/71 , תשלא עד תשכ'ה

תשל"א
970/71נ

חש"ל
)969/70

תשכ"ט
נ 968/69

חשכ"ח
1967/68

תשכ"ה
1964/65

Total area (thousand dunams)
Yieldof beets in the field (tons per
dunam)

Sugar content, oy
Sugar yield, kg per dunam
Water, cbm per dunani

1. Value of output
Beet
Leaves and tops

'2. Direct input
Cultivation
Harvest
Interest on working capital

3. Gross surplus (12)

4. General expenses and depreciation
5. Returns to labour, capital and mana

gement (34)

Calculaion A*

<5. Labour costs
7. Surplus/deifcit on current account

f36)
8. Interest on active capital
9. Returns to labour and management

]3(4+8)]
10 Proift/loss[7(4+8)]

Calculaion B2

11 Labour costs
'2. Surplus/deifcit on current account

)311)

13. Interest on active capital
{4. Returns to labour and management

]3(4+13)J
15 Proift/loss[12(4+ 13)]

37.9
6.4

14.4
868
478

32.5
6.9

28.2
6.0

49.7
5.1

52.1
5.1

14.6 14.2 13.5 15.5
944 804 609 700
603 446 443 377

IL. per duna1m לדונם ל"י
425
416
9

232
151
61
20

193

32
161

80

113

7

154

74

423
419

4

241
149
72
20

182

27

155

76

106

6

149

358
353

5

203
136
48
19

155

27
128

87

68

5

123

36

282
275

7

213
137
56
20

69
28

41

92

23

6
35

294
282
12

196
117
60
19

98

24

74

95
3

6

68

57 27

8279786672

161077116121

33334

7138125152157

85 86 47 41 11

דונם) (אלפי הכללי השטח
(טונות בשדה אשרשים יבול

לדונם)
"/ הסובר, תכולת

לדונם ק"ג הסוכר, יבול
לדונם מ"ק המים, כמות

התפוקה ערך ,1
אשרשים

וקדקדים עלים
ישירה תשומה .2

בעיבוד
באסיף

חוזר להון ריבית
(12) גלמית יתרה .3

ופחת כלליות הוצאות ,4
ולניהול להון לעבודה, תמורה .5

(34)

א'1 חישוב
העבודה הוצאות ..6

שוטף בחשבון עודף/גרעון ,7
(36)

פעיל הון על ריבית ,8
ולניהול לעבודה תמורה ,9

[3(4 + 8)]
*)ל] + 8)] רויח/הפסד .10

ב'2 חישוב
עבודה הוצאות .11

שוטף בחשבון עודף/גרעון .12
(311)

פעיל הון על ריבית ,13
ולניהול לעבודה תמורה .14

[3(4 + 13)]

[12(4 + 13)] רווח/הפסד .15

' Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 24
in 1964/65, IL. 32 in 1967/68, IL. 33 in 1968/69 il 34
in 1969/70 and IL. 41 in 1970/71; hired labour at
.actual cost; interest on irrigation net at depreciated
replacement cost is imputed at soy. 2 Imputing
a daily wage for selfemployed of IL. 19.20 in
'964/65, IL. 25.6 in 1967/68; IL. 26.4 in 1968/69
IL. 27.2 in 1969/70 and IL. 32.8 in 1970/71; hired
labour at actual cost; interest on irrigation net at
depreciated replacement cost is imputed at 4ay.

ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות 1
בתשכ"ט, ל"י 33 בתשכ"ח,של ל"י 32 בתשב"ה'של ל"י 24 של
של העבודה הוצאות בתשל"א. ל"י 41 ושל בתש"ל ל"י 34 של
רשת על 8"/ לפי זקיפה ריבית ששולס; השגר לפי השכירים
מצטבר. פחת ניבוי ואחרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה
ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות 2

ל"י 26.4 של בתשכ"ח, ל"י 25.6 של בתשכ"ה, ל"י 19.20 של
הוצאות בתשל"א ל"י 32.8 ושל בתש"ל ל"י 27.2 של בתשכ"ט,
על 0/ס4 לפי זקופה ריבית ששולם; השכר לפי השכירים של העבודה
מצטבר. פחת ניכוי ואחרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה רשת
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שוטפים במחירים לתעשייה, עגבניות גידול חשבון  י"ג/28. לוח
TABLE xm/28.  ACCOUNT OF CANNING TOMATO GROWING, AT CURRENT

PRICES
1969/70 ; 1970/71 תשלא; תשל;

תשל"אתש"ל
1969/701970/71

לדונם) (קג 3,7564,285Yieldהיבול (kg/dunam)

לטונה) (ליי הממוצע 160175Averageהמתיר price (IL/ton)

לדונם עבודה 10.510.4Workdaysימי per dunam

4.33.8Cultivationבעיבוד

6.26.6Pickingבאסיף

לדובם ל"י
IL.per dunam

התפוקה ערך .16027491 . Value ofoutput

הישירה התשומה .23193732. Direct input

196237Cultivationבעיבוד

והובלה אריזה מיון, ,113126Pickingבאסיף, sorting, packing and hauling

חוזר להון 1010Interestריבית on working capital

1 עבודה הוצאות .32262563. Labour costs1

קבועות הוצאות .444554. Fixed costs

השקיית מרשת 99Depreciationפחת ofirrig. network

כלליות 3140Generalהוצאות expenses

זקופה2 46Imputedריבית interest2

(2+3+4) הייצור הוצאות סך .55896845. Total costs of production)2 + 3 + 4 )

(15) רווח/הפסד ,613656. Proift/Loss (15)

1 Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 34 in
1969/70 and IL. 41 in 1970/71 ; hired labour at actual cost.
2 Interest on assets at depreciated replacement value is
imputed at 8^

של זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 1

עבודה הוצאות בתשל"א. ל"י 41 ושל בתש"ל ליום ל"י 34
של זקופת ריבית 2 ששולם. השכר לפי שכירים של

מצטבר. פחת ניכוי לאחר המשוערך הרכוש על 80/0
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שוטפים במחירים ההדרים, ענף חשבון י"ג/29. לוח
תשלא עד תשכט

הזנים AH■varietiesכל Shamutiשמוטי,

תשכ"ט
1968/69

תש"ל
1969/70

תשל"א
1970/71

תשכ'ט
1968/69

תשל
1969/70

תשליא
1970/71

דונם) (אלפי ההנבה בגיל שטח

(טון) לדונם יבול

(טון) לדונם יצוא

384

3.1

1.8

400

3.2

2.0

412

3.7

2.1

214

2.8

1.7

222

3.1

2.2

227

3.3

2.0

ליי) (נויליוני הענף חשבון
379.8382.8565.4185.2202.7267.2

313.7312.4476.0160.8177.4236.2

66.170.489.424.425.331.0

125.7141.2175.762.378.485.4

113.7128.0156.457.372.977.0

12.013.219.35.05.58.4

254.1241.6389.7122.9124.3181.8

33.039.051.416.019.523.6

221.1202.6338.3106.9104.8158.2

99.8106.0113.355.658.862.4

121.396.6225.051.346.095.8

21.523.426.312.613.514.6

99.873.2198.738.732.581.2

פרי של התפוקה ערך .1

יצוא
אחר

ומשלוח אריזה הוצאות .2
יצוא
אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3

קטיף הוצאות ,4

(34) העץ על הפרי ערך .5

עיבוד הוצאות .6

(56) שוטף בחשבון עודף .7

פחת .8

(78) ורווח להון תמורה ,9

(ל"י) לדונם ממוצע

פרי1, של התפוקה ערך
יצוא

989

817

957
781

1,372
1,155

865

751

913
799

1,177
1,040

172176217114114137אחר

ומשלוח2. אריזה 327353426291353376הוצאות

296320380268328339יצוא

313346232537אחר

.3(12) מהפרדס ביציאה הפרי 662604946574560801ערך

קטיף4. 869812575$8104הוצאות

.5(34) העץ על הפרי 576506821460472697ערך

עיבוד6. 26026527526926S275הוצאות

,7(36) שוטף בחשבון 316242546240207422עודף

565964596164פחת8.

.9(78) ורווח להון 260183482181146358חמורה
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/TABLEXm29.  CITRUS ACCOUNT AT CURRENT PRICES

1968/691970/71

LateאפיליםGrapefruitאשכוליות

חשכיט
1968/69

תשיל
1969/70

תשלא
1970/71

תשביט
1968/69

תשיל
1969/70

חשליא
1970/71

64

4.1

2.2

65

4.4

2.8

66

5.5

3.3

72

3.2

2.2

76

2.7

1.5

80

3.7

1.9

Areaof fruitbearing age (thousand
dunams)

Yield per dunam (tons)

Export per dunatn

Sector account (IL. million)

1. Value of fruit output
Exports
Other

2. Cost of packning and transport
Exports
Other

3. Value of fruit, exgrove (12)

4. Costofpicking

5. Value of fruit on tree (34)

6. Costof cultivation

7, Surplus on current account (56)

8. Depreciation

9. Returns to capital and profit (78)

50.1108.0

37.790.0
12.418.0

22.236.4

19.331.9

2.94.5

27.971.6

6.39.9

21.661.7

20.122.0

1.539.7

4.64.7

3.135.0

144.186.5
126.477.2
17.79.3

44.531.2
40.428.7

4.12.5

99.655.3

11.76.4

87.948.9

18.218.7

69.730.2

4.13.8

65.626.4

Average per dunam (IL.)

90.0
77.4
12.6

32.2
29.2
3.0

57.8

8.3

49.5

17.2

32.3

3.5

28.8

72.7

59.4

13.3

25.7

22.5
3.2

47.0

7.4

39.6

16.6

23.0

3.0

20.0

1,136

928

208

1,385

1,191
194

2,183

1,915

268

1,201

1,072
129

659

496

163

1,350

1,125

225

1. Value of citrus fruit output
Exports
Other

402
352
50

495

449

46

674

612
62

433

399

34

292
254

38

455

399

56

2, Cost ofpacking and transport
Exports
Other

7348891,5097683678953. Value of fruit ,exgrove (12)
11612817789831244. Cost ofpicking
6187621,3326792847715. Value of fruit on tree (34)
2592652762602642756. Cost of cultivation
3594971,056419204967. Surplus on current account (56)
4754625361598. Depreciation
312443994366414379. Returns to capital and proift (78)
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שוטפים במחירים פירות, גידול חשבון  י"ג/30. לוח

TABLE Xm/30.  FRUIT GROWING ACCOUNT, AT CURRENT PRICES

1968/69 ;1969/70 תשל; ; תשכט

1969/70 תש"ל

משמש
Apricots

אגסים
Pears

1968/69 תשכ"ט

אגסים
Pears

תפוחים
Apples

יין ענבי
Wine

Revaluation of orchard and irrigation
network (IL. per dunam)

Labour days per dunam

Cultivation

Picking

Yield (kg/dunam)

1. Output value

2. Direct input

Cultivation

Picking, sorting and packing

Storage

Interest on working capital

3. Gross surplus (12)

4. General expenses

5. Depreciation

6. Returns to labour, capital and
management [3_(445)]

7. Labour costs

8. Interest

9. Proift/loss [6(7 + 8)] 1

6682,1431,8512,1951,818

6.015.411.719.017.7

3.87.54.86.12.4

2.27.96.912.915.3

1,0362,4661,470.2,9802,907

לדונם .ILל"י per dunam

3402,2221,4452,3391,470

1041,0187661,140487

90273279306258

14393270504213

284162263

68556716

2361,2046791,199983

101259312557

36157117139157

190922469935769

122459346565417

29969813794

3936725233258

ההשקייה ורשת המטע שערוך
(ל"י/דונם)

לדונם עבודה ימי

בעיבוד

בקטיף

(ק'ג/דונם) יבול

התפוקה ערך .1

ישירה תשומה .2

בעיבוד

ואריזה מיון בקטיף,

איסום

חוזר להון ריבית

(12) גלמית יחרה .3

כלליות הוצאות .4

פוזת .5

ולניהול להון לעבודה, תמורה .6
[(3(4 +5)]

עבודה הוצאות .7

ריבית .8

1 [(6(7 + 8)] רווח/הפסד .9

J Calculation A: imputing a daily wage for self
employed of IL. 34 in 1968/69 and IL. 37 in
1969/70; hired labour at actual cost; interest on assets
at depreciated replacement value /5 imputed at $aa/.

שבר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות א': חישוב 1

בתש"ל. ליום ל"י 37 ושל בהשג"ט ליום ל''י 34 של זקוף
זקופה ריבית ששולם; השבר לפי שבירים של עבודה הוצאות

מצטבר. פחת ניכוי לאחר המשוערך הרכוש על 80/0 של
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שוטפים במחירים החלב, רפת חשבון י"ג/31. לוח
TABLEXHI/31. DAIRY FARMING ACCOUNT, AT CURRENT PRICES

1965/661969/70 תשל; עד תשכ'ו

תשיל
1969/70

תשב"ט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשבו
1965/66

Numberof cattle units, annual
average, per farm

26.6 27.0 20.5 20.3 שבתי בממוצע בקר יחידות מספר
למשק

ליחידת .ILבקיל"י per cattle unit

התפוקה1. .1,845.1,9242,0932,1711ערך Valueof output

ישירה2. תשומה
קנוי מזון

מהמשק מספוא

התשומה יתר

1,266
735
289

242

1,284
795
249

240

1,407
872
219

316

1,487
1,018
213

256

2. Direct input
Purchased feeding stuffs
Farm produced feeding
stuffs

Other inputs

,3(12) גולמית .5796406866843יתרה Gross surplus (12)

.706568764פחת4. Depreciation

כלליות5, .727579875הוצאות General expenses

לעבודה6, להון, תמורה
[3(4+5)] ולניהול

4375005395216. Returns to capital, labour
and management
]3{4+5)]

א'1 Calculationחישוב A1

עבודת7. .5254874634797הוצאות Labour costs

בחשבון8. עודף/גרעון
(37) שוטף

541532232058. Surplus/deficit on current
account (37)

.9(67) להון .881376429חמורה Capital returns (67)

.17417318018110ריבית10. Interest

.11(610) לעבודה .26332735934011תמורה Labour return (610)

.12(117) Proift/loss(U7).26216010413912רווח/הפסד

ב'2 Calculationחישוב 2£

עבודה13. .42339337138713הוצאות Labour costs

בחשבון14. עודף/גרעון
(313) שוטף

15624731529714. Surplus/deficit on current
account (313)

.15(613) להון .1410716813415תמורה Capital return (613)

.8786909116ריבית16. Interest

(6נ6)'1. לעבודה .35041444943017תמורה Labour return (616)

.18(1713) Proift/loss.7321784318.רווח/הפסד (1713)

< Imputing a daily wage for selfemployedof IL. 30.0 in
1965/66, IL. 33.0 in 1967/68, IL. 34.0 in 1968/69 and IL.
37 in 1969/70; hired labour at actual cost; interest on
assets at depreciated replacement value is imputed at 8X.
2 Daily wage imputations for selfemployed were IL.
24.0 in 1965/66, IL. 26.4 in 1967/68, IL. 27.2 for 1968/69
and IL. 29.6 in 1969/70; hired labour at actual cost; interest
on assets at depreciated replacement value is imputed at 4X.

של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 1

ל"י ו37 בתשב"ט ליי 34.0 בתשכ"ח ל"י 33.0 בתשכ"ו, ל"י 30.0
ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתש"ל,
מצטבר. פחת ניכוי לאחר המשוערך הרכוש על s'/a של זקופה
של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 2

ל"י ו29.6 בתשביט ל"י 27.2 בתשכ"ח, ,26.4 בתשכ"ו, ל"י 24.0
זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתש"ל,

מצטבר. פחת ניכוי לאחר המשוערך הרכוש על iak של
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עגלים פיטום חשבון  י"ג/32. לוח
TABLEXm/32. VEAL ACCOUNT

1969/70 תשל;

Average numberof calves per farm

Workdays per ton liveweight

Sector account

17.7

10.3

חי משקל נשר, לטובה י
IL per ton liveweight

ל'

למשק לפיטום עגלים של ממוצע מספר

חי משקל בשר, טונה לייצור עבודה ימי

הענף חשבון

התפוקה1. .3,3711ערך Output

ישירה2. .2,8082תשומה Direct input
קנוי מזון

מהמשק מספוא
1,553Purchased feedingstuffs
148Farm produced feedingstuffs

עגלים 938Purchaseרכישת of calves
אחרות 169Otherתשומות inputs

.3(12) גלמית .5633יתרה Gross surplus (12)

.664פחת4. Depreciation

כלליות5. .985הוצאות General expenses

.6[3  (4 + 5)] ולניהול לעבודה להון, .3996תמורה Returns to capital, labour and manageme]n3t)4 + 5)]

א'1 Calculationחישוב A1

עבודה7, .3547הוצאות Labour costs

.8(37) שוטף בחשבון .2098עודף/גרעון Surplus/deifcit on current account (37)

.9(67) להון .459תמורה Capital returns (67)

.23210ריבית10. Interest

.11(610) לעבודה .167Hתמורה Labour returns (610)

.12(117) Proift/loss.18712רווח/הפסד (117)

ב'2 Calculationחישוב B2

עבודה13. .28313הוצאות Labour costs

.14(313) שוטף בחשבון .28014עודף/גרעון Surplus/deifcit on current account (313)

.15(613) להון .11615תמורה Capital returns (613)

.11616ריבית16. Interest

.17(616) לעבודה .28317תמורה Labour returns (616)

18(1713) .018רווח/הפסד Pro8t/loss (1713)

פעיל והון Assetsרכוש and active capital
מופתת הבלתי המשוערך ,3,480Undepreciatedהרכוש revaluated assets

וציוד 1,410Buildingsמבניפ and equipment
2,070Calvesעגליט

מצטנר) פחת למעט המשוערך (הרכוש פעיל 2,895Activeהון capital (revaluated, depreciated assets)

' Imputing a daily wage for selfemployed of IL.
37; hired labour at actual cost; interest on assets at
depreciated replacement value is imputed at Vo/,
2 Imputing a daily wage for selfemployed of IL.
29.6; hired labour at actual cost; interest on assets at
depreciated replacement value is imputed at 45£.

37 של זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 1

80/0 של ריבית ששולם; השבר לפי שבירים של עבודה הוצאות ליי.
הוצאות 2 מצטבר. פחת ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על
ליי. 29.6 של זקוף שבר בהנחת עצמאים עובדים של עבודה
זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות

מצטבר. פתח ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על 40/0 של
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שוטפים במחירים הלול, ענף חשבון  י"ג/33. לוח
TABLE xm/33.  POULTRY FARMING ACCOUNT, AT CURRENT PRICES

1964/651969/70 ,. תשיל עד תשכה

1969/70 תשיל

?5£ ם.

u
a u

a _

£8

if£

!I
if!
c o

השביט
1968/69

תשכיח
1967/68

חשכיה
1964/65

perמזוןלטונהל"י ton of foodIL.
התפוקה1. 468554569604481698598Outputערך value1.
הישירה2, 360393429444355528427Directהתשומה input2.

266283318325309351311Feedingstuffsמזון
רבייה '6072717522123תמרי 42Breeding material
התשומה 34384044245474Otherיתר inputs

.3(12) הגולמית 108161140160126170171Grossהיתרה surplus (12)3.
כלליות4, 2020202192643Generalהוצאות expenses4.
.25232627202741Depreciation5פחת5.
להון6. לעבודה, 63118941129711787Returnsחמורה to labour, capital6.

[3(4+5)] andולניהול management
[3(4 + 5)]

א'1 Calculationחישוב A1
עבודה7, 103101104111122102106Labourהוצאות costs7.
.27212324242037Interest8ריבית8.
.9[6(7+8)] 6743323רווח/הפסד '49556Proift/loss [6<7 + 8)19.

ב'2 Calculationחישוב 2£
עבודה10. 84828489888386Labourהוצאות costs10.
.14111112101019Interest11ריבית11.
3525111124רווח/הפסד12. 18Proift/loss [6<10 + 11)]12.

[6(10 +11)]

Percentages אחוזיט
OUTPUT VALUE, BY
PRODUCE

Table eggs
Poultry meat
Hatching eggs Si miscellaneous

100

5
14
81

100

100

100

96
4
0

100

36
50
14

100

39
50
11

100

37
47
16

100

37
46
17

התפוקה, ערך
המוצר לפי
מאבל ניצי
עוף בשר

ושונות רבייה ביצי

1 Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 25 in
1964/65, IL. 33 in 1967/68, IL. 34 in 1968/69 and IL. 37
in 1969/70; hired labour at actual cost; interest on
assets at depreciated replacement value is imputed at 8X.
2 Imputing a daily wage for selfemployedof IL. 20 in
1964/65, IL. 26.4 in 1967/68, IL. 27.2 in 1968/69 and
IL. 29.6 in 1969/70; hired labour at actual cost;
interest on assets at depreciated replacement value is
imputed at 4<£.

של זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 1

ל''י ו37 בתשכ''ט ל"י 34 בתשכיח, ליי 33 בתשב"ה, ל"י 25

ריבית ששולם השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתש"ל;
מצטבר. פחת ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על 80/4 של זקופה
של ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 2

ו29.6 בתשכ"ט ליי 27.2 בתשכיח, ליי 26.4 בתשכיה, ל"י 20
ששולם; השבר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתשיל. ליי
מצטבר. פחת ניכוי אחרי המשוערך הרכוש על 4"/0 של זקופה יינית

379 חקלאות



MEANS OF PRODUCTION

End ofyear, units

חיים בעלי י"ג/34. לוח
TABLE XIH/34.  UVESTOCK

19481971 ':

ייצור אמצעי

יוזידות שנה, סוף

משק
לאיהודי יהוד f1ishמשק farmsJewNon

חיים JewishLivestockבעלי
farms

194819501955196019651969197019711971

33,58047,73584,100185,450177,11028,050 234,785 223,250 213,060CATTLE
לחלב Dairyבקר cattle

19,06525,64536,50063,10068,30087,550פרות 83,500f91,450
| 28,100

Cows ך
Heifers | 4,5406,2008,00018,50019,50026,000מבכירות 24,500

9,61515,10028,20045,20032,30046,700עגלות 44,50028,050 ■I 48,500
! 150

Calves V
360380300200160150פריס 160Bulls 1

לבשר נקר


41011,10058,45056,85062,850 60,400[_ 66,585Beef cattle J
POULTRYעופות

(thousands)(אלפים)
1,4262,9123,1007,5006,8006,800תרנגולותמטילות 6,300250 7,300Laying hens
ברווזים 21151708001,1001,800אווזים, 1,6002,000Geese, ducks and
הודו turkeysותרנגולי

SHEEPצאן Sl
GOATS

22,00037,00090,000117,000124,000113,500כבשים 115,50075,000 109,000Sheep
גזעיות 4,90015,00045,00032,00028,50024,000עזים 26,0007,000 22,500Goats, improved

breed
מקומיות עזים

 104,000 Goats, local

WORKבהמות
ANIMALSעבודה

ופרדות 5,0008,90013,50016,50013,50011,000סוסים 11,5002,300 10,700Horses and mules
2,3005,6005,0005,000Donkeysחמורים
גמלים

 10,000 Camels

23,00029,00038,00047,00065,00052,000דבוריות 58,0001800 48,000BEEHIVES

1 Except primitive hives. פרימיטיביות. לכוורות פרט 1

End ofyear, units

עיקריות חקלאיות מכונות  י"ג/35. לוח
TABLE XHI/35.  MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

19481971 יחידות שנה, סוף

194819501955196019621965196919701971Machineryמכונה

טרקטורים
זתליים
אופניים

680
400
280

2,600
1,115
1,485

4,070
1,680
2,390

7,425
1,825
5,600

8,915
1,875
7,040

11,110
1,810
9,300

16,320
1,835
14,485

17,360
1,780
15,580

18,535
1,735

116,800

TRACTORS
Crawler
Wheel

קומביינים
לגרעינים

עצמית בהנעה
נגררים

260610

270
340

940

400
540

975

505
470

1,025

555
470

2780

580
2200

635

585
250

2575

2555
220

570

560
210

GRAIN
COMBINES
Selfpropelled
Drawn

1754057308459851,1252930940980BALERSמכבשים

כותנה קטפות
50135205319335347COTTON PICKERS

1 Including 830 oneaxle tractors.
2 The decrease is due to replacement of low by high
capacity machines.

חדסרניים. טרקטורים 830 כולל 1

בעלות מכונות של מהמחזור בהוצאה מקורה הירידה 2

גבוה. הספק בעלות במכונות והחלפתן נמוך הספק
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בחקלאות מים תצרוכת  י"ג/36. לוח

TABLE X1H/36. AGRICULTURAL WATER CONSUMPTION

1948/491970/71
Million cubic meters מיק מיליוני

הבל סך
Total

שדה גידולי
Field crops

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה
Vegetables,
potatoes and
melons

מטעים
הדרים) (בולל
Orchards

)incl. citrus)

דגים בריכות
Fish ponds

1 שונות
.Miscellaneous

1948/492574535108627

1949/5033255581149213

1950/51413867511911320

1951/524689310012712523

1952/5356312612513914627

1953/54660158131180154 .37

1954/5576021911821616344

1955/5683023512524817547

1956/57830261104250 ■17045

1957/581,00031513031518555

1958/59990317118■ 32518050

1959/601,06033512037018352

1960/611,02533510536516852

1961/621,12537011040518060

1962/631,140379111420170 .60

1963/641,0253108541516055

1964/651,0953509044016055

1965/661,2654201105151600€

1966/671,11535510045515055

1967/681,26541012052515060 

1968/691,2354051205051450€

1969/701,33046512552515065

1970/711,33546013052515565

. Auxiliary farms, nurseries, lfowers, etc.
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חיים בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי השימוש י"ג/37. לוח
תשליא עד ו1שי"ב

טונות אלפי

Grainsגרעינים

סובין
Bran הכל סך

Total
שפורה
Barley

תירס
Maize

סורגום
Sorghum

חיטה
Wheat

גרעינים
אתרים

Other grains

58.0תשי"נ 123.54.545.013.03.033.4

115.0תשיג 5174.024.08.025.02.044.9

80.4תשייר 3143.211.715.932.03.258.5

62.7תשטיו 215.222.591.630.08.454.1

85.2תשט"ז 232.322.189.735.00.354.2

89.4תשי'"ז 297.688.792.826.50.254.5

84.9תשי"ח 383.968.1207.123.00.852.7

74.7תשייט 412.280.7246.110.00.762.5

84.9תש''ך 473.6137.9233.817.0


61.5

80.4תשב"א 497.8124.0252.420.021.066.8

75.9תשכיב 496.41719227.418.22.060.1

101.3תשכ''ג 492.0185.7201.13.965.7

123.9תשכ"ד 553.7190.0225.42.811.670.8

127.8תשכ"ה 571.2169.3236.132.75.366.3

123.9תשב"ו 610.8158.6305.622.768.3

154.8תשכ"ז 660.0144.0354.66.674.7

117.5תשב"ח 617.0103.8385.310.4


88.5

79.5השכ"ט 648.096.9441.130.593.1

99.7תש"ל 721.4102.85 נ 3.415.5


100.8

136.8תשל"א 807.586.7569.814.294.4

מקור

מקומי 10.6ייצור 28.10.811.65.1


"92.8

126.2יבוא 779.485.9538.29.1


1.6

ייעוד

102.6רפת 188.427.757.01.1


70.8

19.2לול 560.452.9478.69.7


8.0

אחרים חיים 15.0בעלי 58.76.134.23.4


15.6

וכוי, אנטיביוטי חומר ויטמינים, כישלל!, מלח סידנית, זרחתי, דוסידן בגון: למספוא, תוספות גולל ג
מיובש. סחיט במונחי  ורטוב מיובש  הסחיט כל כולל 2

לגרעינים. גחחליף אלפים בל ובתשי"ד קטניות טונות אלפי ב10 בתשי"ג השתמשו לכך נוסף ג
בישראל. שעובד מיובא גלם חומר כולל *
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TABLE XHI/37.  USE OF SELECTED KINDS OF FODDER FOR ANIMAL FEEDING

1951/521970/71
Thousand tons

כופפויו
Oilcakes

דגים nnp
ובשר

Fish and
meat meal

מחצבים
וויטמינים'

Minerals and
vitamins'

חרובים
Carobs

מולסות
Molasses

של סחיט
סוכר* סלק
Sugar beet
pulpp

כותנה גרעיני
Cottonseed

פתיתי
זהב תפוחי
מיובשים
Orange
chips

37.26.98.0__1951/52

36.59.611.0
. 1952/53

41.89.94.5 ■1953/54

64.110.07.3 V■ 1954/55

68.113.25.31.91955/56

77.714.010.13.01956/57

106.824.410.24.71957/58

127.417.39.5


6.1


2.61958/59

123.5.1S69.00.59.34.21959/60

144.612.41.30.513.32.61960/61

157.510.4I.I6.012.22.61961/62

160.69.122.01.66.210.22.41962/63

186.810.424.31.59.716.92.54.41963/64

183.914.430.01.57.016.63.54.61964/65

192.611.930.41.99.515.87.15.81965/66

214.213.337.52.318.918.314.09.01966/67

187.212.535.9§2.28.214.115.414.31967/68

198.420.036.0§2.611.99.913.09.81968/69

212.021.1§43.3§3.212.112.716.4§11.01969/70

223.6 .17.050.82.49.113.115.016.01970/71

Source

4223.6

17.0

49.3

1.5

2.43.2

5.9

13.115.016.0Local
production

Imports

Use

64.8
15.71.53.6.12.415.015.0Cattle

145.317.031.5


5.5


Poultry

13.5


3.60.9


0.7


1.0Other
livestock

1 Includes feed supplements such as bicalcium phosphate, calcium, salt, vitamins, antibiotics etc.
2 Includes all pulp, dired and wet, in terms of dried pulp.
3 In addition 10,000 tons of pulses were used as a substitute for grain in 1952/53 and 7,000 in 1953/54.
* Includes imported raw materials ,processed in Israel.
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Tons

החקלאי במשק דשנים צריכת  ♦38/v'< לוח' ■.

TABLE XIH/38.  CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTUBE

1 1953/541971/72
טונות

נטודשן תגולה
Net content

1953/541959/601964/651968/691969/70§1970/711971/72Fertilizer

יסודית Plantמזינים nutrients

חנקניים
זרחניים

N ■ ■10,70016,90022,80028,05029,65031,95032,600NITROGENOUS

P2OS .7,45014,60011,25012,30014,10014,50015,850PHOSPHATE

 K2O2,2502,1502,9506,7509,40010,85011,900POTASHאשלגניים

izersFertiישנים

Nitrogenous AM'חנקניים

גפרתי אמון
סידני חנקתי אמון

20.542,06070,83074,06066,16565,07569,48571,455Ammonium sulphate

218,8405,00017,77511,56011,75010,61011,790Calcium ammonium
Nitrate

2 465006202,5009,00011,48514,74512,945Urea2שתבה

■ מימית 20אמוניה
J

2,8706,50017,90019,14017,90518,905Aqueous ammonia

אחר נוזלי |100דשן 450250■I2,8003,1953,6353,905Other liquid fertilizers

XP2O5Phosphateזרחניים

רגיל ,1830,19023,67019,54020,5504,9355,7509,660Superphosphateסופרפוספט single

מו9שר 2122סופרפוספט


25,08029,27032,33554,08055,51057,110Superphosphate,
enriched

משולש .40435,0005,870סופרפוספט 
Superphosphate, triple

; XK2Oאשלגניים
Potash

גפרתי 1,1301,5659851,1501,7501,455Potassium_4850אשלגן sulphate

כלורי 60623,7102,6203,5709,89513,78015,60017,555Muriateאשלגן

XNP2O5Complexמורכבים

מגורען
K2O

151506,065_4,4701,9001,995Granulated

: מגורען
מגורען
מגורען

12120
10200
0927

=
1,135

7,185

385

1,630

500

2,610

990

2,260

565

Granulated
Granulated
Granulated

2.512.501151,0753,7953,5205,5408,050Liquidנוזלי

82401801,7102,0051,7002,010Liquidנוזלי

101052050402510Liquidנוזלי

אשלגן (13046)הנקת



285§580455750Potassium nitrate

< Fertilizer year: July 1 June 30. 2 As from 1968/69
quantities imported for industrial use and diverted to agriculture
are included (estimated at 2,500 tons in 1968/69, 5,000  in
1969/70, 7,000 in 1970/71 and 5,000 in 1971/72).

ביוני. 30 עד ביולי 1 דשנים: שנת 1

תעשייה לצרכי שיובאו כמויות כולל ב1968/69, החל 2

5,000 ב1968/69, טון ב2,500 (נאמדים לדישון ושימשו
ב1971/72). ו5,000 ב1970/71 7,000 ב1969/70'
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הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"ג/39. לוח
TABLE Xm/39.  PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

19521971.
Tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות'

הפעיל חומר
הדברה Active195219551960196511967'1968196919701971Typeחומר of pesticide

ingredient

חרקים Insecticidesקוטלי

כלוריים Chlorinatedפחמימנים hydro
carbons

.Techn.50120160100140100201010D.D.Tד.ד.ט.
כלורי שש Techn.4.5152510105111Benzeneבנזן hexachlo

rideולינדן and lindane
40X2■13332Chlordaneכלורדן

Techn.12515101051Aldirnאלדרין
Techn.3403073311Dieldirnדיאלדרין
Techn.840807050205Endrinאנדרין
Techn.60404030252520Toxapheneטובספן

,soyמטוכסיכלור w.p.15251515151011Methoxychlor
35Xתיודאן E.C.

' 
10012016090120150Thioden

אורגניות Organoזרחות phosphorus

,soyפרתיון e.c.420025050040040200250Parathion
. Techn.160605060505040Malathionמלתיון
,20yגוזתיון e.c.110180250250130100120Gusathion

250y w.p.
A'60דיאזינון E.C.20■ 75120120150160Diazinon

40y, w.p.
50yoפוספאמידון e.c.20607075605035Phosphamidon

3syoסיולאן e.c.90130240200Cyolane
נובאקרון
אזודרין

40^ E.C.
60y, e.c.{

240225023002300
Nuvacron 1

Azodrin /
1ayoסופראציד b.c.   

80150Supracid

בוטניים חרקים Botanicalקוטלי insecticides

'1"/"100פירטרום 0.50.50.50.50.50.5Pyrethrum
ניקוטין wyo201320.523343Nicotineגפרת sulphate

מינרליים Mineralשמנים oils

ריסוס ooya4.06.00.81.21.4\שמני .2.63.54.54.5Citrus 8c dormant
חורפיים sprayושמנים oils

טונות) thousand)(אלפי tons)

ארסניות Arsenicalsתרכובות

עופרת 100x101530223Leadארפנט arsenate
42Xקריאוליט F40023040015012010012010050Cryolite

פלואוסיליקט 99yo10223580150150150150150Sodiumנתרן fluosilicate
הסידן 80Xארסנט W.P.


2090305. 

Calcium arsenate

אחרים חרקים Otherקוטלי insecticides

25Xכלורובנזולט W.P.2085901001008070Chlorobenzolate
דיניטרו Techn.12101015152020Dinitroתרכובות compounds

s,yטדיון w.p.3530303020105Tedion

1soyקלתן w.p.25654045301515Kelthan
3 25Xמורוסייד W.P.502020201510Morocide3
25yoניאורון w.p.

40Neoron
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(המשך) הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  .39/ י"ג לוח
TABLE XIU/39.  PESTICIDES USEDFOR PLANT PROTECTION (CONT.)

19521971
Tons, unless otherwise stated

אחרת צוין לא אם טונות,
ו

הדברה חומר
הפעיל וזומר

Active1952195519601965"1967נ 1968196919701971Type of pesticide

ingredient

Fungicides פטריות קוטלי
Techn.1,2003,0002,000600600500500500500Sulphur

גפרית
קליפורני מרק
נחושת גפרת

נחושת תיכונות

26X
Techn.
50X

1,200
70
100

30
100
90

60
100
30

120
75

200
50
150

400
150
270

400
250
300

500
400
300

500
400
200

Lime sulphur
Copper sulphate
Other copper
compounds

אחרות
דיתיוקרבמטים

כספיות תרכובות
65^ W.P.25

20
60
25

180
30

300
JO

300
30

300
40

250
25

200
30

250
25

Dithiocarbamates
Organomercurials

אורגניות
קפטן

קווינון הולדות
בנלאט

soy, w.p.
95X
500y

12
35
3

40
3

50
5

50
3

50
3
15

60
3

20
2

60
3

35
15

Captan
Quinone derivatives
Benlate
T.b.z

Herbicidesט.ב.ז. עשביט קוטלי
2.440X72840.ד.

15
40
40

50
50

50
50

50
50

40
40

50
40

2. 4. D.
M.C.P.A.

א. פ. ס. מ.
^2.4.550.ט.

21525
f

3540
2

20
4

20
3

2.4.5.T.
Trichloracetic acid

חומצת soy,23Jטריכלורו

חומץ
דלפון

הנתרן 60yבלורת


60
40

60
75

60
90

70
150
30

75
200
40

60
250
50

50
200
70

Dalapon
Sodium chlorate
Arsonates

ארסונטיס
פ. ס. פ.

אמינוטריאזול
אטרזין סימזין'

35X
Techn.

OX
soy,





35
10
20

50
5

50

60

25
100

50
70

130

40
100
150

40
120
170

40
130
180

P.C.P.
Aminotriasole
Simazine, atrazine
Endothal

אנדותאל
אמינו סימזין

19.2yo
36Qy /sx

30
356010012014080Simazine

aminotriasole
.W.Pטריאזול

50yo w.p.
56060

70
50
120

50
140

Bromacil
Diuron

50yoדיוריד e.c.Fumigants
איוד חומרי

דיברומיד 100x51060אתילן
25

40
60

50
60

50
75

50
100

50
120

50
120

Ethylene dibromide
Methyl bromide

ברומיד מתיל
סולפיד די פחמן

lOOX
100X

1

130
חו

200
2

300350
5

300
10

350
10

350
10

Carbon disulphide
D.D

ד. ד.
פורמאלדהיד

נמגון

100y,
40y,
SOX



\\j

6
40

3
75808590100120

Formaldehyde
Nemagon

Rodenticides נברנים קוטלי
(ק"ג) ,iwaסטריכנין


25
50

35
60

25
75

40
80

50
100

50
100

25
80

Strychnine (kg)
Cumarin

קומרין Techn.compoundsתרכובות (kg)
(ק"ג)
אנטו

התליים גפרת
Techn.
Techn.0.5

.0.5
4
1

0.5
6

0.5

0.5

0.5

0.75

0.5

1

0.3

2

0.2

2

0.2

Ajitu
Thallium sulphate
Zinc phosphide

אבץ זרחית
פלואוצטאמיד

Techn.
Techn.


1510152525Fluocetamide

Miscellaneous
שונות
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תעשייה ד. " י ק ר פ

חופף (100=1968 בסיס: (על ואילך ב1969
לשנת והמלאכה התעשייה בסקר סיווגם את

.1969/70
מקצו אדם כוח סקר של ,ענפים לפי הסיווג
(ראה הקודם התעשייה ענפי סיווג על מבוסס עי
.(3 מס' '1965 והמלאכה .התעשייה מפקד פרסומי
התעשייה מפקד נתוני הנחקרת. התקופה
מתייחסים והמלאכה התעשייה וסקרי והמלאכה
מוצרי התעשייה, מדדי ;נתוני תקציב לשנת

לוח2. לשנות מתייחסים וחשמל, תעשייה
יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
כלכ כיחידה המוגדר ''המפעל" היא החקירה)
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. צוות
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 ואילך 1968 בסקר החל שיתופיות.
מקבלים אינם אך קיבוצי, במפעל העובדים
התע ובסקרי במפקד כבעלים. נחשבים שכר,
נכללו הם 1967 עד ונמדדים ו1967 1966 שייה
עצמאיים נכללים לא השכירים. העובדים בין

למפעל. בקבלנות עבודות המבצעים
חושב והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד
חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר

הנחקלת. השנה במשך נבחרים
באופן הקשורים השכירים כל הם פועלים
בחומרים הפיסי לטיפול הייצור, לתהליך ישיר
עוב הם אם ביו הציוד, להחזקת או ובמוצרים,
בשכר או יומי, בשכר חודשית, במשכורת דים

קבלני.
מסגרים חשמלאים, כגון מקצועיים פועלים
ידי על למקצוע הוסמכו אשר עובדים הם וכד'
כדי תוך מקצועם את רכשו או מקצועי ספר בית
לפחות היתה ההכשרה תקופת כאשר עבודה,

שנתיים.

הגדרות
והמלאכה התעשייה מפקד נתוני האוכלוסייה.
י"ד/ל) עד י"ד/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 מסי ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי
למטרות שלא הפועלים למפעלים פרט ,(1966
הקי לצורכי הפועלים קיבוציים ומפעלים רווח

בלבד. בוץ
1966 והמלאכה התעשייה סקרי אוכלוסיית
התעשייה בסקר המפקד. של לזו זהה ו1967
חברות של מוסכים מהאוכלוסייה הוצאו ,1968

ישראל. ורכבת התחבורה
מתייחסת 1969 התעשייה סקר אוכלוסיית
(כרייה .התעשייה לענפי השייכים. למפעלים
ענפי של החדש בסיווג שהוגדרו כפי וחרושת),
מתעשייה הוצאו זה סיווג לפי .11970 הכלכלה
נעלים תיקוני מוסכים, כגון: פעילויות, כמה
שונים. בתיקונים העוסקים אחרים, ומפעלים
ענפי בין פעילויות מספר הועברו כן כמו

להלן). (ראה התעשייה
והמתייחסים נתונים גם כולל י"ד/1 לוח
.עצמאיים, לרבות התעשייתית והאוכלוסייה לכל

שכירים. מעסיקים שאינם
המופיעים והמלאכה התעשייה סקר .נתוני
למפעלים מתייחסים י"ד/7 עד י"ד/2 בלוחות

ויותר. מהעסקים 5 המעסיקים
עד י"ד/8 (לוחות התעשייה מדדי נתוני
לפחות המעסיקים למפעלים מתייחסים י"ד/10)

אחד. שכיר
ועל בתעשייה חשמל צריכת על הנתונים .

וי"ד/13) י"ד/11, (לוחות תעשייה מוצרי ייצור
ומלאכה. תעשייה מפעלי לכל מתייחסים

(לוח מקצועי אדם כוח סקר אוכלוסיית ,

והמלא התעשייות סקר לאוכלוסיית זהה י"ד/12)
היהלומים. ענף כו.ללתאת אינה אך ,1969 כה
ובמפקד התעשייה בסקרי ענפים. לפי םייווג
בהתאם ענפים לפי המפעלים סווגו התעשייה,
שייתכן כך הדו"ח, בשנת העיקרית לפעילותם
שו בשנים שונים לענפים סווג מפעל שאותו
החל התעשייה במדדי המפעלים סיווג נות.

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה הוצאת ,33 מס' טכניים פרסומים סדרת ,1970 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג ראה 1
. . .2 עמי הסבר, הערות ראה 2
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נוס 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

רים.
מחלוקת מתקבל נקוב יומי עבודה שכר מדד
עבודה ימי במדד הפועלים של עבודה שכר מדד
עבודה ימי הם (אלה הפועלים של בתשלום

בתשלום). היעדרות וימי למעשה
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.
בערך השינוי לבין האמורים הסעיפים על
במשך גמורים) מוצרים מלאי (להוציא המלאי

השנה.
ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
שניתנו הסחורות וערך שנמכרה התוצרת
מעבודות הכנסות המפעל! מתוצרת לעובדים
או מפעלים עבור שבוצעו תיקונים) (כולל
ערך את כולל (לא בחומריהם 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
מסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,
יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא עקיפים
בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף ערך
לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה
הוצ המפקדי המוסף הערך כולל זו הגדרה
עקיפים מסים 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
ומפ והמלאכה התעשייה סקרי
(לוחות 1 965 והמלאכה התעשייה קד
מק אדם כוח וסקר י"ד/7) עד י"ד/1
על.הנתונים מבוססים י"ד/12) (לוח צועי

מהמפעלים. ישירות, שנתקבלו

בתפקי המועסקים עובדים הם אקדמאים
להם' יש אם בין אקדמית השכלה המחייבים דים
טכנאים או סטודנטים כגון: לא, אם ובין תואר

אקדמאי. עובדים'בתפקיד ה
.המועסקים עובדים הם והנדסאים טכנאים
תעודת בעלי טכנאי או הנדסאי של בתפקיד
והנדסאים, לטכנאים' מוכר ספר בית של גמר
שלא והנדסאים בטכנאים המועסקים עובדים או
ניסיון בעלי הם אך מתאים, ספר בית סיימו
התעודה. בעלי לרמת ערך שוות ברמה מעשי
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 ., (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 שעבודם וכדי חגיםי 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
ותו משפחה ותק, יוקר, תוספות יסוד, שכר
שונים, מהסכמים הנובעות אחרות ספות
ומשכורת פרמיות בונוסים, נוספות, שעות שכר
והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד ."13" חודש
קיבוץ, לחברי זקוף שכר נכללים ו1967, 1966
וכד' חשבון רואי דין, לעורכי תשלומים לא אך
השנים עבור הנתונים המפעל. שכירי שאינם
אינם ואילך ב1968 והחל בכלל ועד 1964 עד
הנחשבים קיבוץ, לחברי זקוף שכר 'כוללים'

לעיל). (ראה כבעלים
העבודה בשכר נכללים לא התעשייה במדדי
ושנתיים חדפעמיים מענקים הפועלים, של
עבור שכר והפרשי ("13" חודש משכורת (כגון

קודמות. תקופות
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,
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מפעלים. כ000'3 כלל בדרך נכללו אלה בסקרים
לשנת נערך אשר והמלאכה התעשייה מפקד
העצמ זד; ובכלל המפעלים לכל התייחס 1965
המובאים .הנתונים שכירים. העסיקו שלא איים
בו גם אשר השני, משלבו נתקבלו מהמפקד כאן
ב6,000 כלל והמדגם מדגמית היתה החקירה

מפעלים.
במד נכללו 19661970 לשנים: בסקרים
המעסיקים מפעלים 2,400 לבין 2,200 בין גם
14 המעסיקים המפעלים ויותר. מועסקים 5
עד 1968 ובשנים ,1966 בשנת נחקרו מועסקים
"מדגם מתוך ביותר, מצומצמת במתכונת 1970
והמועסקים המפעלים מספר אומדן שטח".
מועסקים) 14 (המעסיקים אלה ■במפעלים

י"ד/1. בלוח בלול ,1970/71 לשנת
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.
ואילך 1969 .מסקרי נבדל 1968 התעשייה סקר
מבוסס עדיין היה שהוא בכך, בעיקר
(ראה כלכלה ענפי של הקודם האחיד הסיווג על
,3 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי
שני בין להלן) (ראה חלקי גישור לצורך .(1966
נתוני א', בלוח להלן' מובאים הללו, הסקרים
.(1970) החדש הסיווג לפי 1968 התעשייה סקר
מהם ראשיים ענפים לאותם מתייחסים הנתונים
החדש, הסיווג לפי מסוימות, פעי.לויות הוצאו
משנה ענף הוצאת כגון: לשירותים, והועברו

עד י"ד/8 (לזהות >;מדדלהתעשייה י,
מפעלים נתוני לפי חודש מדי מחושבים י"ד/10)
במדגם שנכללו אחר, שכיר המעסיקיםלפחות
ואומדן"). חישוב "שיטות להלן: (ראה המודים
מדד הישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק
אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי הייצור

תעשייה"). מוצרי "ייצור להלן: (ראה

י"ד/13) (לוח תעשייה מוצרי ייצור
המוצריב 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

י"ד/11) (לוח 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"ד/7) עד י"ד/1
מדג סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי
בכלל ועד 1964 עד שנערכו הסקרים מיים.
שכירים. המעסיקים המפעלים לכל התייחסו

י (1970) החדש הסיווג לפי מפקדי, מוסף וערך גולמית תפוקה עבודה, שכר תעסוקה, א.מפעלים, לוח
1968

כלימוצריעץעור
הובלהמתכתומוצריוומוצריו

15162226סמל

22350680288מפעלים
.  3,6859,72619,20611,137מועסקים

3,3388,91518,20311,003שבירים
(1,000) עבודה 9402,3324,6322,960ימי

י הוצאותנלוות) (כולל עבודה 041'21,67272,324150,709131שכר
(במחירישוק)* גולמית 89,843314,816600,062352,778תפוקת

* (במחירישוק) מפקדי מוסף 34,829136,755287,521210,530ערך

 לירות. באלפי 1
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בערר השינויים על חודשי דיווח ד.מפעליםי
התע הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף
אינדיק באמצעות השינויים את מודדים שייתי,
משקפים בהם שהשינויים בהנחה, שונים טורים

המוסף. בערך השינויים את
סדרה זה בשנתון מתפרסמת ב1969 החל
התעשייה מדדי של ומתוקנת מעודכנת חדשה'
הקודם, המדד .100=1968 ממוצע בסים: על
מבוסס היה '(21 שנתון (ראה 1969 עד שפורסם
לפי מ1964 ועודכן 100=1958 ממוצע על
שרשור ידי על הוצג (אך 100=1963 בסיס:
ממוצעים מובאים י"ד/8 בלוח ל1958=100).
כל עבור ,1970 עד 1958 לשנים חודשיים
משורשרים הקודמים המדדים כאשר התעשייה'

.100=1968 ממוצע דרך החדשים למדדים
הח במדדים שהוכנסו העיקריים' השינויים
בסיווג לשינויים בנוסף הקודמים, לעומת דשים
של מוגדל, חדש' מדגם הכנסת הם: כנ"ל'
(לעומת שכירים המעסיקים מפעלים כ500'2
הקודם) במדגם כלולים שהיו מפעלים, 1,300
הייצור למדד האינדיקטורים מערכת ועדכון
החדש במדד האינדיקטורים מספר התעשייתי.
מוב האינדיקטורים של המוסף הערך ומשקל
בי בלוח (1963) הקודמים למדדים בהשוואה אים

להלן.
שימשו: המדדים מדגם להוצאת כמסגרת
שכי המעסיקים ומלאכה תעשייה מפעלי רשימת
והמלאכה התעשייה ממפקד. נתקבלה אשר רים'
במפ נפקדו שלא מפעלים' של השלמות ;1965
שונים ממקורות נודע קיומם ושעל הנ"ל קד
המפקד שנת לאחר שהוקמו חדשים' מפעלים וכן

.1969 מרם עד נודע קיומם ושעל (1965)
המפע כל כלולים החדשים המדדים במדגם
המפע יתר ויותר. מועסקים 50 המעסיקים לים
מועס מספר (לפי גודל שכבות ל5 חולקו לים
דגימה; מנות עם משנה, ענף בכל במפעל) קים

ענף או הובלה" "כלי" ראשי, מענף "מוסכים"
שינוי ומוצריו". "עור מענף .נעלים" "תיקון
העברת עם התעשייה בתוך נעשה אחר בולט
"עץ ראשי מענף מתכת" "רהיטי משנה ענף

מתכת". "מוצרי לענף ומוצריו"
1968 בסקר ניתן לא עדיין זאת לעומת
לסיווג הישן מהסיווג מסוימות פעולות להעביר
בשני שונה המשנה ענף הרכב כאשר החדש,
בדים "סריגת משגה ענף לדוגמה: כך הםיווגים.
בענף במלואו כלול סריגה" מוצרי ותעשיית
רק החדש הסיווג לפי ואילו "טקסטיל" ראשי
"סרי משנה (ענף זה ראשי בענף סווג ממנו חלק
ו"הל מסריגה" עליונה "הלבשה בדים"): גת
הסיווג לפי נכללו, מםריגה" תחתונה בשה

"הלבשה". בענף החדש,
 מכניות" "מסגריות  אחר משנה ענף
שלפי אף על "מכונות" ראשי בענף כלול עדיץ
שבבי") ("עיבוד ממנו ניכר חלק החדש הסיווג
מתכת". "מוצרי ראשי לענף לעבור צריך היה
י"ד/12) (לוח מקצועי אדם כוח סקר
הבל בסך גבללו מקצועי אדם כוח בסקר
מועסקים 5 המעסיקים תעשייה מפעלי כ450'1
סקר'התעשייה מדגם מפעלי ב1,250 ויותר:
וכ200 ויותר מועסקים 20 המעסיקים 1969
19 עד 5 (המעסיקים יותר קטנים מפעלים
כ700 מתוך כתתמדגם נכללו אשר מועסקים)
התעשייה סקר מדגם של הנותרים מפעלים

הנ"ל.
עד י"ד/8 (לוחות התעשייה מדדי

י"ד/10).
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

הסוג לפי המוסף, והעיף האינדיקטורימ מםסר  ב. לוח

סוג
מוסףאינדיקטורים ערך

(אחוזים)

1963196819631968

הכל כך
(כמויות) מוצרים

(כמויות) בחומרים שימוש
קבועים במחירים פדיון'

למעשה עבודה ימי

267
183

4

63
71

284
199

2

. 72
11

100.0
42.7
3.1
44.8
9.4

100.0
44.7
0.9
48.8
5.6
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הנתונים מהימנות
התוצאות גם נתונות סטטיסטי סקר בכל כמו
כדלקמן: מספר למגבלות זה בפרק המובאות
התעשייתית; האוכלוסייה של מלא לא כיסוי .1
נעשו שבו במפקד פחות חמורה זו תופעה
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
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 .4
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

מפעלים של לשכבות כאשר ,1/48 עד מ1/2
דגימה מנות כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים
מעסי במדגם הכלולים המפעלים יותר. גבוהות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל כי00/0ר קים
ידי על חודש מדי מעודכן החדש המדגם
באותה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים הוספת

המקורי. המדגם הוצא בה שיטה,
ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים משנה
התע הכל ולסך ראשי ענף לפי המדדים הענף.
ענפי של המוסף לערך בהתאם משוקללים שייה
למש כמקור הכל. וסך ראשי ענף בתוך משנה
משמש ראשיים וענפים משנה ענפי עבור קלים
כפי הייצור' גורמי לפי המפקדי, המוסף הערך
התעשייה סקר של מוקדמים מסיכומים שנתקבל
מת נתונים בהעדר זאת ;1968 והמלאכה
עד 1 עם אלה (כולל המפעלים כל עבור אימים
בדיקת .(1968) הבסיס שנת עבור מועסקים) 4
המפ של המוסף הערך של היחסית ההתפלגות
המפעלים כל לבין ויותר מועסקים 5 עם עלים
,1965 התעשייה מפקד לפי שכירים, המעסיקים

רציניים. הבדלים העלתה לא
,1970 הכלכלה ענפי לסיווג המעבר עם
טקסטיל, בענפים: והמדדים המשקלים עודכנו

ומכובות. מתכת מוצרי הלבשה,

מיס פרסו

היישוב לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים (4)
והמלאכה התעשייה אטלס  (5)
ב' משלב מוקדמים נתונים (6)
ב' משלב כלליים נתונים (7)

ב' משלב מפורטים נתונים
המזון תעשיית (8)

ועור הלבשה טקסטיל, תעשיות (9)
מוצרי רהיטים, ותעשיית עץ ומחצבים, מכרות (10)

אלמתכתיים מינרלים
וכימיקלים פלסטיקה גומי, מוצרי תעשיות (11)

לאור, והוצאה הדפסה וקרטון, נייר תעשיית (12)
שונות ותעשיות יהלומים תעשיית

מכו מתכת, מוצרי מתכת, של בסיסית העשייה (13)
הובלה וכלי ואלקטרוני חשמלי ציוד נות,

אחרים פרסומים
(בהוצאת (1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר .
התע בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות

שייה).
(בהו (1955 שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות .
בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות צאת

התעשייה1).

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)

(1966 ;1967) והמלאכה התעשייה סקרי (337)

(1968) והמלאכה התעשייה סקרי (351)
(1969) והמלאכה התעשייה סקרי (372)

טכניים 6רפומימ
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)
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surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי
גודל קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/1. לוח

TABLE XIV/1.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP
1970/71

גודל קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אתוזים
Percentages

Size group
)number of employed

persons in establishment) מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons
)1.000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

1 הכל 18,236241.7100.0100.0TOTALסך 1

21412,31025.367.510.5142

592,67717.114.77.159
101499811.95.55.01014

15194567.62.53.11519

20243187.01.72.92024

25292266.11.22.52529

304950519.22.87.93049

509937225.72.010.65099

10029924739.01.416.1100299

300+12882.80.734.3300+

' The entire industrial population including establishments of
selfemployed who do not engage employees. 2 Establish
ments sampled by area sample, see introduction to this chapter.

של מפעלים זה ובכלל התעשייתית האוכלוסייה בל 1

שנדגמו מפעלים 2 שכירים. מעסיקים שאינם עצמאים
זה. לפרק מבוא ראה שטח, במדגם

בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/2. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/2.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF
LEGAL ORGANIZATION

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1970/71

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

בעלות מועסקיםמפעליםצורת
Employedמועסקיםמפעלים

Type of legal organization

EstablishEstablishEmployed
ments

persons
)1,000)mentspersons

הכל סך .5,926216.4100.0100.0TOTAL

אחד אדם 1,47913.725.06.3Singleבבעלות owner

שותפים מספר 1,27314.521.56.7Partnershipבבעלות

פרטית מניות 2,703118.345.654.7Privateחברת limited company

ציבורית מניות 17056.32.826.0Publicחברת limited company

1 שיתופית 28311.54.85.3Cooperativeאגודה society1

ידוע) לא (בולל 192.20.31.0Otherאחר (incl. not known)

* Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל 1

נפרדות. משפטיות כיחידות רשומים
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקיט, מפעלים  י"ד/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE xiV/3. _ ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1970/71

טבעי ואזור נפה ,firm

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
persons

District, subdistirct
and natural region

כולל 5,926216,449100.0100.0GRANDסך TOTAL

ירושלים 40711,2706.95.2JERUSALEMמחוז DISTRICT
יהודה 3889,8136.64.5Judeanהרי Mountains

יהודה 191,4570.30.7Judeanשפלת Coastal Plain

הצפון 36221,8986.110.1NORTHERNמחת DISTRICT
צפת 1.4Zefat*.503,0810נפת SubDistrict

החולה 321,8330.50.8Hulaעמק Basin
מזרחי עליון 146910.20.3Easternגליל Upper Galilee

חצור 45570.10.3Hazorאזור region

כנרת 551,8900.90.9Kinneretנסת SubDistrict

551,8900.90.9Kinerotכנרות
נלזרתי תחתון גליל





Eastern Lower Galilee

יזרעאל 1558,6832.74.0Yizre'elנפת SubDistrict

שאן בית 141,9820.20.9Betעמק She'an Basin

חרוד 441,2580.80.6Harodעמק Valley

בובב רמת


KokhavPlateau

יזרעאל 292,1820.51.0Yizre>elעמק Basin

מנשה 63460.10.2Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 622,9151.11.3NazarethTir'anהרי Mountains

עכו 1028,2441.73.8Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 126350.20.3Westernבליל Lower Galilee

מערבי עליון 85400.10.2Westernגליל Upper Galilee

עבו 827,0691.43.3Akkoמישור Plain
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XTV/3.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT,
SUBDISTRICT AND NATURAL REGION (CONT.)

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1970/71

District, subdistrict
and natural region

אחוזים
Percentages

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish
ments

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

Employed .

persons

מפעלים
Establish
ments

טבעי ואזור נפה מחוז,

חיפה 81139,75513.718.4HAIFAמחוז DISTRICT
חיפה 72431,43112.214.6Haifaנפת SubDistirct

חדרה .נפת 878,3241.53.8Hadera SubDistrict
הכרמל 189200.30.4Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 33610.10.2Zikhronאזור Ya'aqov Region

אלכסנדר הר
Alexander Mountain

חדרה 667,0431.13.2Haderaאזור Region

המרכז 95545,97816.121.2CENTRALמחוז DISTRICT
השרון 284נפת '6,6114.83.1Sharon SubDistrict

תקוה פתח 45016,7887.67.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון 109דרום '3,3371.81.5Southern Sharon ■

תקוה פתח 341אזור !
13,4515.86.2Petah Tiqwa Region

רמלה 7315,9801.27.4Ramlaנפת SubDistrict
רחובות 1486,5992.53.0Rehovotנפת SubDistrict
רחובות 743,8701.21.8Rehovotאזור Region

לציון ראשון 74אזור ,2,7291.31,2Rishon LeZiyyon Region

אביב תל 2,998מחוז ]76,56550.635.4TEL AVIV DISTRICT
אביב תל 2,998נפת :76,56550.635.4Tel Aviv SubDistrict

הדרום 39220,9836.69.7SOUTHERNמחת DISTRICT
אשקלון 22710,9073.85.0Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי 199610.30.4Mal'akhiאזור Region
לכיש 352,5870.61.2Lakhishאזור Region

אשקלון 1737,3592.93.4Ashqelonאזור Region
שבע באר 16610,0762.84.7Be'erנפת Sheva SubDistrict

גרר אזור
25 .1,0180.4Gerar Region

בשור Besorאזור Region
שבע באר 312,5240.51.2Be'erאזור Sheva Region

והערבה המלח 462,1380.81.0Deadים Sea and Arava
הנגב 634,3961.12.0Negevהר Mountains
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עבודה, שכר שכירים, של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים, י"ד/4. לוח
מפקדי מוסף וערן גולמית תפוקה נוספות, עבודה והוצאות משכורת

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/4.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, MANDAYS WORKED
BY EMPLOYEES, WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES,

GROSS OUTPUT AND CENSUS VALUE ADDED
)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

' 1959/601970/71
Budget years תקציב שנוח

מפעלים
Establishments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

עבודה ימי
של למעשה
שכירים

(מיליונים)
Mandays
worked by
employees
)millions)

עבודה, שכר
משבורת ;

עבודה והוצאות
נוספות י.

ל*י) (מיליוני
Wages, salaires

and other.
labour expenses.
)IL. million)

גולמית תפוקה
ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Gross output
)IL. million

at market prices)

מוסף ערך
מפקדי

לי (מיליוני
שוק) במחירי

.' Census value
added (IL.million
at market prices)

1959/604,662117.5§29.4407.7§1,764.2811.6

1960/614,719126.9§31.9§470.9 ;§2,056.9§927.4

1961/625,140§143.3§36.0§593.6§2,599.5§1,214.9

1962/635,494156.5§39.4719.4§3,429.41,531.2

1963/645,835169.3§43.2874.1§4,120.2§1,846.6

1964/655,998178.8§44.7
i

J ,050.9 . 1§4,985.02,215.9

1 1965/667,165189.247.31,286.9 |5,764.7: 2,585.3 .

1966/67,6.600179.944.71,373.05,813.5; §2,600.0

1967/685,986179.443.9
■v

1,397.46,275.2. 2,733.2

1968/696,394201.650.7
.

1,637.87,936.23,522.5

21965/666,613179.144.8 1,221.85,622.32,518.6

§21968/695,994194.549.0
1..

1,587.47,817.23,458.7

§1969/705,733205.952.41,827.8
~י "י " TY

9,044.14,154.7

1970/715,926216.454.52,259.410,664.44,899.9

1 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. 2 Data for 1965/66 and onwards
were calculated accordingtotheStandard' Classiifcationof All
Economic ActMties .19J0^ see introduction to this chapter.

לבין 1964/65 שנת בין בסדרה אירציפות קיימת 1
ייג לפרק במבוא ניתן לכך הסבר ;1965/66 שנת
1965/66 nvb D^iarn 2 .1968 i9 מספר בשנתון
הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג לפי חושבו ואילך

זה. לפרק מבוא ראה  1970
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* ראשי ענף לפי שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/5. לוח
ויותר) מועסקים .5 ממעסיקים (מפעלים

1965/661970771 "

ראשיסמל ענף 1

מפעלים
Establishments

מועסקים

הכל סך
(אלפים)

Total
)thousands)

1965/661968/691969/701970/711965/661968/691969/701970/71

הכל12 194.5205.9216.4§179.1§5,9945,7335,926§6,613§סך

והציבה10 837771733.94.44.14.4כרייה

וטבק1112 משקאות 1,00679371672227.930.530.531.2מזון,

20.021.7§33137625.128.3§559540טקסטיל13

19.821.3§6907269.19.6§528558הלבשה14

ומוצריו15 4.13.73.73.4§223216193§296§עור

ומוצריו16 9.79.610.0§11.9§516569§506§741§עץ

ומוצריו17 1131163.33.63.84.1§124112נייר

לאור18 והוצאה 3633944024057.58.08.18.5דפוס

ופלסטיק19 גומי 1961981901906.18.18.48.8מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 1761738.38.59.29.5§203196מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 35828423525511.18.6מוצרי 8.48.8

י בסיסית22 759091774.04.85.35.1מתכת

מתכת23 21.923.3§19.2§17.3§820866§802§786§מוצרי

9.910.7§2482639.711.6§367329מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 2812472252308.311.113.815.6ציוד

הובלה26 §11.3§8891117§136§כלי 11.115.317.4

2883613793617.29.910.28.5יהלומים27

2242143.03.74.14.0§223195שונות28

י"ד/4. ללוח 2 הערה ראה .
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TABLE X1V/5. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS
WORKED, BY MAJOR BRANCH?

(ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1965/661970/71

personsEmployeeשכירים של למעשה פבודה ימי
(מיליונים)

Mandays worked by employees
)millions)Major branch

(אלפים) שכיריט מזוז:
Thereof: employees (thousands)Code

1965/661968/691969/701970/711965/661968/691969/701970/71

§172.4§187.1198.6208.5§44.8§49.052.454.5TOTAL12

3.94.34.14.31.01.21.1■1.2Mining and quarrying10

26.829.729.730.56.87.57.77.9Food, beverage and tobacco1112

24.527.9§19.821.46.47.3§5.35.6Textiles13

8.38.8§19.120.62.12.3§5.15.5Clothing and madeup textiles14

§3.7§3.33.43.2§0.90.90.90.9Leather and its products15

§10.9§8.98.68.6§2.8§2.32.32.2Wood and its products16

3.13.63.74.00.81.01.01.0Paper and its products17

7.27.67.88.12.02.12.22.3Printing and publishing18

6.07.37.68.01.61.92.12.2Rubber and plastic products19

8.28.49.19.42.22.22.42.5Chemical and oil products20

10.88.38.18.62.92.22.32.3Nonmetallic mineral products21

4.04.85.25.11.11.21.41.3Basic metal22

§16.6§18.2§20.722.2§4.3. §4.6§5.4. 5.7Metal products23

9.411.2§9.510.32.52.9 §2.42.6Machinery ■24

8.110.8 13.515.32.12.83.53.9Electrical and electronic equipment 25

§11.1§11.C15.217.3§2.9§3.03.84.3Transport equipment26

6.99.:9.78.01.82.52.62.2Diamonds27

2.83.3.83.70.70.91.01.0Miscellaneous28

1 /Seenote 2 in Table XIV4.
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חומרים צריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
י ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקןה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
1965/661970/71

י"ד/6. לוח

ראשי ענף

נוספות! עבודה והוצאות משבורת עבודה' שכר
Wages, salaries and other labour expenses

סמל
"י) ל (מיליוני הכל סך
Total (IL. million)

למעשד עבודה ליום ממוצע
^ per manday worked (IL.)

. (ל"י)
Average

1965/661968/691969/701970/711965/661968/691969/701970/71

הכל12 1,221.8§סך
1

§1,587.41,827.82,259.4§27.3§32.434.941.5

והציבה10 44.258.865.784.442.850.757.672.1ברייה

וטבק1112 משקאות 30.935.1§25.329.1§171.0218.7238.0275.5מזון,

30.835.1§163.8196.322.725.8§146.5189.9טקסטיל13"""

:a ts
21.225.1§108.8138.316.219.4§34.145.0הלבשה14

ומוצריו15 22.123.726.730.6§21.724.626.1§20.9עור

ומוצריו16 31.032.738.3§25.3§72.374.286.2§71.4עץ

ומוצריו17 32.941.427.733.134.140.3§22.932.1נייר

לאור18 והוצאה 31.535.937.643.5§61.976.883.499.2דפוס

ופלסטיק19 גומי 42.962.670.289.027.032.233.940.9מוצרי

נפט20 ומוצרי בימייס 44.454.9§34.542.0§108.5136.2§74.293.9מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 31.236.039.047.0§90.880.888.6109.0מוצרי

בסיסית22 34.340.843.551.7§36.649.559.269.0מתכת

מתכת23 36.443.4§27.032.5§195.3245.9§115.9150.7§מוצרי

40.948.1§99.4127.027.539.0§68.7112.4מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 43.7■57.293.4130.3171.327.533.137.7ציוד

הובלה26 44.346.659.8§36.0§131.0175.6255.2§103.8§כלי

24.631.132.436.2§43.376.984.678.7יהלומים27

25.331.4§24.630.622.024.5§15.721.0'שונות28

, י"ד/4. בלוח 2 הערה ראה 1
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TABLE XIV/6.  WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES,
MATERIALS CONSUMED AND GROSS OUTPUT, BY MAJOR BRANCH 1

(ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

1965/661970/71

(מיליוני חומריט צריבת י

Materials consumed
)IL. million)

ל'י)
גולמית תפוקה

שוק) בנלתירי לי (מיליוני
Gross output

0L. million at market prices)Major branch
Code
No.

1965/661968/691969/701970/711965/661968/691969/701970/71

3,118.84,358.04,889.45,764.55,622.37,817.29,044.110:664.4TOTAL12

51.767.073.6108.0170.0180.8222.0263.9Mining and Quarrying10

900.51,170.01,290.01,511.01,318.21,723.9§1,966.02,268.2Food, beverage and tobacco1112

400.4494.2§451.7544.1674.5886.1§778.6941.5Textiles13

108.7138.9§292.6346.1170.6230.2§476.6538.7Clothing and madeup textiles14

46.955.062.364.679.489.8103.9108.6Leather and its products15

170.7177.5178.2202.5290.1314.8329.2379.0Wood and its products16

69.6108.4§117.2148.0124.6201.1§211.5265.1Paper and its products17

65.285.395.5110.6165.9215.2246.4274.7Printing and publishing18

101.8178.2198.9239.7204.9355.9408.5479.1Rubber and plastic products19

161.8259.3§300.0358.4351.6536.9§591.5714.3Chemical and oil products20

146.3143.0137.8191.6367.8361.7394.6503.4Nonmetallic mineral products21

93.2142.2170.6192.6179.7263.1339.5365.2Basic metal22

207.5312.5§408.5495.7397.1 ■600.1§814.31,000.8Metal products23

111.4184.9§187.7223.7276.2 .400.3§429.6497.3Machinery24

' 117.3195.4273.0376.1227.7398.6625.2775.8Electrical and electronic
equipment

25

116.9142.2171.5202.4274.9352.8441.1609.3Transport equipment26

224.5460.0430.7395.9293.2614.2562.9517.7Diamonds27

24.443.9§49.653.656,091.7§ 102.8116.9Miscellaneous28

1 /Seenote * to Table XIV4.
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י ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערך י"ד/7. ליח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/7.  CENSUS VALUE ADDED, BY MAJOR BRANCH 1

)ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)
1965/661970/71

ראשיסמל 9בף

מפקדי מוסף פרך
שוק) במחירי ל"י (מיליוני
Census value added

IL. million at market prices)Major branchCode
No.

1965/661968/691969/701970/71

ה3ל12 3,458.7§סך §2,518.6§4,154.74,899.9TOTAL12

והציבה10 113.9גרייה 118.4§148.4155.9Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 553.9מזון, 417.7§675.9757.2Food, beverage and tobacco1112

391.8טקסטיל13 274.1§327.0397.3Textiles13

91.2הלבשה14 61.8§184.0237.6Clothing and madeup
textiles

14

ומוצריו15 34.8§עור §32.541.644.0Leather and its products15

ומוצריו16 136.8§עץ §119.4151.0176.5Wood and its products16

ומוצריו17 92.7נייר 55.0§94.3117.1Paper and its products17

לאור18 ווןוצאה 129.9דפוס 100.7150.9164.1Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי 177.7מוצרי 103.1209.6239.4Rubber and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 277.6מוצרים 189.8§291.5355.9Chemical and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתכתיים

218.7 221.5256.8311.8Non metallic mineral
products

21

בסיסית22 120.9מתכת 86.4168.9172.6Basic metal22

מתכת23 287.5§מוצרי §189.6§405.8505.1Metal products23

215.4מכונות24 164.8§242.0273.7Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 203.2ציוד §110.3352.2399.7Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 210.5§כלי §173.0269.5406.9Transport equipment26

154.1יהלומים27 68.7132.2121.8Diamonds27

47.8שונות28 31.7§53.163.3Miscellaneous28

/<See note 2 to Table XIV4. יי'ד/4. ללוח 2 הערה ראה 1
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INDEXES OF INDUSTRY

(ESTABLISHMENTS WITH ONE OR MORE EMPLOYEES(
, הולעש"ה מדדי

ויותר) אחי שכיר המעסיקים (מפעלים

(מדדים) ומשכורת עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור  י"ד/8. לוח
TABLE XIV/8.  INDUSTRIAL, PRODUCTION, GROSS REVENUE, EMPLOYMENT,

WAGES AND SALARD3S 1 (INDEXES)

Base: Average 1968=100,0=1968 ממוצע הבסיס
19581971

תעשייתי ייצור
Industrial
production

פדיון
במחירים
שוטפים

Gross revenue
at current
prices

שכירים
Employees

פועלים
Workers

עבודה ימי
של למעשה
פועלים

Mandays
worked

by workers

עבודה שבר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaries of
employees

עבודה שבר
נקוב יומי
לפועל

Workers" daily
wagenominal

195832.721.056.656.5 .55.223.743.5

195937.361.261.260.727.345.4

196042.165.164.664.530.447.1

196148.873.373.172.937.550.9

196255.243.880.980.880.145.756.7

196363.153.787.887.987.655.863.0

196471.963.892.392.593.865.569.4

196579.172.493.793.194.476.079.3

196680.476.191.990.991.685.992.1

196777.776.487.086.084.083.097.0

1968100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1969115.9118.3110.4110.5111.6§115.6103.8

1970§127.9137.0§117.4117.4§116.7§136.0116.6

1971144.0168.4121.8122.6160.8129.6

' As from 1969, indexes of industry are based on a new
series and are calculated on the base: 1968 = 100. The
former indexes, which were compiled between 1959 and 1963 (on
the base: 1958 = 100) and between 1964 and 1968 (on the base:
1963 = 100) are presented in this table by linking to 1968 =
100; see explanationof the new indexes in the introduction.

תדשה סדרה על התעשייה מדדי מבוס0יפ ב1969, החל 1

הקודמים, המדדים .100  1968 בסיס: לפי ומחושבים
(100 = 1958 בסיס: (לפי 1963 עד מ1959 שחושבו
זה בלוח הוצגו (100 = 1963 בסיס (לפי 1968 עד ומ1964
המדדים על הסברים .100 = ל1968 שרשור ידי על

במבוא. ראה החדשים
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ראשי ענף לפי ומשכורת, עבודה שכר תעסוקה, פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/9. לוח
(מדדים)

100.0=1968 ממוצע  הבסיס
19691971

תעשייתי ייצור
Industrial production

פדיון
Gross revenue

מועסקים
Employed personsשכירים

ראשי ענף

משקל
Weight

19691970197119691970197119691970197119691970

הכל 117.4§115.9121.4110.4§127.9144.0118.3137.0168.4109.7§100.00115.9סך

וחצינו; 3.95105125125119145165108112110108112כרייה

משקאות מזון,
וטבק

14.58108114125112128150103§106110103§ 106

9.91113117129115128152108109112108110טקסטיל

6.06113142188112133154111120126111121הלבשה

ומוצריו 110124143104106101105110§1.13108113118עור

ומוצריו 4.30108114120110118136104108115105109עץ

ומוצריו 2.64105113126115133174106116125106117נייר

לאור והוצאה 4.15115116110118126139104105111105106דפוס

גומי מוצרי
ופלסטיק

4.95121138162123144183107115126107116

כימיים מוצריס
נפט ומוצרי

8.59111129145112132167110116123110117

מינרלים מוצרי
אלמתכתיים

5.32112126139117142171104109118104109

בסיסית 3.19124121121128144169109114118109113מתכת

מתכת 139164132165209113122133114125§9.94124מוצרי

122144170112116116114122§127130§3.85115מכונות

חשמלי ציוד
ואלקטרוני

6.09148159175150177238126145162127147

הובלה 5.09128164195128186235129156166132158כלי

4.90104102127111104147103938310393יהלומים

1.361:6133174128147198113119130115125שונות
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TABLE XIV/9.  INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE, EMPLOYMENT,
WAGES AND SALARIES, BY MAJOR BRANCH (INDEXES)

Base: Average 1988=100.0

19691971

I
a

ta

פועלים של עבודה ימי
Mandays worked

by workers

ומשכורת עבודה שכר
שכירים של

Wages and salaries
of employees

יומי עבודה שכר
לפועל נקוב

Workers, daily
wagenomianlMajor branch

סמל

Code

1971196919701971196919701971196919701971
No.

121.8111.6122.6  §116.7§115.6160.8 §136.0103.8116.6129.6TOTAL12

111110110 115111153 125§106114140Mining and
quarrying

10

110106110 §107107137 §121101113125Food, beverage and
tobacco

1112

107107110 109114147 130101114126Textiles13

127116127 122113160 138101117128Clothing and made
up textiles

14

99103102 110112124 125108115122Leather and its
products

15

110104108 107109142 126104117130Wood and its
products

16

128107118 111113151 135105120127Paper and its
products

17

107105107 109108137 121103116129Printing and
publishing

IS

123109123 117114164 136103112128Rubber and plastic
products

19

123110123 115112161 132103116131Chemical and oil
products

20

119107120 111109157 128102117133Nonmetallic mine
ral products

21

116108115 109116161 133107120137Basic metal22

134116132 126121183 147107119135Metal products23

125115125 121118166 137103116128Machinery24

165124149 142136220 171106120134Electirdal and elec
tronic equipment

25

165131192 152132215 175104116123Transport
equipment

26

8410794 100111§107 §106104106113Diamonds27

133121130140130159§188109126144Miscellaneous23
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בתעשייה, פועלים של בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי  י"ד/10. לוח
ראשי ענף לפי :

TABLE XIV/10.  MANDAYS WORKED AND DAYS OF PAID ABSENCE OF
WORKERS IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

1970; 1971

ראשיסמל ענף

עבודה ימי
למעשה

Mandays
worked

היעדרות ימי
בתשלום

Days of paid
absence

Major branch
Code
No. האפשרי העבודה מזמן כאחוז

As percentage of possible
work time

1970197119701971

הכל12 3.83.7TOTAL12§85.386.6סך

והציבו!10 6.66.7Mining§94.491.2כרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,82.22.92.4Food§83.0מזון, beverage and tobaccoil12

86.886.23.23.0Textiles13טקסטיל13

85.986.71.71.6Clothingהלבשה14 and madeup textiles14

ומוצריו15 1.51.1Leather§89.292.0§עור and its products15

ומוצריו16 86.886.92.81.9Woodעץ and its products16

ומוצריו17 4.64.8Paper§85.483.8נייר and its products17

לאור18 והוצאה 94.894.42.11.5Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 88.988.84.55.7Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 86.889.45.45.6Chemicalמוצרים and oil products20

מינרלים21 מוצרי
אלמתכתיים

90.189.93.63.5Nonmetallic mineral products21

נסיסית22 7.78.0Basic§82.885.7§מתכת metal.22

מתכת23 84.683.83.64.0Metalמוצרי products.23

83.585.54.55.5Machinery24§מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 84.483.74.65.1Electrical§ציוד and electronic equipment25

הובלה26 79.388.78.18.2Transportכלי equipment26

90.695.1Diamonds27יהלומים27

85.785.73.41.5Miscellaneous28שונות28
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ELECTRICITY חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/11. לוח

TABLE XIV/11.  CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL
ESTABLISHMENTS, BY MAJOR BRANCH

19651971

קוטש KWHמיליוני million

ראשיסמל 1965196919701971Majorענף branchCode
No.

הכל12 1,840.32,070.8TOTAL12§1,653.6§1,225.3סך

והציבה10 201.0215.3Mining§120.3157.9כרייה and quarrying10

11121 וטבק משקאות ,249.4278.1Food§193.1240.8מזון, beverage and
tobacco'

1112

175.0236.0256.1302.7Textiles13טקסטיל13

3.84.25.06.5Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.37.37.68.3Leatherעור and its products15

ומוצריו16 33.944.544.154.0Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.784.5Paper§77.6§45.8נייר and its products17

לאור18 והוצאה 8.612.513.014.4Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 42.786.084.197.3Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 249.2373.0429.9476.2Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתייט21 מינרלים 188.0172.4186.0194.2Nonmetallicמוצרי mineral
products

21

בסיסית22 48.164.260.868.9Basicמחבת metal22

מתבת23 44.580.9100.4132.4Metalמוצרי products23

13.917.323.024.4Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 וזש1ןלי 12.220.628.729.7Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 26.743.051.465.2Transportבלי equipment26

_4.6יהלומים27 _ _ 8.88.18.0Diamonds27

"7.66.69.010.7Miscellaneousשונות28 28"

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial מפעליס ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
establishments owning power stations with a registered capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
of 300 kw. or more; excluding the Electric Corporation in East ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; קו"ט 300
Jerusalem. 1 Incl. cold storage. קירור. בחי כולל 1
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מקצועי אדם כוח
ראש* ענף לפי לסוגיהט, מועסקימ  י"ד/12. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
31 ni 1970

ראשי0מל 9נף
הכל סך
TotalAcademicians

טכנאים
Technicians

פועלים
מקצועיים

Skilled workers

הכל12 196,1854,4826,70349,988סך

והציבה10 3,897131149908כרייה

וטבק1112 משקאות 30,1062314034,596מזון,

י 27,7323524206,466טקסטיל13

11,44224384,375הלבשה14

ומוצריו15 3,4136161,589עור

ומוצריו16 9,22338933,166עץ

ומוצריו17 3,2232559513נייר

לאור$1 והוצאה 7,249103263,322דפוס

ופלסטיק19 גומי 7,78290208999מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 9,1896185291,661מוצריט

אלמתבתיים21 מינרלים 8,8451501311,364מוצרי

בסיסית22 4,902981621,333מתכת

מתכת23 18,8523116245,173מוצרי

12,3812987464,525מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 17,8651,0611,9003,604ציוד

הובלה26 15,7419241,1575,814כלי

4,3432242581שונות28
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SKILLED MANPOWER

TABUE XIV/12.  EMPLOYED PERSONS, BY !MAJOR BRANCH
(ESTABLISHMENTS WITH 5 AND MORE EMPLOYED PERSONS)

31 HI 1970

מנהליס
Managers

משרד עובדי
Clerks

מכונות מפעילי
Machinists

פועלים
מקצועיים בלתי
Unskilled
workers

Major branchCode
No.

9.07017,29644,22964,417TOTAL12

1373781,279915Mining and quarrying10

1,2501,9837,12714,516Food, beverage and tobacco1112

1,1041,4829,0138,895Textiles13

9815321,6153,877Clothing and madeup textiles14

209184712697Leather and its products15

8144682,1032,541Wood and its products16

1843687291,345Paper and its products17

3861,458968987Printing and publishing18

4366843,4071,958Rubber and plastic products19

3491,3821,8732,777Chemical and oil products20

4227672,6013,410Nonmetallic mineral products21

1923518771,889Basic metal22

9591,4754,1326,178Metal products23

4269232,1123,351Machinery24

6442,0552,2436,358Electrical and electronic equipment25

2652,4281,7403,413Transport equipment26

3123781,6981,310Miscellaneous28
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industrial products תעשייה מוצר*

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/13. לוח
TABLE XIV/13.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL. PRODUCTS (QUANTITIES)

19601971

19601965196919701971UniteProductהיחידה"מוצר

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי ל'נפט .1482341148872Milמיליון LCrude oil
טבעי מ3גז .73142134124Milמיליון m3Natural gas
ט'נחושת 5.88.310.711.010.41,000אלף tCopper ore

קוורץ 24.539.951.560.7Quartz.חול sand (marketing)
(שיווק) Ball"25.339.310.422.0*חרסית and ifre clay

(marketing)
(שיווק) it37.254.867.166.379.5Saltמלת (marketing)

t?136481548869Potashאשלג
rr1392994764"Phosphateפוספטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד טיקמח 827094951071,000אלף tStandard
2 אחר *154182228234257Other"קמח

שוטל שיבולת 285230343310337tOatsט'פתיתי (quaker)
(קוואקר)
תירס עמילן
(קורנפלור)

לתירס) (פרט עמילן

"3,0562,2423,5314,0934,187Starch (cornlfour)

9918636386181,019Starch (except cornlfour^
5,6407,0199,5789,38510,242Biscuitsיביסקוויטים

1,9073,5905,8715,8286,398Walffes"וופלים
7,0817,0328,1498,4678,860Noodlesאטריות

מצות וקמה 6,4187,5347,7478,3819,350מצות
"Matzot and matzot lfour

ומיצים פירות Fruitשימורי preserves and juices
משומרים י6,68727,21553,86758,39652,870"פירות tPreserved fruit

וקונפיטורות 4,8574,4764,5725,1055,397Jamsריבות Si marmalades
הדר פרי 4,59113,27523,59127,21837,2571,0001Citrusאלףל'תרכיזי concentrates

(1:41:6)(1:41:6)
3 טבעי הדרים 19,14640,17573,37184,1171מיץ 14,507((Natural citrus juice3

הדר פרי 19,21639,93956,77059,49170,950ffCitrusימשקה fruit drinks
מפירות קל Fruit,,2,4324,0215,9286,3116,772משקה squashes
הדר פרי Citrus,,5,03813,10516,37214,93516,169סירופ syrup

אחרים מפירות Syrup,,3,5212,6211,9442,1753,416סירופ of other fruits
ענבים 147282729610"מיץ

"
Grape juice

01,9913,2873,6923,9214,397tGlucose"גלוקוזה

משומרים Preserved,,7,55911,42038,39740,73249,268ירקות vegetables
1,4634,08127,15425,48631,522Tomatoesעגבניות
2,2752,0313,8195,2765,694Peas"אפונה

אחרים 3,8215,3087,4249,97012,052Other"ירקות vegetables

כבושים 2,4724,4167,7136,5179,582Pickledירקות vegetables
1,9483794,3813,0305,005Cucumbers"מלפפונים

rr35049610812835,,Cabbageכרוב
אחרים 174882,7222,6753,742Otherירקות vegetables

נ Refers to IV 1965  III 1966. 2 Including lfour used for
baking matzot. 3 Pasteurised juice (with or without sugar)
and preserved natural juice.

כולל 2 .1966 מרס עד 1965 לאפריל מתייחס 1

או (עם מפוסטר טבעי מיץ 3 מצות. לאפיית קמח
משומר. טבעי מיץ וכן סובר) הוספת בלי
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/13. לוח

TABLE XIV/13.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES)
)CONT.)
19601971

■ 19601965196919701971Unit'Productהיחידה4מוצר

(המשך) FOODמזון (Cont.)
כבושים 2,194זיתים 3,6834,9954,2874,777tPickledט' olives

ומוצריו Milkחלב and milk products
מפוסטר 84.2חלב ל' 107.8125.4132.2142.0MilLPasteurizedמיליון milk
מעוקר 2,637חלב ל 4,3899,61811,30312,4881,000אלף LSterilized milk
פתוח Unbottled,,7,7264,1994,3314,3304,821חלב standard milk

מקומית 2,496חמאה 3,2352,9052,9562,870tLocalטי butter
חמוצה Sour,,6,7929,2139,6239,4619,422שמנת cream

קלה מתוקה Sweet,,475417277280319שמנת cream
לקצפת Cream,,7088909751,038שמנת for whipping

רכה Softןי11,01516,54219,87021,99424,025גבינה cheese
מלוחה Salt,,1,3741,4041,602§1,0601,456גבינה cheese
קשה Hard,,6,1896,8307,712§4,094§2,629גבינה cheese

מותכת Boiled,,8396259761,1631,502גבינה cheese
ואשל לבן 13,52520,14927,73730,72633,891יוגורט,

<'
Yoghurt, lebenand eshel

Sugarסוכר
לבן Refined>21,70836,94022,24027,11829,004סוכר sugar

(מולסה) סוכר 9,65618,26512,81514,65716,694Molassesפסולת
יבשה 9,23416,11710,66412,64513,057פולפה

.'Dry pulp

וממתקים Chocolateשוקולדה and sweets
2,1034,1105,0545,5706,495Chocolateשוקולדה

למריחה 1526637628461,084Chocolateשוקולדה spread
8,27711,27712,20212,18813,159Sweetsממתקיבו
1,6371,7181,8581,8361,936Halvaחלווה

קקאו Cocoa.י582552657765834אבקת powder

נמס 2697171,003976980Instantקפה coffee

Oilsשמנים
14,02616,64923,42425,28428,308Margarineמרגרינה

מזוקקים בלתי Unrefined,,11,03224,48017,84819,55615,447שמנים oils
(export)(יצוא)

מזוקקים 31,23231,76037,87041,19446,094fJRefinedשמנים oils
אדמה 80623518f/Peanutאגוזי

2,8621,006675557700fJCocoanutקוקוס
כותנה 4,3151,1332,8583,2561421ttCottonזרעוני seed

Sunlfower,,1,474217328חמניות seed
54210158155189J(Salffowerחריע seed
'21,53028,80733,18536,85243,502סויה tfSoya
תירס *205263167156Maize
13JfPalmדקלים
27f<Nigerניגר
151182168207108ftOliveזית

הדר מפרי אתרי Essential,,134205401344549שמן citrus oils
Tehina{>1,2811,9533,1143,2613,987טחינה
5831,2681,5921,6031,708מיונית

"Mayonnaise

131נוספה ט' 1862142683011,000אלף tOil cake
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי "צור  .Up"■* לוח
TABLE XIV/13.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES)'

)GOMT.)
19601971

19661965196919701971Unit*Productהיחידה"מוצר

משכרים משקאות
(שיווק) יין

למאלט) (פרט בירה
(שיווק) עראק

ל' אלף

ל''כ אלף

15,815

20,838

877
387

14,037

28,106

1,456
.628

13,549

31,671

1,743
741

13,234

32,397

1,740
758

14,011

33,728

1,756
748

1,000 L

1,000 La

ALCOHOLIC
BEVERAGES
Wine (marketing)

Beer (except malt beer)

Arrack (marketing)

(שיווק) ליברנדי אלף
ליכ אלף

1,645
646

3,416
1,369

3,647
1,470

3,553
1,433

3,952
1,578

1,000 L
1,000 La

Brandy (marketing)

אחרים ספירטים
(שיווק)

לי אלף
ל''כ אלף

1,511
906

1,774
888

2,971
1,979

3,054
2,066

3,185
2,155

1,000 L
1,000 La

Other spirits (marketing)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
2,5633,1163,6903,8683,965tCigarettesטיסיגריות
7,54616,67715,56815,46214,748kgCigarsק"גסיגרים

מקטורת Pipe,,14,07018,72616,09718,69418,604טבק tobacco
Tombac,,32,60747,22560,60960,44762,673טומבק

הרחה 37,53043,47240,11538,75938,954טבק
"Snuff

TEXTILESטקסטיל
Yarnחוטיפ

כותנה 10,44923,31324,06522,84222,698tCottonטיחוטי yarn
סרוק צמר Combed,,1,4482,7814,0773,8014,676יחוטי wool yarn
מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (גולל

1,6612,6412,6823,0733,550
.■Carded wool yarn

)incl. vigone)

*Fabricsבדים4
כותנה Cotton,,7,58310,74811,57511,75913,314בדי fabrics

Woven,,6,6259,20610,31110,49412,164ארוגים fabrics
(להלבשה סרוגים

עליונה)
7593192273352Knitted fabrics (outer

garments)
(להלבשה סרוגים

תחתונה)
8831,4491,072992798

Knitted fabrics (under
garments)

סרוק צמר Fabricsof,,322237201210245בדי combed wool

Woven,,41401138193ארוגים fabrics
28119719017252סרוגים

.'
Knitted fabrics

* After undergoing ifnishing processes (such as bleaching, dyeing
making up etc.).

ליבון, (כגון: סופי עיבוד של תהליך לאחר *
וכוי). אשפרה צביעה,
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/13. לוח
TABLE XIV/13.  PRODUCTION OF EVDUSTRIAI■ PRODUCTS (QUANTITIES)

)CONT.) '
19601971

"i960"19651969היחידה6מוצו "19701971Unit*Product

(המשך) TEXTILES'טקסטיל (cont.)
מנופץ צמר 9847931,2471,153646tFabircsטיבדי of carded wool

וגמר ייגוניה .incl)(כולל vigone and mix
 edמעורב) wool)

סינתטיים 6471,7724,3666,0308,339t<Syntheticיבדים fabrics
Woven,,6471,6314,0445,2323,755יארוגים
Knitted,,1413223744,584יסרוגים

מלאכותיים Manmade,,488891580424363בדיט fabrics
אצטת) ,rayon)(זהורית' acetate)

מגוממים Gummed,,2321,1183,2954,1174,797בדיפ fabrics
שרמז 7783145232237Charmeuseבדי fabrics

(רפיה, אחרים Other,,2629628130בדים fabircs (raiffa,
(0sisalי!ל)

WOODעץ
לבוד 'עץ 3D40,14788,323§94,28995,58496,491m3Plywood

ובידוד ציפוי מ2לוחות 2,6982,3881,4271,6041,3071,000אלף mlPlating and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוניט (masonite and

celotex)

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 5,8038,48311,2949,3328,362tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה Writing,,12,44618,79630,03731,83236,070ינייר and printing

. paper
אחר Other,,7,97313,40118,60723,52925,066נייר paper
Cardboard>>4,8668,76314,22214,37814,462קרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
4076121,2381,3921,7701,000Tyresאלףצמיגים

t.9,94813,74021,84125,15829,746טי
344490523SS8S82'1,000Innerאלףאבובים tubes

t,9171,2191,3181,5461,498טי
CHEMICALSכימיקלים

23,39331,12630,31137,745tAnirnoniaטיאמוניה
גופרתי S83,,Ammonium.73,91277,75081,01067,82436יאמון sulphate

גופרתי Potassium,,'9,3663,8892,1675,0164,426יאשלגן sulphate
גז Ethylene,,8,60019,48521,50522,763יאתילן gas

זרחתי Dicalcium,,9,15513,29910,25513,51614,558דוסידן phosphate
גופרתית טחומצה 1561862031901,000אלף tSulphuric acid (100^)

(0/י'100)
doo'ii) הנקנית 1,59715,52416,29645,024tNitricטיחומצה acid (100;'0

זרחתית 5,8568,94412,52118,820Phosphoricחומצה acid
(7.70/4) גופרתי 412,9054,2544,3244,101Sulphuricחמרן aluminium

0.1'/.)
9,36713,92714,83314,381Chlorineנלור

זרחתיים 1,0232,5263,228Phosphoricמלחים salts
(סודה מאבל נתר

קאוסטית)
היפוכלוריט סודיום

9,59916,02015,92313,878Causticי soda

*5,6687,3507,8656,515Sodium hypochlorite
(160/0) טיסופרפוספטים 821071501711841,000אלף tSuperphosphates (16JO

6,42715,71517,76517,856tPolyethyleneטיפוליאתילן
כלוריד 3,6158,51915,010Polyvinylפוליויניל chloride
קרבונט 5721,6801,6892,546Potassiumפוטסיום carbonate

פיח
6,33312,02211,68012,572

..
Soot

411 תעשייה



(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/13. לוח

TABLE XIV/13.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (QUANTITIES)
)CONT.)
19601971

19601965196919701971Unit*Productהיחידה6מוצר

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cons.)
פורמאלדהיד ליפנול 6093883934171,000אלף LPhenol formaldehyde

6363,3623,0023,244tParaifnטיפרפין
סיכה Lubricating,,6,14524,553*שמני oils

מעובה נפט 30,28670,95885,88692,40393,801Liquifiedגז petroleum gas
(marketing)(שיווק)

מפוגל ,4233991,0451,0251,101כוהל ,Methylated alcohol
5 7,04012,05117,00619,48821,939"צבעים

"
Paints5

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה 6,2215,4096,5336,0795,295Laundryיסבון soap

תמרוקים Toilet,,1,5212,6922,8123,2283,389יסבון soap
סבון Powderedיי3752,0432,6232,6361,185אבקת soap
סבון 3997021,1001,1851,617Soap"פתיתי lfakes

נחל סינתטי 9,45612,26511,68612,37011,167Syntheticדטרגנט detergents 
liquid

 סינתטי Synthetic,,6,1179,15114,19015,32116,658"דטרגנט detergents 
powderאבקה

 סינתטי 1,0362,9864,5475,2345,235Syntheticדטרגנט detergents 
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 87,54698,333137,427168,272rr>3Ytongנ>3חומרי
שטוחה מ2זכוכית 2,5583,3002,7033,2912,7681,000אלף m*Plate glass

83,377111,66587,18891,411102,635No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה ,61,62389,78086,45092,610115,055//קערות ,Wash basins
מטבח Kitchen,,70,54055,89043,17449,82860,400>/קערות sinks

מזוגגים קיר 21,78731,50636,30234,77938,7051,000Glazedאלףאריחי tiles
טימלט 8061,2601,3121,3841,3951,000אלף tCement

סיליקט 10,7469,6041,000Silicateאלףלבני bricks
מסיליקט 2,5414,7672,4532,4352,620"בלוקים

"
Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS
מאומלות 22,71525,84522,00224,79829,730No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1444,0363,6023,2044,513tNailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33657,27259,20968,26873,341No.Electricityיחימוני meters
59.6108.2171.4184.4205.31,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,3364,7673,9093,969No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות 4,8205,8375,3784,558Commercialמכוניות vehicles

387426356296Chassisשלדותאוטובוסים

1

Buses

In establishments with 15 employees and over.
t = ton; L = litre ; No. = number ; La  litrealcohol

ויותר. שכירים 15 המעסיקים במפעלים 5

ל"כ=ליטרכוהל. יח'=יתידה; לי=ליטר; ט'=טונה; 6
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ומים חשמל "ו. ט פרק
מים חשמל

של המים מנציבות מתקבלים והנתונים לישראל. החשמל מתברת מתקבלים הנתונים
סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות, משרד
כל ידי על המוגשים חודשיים מדו"חות גחוני נכללו לא 1955 עד 1950 בשנים

הצרכנים. לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת
נצי של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג ■ בן5"מ>
בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים, בות
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ELECTRICITY חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור ט"ו/1. לוח
TABLE XV/1.  PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL,

ELECTRIC CORPORATION
'.' ' 19501971

Unit 1971 1970 1969 1965 1960 1955 1950 היחידה

MWInstalled generating
capacity 1

MillionGeneration
KWH

MWAnnual peak load

1,000 tFuel consumption

Generation

1,410 1,226 1,012

ייצור

720 410 230

7,330 6,610 5,903 4,061 2,205 1,258

1,285 1,115 944 720 420 242

1,812 1,666 1,462 1,091 636 393

100מגוט

543מיליון
קוט"ש
110מגו"ט

ט' 193אלף

ייצור כושר
1 מותקן

ייצור

עומס פסגת
שנתית

בדלק שימוש

Mains 1 רשת1

HV transmission £
distribution lines

LV distribution lines

Distribution power
transformers

Capacity ofdistri
bution transformers

km

km

No.

MVA

8,930 8,562 8,121 6,826 4,770 2,982 1,801

6,218 6,062 5,938 5,468 4,565 3,030 1,867

9,534 9,027 8,519 6,876 4,831 3,050 1,613

2,966 2,739 2,401 1,728 992 544 214

קמ

ק''מ

מספר

מו"א

מסירה קווי
במתח והלוקה

גבוה

במתח חלוקה קווי
נמלך

טרנספורמטורים
לחלוקה

הטרנס הספק
פורמטוריס
לחלוקה

Million
KWH

TOTAL

Industry*

Water pumping

Others

Numberof consumers 1,000 949 912

חשמל sמבירות alesricit y,Elect

הכל 4641,0471,8573,4505,0685,6976,328מיליוןסך
קוט"ש

2 1413026691,2101,7151,8782,119תעשייה

מים 5468401,1871,3941,428§117336שאיבת

6421,4002,1662,4252,781§206409אחרים

ID1umersConsצרכני

759 551 324 179 אלף צרכנים מספר

J At the end of each year. השנה. בסוף 1

2 Incl. sales to nonindustrial consumers who pay according לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים מכירות כולל 2
to the industrial tariff. תעשייתי. תעריף
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WATER o>n

יישוב וצורת שימוש, מקור, לפי כללית, מים תצרוכת  ט"ו/2. לוח

TABLE XV/2. _ TOTAL, WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND TYPE
OF SETTLEMENT

19581970/71

מעוקבים מטרים Millionמיליוני cubic meters

לוו Calendarשנת year tתקציב Budgetשנת year

119581196019621964/651967/681968/691969/701970/71

הכל סך

מלוחים מים מזה:

1,2741,3381,3731,329

101

1,411

119

1,537

115

1,564

§110

1,659

117

TOTAL

Thereof: salt water

Source

Selfsupply

Wells

Surface water

From suppliers

"Mekorot"

Others

Use

Domestic

Industry

Agriculture  Total

הספקה מקור
עצמיים 617547544557556581מקורות

427377391406413433בארות

עיליים 190170153151143148מים

אחרים 7567828679801,0081,078מקורות

מקורות 627639725828853923חברת

אחרים 129143142152155155ספקים

שימוש

197ביתי /915174199212231241255

54תעשייתי 4655S566707586

הבל סך  1,087חקלאי 1,0321,1441,0751,1331,2361,2481,318

Agricultural consumption, by typeof settlement2 2 יישוב צורת לפי חקלאית/ תצרוכת

ויישובים ערים
עירוניים

877879808286Towns and urban
settlements

55מושבות .. ■55596262 68Moshavot
338308328373377410Moshavimמושבים

 519507523560564586Qibbuzimקיבוצים

וחוות 514245484848Institutionsמוסדות and farms ,

מיעוטים 101115171820NonJewishכפרי villages

8474849697100Otherאחרים

1 Rough estimate.
2 See introduction.

גולמי. אומדן 1

מבוא. ראה 2
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בינוי "ז, ט פרק
באר אשקלון' אשדוד, מקומיות; רשויות
גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בני שבע,
יעקב, זכרון הרצליה' השרון' הוד דימונה,
(מוצקין, חיפה קריות חיפה' חולון. חדרה,
סבא, כפר ירושלים' טבריה' וים), ביאליק
נצרת, ציונה, נם נהריה, לוד, כרכור,
תקוה, פתח חנה, פרדס עפולה, עכו, נתניה,
גת, קרית אתא, קרית אונו, קרית צפת,
רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון, ראשון

אביביפו; ותל רעננה השרון,
בנייה! חברות 18
השיכון; משרד

ציבו עבודות מחלקת  העבודה משרד
ריות!

1 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 שפנו
בעי מודעות עיתונות, קטעי בנייה, לצורכי
מאו שבאמצעותם שונים ופרסומים תוגות
הניב הארחה ובתי תעשייה מפעלי תרים

להיבנות. עומדים או נים
מדווחות הבנייה אישור על
שהן: ובנייה, לתכנון ועדות
גת, בישנים, אשרי, אילת> מקומיות: ועדות
התח הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע, לכיש,
זמורה, הדרומי, השרון הדרים, המרכז, תון,
השרון, חוף הכרמל, חוף אילות, חבל זבולון,
מנשה, יהודה, מטה לודים, יזרעאלים, טובים,
סומכי; נצרת, הגליל, נוף הגליל, מרום
שורקות, השרון, צפון חפר, עמק הירדן, עמק
ותמר שרונים שקמים, שפרעם, שמעונים,

הנגב. רמת
שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
בתיבות, עילית, בצרת רמון, מצפה ירוחם,

ושלומי. שדרות ערד,
ואומדן חישוג שיטות

הנתונים סיכום
וחש דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום

ה בניי
פיזיים נתונים א.

והמגרים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת הבנייה: התחלת
שהוחל דירה או בניין שטח בבנייה:
הנקוב. במועד נסתיימה טרם אך בבנייתם,
הטכני במובן נגמר כשהבניין הבנייה: 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 היא לדיור. המיועד ארעי או קבוע
או מהרחוב נפרדת גישה לה ויש שירות
הבניין. בתוך אחרות דירות עם משותף משטח
אורחים, חדרי שינה, חדרי דיור: חדרי
ששט ובדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי
 שירות חדרי כולל אינו ויותר. מ"ר 6 חם
הולים וכן רחצה חדרי שימוש, בתי מטבחים,

מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים
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: חרש 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 357 מיוחד בפרסום מופיעים נים
לבניינים מתייחסים הנתונים המבוא). בסוף מה
השטח אם קיימים, לבניינים ולתוספת חדשים
לא התוספת. ידי על גדלו החדרים מספר או
במבנים פנימיים שינויים תיקונים, נכללים

בשימוש. ושינויים
מקורות

בנייה וגמר בנייה התחלת על
מדווחים:
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לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז
; ביותר קטן הוא ביצוע

שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה
, אישרה

לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה
אושרה. שבה השנה

גדול מחלק מתקבלים 1968 בשנת החל
לגבי וגמר התחלה על נתונים האלו מהוועדות

מ"ר. 300 על עולה ששטחם הבניינים כל
כספיים נתונים ב.

המקומית הגולמית ההשקעה
מגורים בבתי

מגורים בבתי המקומית הגולמית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
היא אולם הבניינים, הוקמו עליה הקרקע ערך
בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את כוללת
הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים הבניינים

וכוי. רווחים מתח מסים,
חישוג ודרכי מקורות

(בשנים הפרטית בבנייה ההשקעה ערך
(בשנים הציבורית ובבנייה (1962 עד 1960
הכפלת ידי על התקבל 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 הפיסיים הנתונים מקור
למגורים השונים הפנייה לסוגי למ"ר ממוצע
במשרדי שנאספו נתונים סמך ,על התקבל

שובים. ומקבלבים השיכון פמשרד הטאבו'
למגורים הפרטית בבנייה ההשקעה בחישוב
על משופרת שיטה הופעלה ואילך' 1963 משנת
בנייה וגמר התהלה לשטחי נפרד משקל מתן ידי
למ"ל הממוצע המחיר כאשר שגה, רבע בכל
שהתקבלו1 התוצאות על מבוסס למגורים בנייה

ב1965). (החל תקופתיים מסקרים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי ניתוח
כספיים אלו7"למונחים 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

מכורות לא חדשות דירות סקרי
פרטית בבנייה

המרכזית הלשכה החלה '1968 בסוף
השיכון, משרד הזמנת פי על לסטטיסטיקה,

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 ובנייה, לתכנון הוועדות
נתונים מספקות בנייה, וגמר התחלה על חות
נתונים סמך על ידן. על המתאשרת הבנייה על
הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו אלה
(דרך הוועדות בתחומי הפרטית הבנייה וגמר
להלן). ראה הנ"ל, בוועדות האומדנים חישוב
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 בנייד. 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 לערד,

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 להארחה הבנייה על בדיווח גור
גם לעיל, הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס,
הפיגור על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על
שאלונים שונים: ממקורות המתקבל האפשרי
עיתונות, קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו

וכד'. בעיתונות מודעות
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
מסך אתוזים ב9 הסתכם ,1971 לשנת הפרטית
הכל מסך אחוזים וב6 הבנייה התחלות הכל

הבנייה. גמר
הפר ובנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות טית
לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על המבוססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו ובנייה,
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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
שעליה חם, אספלט שכבת הוא עליון ציפוי

פוליה. או עדשיה, סומפומיה, מפזרים
המסעד. רוחב את כולל (מטרים) הדרך רוחב
כולל רכב' כלי לתנועת המשמש הדרך וחלק

שוליים. כולל אינו וחניונים. רחבות
מקורית

התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
עבודות ביצוע. על גם מדווחות בנייה, וגמר
משרדי השיכון; ומשרד מע"צ ציבוריות:
הקרן היהודית; הסוכנות אחרים; ממשלה
חברת בנייה; חברות שלוש 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 בתהום
ידי על והן עצמן המקומיות הרשויות ידי
הרשויות בתחום ממשלה. ומשרדי הברות
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

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
והוצאות שכר "שכירים, החודשית הסידרה
המתפרסמת ציבוריות" ועבודות בבנייה ענודה
. מעבר ידי על .1971 ביגואר עודכנה מ1968

חדש. לטדגם
.1 מס' ; 1969 ,2 מס' לישראל הסטטיסטיים לירווונים

החד הדירות על שנתיים חצי סקרים בעריכת
הבנייה במסגרת הנבנות מכורות הלא שות
ירו עירוניים: ויישובים ערים ב33 הפרטית
אשקלון' אשדוד, חיפה, אביביפו, תל שלים,
הרצליה, גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר
נהייה' לוד' סבא' כפר טבריה' חולון' חדרה'
פתח חנה, פרדס עפולה, עכו, נתניה, ציונה, נס
קרית ביאליק, קרית אתא, קוית צפת, תקוה,
רמלה, רחובות, לציון, ראשון מתקין' קרית ים,

רעננה. השרון, רמת גן, רמת
הגדרות

ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה; דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
מועל שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה קיים
הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו לא זה
מושכרת דירה או עצמי לשימוש שנבנתה דירה

כמכורה נחשבת
במועד שנמצאה דירה גמר. לפני דירה
משקופים' הבאים': הבנייה משלבי באחד הסקר
ומו ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית, אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה, טיח, זאיקה,

אוכלסה.
במועד שנמצאה דירה שלד; עד דירה
יצי או חפירה הבאים: מהשלבים באחד הסקר

מחיצות. או גג קירות, בניית יסודות, קת'
מקורות

כל מחקירת נתקבלו המובאות1 התוצאות
שאלון באמצעות בסקר שנכללו החדשות הדירות
כן וכמו בתים ולועדי לקבלנים שהופנה מיוחד
הלשכה. עובדי ידי על הבניינים של פקילה ע"י

ציבוריות עבודות
הגדרות

עבודות התחלת היא העבודה התחלת
סלי של למטרות החציבה או החפירה היישור,

ביוב. או מים צינורות י 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
במוספים הופיע וההגדרות התוצאות של מפורט. תיאור 1

..1971,12 ומס' 1971,1 מס' ,1970
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היומיים השכירים (בעיקר שכיר ואותו היות
חודש באותו לעבוד עשוי בענף) הרוב שהם
של למעשה היא המדידה קבלנים' מספר אצל
אחד יזם .לפחות מאוישות שהיו משרות מספר

שכר. עבורן שולם ואשר בחודש
שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר שכר.
עבודה. לימי מתורגמות כשהן נוספזת עבודה .
וכוי) מחלה' חג, (חופשה, העדרות ימי כולל לא

.עבורם. שילם אם אפילו
ברוטו התשלומים כל הוא עבודה שכר
התשלום בגיליונות המופיעים הניכויים) (לפני
שכר ומקדמות. שכר הפרשי כולל לשכירים, '

מש יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: העבודה
מיוחדים, עבודה תנאי עבור תוספת ותק, פחה,
נוס שעות עבור תשלומים מקצועית, תוספת .

ממשלתיות, חוב באיגרות שכר תוספת פות,
שכר ,"13 "משכורת הבראה, דמי פרמיות,
מחלה, חג, חופשה, (ימי היעדרות ימי עבור
חשבון על שולמו אם והשתלמויות, מילואים
תשלומי כולל: אינו העבודה שכר המעסיק).
פיצויים תשלומי לעבודה, נסיעה דמי אש"ל, י

ופנסיה.
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,
אגרות כגון: שכירים בהעסקת הקשורות רות
חשבונו על רוכש שהמעסיק ממשלתיות חוב
בגדי , על הוצאות שכירים, להעסקת בקשר
מועדון, מזנון, מטבח, החזקת על עבודה,
עובדים, והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה,

וכר. לעובדים דיור

והוצאות שבר "תעסוקה, החדשה בסידרה
האוכ של יותר טוב כיסוי ניתן בבינוי" עבוהה
ממדגם הנתונים קבלת ידי על הנחקרת לוסייה
מעוד מסגרת מתוך שהוצא קבלנים של מוגדל
מלא כיסוי ידי על כן וכמו הענף של יזתר כנת

המוחזקים. מהשטחים השכירים של יותר
באופן להשוות ניתן לא אלה שינויים בגלל
הסידרות שתי של המוחלטים הנתונים את ישיר
להשוואה ניתנים החדשה בסידרה המדדים אולם
הקודמת הסידרה למדדי המשך מהווים והם
קשר". ב"מקדם שקושרו (1971 ינואר (לפני
ממוצעי בין היחס סמך על חושב זה מקדם
לתקופה הקודמת והסידרה החדשה הסידור.

.* 1971 עד ^11970
כ של ממדגם ישירות מתקבלים הנתונים
מלש בן וכמו שבירים המעסיקים קבלנים 150
המוחז מהשטחים השכירים עבור התעסוקה כות
התשלום גיליונות על מבוסס הדיווח קים.

אחרים. ומסמכים לשכירים
החדשה הסידרה נתוני בין הפרשים יש
ממקו ושכר "תעסוקה מקבילה סידרה ונתוני
י"ב). פרק (ראה לאומי" לביטוח. המוסד רות
נתוני כי מראה הסידרות שתי גתוני השוואת
בין וההפרש יותר גבוהים הלאומי הביטוח
מטעות הנובעים להפרשים (פרט הסידהות שתי
ממקו בסידרה הפללה ידי על מוסבר דגימה)
קבלניות בקבוצות חברים של לאומי ביטוח רות
ועיבוד איסוף בשיטת השזגי ידי כן'על ובמו

הנתונים.
והקשר החדשה הםידרה על1 נוספים פרטים
לירחון כמוסף ראה הקודמת הסידרה לבין בינה

.1971,11 מם' לישראל הסטטיסטי
הגדרות

אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
(שכר) כסף שווה או בכסף תמורה וקיבל
חודשי. או יומי בסיס על מחושבת כשהתמורה
יומיים השכירים, מספר שכיר: משךות
קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא וחודשיים.

פרסומים

תשכ"ח עליסודיים ספר בתי מיבני סקר (312)
^1969 עד 1967) בישראל הבינוי (332)

'(1969) בקיבוצים מגורים סקר (356)
(1970 עד 1968) בישראל הבינוי (357)

טכניים פרסומים
דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)

■. המייעצת הציבורית הוזעדה
בסלילה התשומה מתירי מדד (24)

. י י ■ מיוחדים 8רפומים

(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)

(1967 עד 1965) בישראל הבנייה (259)
(1968 עד 1966) בישראל הבינוי (304)
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BUILDING

Sq. m. thousand

ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/1. לוח
TABLEXVI/1. AKEA OF BUELDBVG, BY PURPOSE

194&1971

בנייה

מ*ר אלפי

משק מבני
חקלאי2

Nonresidential
farm buildings2

ציבור! מבני
Public buildings1

תעשייה
Industry

הארחה,
עסקים
ומשרדים
Hotels,

commercial and
ofifce buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series3
3 קיימת סדרה

בנייה completedBuildingנמר
1949843749264028

19552,1451,84610410491

19602,9851,947109347325257

19623,3732,43016440130375

הבנייה beganBuildingהתחלת

19552,1161,7898995143

19602,8351,777224404282148

19624,0422,982156443364. ' ■ 97

> הארץ) (כל חדשה סדרה
גנייה גמר

New series (whole country)4
Building completed

19603,4852,195134374424358

19613,4062,029233551375218

19623,9512,739194456392170

19634,0782,915no476403174

19644,3652,964206560460175

19654,7243,125274587547191

19664,8713,116298510807140

נ19673,5182,381206288504 39

19683,4211,994316325618168

§19693,6432,428190361528136

§19704,4573,1341S3501508161

19715,3753,805230491615234

בניי begunBuildingההתחלת
19603,4332,077259464365268

י1961 4,4192,954305 '506477177

י1962 4,6743,288182553447204

19634.5493,160214542456177

19645,6093,752315720628194

19654,7323,089330437768108

19663,4212,057246288654176

19672,8151,650176233560196

19683,8222,396219332744 .131

§ 19695,1143,667217463619148

§19705,8724,448217489528190

19716.6405,020336466698120

* For the years 19491957 public buildings built by theHousing
Division, the Public Works Department and the Jewish Agency
are not included. 2 Data in the previous series refer to
buildings erectedby the Jewish Agency, for which reporting began
in I 1959. J The previous seires included the public building
by the government and by the Jewish Agency all over the country
and mostof the pirvate building; not including mostof the private
building in the jurisdictionofPlanning and Building Committees,
which dp not repotr on building begun or completed. * New
series includes building all over the country under jurisdiction of
all Planning and Building Committees including those not yet
reporting on building begun and completed.

שנבנו ציבור מבני נכללו לא 1957 עד נ 949 בשנים 1

והסוכנות הציבוריות העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על
למבנים מתייחסים הקודמת נסדרה הנתונים 2 היהודית.
הוחל עליהם והדיווח בלבד היהודית הסוכנות ידי קל שהוקמו
הבנייה את גללה הקודמת הסדרה 3 .1959 בינואר
הארץ בכל היהודית והסוכנות הממשלה ידי על הציבורית
הבנייה עיקר את כללה לא היא הטרטית. הבנייה רוב ואת
על מדווחות שאינן ולבנייה לתכנון ועדות בתחומי הפרטית

בנייה. וגמר בנייה התחלת
בתחומי הארץ בכל הבנייה את כוללת החדשה הסדרה 4
מדווחות לא שעדיין אלה גולל ולבנייה, לתכנון הוועדות

בנייה. וגמר בנ"ה התחלת על
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ייעוד1 לפי הבנייה, שטח מדדי  ט"ז/2. לוח
TABLE XVI/2.  INDEXES OF AREA OF BUILDING, BY PURPOSE 1

19601971

משק מבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

מבני
גיבור
Public
buildings

תעשייה
Industry

הארחה,
ומשרדים עסקים

Hotels,
commercial and
oiffce buildings

מגוריס
Residential

הכל סך
Total

completedBuilding
100100

8861

9247

9549

10849

12953

19039

11939

14647

12538

12045

14565

begunBuilding
100100

13166

12276

12566

17272

21040

17966

15373

20449

17055

14571

19145

Base: 1960 = 100 הבסיס;

100 100

147 174

122 145

127 82

150 154

157 204

136 222

77 154

87 236

97 142

134 114

131 172

100 100

109 118

119 70

117 83

155 122

94 127

62 95

50 68

72 85

100 84

105 84

100 130

בני יהגמר

100100

9892

113125

117133

125135

136142

140142

101108

9891

105111

. 128143

154173

בנייההתחלת
100100

129142

136158

133152

163181

138149

10099

8279

111115

149177

171214

193242

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

§1969

§ 1970

'1971

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

§ 1969

§1970

<1971

1 New series  see note * to Table XVI/ 1 . .1/1*0 Tfr^ 4 n*nnmntnn >Y>7t> 1
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ומחח am לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח
19691971

מר אלפי

הבנייה :גמר Building completedהבנייה הו/חלי/^

רמהו? יי?מ
הכל למגוריםTotal1סך ■

Residential הכל> Totalסך

§ 1969§ 1970.1971.§ 1969 .§1970.1971§ 1969§1970.1971

הכל 4,457סך 3,6435,3752,4283,1343,8055,1145,8726,640

448ירושלים 389684244332456597759958

633הצפון 656647399420440619754790

632חיפה 445776331444518; 775750754

960המרכז 7571,0964456027919991,1481,373

אביב 1,334תל 1,0)31,5118201,0911,2041,6171,6421,893

450הדרום 383661189245396507819872

 ציבורית בנייה
הכל 1,240סך 1,0131,7456558711,2851,5192,1071,985

156ירושלים 11427275134192196327417

228תצפון 255237168163183. 219353345

' i

205יויפה 132287110159197■ 274279227

. 191המרכז 15424967132209205277251

אביב 188תל 148292102120192309321236

272הדרום 210408136163312316550509

 פרטית בנייה
הכל 3,217סך 2,6303,6301,7702,2632,5203,5953,7654,655

292ירושלים 275412169198264401432541

405הצפון.. 401410231257257.400401445

427חיפה 313489221285321501471527

769המרכז 6038473784705827948711,122

אבינ 1,146תל 8651,2197189711,012'1,3081,321I ,657

178הדרום 173253538284191269363

ושירותים, חדרים תוספת חדשות, דירות כולל השטח 1
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TABLE XVI/3.  BUILDING AREA, BY INITIATING SECTOR AND DISTRICT

19691971

Thousand sq. m.

Building begunהשנה בסוף tבבנייה endofyearUnder construction £

Residentialלמגורים1 הבל1 Residential1Initiatingלמגורים'Totalסך sector
and district

§ 1969§1970.1971196919701971196919701971

3,6674,4485.0207,690 6,2754,015 8,9555,3296,544TOTAL

4015576891,153 842484 1,427709942Jerusalem

404554530811 690458 954592682Northern

5815685671,072 954589 1,050713762Haifa

635856I, 1361,314 1,126684 1,5919381,283Central

1,3561,3681,5042,220 1,9121,370 2,6021,6471,947Tel Aviv

2905455941,120 751430 1,331730928Southern

1,1001,7111,4203,184 2,3171,522 3,4242,3622,497
Public building
total

127280348526 355239 671385541Jerusalem

160282249426 301221 534340406Northern

229233170484 410262 424336309Haifa

154229198367 281206 369303292Central

22525887588 455257 532395290Tel Aviv

205429368793 515337 894603659Southern

2,5672,7373,6004,506 3,9582,493 5,5312,9674,047
Private building
total

274277' 341627 487245 756324401Jerusalem

244272281385 389237 420252276Northern

352335397588 544327 626377453Haifa

481627938947 845478 1,222635991Central

1,1311,1101,4171,632 1,4571,113 2,0701,2521,657Tel Aviv

851i6226327 23693 437127269Southern

. Area includes new dwellings, addition of rooms and services.
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ומחוז יחם לפי ושטחן, דירות  A/vsj לוח
19691971

הננייה Buildingגמר completedהבנייד התחלת

ומחוז יוזם
Dwellings מ"ר)דירות (אלפי שטח

Area (thousand sq.m.)
Dwellingsדירות

§1969§1970.1971§1969§1970.1971§1969§1970.1971

הכל 38,370סך 31,340 25,6302,2252,9123,54536,94046,02050,930

4,320ירושלים 3,230 2,4702343174383,9005,2807,610

3,910הצפון 4,090 4,3503413603583,9605,6305,050

5,760חיפה 4,870 3,5303074224956,1806,4906,100

7,610המרכז 5,780 4,2003855387116,0208,66011,070

אביב 12,300תל 10,630 8,6607991,0661,18613,66013,93014,380

4,470הדרום 2,740 2,4201592093573,2206,0306,720

 ציבורית בנייה
הכל 15,600סך 11,160 9,1506178211,20413,52021,320i 7,8*0

2,080ירושלים 1,580 960721281821,4803,0804,360

2,040הצפון 2,020 2,3601561481521,8903,5102,870

2,600חיפה 2,120 1,5001031551922,8603,1502,270

2,560המרכז 1,680 930601211911,9303,0702,510

אביב 2,470תל 1,600 1,4401011191922,7903,3501,120

3,850הדרום 2,160 1,9601251502952,5705,1604,750

 פרטית בנייה
הכל 22,770סך 20,180 16,4801,6082,0912,34123,42024,70033,050

2,240ירושלים 1,650 1,5101621892562,4202,2003,250

1,870הצפון 2,070 1,9901852122062,0702,1202,180

3,160חיפה 2,750 2,0302042673033,3203,3403,830

5,050המרכז 4,100 3,2703254175204,0905,5908,560

אביג 9,830תל 9,030 7,22069894799410,87010,58013,260

620הדרום 580 4603459626508701,970
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TABLE XVI/4.  DWELLINGS AND AREA, BY INITIATING SECTOR AND
DISTRICT
19691971

Building begunהשנה בסיף Underבנייה construction at endofyear

Initiating sector
and distirct

מר) (אלפי שטח
Area (thousand Dwellingsדירות(.נם^

מי (אלפי שטח
(thousand sq.ro.)

ר)
Area

§1969§1970.1971196919701971196919701971

3,4594,2014,76841,24055,92068,4803,8865,1756,398TOTAL

3895436764,5806,6309,920471697935Jerusalem

3474884554,7606,3007,440409537634Northern

5585455476,4808,1008,440578701753Haifa

5747831,0626,7409,62013,0806478921,243Central

1,3321,3481,47713,42016,72018,8001,3621,6441,935Tel Aviv

2594945515,2608,55010,800419704898Southern

1,0521,6531,33818,85029,01031,2901,4942,3262,460
Public building
total

1222733402,5704,0706,350235380538Jerusalem

1442692152,8604,3505,180209330393Northern

2232291663,330 .4,3604,030258332306Haifa

1462201822,5003,8903,840199298289Central

' 224258863,1604,9103,560' 257396290Tel Aviv

1934043494,4307,4308,330336590644Southern

2,4072,5483,43022,390 ■26,91037,1902,3922,8493,938
Private building
total

2672703362,0102,5603,570236317397Jerusalem

2032192401,9001,9502,260200207241Northern

3353163813,1503,740" 4,410320369447Haifa

4285638804,2405,7309,240448594954Central

1,1081,0901,39110,26011,81015,2401,1051,2481,645Tel Aviv

66902028301,1202,47083114254Southern
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יוזם ל*י וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות,  ט"ז/5. לוח
TABLE XVI/5.  DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR,

AND ROOMS, BY INITIATING SECTOR
19691971

Initiating sector and rooms

בנייה התחלת
Building begun

.1971 §1970 §1969

בנייה גמר
Building completed

.1971 §1970 §1969

וחדרים יוזם

DWELLINGS TOTAL

Size

1 room

2 rooms

3 rooms

4 rooms

5+ rooms

Public building

1 room

2 rooms

3 rooms

4 rooms

S + rooms

Private building

1 room
2 rooms

3 rooms

4 rooms

5+ rooms

50,930 46,020 36,940 38,370 31,340 25,630

190 390 380

2,770 3,760 3,940

32,220 29,110 22,320

13,590 11,350 8,890

2,160 1,410 1,410

17,880 21,320 13,520

70 110 90

1,050 1,440 1,300

13,780 15,470 9,580

2,840 4,260 2,500

140 40 50

33,050 24,700 23,420

120 280 290

1,720 2,320 2,640

18,440 13,640 12,740

10,750 7,090 6,390

2,020 1,370 1,360

260 450 420

3,280 3,710 4,180

23,850 19,100 15,790

9,790 7,200 4,700

1,190 880 540

15,600

70

1,130

11,160

3,200

40

11,160

150

1,470

7,950

1,540

50

9,750

no

1,560

6,740

720

20

22,770 20,180 16,480

190 300 310

2,150 2,240 2,620

12,690 11,150 9,050

6,590 5,660 3,980

1,150 830 520

הכל דירותסך
בנות: דירות

אחד חדר

חדרים 2

תדרים 3

חדרים 4

חדרים 5 +

ציבורית בנייה

אחד חדר

חדרימ 2

חדרים 3

חדרים 4

חדרים 5 +

פרטית בנייה

אחד חדר

חדרים 2

חדרים 3

חדרי0 4

חדרים 5 +

הכל סך  83,480105,320132,390124,010155,690176,690ROOMSחדרים TOTAL
77,72098,670123,750117,920148,110167,970Inבדירות dwellings

26,49033,43048,82041,74066,63055,570Publicציבורית

51,23065,24074,93076,18081,480112,400Privateפרטית

1 נוספים 5,7606,6508,6406,0907,5808,720Additionalחדרים rooms1

(מ"ר) לדירר, ממוצע 86.892.992.493.691.393.6Averageשטח area per
dwelling (m2)

67.473.677.277.877.574.8Publicציבורית

97.6103.6102.81018103.2103.8Privateפרטיו/

' 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

בהתיישבות. היהודית הסוגנות ידי ועל ילדים
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ומחוז הדירה שטח לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות ט"ז/4.ל לוח
TABLE XVI/6.  DWELLINGS IN PUBLIC RESIDENTIAL BUILDING, BY AREA

OF DWELLING AND DISTRICT
19691971

בנייה .גמר Building completedננייה rbnnnBuilding begun   
ומחוז (מיר) הדירה שטח
Arcs of" dwelling (5Q. m.)ו

and distirct
§ 1969§19701971§1969§1970.1971

total הכל 9,15011,16015,600סך 13,52017,880  21,320 

Up to 50 880590680340410עך 430
51601,420580790360670 940
61703,5403,3304,3103,5306,030 5,940
7190■ 3,0006,0507,6707,7409,550 11,070 ■

91 +3106102,1501,5501,220 2,940

■ Jerusalem 9601,5802,0801,4804,360ירושלים 3,080
Up to 50 110201012060עד 50
51606014010240 ■ 20
6170180240440290750 440
71905009309007602,780 1,420
91+ .'110250720310530 1,150

Northern 2,3602,0202,0401,8902,870הצפין 3,510
Up to 50 22015017050170עד 120
5160500201206050 70
6170750. 540 360510890 740
71908101,280 ■1,2901,1901,480 2,350
91+803010080280 230

Haifa 7,5002,1202,5002,8602,270חיפה 3,150
Up to 50 100401103040'עד 30
5160150707030 60
61707808409707801.030 1,620
71904701,0901,3601,9201,150 1,360
91 +

■ 
809010050 80

Central ' tS n8n'9301,6802,5601,9302,510 3,070
Up to 50 17090504020עד 60
516017011021060260 360
61702906808306801,160 1,130
71903007201,3801,050970 1,440
91 +


8090100100 80

Tel Aviv אביב 1,4401,6002,4702,7901,120תל 3,350
Up to 50 40305050עד 

5160110802401020 250
6170: 750440770650350 940
71904709607901,390700 1,540
91 +709062069050 620

. Southern 9602,160,;הדרום ,.3,8502,5704,750 5,160
Up to 50 24026029050120.סד 170
5160430160140200100 180
61707905909406201,850 1,070
71904501,0701,9501,4302,470 2,960
91+5080530270210 780
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ומחוז ייעוד ל6> למגורים, שלא הבנייה שטח  ♦7/t"o לוח
TABLE XVI/7.  NONRESIDENTIAL. BOLDING AREA, BY PURPOSE AND

DISTRICT

19691971

Sq. m. thousand מ"ר אלפי

District

הבנייה גמר
BuildingcompletedBuilding begun

i

השנה בסוף בבנייה
Under construction at end

of year

§196?._§1970..1971§1969 .§1970.1971
i

§1969§1970.1971

מחוז

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

mmerciע6קיםהארחה,ני/י al, c oHotels
uומשרדים i 1din gsce bSl offi

הכל :53230217217336407471577נ190סך

382661464997133156192ירושלים
.292021231525282327הצפון
212015271019312125חיפה

י 271334241841253037המרכז
אביב 4261787610584152196202תל
. 331321212070384594הדרום

התעש ryIndusיי t

הכל 361501491463489466474462437סך

193865375060475954ירושלים
דד9658567265844249הצפון
3481113928791727856חיפה

741621031301306915412288המרכז
אביב 72971006393102868284תל
666554696460737278הדרוס

IdingsbuPublicציבורמבני

הכל 5285086156195286981,2471,2671,350סך

8350100111100112177227239ירושלים
. 10394658883100135124159הצפון

4971113656667253248202היפה
14998951238375187172152המרגז

אביב 778512912276203304295369תל
67110113no120141191201229הדרום

Nonresidential farm
buildings

חקלאי משק מבני

הכל 13616123414819012013216147TOTALסך

5222312Jerusalemירושלים
■294165הצפון 32375127239Northern
1016171019109125Haifaחיפה

628573876152765231Centralהמרכז
אביג Tel__2'תל Aviv
2817771770719722Southernהדרום
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/ הפרטית בבנייה שנגמרו מגורים בנייני של הבנייה משך  ט"ז/8. לוח
הבניין שטח לפי

TABLE XVI/8 DURATION OF BUILDING OF PRIVATE RESIDENTIAL
BUHJJINGS COMPLETED 1, BY AREA OF BUILDING

19691971

Size group
)area ofbuilding in sq. m.)

(חודשים) בנייה משך
Duration of building

)months)

חציוני 

לבניין
Median per
building

ממוצע
לבניין

Average per
building

שטח
ממוצעשטח

לבנייןהבניינים
(מר)(מ'ר)
Area ofAverage
buildingsarea
(sq. m.)3uilding

(sq. m.)

בניינים
Buildings

גודל קבוצת
במר) הבניין (שטח

TOTAL

I 149
150 299
300 499
50O 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

10.6 11.8 889 1,269,205 1,427

13816,07011615.69.7
14831,00621012.49.8
11042,52538711.99.2
226137,6666099.59.4
326272,91083710.110.0
307372,9411,21511.511.5
95159,9231,68313.012.1
77236,1643,66816.616,0

הכל סך
1 149

150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

TOTAL

1 149
150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

11.1 11.8

§1970

871 1,679,303 1,929

25530,09311813.710.5
33071,10121512.110.0
17568,28839010.7.10.3
248151.0436099.9'9.8
313264,39384510.510.3
336412,2401,22711.411.6
126213,3031,69311.711.8
146468,8423,21115.515.1

הכל סך
1 149

150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

1971

הכל TOTAL"1,9861,888,26595112.412.1סך

1 149■ 18621,497116. 10.39.0I 149
150 29929863,12321211.611.0150 299
300 499 19878,37439611.0■ 11.3300 499
500 699224136,17360811.511,2500 699 ...
700 999369309,74083912.012.0700 999

1,0001,499391475,6341,21612.612.31,0001,499
1,5001,999129219,3621,70014.213.81,5001,999
2,000+191584,3623,05917.516.82,000+

' Excl. part of the residential buildings in rural settlements;
data cover more than 80 percent of the area of new residential
buildings pirvately built. .

כפריים, ביישובים למגורים מהבניינים חלק בולל אינו 1

הבניינים שטח הכל מסך אחוז 80 מעל מכסים הנתונים
הפרטית. בבנייה שנבנו למגורים החרשים
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גבניין הקומות מספר הפרטית'/לפי בבנייה ושטחם מגורים בנייני  ט"ז/9. לוח
TABLE XVI/9.  PRIVATE 1 RESIDENTIAL, BUILDINGS AND THEIR AREA,

BY NUMBER OF FLOORS IN BUDDING
19681971

בניינים
Buildings

מ''ר) (אלפי הבניינים .mשטח thousand)Area ofbuildings (sq.שטוז bsots
(מ"ר) לבניין
Average
area per
building
Sq, m

הכל סך
Total

בבניין Floorsקומות in building

12345+

בנייה completedBuildingגמר

Absoluteמוחלטיםמטפריט numbers

19681,17699444100300305245845

§ 19691,4271,26958118412422259889

§ 19701,9291,679100147458560414871

19711,9861,888781133504638535951

Percentagesאחוזימ

1968100:04.410.030.230.724.7

§ 1969100.04.69.332.533.2. 20.4

§1970100.06,0■8.827.333.324.6

1971100.04,17.126.733.828.3

בנייה Buildingהתחלת Begun

מוחלטים Absoluteמספריט numbers

19681,4711,26666100405415280861

§19692,0322,093?9185505667637,i030

§19702,4002,196116166595677642915

19712,6502,82795179679930. 9441,067

Percentagesאחתיג

1968100.05.27.932.032.822.1

§ 1969100.04.78.824.131.930.5

§ 1970100.05.37.627.130.829.2

1971100.03.46.324.032.933.4

בבנייו .ננלגא
Under construction

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

19702,4782,6601261865927849721,073

19713,1423,5991432327671,0751,3821,145

Percentagesאחוזים

1970100.04.77.022.329.536.5

1971.100.04.06.4 .. .. 21.329.938.4.,

/1 See note 1 to Table XVI8. ט"ז/8. בלוי! 1 ה9רוז ראה 1
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ויוזם מחוז ל3י מגורים, בבתי מקומית גולמית השקעה  ט"ז/10. לוח

TABLE XVI/10. GROSS DOMESTIC CAPITAL, FORMATION IN RESIDENTIAL
BUDLDLNGS, BY DISTRICT AND INITIATING SECTOR

19681971

IL. million at current prices שוטפים במחירים ל~י מיליוני

ויוזם nrar1968§1969§1970'1971District and initiating sector

הכל 657.41,023.01,596.22,110.4TOTALסך

73.2141.3233.2335.2Jerusalemירושלים

84.0119.3164.2208.9Notrhernהצפון

94.5148.9215.0270.4Haifaחיפה

106.4177.7280.8407.1Centralהמרכז'

אביב 239.3356.2572.4683.7Telתל Aviv

. 60.079.6130.6205.1Southernהדרום *■

פרטית 501.0781.31,185.31,540.6Privateבנייה building

55.794.5152.5200.2Jerusalemירושלים

53.276.0105.9128.1Northernהצפון

67.8106.0150.5196.2Haifaחיפה

88.5148.1219.5324.1Centralהמרכז

אביב 213.2316.3514.0617.6Telתל Aviv

22.640.442.974.4Southernהדרום

ציבורית בנייה 156.4241.7410.9569.8Public building .

17.546.880.7135.0Jerusalemירושלים

30.843.358.380.8Northernהצפון

Haifa■26.742.964.574.2תיפה

17.929.661.383.0Centralהמרכז

אביב .26.139.958.466.1תל Tel Aviv

37.419.287.7130.7Southernהדרום

431 בינוי



SURVEY OF UNSOLD DWELLINGS IN PRIVATE BUILDING הפרטית בבנייה מכורות לא דירות סקר

הפרטית1 בבנייה מכורות לא חדשות דירות  ט"ז/11. לוח
TABLE XVT/11.  NEW UNSOLD DWELLINGS IN PRIVATE BUILDING 1

19681971

בנייה שלב
דירה וגודל

19681 x19691 x19701 x19711 x

Stage of building and
size of dwelling הכל סך

Total

מכל אחוז
הדירות
החדשות
Percent of
total new
buildings

הכל סך
Total

מכל אחוז
הדירות
החדשות
Percent of
Total new
buildings

הכל סך
Total

מכל אחוז
הדירות
החדשות
Percent of
total new
buildings

הכל סך
Total

מכל אחוז
הדירות
החדשות
Percent of
total new
buildings

הכל 3,96917.94,59517.26,49016.86,58813.3TOTALסך .

הבל סך  גמורות דירות
הכל סך  גמר לפני דירות

683

1,577

5.0

29.6

193

1,387

1.7

17.6

204

1,009

1.1

12.3

750

837

0.7

7.0

Dwellings completed  total

Dwellings beforecompletion total

הדירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1222237.313020.326 .6.6101.512 rooms

חדרים 392928.174915.668213.75036.93 rooms

ויותר חדרים 442629.650821.130110.73247.94 rooms and over

 השלד שלב עד דירות
הכל סך

1,70951.93,01540.45,27742.15,60135.7Dwellings under construction
through framework  total

הדירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1211746.420039.423333.27117.112 rooms

חדרים 31,22156.21,84539.73,02442.23,42837.43 rooms

ויותר חדרים 437142.897041.92,02043.42,10234.54 rooms and over

H0
כ;

CO

Ou

< In 33 towns and urban settlements; see introduction. מבוא. ראה עירוניים; ויישובים ערים ב33 1



PUBLIC WORKS ציבוריות עבודות
ורוחב מבנה סוג, מחוז, לפי דרכים, סלילת  ט'ז/12. לוח

TABLE XVI/12.  CONSTRUCTION OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE, STRUCTURE
AND WIDTH
19681971

Roads begun סלילה התחלת

1971 §1970 §1969 1968

Roads completed סלילה גנ(ר

1971 §1970 1969 1968

TOTAL

District
Jerusalem
Notrhern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Type
Main
Regional
Local
Access
Inner

Structure
Earth
Subbase
Base
Bearing course
Sealing coat

Width (meters)
Up to 2.9
34.9
55.9
66.9
79.9
10 and over

Length (km.)
279.0 318.4 302.3 268.9

57.8 28.3 39.9 35.2
58.3 101.0 40.3 60.2
25.2 26.7 53.1 65.0
24.2 33.4 18.4 25.7
28.5 29.4 47.1 37.7
85.0 99.6 103.5 45.1

16.0 17.5 37.2 55.4
45.6 59.5 22.9 9.3
34.1 11.0 11.8 20.2
47.0 109.9 73.7 28.1
136.3 120.5 156.7 155.9

19.0 99.8 31.3 18.5
 3.6
6.8  0.3 
13.7 18.9 31.1 156.2

239.5 199.7 239.6 90.6

51.2 30.6 36.5 38.0
55.5 34.2 117.9 40.8
11.0 68.5 40.4 20.3
68.4 93.4 38.9 52.3
40.0 52.8 27.4 41.6
52.9 38.9 41.2 75.9

(קמ) אורך
236.5 257.6 321.6 256.3

41.7 24.7 24.5 32.6
59.3 60.2 33.0 60.0
13.9 39.6 32.6 60.4
23.9 20.1 21.9 25.7
35.3 25.4 27.3 38.0
62.4 87.6 182.3 39.6

45.8 28.6 26.9 54.0
4.1 33.5 21.8 9.3
28.8 10.8 7.7 20.2
56.2 67.8 160.7 28.1
101.6 116.9 104.5 144.7

32.8 54.9 29.0 15.9
   3.5
6.8   

29.0 18.2 36.4 153.1
167.9 184.5 256.2 83.8

33.4 32.9 19.9 34.7
44.2 54.1 156.0 40.4
28.7 52.4 31.0 17.7
58.9 56.8 43.3 52.5
58.6 43.4 44.9 40.1
12.7 18.0 26.5 70.9

הכל סך
מחוז
ירושלים
הגפון
חיפה

המרכז
אביב הל
הורום

סוג
ראשי
אזורי
מקומי
גישה
פנימי

מבנה
עפר
מצע

השתית
נושאת שכבה
עליון ציפוי

(מטרים) רוחב
2.9 עד
34.9
55.9
66.9
79.9

ומעלה 10

.sq)(thousandמר)(אלפישטח m.Area
הכל 1,548.11,644.41,486.91,356.51,992.81,747.31,937.01,705.0TOTALסך

Districtמחוז
145.4120.9143.1216.8255.8207.9163.7382.1Jerusalemירושליט
362.6168.9349.6297.9333.2231.0696.4299.6Northernהצפון
301.7205.8206.499.1696.0482.4117.9185.8Haifaחיפה
232.8169.5128.8156.8153.5100.8192.9153.1Centralהמרכז

אביב 214.5200.1178.4246.7301.8275.3177.7198.0Telתל Aviv
291.1779.2480.6339.2252.5449.9588.4486.4Southernהדרום

Structureמבנה
180.8167.5362.2184.3131.8176.4718.1175.0Eatrhעפר
16.725.0Subbaseמצע

31.11.730.0Baseתשתית
נושאת 890.6241.099.9201.11,233.2200.5149.4102.4Bearingשננה course
עליון 460.01,235.91,024.8940.0602.81,368.71,069.51,397.6Sealingציפוי coat
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ומבנה סוג מחוז, לפי דרכים, הרחבת  ט"ז/13. לוח

TABLE XVI/13.  WDDENING OF ROADS, BY DISTRICT, TYPE
AND STRUCTURE

19681971

Roads begun סלילה התהלת

1971 §1970 §1969 1968

Roads completed סלילה גמר

1971 §1970 1969 1968

TOTAL

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Type
Main
Regional
Local
Access
Inner

Structure

Earth
Subbase
Bearing course
Sealing coat

Length (km.)

159.8 94.8 197.1 228.8 137.9

17.18.78.08.723.313.511.28.4
84.155.112.910.178.769.714.321.2
53.018.712.28.730.823.117.94.8
37.822.421.512.7.2S034.524.113.3
21.120.519.612.117.723.117.512.6
47.626.316.685.650.333.29.899.5

86.6 29.5 20.5 .49.3
22.9 14.6 84.5 60.3
13.8 3.9 1.0 ' 3.6
8.1 11.5 14.4 42.2
28.4 35.3 76.7 73.4

   0.7

(ק''מ) אורך

90.8 151.7 260.7

70.6 16.7 23.9 68.0
28.0 19.8 49.2 53.1
6.4 2.6 2.5 8.8
4.2 8.2 2.5 ;50.6
28.7 43.5 73.6 80.2

   י 1.2
0.1

222.122.411.944.8189.926.911.443.1
37.4129.378.993.038.2170.283.4116.7

הכל סך
מחוז

ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

סוג

ראשי
אזורי
מקומי
גישה
פנימי

מבנה

עפר
תשתית

נושאת שכבה
עליון ציפוי

Area(s q. m. thousand) מ"ר) (אלפי שטח

הכל 1,560.8813.9532.6867.81,328.41,083.9604.91,024.0TOTALסך

Districtמחוז
89.346.359.061.3182.764.2130.076.6Jerusalemירושלים
394.4309.076.162.5462.1408.694.6135.3Northernהצפון
514.592.352.344.3210.5108.882.423.6Haifaחיפה ■.

376.4147.0194.8124.772.5Central;174.9116.7131המרכז
אביב 136.867.3110.677.158.486.1107.784.1Telתל Aviv
250.9182.3103.3546.2267.7221.465.5631.9Southernהדרום

Structureמבנה

7.24.3Earthעפר
0.4Subbaseתשתית

נושאת 1,379.9124.859.9284.71,127.9151.091.9323.5Bearingשכבה course
עליון 173.7689.1472.7582.7196.2932.9513.0700.5Sealingציפוי coat
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וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת ט"ז/15. לוח
TABLE XVI/14.  INSTALLATION OFWATER PIPES, BY DISTRICT

AND DIAMETER
19581971

Km. קמ

הנחההנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

1968§ 1969§ 197019711968§1969§19701971

הכל S616.7802.0591.1502.1TOTAL.673.2626.3637.7461סך

Districtמחוז
43.443.554.351.057.2106.159.872.9Jerusalemירושלים
230.1112.3127.786.0233.0123.4125.861.2Northernהצפון
78.177.063.162.257.575.945.063.5Haifaחיפה
115.1123.6123.782.5120.5146.6126.480.7Centralהמרכז

אביב 24.839.753.045.720.643.061.043.4Telתל Aviv
181.7230.2215.9134.4127.9307.0173.1180.4Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

2 183.085.496.167.3174.199.373.6111.0Uptoעד 2
37272.7268.4281.0214.0259.3387.5255.5222.737
810146.5162.4 157.1109.5109.0188.6162.4104.9810י
11 +71.0110.1103.571.074.3126.699.6, 63.511 +

וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת ט"ו/15. לוח
TABLE XVI/15.  INSTALLATION OF DRAINAGE PD?ES, BY DISTRICT AND

DIAMETER
19681971

Km.

הנחההנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation. begun

19681969§1970197119681969§19701971

הכל 161.4122.8133.5141.2170.4162.6163.6193.6TOTALסך

Districtמתוז
20.84.417.430.228.127.218.942.7Jerusalemירושלים
22.19.911.913.115.813.610.124.3Northernהצפון
31.613.222.78.727.415.935.515.7Haifaחיפה

33.450.641.028.852.449.544.436.9Centralהמרכז
אביב 39.531.131.830.932.540.238.839.0Telחל Aviv
14.013.68.729.514.216.215.935.0Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)
4 2.63.94.12.12.44.15.31.6Uptoעד 4

659.543.850.245.863.564.960.761.06
8 1269.047.559.964.264.673.763.975.6812
14 2520.621.415.519.325.313.026.432.31425
261009.76.23.89.814.66.97.323.126100
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בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/16. לוח

TABLE XVI/16.  EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR EXPENSES EV

CONSTRUCTION

Monthly averages 19691971 חודשיים ממוצעים

יחידה

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

Indices מדדים
1968= 100.0

Unit

119711969197011971

הכל שכירסך '72.7113.4126.1131.7ThousandsEMPLOYEESאלפיםמשרות POSTS 
TOTAL

13.2112.2125.4128.0Monthlyחודשיים

59.5113.9126.3133.0יומיים
■.

Daily

של למעשה עבודה ימי
יומיים שכירים

1,125118.2130.8136.1
<'

Actual mandays worked of
daily employees

הכל סך  לחודש עבודה 50,134122.2148.2169.6MONTHLYישבר SALARIES 
TOTAL

לשכיר ממוצע
105.5115.0128.7"Average per employee

חודשי לשכיר לחודש 1,137104.2106.1119.6IL.Monthlyל''יממוצע average per
monthly employee

יומי לשכיר ליום 31.2106.3120.2132.4ממוצע
.■

Daily average per daily
employee

 לחודש עבודה הוצאות
הכל סך

לי .67,276121.5151.9175.1ILאלפי thousandMONTHLY LABOUR
EXPENSES  TOTAL

לשכיר ממוצע
104.9117.8132.3

Average per employee

חודשי לשכיר לחודש 1,440104.5110.4126.4IL.Monthlyל''יממוצע average per
monthly employee

יומי לשכיר ליום Daily.'42.9105.1121.8134.6ממוצע average per daily
employee

1 New series  see introduction. במבוא. ראה  חדשה סידרה 1
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ושירותים מסחר "ז. י פרק

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 העובדים בעלים גם נכללים אלה.
אגודות חברי שהם עובדים מניות, בחברת

קיבוץ. .חברי וכן שיוזופעת,
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 ערך 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
דמי בתוספת הקודם' בסעיף שצוינה זו כמו

העמילזת.

(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

בשנת שנרכשו הסחורות ערך הן קניות
מחירי לפי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח,
והובלה אחסנה דמי מסים, כולל הרכישה,
הסחו וערך הנחות בניכוי העסק), ע"ח (שנזקפו
הסחורות ערך כולל לא .לספקים. שהוחזרו רות
תמו למכירה (םחותת העסק לבעלןת עברו שלא
עבור הדו"ח בש1ת תשלומים .עמילות)' דמי רות
מקדמות או הדו"ח שבת לפני שנרכשו סחורות
הדו"ח. שנת אחרי שנקנו סחורות חשבון על

יתרת הם הדו"ח שנת בסוף לספקים חובות
סמך על והן הישירים (הן לספקים החובות
הספקים ע"י לניכוי שנמסרו העסק של שטרות
הדו"ח, שנת סוף עד נצטברו אשר לבנקים),

והקמעוני הסיטוני המסחר
תוצאותיו אשר ,1970/71 המסחר סקר
המסחר עסקי כל את מקיף זה' בפרק מובאות
אלה (כולל בישראל והקמעוגיים הסיטוניים

שכירים). מעסיקים שאינם

והפגרים הגדרות
העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
ומ סוכנים כולל וקמעונאים' (סיטונאים במסחר
שהוג כפי רוכלים)' כולל לא מסחריים' תווכים

0) הכלכלה" ענפי של האחיד ב"הסיווג דרו

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'
גם נבללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק

במ העוסקים עסקים הם קמעוניים עסקיים
וכן ביתית או אישית לצריכה מוצרים כירת
אינו אם אף לציבור, המוכר מסחרי עסק כל
מכונות (כגון: וביתית אישית לצריבה מוכר

וגד'). עבודה כלי משרדיות,

העסקים רוב לגבי מתייחסת' הסקר תקופת
שנתית לתקופה או התקציב לשנת הנחקרים'
כוללת זו תקופה אם בעסק, הנהוגה אחרת

התקציב. משנת חודשים שישה לפחות

ובד'), 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
היתד, אם גם בסקר' נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן

ובני בעלים שכירים' כוללים מועסקים
במשרה שכר, ללא בעסק העובדים משפחה

חלקית. או מלאה

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1970 ,33 מסי מכניים פירסומים סיןרת הכלכלה", ענ8י של האחיד "הסיווג .י
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(בולל מועסקים 5 עד המעמיקות קמעוניות מות
שכירים) מעסיקים שאינם קמעוניים עסקים

שטח". "מדגם באמצעות התקבל

הנתונים מגבלות
המתבסס סקר כל כמו זה' סקר תוצאות
מהמס מה במידת למטות עלולות מדגם, על
כתוצאה ידועים, הבלתי ה"אמיתיים", ספרים

תשובו;. וטעויות דגימה מטעויות

המאורגן הקמעוני המסחר
והסגרים 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,

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,

מחלקה. לכל נפרדת חשבונות הנהלת
("המסחר לעיל ראה המכירות הגדרת

והקמעוני"). הסיטוני
קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
בירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים
(מוספים). 4 מסי ,1968 לישראל, הסטטיסטי

מקורות
סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
חודש מידי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות

החובות אחוז קודמות. משנים חובות כולל
ביחס חושב הסחורות קניית מערך לספקים
העסק, ידי על שנקנו הסחורות ערד הכל לסך
של בבעלותם הסחורות מכירת ערך בתוספת

העמילות. דמי פחות אחרים,
בולל העסק, בבעלות המלאי ערך מלאי.
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי גם
וערר וכוי) ערובה במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת ובמחסניו בעסק נמצאו אס גם

המלאי.
ערך חלוקת ע"י מתקבלת המלאי מחזוריות
השנה במשך העסק בבעלות הסחורות מכירת
סחורות של הממוצע השנתי המלאי בערך

העסק. בבעלות
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 וכוי,

לעסק. מחוץ העובדים
ההוצאות כל הן נוספות עבודה הוצאות
מופי שאינן ומשכורת עבודה לשכר הקשורות
כגון; התשלום, בגיליונות כלל בדרן עות
ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות העסק תשלומי
תשלו פנסיה, דמי פיטורין, פיצויי וכר), לאומי

וכר. סחורות בצורת מים

הבעלות צורת לפי הוגדרה הבעלות צורת
העסק. של המשפטית

נעשה מחוזות לפי העסקים סיווג ומחת. עיר
כתובת פי על האדמיניסטרטיביים, המחוזות לפי

העסק.
געשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור.

.* העסק על העיקרית לבעלות בהתאם

1970/71 סקר עריכת שיטת
ששי חוזר, מדגם חקירת על התבסס הסקר
פירמות. ב3,000 של '1969/70 לסקר מש
שבי המעסיקות סיטוניות פירמות של המדגם
מועסקים 5 המעסיקות קמעוניות ופירמות רים
של המעבידים כרטסת מתוך הוצא ויותר,
פיר של. המדגם ואילו לאומי, לביטוח המוסד
ופיר שכירים מעסיקות שאינן סיטוניות מזת

.1966 ירושלים, ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד בפירסומי ראה סקטורים לפי הסיווג מקורות על םרטיט
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה מ"ו, עמי
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מהחדרים 00/0$ עם ההארחה בתי כמחצית פינג).
לתיירים. מומלצים הם

והסברים 1971 לשנת מפורטים נתונים
(ראה תיירות .על השנתיים בפרסומים מופיעים

הגלבוא). בסוף רשימה

מיטה לפחות בהם שיש חדרים 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
ההארחה 'בית אם (אף ל31.12.71 מתייחסים

עונתית). סגור

ההארחה בבתי הקבועות המיטות מיטות:
ההארחה בית ידי על השכורות המיטות וכן
בחודש). שבועיים במשך (לפחות פרטיים מבתים

מיטות. כשתי נחשבת כפולה מיטה

בכל המיטות מספר והן אפשריות לינות
כל שבהם הימים מספד כפול ההארחה בתי

הנידונה. בשנה פתוח היה אחד

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

פרטיים). בבתים
בבתי למעשה הלינות כל התפוסה; אחת
בכל מחולק הנידונה' בשנה הפתוחים ההארחה

הנ"ל. ההארחה בבתי האפשריות הליגות

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

ההארחה בבית שעברו העובדים שכירים.
שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום לפחות
בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה בני כולל

שכר. תמורת ההארחה

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

והסברים הגדרות
לשלב מתייחסים המקומי, הייצור נתוני
היבוא ולגבי מהמפעל, הסחורות יציאת של

מהמכס. המטען שחרור של לשלב
עולים של היבוא את גם כוללים הנתונים
הקניות את כוללים ואינם חוזרים, ותושבים
ממס  חלקית או מלא  (הפטורות שלהם
נוסעים מכוניות מלבד הארץ, מתוצרת קניה)
חשמליים מקררים טלוויזיה' מקלטי חדשות,

כביסה. ומכונות

לשוק סחורות .לאספקת מתייחסים הנתונים
לצרכנים' למכירתן ולא ומיבוא) מקומי (מייצור
שיגויים עקב מהאספקה שונה להיות היכולה

הסוחרים. אצל הנמצא הסחורות במלאי

את גם כוללים הנתונים ינוסעיס. מכוניות
וממס ממכם חלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנייה.

יולי עד חשמליים. ומקררים טלוויויה מקלטי
המכי את במלואן כוללים הנתונים אין ,1969
החל קנייה; ממס חלקית, או מלא הפטורות, רות
הפטו המכירות את גם בוללים הם 1969 ביולי

ממס. רות

הנתונים '1969 בינואר החל כביסה. מכונות
קנייה. ממס הפטורות המכירות את גם כוללים

מקורות
רוב של (בכמויות) האספקה על הנתונים
הדו"חות על מתבססים מקומי מייצור המוצרים
הכל המחלקה של קנייה מס חיוב על החודשיים
משרד נתוני על והבלו, המכס אגף של כלית
ועל חדשות נוסעים מכוניות לגבי התחבורה
וכן טלוויזיה מקלטי לגבי המפעלים של דו"חות

ביתיים. כביסה ומכונות חשמליים מקררים
הסטטיסטי על מתבססים יבוא על הנתונים

סחורות. יבוא של קה

הארחה שיוותי

והמכרים הגדרות

בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
בתי פנסיונים, מלון' (בתי ההארחה שירותי
נוער, לאכסניות פרט וכדי נופש כפרי מרגוע,
קמ וחניוני  Hospices  נוצריות אכסניות
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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
חישוב מכונות ,(1bm 6400 (כגון חשבונות
וכיו"ב. (Electric Desk אלקטרוניות^*^^^
מוע מספר הוא הישירים המועסקים מספר
ישיר באופן קשורה עבודתם שעיקר סקים,
מק אוטומציה יחידות מנהלי כגון: למחשב'
מערכות' מנתחי תכנון, צוותות ראשי צועיים,
ומפעילי מחשב מפעילי מתכנתים' מתכננים'
מהסוגים העובדים כל נכללים מסופים.
עבדו (אפילו התשלום בגיליונות שנרשמו הנ"ל
שנעד עובדים וכן דצמבר' בחודש חלקית)
שירות מחלה, בגלל מהעבודה זמנית רו
נכללים: לא וכוי. תשלום ללא חופשה מילואים'
הבטחון; מערכת של במוסדות המועסקים
מפעילי נקבניות' 5 זעירים במחשבים המועסקים
בקרה עובדי מתאמים, קונבנציונלי' ציוד
מינהל ועובדי פקידים עזר, ציוד ומפעילי
(כגון: המחשב ליחידות הקשורים אחרים
שעבודתם עובדים המחשב), ספרן עיתוי, פקידי
המפעל, עובדי אינם אך במפעל למחשב קשורה
או חוץ), (עובדי קבלנית בעבודה עוסקים אלא
המח בשירזת המשתמש אחר במפעל העובדים
המשתמשים המדענים נכללים לא כן כמו שב.

וחינוך. מהקר במוסדות במחשבים

עבודה שכר הוא בדצמבר עבודה שכר
(לפי למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת
התשלום בגיליונות המופיעים לעיל), הגדרתם
(יוקר, תוספות יסוד' משכורת כגון: בדצמבר,

וכד'. נוספות שעות משמרות), משפחה'

כגון: נוספות עבודה הוצאות נכללו לא
ופי פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
דמי רכב, בהחזקת השתתפות מקביל, מם צויים'
הוצאות אש"ל, מקצועית, ספרות דמי הבראה,

משכורת. והפרשי עובדים להסעת

לסי בהתאם סווגו הסקר נתוני כלכלי. ענף
פרט ,1970 הכלכלה ענפי של האחיד ווג
האווירית והתעשייה הצבאית התעשייה למחשבי

הבטחון. במערכת שסווגו

פי על נעשה מחוזות לפי הסיווג מחת.
.המחשב. מותקן בו המפעל כתובת

בגיליונות 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 מכינוסים ממועדונילילה, מבהים, קאות,

ןכדו'. 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
כולם נכללים כוכבים ו4 5 בדרגות הארחה

במדגם.

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

אלקטרוניים מחשבים
והסבריםי הגדרות

מפעלים מוסדות, כוללת הסקר אוכלוסיית
מחשב. בהם שפעל עיסקיות שירות ולשכות
בבעלות שהם מחשב, מותקן בהם מוסדות מספר
שוטח, בכתובות נמצאים אך אחת פירמה של

נפרדים. למוסדות נחשבים

לקלוט המסוגל מתקן הוא אלקטרוני מחשב
הוראות לפי פעולות סדרת לבצע אינפורמציה,

8 מס' ,1972 לישראל, הסטטיסטי בירחון פורסמו ,1972 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה (מוספים),
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החקירה שיטת
שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים
במסגרת הנכללים המפעלים כל אל בדואר

הסקר.

בעיתונות מודעות

ה:דרות
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:

וכדו7). "מכוניות"
לשנת הנתונים בעברית. יומית עיתונות
הבאים! היומיים העיתונים ל12 מתייחסים 1971
חדשות הצופה, המודיע, הארץ, דבר, *מר,
למרחב, יוםיום, אחרונות, ידיעות הספורט,
בקבוצה כלולים כן כמו שערים. שער, מעריב/
המתיי בלבד) מסגרו; מודעות (לגבי נתוגים זו
בשפה המופיעים עיקריים שבועונים ל5 חסים
עולם לאשה, הזה, העןלם במחנה, העברית:

העם. וקול הקולנוע

לשנת הנתונים בלועזית. יומית עיתונות
היומיים העיתונים ל10 מתייחסים 1971
פוסט, ג'רוזלם אלאנבא, אויקלט, הבאים:
ישראלסקי חדשות, ידיעות נואסטרא, ויאצה
נייעס, לעצטע ל'אינפורמסיון, פארטריבונה,

קדס. ואל קוריער נוביני
מסגרת למודעות מתייחס המודעות שטח
מספר לפי דהיינו באינץ/טור, נמדד והוא בלבד,

עתון. של טור בכל האינצ'ים

אלה מודעות המסגרת. מודעות סיווג
המודעה1. נושא לפי בקבוצות, מסווגות

מקורות
המת חודשי דיווח על מתבססים הנתונים
בישראל". המפרסמים מ"איגוד בלשכה קבל

המפ משתייך אליז הסקטור קביעת סקטור.
.. עליו. העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה על

ותחזוקה שכירות דמי ותחזוקה. שכירות דמי
רא למשמרת ,1971 דצמבר לחודש בדולרים.
תש גם כוללים השכירות דמי בלבד. שונה
למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד עבור לומים
המפעל בבעלות הוא המחשב בהם כיחידות
הנוסחה: לפי והתחזוקה השכירות דמי נזקפו

קנייה מדמי 200^,
12

תחזוקה דמי
1971 לדצמבר

מס כוללים לא והתחזוקה השכירות דמי
כלולים לא כן כמו קנייה. ומס מכם שירותים
מפיתוח מחשבים עבור ותחזוקה שכירות דמי

הבטחון. מערכת של המחשבים ועבור עצמי

הקלידריות העבודה שעות עבודה: שעות
במשמרת העבודה בהתחלת בפועל, המתשב של
(בלי האחרונה במשמרת סיומה ועד הראשונה

.(C.P.U,n של המונים ברישום להתחשב

למחשב החודשי העבודה שעות ממוצע
של החודשים במספר מחולק השעות סך הינו

במחשב. בפועל שימוש

לארבעה מוינו המחשבים המחשב. גודל
למשמרת והתחזוקה השכירות דמי פי על גדלים

אחת:
לחודש $ 1,999 עד "זעירים"

לחודש $ 2,0006,999 "קטנים"
לחודש $ 7,00017,999 "בינתיים"
לחודש ויותר $ 18,000 "גדולים"

(דגם), סוג מאותו מחשבים ששני ייתכן
זיכ יחידות מספר או שונה היקפי ציוד עם אך
שונות. גודל בקבוצות מסווגים יהיו שונה, רון

הסקר עריכת שיטת
בהזמנתם נערכים הסקרים הסקר. מסגרת
הישראלי והאיגוד והתעשייה המסחר משרד של
המפעלים רשימת (איל"א). אינפורמציה לעיבוד
שנערך מהסקר הורכבה מחשב מותקן בהם
מחשבים, המשווקות מהחברות הקודמת, בשנה
המסחר משרד של ומיכון ציוד ליבוא מרשיונות

בעיתונות. ומהודעות והתעשייה

הלשכה (מוסיפים), 4 מס' ,1971 לישראל, יוסטםיסטי בירחון פורסמו המסגרת מודעות סיווג על הסברים 1

לסטטיסטיקה. המרכזית
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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

המדרימ חישוג שיטת
(השינוי שחלו התנודות את משקף המדד
בעיתונות המודעות פירסום ברמת באחוזים)
ההש הבסיס הבסיס. בתקופת הרמה לעומת
מודעות שטח כל סד ד"וא המדד לחישוב וואתי

.1965 בשנת הלוח מודעות ומספר המסגרת
לחישוב בסיס כשנת נקבעה 1965 שנת
הראשונה השנה היתר. שזו מאחר המדדים
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פרסומים

(1967/68) המסחר סקר (299)

(1969) בישראל התיירות (319)

(1969) המכולת חנויות סקר (331)

(1968/69) המסחר סקר (341)

(1970) תיירות (355)

(1969/70) המסחר סקר (367)

(1971) תיירות (386)

טכניים פרסומים

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

ובישראל וישימו ומגמות עונתיות ניתוח (39)
(19561971)

מיוחדים פרמומים
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)

(1966/67) המסחר סקר (275)

(1968) בישראל התיירות (291)

(1967/68) ומשקה אוכל שירותי מפקד (298)

443 ושירותים מסחר



הסיטוני המסחר

ענף לפי הסיטוני, במסחר ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקים,  י"ז/1. לוח

1968/691970/71

ל"י)עסקים (מיליוני מכירות
Establishmentsmillion)Sales (IL.

עמילותמזה: דמי תמורת
Commisionמועסקיםעסקיםסמל sales
CodeהמעסיקיםענףEmployed
No.

הכל שכיריםסך
Thereof:

persons
הכל aהעסקסך

Total
establish
ments .

TotalOn own
accountהכל סך

Total

.. ■. .2

'SI
with

employees

הסיטוניסך50 המסחר
1968/69 3,5032,60325,4968,431.34,515.23,916.2148.4הכל
1969/703.5472,80928.2709,953.25,178.84,774.4201.3
1970/713,6162,98629,61612,036.15,815.36,220.8258.8

מעורבות500 בסחורות סיטוני 60601,3181,469.7384.71,085.020.0מסחר
חקלאיים501 גלם 6547488412.9233.8179.22.2חומרי
וכימיקלים502 מתכות 3483123,4932,556.81,189.81,367.031.1מינרלים,

מזה:
2231872,7421,696.61,014.8681.815.9כימיקלים5023
בניין503 וחומרי 2321961,095723.5305.3418.211.1עץ

מזה:
וכוי5031 לבידים 8852417279.6138.6141.14.2עץ,
רכב504 וכלי ציוד 4574034,3231,160.3645.5514.833.8מכונות,

מזה:
לתעשייה5041 וציוד 137119733280.453.9226.516.7מכונות
לציוד5047 למכונות, חילוף 1571211,110238.8192.746.12.8חלקי

רכב ולבלי
וחומרים505 אריזה כלי מתכת, 196160841.27S6146.9128.75.5חפצי

חשמליים
חשמליים506 מכשירים 2892532,425658.0525.3132.69.4רהיטים,

בית וכלי
מזה:

חשמליים5062 1811631,852545.5416.2129.39.3מכשירים
קונפקציה507 הלבשה, טקסטיל,

והנעלה
4723282,328771.7584.3187.57.3

מזה:
3012111,438563.4488.974.52.3טקסטיל5071
13498705147.753.294.64.3הלבשה5072
וטבק508 משקאות 1,06988910,3053,484.11,447.52,036.6123.0מזון,

מזה:
וירקות5081 2862864,0831,275.6379.2896.458.2פירות
מגולת5082 4252452,099685.3508.1177.26.7צרכי
ל.נ.מ.א.509 בסחורות סיטוני 4283383,000523.4352.2171.215.4מסחר
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WHOLESALE TRADE

TABLE XVH/1. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES, PURCHASES
AND INVENTORY IN WHOLESALE TRADE, BY BRANCH

1968/691970/71

Branch
מחזוריות
המלאי

Turnover
of inventory

העסק בבעלות מלאי
Inventory owned by

establishment

*< J
t". at

קניות
Purchases

micc .; o

^riss
cc" 5

11
*I

J?S^2
.צו . יל .

PS£2 *

WHOLESALE TRADE 
TOTAL 1968/69

1969/70
1970/71

Wholesale trade in mixed commodities
Agricultural raw materials
Minerals, metals and chemicals
Thereof:
Chemicals

Wood and construction materials
Thereof:
Wood, plywood, etc.

Machines, equipment and vehicles
Thereof:
Machines and equipment for industry
Spare parts for machinery ,equipment and
vehicles

Metal products, packing and electrical
materials

Furniture, electrical appliances and household
utensils

Thereof:
Electircal appliances

Textiles, clothing, ifnished, and leather goods and
footwear

Thereof:
Textiles
Clothing

Food, beverages and tobacco
Thereof:
Fruit and vegetables
Groceires

Wholesale trade in commodities n.e.s.

10.33,776.98.8410.311.0
9.64,397.68.2483.810.7

9.84,893.68.0568.510.2
25.4369.516.522.217.4
12.6209.65.526.09.0

6.7832.96.9114.210.4

7.5676.17.785.411.9

8.5273.16.827.611.1

7.4126.56.98.716.0

10.9538.28.5107.06.0

5.244.95.512.74.2

10.5155.46.448.83.9

8.9125.17.714.710.0

9.9432.07.358.09.1

9.8345.16.448.28.6

10.4501.39.09.76.5

11.3414.59.977.76.3
6.649.25.87.5 ■7.1

5.01,337.15.248.130.1

3.7352.55.23.4110.3

9.4451.48.935.114.5

10.1274.89.161.15.8
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נוספות עבודה והוצאות עבודה שכר שכירים, עסקים, י"ז/2. לוח
ענף לפי הסיטוני, במסחר

TABLE XVU/2.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES, WAGES AND OTHER
LABOUR EXPENSES EV WHOLESALE TRADE, BY BRANCH

1968/691970/71

ענוד (ברוטו)שכר .ה /0
Wages (gross)הוצאות

a"0עבודה
Dשכירים Cr~ aנוספות
5(ממוצע §

ift JJמשכר
סמל
Codeענף

gE .2
OA Q(שנתי

Emplo
■*■ ■s

'Jt S "1

עבודה
Other

Branch

No.
י* JD va^ jyeesa£> /labour pi(annual■23expenses

baverage)a .*SI ias per //centage
>cof wages

50 הסיטוני WHOLESALEהמסחר TRADE 

י*/*196 הכל סך
1969/70

2,60321,831189,10072214.7TOTAL 1968/69

2,80925,209229,52675515.91969/70

970/712,98626,866276,04885619.41970/71נ

בסחורות500 סיטוני 601,31415,38797616.4Wholesaleמסחר trade in mixed commoditie

מעורבות
חקלאיים501 גלט 474525,282974.2T5Agriculturalחומרי raw materials

וכימיקלים502 מתכות ,3,40340,9731,00319.8Minerals■312מינרלים, metals and chemicals
Thereof:

5023
מזה:

:187כימיקלים 2,69732,7211,01119.8Chemicals

בניין503 וחומרי 19696211,28497717.2Woodעץ and construction materials
Thereof:

5031
מזה:

יכו' לבידיט ,523093,54995718.2Woodעץ, plywood, etc.

רגב504 וכלי ציוד ,4034,13644,70390118.8Machinesמכונות, equipment and vehicles
Thereof:

5041
מזה:

לתעשייה וציוד 1196898,8561,07115.8Machinesמכונות and equipment for
industry

למכונות,5047 חילוף 1211,02511,58894218.3Sparepartsחלקי for machines, equipment
and vehicles

רכב ולכלי לציוד
אריזה505 כלי מתכת, 1606526,52483417.8Metalחפצי products, packing and electrical

materials
חשמליים וחומרים

חשמליים506 מכשירים ,2532,24024,79792322.1Furnitureרהיטים, electrical appliances and
household utensils

בית :Thereofובלי

5062
מזה:

חשמליים 1631,79820,49895023.0Electricalמכשירים appliances

קונפקציה507 הלבשה, טקסטיל,
והנעלה

3281,68114,26770716.1Textiles, clothing, ifnished, and leather
goods and /00^11^31

Thereof:

5071
5072

מזה:
טקסטיל
הלבשה

211
98

1,069
463

9,432
3,527

735
635

16.3
J6.2

Textiles
Clothing

וטבק508 משקאות ,8899,36135,87876521.7Foodמזון, beverages and tobacco
Thereof:

5081
5082

מזה:
וירקות פירות
מכולת צרכי

286
245

3,888
1,498 

)2,539
4,098

697
784

19.5
14.7

Fruit and vegetables
Groceries

בסחורות509 סיטוני 3382,665843מסחר 26,95314.6Wholesale trade in commodities n.e.s.

ל.נ.מ.א.
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גודל, קבוצת לפי הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים, י"ז/3. לוח
וסקטור בעלות צורת מחוז, ראשיות, ערים

TABLE XVII/3.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND SALES IN
WHOLESALE TRADE, BY SIZE GROUP, MAIN TOWNS, DISTRICT, TYPE OF

LEGAL ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHIP
1970/71

עמקים
Establishments

מועסקים
EmployedpersonsמכירותSales

a S2

מיליוניאחוזים1£אחוזים§£
אחוזיםלי

" c
X? oPercenU C

S3 93
PercenPercen

£ 3
.s 8

tages

H
tagesmilliontages

הכל 16100.012,036.1100.0TOTAL),3,616100.029סך

המכירות גודל Sizeקבו5ת group sales of establishment
ל"י) (אלפי .IL)בעפק thousand)
25 מ \371.01120.40.60פחות Under 25
25 992817.85341.817.60.1, 25 99
100 24947513.11,3804.777.80.6100 249
250 49958816.31,7355.9213.71.8250 499
500 99969419.23,21810.9514.94.3500 999

.1,000 1,99959516.53,79912.8854.57.11,000 1,999
2,000 4,99949613.75,32118.01,620.513.52,000 4,999
5,000 9,9992125.92,9059.81,559.013.05,000 9,999
10,00049,9992045.67,85026.43,787.231.410,00049,999
50,000+340.92,7629.33,390.328.250,000+

Townעיר
ירושלים) מזרח (כולל 1343.71,2804.3415.13.4Jerusalemירושלים (incl. East Jerusalem)

אניביפו 2,14959.418,52062.58,026.366.7Telתל AvivYafo
52114.44,76516.11,804.415.0Haifaחיפה

Districtמחו!
העיר) (כולל 1383.81,2844.3416.03.5Jerusalemירושלים (incl. the town)

2466.81,3334.5642.65.3Northernהצפון
העיר) (כולל 59716.55,11517.31,883.515.6Haifaחיפה (incl. the town)

2857.91,6525.6353.42.9Centralהמרכז
העיר) (כולל אביב 2,25362.319,67266.48,474.070.5Telתל Aviv (incl. the town)

972.75601.9266.62.2Southernהדרוס

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם של 1,53042.35,20517.61,364.911.3Singleבבעלותו ownership and private
פרטית partnershipושותפות
פרטית מניות 1,65445.717,22058.16,781.856.3Privateחברת limited company

ציבורית מניות 732.01,6835.71,222.710.2Publicחברת limited company
(קואופרטיב) שיתופית 3539.85,07617.12,067.417.2Cooperativeאגודה society

ידועה) לא (כולל 60.24321.5599.35.0Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור o f ownership
(sector)

3,21788.923,19378.38,574.371.3Privateפרטי
38210.65,47118.52,467.620.5Histadruthהסתדרותי
170.59523.2994.28.3Publicציבורי
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הקמעוני המסחר

עבודה שכר מלאי, קניות, מכירות, מועסקים, עסקים,  A/v< לוח
ענף לפי הקמעוני, במסחר נוספות עבודה והוצאות

1968/691970/71

מועסקיםעסקים
EstablishmentEmployed persons

עסקים מכירותמזה:
שכיריםהמעסיקיםסמל ל"י'מזה: (מיליוני
Code(ממוצעשנתי)שכיריםענףSales
No.הכל הכל:Thereofסך .Thereof:[ILסך million)

TotalestablishTotalemployees
ments(annual
withaverage)

employees

5156"68/*9 הכל סך  קמעוני 30,1525,95964,34517,7492,630.6מסחר
1969/7031,8176,85268,79120,5983,384.5
1970/7131,3316,98570,28921,3643,895.4

מעורב51 קמעוני 122682,3612,217232.2מסחר

510
מזה:

בלבו 43432,1022,102214.9חנויות
15,0042,05729,8635.65S1,307.7מזון52

520
מזה:

סופרמרקטים ■96962,1792,179213.7
ומעדניות521 צרכניות מכולת, 7,53890114,1741,851614.1חנויות

וירקות522 לסירות 3,1822715,417458142.5חנויות
523■ ועופות דגים לבשר, 2,9836285,931895269.4חנויות
וממתקים524 קונדיטוריה לדברי '377חנויות 8972214634.5
והנעלה53 הלבשה 7,1962,03916,3084,999607.6טקסטיל,

530
מזה:

והנעלה מיטה כלי לבגדים, 3,5551,2518,8813,432337.9חנויות
531 לבדים. 6051681,17824970.1חנויות
לריפוד532 אריגים לשטיחים, 1437147518526.6חנויות

ולוילונות
לנעלים533 1,3042602,77369096.7חנויות
כלי54 מכונות, רהיטים, בית, 4,0931,1239,8943,843754.7צרכי

וגז חשמל ומכשירי רכב
מזה:

ומטבח540 בית לכלי 937911,48411443.8חנויות
גז541 ומיגלי ציוד חשמלי, לציוד 9783482,9891,472246.5חנויות

ילדים542 ועגלות לרהיטים 8942462,297978162.0חנויות
קישוטי543 מזכרות, אמנות, לדברי 9492652,04164784.3חנויות

קדושה, ותשמישי עתיקות בית,
חן וחפצי שעונים

חילוף544 וחלקי רבב כלי למכונות, 3351731,083632218.2חנויות
דלק)55 (כולל ל.נ.מ.א. קמעוני 4,8981,69811,8274,650993.0מסחר

550
 מזה:

עבודה, כלי בניין, לצרכי 1,3054733,073961223.5חנויות
וכימיקלים צבעים

בדלק551 קמעוני 2862862,2061,999542.2מסחר
כתיבה552 מכשירי דפוס, לדברי 1,0953152,18666697.2חנויות

משרדי וציוד
וחנויות553 תמרוקיות, מרקחת, 9334252,15467275.1בתי

אופטי וציוד וטרינריות לתרופות
בפרחים554 קמעוני 4835175210215.2מסחר
ב.צ.נ.56 קמעוני 18מסחר
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RETAIL TRADE

TABLE XVU/1.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES, PURCHASES
INVENTORY, WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES IN RETAIL TRADE, '

BY BRANCH

1968/691970/71

העסק בבעלות (ברוטו)מלאי עבודה הוצאותשבר "/
Inventory owned byעבודה

establishment(gross)Wages
נוספות

עבודהקניות משכר
לי) הבל(מיליוני סך

שנתי
ל"י אלפי
Annual

OtherBranch
Purchases
)IL. mill.)

שנתי ממוצע
לי) (מיליוני
Annual

מחזוריות
המלאי

Turnover of

חוושי ssotb
ל*י לשכיר
Monthly

labour
expenses as
percentage

average
)IL. million)

inventorytotal
IL. thousand

average per
employee IL.

ofwages

1,915.07.697,79045916.1RETAIL TRADE  TOTAL 1968/69

2,517.4375.88.2119,13348216.31969/70

2,957.7415.08.8139,84454519.71970/71

172.727.98.217,72166624.2Retail trade in mixed commodities
Thereof:

162.424.08.S16,72066323.6Department stores
1,076.263.720.533,07548725.0Food

Thereof:

173,814.115.113,46351535.5Supermarkets

509.542.314.511,33651019.9Groceries cooperatives and delicatesse
stores

108.41.1132.02,01336613.3Fruit and vegetables
231.02.0135.14,66343416.0Meat, ifsh and poultry
27.4.J521.71,01958213.9Cakes and sweets

438.0135.44.126,51744216.6Textiles, clothingand footwear
Thereof:

223.470.64.118,02543817.4Clothing, bedding and footwear
נ58.719.23.61,782596 3.2Fabrics

21.54.95.41,10749913.1Carpets and drapery

76.724.14.03,85646616.4Footwear

512.4100.96.330,68266518.0Householdutensils, furniture, machinery,
Vehicles and electrical andgas equipment
Thereof:

33.38.64.841730523.3Household and kitchen utensils

156.926.17.712,33769816.0Electrical appliances. gas containers
and equipment

121.318.28.37,83866822.2Furniture and prams
59.534.52.44,28155117.4Objets d'art, souvenirs, home orna

ments, antiquities, religious articles,
watches and jewellery

141.413.612.05,80976616.5Machinery, vehicles and spare parts

758.387.010.431,84957115.9Retail trade n.cs. .(incl. gasoline)
Thereof:,

187.936.5 '6.06,16953518.8Building materials, tools, varnishes
and chemicals

426.212.240.716,08767116.1Fuel

45.712.44.93,89348714.4Printed matter, stationery and oiffce
aDDliances

56.217.54.33,81447314.9Pharmacies, cosmetics, and veterinary
drugs and optical appliances

11.0
0.1

0.3
0.2

51.4
1.8

4163409.1Flowers
Reta/7 traae ACS.
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גודל, קבוצת לפי הקמעוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים,  י"ז/5. לוח
וסקטור בעלות צורת מחוז, ראשיות, ערים

TABLE XVDI/5.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND SALES IN
RETATL TRADE, BY SIZE GROUP, MAIN TOWNS, DISTRICT, TYPE OF LEGAL

ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHD?
1970/71

Salesמכירותמועסקיםעסקים
EstablishmentsEmployed persons

<£

hiאחוזיםnמיליוניאחוזים
אחוזיםל"י

ם c
xj £Percen

a c

11Jv O

PercenPercen
jz 3
j^ ■3

tagestagesmillion
tages

2 S,PS
a >a >

הכל סך
המכירות גודל קבוצת
ל''י) (אלפי בעסק
10 מ פחות

31,331100.070,289100.03,895.4100.0TOTAL

2,1416.82,8334.011.80.3

Size group sales of establishment
)IL. thousand)

Under 10

10 245.58817.88,59012.293.32.410 24

25 497,94025.312,57517.9286.67.425 49

50 998,77928.217,99825.6621.416.050 99

100 2494,82615.412,13217.3694.817.8100 249

250 4999643.13,482S.O335.58.6250 499

500 9995991.93,3574.8438.411.3500 999

1,0004,9994491.45,9748.5897.022.91,0004,999
5,0009,999310.11,6462.3194.95.05.0009,999

10,000+1401,7022.4321.78.310,000+

Town
עיר

ירושלים) מזרח (בולל 3,74712.08,13911.6359.09.2Jerusalemירושלים (incl. East Jerusalem)
אביביפו 7,50323.918,72426.61,217.431.3Telתל AvivYafo

2,8099.07,11810.1446.511.5Haifaחיפו!

District מחוז
העיר) (כולל 3,75012.08,17811.6369.19.5Jerusalemירושלים (incl. the town)

3,84612.37,59910.8417.110.7Northern הצפון
העיר) (בולל 4,67314.910,51915.0576.614.8Haifaחיפה (incl. the town)

fJIMT4,98515.910,64115.1580.914.9Central
FJ17Jn

העיר) (כולל אביב bn11,53636.827,77239.61,623.441.7Tel Aviv (incl. the town)

2,5418.15,5807.9328.38.4Southernהדרום

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם 30,14696.258,37683.02,362.260.6Singleבבעלות ownership and pirvate

פרטית ושותפות
פרטית מניות 7512.47,32410.41,034.326.6חברת

partnership
Private limited company

ציבורית מניות 510.21,1171.6101.42.6Publicחברת limited company

(קואופרטיב) שיתופית 3801.23,4184.9395.710.2Cooperativeאגודה society
ידועה) לא (כולל 30540.11.80Otherאחרת (incl. not known)

Type of ownership
סקטור

30,92398.765,52293.23,320.585.2פרטי
(sector)

Private

3681.23,2104.6372.79.6Histadruthהסתדרותי

400.11,5572.2202.25.2Publicציבורי
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LARGE SCALE RETAIL TRADE המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצת לפי מאורגןנ, קמעוני במסחר מכירות  י"ז/6. לוח
TABLE XVH/6.  SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE 1, BY

COMMODITY GROUP
19661971

Commodity group 1971 1970 '1969 1968 1967 1966 סחורות ns'np

Sales at current prices (IL. thousand) ליי) (אלפי שוטפיט במחירים המכירות
TOTAL

Food

Nonfood, Total

Textiles and clothing

Footwear

Durable goods (furniture
electirc appliances etc.)

Household and kitchen
utensils

Petroleum and fuel oil

Gas for domestic use

Feed, fertilizers, etc.

Miscellaneous

1,452,856 1,168,602 1,020,319 $860,22 744,604 683,022

455,761 374,031 327,936 288,061 262,565 242,664

997,095 794,571 692,383 572,165 482,039 440,358

169,487 140,124 124,213 101,662 76,960 76,342

19,729 17,636 16,586 15,596 12,756 12,231

77,437 64,158 60,185 30,870 15,075 12,868

39,737 31,945 25,893 20,138 15,552 15,387

427,384 333,947 296,381

58,876 53,997 50,164

146,784 111,549 86,429

57,661 41,215 32,532

254,032 229,060 214,221

48,777 45,965 41,956

76,059 69,554 53,595

25,031 17,117 13,758

הכל סך
מזון

למזון, פרט אחרות סחורות
הכל סך

והלבשה טקסטיל
הנעלה

גניקיימא מוצרים
מכשירים (רהיטים/

וגו') חשמליים
ומטבח בית נלי

וסולר דלק
ביתי לשימוש גז

וכד' דשנים מספוא,

שונות

Sales indexes at constant prices
Base: 1964 =

קבועים במחירים המכירות מדדי
100.0 הבסיס:

הכל STOTAL.117.7124.3142.5167.1185.6207סך

116.6123.6131.9146.0161.0174.3Foodמזון
פרט אחרות סתורות

הכל סך למזון,
118.3124.7148.5179.0199.5226.3Nonfood, total

והלבשה 100.396.8126.7151.8167.9185.2Textilesטקסטיל and clothing
118.1121.6143.5150.9153.9160.5Footwearהנעלה

בניקיימא מוצרים
מכשירים (רהיטים,

וכוי) חשמליים

158.9191.2399.9763.4755.6835.6Durable goods (furniture,
electric appliances etc.)

ומטבח בית 158.7159.8202.3257.7299.6341.2Householdגלי and kitchen
utensils

וסולר 123.3122.9141.8165.5186.4218.1Petroleumדלק and fuel oil
ביתי לשימוש 119.2131.0139.0143.0153.9154.0Gasגז for domestic use

וכד' דשנים ,1U3141.4138.8154.6184.2211.0Feed.מספוא, fertilizers, etc.
140.7171.8244.5310.7371.8458.3Miscellaneousקונות

1 Cooperatives, chain stores and department stores. וכלבו. "שרשרת" חנויות צרכניות, 1
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בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

המקומי לשוק גבחףימ בניקיימא צו'יכה מוצרי אספקת  י"ז/7. לוח

1963^1971
יחידות

From local production and imports ומיבוא מקומי מייצור

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963
מוצר

24,519 18,424 24,763 16,871 8,789 9,856 11,348 15,593 11,654

529 1,223 2,880 1,102 2,756 2,454 2,823 4,277 4,799

93,748 114,739 192,635 92,751 6,273 8,062 8,243 11,412 1,873

23,920 16,888 17,953 15,722 15,065 21,472 27,587 28,045 25,941

120,886 146,468 219,733 215,601 122,485 59,989 44,518 24,246 36,891

34,731 27,552 52,637 27,741 31,170 48,692 53,507 43,907 43,842

1,161 1,068 1,388 1,378 864 1,579 641.י

54,647 53,558 54,801 49,571 36,812 47,061 59,773 57,492 61,316

63,189 47,241 49,933 33,581 23,030 30,918 37,417 28,180 23,648

34,620 38,972 44,098 37,105 31,431 39,249 47,576 56,977 53,378

16,469 7,035 2,635 2,405 986 1' 13

חדשות נוסעים מכוניות

קטנועים

טלוויזיה מקלטי

רדיו מקלטי

טרנזיסטור מקלטי

ופטיפובים קול רשמי

פסנתרים

חשמליים מקררים
ביתיים

ביתיות כביסה מכונות

וכיריים תנורים
לבישול גז של

וגז חשמל תנורי
2 לבישול

ביתיים אויר מזגני
כיס 3 עד

9,0969,82910,2519,0697,72910,81116,86119,42226,427

שמש 12,76516,08112,73013,8729,40011,25511,12112,01819,174דודי

לחימום נפט 33,92648,55546,43624,37741,72765,81434,98224,85750,780תנורי

תפירה 12,71213,46311,90510,6557,68611,19614,68812,57013,927מכונות

מזון 37,39029,67423,14128,52633,95039,40741,103מערנלי

אבק 23,43718,57914,18916,54218,36315,61214,259שואבי

בלבד. חשמל על תנורים כולל לא 2 אומדן. 1
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SUPPLY OF DURABLE CONSUMER GOODS

TABLE XVH/7.  SUPPLY OF SELECTED CONSUMER GOODS TO THE
LOCAL MARKET

19631971
Units

Commodity

Thereof: from local production (percentages) (אחוזים) מקומי מייצור :nta

1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963

16.517.329.224.431.619.219.020.616.9New piissenger cars




Motor scooters


10.713.434.558.966.1Television receivers

90.388.579.376.469.548.323.010.94.6Radios

10.410.27.21.4



Transistor radios

38.421.413.67.66.70001.6Tape recorders and phonographs

.

Pianos

90.189.793.195.496.196.195.594.395.6Domestic refirgerators

79.671.058.570.880.470.750.749.034.2Domestic washing machines

MOOM00MOOM001100.100MOO'1001Gas stoves and ranges for cooking

M00M001100■100UOO1Electrical and gas stoves for cooking2

95.793.293.696.591.691.689.982.389.6Air conditioners, domestic, up to 3 H.P.

MOOMOOMOOMOOMOOMOOUOO1100UOOSolar heaters

MOO MOOM00MOOMOOMOOUOO11001100Kerosene heating stoves

63.869.065.468.566.066.952.549.438.7Sewing machines

35.638.834.530.829.222.824.4Mixers

10.07.47.95.94.77.414.1Vacuum cleaners

' Estimate. 2 Not including electircal stoves only.
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HOTELS הארחה שירותי

דרגה לפי p■ הארחה בתי  י"ז/8. לוח
TABLE XVH/8.  HOTELS 1, BY GRADE

1971

בתי
1

לתיירים מומלצים Hotelsהארחה recoomended for touristsבתי

בולל
Grand

הארחה
אחרים 5432

xללאכפרי
Totalהכל סך

Totalכוכבים
Stars

כוכבים
Stars

כוכבים
Stars

כוכבים
Stars

כוכב
Star

נופש
Holiday

דרגה
Not

Other
hotels

villagesgraded

2 הארחה 60729413417858בתי 84155313Hotels*
2 20,78716,3382,9433,4734,3571,287חדרים 2,6261,2683844,449Rooms2

חדרים 3456226855622ממוצע 31857714Average number
ofלבית rooms per

2 hotel2הארחה
41,38232,8685,7676,7148,5742,655מיטות2 5,3563,0267768,514Beds2

7,744.06,614.91,450.41,595.51,722.4410.8לינות 941.5370.9123.41,129.1Bednights
(thousands)(אלפים)

13,516.410,950.72,025.22,282.02,994.0862.1לינות 1,838.2702.7246.62,565.7Potential bed
3 nights3אפשריות
(thousands)(אלפים)

2,261.21,974.6378.6592.2491.2143.2אורחים 261.786.324.4286.6Guests
(thousands)(אלפים)

 11,87010,6113,6132,8132,248429מועסקים 9603202281,259Employed per
שנתי sonsממוצע annual

average
11,02910,0303,6092,7372,012277מזה: 867302226999Thereof:

employeesשבירים
0.60.71.20.80.50.3ממוצע 0.40.30.60.4Average number

ofemployedמועסקים
personsלחדר per

room

(אלפי 311,492293,209119,85875,12655,0136,664פדיון 22,2748,1166,15818,283Revenue (IL.
הכל סך (thousandל"י) total
שנתי 513.2997.39,219.81,832.3705.3114.9פדיון 265.2541.11,231.658.4Average annual

לבית revenueממוצע per
hotelהארחה (IL.

ל"י) (thousand(אלפי
שנתי 26.427.633.226.724.515.5פדיון 23.825.427.014.5Average annual

revenueממוצע per
employedלמועסק per

ל"י) son(אלפי (IL.
thousand)

עבודה4 79,66573,85232,57320,24111,868968שבר 4,7661,8341,6025,793Gross wages4
(אלפי .IL)ברוטו thousand)
totalל"י)ס"ה
* עבודה 603615752618493293שכר 460513592482Monthlyaverage
ממוצע wage4חודשי per em
(ל"י) ployeeלשכיר (IL.)

1 Hotels, pensions, resthouses and holiday villages. Not inclu
ding youth hostels, Christian hospices, camp sites and hotels at
Ophira. 2At endofyear. 3 Number ofbeds multiplied
by number of days on which the hotel was open. 4 Excl.
other labour expenses.

נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי 1
חניוני נוצריות, אכסניות נוער, אכסניות בולל לא
השנה. בסוף 2 באופירה. הארחה ובתי קמפינג
המלון היה בהם הימים מספר כפול המיטות מספר 3
עבודה. לשכר נוספות הוצאות כולל לא 4 פתוח.
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נבחרים ויישובים דרגה לפי ,* הארחה בבתי ותפוסה לינות  י"ז/9. לוח
TABLE XVH/9.  BEDNIGHTS AND OCCUPANCY IN HOTELS 1, BY GRADE

AND SELECTED SETTLEMENTS
19681971

האורחממוצע של המגורים יבשת לפי לינות,
אחוז
התפוסה

לינות
לאורח

Bednights by continent of residence of gues

PercentAverageVisitors from abroad מחויל אורחים
occubedהבל ישראלסך
pancynightsTotalהבל Israelאחראירופהסך

5er guest1
TotalAmericaEuropeOther

הארחה בתי
HOTELSמומלצים RECOM

MENDED FOR  ThousandsTOURISTSאלפיםלתיירים 
1968 הכל 55.74,661.81,682.8סך 3,400.41,473.3244.31,261.4TOTAL 1968
196950.43.44,624.71.603.6 3,213.31,296.8312.91,411.41969
197050.13.55,086.71,861.4 3,431.71,240.1330.21,655.01970
197160.43.36,614.92,767.7 4,842.51,700.3374.51,772.31971

Gradesדרגות
בוכבים 571.63.81,450.41,010.3 1,360.8292.458.189.65 stars
כוכבים 469.92.71,595.5844.5 1,283.5333.9105.1312.04 stars
כוכבים 357.53.51,722.4490.6 1,124.0515.6117.7598.43 stars
כוכבים 251.23.6941.5261.3 635.6306.567.8305.92 stars
כוכב 147.72.9410.897.0 208.292.618.6202.61 star

נופש 52.84.3370.946.7כפרי 169.4117.15.6201.5Holidya villages
דרגת 50.15.8123.417.3ללא 61.142.21.662.3Not graded

gesPercentaאחוזים
הכל 60.43.3100.041.8סך 73.225.75.726.8TOTAL
Selectedיישובים
נבחרים
61.23.7100.057.8ירושלים 90.625.27.69.4

settlem ents
Jerusalem ירושלים 70.63.6100.065.3מערב 86.512.88.413.5West Jerusalem

ירושלים 52.73.9100.048.7מזרת 95.640.46.54.4East Jerusalem אביביפו 75.83.8100.059.1תל 94.226.19.05.8Tel AvivYafo
67.72.5100.051.3וזיפה 74.616.66.725.4Haifa
59.92.2100.027.7אילת 53.422.73.046.6Elat 47.63.7100.013.3אשקלון 55.741.80.644.3Ashqelon
ים 40.26.2100.021.9נת 65.939.24.834.1Bat Yam
60.94.7100.046.4הרצליה 87.438.22.812.6Herzeliyya
53.52.9100.025.9טבריה 43.315.81.656.7Tiberias
54.23.5100.015.2נהריה 40.022.12.760.0Nahairyya
32.12.6100.027.6נצרת 72.639.55.527.4Nazareth
59.86.3100.013.7נתניה 59.441.93.840.6Netanya

ים ואזור ערר
המלח

59.12.3100.028.6 43.412.02.856.6Arad and Dead Se

39.4,2.8100.024.5צפת 43.315.63.256.7
area

Zefat " '
טבעון 37.56.5100.012.6קרית 28.914.71.671.1Qiryat Tiv'on

הארחה Thousandsאלפיםבתי
Other hotels

אחרים
196939.43.41,073.6204.3869.31969
197039.93.51,013.0190.6822.41970
197144.13.91,129.1221.5907.61971

Hotels, pensions, resthouses and holiday villages.

455 זשירותים מסחר
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electronic computers אלקטרוניים מחשבים
ומחוז סקטור כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשבים  י"ז/10. לוח

TABLE XVH/10.  ELECTRONIC COMPUTERS BY ECONOMIC BRANCH,
TYPE OF OWNERSHD? AND DISTRICT

19641971

המחשביםמספר מס'
31 XUJמספר

smaa
עבודה שכר

Numbersהמוסדות ofלמועסקהמועסקים

סמל
שברשותם
מחשב

computers on 31 XII2 הישירים
בדצמבר

2 בדצמבר
(לי)

CodeNumberNumberAverage

no.of:מזהof directlywage per
institutionsהכל סך

Total

employedemployedזעירים1
withThereof:persons2 inperson in

computerminlDecemberDecember*
computers1(IL.)

19>* הכל סך
1965

1526TOTAL 1964
2135..1965

196635561966
19675080166059301967
196864100258689461968
196996160651,0231,0081969
1970118194951,2961,0991970
19711472571301,6231,2281971

כלכלי Economicענף branch
וחרושת)12 (כרייה 405443871,442Manufacturingתעשייה (mining and

industry)
ומים3 774811,403Eectircityחשמל and water
ציבוריות4 ועבודות 452351,357Buildingבנייה and public works
10101מסתר5055 5711,152Commerce
ניידי72 דלא 11Iנכסי Real estate
ותקשורת6 אחסנה ,10117881,218Transportתחבורה' storage and

communication
פיננסיים70 1648411411,068Financialמוסדות institutions
261,151Insurance_33ביטוח71
נתונים733 עיבוד 203183911,315Dataשירותי processing services
803 ממשלתיים מנהל 131634081,165Governmentשירותי administrative

services 3
הביטחון801 28Defenceמערכת
של82 מנהל 66821,118Localשירותי authorities administra

המקומיות tiveהרשויות services
חינוך83 825151201,319Educationalשירותי
מדע84 36451,072Scienceשירותי

רווחה85,8789 בריאות, 662481,027Healthשירותי and welfare services Sl
ושירותים publicוסעד services n.e.s.

ל.נ.מ.א, ציבוריים
Typeסקטור of ownership
66109626011,303Privateפרטי

2843282181,142Histadruthהסתדרותי
מעורב וציבורי 1433261201,224Nationalלאומי £ mixed public

מקומי 55651,023Localשלטון authoirties
3467146191,208Governmentממשלתי
District3מחוזנ

2332163721,084Jerusalemירושלים
443Northernצפון
2048322101,204Haifaחיפה
11167851,190Centralמרכז

אביב 79117659061,302Telתל Aviv
10127351,101Southernדרום

. Not including Defence System and computers developed by the
users. 2 No including Defence System and minicomputers. See
deifnitions in introduction. נ Not including Defence System.

עצמי. ופיתוח הביטחון מערכת כולל לא 1

ראה זעירים; ומחשבים הביטחון מערכת כולל לא 2
הביטחון. מערבת כולל לא 3 במבוא. הגדרות
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למחשב, לחודש עבודה ושעות חודש"מ שכיתת דמ* מחש3>מ,  >"ז/11. ללח
כלגלינ ענף לפי

TABLE XVH/11.  COMPUTERS, MONTHLY RENTAL AND MONTHLY
WORK HOURS PER COMPUTER, BY ECONOMIC BRANCH 1

19681971

9681196919701971

nar:מזה:nar:nm:סמל
Codeהכל הגלזעיריםסך הכלזעיריםסך הכלזעיריםסך זעיריםסך
no.TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

miniminiminimini

(31 xn) הבל סך 822513865173952226130Computersמחשבים  total (31 XII)
אחת למשמרת ותחזוקה שכירות 459.6674.4838.669.21,261.284.3Rentalsדמי and maintenance per shirt in

דולריט) (אלפי Decemberבדצמבר (S thousand)
למחשב לחודש עבודה שעות 2912372642772742312291220Averageממוצע monthly work hours per computer

כלכלי Economicענף branch
וחרושת)12 (כרייה 208/תעשייה 1224200176Manufacturing (mining and industry)
ומים3 246חשמל >208230206314 ,189402318Electricity and water
ציבוריות4 ועבודות 277)בנייה J338Building and public works

5055; דלאניידי72 ונכסי 280277258283254305212Commerceמסחר and real estate
ותקשורת6 אחסנה ,241251264234312248Transportתחבורה, storage and communication
פיננסיים70 296מוסדות {296282248308 <

320 '
274308277Financial institutions

350Insuranceביטוח71
נתונים733 עיבוד 351278177294197332184Dataשירותי processing services
ממשלתיים80 מנהל 285שירותי {314276313 }

286 <

317441292Government admniistrative services
המקומיות82 הרשויות של מנהל 370Localשירותי authorities administrative

services
חינוך83 שירותי

331 {253245228218 )
348 .'

159251147Education
מדע84 377Scienceשירותי

ושירותים85,87,89 וסעד רווחה בריאות' 197219264224Healthשירותי and welfare services andpublic
ל.נ.מ.א. servicesצינוריים n.e.s.

Not including Defence System and 3 computers developed by the users.
Large  468, medium  456 and mini  317.

עצמי. מפיתוח מחשבים ו3 הביטחון ממערכת מחשבים כולל kV 1

.317 ובקטנים 456 כבינוניים ,468 גדולים במחשבים 2

*30

0

5



ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

געיתונות מודעות  י"ז/12. לוח
TABLE XVH/12. _ ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

19651971

בעיתונות מודעות

Type of newspaper
and subject advertized

Indexes מדדים
Base: 1965 = 100.0 גסיס;

1971 1970 1969 1968 1967 1965

העיתון סוג
המודעות ונושא

(טור/אינץ') מסגרת מודעות שטת
Display advertisements space (column/inches)

TOTAL

Type of newspaper
Daily Hebrew newspapers
Daily foreign languages newspapers
Major weeklies

Subject advertized
Food, cigarettes, cleaning materials
Cosmetics, hygiene
Clothing and footwear
Automobiles and fuel
Hotels, cafes, travel, domestic and
abroad

Household equipment, radio,
television, etc.

Cinema, theatres, impressarios
Private schools, courses
Publishers
Banks, ifnance, insurance
Government, municipalities
Building
Family announcements
Help and positions wanted
Political parties and institutions
Chain stores, ofifce equipment and
miscellaneous

139.3 121.9 130.8 97.5

143.3 126.7 134.3 99.0
99.1 85.8 99.3 82.5
291.9 232.9 242.2 155.8

159.5 137.0 147.5 128.5

248.2 226.4 197.8 188.5

147.3 137.8 157.2 125.9

156.1 175.8 151.7 111.6

70.9 94.2 92.0 79.7

194.0 169.0 190.9 101.5

91.086.871.087.7
123.5140.6162.6187.1
122.4127.9144.0169.1
109.2162.8189.9233.9
127.7163.0132.6127.8
78.093.156.077.6
132.1152.4158.8176.5
192.3332.5395.9533.3
14.185.124.535.3
87.7100.2112.7121.7

230.677.5

177.777.2
45.673.0
7.313.4

17.026.8
5.035.1
7.997.4
8.779.9
12.575.5

13.453.6

23.469.3

9.4103.4
5.9112.6
9.598.5
20.7111.1
10.964.0
12.8126.5
6.563.9
31.610.2
35.467.2

לוח מודעות מספר
Number of classiifed advertisements

הכל סך
העיתון 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

רדיו, בית, ציוד
וכדי טלוויזיה

אמרגנים תיאטרונים, קולנוע,
קורסים ספר, בתי

מו"לים
ביטוח פיננסיס, בנקים,

עיריות ממשלה,
בנייה

משפחתיות
עבודה וביקוש הצע
ומוסדות מפלגות

ציוד "שרשרת", חנויות
ושונות משרדי

הכל 18.680.7150.4224.8264.7345.4TOTALסך

בעברית יומית עיתונות
בלועזית יומית עיתונות

15.4

3.2
84.0
64.6

167.2

71.1

251.8

96.7
298.9
102.9

387.5
143.2

Daily Hebrew newspapers
Daily foreign language newspapers
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ותקשורת תחבורה "ח. י פרק
בקווים נוסעים מהולכת פדיון אוטובוסים;
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
"מל" נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
מחיריהם אשר מייצגים שירותים של מייצג

שוטף. באופן נבדקים

עבודה ושכר תעסוקה ג.

תעופה המשנה בענפי המועסקים. מספר
בחו"ל. בסניפים המועסקים כלולים לא וספנות
ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
עבור לעובדים המעבידים ידי על שולמו אשר
ב1970 החל הדו"ח. בתקופת שנעשתה עבודה
מוס ע"י המוחזרים סכומים כולל השכר אין
וכד') מבטחים לאומי, (ביטוח שונים ביטוח דות
חש על המעסיק ע"י שנרכשו חוב איגרות או

השכירים. להעסקת בקשר בונו
לא ימית והובלה תעופה המשנה בענפי

בחו"ל. סניפים עובדי של שכרם כלול
לשכר בנוסף כוללות עבודה הוצאות
פנסיית לקרנות המעביד תשלומי גם עבודה
ולדמי השוואה לקרן לאומי, לביטוח ותגמולים,
אש"ל, גם הנתונים כללו 1969 עד ביגוד.
פירוט וכוי. צוות אנשי של רפואיות הוצאות
352 מס' מיוחד פרסום ראה ההגדרות של יתר

המבוא). בסוף רשימה (ראה

ונמלים ימית הובלה
הגדרות

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
(במידות האניה נפח (Registered Tonnage
תפוסה=100 טון 1 של ביחידות המבוטא נפח)

מעוקב. רגל

עבודה ותשומת תפוקה מדדי
הגדרות

ענפים א.

באו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
קבו וביןעירוניים עירוניים בקווים טובוסים
פרטית בבעלות אוטובוסים כולל אינו עים.
תחנות ומפעלי עובדים להולכת המשמשים
כלולה זה משנה בענף האוטובוסים. חברות של

מוסכים. גם ב1968 והחל הכרמלית,
מזנון לשירותי פרט ישראל רכבת רכבת:
כולל  ב1968 החל הכרמלית); את כולל (לא

סדנאות. גם

להולכת אזרחיות ישראליות חברות תעופה:
אוויר. נמלי ולהפעלת באוויר ומשאות נוסעים
ושי נסיעה סוכנויות אווירונים, 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:
שירותי וטלגרף, טלפון שירותי חבילות, דואר

וכוי. הנדסה
פדיון ב,

התק את כולל 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 מיםים כולל הוא
תעופה המשנה בענפי הפדיון הוא הכלל מן
הנסיעות מס בפדיון נכלל לא בהם וספנות,
(באמצעות לאוצר ישיתת הנוסעים שמשלמים

הבנקים).
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 העיקריים הפדיון מרכיבי

הם:
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ותעסוקה שכר
הענף בכל והתעסוקה השכר על הנתונים
את הכולל דו"ח על מבוססים י"ח/1) (לוח
ממד הענף בכל המועסקים ומספר השכר נתוני
המעסיקים כרטסת על המבוסם מעסיקים, גם
אחת נאספים הנתונים הלאומי. הביטוח של
לנתונים בניגוד המעסיקים, מן ישירות לחודש
המבוס ושכר, עבודה  י"ב בפרק המופיעים
דו"ח מתוך נלקחים אך זה, מדגם על הם אף סים

לאומי. לביטוח המעסיקים ע"י המוגש

אזרחית תעופה
על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני סמך
חברת ושל "אלעל" חברת של דוחו"ת סמך

"ארקיע".

ותקשורת דואר
ידי על רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים

התקשורת. משרד

אוטובוסים
חב של דיווחיהן סמך על הוכנו הלוחות

האוטובוסים. רות
הת האוטובוסים של המסחרית המהירות

הלשכה. ע"י שנערך שוטף מסקר קבלה

מוניות

מבוססים י"ח/17 בלוח הכלולים הנתונים
במשך נערך אשר "1970 המוניות ענף "סקר על
ליר במוסף ראה נוספים נתונים .1970 שנת

.19715 חון

משאיות
משאיות סקר על מבוססים הנתונים
מייצג מדגם פי על נערך זה סקר .1970/71
היה המורשה שמטענן משאיות, כ1,700 של
זו). אוכלוסייה מכלל (כ0/"15 טון מ2.5 למעלה
עד 1970 (יוני שלמה שנה במשך נערך הסקר
במשך נחקרה משאית כל כאשר ,(1971 מאי
שנאספו הנתונים פעילותה. על ימים שבוע
טון (טונאד, הפיסית התפוקה על נתוגים היו
ההובלה משירותי (פדיון והכספית וכד') ק"מ
וכן בתשלום) הובלה עיסוקן שעיקר למשאיות
נתו נתקבלו כן כמו בענף. ההוצאות מבנה על
ההו (צורת הענף של הארגוני המבנה על נים

וכוי). כלכלי ענף לפי שייכות בלה'

.(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מסים, תשלום לצורך האניה של המשא נפח
להובלת המעשית היכולת את מבטא אינו
העי המבנים שנפח לאחר מתקבל אלא מטען,
המכונות וחללי מיכלים לצוות' לנוסעים, ליים
גם נמדד הוא הכוללת: מהתפוםה הופחת
מעוקב. רגל 100 = טון 1 של ביחידות כן
בין תקנות לפי נעשית התפוסה מדידת

לאומיות.
אשר בטונות משקל :(Deadweight) nnrm
במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה האניה
ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
המסומן המעמס לקו עד האניה את מוריד

עליה.

מקורות

ותנועת והפריקה 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
ובכגיסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי

האחרונה.
ההב נובעים האוויר בדרך לנוסעים ביחס
על המבוססים זה בפרק שהנתונים מכך דלים
כוללים אינם התעופה, שדות מנהלת דיווחי
הנוס כל את כוללים אך צוות אנשי תנועות
די בפרק שהנתונים בעוד במעבר עים
כוללים הגבולות משטרת דיווחי על המבוססים
ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות אנשי
במעבר. הנוסעים מן חלק ורק לארץ, האחרונה
(מני המצהרים הם י"ח/8 ללוח המקורות
האניה בהגיע רבהחובל ע"י המוגשים פסטימ)
מט סוכמו אלו ממצהרים הנמלים. למינהלת
ובחר'ל. בישראל נמל לכל והיבוא היצוא עני
מו על מקיפה עבודה במסגרת נתקבל זה לוח
מיש והפליגו שהגיעו מטענים של וייעד צא

המובילות. האניות תכונות לפי ראל
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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 בקילומטראז'

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. ראך
מסקר הנתונים התקבלו 1969 בשנת החל

שוטף. באופן שנערך ארצי קילומטראז'

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 מסויים
את נתן שלמה שנה פני על והסכום תקופה,
גם כולל זה אומדן השנתי. הקילומטראז' אומדן

וקטנועים. אופנועים של קילומטראז'
(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 בכל הקילומטראז' וסיכום הקטע באורך
לשנה ניפוח תוך הלאעירוניים הכבישים
כל את מקיפים אין שעדיץ מאחר שלימה.
אין התנועה, בספירות הבינעירוניים הכבישים
הלא הקילומטראז' אומדן את מייצג זה נתון

במלואו. עירוני

דרכים תאונות
סטטיסטי בדו"ח הוא הנתוגים מקור
תאונת כל עבור ישראל משטרת שממלאת
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

נהגים
והגדרות מקור

על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד ידי

התחבורה. במשרד הרישוי אגף

כבישים
עבודות מחלקת בדיווחי הנתונים מקור
המקו והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

מיות.
מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/21 לוח
לסטטיס המרכזית והלשכה מע"צ ע"י שנערם

ו1970. 1968 ,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
ל31 מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל
1960 לשנת בנתונים שנה. בכל בדצמבר
רשיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא ואילך

משנה. למעלה פג
בפרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט
המבוא). בסוף רשימה (ראה 352 מס' מיוחד

לאעירוניים בכבישים תנועה
מקורות

נבחרים כביש בקטעי תנועה נפחי
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
סופרים אין אחד. רכב לבלי 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
ובפר התחבורה, מדור של פנימיים בפרסומים

.346 מס' מיוחד סום
אחת מבוצעת הספירה 1970 בשנת החל
חודשים לשלושה אחת במקום חודשים ל4

אז. עד

הארצי הקילומטראז'
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'
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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
כשנת.הוצאת הרשיון דרגת את החליף שבה

הרשיון.
השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי
בסוף רשימה (ראה 329 מסי מיוחד פרסום ראה

המבוא).

הנהגים אוכלוסיית הנהגים.. אוכלוסיית
רשיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
ישראל במדינת הוצאו אשר אזרחיים נהיגה
האוכלוסייה 31.12.1971 ב 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 31.12.1971 בתאריך

בעל ומעלה 16 מגיל אדם כל הוא נהג
בתוקף היה אשר ישראלי אזרחי נהיגה רשיון

ב31.12.1971.

סוגי את קובעת הרשיון דרגת הרשיון. דרגת
מאחר לנהוג. הרשיון בעל מורשה בהם הרכב
במספר נהיגה המרשות רשיון דרגות שקיימות
הרשיון' לפי'דרגת בלוחות' נכללו רכב' סוגי
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פרסומים

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

(1964) נפגעים עם דרכים 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 הרכב כלי (289)

(1968) בישראל נפגעים עם בדרכים תאונות (293)
ו חלק

התאונות בישראל נפגעים עם בדרכים תאונות (294)
כביש קטעי לפי לאעירוניים בכבישים

11 חלק (19641968)
נתונים התעבורה, בענפי ותשומה תפוקה (297)

תפעוליים פיסיים
ונתונים ותפוקה תשומה  בישראל התחבורה (317)

(1969) פיסייםתפעוליים
ו חלק  (1969) נפגעים עם דרכים תאונות (324)

בכבי התאונות  נפגעים עם דרכים תאונות (325)
(1969) כביש קטעי לפי לאעירוניים שים

.11 חלק
.(31.12.1969 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (329)

(19631970) בינעירוניים בכבישים התנועה (346)

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (352)
(1970) תפעוליים  פיסיים

2 חלק  (1970) נפגעים עם דרכים תאונות (361)

1 הלק  (1970) נפגעים ,עם דרבים תאונות (363)

(13.12.1970 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (366)

(19631971) בינעירוניים בכבישים התנועה (384)

ונתו תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (394)
(1971) תפעוליים פיסיים נים

מיוחדים סופומים
(מאי בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (2)

(1950 דצמבר עד
בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (11)

(1951 j 1952)

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (28)
(1953)

תשי''ד) עד (תש"ח ישראל דואר (30)

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (45)

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

ו1954)

(1954/55 ; 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)

(1958/39) 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)

(31 111 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)

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

(1961) משאיות סקר (145)

(1962) בישראל הדרכים תאונות (150)

במרס 31 ליום (מצבר. המנועיים הרכב כלי (170)
(1963

(1963) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות (172)
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INDEXES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT עבודה ותשומת תפוקה מדדי

עבודה והוצאות שכר מועסקים,  י"ח/1. לוח
TABLE xvm/l. _ EMPLOYED PERSONS, WAGES AND LABOUR EXPENSES

1971

Branch
*§n

8B f!
*! i
1 So a
.6 8

£>

IL. ל"

P

1£n
r

IL. million ליי מיליוני

H

אלפים
Thousands

ענף

TOTAL

Passenger road transport

Sea transport, shipping agents
and port services

"Karmelit", travel agents, and
customs agents

Air transport and airport services

Road transport of freight

Storage

Communication

TOTAL

Passenger road transport

Sea transport, shipping agents
and port services

"Karmelit", travel agents and
customs agents

Air transport and airport services

Road transport of freight

Storage

Communication

1,477

1,758

1,718

1,108

1,820

1,197

1,114

1,100

1,176

1,381

1,346

898

1,555

979

964

8S6

1,008.9

304.7

253.7

73.8

119.7

49.8

15.2

192.0

803.7

239.5

198.8

59.9

102.3

40.7

13.1

149.4

56.9

14.4

12.3

5.6

5.5

3.5

14.5

Indexes  base: 1970 = 100.0 בסיס: מדדים
118.5 114.9 122.0 118.4 103.3

115.8 126.6 125.1 122.4 108.6

118.4 107.8 115.3 105.0 97.5

הכל סך
בדרכים נוסעים הולכת

סוכני ימית, הובלה
נמלים ושירותי אניות

סוכני כרמלית/ רכבת
מכס ועמילות נסיעות

ושירותי אוירית הובלה
תעופה שדות

בדרכים מטענים הובלת

אחסנה

תקשורת

הכל סך

בדרכים נוסעים הולכת

סוכני ימית' הובלה
נמלים ושירותי אניות

סוכני כרמלית, רכבת
מבס ועמילות נסיעות

101.1112.2115.6111.1114.5

ושירותי אוירית הובלה
תעופה שדות

110.4145.6140.5131.8127.4

בדרנים מטענים 96.0111.2הובלת ,113.8116.0118.8

102.6114.0115.3111.1112.6אחסנה

103.1120.1120.8116.6117.4תקשורת
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נבחרים בענפיס עבודה ותשומת תפוקה מדד*  י"ח/2. לוח
TABLE xvm/2. _ INDEXES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT IN SELECTED

BRANCHES
19671971

דואר
Posts

2 נמלים
Ports2

ימית הובלה
Sea transpotr Aviation

רכבת1
.Railways

1 אוטובוסים
Buses'

141.9223.9
185.2270.1

116.4130.6
128.8154.4
147.2192.1

121.2139.7
153.7192.8

112.7130.3
122.3148.8
129.1169.8

= 100.0Previous series : 1963
109.2119.8
122.1122.3

Revenue at current prices
Base: 1963

141.2
200.1

שוטפים במחירים jvid
 100.0 בסיס:
152.0 133.8
231.4 ל145

Base: 1968 = 100.0 בסיס:
111.0 107.4 105.7
138.1 119.7 123.9
198.7 167.3 140.7

Revenue at 1963 prices 1963 במחירי פדיון
174.3 83.5
247.4 90.9

Revenue at 1968 pirces 1968 במחירי פדיון
107.9
124.0
162.1

104.2
111.7
110.6

151.2
174.0

106.7
115.6
146.7

112.3
128.9

106.7
109.7
121.0

Employed persons 3 מועסקים3

New series: 1968
106.1
110.6
114.7

Previous series
198.3
214.2

New series
107.7
125.6
150.6

Previous series
163.5
172.3

New series
100.9
112.3
129.0

= 100.0
106.4
113.6
114.8

149.3
163.0

109.1
140.0
188.3

126.9
118.1

99.7
97.9
95.6

126.6
145.4

118.5
135.7
152.2

100.0=1963 קודמת: סדרה
102.5 120.5
103.3 129.3

100.0=1968 חדשה: סדרה

Labourexpenses 3 3 עבודה הוצאות

166.4
183.8

114.1
126.5
153.3

170.2
205.2

118.3
155.9
236.7

100.3
99.4
96.3

159.7
167.8

102.2
108.4
129.4

Average wage per employed person' למועסק3 ממוצע שבר

137.7
142.8

101.0
116.3
153.5

151.7 136.6
149.1

99.7
108.9
147.1

154.2
160.1

102.0
111.0
132.8

103.8
108.0
113.6

קודמת סדרה
192.4
208.3

חדשה סדרה
107.5
136.9
168.2

קודמת סדרה
154.5
159.2

חדשה סדרה
103.9
121.1
137.3

1967
1968

1969
1970
1971

1967
1968

1969
1970
1971

1967
1968

1969
1970
1971

1967
1968

1969
1970
1971

1967
1968

1969
1970
1971

1 As of 1968, data on labour input include data ם0
garages. 2 The data for 1967 and 1968 are for budget
years, and rfom1969 for calendar years. 3 Data on
buses include both employees and cooperativemembers;
data on shipping and aviation includeonly those work
ing in Israel.

נתונים כוללים עבודה תשומות על הנתונים ב1968 החל 1

תקציביות, לשנים הם ו1968 1967 נתוני 2 מוסכים. על
הנתונים 3 לוח. לשנות  ואילך 1969 נתוני ואילו
חברי ואת השכירים העובדים את כוללים האוטובוסים על
את כוללים והתעופה הספנות ענף על הנתונים הקואופרטיבים;

בלבד. בארץ העובדים
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SEA TRANSPORT ימית הובלה

אניה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות, י"ח/3. לוח
TABIJE XVHI/3.  SHIPS, TONNAGE AND DEAD WEIGHT OF THE MERCHANT

FLEET, BY TYPE OF SHD?
19561971

End of year שנה סיף

Type of ship 1971 1970 1969 1968 '1965 1960 1956 אניה סוג

TOTAL
Passenger ships
thereof: mixed (passen
gerandcargo ships)

Cargo ships
thereof: bulk ships
Refrigerating ships
Tankers
thereof: under foreign
flag

TOTAL
Passenger ships
thereof: mixed (passen
ger and cargo ships)

Cargo ships
thereof: bulk ships
Refrigerating ships
Tankers
thereof: under foreign
lfag

TOTAL
Passenger ships
thereof: mixed (passen
ger and cargo ships)

Cargo ships
therof: bulk ships
Refirgerating ships
Tankers
Thereof: under foreign
lfag

sofאניותמספר shipNumber
הכל 3050103113109110119סך

נוסעים 4584422אניות
מעורבות 22מהן;

ומשא) (נוסעים
משא 22417584797979אניות

צובר אניות 1320222222מהן:
קירור 914131311אניות

441111131627מיבליות
זר בדגל 911131627מהן:

onnagכולל"תפוסה eGross t
הכל 135,731288,387834,9601,077,3161,220,5521,437,5941,980,496סך
נוסעים 33,91242,73086,94832,02023,84214,29614,296אניות

מעורבות _19,68419,708מהן:

ומשא) (נוסעים
משא 67,292204,727496,918743,577794,354793,148784,501אניות

צובר אניות 220,759466,139537,461538,161538,159מהן:
קירור 49,92394,07489,30489,30476,470אניות

34,52740,930201,171207,645313,052540,8461,105,229מיכליות
זר בדגל 187,080207,645313,052540,8461,105,229נלהן:

Net tonnage
933,204 760,526

6,855 11,547

488,989
342,788
50,795
386,565
386,565

487,613
342,788
50,795

210,571
210,571

650,257
15,985

446,233
290,364
53,538
134,501
134,501

נטו תפוסה
498,410 168,781 77,680

46,270 24,051 19,164
10.391 11,901 

295,339
138,094
27,830
128,971
120,711

120,301 38,024

24,429 20,492

הכל סך
נוסעים אניות

מעורבות מהן:
ומשא) (נוסעים

משא אניות
צובר אניות מהן:

קירור אניות
מיכליות

זר בדגל מהן:

eightDeadמעמס w
הכל TOTAL,174,919374,1791,111,5541,619,0471,948,5342,411,8383,476,794סך
נוסעים 19,70220,38831,0707,5875,1962,5702,023Passengerאניות ships

מעורבות :13,47113,371thereofמהן: mixed (passen
ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)

משא 102,359291,982695,0311,155,1281,280,7001,275,6001,284,454Cargoאניות ships
צובר אניות :322,874779,094933,246933,246936,799thereofמהן: bulk ships

קירור 51,708102,152101,233101,23389,638Refrigeratingאניות ships
52,85261,809333,745354,180561,4051,032,4352,100,679Tankersמיכליות ■

זר בדגל :312,855354,180561,4051,032,4352,100,679thereofמהן: under foreign
lfag

1 Since 1965 includes data on Israeli ships under foreign lfag. זר, גדגל ישראליות אניות על נתונים בולל ב1965 החל 1
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גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות י"ח/4. לוח
TABLE XVm/4.  ISRAELI MERCHANT SHIPS, BY AGE

19561971

End of year

Age' 1971 1970 1969 1968 1965 1964 tf60 1956

119TOTAL
8Up to 2 years
1134
4659
351014
181519
120yearsand over

Number ofships 2

110
6
13
41
36
14

2 אניות was
109
10
10
50
29
8
2

113
12
14
49
29
8
1

103
29
5
46
19
1

3

93
21
18
34
16
1

3

SO

20
16
6
2
1

30
10
2
5

2
3

שנה סוף

גיל'

הכל סך
שנים 2 עד

34
59
1014
1519

8 ומקלה שנה 20

2tonnageCrossכוללת2תפוסה
הכל 135,731288,387709,031834,9601,077,3161,220,5521,437,5941,980,496TOTALסך שנים 2 52,638117,560181,364256,193233,761271,924291,935568,607LJpעד to 2 years 3410,026113,720168,25762,351179,450204,130269,940296,92734

5911,28717,337285,319409,522472,026457,986447,475618,06759 101410,0069,14849,85682,630159,620256,668371,700375,2611014 151912,2837,1872,4242,42427,42723,07656,544120,3181519 ומעלה 2039,49123,43521,81121,8405,0326,7681,31620yearsשנה and over

1 By year of completion of the ship.
2 Since 1964, includes data on Israeli ships under foreign lfag.

האניה. בניית גמר שנת לפי 1

זר. בדגל ישראליות אניות גולל ב1964, התל 2

הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון  י"ח/5. לוח
TABLE xvm/5.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT

19631971
At current prices שוטפים כמהירים

19631965196919701971

ספנות 999.911Shippingחברות companies
263,466353,045585,006728,1361,050,027REVENUEפדיוןסךהכל(אלפיל")1 TOTAL (IL. thous.)1

מטענים 185,150246,061434,671575,572731,859Fromמהובלת freight
נוסעים 38,65253,80622,92013,23913,941Fromמהולכת passengers
אניות 19,98546,623118,731131,518297,439Fromמהחכרת chartering of ships

19,6796,5558,6846,9076,788Fromמשונות miscellaneous
הכל סך  עבודה הוצאות

י לי) (אלפי
38,19764,24380,12688,838107,640LABOUR EXPENSES  TOTAL

)IL. thousand) יבשה 7,97012,91215,76519r35822,320Landעובדי workers
ים 30,22751,33164,36169,48085,320Seaעובדי workers

ממוצעות עבודה הוצאות
(ליי) לחודש למועסק

7729021,3751,5521,924Average monthly labour expenses per
employed person (IL.)

הכל סך  4,1245,9334,8554,7704,660EMPLOYEDמועסקים PERSONS  TOTAL
יבשה 9241,2701,0271,1001,085Landעובדי workers

ים 3,2004,6633,8283,6703,575Seaעובדי workers
ישראלים :2,5343,0892,3002,1592,011Thereofמזה: Israelis

1 Incl. revenue from fuel freight. דלק. מהובלת פדיון כולל 1
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PORTS נמלים

הנמלים של עבודה ותשומת פדיון  י"ח/6. לוח
TABLE XVHI/6.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

1963/641971

1971 1970 1969 1968 U965/66 1 1963/64

At current prices (1l. million) לירות) (מליוני שוטפים בבמחירים

REVENUE  TOTAL

Thereof: from basic port
services

REVENUE  TOTAL

Thereof: from basic port
services

EMPLOYED PERSONS

102.9 84156.4182.0201.4230.2

129.5153.8174.3197.9

1963 במתירי
At 1963 prices1968במחיריAt 1968 prices

93.5 84156.4176.2191.3201.2

129.5148.3164.6172.8

6,587 6,522 6,105 5,739 5.1 4.8

הכל סך  פדיון
בסיסיים נמל משירותי מזה:

הכל סך  פדיון
בסיסיים נמל משירותי מזה:

מועסקים

Indexesמדדים
Atשוטפיםבמחירים current prices

הכל סך  100.0122.4100.0116.4128.8147.2REVENUEפדיון  TOTAL

בסיסיים נמל 100.0119.3100.0102.6105.5116.8Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 100.0113.5100.077.381.8106.7Fromמשירותים services for passengers

שונים 100.0102.1100.0127.0116.5146.9Fromמשירותים miscellaneous services

. למטענים 100.0123.4100.0118.8134.6152.8Fromמשירותים freight services

משינוע :100.0121.6100.0117.8134.6149.4Thereofמזה: from marine services

100.0159.1100.0146.7211.2246.9fromמאחםנה storage

100.0152.9100.023.89.58.4Fromמשונות miscellaneous

קבועים constantבמחירים pricesAt

19631968במחירי במחירי
At 1963 pricesAt 1968 prices

הכל 100.0111.2100.0112.7122.3129.1REVENUETOTALפדיוןסך

בסיסיים נמל 100.0115.5100.0102.6105.5102.5Fromמשירותי basic port services

נוסעים 100.0110.7100.077.381.893.6Fromמשירותי services for passengers

שונים 100.0100.5100.0127.0116.5128.9Fromמשירותים miscellaneous services

למטענים 100.0110.9100.0114.6127.1133.4Fromמשירותים freight services

משינוע :100.0109.7100.0113.4124.2130.1Thereofמזה: frommarine services

100.0135.2100.0146.7211.2231.4fromמאחסנה storage

למועסק ממוצע 100.0133.3100.0101.0116.3153.5Averageשכר wage per employed
person

ממוצע  עבודה 100.0132.3100.0102.6123.3110.3Averageהוצאות labour expenses per
employedלמועסק person

תקציב. שנות 1J Budget years.
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ונוסעים מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אניות תנועת  י"ח/7. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי

TABLE XVm/7.  MOVEMENT OF SHIPS (EXCL. OIL IN BULK TANKERS),
FREIGHT AND PASSENGERS IN ISRAEL PORTS AND THE SHARE OF THE

ISRAEL FLAG IN IT
. 19511971

195119651968196919701971

shipsMovementהאניותוונועו! o f
האניות! 1,3702,1903,106מספר 2,9202,9513,009NUMBER OF SHIPS 1

2 חיפה 1,1681,7251,784נמל 1,7401,7361,723Haifa Port2
אביב חל 106208נמל Tel Aviv Port

יפו 96196נמל Yafo Port
אשדוד 71,235נמל 1.0991,1271,164Ashdod Port
אילת 5487נמל 8188122Elat Port

של נטו 2,4404,5895,164התפוסה 5,0645,1745,280NET REGISTERED TON
שהפליגו NAGEהאניות OF SHIPS DE

ט.ר.נ.) PARTING(אלפי (thousand

3 היפה 2,0263,8563,328נמל 3,3343,3393,409
N.R.T.)
Haifa Port3

אביב תל 259323Telנמל Aviv Port
יפו 155276נמל Yafo Port

אשדוד נמל


201,669 1,5721,6511,644Ashdod Port
אילת 114167נמל 158184227Elat Port נלחו"ל Shipsאניות from abroad
האניות 1,2031,7842,191מספר 2,034§2,2032,325Number of ships

ט.ר.נ.) (אלפי נטו 2,0804,0013,882חפוסתן 3,8574,010N.R.T. (thousand)
המטענ rafficתנועת (thousand tons) טונות) (אלפי eightים tF1

1,5892,4733,561פריקה 3,3914,2734,669UNLOADING
חיפה 1,3202,1732,554נמל 2,4183,1403,314Haifa Port

אביב תל 176137נמל __Tel Aviv Port
יפו 9390נמל

 Yafo Port
אשדוד 19874נמל 8819331,057Ashdod Port
אילת 54133נמל 92200298Elat Port
2181,8362,952טעינה 2,9003,3453,361LOADING

חיפה 1931,5671.088נמל 1,1851,1061,132Haifa Port
אביב תל 1נמל

_ Tel Aviv Port
יפו 2433נמל Yafo Port אשדוד נמל


41,587 1,4311,9011,842Ashdod Port

אילת נמל


232277 284338387Elat Port
הנוסעים* affic3Passengerתנועת tr

הכל סך  114,745257,100144,524נוסעים 169,237125,296163,421PASSENGERS  TOTAL
93,691132,04976,944מגיעים 89,91669,14986,130Arriving 21,054125,05167,580מפליגים 79,32156,14777,291Departing

Share of Israel flag (percentages) (אחוזים) ישראל דגל של חלקי
 המטענים 18.140.936.1תנועת 38.838.335.9FREIGHT TRAFFIC  הכל TOTALסך

18.951.142.6פריקה 47.546.442,8Unloading
12.427.328.3טעינה 28.528.026.4Loading  הנוסעים תנועת

הכל סך
32.238.5 38.327.122.2PASSENGERTRAFFIC

TOTAL
34.440.0מגיעים 40.127.923.4Arriving
29.836.7מפליגים 36.326.220.8Departing

Sourcce: Israel Ports Authority.
1 Including traffic between Israel ports.
2 Including unloading at the liquid bulk handling plant at Akko.
3 As from 1963 including visits on cruises.

הארץ. נמלי בין אניות מעבר בולל 1

בעכו. הנוזלים פריקת במתקני פריקה כולל 2

סיור. באניות ביקור כולל ב1963 התל נ
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עיקריים ויעד מוצא נמלי לפי דלק), (למעט בים, המטענים תנועת  י"ח/8. לוח
TABLE xvm/8.  SEA FREIGHT TRAFFIC (EXCL. FUEL), BY MAIN LOADING

AND UNLOADING PORTS
1969 ; 1970

Thousand tons טונות אלפי

LoadingטעינהUnloadingפריקה

מוצא 19701970Loadingנמלי and
הבל1969ויעד סך

Total
unloadingאילתאשדודחיפה1969אילתאשדודחיפה ports
HaifaAshdodElat*on "to

TotalHaifaAshdodElat

הכל S3,077.73,333.01,088.0310.7.4,261.53,101.5947.5212י.3,543סך 1,934.3TOTAL
:Thereofמזה:

Blackהיםהתיכון Sea and
Mediterraneanוהשחור

,57.254.732.921.898.586.934.0מרסיי  52.9Marseilles
51.827.69.018.6Tarantoטרנטו
62.468.439.029.45.710.54.5ונציה 6.0Venezia
80.191.264.227.031.753.113.1רייקה 40.0Rijeka
48.643.629.614.0123.7130.346.7קופר 83.6Koper

59.449.222.426.821.823.48.2גינואה 15.2Genoa
58.338.329.78.660.593.47.5גלץ 85.9Galati

65.974.527.247.3110.396.652.9טרייסט 33.7Trieste
161.1229.3136.093.3307.7247.170.5קונסטנצה 176.6Constanta

56.264.07.6פורטו 56.4Porto
Margheraמרגרה

Northצפון
Europeאירופה
128.3147.584.962.6186.9275.641.3אנטוורפן 234.3Antwerp

73.255.235.120.17.710.05.6ברמן 4.4Bremen

59.650.822.228.6129.8122.673.8המבורג 48.8Hamburg
הבר 1.51.548.744.117.8לה 26.3Le Havre
_64.470.836.034.842.340.017.3ליוורפול 22.7Liverpool
72.859.930.829.1Londonלונדון
113.4114.274.240.0190.7230.781.3רוטרדם 149.7Rotterdam
1.82.71.61.1באיון

70.975.018.0' 57.0Bayonne

Northצפון
Americaאמריקה

54.0261.3239.421.9Beaumontנומונט
235.5268.9267.81.1CorpusChristiקורפוס

קריסטי
9.19.1דסטרחם Destreham
243.9504.9496.88.13.32.62.4הוסטון 0.2Houston

אורלינס 238.195.766.729.00.80.6ניו 0.2New Orleans
יורק 80.136.433.72.741.140.438.8ניו 1.6New York
31.166.665.90.791.0קויבק Quebic

Farהמזרח East
הרחוק

5.79.59.554.510.710.7קובה . Kobe
13.815.815.856.457.857.8סינגפור Singapore
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CIVIL AVIATION אזרחית תעופה
האווירית הפעילות  הישראליות התעופה חברות  >"ח/9. לוח

TABLE XVIH/9.  ISRAEL, AVIATION COMPANIES  AIR OPERATION
19501971

95019601965196919701971Unit/היהידה

הכל* בודדותסך 3,8656,1739,2939,95711,349SINGLEFLIGHTSטיסות  TOTAL"
4751,8643,1845,4986,0246,736numberInternationalמספרבינלאומיות
Local"2,0012,9893,7953,9334,613"מקומיות

הכל הטיסותסך 8,93517,79929,98633,08836,760FLIGHTDISTANCEמרחק  TOTAL
ק''מבינלאומיות 1,7717,87316,19527,85130,82133,848thousandאלפי km.International
Local"1,0621,6042,1352,2672,912.מקומיות

בתשלום הבינלאומיות הטיטות ק"ממרחק 1,6917,53115,45526,85929,47131,825thousandאלפי km.Distance ofinternational revenue lfights

הכל סך  טיסה HOURS..21,55529,53554,17058,75064,372שעות FLOWN  TOTAL
6,56017,25023,46739,50643,42248,157hoursInternationalשטיתבינלאומיות
Local"4,3056,06814,66415,32816,215מקומיות

הכל סך  בתשלום טיסה 20,37128,27252,49556,44761,154REVENUEשעות HOURSFLOWN  TOTAL
6,25016,26122,41638,05141,50145,295hoursInternationalשפותבינלאומיות
Local"4,1105,85614,44414,94615,859♦מקומיות

הכל סך  140,577492,044785,035884,0251,098,648PASSENGERSנוסעים TOTAL
בינלאומיות 15,51446,717306,014490,075546,347711,148numberInמספרבטיסות international flights
מקומיות In"93,860186,030294,960337,678387,500*בטיסות local lfights

הכל סך  בתשלום 195,830468,958730,662816,7151,013,560REVENUEנוסעים PASSENGER  TOTAL
בינלאומיות 14,699111,440288,336451,780501,917651,206numberInמספרבטיסות international flights
מקומיות 84,390180,622278,882314,798362,354In*בטיסות local flights

בינלאומיות בטיסות בתשלו0; קמ 49,676413,4521,331,3782,220,9812,531,2483,213,940thousandRevenueאלפיםנוסע passenger km. : international
מקומיות local"26,16850,38280,64292,840115,286בטיסות

בטיסות ודואר 2,7887,79018,71722,31524,757tonsFREIGHTטונותמטענים AND MAIL IN INTER
הכל סך  NATIONALבינלאומיות FLIGHTS  TOTAL

דואר בתשלוס: 50240483670745745tonsThereofטונותמזה revenue: mail
2 2782,1996,55616,79320,39822,086freight2מטען

בתשלומ ק''כל 647150285332404millionsRevenueמיליוניםטון ton  km.

1 A single international lfight is a lfight in one direction; a local
lfight is denned as a lfight in both directions, i.e. from the start
airport and back. 2 Including excess freight of passengers.

אחת מקומית טיסה אווד; בביוון גטיסה מוגדרת אחת בינלאומית טיסה 1
וחזרה. הייעד לנמל המוצא מנמל דהיינו ביוונים, בשני מוגדרת

1 נוסעים. של עודף מטען גולל 2

1
r



ובשירותי האוירית בהובלה עבודה והוצאות תעסוקה פדיון  י"ח/10. לוח
אויר נמלי

TABLE XVIII/10.  REVENUE, EMPLOYMENT AND LABOUR EXPENSES IN
AOT TRANSPORT AND AIRPORT SERVICES

19641971

o
H<
O
55
ק

00

0
55

>

Unit 1971 1970 1969 1968 1967 1965 1964 היחידה

REVENUE  TOTAL

From passenger

From freight and mail

From other services

Currentשוטפיםמחירים prices

ל 353.1493.6IL.thousand§133.8159.4193.9295.1317.0ילמיליוני

107.5129.4149.8238,8242.2267.6372.8"

16.119.030.137.553.961.375.5י

24.245.3§18.820.9§10.211.014.0■י

1963Atבמחירי 1963 prices
1968 במחירי
At 1968 prices

הכל סך  ל"יפדיון .144.2179.3224.1315.4318.8366.3476.9ILמיליוני thousandREVENUE TOTAL

נוסעים מהולכת :118.5150.7180.3256.6242.4275.1350.8Thereofמזה: From passengers

ודואר מטענים From"55.667.081.6§15.519.330.035.4*מהובלת freight and mail

הכל סך  2,2452,4532,6873,0863,6604,1884,697no.EMPLOYEDמספרמועסקים PERSONS  TOTAL

תעופה n]1,8031,9772,2072,5203,0193,4943,935בחברות aviation companies

אויר 442476480566641694762At"בנמלי airports

בחודש למועסק ממוצע שכר
תעופה בחברות

785ל"י

860

862

935

1,006

1,090

1.099

1,206

1,090

1,188

1,197

1,290

1,617

1,724

IL.AVERAGE MONTHLY WAGE PER
EMPLOYED PERSON

tn aviation companies
אויר At"476559620627632725999"בנמלי airports

הכל סך  עבודה ל"יהוצאות .25.430.437.745.553.770.9107.6ILמיליוני thousandLABOUREXPENSES  TOTAL

תטופה In>.22.426.733.840.948.564.297.5בחברות aviation companies

אויר 3.03.73.94.65.26.710.1At"בנמלי airports

הכל סך  פדיון
נוסעים מהולכת

ודואר מטענים מהובלת

אחרי0 משירותים



ומחו"ל לחו"ל  ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת ♦11/h"♦ לוח
TABLE XVm/11.  INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS,

FREIGHT AND MAIL,

19491971

194919501960U96519671968196919701971

(מספר) שנחתו 2,2052,2722,9264,7655,7397,3708,8449,07910,055Aircraftמטוסים landing (no.)

הכל נוסעיםסר
(אלפים)

91.9116.627.3.4554.4703.41,067.31,114.81,189.61,639.2PASSENGERS  TOTAL
)thousands)

69.782.8111.6265.6345.3537.2566.4603.3833.8Arrivedהגיעו

22.233.8111.8288.8358.1530.1548.4586.3805.4Departedהמריאו

4591,9463,5169,77115,97420.43126,29630,71037,003

הכל סך  2 מטענים
(טונות)

FREIGHT^  TOTAL
)Ions)

2931,4101,4864,3486,6507,93612,45213,52816,246Unloadedנפרקו

1665362,0305,4239,32412,49513,84417,18220,757Loadedהוטטנו

(טונות) הכל סך  129.7241.2522.11,075.11,229.21,497.51,770.71,763.02,104.0MAILTOTALדואר (ton s)

71.1167.4320.6620.1721.5813.2987.9913.61,185.0Arrivedהגיע

58.673.8201.5455.0507.7684.3782.8849.4919.0Dispatchedנשלח

< Since 1965, including tourists on oneday tours. 2 Excluding mail. דואר. כולל לא 2 יום. של לביקור תיירים בולל ב1965 החל 1
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COMMUNICATIONS תקשורת

י ותקשורת דואר שיריתי  י"ח/12. לוח
TABLE XVm/12.  POSTAL AND COMMUNICATION SERVICES 1

1948/491971/72
תקציב Budgetשנות year

1948/491950/511960/611965/661968/691969/701970/711971/72Unitהידוירה

דואר POSTALשירותי SERVICES
וסניפים דואר 5464114155176178181184No.Postמספרבתי ofifces and branches

דואר 4777218276299321345356Postalסוכנויות agencies
נע דואר Mobile"5292934353639§קווי post oiffce

נע לדואר הקשורות 95550543564582592596Localitiesינקודות served by mobile
post ofifces

שכורים דואר 15.928.035.038.742.144.51,000Rentedאלפיטתאי post oiffce boxes
2 לחו"ל שנשלחה הדואר ק"גכמות 7161,2561,4181,5451,6571,7391,000kg.Mailאלפי sent abroad*

אויר בדואר :IV169317433489518563"Thereofמזה: by air mail
לחויל שנשלהו החבילות 171312322312322632351,000Numberאלפיםמספר of parcels sent abroad

אויר בדואר :41110127128149134Thereof*מזה: by air mail

טלפון
המרכזות קיבול

TELEPHONE
נ80.2219.3385.3417.0441,5477.7אלפים ,000Capacity of exchanges

מחוברים ישירים 10.917.167.9171.7290.7332.9369.4418.1Connectedקוים dircet lines
ממתינות 11.012.019.564.236.744.959.883.8Applicationsבקשות outstanding
טלפון 18.431.1122.5270.2419.1474.8525.6586.5Telephonesימכשירי

טלפון TELEPHONEשיחות CALLS
ישיר בחיוג עירוניות ובין פ.מ.מקומיות 44.363.8255.9629.0885.41,058.61,240.01,209,4M.Pulses106Localמיליוני and inter urban trunk calls

925.01,204.31,000Internationa3§687.2§0.914.641.6107.5316.3אלפימבינלאומיות3
נכנסות :Thereof"532.0675.4§372.6§5.920.959.4174.4מזה: coming in

3 'TELEGRAMS'מברקים
שנשלחו 6169951,1261,4561,4511,4671,4921,4961,000Telegramsאלפיטמברקיט dispatched
לחול :347471455545672676687729Thereofמזה: abroad

מחויל שנתקבלו Telegrams"84429444579718691715760'*מברקים received from abroad

טלקס TELEXשיחות CALLS
פ.מ.מקומיות 2,5134,2087,6918,6429,65911,6871,000אלפי M.P.Local

דקותבינלאומיות 1,8432,4311,000§1,394§1165261,126אלפי min.International

1 Data on mail sent abroad, telephone calls and telegrams retet to the yearly postal activity, ויתר השנתית הדואר לפעילות מתייחסים ומברקיפ טלפון שיחות הדואר/ כמות על הנתונים 1

jhe other data  to31 mofeach year. 2 Exd. parcels. 3 inci. calls to ships at sea. ים. נלנ אניות עם בולל 3 חבילות. למעט 2 שנה. כל של במרס 31 ליום הנתונים,



ובתקשורת הדואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/13. לוח
TABUS XVHI/13.  REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND

COMMUNICATION SERVICES
19631971

Unit 1971 1970 1969 1965 1963 היחידה

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון

TOTAL

Postal services

Philatelic services

Telegraph services

Telephone services

Thereof: installation
fees

Miscellaneous

IL. million 629.0

73.4

10.2

41.6

437.8

22.0

66.0

.S0S5

58.5

10.5

32.6

344.0

35.5

59.9

427.7 176.S

52.3 32.7

7.6 5.0

30.7 16.5

287.9 118.9

23.5 16.0

149.2 3.4

21.2

26.1

4.6

9.5

77.9

9.2

3.1

ליי מיליוני הכל סך
דואר שירותי

הבולאי השירות

המברקה שירותי

טלפונים שירותי

התקנה דמי מזה:

שונות

Labour input עבודה nnwn

מועסקים ממוצע
לחודש

10,42512,36213,52814,11114,630numberAVERAGEמספר NUMBER
OF EMPLOYED
PERSONS PER
MONTH

Permanent"6,8577,6389,87710,19410,743קבועים

3,5684,7243,6513,9173,887Temporary*ארעיים

 עגודה שכר
הכל סך

ל''י .125,592149,418IL§47,86873,967108,023אלפי thousandWAGES  TOTAL

107,742130,851Permanent§38,83357,81192,044קבועים workers

ארעיים 9,03516,15615,979§17,85018,567Temporary workers

לחודש לעובד 742851IL.Monthly§383496666ליממונע average per
worker

 עבודה הוצאות
הכל סך

ל"י .160,090192,012IL§59,52091,605137,297אלפי thousandLABOUR EXPENSES
TOTAL

יקבועים Permanent■>139,010170,493§49,42173,451118,955י workers

21,08021,519Temporary§10,09918,15418,342ארעיים workers

לחודש לעונד 9451,094IL.Monthly§476615846ליממוצע average per
worker

נ The increase deirves mainly from paid work (which
was not given in previous years) and from income from
television.

שבוצעו מעבודות בעיקר נובע שונות בסעיף שחל הגידול 1

ומהננסה קודמות) בשנים היו (שלא תשלום תמורת
מהטלוויזיה.
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רכבת

ישראל רכגת פעילות  *"ח/14. לוח
1949/501971/72

אחרת צוין לא אם תקציב, שנת

1949/501955/561960/611964/651965/66היחידה

1 הסטנדרטית הרחבה המסילה 290403420427.464ק"מאורך

1 השלוחות 156186237265270"אורך

בתשלום נטו 5201,3771,9493,1492,568אלפיםטון

בתשלום נטו 39,881136,703216,098328,820321,203טוןק"מ

הנוסעים 1,0083,3914,3865,0614,867"מספר

37,730246,117350,388411,013393,869נוסעק"מ

הכל2 סך  ל"יפדיון 6925,41811,80519,70021,712אלפי

מטענים 4903,3726,12311,92413,034"מהונלת

נוסעים 1561,8974,7176,3147,346מהולכת

3 אחרים 461499651,4621,332ממקורות

 תפעול הוצאות
2 הכל סך

4 עבודה הוצאות מזה:

"7917,35011,55120,467

13,864

29,568

17,003

4 לחודש) (ממוצע 1,6171,678מספרמועסקים

4 לחודש למועסק ממוצע 579679ל"ישכר

בשימוש לק"מקו נטו 138414515770692אלפיםטוןק"מ

מטען לטון ממוצע 7799111104126קי"מרחק

בשימוש לק"מקו 1,0471,0161,1911,142אלפיםנוסעק"מ

לנוסע ממוצע 3773808181ק"ממרחק

נטו לטוןק"מ ממוצע 1.222.292.643.303.80אגורותפדיון

: לנוסעק''מ ממוצע 0.410.771.351.541.90,פדיון

על והוצאות פדיון נכללו לא 2 התקופה). (סוף שנה כל במרס 31 1 הרבבה. הנהלת של החודשיים הדוח"ות מקור:
קלנדריות; לשנים * וכוי. קרונות השכרת אחסנה, דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות כגון 3 לגורמיתוץ. עבודות

כן. לפני נבללו שלא הסדנאות על נתונים כוללת הסדרה 1968 ב החל
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RAILWAY

TABLE XVm/14.  ISRAEL RAILWAY OPERATION

1949/501971/72
Budget year, unless otherwise stated

1967/681968/691969/701970/711971/72Unit

477477505§470470km.Lengthof railway line, standard guage1

283285288290288"Length of sidings1

2,3463,0803,3303,3553,180thousandsNet revenue ton

293,080401,655434,824462,744422,970Net revenue ton  km.

4,0564,0624,0074,1134,319"Number ofpassengers

337,741342,366341,464§355,850380,944"Passenger  km.

. 24,68126,88028,92833,63136,093IL. thousandREVENUE TOTAL*

14,30316,94719,42023,24324,063.<From freight

7,5447,5477,2387,9709,521"From passengers

2,8342,3862,2702,4182,509"From other sources3

27,84428,77134,08439,43947,017OPERATIONAL EXPENSES 
TOTAL2

18,223§28,639§29,275§31,04137,067Thereof: Labour expenses4

1,031§2,344§2,347§2,3302,258numberNumberof employed persons (monthly
average)4

711§778§794§8641,034IL.Average wageper employed person per
month4

614842861§993908thousandsNet ton  km. per km. line in use

126130131138133km.Average distance per 1 ton freight

884865863§1,0231,095thousandsPassenger  km. per km. line in use

8384858788km.Average distance per passenger

4.94.04.34.85.5agorotAverage revenue per net ton  km.

2.22.02.12.22,2Average revenue per passenger  km.

Source: monthly reportsof the railway management. . March, 31, each year (endof period). 2 Excl. revenue and
expenses on works for external factors. 3 E.g. payment for delay, storage, lease of wagons, etc. 4 Calendar years ;

as of 1968, the series includes data on workshops, not included previously.
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BUSES אוטובוסים
האוטובוסים1 פעילות י"ח/15. לוח

TABUS XVDtt/15.  OPERATION OF BUSES 1

19511971

I9601965196919701971Unit.1951היחידה

2,145מספראוטובוסים 1,4222,7803,2883,6544,008numberBuses
שנתי) yearly)(ממוצע averages)
ישיבה 88,508*מקומות 46,625122,737147,905162,747178,962"seating capacity

שנתי) yearly)(ממוצע average)
מקומות של 41ממוצע 3344454545"Average seats per

busלאוטובוס
2 ק''מקילומטרז' 131.8§מליוני 88.0§230.1292.5313.5357.3million km.Kilometrage*

הכל פז^סך
(במחירים

לירות 80,623אלפי 13,581219,283§287,335§311,185395,011IL. 1,000REVENUE 
TOTAL

at)שוטפים)43 current prices)3 4
בקויט *מנסיעות M. .189,664§235,774254,562307,073" "From regular lines

tripsקבועים
מיוחדות 47,70052,13981,632From§26,465מנסיעות special tirps

andוטיולים journeys
ושונות *מחבילות *3,154§3,860§4,4846,306From parcels and

miscellaneous1
ממוצע 61.3אגורותפדיון 16.495.3§96.9§97.8108.8agorotRevemue ז0^ bus
.kmלאוטוקמ

הכל לירותפדיוןסך .295,360325,884IL§287,334§3186,888אלפי 1,000REVENUE 
(19 6 8 י ר י ח מ TOTAL(ב

(at 196S pirces)
בקוים 0מנסיעות u161,416§235,774§240,439248,957" "From regular lines

tripsקבועים
מיוחדות *>מנסיעות *22,835§47,700§50,63871,629From special trips

andוטיולים journeys
ושונות 0מחבילות *■2,637§3,860§4,2835,298" "From parcels and

miscellaneous

7,8469,0109,30012,102numberEMPLOYEDמספרמועסקים*
PERSONS■.

קואופרטיב Members"4,8295,4335,6247,147חברי of
cooperative

3,0173,5773,6764,955Employeesשכירים

EXPENSESהוצאות
עבודה* לירותהוצאות .118,236166,107207,122288,571ILאלפי 10,000Labour expenses4

ממוצע 9771,1831,3841,557IL.Averageלירותשכר monthly
לחודש wageלמועסק per employ

ed person
לחבר ממוצע .1,2691,5161,7922,085Aver<*שכר month. wage

perקואופרטיב cooperative
memberלחודש

לשכיר ממוצע Average"511678759798ישכר wage per
employee

1 Up to 1959, only the 3 large companies ("Egged", "Dan",
"Hamekasher") have been included. As from 1960, all public
bus services are included. As from 1968, bus companiesof East
Jerusalem are also included. 2 Until 1960, data on kilomet
rage cover only regular lines and as from 1961 also irregular lines,
i.e. special tirps and journeys. 3 Includes defence stamps and
manco. * As from 1962, incl. "Carmelit". 5 At 1963
pirces.

(אגדי, הגדולות הגדולות החברות 3 רק נכללו 1959 עד 1

האוטובוסים שירותי כל נכללים מ1960 ויהמקשר"). "דן"
במזרח אוטובוסים חברות גם כולל 1968 משנת הציבוריים.
רק מתייחסים הנתונים 1960 שנת עד 2 ירושלים.
קבועים, לא לקווים גם 1961 משנת ואילו קבועים לקווים
בול בולל 3 וטיולים. מיוחדות נסיעות דהיינו,
כולל  1962 בשנת Vnn 4 ומנקו. ביטחון

.1963 במחירי 5 ה"כרמלית".
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ח/16. לוח

TABLE XVIII/16.  COMMERCIAL SPEED OF BUSES

19671971

Km/h קמיש

119671968196919701971

השנוי אחוז
1971
לעומת
1970

Percentage
change
1971

as against
1970

הכל עירונייםסך 18.918.617.818.218.51.6URBANקווים LINES  TOTAL

אביביפו 18.118.217.017.217.62.3Telהל AvivYafo

20.318.219.417.919.06.1Haifaחיפה

17.219.219.920.018.95.5Jerusalemירושלים

אחרות 21.919.918.020.419.73.3Otherערים towns

פרבריים S26.026.026.025.03.8SUBURBIAL.28קווים LINES

בץעירוניים 47.849.548.148.045.74.8INTERURBANקווים LINES

1 The estimates may be biased as resultof the interrupionof the בספירה ההפסקה עקג מוטיס להיות עלולים האומדנים 1

counts during the war and counting of lines which were במועדם נפקדו שלא הקווים פקידת וריכוז המלחמה בעת
not counted in time in the two last monthsof the year, which may ההטיות את שחיזק דבר השנת, של האחרונים בחודשיים
have emphasized the seasonal bias. העונתיות. מן ITIlHUn
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TAXIS

TABLE XVm/17.  OPERATION OF TAXIS 1970

מוניות

המוגיות פעילות  י"ח/17. לוח

הבלהיחידה סך
Total

Z .s

n
?_ ,W

I3 C3

n g,*£ 1/1 a
ci .■/z

^ 3 3g8l§£*
~n c
aI 

r a

£■§,£?S

a.3
אחר
OtherUnit

1 הכל סך  שנתי ל''יפדיון .129.236.58.88.016.011.519.815.413.2ILמיליון millionAnnual revenue  total1
למונית ממוצע שנתי ל"יפדיון .L]39.235.338.240.441.938.654.636.036.4אלפי thousandAnnual average revenue per taxi
הכל סך  שנתי ק''מקילומטרז' 292.376.920.616.132.135.045.735.830.1millionמיליון km.Annual kilometrage  total

למונית ממוצע שנתי ק''מקילומטרז' 88.774.389.281.584.0117.9126.383.783.0thousandאלפי kmAnnual average kilometrage per taxi
הכל סך  בשנה למונית ל"יהוצאות .13.410.414.913.715.316.720.010.712.1ILאלפי thousandAnnual expenses per taxi  total

הכל סך  שוטפות הוצאות :Thereof.■9.77.110.110.111.312.614.47.59.8.מזה: current expenses  total

1.91.62.23.61.41.81.91.92.0Fuelילק
0.90.70.80.61.01.41.40.80.9Lubricantsשמנים
0.60.40.50.30.71.21.10.60.7Tyresצמיגים
l.S1.11.21.11.82.72.30.81.9Repairsתיקונים

2 לשכירים עבודה '4.83.35.44.56.45.57.73.44.3Employeesשכר wages2
המעסיקה מונית של לשכר הוצאה

שכירים
8.79.16.69.58.46.910.98.74.3Expenditure on wages per taxi engaging

employees
3 הבל סך  5.11.50.40.30.70.50.60.60.5thousandsEmployedאלפיםמועסקים persons  totals

שכירים :2.10.40.20.20.30.30.30.20.2Thereofמזה: employees

סך  ליום מונית של עבודה שעות
הבל

13.311.914.511.814.514.915.212.913.0hoursDailyשעות work hours per taxi 
total

למונית עבודה ליום עבודה שעות
שכירים יהמעסיקה

17.617.717.417.117.917.417.818.616.9Daily work hours per workday per taxi
engaging employees

למונית עבודה ליום עבודה שעות
שבירים מעסיקה שאינה

10.610.39.49.012.211.511.910.210.1Daily work hours per workday per taxi
not engaging employees

0
3

0

>

2
נ/)

1 Excl. revenue from parcel and mail transport.
engaged or which did not engage employees. 3

2 Average per all taxis which
Excl. office staff and ushers.

המוניות לבל ממוצע 2

וסדרנות. משרד אנשי כולל לא 3 שכירים. העסיקו ושלא שכירים שהעסיקו



SURVEY OF TRUCKS משאיות קקר

ומעלה טון 2,5 של מורשה מטען בעלות משאיות עגף תפעול  י"ח/18. לוח
TABLE XVDI/18.  OPERATION OF TRUCKS WITH LOAD CAPACITY OF

2.5 TONS AND OVER

1961; 1966/67; 1970/71

אחרת צוין לא אם שנתיים/ Annualנתונים data, unless otherwise stated

בתשלום בתשלוםהובלוהובלה שלא ;

transportationPaidUnpaid transportation
Unitהיחידה

19611966/671970/7119611966/671970/71

■ פעילות 588569898809366736423932No.Activeמספרמשאיות trucks
למשאית' ממוצע מורשה 16.79.511.316.57.68.5tonsAverageטוןמטען load capacity per truck (incl. excess load)

יתר) עומס (בולל
למשאית ממוצע 12.410.09.410.89.07.3YearsAverageשניםגיל age of truck

הכל סך  שהובל טוןטונאז' 18.021.1261.410.28.813.4millionמליוגי tonsTonnage transpotred  Total
למשאית טוןממוצע 3.13.07.02.82.43.4thaousandאלפי tonsAverage per truck
לנסיעה 5.77.610.64.54.56.9tonsAverageטיןממוצע per trip

הכל סך  ל ב ו ה ש מ * ק / ן ו טון/קמט 628.51,063.92,338.7339.8359.1547.3millionמליוני ton/km.Ton /km.transported  Total
מטען לטון ממוצע 285038314141km.Averageקממרחק distance per ton/km.

הכל סך  ' ז א ר ט מ ו ל י ק"מק 145.2189.5364.695.985.2132.7millionמליוני km.Kilometrage  Total
.למשאית ק~מממוצע 252741262334thousandאלפי km.Average per truck

משאית של ענודה 215189238235219241No.Workdaysמספרימי of truck
חוסר בגלל משאית של בטלה "444934253322.ימי

עבודה
בגלל משאית של בטלה All"10512692104112101ימי days per truck due to repairs, holidays, etc.

ובדי חגים תיקונים,
משאית של עבודה שעות 6.78.49.68.08.29.4hoursAverageשעותממוצע workhours of truck per workday

, פעילות ליום

C

ן
r

Excl. excess load. * Main increase  in transportation of quarry materials. ומחצבים. עפר הגידולבהובלות עיקר 2 היתר. עומס כולל לא 1 .*



דלק וסוג (טונות) מורשה מטען לפי המשאיות תפעול  י"ח/19. לוח
1970/71

אחרת צוין לא אם שנתיים, נתונים

ק הב Total2.54.9סך

הבלהיחידה סך
בנזין
Gasהכלסולר סך

מזה:בנזין
Thereof TotalFuel oilTotal

olinegasoline

המשאיות צי
במדגם המשאיות 1.6583071,351167113מספרמספר

פעילות 12,7413,5539,1881,8851,627"משאיות
בתשלום מובילות 6939814947אחוזמשאיות

יתר) עומס (כולל מורשה טוןמטען 1332111276אלפי
למשאית ממוצע מורשה 10.45.912.23.93.9טיןמטען

למשאית ממוצע 8.810.58.112.812.4שנהגיל
... נסיעה. לק"מ ממוצעת דלק 0.30.30.30.30.3ליטר...צריכת

קילומטראז'
הכל ק"מסך 497.374.7422.635.430.5מליוני

למשאית ק"מממוצע 39.021.046.018.818.7אלפי
מטען עם בנסיעות למשאית 22.213.525.513.614.0ממוצע

הקילומטראז' כל מסך מטען עם בנסיעות 5764557275אחוזקילומטראז'
. . בתשלום המובילה למשאית ק"מקילומטראז' אלפי .41.416.346.017.617.9

בתשלום מקילומטראז^ מטען עם בנסיעות 5667556972אחוזקילומטראז'
וטון/ק"מ טונאז'

הכל סך  שהובל טוןטונאז' 78.44.470.42.62.2מליוני
למשאית וממוצע שהובל טוןטונאז' 5.91.27.71.41.3אלפי

בתשלום המובילה למשאית ממוצע  שהובל 7.01.28.01.31.2טונאז'
הכל 0ך  שהובל טון/ק"מטון/ק"מ 2,8861552,7318473מליוני

למשאית ממוצע  שהובל טון/ק"מטון/ק"מ 227442974445אלפי
בתשלום המובילה למשאית ממוצע  שהובל 265363083738טון/ק"מ

מטען לטון ממוצע קממרחק ■3935393233
מטען עם לנסיעה ממוצע 9.73.111.13.43.2טוןטונאז'

מטען עם בנסיעות מורשה מטען 8145858484אחוזניצול
פדיון
הכל ל"יסך 326.930.1296.821.719.7מליוני

למשאית ל"יממוצע 37.121.939.923.225.7אלפי
לטון/ק"מ 0.140.610.130.630.68ל"יממוצע

הוצאות
הבל סך  ל"יהוצאות 273.867.0206.831.829.6מליוני

הכל סך  למשאית 21.518.822.516.817.8ההוצאות
למשאית קבועות .*הוצאות . .~3.21.14.01.21.1

ביטוח /4מזה: *1.30.71.60.70.6
רשיון 11אגרת </1.10.41.40.50.4

למשאית שוטפות 18.317.718.515.616.7הוצאות
וסיבה שמנים דלק, .3.44.13.1מזה: 3.33.6

ורכושה חידוש 2.20.52.80.60.5צמיגים:
3.71.74.41.61.6תיקונים

שכירה "עבודה .9.011.48.210.111.0
נסיעה לק"מ ממוצעת שוטפת 0.470.840.400.830.89ל"יהוצאה

עבודה וימי מועסקים
חודשי) (ממוצע הכל סך  15,3105,5319,7793,1382,880מספרמועסקים

למשאית מועסקים 1.21.61.11.71.8"ממוצע
משאית על עבודה ימי 1328393302416445/ממוצע

שכירים נהגים של עבודה ימי 161175155150162ימזה:
הרכב תעסוקת

משאית של עבודה 239237240248255מספרימי
ומבחן תיקונים בגלל: משאית של בטלה 2823302322יימי
עבודה 2833262722יחוסר

פעילות ליום משאית של עבודה שעות 9.69.09.88.48.5ממוצע
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TABLE XVHI/19.  OPERATIONOF TRUCKS, BY CAPACITY (TONS) AND
TYPE OF FUEL.

1970/71

Annual data. unless otherwise speciifed
5.079

הכל סך
Total

מזה:סולר
Thereof

8.014.915.0
19.9

20.0 +Unit

fuel oil

The truck fleet
381

3,406
214

1,714
698

5,734
134
666

278
1,050

No.Trucks in sample
Active trucks

5473828176percentTrucks transporting for payment
2212601133thousand tonsLoad capacity of truck (incl. excess load(
6.36.710.516.630.9tonsAverage load capacity per truck 10.110.67.36.86.7yearsAverage age of truck
0.30.30.30.40.4litreAverage fuel consumption per km. trip

106.269.7252.235.268.3million km.
Kilometrage
Total 31.2

17.6
40.7
23.7

44.0
23.9

52.8
27.6

65.1
39.6

thousand km.Average per truck
Average per truck on trips with freight

5758545261percentKilometrage on trip with freight of total kilometrage
30.738.544.452.268.3thousand km.Kilometrage per truck transporting for payment
5959545259percentOn trips with freightofpaid kilometrage

Tonnage and t o n / km.
8.86.943.112.28.1million tonsTonnage transported  total
2.64.07.518.37.7thousand tonsAverage tonnage ,transported per truck
3.4
300

4.5
232

7.9
1,363

18.9
274

8.5
865million ton/km.

Average tonnage transported for payment per truck
Ton/km. transported  total

88135238411825housand ton/kmAverage ton/km. transported per truck
102136242407951Average ton/km. transported for payment per truck
34343222107km.Average distance per ton of freight
4.85.711.015.918.3tonsAverage tonnage per trip with freight
7781938967percentUtilizationof load capacity on trips with freight

40.931.2163.530.969.9IL. million
Revenue
Total 22.4

0.22
25.2
0.19

34.7
0.14

57.0
0.14

88.1
0.09

11. thousand
IL.

Average per truck
Average per ton/km.

63.0
18.5

31.0
18.1

114.6
20.0

20.9
31.4

43.5
41.5

IL. million
IL. thousand

Expediru te
Expenditure  total
Expenditure per truck  total

2.1
\.Q

3.1
1 4

3.9
| C

4.7
1 o

5.2Regular expenditure per truck
!.J1.?2.1Thereof: insurance

0.81.21.3. 1.81.8" "Licensing fees
16.415.016.126.736.3Current expenditure per truck
3.32.33.14.05.5Thereof: fuel, oils and lubrication
1.11.62.64.44.7reneval and buyind tyres
2.53.53.96.47.9
9.57.66.511.918.2

repairs
hired labour

0.530.370.370.510.56IL.Average current expenditure per km. trips
Employed persons and workdays

4,3962,0715,9926741,110no.Employed persons  total (monthly average(
1.31.21.01.01.1"Average numberof employed persons per truck
339334295296332Average number ofworkdays per truck

151137212265Thereof: workdays of employed drivers
Employment of truck

230243238249253no.Workday of truck 2828274029"Idle day of truck due to: repairs and tests
3631271616"unemployment
9.49.59.710.510.8Average number of workhours of truck per active day
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הבעלים של כלכלי ענף לפי המשאיות, תפעול
1970/71

 י"ח/20. לוח

_ . . אחרה צוין לא אם שנתיים, נתונים
בתשלום הובלה
Paid transport

הכליחידה סך
Totalהכל סך

Total

מזה;
תחבורה ענף
Thereof:
transport
branch

משאיות ה 165812481217מספרצי
במדגם 12,7418,8098,659מספרמשאיות
פעילות משאיות

יתר) עומס (כולל מורשה טוןמטען 133אלפי
10.4

99
11.3

97
11.2

למשאית ממוצע מורשה טוןמטען
8.89.49.5

למשאית ממוצע גיל
נסיעה לק"מ ממוצעת דלק 0.30.30.3ליטרצריכת

אז' ר ומט ל ק"מקי 497.3364.6357.7מליוני
הכל סך

למשאית ק~מממוצע 39.0אל0י
22.2

41.4
23.3

41.3
23.2

מטען עם בנסיעות למשאית SI5656ממוצע
הקילומטראז' כל מסך מטען עם אחוזבנסיעות

וטון/קיט טוןטונאז' מליוני
טון אלפי

טון/ק"מ מליוני
טון/ק"מ אלפי

74.861.460.2
הכל סך  שהובל 5.97.07.0טונאז'
למשאית ממוצע טונאז'

הכל סך  שהובל טון/ק"מ
■ למשאית ממוצע טון/ק"מ

2,886
227
39

2,339
265
38

2,290
264
38

מטען לטון ממוצע aמרחק r9.710.610.6
מטען עם לנסיעה ממוצע טוןטונאז'

818585
מטען עט בנסיעות מורשה מטען אחוזניצול

ל"יפדיון 326.9325.9320.4מליוני
הכל ל"יסך '37.137.1אלפי 37.0

למשאית 10.140.140.14.,ממוצע
לטון/ק''מ 7ממוצע

ל''יהוצאות 273.8181.1176.7מליובי
הבל סך  21.520.620.4הוצאות

הכל סך  למשאית "הוצאות 3.23.83.8ק,
למשאית קבועות 1.31.41.4הוצאות

ביטוח 1.11,31.3מזה:
רשיון 18.316.816.6אגרת

למשאית שוטפות 3.43.33.3הוצאות
וסיכה שמניט דלק, 2.22.62.6מזה:

ורכישה חידוש  Mצמיגים ft3.84.24.2
0תיקונים tr9.06.76.5

שבירה h0.470.410.40">.עבודה
נסיעה לק"מ ממוצעת שוטפת הוצאה

עבודה וימי מועסקים
חודשי) (ממוצע הכל סך 15,310מספרמועסקים:

1.2
10,124

1.1
9973
1.2

למשאית 328324325ממוצע
משאית על עבודה ימי 161118115ממוצע

שכירים נהגים של עבודה ימי מזה:

הרכב 239238239תעסוקת
משאית של עבודה 1SO13ימי

283132
ומבחן תיקונים בגלל: משאית של בטלה 283232ימי
עבודה חוסר

פעילות ליום משאית של עבודה שעות .ממוצע 9.69.69.6
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TABLE xVHl/20. _ OPERATION OF TRUCKS, BY ECONOMIC BRANCH OF OWNER
1970/71

Annual data, unless otherwise stated
בתשלוםהובלה transportUnpaidע1לא

:maThereof:

הכל ניבויתעשיהחקלאותסך
מסחר

Unitושירותינ j

TotalAgriculIndusConTrade
turetrystructionand

services

The truck fleet
41051927184no.Trucks in sample

3,9324911,108507857no.Active trucks
3451166thousand tonsLoad capacity
8.510.19.711.96.5tonsAverage load capacity per truck
7.37.06.08.19.6yearsAverage age per track
0.30.30.30.30.3litreAveragefuel. consumption per km. trip

Kilometrage
132.725.933.521.924.7million km.Total
33.752.730.243.228.8thousand km.Average per truck
19.727.420.924.817.0Average per truck on trips with freight
5852695759percentKilometrage on trips with freight ofpercent total

kilometrage

Tonnage and ton/km.
13.41.63.25.41.6Million tonsTonnage transported  total
3.4<3.32.910.61.8thousand tonsAverage tonnage per truck 
54711014816067million ton/km.Ton/km. transported  total
13922513431679thousand ton/kmAverage ton/km. per truck
4167473043km.Average per trip with freight
6.96.96.711.74.5tonsAverage tonnage per trip with freight
6772499764percentUtilization of load capacity on trips with freight

Revenue


IL. millionTotal


IL. thousandAverage per truck
IL.Average per ton/km.

Expenditure
92.79.426.114.620.3IL. millionExpenditure  total
23.619.223.628.823.7IL. thousandExpenditure per truck  total
1.82.12.02.41.7Regular expenditure per truck
I.I1.31.11.40.9Thereof: insurance
0.70.80.81.00.7licensing fees

21.817.121.626.422.0Current expenditure per truck
3.52.23.33.63.7Thereof: fuel, oil and lubrication
יי1.11.11.02.90.8 "renewal and buying tyres
2.8
14.4

2.4
11.4

2.5
14.8

6.1
13.8

2.1
י>15.4 י>

repairs
hired labour

0.650.320.720.610.76IL.Average current expenditure per km. trip

Employed persons and workdays
5,18649614254771691no.Employed persons  total (monthly averages(

1.31.01.30.92.0Average per truck
337257375270408Average workdays on truck
257224287257228

"Thereof: workdays of employed drivers
Employment o f truck

241236241259269"Workdyasof truck
2216203418"Idle daysof truck due to: repairs and tests
2331221619"unemployment
9.49.68.79.78.3Average work hours of truck per acirve day
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ROADS כבישים
החזקה לפי סלולות/ דרכים  י"ח/21. לוח

TABLE XVIII/21.  ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE
19611970/71

Maintenance 1970/71 1969/70 1968/69 1956/66 1961/62 nptnn

ALL ROADS

Government only

Government and local authorities

Local authorities

Municipalities

Local councils

Regional councils

Private

ALL ROADS

Government only

Government and local uathorities

Local authorities

Municipalities

Local councils

Regional councils

Private

Length (km.)
9,307 §8,961

3,285

888

4,818

2,773

1,269

776

316

3,273

§860

4,612

2,661

1,294

657

216

Area (thousand m*)

50,330

18,599

5,861

27,664

17,872

6,488

3,306

1,277

25,870

16,338

6,351

2,981

839

§8,697

3,270

§768

4,316

2,547

1,168

601

343

48,509

17,859

5,087

24,198

15,918

5,762

2,518

1,365

(ק"מ) אורך
7,879 6,675

3,143

790

3,715

2,131

1,039

544

231

3,073

744

2,755

1,659

634

462

103

מר) (אלפי שטח
41,496

16,658

3,871

19,991

12,878

4,762

2,350

976

15,270

3,338

13,575

9,343

2,541

1,691

482

הדרכים כל
בלבד ממשלה

ורשויות ממשלה
מקומיות

מקומיות רשויות

עיריות

מקומיות מועצות

אזוריות מועצות

פרטית

הדרכים כל
בלבד ממשלה

ורשויות ממשלה
מקומיות

מקומיות ר^וי4ת

עיריות

מקומיות מועצות

אזוריות מועצות

פרטית

ממוצע Average(מטריט)רוחב width (meters)

הדרכים 5.35.55.7ALLכל ROADS

בלבד 5.05.35.55.7Governmentממשלה only

ורשויות 4.54.95.65.9Governmentממשלה and local authorities
מקומיות

מקומיות 4.95.45.65.65.7Localרשויות authorities

5.66.06.26.16.4Municipalitiesעיריות

מקומיות 4.04.64.94.95.1Localמועצות counsils

אזוריות 4.54.3Reigional(4.2)3.74.3מועצות councils

4.74.24.03.94.0Privateפרטית

Source: data on length and area of roads were obtained from the ממעיצ התקבלו הדרכים ושטח אורך על הנתונים מקור:
Public Works Department and from the local authorities. המקומיות. ומהרשויות
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הסלולות הדרכים  י"ח/22. לוח

TABLE XVHI/22.  KOADS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT AND WITH
GOVERNMENT PARTICD?ATION

1961/621971/72
תקציב Budgetקונת year

1961/621965/661968/691969/701970/711971/72Maintenanceהחזקה

MAINTAINED BY THE
GOVERNMENT AND
BY LOCAL AUTHO
RITIES _ TOTAL

Asphalt paved
Non asphalted

Maintainedonly by
government

Asphalt paved
Non asphalted

Maintainedby government
and local authorities

Asphalt paved
Non asphalted

engt(.km)(קמ)אורך b

הממשלה בהחזקת
רשויות ובשיתוף

הכל מקומיותסך
3,8173,9584,0384,1334,1734,240

אספלט ע0
אספלט ללא

3,094
723

3,682
276

3,944
94

4,036
97

4,082
91

4,175
65

3,340

3,311
20

900

864
36

3.285

3,243
42

839
49

3,273

3,229
44

860

807
53

.3,270

3,223
.47

768

721
47

3,168

3,012
156

790

670
120

3,073

2,676
397

744

418
326

בלבד הנלנלשלה עלידי

אספלט ע0
אספלט ללא

הממשלה ידי על
רשויות בשיתוף

מקומיות

אספלט עם
אספלט ללא

Maintenance and construction
expenditure(I L. thousand)

וסלילה החזקה ליי)הוצאות (אלפי

הממשלה בהחזקת
רשויות ובשיתוף

הכל מקומיותסך
16,28063,1801105,627112,660135,868147,074MAINTAINED BY THE

GOVERNMENT AND
BY LOCAL AUTHO
RITIES  TOTAL

בלבד הממשלה ידי 9,95011,22519,95021,13020,48826,597Byעל government only

1 בטיחות ואביזרי .שיו'ורים 2,0103,7092,3142,1202,1902,982Repairs and security
implements1

ושיקום 3,42041,95958,41649,46162,68670,099Constructionסלילה and repair

בשיתוף הממשלה ידי על
מקומיות רשויות

300750211,3748,2094,3376,055By government and local
authorities

כבישים ושיקוס סלילה
הממשלה ידי על תדשים
מקומיות רשויות בשיתוף

6005,537213,57331,74046,16731,341Construction and repair of
new roads by government
and local authoirties

1 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.: such repairs were
almost nonexistent until 1961/62. ^ Incl. expenses on
military access roads.

ובו'; תאורה אופניים, שבילי ביטחון, גדרות מיןג 1
.1961/62 עד בוצעו שלא כמעט זה מסוג פעולות
ביטחונית. גישה גבישי סלילת על הוצאה כולל 2
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המסעה ורוחב הכביש סוג לפי הביךעירוגיימ, הכבישים אורך  י"ח/23. לוח

TABLE XVOI/23.  LENGTHOF INTERURBAN ROADS, BV TYPE ANDWIDTHOF ROAD

19631970

Km.

(מטרים) המסעה Widthofרוחב road (m.)

הכביש mbהכל סך
Total3.004.005.006.007 t\(\7.0110.0014.01

Type of road
3.994.995.996.99/.UU9.9913.9914,0020.99

1963
1

הכל 2,9981,299574501מך
Y

S374816
V
23TOTAL

1,417285303294471291322Trunkעורקי
1,168743190170461531Regionalאזורי
4132718137204Localמקומי

1965

הכל 3,076469866548600סך 47914405226TOTAL
1,55667260225567עורקי 3388325126Trunk
1,15529544726116אזורי 125371Regional
3651071596217מקומי 1631


Local

1968

הכל 3,223386813513812סך 55212378846TOTAL
1,63657212190760עורקי 2877308346Trunk
1,18623642926334אזורי 210365Regional
401931726018מקומי 5521Local

1970

הכל 3,239291699425912סך 724103413078TOTAL
1,64948188140816עורקי 28762812566Trunk
1,20117435222778אזורי 35436412Regional
389691595818מקומי 8311Local

>
0



MOTOR VEHICLES מנועיים רכב כלי

י הרכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי  י"ח/24. לוח
TABLE XVm/24.  MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE 1

19511971

הרכב 19512196019651968196919701971Typeסוג of vehicle

הכל 34,10369,580171,309209,781239,480266,233296,229TOTALסך
פרטיות 9,57823,98080,542109,807131,312147,785170,987Pirvateמכוניות cars

3 13,58221,45341,45149,84657,56866,01372,794Trucks3משאיות
1,4192,3943,2473,7153,9824,6554,744Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6042,8333,2093,4203,503Taxisמוניות
♦ מיותר 39481S1,3771,6971,9132,3252,565Specialרכב service vehicles*

וקטנועים 7,89118,46142,13841,88341,49642,03541,636Motorcyclesאופנועים and motor scooters

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.
* Including tractors and semitrailer combinations. * Such
as ambulances, sanitary vehicles, etc.

החל שנה. בכל במרס ל31 הנתונים מתייחסים 1964 עד 1

שנה. בכל בדצמבר ל31 הרכב מצבת נערכת 1965 בשנח
שתוקף רכב כלי כוללים הנתונים אין 1960 בשנת החל 2
ותומך. גורר רכב כולל 3 משנה. יותר פג רשיונם

ובו'. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון *

הרכב סוג לפי המנועייט, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/25. לוח
TABLE XVHI/25.  AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTIONOF

MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE
19691971

מיוחדמכוניות רכב
הכל אוסנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיות!פרטיותסך
TotalPirvateTrucks.BusesTaxisserviceMotorcycles

carsvehicles

(שנים) הממוצע Averageהגיל Age (years)
31 XII 1969.S74,96.27.23.77.77.5
31 XII 19705.85.16.17.12.27.67.6
31 xn 19715.75.25.87.01.97.27.9

רכב כלי Numberמספר of Vehicles
231X11 1971296,229170,98772,7944,7443,5032,56541,636 .

ייצור שנת
Year of Production
up to 1950 8,4542,3262,9645761642,937עד

1951195612,4825,8804,592405491991,357
1957196023,60512,3596,039856162694,066
1961196589,35150,98920,2681,47111267715,834
19661970120,87371,82828,6361,6222,6621,04115,084

1971 +41,43827,58810,2953336552132,354

Including tractors and semitrailer combinations.
Incl. vehicles of age not known.

ותומך. גורר רכב כולל 1

ידועה אינה ייצורם ששנת רכב כלי כולל 2
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TRUCKS JiVNtva

ייצור ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי משאיות,  י"ח/26. לוח

TABLE XVUI/26.  TRUCKS, BY LOAD CAPACITY, TYPE OF FUEL, AND YEAR OF
PRODUCTION
196&1971

(טונות)קבוצות נלורשה Loadמטען capacity groups (tons)

דלק Typeרוסיג of fuel and
ייצור gישנת oyear of production

r o1.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+
>? a
o D

1 969

המשאיות .57,56831,14114,3885,1295,14580998כל 858ALL TRUCKS
49,16931,08614,2933,61213913719Gasolineבמין .
8,39955951,5175,00679691839Fuelסולר oil

1 970

המשאיות 66,02334,00318,0865,5046,2811,025127997ALLכל TRUCKS
56,00433,93417,9723,88816519719Gasolineבנזין
010,019691141,6166,1161,006120978Fuelולר oil

1971

המשאיות! 72,81936,32622,2235,0426,8591,1281361,105ALLכל TRUCKS'
62,09636,24422,0923,53218617619Gasolineבנזין
10,713791301,5086,6691,1111301,086Fuelסולר oil

1950 2,9791,179462906352381428Upעד to 1950
2,3701,17244573214214Gasolineבנזין
609717174338361324Fuelסולר oil

195119564,5922,1581,3395643716079319511956
3,8412,1551,31834518113Gasolineבנזין
75132121935359690Fuelסולר oil

195719606,0392,2081,5169631,082127713619571960
4,2732,1931,47855739312Gasolineבנזין
1,76615384061,0431246134Fuelסולר oil

1961196520,26811,3104,9941,2392,0004021830519611965
17,29111,2944,98495444429Gasolineבנזין
2,97716102851,95639816296Fuelסולר oil

1966197028,63616,1788,1551,1152,3463536842119661970
25,10816,1488,1317814251Gasolineבנזין
3,52830243342,30434868420Fuelסולר oil

1971 +10,2953,2905,756253704148221221971 +
9,2133,2825,7361632921Gasolineבנזין
1,0828209067514621122Fuelסולר oil

J Including vehicles of age not known. ידועה. לא ייצור משנת רננ בולל 1
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traffic on nonurban highways עירוניים לא בכבישים תנועה
נבחרים ז*רן בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ח/27. לוח
TABLE xVHI/27.  ANNUAL AVERAGE OF DAILY TRAFFIC VOLUME

ON SELECTED ROAD SECTIONS
19631971

Thousand vehicles רכב כלי אלפי
מס'
הכביש
No. ofהקטע תיאור

בק'מ rmpn
section196319651968196919701971

Descirption ofhighway
highwayin km.section

אביב001 JerusalemLatrunירושליםלטרוןתל Tel Aviv
הגי00103 שאול^ער גבעת 2.622.87.110.411.714.0Mountמסעף Castel  Sha'ar HaGay
001O4נשר ביית צומת  הגיא 22.842.05.97.18.09.2Givatשער Shaul jun.  "Nesher"

001O6רמלה רחובות המטילה 45.448.95.98.514.215.816.820.9מפגש
factory junction

Railway Crossing Rehovot
יפו שער Ramla  Jaffa Gate

יפו)צומת00107 (שער 48.952.96.910.515.217.520.523.1Zeirifnצריפין (Jaffa Gate)  Bet
דגן Dagonבית junction

השבעד00108 דגןצומת בית 52.954.117.220.828.429.230.432,5Betצומת Dagon junction  Mish
mar HaShiva's junction

השבעהאזור00109 54.156.912.916.924.227.331.835.9Mishmarצומת HaShiva junction

onאביבנתניהחיפר תל כביש
Azor

Tel A.viv  Netanya Haifa
גלילות01107 ברוךצומת 7.910.014.222.428.228.128.130.6Telתל Barukh  Gelilot jun.
נתניה01110 דורהצומת 28.132.312.717.018.121.822.2Doraצומת junction  Netanya

junction
גבעת01111 נתניהצומת 32.347.36.68.513.615.818.9Netanyaצומת junction  Giv'at

Olgaאולגה junction
01111 אולגהצומתא גבעת 47.350.36.47.16.59.2Giv'atצומת Olga junction  Ha

חדרה עוקף deraכביש detour
פרדיס01113 בנימינהצומת 56.665.18.210.14.95.04.7Binyaminaצומת junction  Furei

dis junction
תקות012 חררהפתח Haderaכביש  Petah Tiqwa 

ראם Ramlaרמלהצומת  Re'em junction
כנות01201 צומת  ראם 0.0צומת 5.55.87.89.710.511.7Re'em junction  Kannot

בילו03^01 נוףצומת תל 9.814.85.05.46.27.78.38.9צומת
junction

Tel Nofjunction  Bilu junc

רמלה01204 בילו 14.821.53.74.44.84.7צומת
tion

Bilu junction  Ramla
לוד01210 התעופה 30.031.54.65.87.49.210.9Lodלודלשדה Lod airport
השרון01215 סגולההוד 43.949.56.5U.O7.98.49.510.0Segulaצומת jun.  Hod HaShaorn
ליד01217 בית רעננהצומת 53.069.85.46.67.58.89.4Ra'ananaמסעף junction  BetLid

junction
הרואהצומת01219 בפר 77.582.53.24.14.56.36.06.6Kefarמסעף Haro'e junction 

Haderaחדרוז junction
רעננהראשל"ציבנה013 Ra'ananaכביש highway  Rishon

LeZiyyonאשקלון  Yavne 
השומר01303 תל גההצומת 11.313.56.810.618.721.123.828.3צומת

Ashqelon
Geha junction  Tel Hasho
mer junction

השבעה01306 מסוביםצומת 17.720.69.919.127.930.637.346.3Mesubimצומת junction 
HaShiva junction

ראשון01307 השבעהמחלף 20.624.65.67.311.414.115.324.6HaShivaצומת junction  Rishon
LeZiyyonלציון junction

אשדוד01310 זכאיצומת בן 41.644.95.18.19.211.612.5Benצומת Zakay junction Ashdod

יד01314 צומת  אשקלון 66.976.22.83.23.54.2צומח
junction

Ashqelon junction  Yad
Mordekhayמרדגי junction

תיאסית014 Telכביש Aviv  Petah Tiqwa
בילינסון01408 גההמסעף 7.4צומת 8.415.821.128.430.033.137.SGeha jun.  Beilinson jun.
פ*ת10409 עוקף  גילינסון 9.4מסעף 9.716.122.117.924.227.127.eBeilinson jun.  Petah Tiqw
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(המשך) נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ח/27. לוח

TABLE XVHI/27.  ANNUAL AVERAGE OF DAILY TRAFFIC VOLUME
ON SELECTED ROAD SECTIONS (CONT.)

19631971

Thousand vehicles רכב כלי אלפי
מסי

הכביש
No. ofהקטע תיאור

בק"מ serpn
Section196319651968196919701971

Descirptionofhighway
highwayin km.section

עטרות015 הטייסיםבני HaTayasimכביש  Bene Atarot
מסובים01503 הטייסיםצומת 4.5בביש 6.211.512.116.820.324.226.3HaTayasim  Mesubbim jun.
השומר01504 תל 6.2מסוביםמסעף 7.96.69.812.615.115.114.1Messubim Tel HaShomer
יהוד01505 השומרצומת תל 7.911.54.76.29.912.512.411.7Telמסעף HaShomer jun.  Yehud
הטייסים01506 יהודצומת 11.514.34.37.07.911.49.78.7Yehudצומת jun. HaTayassim jun.

בניעטרות Bene Atarot
לחיפה020 Freeמהיר way to Haifa
לפרדיס02001 המסעף 47.263.67.69.611.1Toעד Fureidis junction
עתלית02002 63.677.58.17.88.2Toעד Atlit
חיפהעכונהריה021 Haifaכביש  Akko  Nahairyya

הנקרה Roshראש HaNiqra
ביאליקעכו02104 קרית 10.220.25.28.69.311.411.513.4Qiryatמסעף Bialik jun. Akko jun.
21.728.74.64.15.87.26.78.4Akkoעכונהריה02106  Nahairyya
הנקרה02109 הצפוןראש .39.541.80.70.60.7Northכביש hwy  RoshHaNiqra
פינה023 Akkoעכוצפתראש  Zefat  Rosh Pinna

אחיהוד02301  21.729.72.12.43.13.84.3Akkoעכו  Ahihud
פרוד02302 אחיהודצומת 29.753.22.02.53.23.8Ahihudמסעף jun.  Parod jun.
פינה02307 ראש צומת  74.582.61.61.81.82.7Zefatצפת jun.  Rosh Pinna jun.
חיפהנצרתטבריה024 Haifaכביש  Nazareth  Tiberias
יגור02402 המפרץצומת 3.510.25.06.48.38.710.510.5Haifaמסעף Bay jun.  Yagur jun.
נהללנצרת02406 25.236.02.72.84.03.74.6Nahalalצומת junction  Nazareth
פוריהטבריה02410 בי'"ח 63.569.02.32.22.52.83.4Poriryyaמסעף junction  Tiberias
פרודעפולהחדרה032 Parodכביש highwayAfulaHadera
גולני03201 פרודצומת 0.021.60.30.30.50.60.9Parodצומת jun.  Golani jun.
תבור03202 גולניבפר 21.632.00.91.41.51.9Golaniצומת jun.  Kefar Tavor
תבורעפולה03203 32.047.91.30.82.02.55.7Kefarבפר Tavor  Afula
עירון03206 מגידוצומת 59.879.51.32.03.53.74.05.0Meggidoצומת jun.  Iron jun.
שמואלחדרה03210 86.489.43.84.64.87.17.89.5Ganגן Shemu'el  Hadera
ראםנחשון071 AshqelonRe'emאשקלוןצומת junction

Nahshon
אשקלוןהודיה07101 0.013.23.92.02.61.82.0Ashqelonצומת junction  Hodaya
ראם07103 מלאכיצומת 15.820.03.85.47.38.412.59.8Mal'akhiצומת jun.  Re'im jun.
נחשון07104 ראםצומת 20.035.21.41.61.92.4Re'imצומת jun.  Nahshon jun.
גוברין072 Ashqelonאשקלוןבית  Bet Govrin
גבעתי07201 פזכיםצומת 0.0מפעל 5.71.51.92.62.3Pazchim  Giv'ati jun.
פלוגותא07201 גבעתיצומת 5.715.81.41.41.6Givatiצומת jun.  Pelugot jun.
השנייה07202 פלוגותהכניסה 15.818.32.02.62.8Pelgutצומת jun.  second
גת07203 entranceלקרית to Qiryat Gat

גוברין גתבית '18.332.51.01.0קרית 0.80.9Qiryat Gat  Bet Govrin
שבעצומת081 באר Be'erבביש Sheva highway  Pelu

מלאכי gotפלוגותצומת jun Ahim jun.
הנגב08101 שבעמשמר 0.014.84.55.45.76.96.5Be'erבאר Sheva . Mishmar Ha

Negev
פלוגות08102 הנגבצומת 14.851.52.03.03.74.24.3Mishmarמשמר HaNegev  Pelugot
מלאכי08103 פלוגותצומת 51.564.53.24.34.96.06.5Pelugotצומת jun.  Mal'akhi jun.
שבעדימונהסדום083 Be'erבאר ShevaDimonaSedom
דימונה08301 נבטיםמסעף 0.035.40.71.91.72.42.63.1Nevatim.?סעף jun.  Dimona jun.
08302 סדום דימונהבביש 35.469.71.41.92.12.4Dimona.?סעף junction  Sedom 

Elatאילת highway
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עיקריים ריב סוגי לפי / הארצי הקילומטראז' אומדן  י"ח/$2 לוח
TABLE XVHI/28.  ESTIMATED KDLOMETRAGE 1, BY MAIN TYPESOF VEHICLES

19631971
Million km. ק*נל מיליוני

רנב 1963196419651968196919701971Typeסוג of vehicle

* הכל *2,1742,6313,1304,1195,0835,9036,951TOTALסך

:Thereofמזה:

פרטיות ,9251,2031,5802מכוניות 1682,4522,8963,435Private cars

3 6367538031,1031,5511,9322,399Trucks3משאיות

197212244314350372420Busesאונוובוטים

18218520022927228S318Taxisמוניות

וקטנועים 422374379Motorcyclesאופנועים and motor scooters

' For limitation of data  see introduction. 2 Incl. special
service vehicles. ■> Incl. commercial vehicles, tractors and
semitrailer combinations.

במבוא. ראה  הנתונים /jihja 1

מיוחד. רכב כולל 2

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל 3

השגוע ימי לפי לא'עירוני, קילומגיראז'  י"ח/29. לוח
TABLE XVBTI/29.  NONURBAN KILOMETRAGE, BY WEEK DAY

19621971
Million km. ק"גל נליליוני

בשבוע 1962196419651968196919701971Weekיום day

tPtAma onaosAbsolute numbers

הכל 1,522.7סך 1,086.81,758.32,182.72,595.92,966.33,394.2TOTAL

Percentages

אי 15.7יום 16.014.415.515.515.615.2Sunday

ה' עד בי 15.1ימים 15.415.315.0.1S014.914.9MondayThursday (daily average)
יומי) (ממוצע

13.2יוסר 13.212.513.013.113.113.2Friday

10.7שנח. 9.211.9.U611.411.711.5Saturday
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דרכים תאונות rrKUAU AUUlUtlN 1S

נפגעים, עם דרכים תאונות  >"ח/30. לוח מעורבים^ רכב וכל* נפגעים

ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, CASUALTIES AND §/TABLEXVm30. 
HVEHICLES INVOLVED
>19511971

P
IS
n

19511954195519591960196419651969
שנתי ממוצע
Annual

שנתי ממוצע
Annual

שנתי xmo
Annual

שנתי ממוצע
Annual196519671968196919701971

averageaverageaverageaverage

a
מוחלטים Absoluteגו0פרי0 numbers

נפגעים ע0 תאונות L*

hi
הכל סך  נפגעים 2

4,0869,582 6,97211,37110,826 11,33611,19712,24313,35514,757Accidents with casualties

■ 5,18812,793 8,83015,86015,039 15,47415,7*417,45919.S26321,006CASUALTIES  TOTAL
הרוגים 199257נ/< 183371378 336407439529623Fatally injured

1 קשה פצועים ^1,2732,165 1,7852,6752,544 2,6182,6313,0003,1503,753Seriously injured1
קל פצועים d3,71610,380 6,86212,81312,117 12,52012,74614,01915,84416,600Slightly injured

עם בתאונות מעורבים רכב 5,49313,868בלי 9,30116,80216,089 16,55216,46918,24320,32022,738Vehicles involved in accidents with
casualtiesנפגעים

2ל100,000שיעורים 100,000תושבים population^Rate per

נפגעים עם 254364418416442394398424451486Accidentsתאונות with casualties

הכל סך  נפגעים
הרוגים

1 קשה פצועים
קל פצועים

322
12
79
231

461
10
93
358

558
11

94
452

580
14
97

468

603
13

102
488

547
14
93
440

561
14
94

453

604
15
104
485

659
18

106
534

691
21
123
546

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Seriously injured *

Slightly injured

בתאונות מעורבים רבב כלי
נפגעים עם

341486605615645586585631685748Vehicles involved in accidents with
casualties

1 Until 1969  hospitalized for six dyas or more; as of October
1970  any casualty which was hospitalized, is considered
seriously injured. 2 Rates refer to the average population of
each year. נ Incl. 30 injured of unknown severity.

כל 1970 מאוקטובר יותר; או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר 1969 עד 1
מתייחטים השיעורים 2 קשה. כפצוע נחשב חולים בבית שאושפז פצוע
בהם הפגיעה שחומרת נפגעים 30 כולל 3 שנה. לכל הממוצעת לאוכלוסייה

ידועה. אינה



לפי נפגעים ; התאונה וסוג יישוב לפי נפגעים, עם דרכים תאונות  י"ח/31. לוח
התאונה וחומרת בדיד השימוש סוג גיל,

TABLE XV1H/31.  ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY SETTLEMENT
AND TYPE OF ACCIDENT ; CASUALTIES, BY AGE, TYPE OF USE AND DEGREE

OF INJURY
19691971

19691970

1971

הכל סך
Total

הרוגים
Fatally
injured

פצועים
קשה

Seriously
injured

קל פצועים
Slightly
injured

הכל סך  14,7572,894'12,24313,355תאונות 54511,302ACCIDENTS  TOTAL
אביב תל 3,1583,4885,043594מזה: 654,381Thereof: Tel Aviv

8329681,181189חיפה 28963Haifa

9679931,309145ירושלים 411,119Jerusalem

תאונה Typeסוג of accident
רכב עם 4,2215,4586,2911,005התנגשות 1515,129Collision with moving

vehicleנע

רכב עם 82138430646התנגשות 9250Collision with parked
2 vehicle2עומד

עצם עם 29926123865התנגשות 11161Collision with an
obstructionדומם

בהולך פגיעה או 4,6915,0115,4061,308דריסה 2893,804Running over or collision
withרגל a pedestrian

בתוך בנוסע 66180978531פגיעה 1753Injury ofpassenger inside
רבב vehicleכלי

830908575175התהפכות 29369Turning over

23313815334החלקה 5114Skidding

4873861,003230אחר 50722Other

הכל סך  19,526521,0063,753"317.459נפגעים 62316,600CASUALTIES _ TOTAL

Ageגיל
(014) 2,6172,8362,819597ילדים 962,124Children (014)

(1564) 13,64015,18315,2802,631מבוגרים 37012,267Adults (1564)

(65+) 1,0331,1191,335300קשישים 116916Old (65+)

בדרך השימוש Typeסוג of use road
3 2,7953,5114,179684נהגים 1003,391Drivers3

3 אופנועים 2,0431,9401,671326רוכבי 391,305Dirversofmotorcycles3
3 6,6717,8137,6211,049נוסעים 1416,418Passengers3

אופניים 810836909158רוכבי 25724Riders ofbicycles
רגל 4,9945,3105,7711,370הולבי 302.4,094Pedestrians

145113855166אתר 16668Other

< 11101. 16 accidents of unknown severity. 2 Incl.
collision with vehicle stopped not for parking. ^ Incl.
1 68 injured of age not known. * Incl. severity, age
and type of injury not known. 5 Incl. 30 injured
with injuries of unknown severity and ccsualties of
unkmown age.

כולל 2 ידועה. אינה שחומרתן תאונות 16 כולל 1

168 כולל 3 חניה. לשם לא שנעצר רבב עם התנגשות
שחומרת נפגעים כולל * ידוע. אינו שגילם נפגעים
כולל 5 ידועים. אינם הפגיעה וסוג הגיל הפגיעה
שגילם ונפגעים ידועה אינה פגיעתם שחומרת נפגעים 30

ידוע. אינו
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נסיעה, ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי  י"ח/32. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי

TABLE XVDI/32.  MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS PER
ONE MDLLION KM/TRD?, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE OF VEHICLE

19611971

תאונה וסוג שנה
בולל סך
Grand
Total

רכב
ויותר גלגלים 4 רכב

Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of acciedent
32
גלגלים!
Vehicles
with 23
wheels1

הבל סך
Total

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Private
cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

19645.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94.85.72.91966

219683.73.13.93.34.62.619682

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

הכל סך 13.37.52.83.32.34.62.81971ל19 TOTAL

בנוסע פגיעה בלי הכל סך
הרכב כלי בתוך

3.17.52.63.22.33.12.8Total excl. injury of passanger
inside vehicle

הכל 2.04.51.72.31.51.81.8Collisionsהתנגשויותסך  total

נע רבב 1.94.31.62.11.31.71.7Withעם moving vehicle

לא שנעצר רכב עם
חניה לשם

0.10.10.10.10.10.1With vehicle stopped not for
parking

רגל הולך 0.82.00.70.80.60.90.7Runningדריסת over of pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רבב כלי

התהפכות

0.1

0.10.5

0.1

0.1

0.1

0.1

1.6

0.1

Injury of passenger inside vehicle

Overturning

0.2Skiddingהחלקה

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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DRIVERS (הגים

הרשיון ודרגת  הרשיון הוצאת שנת לפי / נהגים  י"ח/33. לוח
TABLE xvm/33. _ DRIVERS 1, BY YEAR OF LICENSING 2 AND *™=OF UCENSE

19691971
שנת סוף

End ofyear !__

Licensed for לנהוג רשאי

בגורר
Semitrailer
combination

באוטובוס
Bus

במונית
Taxi

משא ברכב
משקל בעל
מעל כולל
טון 4

Trucks with
more than 4
ton gross
weight

ברכב
ומשא פרטי
טון 4 עד
כולל משקל
Private car
qnd truck
with 4 ton
gross weight

באופנועים
ו/או

בקטנועים
בתלת ו/או
אופנועים

Motorcycles
and/or motor
scooters
and/or
tricycles

הכל סך
Total

הרשיון הוצאו! שנת
Yearof licensing

8,702

9,995

10,963

9,712
370
366
204
55
77
179

19,034

20,392

21,536

19,978
401
356
138
39
115
509

31,271

34,106

36,317

33,312
845
721
317
85
236
801

1969
123,897

1970
137,330

1971
149,486

114,619
5,643
7,038
6,745
6,529
6,926
1,986

365,754

416,718

470,590

284,160
27,875
34,778
39,210
42,007
38,335
4,225

100,474

111,740

118,174

386,904

439,890

492,708

TOTAL

TOTAL

TOTAL

הכל סך

הכל סך

הכל סך
Up to 1966 293,73286,174עד

196729,1815,904
196836,7406,848
196941,7916,811
197045,6456,425
197141,2464,075

Not known ידוע 4,3731,937לא

1 Excl. dirvers licensed to drive tractors and combines onlv.
2 Dirvers with all types of licence do not sum UP to the total'
because some drivers are licensed to drive moer than on> 'We of
vehicle.

ונלכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל יא 1

דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
מן שחלק נלפני הכללי הכל לסך מתאים אינו הרשיון

רבב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגים

והגיל הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים,  י"ח/34. לוח
TABLE XVHI/34.  DRIVERS, BY YEAR OF LICENSING AND AGE

1971

Age group on 31 xn 1970 ביום גיל קבוצת
ידוע לא
Notknowi

65 + 5564 4554 3544 2534 1924 18 עד
Up to 18

הכל1 סך
Total'

הרשיון הוצאת שנת
Year of licensing

21,514
14,986

699
632

1,498
658

1,589
1,452

8,468
7,604
157
136
182
173
155
61

36,307
31,026

955
1,070
1,042
1,066
917
231

68,203
54,277
2,406
2,679
2,830
2,942
2,480
589

106,364
80,176
4,566
5,293
5,309
5,501
4,572
947

149,099
91,016
10,779
12,084
12,136
12,315
9,723
1,046

99,365
15,606
10,059
15,809
18,851
21,451
17,540

49

11,699
1,543

26
34

1,151
3,172
5,762

11

501,019
296,234
29,647
37,737
42,999
47,278
42,738
4,386

total הכל סך
Up to 1966 עד

1967
1968
1969
1970
1971

Not known ידוע לא

1 Incl. about 8,300 drivers licensed to drive tractors and a8ri
cultural machinery only.

בטרקטורים לנהוג המורשים נהגים כ8,300 כולל 1
בלבד. חקלאיות וננוכונות
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וביטוח י"ט.בנקים פרק
ע''י מגייסים ר>ם אמצעיהם את כסף. יוצרי אינם
מופקדת תמורתן אשר ערך, ניירות הפצת
למתן פיקדונות קבלת וע"י באוצר, ברובד,

המפקיד. הכוונת לפי הלוואות
בערכם מופיעים 0;התחייבזיות הנכסים
צמודים שהם במידה רק משוערכים והם המאזני
ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר לשער
מהבנקים שחלק המגבלה. גם קיימת דלאניידי

סמלי. בערך ,זה סעיף רושם
בנק וסיכומי ישראל בנק מאזן המקור: .

הכספיים. המוסדות מאזני של ישראל

ביטוח1 חברות
. . והמגרים הגדרות

ע''י שנעשו עסקים בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידם נוכריות חברות ישראליות, חברות
שנעשו עסקים כלולים לא בישראל. מבוטחים
סניף של תיווך ללא זרות, חברות "י ע 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, הוא לותן
והת נכסיהן רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי

: בישראל; חייבויותיהן
חלקיים נתונים קיימים לוידס עסקי על
יתר עם 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

בנקים
והאגודות הבנקים מאזני
לאשראי השיתופיות

הבנק של המאזנים סיכום הינו י"ט/2 לוח
למש הבנקים (מאזני בישראל המסחרית אות
כלולים) אינם הדואר בנק זבן ולהשקעות כנתאות
בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים לרבות
המוסדות בין ההדדיות היתרות נוכו לא זה

. . הבנקאיים.
חברות, פרטים, כולל לציבור" המרנת
הממשלה למעט זבו'' מקומיות רשויות מוסדות,

הבנקאות. ומערכת
הנכסים בצד בנקאיים" "מוסדות הסעיפים. ..

שאינם מוסדות גם כוללים ההתחייבויות ובצד
למשכנתאות. בנקים כגון בסיכום, נבללים

הלוואות בין הפרדה נעשתה הנכסים, בצד
וכנגד מתוך הלוואות ובין .הבנקים מאמצעי
משמש האחרון בסוג הלוואות. למתן פיקדונות
להעביר חייב הוא כי בלבד, סובן 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
בין ההתחייבויות בצד נעשתה דומה הפרדה .

הלוו למתן פיקדונות לבין "רגילים פיקדונות
התגמו קופות פיקדונות כלולים כאן גם אות.
בין מוכרת" כ"השקעה השקעתם לשם לים

הרגילים. הפיקדונות

הבנקאיים המוסדות והוצאות הכנסות
רווח תשבוגות סיכום הינו י"ט/3 לוח
השיתו והאגודות המסחריים .הבנקים של ור*סד
וההו ההכנסות מפורטות בלוח לאשראי. פיות
רווחי וכן אלה מוסדות של השוטפות צאות

נטו. ההון
והא הבנקים לרווחי המתייחסים הנתונים,
מוסדות של הנקי הרווח את מביאים גודות,
הם הכנסה. על למיםים הפרשה לפני אלה
המוסדות ע"י שהופרשו רווחים גם כוללים

סמויות. לקרבות

והשקעות למשכנתאות הבנקים מאזני
אליהם, מתייחס י"ט/4 שלוח הבנקים,
שהם בכך בעיקר. המסחריים מהבגקים ניבהלים

וסעד. רתחה שירותי  כ"ד בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתונים
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סוגי ביטוי לידי באו הקופה סוג לפי במיון
ומעמד לעיל' שהוגדרו כפי לקופה שיש הקרנות
מעביד). או עצמאי (שכיר' ההטבה מקבל העמית
נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
זו קבוצה וכד'. נכות מחלה' בעת החברים
מקופת חלק הן אם הדדי, ביטוח קרנות כוללת
בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הגמל'

הדדי.
רכישה. בערר שיטתך לפני השקעות

בניכוי המשוערך הערך שיערוך; הפרשי
בשער. שהצטברה והריבית הרכישה ערך

ע''י שהוכרו השקעות סוגי נזוכרות: השקעות
בהן ואשר במס הקלות לשם הכנסה מם נציב
מנכסיהן. מוגדר אחת להשקיע הקופות חייבות
ומ עובדים של הפרשות מעבידים; חובות
45 תוך המעביד ע"י הועברו לא אשר עבידים

יום.
החודשיות ההפרשות שוטפות: הפרשות

והמעביד. העובד שמפרישים הקבועות
העמי שמעבירים סכומים נוספות; הפרשות
בעד הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות תים

רטרואקטיביות. זכויות צבירת
או שפרשו לחברים תשלומים גמל; תשלומי
ההטבה לקבלת התנאים התקיימו בו מקרה בכל

הקופה. תקנון לפי
הש הכספיים מהדו"חות מתקבלים הנתונים
נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של נתיים

ההכנסה. מס

ששולמו התביעות הן השנה תביעות
וגידול תביעות ליישוב הוצאות למבוטחים'

והמאושרות. התלויות התביעות ביתרת
לשנים מתייחסים הנתונים התקופה.

קלנדריות.

מקורות
חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח
1971 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון) לוידס
הבי חברות של ארעיים דן"חות על מבוססים
של הטיוטא הכנת את כבר סיימו אשד טוח
אלו חברות של משקלן הכספיים. הדו"חות
ל600/0 מגיע בישראל הביטוח עסקי בכלל

בערך.

גמל ופות ק
ומקורות הגדרות

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה; קח
או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
לש או מחלה' או גיל מחמת מעבודתו' חלקית

מותו. לאחר איריו
סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים; קרן
מותו, לאחר לשאיריו או לעמיתיו פעמי חד
נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו מכספים

ההשתלמות. קרנות
כספים המעביד צובר בה קרן פיצויים: קרן
כמענק לשאיריו או לעובד פעמי חד ותשלום

מות. או פרישה עקב

פרסומים

י (1962) בישראל הביטוח עסקי (157)

(1963) בישראל הביטוח עסקי (187)

(1964) בישראל הביטוח עסקי (195)

(1965) בישראל הביטוח עסקי (212)

(1966) בישראל הביטוח עסקי (240)

(1967) בישראל הביטוח עסקי (272)

(1968) בישראל ביטוח עסקי (300)

(1969) בישראל ביטוח עסקי (334)

(1968 ;1969) בישראל גמל קופות (360)
(1970) בישראל ביטוח עסקי (369)

(1970) בישראל גמל קופות (385)

(19501952) בישראל
(1953) בישראל
(1954) בישראל
(1955) בישראל
(1956) בישראל
(1957) בישראל
(1958) בישראל
(1959) בישראל
(1960) בישראל
(1961) בישראל

מיוחדים פרס1מי0

הביטוח עסקי (22)

הביטוח עסקי (32)

הביטוח עסקי (58)

הביטוח עסקי

הביטוח עסקי
הביטוח עסקי

הביטוח עסקי (97)

הביטוח עסקי (113)

הביטוח עסקי (131)

הביטוח עסקי (147)

(65)

(77)

(85)

BANKING AND INSURANCE 500



banking בנקים

ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום  י"ט/1. לוח
TABLE XIX/1.  STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK

OF ISRAEL,
19541971

Endofyear; IL. million ל"י מיליוני שנה; כל סוף

195419601965196919701971

הכל סך  2021,0862,8585,1736,5439,669ASSETSנכסים  TOTAL

211167160152182Goldזהב
המטבע בקרן משיכה וזכויות זהנ

הבינלאומית
חוץ במטבע נכסים


381 79114192Gold and drawing rights at the I.M.F.

523721,72421,28321,4182,837Assets in foreign currency
כספיים במוסדות 12232634Participationהשתתסוח in international financial

institutionsבינלאומיים
סילוקין 525152513Clearingחשגונוה accounts

זרים ולבנקים למדינות 376855110Loansהלוואות to foreign countries and banks
בל"י שנוכו 41574471310357Billsשטרות discounted in IL.

במט"ח שנוכו 4265350697934Billsשטרות discounted in foreign currency
לממשלה Advancesמקדמות to government

ארעיות 11768206501,103 provisional
מועד ארובות 391325231701,3072,4523,276 long term

אוצר 4170691177340Treasuryשטרי bills
אחרים ערך 0451725Otherניירות, securities
מקבילים Mutuallyחשבונות offsetting accounts
מזון עודפי 13417267506 food surplus

דוקומנטריים אשראים 491348811279 documentary credits
ערבויות 22113277389474 guarantees

אחרים 13758337Otherחשבונות accounts

הכל סך נ202התחייבויות ,0862,8585,1736,5439.669LIABILITIES  TOTAL

מילואים וקרן הבנק 112020202020Capitalהון and reserve fund
במחזור ומעות כף 1593166871,1661,3221,635Notesשנורי and coins in circulation

מיוחדות משיכה לזכויות 53122Fundsקרן for special drawing rights
של; במט"ח 9Depositsיקדונוו1 in foreign currency of:

בינלאומיים כספיים מוסדות 12161161277 international ifnancial instit.
בחו"ל בנקאיים מוסדות 2105213141 foreign banking institutions

בישראל בנקאיים מוסדות f878 1,0391,956י Israeli banking institutions
בנקאיים מוסדות >174פיקדונות 965Accounts of banks denominated in

במט"ת 1/נקובים
1,6201,9602,827foreign currency

יצוא מימון בנקאיים מוסדות
143286Banking inst.  financing exports

בנקאיים מוסדות 322586227259531,710Accountsפיקדונות ofbanking and ifnancial in
(לזמן בל"י: בישראל stitutionsוכספיים in Israel in IL. (ifxed term

עו"ש) בחשבון demandקצוב deposits)
והמוסדות הממשלה Governmentפיקדונות and National Institu

'tionsהלאומיים: deposits:
במט"ח 7078393126 in foreign currency
3152865בל"י in IL.

הפקדות  הממשלה פיקדונות
156180Govt. deposits  import funds

יבוא
סילוקין 910121115Clearingחשבונות accounts

* מקבילים 205419432551559Mutuallyחשבונות offsetting accounts4
אחרים 0137610Otherחשבונות accounts

J The credit in the I.M.F. was made use of at the level
of the participation in gold. 2 Reclassiifed. 3 Incl.
land bills. * See assets.

ההשתתפות בגובה נוצלה הבינלאומית המטבע בקרן הזכות 1

מקרקעין. שטרי כולל 3 מחדש. מוין 2 בזהב.
נכסים. ראה *
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לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכום  >"ט/2. לוח

19541971

ל"י מיליוני שנה; סוף

1954196019651968

הכל סך  761.92,038.06,388.910,957.1נכסים

וכסף זהב מטילי 13.417.033.338.3מטבע,

במעבר .2סכומים .1.00.61.6

ישראל בבנק המוחזקות 31.5398.01,580.22,776.3יתרות

בישראל  אחרים בנקאיים במוסדות 67.328.090.258.8יתרות

בחו"ל 69.7100.0243.9548.2

ברוטו); קונסורציאליות הלוואות (כולל והאגודות הבנקים מאמצעי אשראי
אוצר שטרי .6.069.5

לממשלה 7.18.056.0191.4הלוואות

קונסורציאליות הלוואות למתן ופיקדונות אחרים בנקאיים למוסדות 11.028.0110.3146.7הלוואות

דניטוריים חוזרים וחשבונות יתר משיכות  ישראלי במטבע לציבור הלוואות
186.3 ■/

198.0473.41,270.9

שנה במשך לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 230.0363.4585.0

משנה למעלה לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 150.0137.7216.7

חוץ במטבע לציבור 9.335.0305.5370.8הלוואות

שנוכו 25.665.080.9166.3שטרות

קונסורציאליות): הלוואות כולל (אינו פיקדונות כנגד או מתוך 69.5233.0476.8737.1הלוואות

3 הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 8.149.053.342.9מפיקדונות

התחייבויות) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 12.417.07.213.7

התחייבויות) (ראה ליבוא4 הלוואות למתן 20.0356.2821.1

הנזילות להוראות (ל) 1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות של 8.310.018.2מפיקדונות

התחייבויות) (ראה מוסדות של פיקדונות כנגד חוץ במטבע 5.331.080.887.0לאוצר

שלישי צד ומפיקדונות ולמעבידים) לחברים (הלוואות התגמולים קופות מפיקדונות

בישראל עזר בחברות  .4.99.0השקעות 70.4179.8

ישראל ממשלת של ערך בניירות 19.757.0106.6350.5

אחרים ישראליים ערך בניירות 2.844.0110.5399.8

בחו"ל עזר ובחברות מחו"ל ערך בניירות 2.313.021.955.0

אחרים ניידי דלא ונכסי 5.328.080.2115.9בניינים

(ראה וכיוינ הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות של 139.2316.01,398.21,399.5התחייבויות
התחייבויות)

אחרים 57.953.0133.3424.4חשבונות
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TABLE XIX/2.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL, BANKS
AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES 1

19541971

End of year; IL. million

196919701971

12,977.217,042.225,846.4ASSETS  TOTAL

46.150.964.9Currency, gold and silver

2.31.42.2Sums in transit

3,189.84,038.46,738.9Balances held with the Bank of Israel

49.0121.2141.8Balances held with other banking institutions  in Israel

870.81,244.32,064.3 abroad

Credit from resources of banks and credit cooperatives (incl. gross consotrial loans( :

114.2157.8188.6Treasury bills

212.9600.2641.4Loans to the Government

147.4229.3849.2Loans to other banking institutions and deposits earmarked for consortial loans
1,262.51,671.32,197.7Loans to the public in Israel currency  overdrafts and current debitory accounts

727.0746.81,026.6 short term loans (up to 1 year(

163.7286.2259.2 medium and long term loans (over 1 year(

437.3936.82,099.0Loans to the public in foreign currency

148.3711.1695.8Bills discounted

700.3870.01,012.4Loans from or against deposits (excluding consortial loans(:

48.J;144,1
of the Government for  granting of loans from the Development Budget

13.1 granting of loans to tax debtors (see Liabilities(

.1,098.21,587.72,724.7. ,  granting of loans to importers4 (see Liabilities(

institutions approved for the purposeof Sec. 1(7)of the liquidity regulations

110.6129.5■154.0institutions (0 the Treasury in foreign currency (see Liabilities(

Provident funds (loans to 5^?1לן1€מ1 and employers) and from third party deposits

239.4394.0496.9Investments  in subsidiary companies in Israel

430.2537.6654.5 in Israel Government bonds

381.7342.9373.4 in other Isreal securities

50.958.956.9 in foreign secuirties and subsidiary companies abroad

132.3160.6204.6Bank premises and other immovable property

1,864.61,345.81,917.3Liabilities of customers for documentary credits, guarantees, endorsements, etc. (see
Liabilities)

537.9724.01,138.0Other accounts
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לאשראינ השיתופיות והאגודות המסחרייס הבנקימ מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
(המשך)

19541971
ל"י מיליוני שנה; טוף

195419601965196S

הכל סך  761.92,038.06,388.910,957.1התחייבויות
עבור: המוחזקות יתרות

בישראל בנקאיים 49.230.0.87.587.9מוסדות
בחו"ל בנקאיים 27.54.061.3214.2מוסדות

המטרה פירוט ללא הלוואות ולמתן קצוב ולזמן דרישה לפי הממשלה 27.124.037.523.4פיקדונות
התחייבויות: כנגד ופיקדונות חיסכון פיקדונות קצוב, ולזמן דרישה לפי הציבור פיקדונות

דרישה לפי לפירעון ושב עובר  ישראלי במטבע נפיקדונות 96.3570.01,212.11,758.0
שנה במשך לפירעון קצובים, לזמני0 17.855.0, 19.2

1 12.0
864.1

משנה יותר כעבור לפירטון קצובימ, לזמניט 24.143.0
מאושרות תוכניות לפי חיסכון חשבונות 71.0201.1682.4

מוכרו;" "השקעה עבור תגמוליט קופות חשבונות 
69.07.40.0

התחייבויות כנגד פיקדונות 12.08.026,712.1

(פז''ק) חוץ למטבע צמודים 52.0611.61,259.2פיקדונות
(פת"ח) חוץ חושבי של חוץ במטבע פיקדונות

65.0401.7651.1
(חמ"מ) מטבע מעבירי תושבים של 

72.0250.6491.0

(נת"ד) דיבידנדה תמורת ערך ניירות 12.432.3
התחייבויות בנגד 7.632.09.027.1

אחרים 24.028.038.72.9

הלוואות: למתן פיקדונות
הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 670.9232.0451.6729.1יקדונות

נכסים) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 8.149.053.342.9
נכסיט) (ראה * ליבוא הלוואות ממתן הנובעים 12.417.07.213.7

הנזילות להוראת (7) 1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות) (של 20.0358.2839.3פיקדונות
נכסים) (ראה לאוצר הלוואות ממתן הנובעים חוץ במטבע מומדות של 8.310.018.2פיקדונות



שלישי צד ופיקדונות ולמעבידים לחברים הלוואות למתן התגמולים קופות 5.331.081.487.4פיקדונות

קונסורציאליות הלוואות למתן 26.238.0107.677.2פיקדונות
ישראלי במטבע  לפירעון העומדות והמחאות 4.411.029.348.0פקודות

חוץ במטבע 0.77.027.439.4

בישראל אחרים ומוסדות מבנקים  6.13.015.9191.9הלוואות
בתו''ל מבנקים 13.311.0178.8156.2

חוב 46.9161.7איגרות
הוניים חוב 45.3שטרי

שמורה וקרן חבר דמי מניות, 25.583.0375.0442.5הון
(ראה וניו'"ב הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות לחשבון 139.2316.01,398.21,399.5התחייבויות

נכסים)
אחרים 56.087.0250.9577.1חשבונות

כלול 2 ולמשכנתאות. להשקעות בנקים כולל אינו החקלאות, בנק גם 1969 ועד בארץ ד&ועלים זרים בנקיפ סניפי לרבות 1

כמה של (בסכום אחרות הלוואות הפיתוח להלוואות צורפו מפורטים, נתונים בהעדר 3 בנקאיים. במוסדות היתרות עם
ומכספי והתעשייה המסחר משרד השילומים, חברת באמצעות יבוא * קצובים. לזמנים הממשלה מפיקדונות ל"י) מיליוני

האמריקני. המטנק
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TABLE XSX/2.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS
AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES 1 (CONT.)

1954^1971
End of year ; IL. million

196919701971

12,977.217,042.225,846.4LIABILITIES  TOTAL
Balances held for:

74.0188.7266.7banking institutions in Israel
309.7351.4547.4banking institutions abroad
57.3271.6460.1Government demand and time deposits and govt. deposits for granting of unspeciifed loans

Demand, time and saving deposits of the public and deposits against liabilities :

1,789.72,040.22,650.1in Israel currency  current and demand accounts
903.52,108.7{ 2,854.6 time deposits, repayable within one year

 time deposits, repayable after one year or more
1,005.41,241.51,482.6 saving deposits under approved schemes

 accounts ofProvident Funds in respectof "recognized investment"
12.916.216.1 deposits against liabilities

1,618.91,959.32,823.9Deposits linked to foreign currency (PAZAK(
828.11,401.72,605.6Deposits in foreign currency  foreign residents' deposits (PATAH(
611.9730.81,166.3 deposits of residents transferring foreign exchange

)TAMAM(
49.758.959.5 securities against dividends (NATAD(
66.433.338.0 deposits against liabilities
6.226.5 other deposits

Deposits for grantingof loans:
668.1791.3946.6Government deposits  for granting of loans from Development Budget
46.8^74.2

1 21.3
144.1 for granting loans to tax debtors (see Assets(

13.1 arising from granting of loans to importers4 (see Assets(

1,121.81,617.22,786.9Deposits (ofinstitutions) approved for the purposesofSec. 1(7)of the liquidity regulations
Deposits of institutions in foreign icurrency arsing from loans granted to the Treasury

)see Assets(
113.0131.7157.4DepositsofProvident Funds for granting of loans to members and employers and third

patry deposits
135.7160.8146.1Deposits for granting consortial loans
41.461.485.3Bills and orders payable  in Israel currency
48.862.262.0 in foreign currency

214.8128.11,246.3Loans  from banks and other institutions in Israel
218.0758.51,401.5 from banks abroad

_Debentures
44.242.554.2Capital debentures

387.8419.2478.4Share capital, membership fees and reserve fund
1,864.61,345.81,917.3Liabilitieso/aofcustomers for documentary credit, guarantees, endorsements, etc.(see Assets

725.5999.21,449.4Other accounts

1 Including the ofifcesof foreign banks active in Isarel; and until 1969 the Israel Agircultural Bank. Excluding investment and
mortgage bank. 2 Included in banking institutions' balances. 3 Lacking detailed data, development loans include
other loans (amounting to several million pounds) from government ifxterm deposits.
Company, Ministry of Commerce and Industry and from U.S.GrantinAid.

Imports by Reparation
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האגודות ושל י המסחריים הגנקים של ורווחים הוצאות הכנסות/  י"ט/3. לוח
לאשראי השיתופיות

TABLE XIX/3.  INCOME, EXPENDITURE AND PROFIT OF COMMERCIAL,
BANKS 1 AND OF CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES

19671971
IL. million ל*י מיליוני

1967196819691970.1971

הכל סך  530.4648.1839.11,273.82,098.4INCOMEהכנסות  TOTAL

ישראל בננק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים ובמוסדות

112.8148.4186.8248.6443.7Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other bank
ing institutions

וניכיון הלוואות על ריבית
שטרות

242.2287.1374.7700.51,163.9Interest on loans and bills dis
counted

נטו ערך ניירות מפסקי הכנסות
ודיבידנדים) ריבית (כולל

42.975.4113.4156.9179.0Net income from bonds (incl.
interest and dividends)

אחרות והכנסות 132.3137.2164.2167.8311.8Commissionעמלות and other income

הכל סך  764.11,191.01,966.0EXPENDITURE'500.1596.6הוצאות  TOTAL

ומשכורת 156.9168.7198.0234.2294.9Wagesשכר and salaries

הציבור פיקדונות על 196.0285.7389.5703.5ריבית

\
Interest paid on deposits of the
public

הממשלה פיקדונות על 28.528.433.351.01ריבית
Interest on Government deposits

בנקים של פיקדונות על 1,524.5Interest<8.56.911.027.6ריבית paid to deposits in banks

אג"ח על 5.31.921.833.8Interestsריבית on debentures

וניביון הלוואות על ריבית
שטרות

16.118.911.217.8IInterest paid on loans and bills
discounted

מינהליות 50.159.468.487.8fAdministrativeהוצאות expenses

שירותים בעד ששולמו עמלות
בנקאיים

פחת

6.3

7.1

5.0

7.6

4.0

8.9

5.3

9.5
146.6

Commission paid for banking ser
vices

Depreciation

אחרות2 25.314.118.020.5Miscellaneousהוצאות expenses2

הכל סך  34.353.979.483.4152.9PROFITרווחים  TOTAL

תפעולי ו30.351.575.082.8רווח 32.4Operational proift

(נטו): הון Netרווחי capital gaines:

נכסים 0.31.53.51.8rFromממנירת sale of assets

הצמדה 5.31.62.1Devaluationרווחי surplus

נכסים 1.60.80.71משיערוך
20.5Revaluation of assets

חדפעמיות הוצאות
1.20.51Nonrecurrent expenditure

I Incl. branches of foreign banks active in Israel; excl. the Israel
Bank of Agriculture, and since 1968 the Yaad Bank for Agricul
tural Development Ltd. 2 Incl. bad debt reserves, various
taxes (except income tax), donations and expenses connected
with linkage diffeerntials,

לא בארץ; הפועלים. ^ים בנקים של סניפי0 כולל 1
אינו ב1968 והחל לישראל, החקלאות בנק את כולל
כולל 2 בעימ. חקלאי לפיתוח יעד בנק כולל
הכנסה), למס (פרט שונים מסיט רעים, לחובות הפרשה

הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות

BANKING AND INSURANCE 506.



ולהשקעות למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח
TABLE XIX/4.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE AND

INVESTMENT BANKS
19671971

£ad of :י*"נ "" miu/c"' לי מיליוני שנה; סוף

19671968196919701971

הכל סך  3,8204,7825,4676,1197,753ASSETSנכסים TOTAL

בבנקים ופיקדונות 4278156165232Cashמזומנים and deposits in banks

קצר לזמן 203249264428791Shortהלוואות term loans

1 ארוך לזמן 9661,0181,1481,3091,599Longהלוואות term loans'

פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן הממשלה

1,1091,5181,6091,7781,951Loans form Government deposits
earmarked for loans

אחרים פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

5456358439331.073Loans from other deposits ear
marked for loans

לממשלה 5668491,0271,0751,337Loansהלוואות to the Government

851319585100Investmentsהשקעות

ניידי דלא ונכ6י 1619182018Buildingsבניינים and immovable property

מקבילים 138153173141184Parallelחשבונות accounts

אחרים 149139134185468Otherחשבונות accounts

הכל סך  3,8204,7825,4676,1197,753LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

2123584652Depositsפיקדונות

תובניות לפי שהופקדו חסכונות
מאושרות חיסכון

9195 '96105145Savings deposited according to
approved saving schemes

למתן הממשלה פיקדונות
הלוואות

1,1251,5661,687 .1,8602,062Government deposits earmarked
for loans

הלוואות למתן אחרים 5786769241,0601,449Otherפיקדונות deposits earmarked for loans

102125136192345Loansהלוואות

חוב 8711,1611,3281,56822,152Debenturesאיגרות

  נפרע הון 473574 ._ 602 .617650Paidup capital

110122139158174Fundsקונות

מקבילים 138153173141184Parallelהשנונות accounts

אחרים 312287324372540Otherחשבונות accounts

' Including consortial loans.
2 Incl. capital notes.

קונסורציאליות. הלוואות כולל 1
הוניים. חוב שטרי נולל 2
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insurance companies . . ביטוח חברות

ששולמו2 ותביעות שנתקבלונ פרמיות  י"ט/5. לוח
הביטוח ענף לפי בישראל,

TABLE XIX/5.  PREMIUMS RECEIVED 1 AND CLAIMS PAID 2 IN ISRAEL,
BY INSURANCE BRANCH

19501971
IL. thousand ל"י 'S^K

.1971 §1970 1969 1965 1960 1950

PREMIUMS RECEIVED

By Israeli companies

thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

CLAIMS PAID

By Israel companies

thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

Life assurance חיים ביטוח
159,000 124,291 102,554 50,223 11,226 1,785

145,900 111,111 90,658 45,489 9,409 1,305

8,100 8,987 7,270 3,549 554 90

12,600 12,663 11,536 4,734 1,817 480

500 517 360  _

49,200 42,633 33,482 14,818 4,034 362

42,400 36,273 28,812 12,009 2,877 184

4,100 5,422 3,256 986 183 45

6,600 3,980 4,361 2,809 1,158 178

200 401 309   

שנתקבלו פרמיות
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

נוכריות חברות עי

לוידס מורשי ע"י

ששולמו תביעות
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

נוכריות הנרות ע"י

לוידס מורשי ע"י

General insurance (including marine insurance) ימי) (כולל אלמנטרי ביטוח
שנתקבלו 5,42757,008172,375328,590390,295485,700PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליות חברות 3,02339,247125,027245,340298,223377,700Byע"י Israel companies

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

1,62819,28964,885127,641145,478159,200thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 1,77412,62330,14646,12554,94161,200Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 6305,13817,20237,12537,13146,800Byע"י Lloyd's brokers

ששולמו 2,04123,85591,669171,886184,911225,400CLAIMSתביעות PAID

ישראליות וזגרות 93916,09262,584124,480141,561179,200Byכ"י Israel companies

משנה ניטווו ע"ח מזה:
בחו"ל

5669,30637,36577,63178,59883,900thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 7705,95218,53832,28924,93125,500Byט"י foreign companies

לוידס מורשי 83321,81110,54715,11718,41920,700By"י Lloyd's brokers

* Including registration fees.
2 Including loss settlement expenses.

רישום. דמי כולל 1
תביעות. ליישוב הוצאות כולל 8

BANKING AND INSURANCE 508



2 ביטוח עגף לפי בישראל, שנתקבלו כללי ביטוח ■< פרמיות  י"ט/6. לוח
,TABIX̂IX/6. _ GENERAL INSURANCE PREMIUMS 1 RECEIVED IN ISRAEL

BY INSURANCE BRANCH 2

19501970

IL. thousand ל~י אלפי

1970 1969 1968 1965 1960 1950

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's agents

Marine and aviation hull insurance אוירוניס וגוף אוניות גוף הובלה,
הכל סך

ישראליות חברות עיי
משנה ביטוח ע"ח מזה;

בחייל
נכריות הברות עיי
לוידס מורשי עיי

8455,95320,91642,27962,75972,113
2973,08312,56526,77136,44145,685

2,54310,12122,29527,86932,325

2692,3245,6277,68212,54212,492
2795462,7247,82613,77613,936

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's agents

Motor vehicles ממונעים רכב כלי ביטוח

123,368 102,990 82,121 59,675 18,169 1,313

105,565 86,147 66,039 47,404 14,076 844
35,755 35,505 26,482 18,818 4,890

12,505
5,298

10,700 10,926 10,475
6,143 5,156 1,796

3,829
264

469

הכל סך
ישראליות חברות עיי
משנה ביטוח ע"ח מזה;

בתו"ל
נכריות חברות עיי
לוידס מורשי עיי

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's agents

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

.By foreign companies
By Lloyd's agents

הכל 2754,90917,51126,38232,86936,906סך
ישראליות חנרות 1763,29712,75020,08125,84529,525ע'י
משנה ביטוח ע'"ח 1,3265,7497,78810,0909,577מזה:

בחו"ל
נכריות חברות 535961,8202,2862,5923,077עיי
לוידס מורשי 461,0162,9414,0154,4324,304עי

המעבידים abilityEmployersאחריות H

הכל 1,1793,36212,18415,48319,73024,772סך
ישראליות חברות 7742,6379,98413,08716,83721,167ע"י

משנה ביטוח ע"'ח מזה:
בחר*ל

1,3365,2326,5418,79510,426

נכריות חברות 3856382,6402,1732,6553,329.עיי
לוידס מורשי 2087160223238276עיי

מקיף) (כולל רכוש ואבדן triecomprehensive)Fire and lossofproperty (incl.

הכל 1,76621,70246,30663,08873,48692,930TOTALסך .

ישראליות חברות 91114,25233,30348,88357,72072,353Byעיי Israeli companies
משנה ביטוח ע*ח :8,15119,39328,09933,49842,268Thereofמזה: o/a of reinsturance abroad

בחול
נכריות חברות 5844,7538,55010,64412,36116,442Byעיי foreign companies
לוידס מורשי 2712,6974,4533,5613,4054,135Byעיי Lloyd's agents

1 Incl. registration fees from policy fees. פוליסה. ודמי רישום דמי בולל 1

2 Total premiums appear in Table xix/5, including premiums גם כוללות והן ייט;5 בלוח מופיעות שנתקבלו הפרמיות 2

received in other branches. אחרים. בענפים שנתקבלו פרמיות
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העסק סוג ל$> מרוכז, עסקים חשבון  >"ט/7, ללח
1970; 1971

ל*י אלפי

החשבון סעיפי

בישראל) משנה גיטווו (פחות בישראל עסקים
Business in Israel (excluding reinsurance in Israel)

הכל סך
. Total

נוכריות חברות
Foreign companies

ישראליות /iron
Israeli companies

§19701971§19701971§19701971

99,600

145.900

60,200

106,500

99,600

43,800

40,600

6,400

78,118

78,118

11,200

12,600

3,100

4,500

11,200

6,300

4,100

חייסביטוח
87,291110,8009,173

,' 9,42384
| 28,585

85,369
158,500 .>

1,797
10,781

1 3971

r 9,267
1 23,322

63,300538
2,892

69,072111,0005,844

9,173 110,800 87,291

5,580
6,099

r 18,2872,123
8,705948

50,100 .
1. 3031

12,990581
C 957755'
C 11,0231,343
I 4,28544,700577
( 18,6382,421

5,5806,400
6,523424

הכל סך  nioan
חדפעמיות פרמיית
ראשונה שנו! פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי
ההשקעות ערך התאמת

ריבית
הביטוח עתודת הגדלת פחות:

הכל סך  ורווח הוצאות י.

נ מוות מקרי השנה: תביעות
תקופה תום השנה: תביעות

קצבאות השנה: תביעות
פוליסות פדיון השנה: תביעות

למבוטחים דיוידנדה
ראשונה) (שנה עמילות דמי

חידוש) (פרמיות עמילות דמי
רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות

מיוחדות עתודות הגדלת
רווח

כללי ביטוח
הכל סך  333,116409,20051,82057,900281,296351,300הטסות

פרמיות
פוליסות ודמי רישום דמי

311,474
41,690{

438,90047,956
6,985{61,200

263,518
34,705{377,700

עתודתיהביטוח הגדלת פחות: 20,04829,7003,1213.30016,92726,400י

 ביטוחי ורווח 333,116409,20051,82057,900281,296351,300הוצאות

הכל סך
יישובן והוצאות תביעות תשלום

התלויות התביעות גידול
166,492
50,723{282,70024,931

2,982{28,000
141,561
47,741{254,700

וניהול עמילות דמי
הנהלה הוצאות

77,682
33,849 .,{129,900

20,846
3,434{

24,40056,839
30,415{105,500

מיוחדות עתודות 2,9052,400הגדלת
2,9052,400

ביטוחי 1,4653731,838רווח

תביעות. ליישוב להוצאות תלויות בתביעות גידול גם כולל 1
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TABLE XIX/7.  CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT, BY TYPE OF BUSINESS
1970; 1971

IL. thousand

companies ישראליות /ymnIsraeli

Account items

Business in Israel בישראל Oעסקים tn
^ 8
ac .o

?11
na

הכל סך
עצמי שייר
Total
self

retention

עסקי
business

לוידס
Lloyd's משנה ניטוח

בחייל
Reinsurance
abroad

עצמי שייר
Self retention

§1970.1971§1970.197119701970§1970.1971

INCOME  TOTAL

Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Registration and policy fees
Adjustment of value of investments
Interest
Less: increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND PROFIT  TOTAL

Oaimsof the year: deaths1
Claimsof the year:
end of assurance period

Claimsof the year: allowances
Claimsof the year: policies surrendered
Dividens paid to policy holders
Commissions (ifrst year)
Commissions (renewal premiums)
Administrative overheads and medical
examinations

Increase in extraordinary reserves
Proift

Life assurance

500 517 73,334 3,743

500

500

200

100

516

385

92

93,300 69,591 6,300

9,339
25,674
73,943

396
9,244
20,937

 r 9,339

7,0" "wh;n a..
 L 396

561
507

  66,199 3,431 104,700 62,768

31411,189
1707,927

7309
79713,206

202
1089,133

40,500

10,875
7,757

302
12,409

202
f 9,025

16,764 547

  5,584
4,704

4
379

6,400

(^16,217

5,580
4,325

1,800

517 73,334 3,743 93,300 69,591 6,300

3,300

8,527

1,331

7,656

460

8,527

5,289

  4,316 1,417 39,300 { 4,899 J'JUV I
655

1,774

insuranceer a 1Gen

139,517151,200141,779200,10033,125174,90437,13146,800REVENUE  TOTAL
!

145,478159,200r 118,040
I 34,705218,500

40,671158,71132,81546,800 {
Premiums

34,7054,316Registration and policy fees
5,9618,00010,96618,4007,54618,512


Less: increase in the insurance reserve

139,517151,200141,779200.10033,125174,90437,13146,800EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT  TOTAL

r 78,598
123,387

123,900t 62,963
t 24,354

130,80021,118
1,907

84,081
26,261

18,419
39621,500 {

Claims paid and settlement expenses
Increase in pending claims

42,12642,70014,7108,31123,02111,85614,200Commission and administration fees
, 30,415
I 2,905

62,8002,34132,756Management expenses .

2,4002,905Increase in extraordinary reserves
 4,5946,4325525,880Underwriting proift

< Incl. increase in claims outstanding for expenses for paying claims.
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ישראליות חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/$. לוח

TABLE XK/8.  SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND
APPROPRIATION OF PROFITS OF ISRAELICOMP ANDES

19501970
ל"י .L]אלפי thousand

1950195519601965196819691970

המועברים הפסדים או 524572,5517,17513,51714,28410,584PROFITרווחים OR LOSS TRANSFERRED
הכל סך  עסקים FROMמחשבונות BUSINESS ACCOUNTS  TOTAL

חייט 35333541,5373,3314,3494,704Lifeביטוח assurance
ממונעים רכנ כלי 554744629772,6221694,746Motorביטוח vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 18292151,0021,3491,7492,181Sicknessביטוח and personal accidents insurance
רכוש ואוגדן אש 905121,4023,6623,1653,2164,031Fireביטוח and loss of property insurance
מעבידים אחריות '36159575611,1651,3931,497Employersביטוח liability insurance
אחרים סיכונים 361171,1241,5792,0112,114Otherביטוח risks insurance

ואוירי ימי 52021922663061,735803Marineביטוח and aviation insurance
מרכוש והכנסות דיוידנדה 735321,8016,4508,64910,81315,225Interestריבית, ,dividends and income from property

אחרות והכנסות השקעות ממימוש 702068573,2652,3762,509Proiftרווח from realization of investments and other income
בחשבונות נכללו שלא וכלליות הנהלה הוצאות :196521,3865,0286,8137,6197,818Lessפחות: management and general expenses not debited to

otherאחרים accounts
נדחות והוצאות ההשקעות ערך 11763341,4458321,3311,172Depreciationהפחתת of investments and delayed expenditure

לשנה 953312,8388,00917,78618,52319,328Profitרווח per year
ההכנסות על למסים 1431,3252,0625,3765,2044,949Provisionהפרשה of taxes on income

לשנה נקי 1881,5135,94712,41013,31914,379Netרווח proift per year
המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל נ1,142עתודה ,735681Outstanding premiums above recognized rates

קודמת משנה ה8סד או רווח 143271372,5133,8363,829Proiftיתרת or loss balance from previous year

הכל סך  המיועד 2021,8405,81013,78115,42017,527Appropriableהרווח proift  total

אחרות ולקרנות שמורה לקרן י486391,927העברה 5,7995,6936,828Transfer to general reserve funds and to other funds
הטבה 140541755599752765Bonusמניות shares

המניות לבעלי 493922,6573,7375,0785,423Dividendsדיוידנדה to share holders
מיועדת בלתי 511Nonappropriated^6352684713,6463,8974יתרה balance
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הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/9. לוח

TABLE XLX/9.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAEL, INSURANCE
COMPANIES

19501971

ליי אלפי שנה; כל ;Endofyearסוף IL. thousand

19701971Assets§19501955196019651969נבסיס

כולל 7,26931,08883,521315,279710,7591,018,000סך 859,107GRAND TOTAL

ערך 1,2933,79218,558116,325319,127498,800ניירות 398,444Securities

צמודות "26,65042,581אג"ח 44,580Linked bonds to Dollar

<2,727לדולר

למדד צמודות 15,20175,053243,405308,999Linked/אג"ח bonds to C.P.I.

צמודות בלתי 5,0226,3222,531Bondsאניח not linked
חברות של מניות

1 293 >
2431,0864,3635,6616,521498,800Shares of companies

ביטוח בחב' 2857428422,9353,827Sharesמניות in insurance companies

inבישראל Israel

ביטוח בחב' 774440535537Sharesמניות in insurance companies

abroadנחו"ל
זרים 5377553,95517,64324,793Foreignניע securities

על צבירה Cריבית 6,656Cumulative interest on invest

mentהשקעות

3,4079,20724,33146,98060,766107,000הלוואות 84,604Loans

פוליסות על ,3731,9073,4679,25917,70423הלוואות 100 22,046Loans on life assurancepolicies
חיים לביטוח

בניינים על 1,5853,3385,081rמשכנתאות 3,614
"■ 34,107

43,06283,900 62,558
Mortgages on buildings

אחרות 1,4493,96215,783Otherהלוואות loans

קבוע 3023,2127,48227,74488,595105,300רכוש 89,270Fixed assets

בבנקים 529933,2571,01034,45537,200פיקדונות 29,185Time deposits in banks (for

העולה לתקופה
שנה על

ומגרשים נניינים

more than one year)

5682,43910,90222,21124,117Buildings and plots of land
ריקים

בת בחברות 250מניות J1,4861,45913,37727,92368,100 > 30,171Shares in and loans to subsi

להן Idiaryןוהלוואות companies
אחר קבוע רכוש

L
1653272,4554,0065,797Other ifxed assets

וטף שש 2,26714,877ונו 33,150124,230242,271306,900 2515,7*9Current assets

לגבייה 7,01016,47761,00497,245127,400פרמיות 111,728Outstanding premiums and
סוכנים! של .rויתרות agents' balances1

בקופה 3,0457,96216,65333,59537,582Cashמזומנים on hand and in banks
J<2,267ובבנקים

ביטוח 11,8042,71315,67540,246179,500חברות ■> 50,630Other insurance companies2
Iאחרות2

2 אחר שוטף c3,0185,99830,89871,18586,849Otherרכוש current assets2
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מא^י סיכום  י"ט/9. לוח
TABLE XLX/9.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE

COMPANIES (CONT.)
19501971

Endofyear; IL. thousand ליי אלפי שנה; בל סוף

19701971Liabilities§19501955196019651969התחייבויות

כולל 7,26931,08883,521315,279710,759859,1071,018,000GRANDסך TOTAL

וקרנות 1,1024,22112,49459,767108,125115,650124,000Shareהון capital and reserves
חופשיות

נפרט 8993,0298,92839,99658,03464,05167,400Paidהון up capital
שמורה '1624061,8574,94630,172קרן 31,620General reserve

3 אחרות 348221,44114,36016,02215,46856,600קרנות fOther reserves'
רוה"פ: 6352684713,8974,511Proiftחשבון and loss account : ba
הרווח lancesיתרות of proift

ביטוח 3,62116,35440,750151,361368,963460,372594,500Insuranceעתודות reserves
חיים ביטוח 2,90011,94230,024119,656288,667355,139459,800Lifeעתודת assurance reserve net of

משנה ביטוח reinsuranceבניכוי
כללי ביטוח 6063,4247,88522,11550,98667,41788,100Generalעתודת insurance reserve, net

משנה ביטוח ofבניבוי reinsurance
לסיכונים Reservesעתודות for extraordinary
מהכלל: risksיוצאים :

חיים 754241,2455,54621,20226,80333,200Lifeביטוח assurance
אלמנטרי 405631,5964,0448,10811,01313,400Generalביטוח insurance

מבוטחי 1,1293,3577,09625,47772,59490,31758,900Depositsפיקדונות of reinsurers
משנה

חיים ביטוח
אלמנטרי ביטוח

634
494

915
2,442

510
6,586

, 3,809
I 21,66812,59490,31758,900Life assurance

General insurance

3463,1169,90933,36373,07498,117133,700Claimsתביעות admitted or pending
או מאושרות

תלויות
בניבוי חיים 471574131,3202,2742,9865,200Lifeביטוח assurance net of reinsu

משנה suranceביטוח

אלמנטרי 2982,9599,49632,04370,80095,131128,500Generalביטוח insurance net of rein
משנה ביטוח suranceבניכוי

1,0734,039/3,27245,31188,00394,651106,900Currentהתחייבויות liabilities
שוטפות
ביטוח 6882,3447,91422,11648,72056,156Otherחברות insurance companies

אחרות
אחרים 2791,5774,98418,86927,53527,770Sundryזכאים creditors and credit

4 זכות balances4ויתרות
שנפרעו ')8434140פרמיות 2,374106,900 >Prepaid premiums

7,4326,051/מראש
אחרות והכנסות /47329ריבית mPrepaid interest and other in

מראש comeשנפרעו

(אחרי מוצעת 18112051,8254,3161דיוידנדה 4,674Proposed dividend (after de
הכנסה) מס ductionניבוי of income tax)

1 Incl, outstanding bills receivable. 2 Deposits in other ביטוח בחברות פיקדונות 2 לגבייה. שטרות כולל 1
insurance companies are included in "Other Current Assets". רזרבה כולל 3 אחר". שוטף ב"רבוש כלולים אחיות
3 Incl. life assurance bonus reserve and shares for allocation ועתידה להקצאה ומניות חיים בביטוח בונוסים להענקת
and reserve because of outstanding premiums above recognized כולל 4 המוכרים. לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל
rates. 4 Incl. current accounts of subsidiaries. . בת. חברות של עויש חשבון
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ביטוח חברות של בישראל והשקעות מביטוחנ התחייבויות י"ט/10, לוח
נוכריות2

TABLE XIX/10. _ INSURANCE LIABILITIES 1 AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
IOREIGN INSURANCE COMPANIES 2

19551970
ל*י אלפי שנה; כל Endofסוף each year; IL. thousand

החשבון 195519601965196819691970Accountסעיפי items

TOTAL

Life assurance fund

Pending claims (life assurance)

General insurance fund (excluding mairne
and aviation insurance)

Pending claims (general insurance excl.
marine and aviation insurance)

Marine and aviation insurance fund

Pending claims (marine and aviation in
surance)

TOTAL

Israel government bonds

insurance liabilities1
g0,018 67,844 56,066

36,367 30,557 23,269

893 465 333

14,830 11,795 10,516

מביטוח! התחייבויות
42,269 21,663 12,764

17,078 10,878 8,244

363 157 117

8,769 3,915 1,850

23,365 21,263 18,942 13,783 5,689 1,791

1,730 1,713 1,065 1,027 533 276

2,833 2,051 1,941 1,249 491 486

הכל סך
חיים ביטוח קרן

(ביטוחחיי0) תלויות תביעות

אלמנטרי ביטוח קרן
ואוירי) לימי (פרט

(ביטוח תלויות תביעות
לימי פרט אלמנטרי

ואוירי)

ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

Investments in Israel

81,934 69,606 54,077

12,101 11,126 9,595

Other securities (excluding shares in local
insurance companies)

Shares in local insurance companies

Loans on life assurance policies

Mortgages

Other loans and deposits with banks

Fixed assets

Cash and treasury and bank deposits

Other current assets

נישואל השקעות ■

40,880 15,582 6,640 הכל סך
5,190 3,813 1,975

8,853 9,764 7,780 3,902 1,584 706

517 2,785 874 3,813 693 102

5,915 4,716 3,786 2,108 1,505 1,122

10 30 51

13,178 9,265 7,853

260 191 193

7,017 5,426 5,335

136 539

7,135 ,1

348

,088 143

298 138 119

4,049 2,743 1,324

34,083 26,303 18,630 14,249 3,479 801

ממשלת של חוב איגרות
ישראל

(פרט אחרים ערך נלירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

. פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

משכנתאות

ופיקדונות אחרות הלוואות
בבנקים

קבוע רכוש

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

אתר שוטף רכוש

1 After deduction of local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's agents.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

לוידס. למורשי פרט 2
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גמל קופות

הקרן סוג לפי בקרנות, וצבירה הגמל קרנות חשבונות י"ט/11. לוח

provident fund! תגמולים! קרן

1971 1970 1969

Pension fund פנסיה קרן

1971 1970 1969

ל"י מיליוני

1,316.91JS1.12,074689.9726.5896

432.5455.1537254.7.235.5385

255.4294.2354150.4158.0260

251.9268.8149.0156.8

3.525.41.41.2

177.1160.9183104.377.5125

108.1138.517458.171.1105

69.022.4946.26.420

136.5162.020292.267.481

2137.740.758נ78.093.4

י39.947.460 

0.40.33.75.94

4.710.3106.87.28

13.510.61144.013.611

1,200

33.9

894.7

23.1

852.5 2,409

23.6 16.2

2,074.2

16.4

1,612.9

296.0293.133S162.6168.1304

אחוזים

100.0100.0100.0100.0100.000.0

36.547.351.935.742.334.5

63.552.748.164.357.765.5

22.5

השנה לתחילת הקרן יתרת
הבל סך  הפקדות

הכל טך  הפרשות

שוטפות

נוספות

הבל סך  העברות
רווחים חלוקת מחשבון

אחרות וקופות מקרנות

הבל סך  משיכות פחות:
גמל תשלומי

שעזבו לעמיתים החזרות

לזבאיט העברות

הדדי ביטוח עבור תשלומים

אחרות וקרנות לקופות העברות

למאון מועברת הקח יתרת

הכל סך  בקרנות צבירה

הכל סך  בקרנות צבירה
רווחים מזקיפת

מעמיתים

בתחילת הקרן מיתרת הצבירה איזת
שנה

השתלמות. קרנות כולל 1
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SOCIAL INSURANCE FUNDS

TABUS XIX/11.  PROVIDENT FUNDS ACCOUNT AND ACCUMULATION IN
FUNDS, BY TYPE OF FUND

19691971

Social funds סוציאליות קרנות

1971 1970 1969

Severance fund

1971 1970

פיצויים קרן

1969

Balanceof fund at beginningofyear

Deposits  total

Allowances  total

Current

Additional

Ttansfers  total

From distributing proift account

From other funds

Less: withdrawals  total

Social insurance payments

Returns to members who left

Transfers to creditors

Payments for mutual insurance

Transfers from other funds

BALANCE OF FUND TRANSFERRED
TO BALANCE SHEET

ACCUMULATION  TOTAL

IL. million

116.5113.4128

54.974.099

52.273.6101

52.273.5

0.00.1

2.70.42

1.91.32

0.81.7


47.660.174

45.657.270

0.20.3

1S3

2.5

2.6

127.3

13.9

123.9

7.4

372.8370.9454

106 J135.6168

74.595.9105

72.494.2

2.11.7

32.239.761

27.535.052

4.74.79

40.752.366

19.539.953

11.45.97

2.11.52

552

98

5.0

454.3

83.4

7.7

438.8

66.0

ent agesPerc

100.0100.0100.0100.0100.0100.0ACCUMULATION IN FUNDS 
TOTAL 

41.742.053.125.79.48.0From allocation of proift

58.358.046.974.3109.4108.0From members

17.722.521.66.412.219.5Percent accumulation of balance of fund
at beginning of year

* Incl. study funds.
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הקופה מנהל סקטור לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי  *"ט/12. לוח

19681971

1968

1970

הכל1969 סך
Total

הסתדרותי
Histadrut

פיננסי
Financial

מפעלי
Single

employer

אחר
Other

ל"י מיליוני

הכל סך  563.1צבירה 370.4585.3316.0171.680.417.3

נטו מעמיתים 336.3צבירה 205.8315.2157.6117.131.68.9

532.5הפרשות 473.4621.6362.5161.179.918.1

אחרים 53.7תקבולים 39.43.64.61.02.60.3

גמל תשלומי 180.7פחות: 166.4230.9153.138.130.98.8

נטו אחרים ותשלומים 69.2החןרות 61.978.856.46.914.80.7

נטו מרווחים 226.8צבירה 164.6270.1158.4 54.548.88.4

שוטפות 220.0הכנסות 153.1253.0156.147.941.27.8

והצמדה הון 38.2רווחי 39.851.329.011.19.81.4

שוטפות הוצאות 28.332.434.226.74.52.20.8פחות:

אחוזים

מסך הצבירה 20.018.115.434.114.5אחוז
A

השנה1 בתחילת )1הנכסים

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0צבירה

55.659.753.949.968.239.351.4מעמיתים

44.440.346.150.131.860.748.6מרווחיט

התשלומים אחוז
הכל סך  מהתקבולים

40.933.437.042.822.437.337.3

מרווחיט 14.712.511.214.47.64.38.7בצבירה

מעמיתים 52.642.649.557.127.859.151.6בצבירה

שיערוך. ללא 1
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TABLE XLX/12.  COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL, INSURANCE
FUNDS, BY MANAGING SECTOR

196S 1971

1971

ומפעלי אחר
Other and

single employer

פיננסי
Financial

הסתדרותי
Histadrut

הכל סך
Total

IL. million

799374295130ACCUMULATION  TOTAL

434174. 20654Net accumulation from members

820444251.124Allowances

3910227Other receipts

3021935652Less : social insurance payments

123.871126Returns and other net payments

3652008976Accumulation from proift

3211877757Current income

86451823Capital and linkage proifts

423264Less: current expenses

Percentages

21.015.744.016.9PERCENT ACCUMULATION OF TOTAL

ASSETS AT BEGINNING OF YEAR'

100.0100.0100.0100.0ACCUMULATION  TOTAL

54.346.569.841.5From members ■

45.753.530.258.5From profit

36.945.519.838.9PERCENT PAYMENTS OF RECEIPTS 
TOTAL

10.313.86.35.0In accumulation from proift

49.561.724.559.5In accumulation from members

* Excl. revaluation.
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הקופה מנהל סקטור לפי הגמל, קופוו* נכסי סיכום י"ט/13.~ לוח
19681970.

ל"י מיליוני שנה; סוף

1970

19681969
Total הסתדרותיטךהבל

Histadrut
פיננסי

Financial

הבל 0ך 2,394.22,713.83,217.92,039.8588.8השקעות

הכל סך  ערך 2,547.83,003.01,888.5553.5ניירות

2,469.42,920.91,839.3534.9מוגרים

מוגרים 78.482.149.218.6בלתי

הכל סך 75.0112.654.135.2פיקדונות

12.917.61.50.9מוכרים
מוגרים 62.195.152.634.3בלתי

הכל 0ך  72.281.977.0נדל"ן

29 viii 1957 לפני 12.513.312.5נרכשו

29 viii 1957 אחרי 59.768.664.5נרכשו

הכל סך  אחרות 18.820.320.00.1השקעות

3.220.320.00.1מוכרות

מוכרים 15.6בלתי




הכל סך  292.6332.6346.1214.844.5הלוואות

ננקים באמצעות 89.294.452.536.2)לחברים;

262.6ישירות 1119.9154.890.14.8
טזר קרן 84.978.465.80.2)מתוך

30.038.618.46.43.3לאחרים

סךהבל  קבוע 11.09.25.44.4רכוש

29 viii 1957 לפני 0.90.90.4שנרכש

29 viii 1957 אחרי 8.34.64.0שנרכש

חיים לביטוח 2.01.92.00.90.0פרמיות
מעורב

הבל סך  שוטף ש ו נ 110.3174.2193.2107.636.2ר

64.973.372.657.10.6מעבידיט

והצמדה ריבית 73.894.538.529.4חייבי

אחרים 8.711.36.30.7חייבים

ועויש מזונלנימ וקופה: 18.314.85.75.4בנקים

להפחתה 0.00.00.0הוצאות

הכל סך עלות לפי 2,810.13,231.73,764.52,367.5669.5נכסים

הכל סך שיערוך .365הפרשי 1369.6604.1431.371.6
ערך 275.3595.7425.870.8מניירות
89.73.52.00.8מפיקדונות
4.00.70.4מנדל'ץ

קבוע 0.64.33.90.1מרכוש

 משוערך בערך נכסים
הכל סך

3,175.23,601.34,368.52,798.8741.1
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TABLE XIX/13.  SUMMARY OF SOCIAL INSURANCE FUNDS, BY SECTOR
MANAGING THE FUND

19681970
Endof year; IL. million

1 9701971

מפעלי
Single em
ployer

ואחר מפעלי
הכלאחר Singleפיננסיהסתדרותיסך em
OtherTotalHistadrutFinancialployer and

other

500.888.43,921837 2,368716Investments  total

477.383.63,696805 2,206685Secuirties  total
465.281.53,598790 2,140668Recognized

12.12.29815 6617Unrecognized

19.14.211932 6126Deposits  total
13.61.5191 117Recognized

5.52.710031 609Unrecognized

4.20.687 825Real estate  total

0.60.114 131Purchased before 29 VIU1957

3.50.573 694Purchased after 29 VIII 1957

0.219 19Other inverstments  total

0.219 19Recognized

 
Unrecognized

77.39.540763 24995Loans  total

3.62.112454 637To members : by banks

55.64.21716 10065directly

12.30.195 8015from subsidiary fund

5.73.1173 68To others

0.80.36 J1Fixed assets  total

0.50.01 1Purchased before 29 VIII 1957

0.30.3541Purchased after 29 VIII 1957

1.00.12__ j1Premiums for life endowment assurance

43.85.624961 13949Current assets  total

13.11.778 6315Employers

23.53.013251 5625Interest and linkage debtors

3.90.3131 75Other debitors

3.20.5269 134Banks and cash: cash and demand depo
posits

 Depreciational allowances

623.6103.84,585961 2,762862ASSETS AT COST  TOTALif

85.615.7983141 679163Difference on revaluation  total
83.715.5966139 667160From securities
0.50.172 41From deposits
1.00.11_ 12From real estate
0.39 9From ifxed assets

709.2119.S5,5681,102 3,4411,025ASSETS AT REVALUATION 
TOTAL
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המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק
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 וההתחייבויות הזכויות של

כ/6. 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).

וכ/8. כ/7 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 השקטות
למעשה שילמה 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 לתשלוס קרן
ומלווה העצמאות מלווה איגרות פידיון לצורך
בבנק מיוחד בחשבון מופקדת הקרן הפיתוח.
שער לפי משוערכת והיא חוץ במטבע ישראל

החדש. החליפין
חובוונ רק כולל כ/8 לוח הממשלה. חוב
חוץ למטבע הצמודים י החובות תקציביים.י
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 הכנסות

ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות,
סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,

ותקבולים: תשלומים

הכנסת
רוכזו כ/1) (לזח לבנסת הבחירות תוצאות
קלפי בכל וההצבעה הרכב על לנתונים בהתאם
הפנים. במשרד הבחירות על מהמפקח שנתקבלו
המרכז עם פעולה בשיתוף עובדו הנתונים

הפנים. ומשרד משרדי למיכון
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 גינויים
והשנייה הראשונה בכנסת (מ) מפ"ם רשימת
החמישית בכנסת (ת"ו); העבודה אחדות את גם
שתי במקום (ל) הליברלית המפלגה הופיעה
(צ)! כלליים וציונים (פ) פרוגרסיבים 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
בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות לכנסת
בסוף רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים

המבוא).
כ/4) עד כ/2 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות ע"י נמסרו

ממשלה
האוצר של וההתחייבויות הזכויות

בעיקרו מורכב המדינה אוצר של המאזן
האוצר של המוניטריות וההתחייבויות מהזכויות
בנכסים המדינה השקעות 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 פיקדונות הם אלה שוטפות).
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גם מעצמאיים המם נתוני כוללים ב1961/62
בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה מס
עד עצמאיים. או שבירים היו ההכנסה מקבלי אם
בודדו לא והם קטנים אלה סכומים היו 1961/62

נפרד. בסעיף
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

קנייה במס החייבות הסחורות ערך
המם חיובי חלוקת ידי על התקבל האומדן
סחורה. בל על החלים המס בשיעורי ברוטו
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

המדינה עובדי
המדינה, נשיא את כוללים אינם הנתונים
מבקר הכנסת, תברי שרים, ודיינים/ שופטים
סופני הכנ0ת, משמר וגננות, מורים המדינה,
עובדים קיים), היה עוד (כל יפו נמל עובדי דואר,
הדיפלומטיות בנציגויות מקומיים ארעיים
ועובי קבע בצבא חיילים בחו''ל, והקונסרלריזת

צבאיים. ובמפעלים בצבא אזרחיים דם
נציבות של הדוחו"ת על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה. שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,

המקומיות הרשויות כספי
חשבונו את מחלקות המקומיות הרשויות
הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב תיהן
השקעות לבין שוטפות פעולות בין להפריד
התק משני באיזה ההחלטה כי אם הון וחשבונות
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום ציבים
הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה! המימון
ואם הרגיל בתקציב הפעולה תרשם שוטפת
לפעולת הכנסה או הלוואה ע"י הוא המימון
העי רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום פיתוח
מזדהה אינו המימון מקור לפי רישום של קרון
שוט פעולות בין להפריד העיקרון עם תמיד

הון. וחשבונות השקעות לבין פות

הרשו של התקבולים את כוללות ההכנסות
זה: בכלל השנה, במשך המקומיות יות

פיתוח. לצורכי שונים מילוות (א)

ולקונסולידציה. גרעון להקטנת מילוות (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.

סכומים הן המיועדות וההוצאות 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 מסויימים רים
לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות וכן פחת גם

הבאות.
במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא ■

מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי הארנונה
חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית, מבחינה
לביטוח ומהמוסד הארנונה מקרן כהלוואות
מסים, הן ההשוואה מקרנות ההכנסות אף לאומי.

מראש. קבוע אינו שיעורן כי אם
(אם נרשמות מגרמניה מהשילומים ההכנסות
ניבוי אחרי להם) מחוצה ואם התקציב בחשבונות

השילומים. חברת הוצאות
אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי הוא
הכנסה  ו' בפרק מופיע הממשלה והוצאות

לאומית. והוצאה
ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. ב31 ומסתיימות באפריל
ומינהל הכללי החשב דו"חות המקור:

המדינה. הכנסות

הכנסה מס תקבולי
לגבייה מתייחסים כ/12 בלוח הנתונים
המם בשנת התחשבות ללא התקציב בשנת
כוללים התקבולים אלה. סכומים שולמו שעבורה
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. מם באגף נהוגה
מעסק נובעת מהכנסתו רבע שלפחות אדם,
עצמאי. מהם שאחד עובדים זוגות וכן עצמאי
עד נכללו קואופרטיבים וחברי חברות מנהלי
ואילך 1956/57 ומשנת השכירים עם 1955/56
מהשנים בחלק כלולים קיבוצים העצמאים. עם
החל העצמאיים. עם אחרות ובשנים החברות בין
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לא המקומיות הרשויות והוצאות בהכנסות
יסו ספר בבתי המורים של המשכורות כלולות
של המשכורות חובה. בגני גננות ושל דיים
אחרות גננות ושל עליסודיים ספר בבתי מודים
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

ההכ כלל את כוללות הסופיות ההכנסות
שהתקבלו והכנסות לסוגיהן מילוות פחות נסות

קודמות. בשנים
על נרשמות המקומיות הרשויות הוצאות
שלא הוצאות רשומות דהיינו צביר' בסיס
הנ השנה ע"ח חיוב היה ולק עדיין שולמו
לפרעון תשלומים גם כוללות ההוצאות דונה.

הבאות. לשנים והעברות הלוואות של קרן

בתקציב ההוצאות הן שוטפות הוצאות
חד והוצאות קרן לפרעון הוצאות פחות הרגיל

פעמיות.

פרסומים

(1965) השישית לכנסת הבחירות תוצאות (216)

(1965/66) בישראל המקומיות הרשויות (228)

(1966/67) בישראל המקומיות הרשויות (258)

(1967/68) בישראל המקומיות הרשויות (285)

ולרשויות השביעית לכנסת הבחירות תוצאות (309)
(1969) המקומיות

(1968/69) בישראל המקומיות הרשויות (310)

(1969/70) בישראל המקומיות הרשויות (348)

כספיים נתונים  (1969/70) המקומיות הרשויות (377)

פיסייט נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות (383)

כספיים נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות (387)

טכניים פרסומים
(1955/56 ;1956/57) הממשלה והוצאות הכנסות (2)

מיוחדים 3ר0ומים

(1951/52) בישראל עיריות של סטטיסטיקה (31)

ולרשויות השלישית לכנסת הבחירות תוצאות (51)

(1955) המקומיות
(1952/531954/55) בישראל העיריות (64)

המקומיות הרשויות והכנסות הוצאות (104)
(1957/58 !1958/59)

ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות (111)

(1959) המקומיות
המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

(1959/601961/62)
(1961/62) בישראל המקומיות הרשויות (155)

(1961) החמישית לכנסת הבחירות תוצאות (166)

(1963/64) בישראל המקומיות הרשויות (208)
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הכנסת

רשימה לפי לכנסת, הבחירות תוצאות  כ/1, לוח
19491969

Knesset

שביעית
Seventh
28 X 1969

כנסת

שישית
Sixth

2 XI1965

חמישית
Fitfh

15 VIII 1961

רביעית
Fourth

3 XI 1959

שלישית
Third

26 VII 1955

שנייה
Second

30 VII 1951

ראשונה
First

25 I 1949

רשימה

Absolute numbers לטיס וזז מ מספרים
בחירה זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,2851,499,7091,748,710כל

440,095695,007876,085994,3061,037,0301,244,7061,427,981הצביעו

כשרים 434,684687,492853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,743קולות

632,035אמתמערך

ממלכתית ■■עמרשימה ,42,654
443,379אתהמערך

95,323.כארפ"י

86,09562,40169,46875,65479,985"164,018ממפ"ם

155,274256/456274,735370,585349,330אמפא"י

העבודה 1169,47558,04366,170תואחדות


בהמזרחי
המזרחי fוהפועל

56,73077,93695,58198,786107,966133,238

ישראל ^52,982גאגודת
24,993 J39,8361 45,569

37,17839,79544,002

ישראל אגודת 11J19,42822,06624,968דפועלי

256,957296,294חלגוויל

החופשי 16,393טהמרכז

התרות 49,78245,651107,190130,515138,599חתנועת

הליברלית2 22,661111,39487,09959,7003137,255להמפלגה

4 העצמאיים 17,78622,17137,66144,889345,29943,933לעהליברלים

הקומוניסטית 15,14827,33438,49227,37442,11113,61715,712קהמפלגה

הקומוניסטית והרשימה
החדשה

27,41338,827

חדש כוח  הזה 14,12416,853שהעולם

המיעוטים 13,41332,28842,26146,19139,27245,43047,989רשימות

הרשימות 43,62024,38016,13321,4223,18115,36914,845יתר

הפרוגרסיבית 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
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THE KNESSET

TABLE XX/1.  RESULTS OF ELEiDTIONS TO THE KNESSET, BY LOST
19491969

List

Knesset

שביעית
Seventh

28 X 1969

שישית
Sixth.

2 XI 1965

חכליקוית
Fitfh

15 VIII 1961

רביעית
Fourth

3 XI 1959

שלישית
Third

26 VII 1955 30

שנייה
Second
VII 1951

ראשונה
First

25 1 1949

Percentages ס אחוזי



ALL ELIGIBLE VOTERS

VOTED

100.010O.O100.0100.0100.0160.0100.0VALID VOTES

46.2AMT  Alignment

3.1AM  State List

36.7AT Alignment

7.9
KA Israel Workers' List
)Rafy)

114.7'12.517.37.27.56.6M  Mapam (United
Workers' Party)

35.737.332.238.234.7
A  Mapai (Istrael Labour

Party)
118.26.06.6TW  Ahdut HaAvoda

)Unity of Labour)

[
8.39.19.99.88.99.7B  Mizrahi and Mizrahi

Workers (Religious)

12.2 ■I

r" ו
3.2G  Agudat Israel

)Orthodox Religious)

I4.74.7\ " 5.6

1.H J1.8D ^ Agudat Israel Workers


21.321.7HL Gahal (Herut

Liberal Block)

 .1.2T  Free Center
11.56.612.613.513,8


H  Herut (Freedom Party)

5.216.210.26.2313.6L  Liberal Party2

4.13.24.44.633.83.2LA  Independent Liberals4
3.54.0. _4.5 _. 2,8 ._4.21.1.. 1.1 ^K .Communists

2.32.8W  New Communist List

1.21.2S  HaOlam Haze

3.04.74.94.73.93.83.5Minorities' lists
10.13.61.92.20.31.31.1Other lists

' Ahdut HaAvoda included in Mapam. 2 Until Fourth Knesset  "General Zionists"
included in Liberal Party. * Until Fourth Knesset  "Progressive Party".

3 Progressive Party
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רשימה ל3י הננסת, חברי  כ/2. לוח
TABLE XX/2.  KNESSET MEMBERS, BY LIST

)19491969)

Knessetכנסת

שנייהראשונהרשימה שביעיתשישיתחמישיתרביעיםשלישית. .
List

FirstSecondThirdFourthFifthSixthSeventh

הכל 120120120120120120120TOTALסך

56AMTאמתמערך Alignment

ממלכתית 4AMעמרשימה  State List

45ATאתמערך  Alignment

10KAכארפ"י  Israel Workers'
List (Raif)

H9H59998Mממפיס  Mapam (United
Workers* Party)

4645404742Aאמפא"י  Mapai (Israel
Labour Party)

העבודה 11078TWתואחדות  Ahdut Ha
Avoda (Unity of
Labour)

r101112121112Bבהמזרחי  Mizrahi and
המזרחי Mizrahiוהפועל Workers

(Religious)

ישראל 4Gוr4*16גאגודת  Agudat Israel
5\666/(Orthodox Religious^

אגודת I2}2Dדפועלי  Agudat Israel
Workersישראל

2626HLחלגח"ל Gaha((Herut
Liberal Block)

החופשי טהמרכז 2T  Free Center

החרות 148151717Hחתנועת  Herut (Freedom
Party)

הליברלית? 720138317Lלהמפלגה  Liberal Party*

5456354LAלעהליברלים'  Independent
* Liberals4העצמאייפ

4563511Kקהמפלגה  Communists
הקומוניסטית

הקומו 33Wוהרשימה  New Communis
החדשה Listניסטית

הזה 12Sשהעולס  HaOlam Haze
חדש בת

המיעוטים '2555444Minoritiesרשימות lists

הרשימות 73יתר


Other lists

/>>See notes to Table XX1. כ/1. ללוח הערות ראה 4  1
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/3. לוח
TABLE XX/3 THE KNESSET  PLENARY SESSIONS AND

COMMITTEE MEETINGS
1949^1971

Committees

Knessetכנסת

ראשונה
First

שנייה
Second

שלישית
Third

רביעית
Fourth

המישית
Fifth ■

שישית
Sixth

שביעית
Seventh

ועדות

המליאה 272624693293503430220PLENARY SESSIONS .

הוועדות
הקבועות

הכנסת ועדת

1.005

116

1,939

200

1,831

205

835

84

2,142

192

'2,235

199

21,365

122

PERMANENT COMMIT
TEE MEETINGS

House Committee

החוקה, ועדת
ומשפט חוק

118236258115334288143Constitution, Law and Justice
Committee

הכספים 207479514234457500278Financeועדת Committee

והביטחון החוץ 12917613972153190177Foreignועדת Affairs and Security
Committee

העבודה 7214212343201226135Labourועדת Committee

הכלכלה 13415013989188169128Economicsועדת Committee

י החינוך ועדת
והתרבות

702211825815018990Education and Culture Com
mittee

הפנים 881921468731518894Inteirorועדת Affairs Committee

הציבוריים השירותים 711431255315216873Publicועדת Services Committee

המשנה 0591SUBCOMMITTEE(7231,0248853351,4061,9ועדות

J Incl. 118 meetings of joined committees in the Sixth
Knesset and 125 meetings in the Seventh Knesset. 2 First
and second from 17 IX 1969 to 28 VII 1971.

השישיתו123 בכנסת משותפות ועדות של ישיבות 118 כולל 1

מ17.9.1969 ושני ראשון מושב 2 השביעית. בכנסת ישיבות
תשל"א. באב כו עד תשיל בכ0לו מחי ,28.7.71 עו
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לסדר הצעות המטפלת, והועדה העגיץ לפי שנתקבלו, חוקים  כ/4. לוח
ושאילתות היום

TABLE XX/4.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE
COMMITTEE, MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

194&1971

setKnesכנסת
וועדה עניין
מטפלת

Subject matter and
responsible committee ראשונה

First
שנייה
Second

שלישית
Third

רביעית
Fourth

תנלישית
Fifth

שישית
Sixth

1 שביעית
Seventh1

שנתקבלו 221281292124281257129LAWSהחוקים PASSED

Subjectהעניין matter
יסוד 117511Basicחוקי laws

6187261Knessetכנסת
וכלכלה 58959236708452Financeכספים and economics
חיילים ביטחון,
צבאי ושיפוט

2738291320249Defence, soldiers and military
jurisdiction

7413434Healthבריאות
דתיים 310446103Religiousשירותים services

3722243Educationחינוך
1479896iAgricultureחקלאות

ומשפט 53686423676534Administrationקלטון and justice
3993281612Employeesעובדים

151518212132Municipalמוניציפאלי
839721133Transportתחבורה

לאומי 23163Nationalביטוח insurance
1910291433132Miscellaneousשונות

Responsible committee המטפלת nijnn
הכנסת 1334345Houseועדת Committee
החוקה< ,61767330706732Constitutionועדת Law and Justice
ומשפט Committeeיזוק
הכספים 619210041869152Financeועדת Committee

והביטחון החוץ 112022611148Foreignועדת Affairs and Secuirty
Committee

העבודה 923218412614Labourועדת Committee
הכלכלה 1920291227144Economicsועדת Committee
החינוך 3612374Educationועדת and Culture Com
mitteeוהתרבות
הפנים 2328351728236Interiorועדת Affairs Committee

הציבוריים השירותים 6725676Publicועדת Services Committee
משותפות 1164533Jointועדות committees

אוזר 4נוהל
Other procedure

182476450184448366295MOTIONSהצעות FOR THE
היומ AGENDAלסדר

5431,7871,9589982,5297,8982,867INTERPELLATIONSשאילתות

/1 See note 2 to Table XX3. כ/3. ללוח 2 הערה ראה 1
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GOVERNMENT

ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY

ממשלה
האוצר של וההתחייבויות הזכויות

האוצר של מוניטריות והתחייבויות זכויות ריכוז  כ/5. לוח
TABLE XX/5.  CONSOLIDATED STATEMENT OF THE TREASURY'S MONETARY

ASSETS AND LJABILITD3S
19681971

31 in each year; IL. million ליי מיליוני שנה; כל במרס 31

1971 1970 1969 1968

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

Assets

1,898.6 1,110.6

5,031.3 4,388.1

1,542.1 1,436.3

50.2 50.2

20.0 20.0

1,295.5 1,264.8

1,434.1 1,017.9

307.5 277.1

11,579.3 9,565.0

13.5 9.5

זכויות

653.1 827.2

3,803.3 3,709.3

1,188.2 1,081.7

50.2 50.2

20.0 20.0

1,154.3 706.3

707.1 689.3

255.2 248.8

7,831.4 7,332.8

16.7 34.9

שוטפות זכויות

שניתנו הלוואות

במניות השקעות

(הפקדות) חובות לתשלום קרן

ישראל בנק של מניות בהון השקעה

או כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומים
כהשקעות

בתהליך בנכסים הממשלה השקעות
התהוות

מלאי

הכל סך

1בויותהתחיי t 1e sLiabil

שוטפות 1,800.92,383.9Current§1,171.91,482.7התחייבויות liabilities

פנים: Internalמלוות debts:

הפנקסני 4,704.76,074.98,912.911,217.0Bookהסכום value

לצרכן המחירים מדד עליית עקב 247.6335.6435.4892.5Increaseגידול due to rise in the Consumer
Price Index

מצטברת ריבית עקב גידול


381.7615.4Increase due to cumulative interest

לבניין חיסכון במפעל ערך 7.07.010.015.0Compensatoryגידול value to depositors in
saving for housing projects

1 חוץ 5,168.15,724.76,689.58,830.1Foreignמלוות debts■

הכל 18,230.423,953.9TOTAL§11,299.313,624.9סך

מסחר 8.99.910.84.6Commercialהסכמי agreements

1,473.81,868.82,218.83,097.5Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report.
1 Including current debts abroad previously registered
as budgetary income.
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  כ/6, לוח
1970; 1971

ל"י מיליוני שנה; כל במרס 31

1971

זכויות
מוניטריות
Monetary
assets

היתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

1970

 זכויות
מוניטריות
Monetary
assets

היתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

Assets

תקציביות Budgetaryפעולות activities

לחייבי הלוואות למתן פיקדונות
הכנסה מס

60.760.7117.2117.2Deposits for loans to income tax
debtors

ממשלתיים, מהסניס מימון
ומקדמות חוזר הון

Financing ofGovernment stores,
working capital and advances

ממשלתיים ומפעלים מתמנים
407.7J223.1518.0L 217.8

Government stores and undertakings

ומקדמות חוזר IJWorkingהון capital <£ advance payments

חובה 6.96.95.65.6Compusloryחיסכון Saving

השיכון 132.6משרד


107.O


MinistryofHousing account

לבניין 78.6חיסכון


89.1 Saving for Housing Scheme

שוטעות פיננסיות Currentפעולות ifnancial transactions

בארץ 77.477.4273.3273.3Accountsבבנקים in banks in Israel

בחו"ל 69.669.6428.6428.6Accountsבבנקים in banks abroad

זמניות 126.2127.6149.6150.4Temporaryהשקעות investments

81.781.6213.9213.7Debtorsחייבים

ובמעבר ישראל בבנק 363.9363.9315.3315.3Cashמזומנים in Bank of Israel and in transit

שונים ופסיכים 99.899.8176.7176.7Miscellaneousאקטיביט assets and liabilities

הכל 110.62,394.31,898.6TOTAL,נ1,505.1סך

ב/9. גלות פירוט ראה 1 הכללי. החשב דו"ח המקור:
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TABLE XX/6.  CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY
1970; 1971

31 ni each year; IL. million

1971

'התחייבויות
מוניטריות
Monetary
liabilities

niri'n
במאזן

Position in
balance
sheet

1970

'התחייבויות
מוניטריות
Monetary
liabilities

היתרה
במאזן

Postiion in
balance
sheet

Liabilities התחייבויות

תקציביות Budgetaryפעולות activities

התקציב ביצוע חשבון על תביעות
שנתקבלו) (שירותים

730.8537.5737.4614.6Claims on account of budget (services
received)

הכנסה של קרדיטוריים 253.2165.9Creditחשבונות accounts of revenue

1 הכנסה על הוצאה 788.5עודף


592.7


Surplus of expenditure over revenue1

הכנסה מס לחייבי 60.7הלוואות


117.2


Loans to income tax deborts

חוזר והון ממשלתיים מחסנים .Government stores and working capital

36.4קרנות


89.473.2Funds

השיכון 132.6132.6107.0107.0Ministryמשרד of Housing account

לבניין 78.678.689.189.1Savingחיסכון for Housing Scheme

שוטפות פיננסיות Currentפעולות financial transactions

בארץ 275.5275.5624.1624.1Banksבבקיט in Israel

לארץ בחוץ 173.5173.5160.6160.6Creditorsזכאים abroad

מזון עודפי חשבון  ארת"ב .38.038.021.421.4U.Sממשלת Gov't  food surpluses accounts

40.240.242.142.1Creditorsזכאים

374.3373.1656.16S1.8Amountsהפקדות deposited with Government

שונים ופקיבים 99.8אקטיבים


176.7Miscellaneous sas'ets and liabilities

הכל 1,505.11,649.02,394.32,383.9TOTALסך

/Source:Accountant General's Report. 1 For berakdown see Table XX9.
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כלכלי[ ענף לפי הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות  כ/7. לוח
TABLE XX/7. DIRECT INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT,

BY ECONOMIC BRANCH 1

1970; 1971

31 III each year; II_. million ל"י מיליוני שנה; כל במרס 31

במניות ntspvn2 הלוואות
Investments in sharesLoans2

כלכלי 8Economicנף branch

1970197119701971

הכל 1,436.31,542.14,368.64,984.4TOTALסך
ודיג ייעור ,3.13.133.535.9Agricultureחקלאות' forestry and ifshing

Industryבעשייה
. 342.8360.549.150.2Miningכרייה
156.8150.4212.9230.5Manufacturingחרושת

, . ומים. 219.8280.6806.5755.5Electricityחשמל and water
, 56.668.31,884.02,337.0Constructionבינוי

ושירותיט 9.39.311.82.4Tradeמסחר and services
עיסקיים ושירותים 414.0453.0190.9275.5Financesפינב0יפ and business services

ותקשורת 194.8163.2479.4494.4Transportתחבורה and communication
וקהילתיים ציבוריים Publicשירותים and communal services

מקומיות 15.322.8Localרשויות authorities
לאומיים 481.8517.4Nationalמוסדות institutions
אחרים 2.89.0173.9212.5Otherמוסדות institutions
אישיים 31.131.728.728.7Personalשירותים services
ידוע ולא 5.213.00.821.6Otherאחר and not known

1 Excluding goevernment loans through banking institutions
to the amount of IL. 2,302.2 million on 31 III 1970, and IL.
2,776,6 million on 31 Ill 1971.
2 Including amounts not yet classiifedas loans or investments
and investments in assets in creation and debentures.

באמצעות הממשלה ידי על שניחן האשראי את כולל אינו 1
ב2,302.2 31.3.1970 ביום שהסתגמו: הבנקאייפ, המוסדות

ל"י. מליוני ב2,776.6 3.1971.נ3 וביום ל"י' מליוני
כהשקעות או כהלוואות נקבעו טרט אשר סכומים כולל 2

אג"'וז. וכן התהוות, בתהליך ננכסים והשקעות

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/8. לוח
TABLE XX/8.  GOVERNMENT DEBT, BY TYPE*

195&1971
ליי מיליוני שנה; כל נמרס 3131 III each year; IL. million

החוב 195619601965196919701971Typeסוג of debt

הכל 1,0842,1655,73411,80015,60220,047TOTALסך
הגל סך פנימ 4009612,5686,0758,91311,217Internalחוגות debt  total

2 לדולר 651513654751,5512,222Dollarצמודים linked^
2 למדד .442241,2803,7884,5936,158C.P.Iצמודים linked*
הצמדה 2915869221,8122,7692,837Nonlinkedללא ■

חוץ 56292656798767735Externalחונות debt repayable in IL.
בל''י לפירעון

חוץ 6289122,5104,9275,9228,095Externalחובות debt repayable in foreign
זרג *currencyבמטנע

1 Excluding current liabilities. Increase deirves in part from
turning liabilities, ifrst 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 rateof exchange
on the relevant date.

נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות כולל אינו 1

לחוב כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
שער לפי מחושב בל"י הערך 3 לצרכן. המחירים

התאריכים. אחד בכל החליפין
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE הממשלה והוצאות הכנסות

תקציביים גירעונות או ועוד3יס הוצאות הכנסות,  כ/9. לוח

TABLE XX/9.  INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURRPLUSES OR
DEFICITS

1948/491970/71

IL. miUion

Source: Accountant General's Report. J Does not include
the entire defence budget. 2 Including IL. 25.1 million of
foreign exchange equalization fund.

ל*י מיליוני

תקציב שנת
Budget year

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

או (+) עודף
() גירעון

Surplus (+) or
deifcit()

או (+) עודף
1 מצטבר () גירעון

Cumulative surplus (+)
or deifcit((1

1948/4928.9127.5+1.4+ 1.4

1949/5092.9193.80.9+0.4

1950/51150.11149.1+0.7.+J1
1951/52196.2209.012.811.7

1952/53295.5287.6+ 7.93.8

1953/54402.2396.7+ 5.5+ 1.7

1954/55661.42653.5+7.9+9.5

1955/56805.9816.610.71.2

1956/57978.01,049.871.873.0

1057/581,121.41,132.310.983.8

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

1961/622,302.32,217.9+ 30.429.4

1962/632,594.62,476.5+ 118.1+88.7

1963/643,223.13,113.8+109.3+ 198.0

1964/653,655.03,676.021.0+ 177.0

1965/664,386.14,397.811.8+ 165.2

1966/67 '4,471.54,855.5384.0218.8

1967/686,359.36,516.1156.8375.6

1968/697,427.17,862.4435.3810.9

1969/7010,050.210,027.8+22.4788.5

1970/7112,537.312,341.4+ 195.9592.6

הכללי. החשב דוח המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את כולל אינו 1

שעריס. הפרשי קרן של ל"י מיליון 25.1 כולל 2
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הממשלה הכגסיוג  כ/10. לוח
1967/681972/73

הממשלה והוצאות הכנסות

ל"י מיליוני

.... י נ0יה כ ה וסעיף תקציב סוג
הבנסוז
income

למעשה
Actual

נ970/7נ§1967/681968/691969/70

ג כולל 6,516.17,862.49,994.412,455.5סד

32.1 53.6 435.3 ;56.8

9.687.4 6,432.4 4,761.9 3,331.3

1,203.51,497.11,851.42,374.4
81.6160.7195.9233.3

32.644.953.764.6
8.714.221.831.5
4.36.47.28.9

368.9551.2726.61,054.1
190.8206.9235.1255.5
96.5100.8116.0144.2
26.934.828.131.1
27.640.153.359.8
0.20.10.2

320.5472.7636.4711.4
25.930.546.752.3

5.86.66.02.6
59.8. 71.194.7133.7

■ י 67.076.984.1118.8
13.117.115.4

45.8. 53.760.371.9
29.131.747.391.6
89.3104.6121.3145.7
36.746.953.264.2
45.476.266.9103.3
161.6167.7210.3265.9
5.67.512.7!3.2

0.70.4
178.787.356.1129.7

25.019.220.0

703.9447.82,239.5
295.6258.7347.4361.0

404.0


1,859.5650.0

2,108.81,650.42,389.61,325.0

628.5158.5C 500.5
127.0143.9117.9
105.7438.2> 450.02,216.4 ■

2.3

ן 
י 19.0121.21 7.9

2.21.41.0

השגה במשך תקציבי גירעון

הגל 0ך  רגיל תקציב

הכנסה מס
, רכוש מס

י ארנונה לקרן העברה פוזות:
מקרקעין שבח נלס

עיזבון מס
כללי  מכס

דלק על 
טבק על בלו
משקאות 

מלט 
. ■ שונות 

קנייה מס
חוץ נסיעות מס
שעשועיט מס

מסמכים) (על הכנסה בולי מס
ביטחון, בול

י אחוזה ספרי מס
רבב כלי  ואגרות רשיונות דמי

משפט) בית קנסוה כולל (אינו אחרים 
הדואר ממפעלי 

העסקייס המפעלים מיתר 
חוץ למלוות והמחלקת ישראל בנק רווחי

העסקיים) מהמפעלים לריבית (פרט ריבית
קודמות שניט תקציבי ע"ת החזרות

שערים והפרשי יתר מס
משפט) בתי קנסות (כולל שונות

  ולפיתוח לתקציב העברה פחות:
פיתוח מתקציב העברה

ביטחון מלווה
חי0בון מלווה

ישראל מבנק מקדמות

הבל סך  חובות ותשלום פיתוח הקציב

הפיתוח מלווה ;2 חוץ מקורות
והצפונית המערבית מאירופה הלוואות

אמריקניים) בדולרים (לפירעון מארה"ב הלוואות
נבישיט ולפיתוח אשדוד נמל לשיקום הבינלאומי מהבנק מלווה

ישראליות בלירות לפירעון ארה"ב ממשלת מלוות
מזון עודפי לרכישת ארה"ב ממשלת ומענק

הבאות) השנים ע''ח גטו מקדמות (בולל מגרמניה שילומים
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

TABLE XX/10.  GOVERNMENT INCOME
, .tf 1967/681972/73

IL. million

ההכנסות אומדן
Estimate of income

Budget section and income item

GRAND TOTAL*

Budgetary deifcit during the year

Ordinary budget  total

Income tax
Property tax
Less: transfer to war risk insurance fund (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 ifnes)
 from postal enterprises
 from other business enterprises

Proiftsof the Bank of Israel and the Foreign Loans Department
Interest (excluding interest from business enterprises) ;

Refunds on account of former years' budgets
Surtaxand exchange rate adjustments :
Miscellaneous (including court ifnes)

Less: transfer to development budget
Transfer from development budget
Security loan
Saving loan .

Advances from the Bank of Israel

Development budget anddebt repayment  Total

Foreign sources2 : Development loan
Loans from Western and Northern Europe
Loans from U.S. (repayable in U.S. Dollars)
Loans from I.B.R.D. for the Ashdod Port and road projects
Loans from U.S. Government to be repaid in IL. and U.S.GrantinA id  agri
cultural surpluses

Reparations from Germany (incl, net advance o/a of future years)

17,857.9 16,418.0

11,870.0 11,309.7

3,030.03,406.0
261.0285.0
69.065.0

43,051.0
11.012.0

2,093.02,467.0
380.0484.0
169.0182.0
31.033.0
57.060.0

990.01,090.0
'72.081.0

2.02.0
165.0193.0
168.0174.0

80.090.0
122.0'145.0

. 173.3.228.7
73.092.6
80.080.0

247.0325.0
20.O15.0
50.035.0

■ 123.6144.0

1,211.8549.7
460.0525.0
616.0535.0
650.0650.0

4,000.0 3,525.3

2,406.0 2,861.3

537 המקומיות והרשויות הממשלה



(המשך) הממשלה הכנסות  כ/10. לוח
1967/681972/73

ליי מיליוני
למעשה הכנסה

Actual income
הכנסה וסעיף תקציב סוג

1967/681968/691969/70§ 1970/71

 (המשך) חובות ותשלום פיתוח תקציב

לאומי לביטוח מהמוסד ;2 פנים 90.6124.999.7411.5מלוות

הארנונה 31.234.243.254.8מקרן

הפיתוח 6.16.42.217.4מרשות

שיכון מלווה י

תש"ף פיתוח מלווה

מועד קצר מלווה
462.6363.6444.5608.9

ישראל מבנק מלווה

בארץ מבנקימ מלוות

אמיסיות תקבולי הפקדת

קליטה 170.945.615.79.7מלווה

(קרן) הלוואות חשבון על גבייה אחרות: 134.1258.3146.2164.8הכנסות

הדואר ממפעלי  בהשקעות והשתתפות 29.839.072.259.8פחת

ומיחידות התחבורה ממפעלי 11.919.420.821.2
אחרות משקיות

הרגיל מהתקציב 25.019.220.0העברה

הרגיל לתקציב 703.9447.82,239.5העברה

ישראל מבנק 262.0580.0מקדמות

הכל עסקייםסך 919.21,014.81,226.01,475.2מפעלים

25.227.330.035.3רכבת

הרכבת בהוצאות הרגיל התקציב 13.013.213.216.1השתתפות

הדואר 262.1338.2424.4498.7מפעלי

לבניין החיסכון 1.728.922.717.8מפעלי

ישראל מקרקעי 61.461.571.089.5מינהל

תעופה 13.518.920.829.7נמלי

והייצור העבודה לפריון המכון

ההוראה לאמצעי המכון

(מזון) המסחרי 542.3526.8643.9788.1החשבון

בלי כלומר: ברוטו, נרשמות מועד, קצר למלווה פרט המלוות/ כל 2 מיועדות. והכנסות לתקציב pmz< פעולות כולל אינו 1

מלוות. להשגת שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את לנכות
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TABLE XX/10.  GOVERNMENT INCOME (CONT.)
1967/681972/73

IL. million

ההכנסות J7S18
Estimate of income

Budget section and income item
§ 1971/721972/73

Development Budget and debt repayment (cont.(

657.0820.0Internal loans*: from National Insurance Institute

59.065.0from War Risk Insurance (Arnona Fund(

25.132.0from Development Authority
Housingי loans

Development Loan 1960

495.0► 730.0
Short Term Loan

loan from the Bank of Israel

loans from Banks in Israel

deposits of emission receipts

 
Absorption Loan

489.0375.0Other revenue: collections on account of loans (capital(

128.295.3Amortization and participation in investments . from postal enterprises

22.526.3 from transport and other enterprises

Transfer from Ordinary Budget

1,211.8549.6Transfer to Ordinary Budget


Advances from the Bank of Israel

1,583.07,947.9Business enterprises  total

36.540.6Railways

16.419.0Participation ofOrdinary Budget in railways' expenditure

565.0670.0Postal enterprises

40.067.0Saving for Building Scheme

99.6118.4Israel Lands Authority

29.148.8Airports

6.410.5Israel Institute ofProductivity


3.6Institute for Teaching Aids

790.01,010.0Trade accounts (food(

J Excluding extrabudgetary transactions and earmarked income. 2 All loans, except shortterm loans, are registered
without deducting redemptions during the year. On the other hand, expenditure connected with the raisingof new loans has
been deducted.
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הממשלה הוצאות  .Up לוח
1967/681972/73

ל"י נויליוני

למעשההוצאה
Actual Expenditure

ההרצאה jוסעיף ' 1pjij 7n v

1967/681968/691969/70§ 1970/71

21 כולל 6,516.17,862.49,994.412,455.5סך

הכל רגילסך 4,020.54,791.46,398.98,698.0תקציב

המדינה ומבקר הממשלה חברי הכנסת, המדינה, 13.514.115.717.2נשיא

הממשלה ראש  73.493.2364.6374.2משרד
העלייה לקליטת 1.114.217.4

האוצר 75.181.486.4100.4
הביטחון 1,384.01,907.02,980.04,821.1
הבריאות 156.1131.6195.6248.1
התקשורת 0.50.50.50.5

הדתות 21.521.925.425.2
החוץ 64.970.878.381.6

והתרבות החינוך 402.4374.0479.0586.4
החקלאות 34.938.846.354.9

והתעשייה המסחר 26.125.246.853.2
המשטרה 108.0120.0138.6153.0
המשפטים 19.321.524.326.7

הסעד 62.543.172.168.4
העבודה 110.291.787.890.8
הפיתוח 2.82.93.14.7
השיכון 3.12.74.65.5

התחבורה 39.315.717.922.2
התיירות 7.07.911.612.5
הפנים 9.1"175.918.316.1

משרדים של הפחתות בסעיפי הכנסות עודפי 2.40.3J1.0פחות:

406.7516.6657.8866.3ריבית

ופיצויים 44.352.062.377.0פנסיות

ספר ולנפגעי רדיפותיהם לנכי בנאצים, המלחמה לבבי 28.625.936.045.6תגמולים

דרבים תאונות 7.110.7למניעת

לאומי לביטוח למוסד  60.570.573.8119.3העברות

עסקיים) מפעלים הכנסות (ראה לרכבת 13.013.714.317.8

בע"מ ישראל למספנות 1.5f 15

צי"ם של נוסעים אניות להחזקת 1 "6.111.9

מועברת) הוצאה (בולל המקומיות לרשויות 78.342.7205.3280.4

חוץ שוקי לרכישת  153.2240.0271.1513.8הענקות

המחירים הוזלת לשם 211.7238.1232.9253.8

15.710.88.214.8שונות

מיוחדים") ("תקציבים מפורטות בלתי 388.0325.4409.017.2הוצאות

כללית רזרבה
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TABLE XX/11.  GOVERNMENT EXPENDITURE
1967/681972/73

tL. million

Budget section and expenditure item

תקציב
Budget

1972/73 §1971/72

GRANDTOTAL l 2

Ordinary budget  total

President of the State, Knesset, Cabinet, Ministers and State Comptroller

Pirme Minister's Ofifce
Ministry of  Absorption of Immigrants

 Finance
 Defence
 Health
 Communications
 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 ministries

Interest 

Pensions and compensations

Gratuities to invalids of war and Nazi persecutions and border casualties

Preventionof road accidents

Transfers  to the National Insurance Institute

 to railways (see revenue ofbusiness enterpirses)
 to Israel Shipyards Ltd.

 to maintaining Zim passenger ships

 to local authoirties (including transferred expenditure)

Subsidies  openingof new markets

 for reducing prices

Miscellaneous

Unspeciifed expenditures ("Special Budgets")

General reserve

16,418.017,857.9

JI,502.011,870.0

21.424.5

380.O398.2
320.2324.3
114.2132.4

5,898.95,238.4
251.6270.4
0.50.5

'26.5,31.0
93.4115.1
754.0934.3
53.864.9
60.397.9
183.5205.8
32.946.5
81.1101.0
92.5113.3
13.610.0
18.725.0
25.542.0
17.631.0
21.727.0

1,149.61,670.0

107.9113.2

44.266.0

134.419.0.0

!8.1J9.0

11.0 11.5

351X8497.3

769.6880.0

372.0365.0

19.515.0

584.5315.0

78.090.0
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(המשך) הממשלה הוצאות  כ/11. לוח
1967/681972/73

ל"י מיליוני

ההוצאה וסעיף התקציב סוג
למעשה הוצאה

Actual expenditure

1967/681968/691969/70§1970/71

הכל חובותסך ופירעון פיתוח 1,573.12,095.52,389.62,282.3תקציב

הערבה) ופיתוח לחקלאים שיכון (כולל חקלאות

אחרים גופים ע''י מימון פחות:
49.2{61.556.751.0

הארצי המים 57.251.260.853.4מפעל

ומלאכה 155.7161.4261.4115.3תעשייה

ומחצבות מכרות

חשמל

77.9

19.9

88.0

24.8
59.463.1

137.8172.3191.3179.3תחבורה

122.7116.6107.9122.1תקשורת

129.9257.3558.4670.3שיכון

המקומיות לרשויות 32.729.745.728.1הלוואות

וממשלתיים ציבוריים למוסדות 74.489.1112.7119.3בניינים

נפט וקידוחי נפט 30.052.677.38.9קווי

שונים ומפעלים 55.258.740.846.9תיירות

חובות 475.3677.5750.0823.5פירעון

רזרבה


מיוחדים 125.6251.163.3תקציבים


תקציבי חוזר והון 29.43.63.91.1מלאי

הכל2 עסקייםסך 922.5975.41,205.91,475.2מפעלים

38.340.543.251.4רכבת

הדואר 262.1338.2424.3498.7מפעלי

ישראל מקרקעי 61.461.571.089.5מנהל

לבניין החיסכון 20.025.120.217.8מפעל

תעופה 12.518.921.229.7נמלי

והייצור העבודה לפריון המכון


הוראה לאמצעי המכון




(מזון) המסחרי 528.2491.2626.0788.1החשבון

סכומים כוללות העסקיים המפעלים של ההוצאות 2 מיועדות. מהכנסות והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות בולל אינו 1

ולפחת, לפיצויים לפנגיה, הפרשות ריבית, תמלוגים, עודפים, בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב כהכנסות שהועברו
ההוצאה 4 השידור. רשות בתקציב והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות כולל 3 חובות. ותשלום הלוואות ובתור

המדינה. בתקציב המקומיות לרשויות המענק מהכללת נובעת המוגדלת
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TABLE XX/1X.  GOVERNMENT EXPENDITURE (CONT.)
1967/681972/73

H~ million

Budget section and expenditure item
תקציב
Budget

1972/73 §1971/72

Development budget and debt repayment  total

Agirculture (incl. rural housing and development of Arava region)

Less : ifnancing by other authorities

National Water Project

Industry and crafts

Mining and quarrying

Electricity

Transport

Communications

Housing

Loans to local authorities

Buildings for public and government institutions

Oil dirllings and pipelines

Touirsm and various establishments

Debt repayment

Reserve

Special budgets

Stock and budgetary working capital

Business enterprises  total*
Railways

Postal enterpirses

Israel Lands Authority

Saving for Building Scheme

Airports

Israel Institute ofProductivity

Institute for Teaching Aids

Trade accounts (food)

4,000.0

J 71.0

52.5

199.8

{ 24.0

3,333.0

74.0

49.8

175.3

29.5

217.6199.2

148.5149.8

1,145.0869.1

43.152.4

132.1234.1

9.85.0

42.749.1

1,186.31,960.0

47.794.0

31.640.0

1,583.01,987.9

52.959.5

565.0670.0

99.6118.4

40.067.0

29.148.8

6.410.6

3.6

790.01,010.0

2 Excludingextrabudgetary transactions and expenditure from earmarked income. 2 The expenditureof business enter
prises includes sums transferred as revenues to the ordinary and development budgets, in the form of surpluses, royalties, inte
rest, pension funds, severance pay funds, amortization funds, loans and debts redemption. 3 Incl. expenditureoftheAtomic
Energy Commission and participation in the BroadcastingAuthority budget. . 4 The enlarged expenditure is a result of the
inclusion of the grant to the local authorities in the state's budget.
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י המשלט מעמד לפי הכנסה, תקגולימס כ/12; לוח r ■

TABLE XX/12.  INCOME TAX RECEIPTS, BY STATUS OF TAXPAYER .;,,.

" '' " 1949/50^1971/72 "~   ■

הכל סך
Total

שכירים
Employees

עצמאים
Self

employed1

חברות
Companies

הכל סך
Total

שכירים
Employees

עצמאים1
Self

employed1

חברות
Companies

ל"י .ILמיליוני millionאחוזיםPercentages

1949/509.34.43.71.2100.047.339.812.9

. 1951/52 .32.215.413.03.7100.047.840.511.6

1953/54.>76.738.722.715.3100.050.529.619.9

1954/55 :119.150.946.22L9100.042.738.8'18.4

, 1955/56152.958.152.742,1100.038.034.5 :27.5

21956/57178.875.266.637.0100.042.137.320.6

1957/58247.0115.087.644.4100.046.6 35.518.0

. 1958/59261.9114.295.052.7100.043.636.320.1

1959/60 .. ,284.0. 127.1102.654.4100.044.836.119.2

1960/61319.8142.2112.265.3100.044.535.120.4

1961/62380.5169.0130.780.S100.044.434.3 ;■■ 21.2

1962/63498.6214.8179.4104.4100.043.136.0'20.9

1963/64678.7278.1236.9163.7100.041.034.924.1

1964/65. 875.6367.7291.6216.3100.042.033.324.7

1965/661,054.7. 429.9372.4,252.4100.040.835.323.9

1966/671,163.6590.2353.1220.3100.050.8,30.318.9

31967/681,184.2628.8362.9192.5100.053.130.616.3

1968/691,497.1789.5419.7287.9100.052.728.019.3

1969/701,851.5932.9499.6419.0100.050.427.022.6

41970/712,484.01,073.1802.0608.9100.043.232.324.5

1971/722,986.31,431.3831.8723.2100.047.927.924.2

Source: Erector of State. Revenue. > As from 1961/62 .. 1961/622 החל נ המדינה. הכנסות מינהל דמקור
including mcome from interest and income tax on authors' לסופרים. תגמולים על הכנסה ומס מר,בית דכנס" י ££
royalty. > ^s^jor 1956/57 dude 11 308 ™.H" מיליון 0.8 בסד מגן תשל?מייר,ב נכללו ב9657לא
of Defence Levy receipts which were not recorded in the budget. ' ' '_l'.n ',:* /,/ , .

3 As of 1967/68, ind. Defence Levy. * As from 1970/71 ביטהין. היפל כולקל VZZ] רחל X

excl Defence and s^L . חיסכון. ומלווה ביטחון מלווה ל כול לא 11071*11 ל הה l
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סחורות קבוצת לפי הסחורה, מערן המכס ואחוז * ממכס הכנסות כ/13. לוח
TABLE XX/13. _ CUSTOMS REVENUE1 AND PERCENTAGE OF CUSTOMS OUT OF

THE VALUE OF MERCHANDISE, BY COMMODITY GROUP

1969/70; 1970/71

1969/701970/71

ששולם ששולםהמכס המכס
לי)קבוצה (מיליוני

Customs

מערך אחוז
לי)הסתורה (מיליוני

Customs
מערך אחוז
הסחורה

Group
paid

)IL. million)

Percentage
of valuepaid

)IL. million)

Percentage
of value

הסחורות 707.714,51,030.419.8ALLכל COMMODITIES
מוצרים חיים, בעלי '.1

חיים מב57לי
47.847.152.154.61. Live animals, animal products

U II f 0i ^mlm

צמח ומוצרי צמחים .246.210.977.115.02. Vegetables, vegetable products
ושומנים שמנים .30.93.23.30.93. Oils and fats

משקאות מוכנים, מזון צרכי a64.862.170.962.04. Prepared foodstuffs, alcoholic
וטבק חומץ ,beveragesכהליים, vinegar and tobacco
מחצבו/יים מוצרים .58.92.916.55.95. Quarry products

הכימיות התעשיות של מוצרים .617.56.453.916.96. Chemical industry products
וחומרים מלאכותיים שרפים .720.516.238.427.97. Artiifcial resins and plastic

וסינתטי, טבעי גומי ,materialsפלסטיים, natural and synthetic
ומוצריהם ,rubberפקטיס factice and their products
ועורות שלחים .82.15.25.917.78, Raw hides and skins

קש שעם, עץ, פחם עץ, .941.533.453.442.29. Wood and charcoal, cork,
strawומוצריהם and their products

נייר, תומריםלייצור .1016.312.736.222.910. Materials for paper production,
ומוצריהם קרטון ,paperנייר, cardboard and their

טקסטיל ומוצרי טקסטילים .1116.27.545.019.0
products

11. Textiles and textile products
מטריות, ראש, כיסוי הנעלה, .124.747.45.963.412. Footwear, headwear, umbre
ומניפות מלאכותיים ,Hasפרחים artiifcial lfowers d fans

מגבס, מאבן, מוצרים .1313.338.020.548.113. Stone, plaster, cement, asbest
מאסבסט, ,osמצמנט, ceramics and glass

ומזכוכית productsמקרמיקה
יקרות, אבנים פנינים, .141.10.12.00.314. Pearls, precious sotnes, preci

ומוצריהן, יקרות ousמתכות metals and their products,
מטבעות תכשיטים, immitationחיקוי jewels, coins
ומוצריהן פשוטות מתכות .1545.47.9105.216.41 5. Base metals and their products
מבניים, ומכשירים מכונות .16169.618.7198.921.116. Machines and mechanical ap

וחלקיהם חשמלי ,pliancesציוד electrical equipment
and parts thereof

וחלקיהם, טיס כלי רכב, כלי .17124.827.5140.224.317. Vehicles, aircraft and parts
הקשור וציוד שיט ,thereofכלי vessels and associated

transportלהובלה equipment
לאופטיקה, ומכשירים כליס .1818.712.526.319.618. Optical, photographic, cine
לרפואה, לקולנוע, ,matographicלצילום, medical * musi
מוסיקה מכשירי catשעונים, instruments Si parts thereof,

clocksוחלקיהם Si watches
וחלקיהם תחמושת נשק, .190.315.019. Arms and ammunition and

parts thereof
מעובדים שונים, מוצרים .2013.941.419.049.420. Miscellaneous manufactured

articles
אמנותיות יצירות .2121. Worksofart

שונים טובין .2233.534.759.490.022. Various goods

1 Incl. levy since 17 VXII 1970.
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ברוטו מס וחיובי קגייה במס החייבות י הסחורות ערן אומדן  כ/14. לוח
TABLE XX/14.  ESTIMATE OF THE VALUE OF COMMODITIES 1 SUBJECT TO

PURCHASE TAX AND GROSS TAX DUE

'1970/71

ל"י .ILמיליוני million

סחורות קבוצת

הסחורות ערך
במס החייבות

Value of goods
subject to tax

מס חיובי
ברוטו

Gross tax due

המס שיעור
(באחוזים) הממוצע
Rate of average

tax
)percentages)

Commodity group

הכל 3,538.5713.120.1TOTALסך

228.229.312.8Beveragesמשקאות

והלבשה חוטים ,942.7144.815.4Clothבדיט, yarn and clothing

נעלים עור, 48.15.210.8Leatherמוצרי products and footwear

ותמרוקים ניקוי 127.720.215.8Detergentsתכשירי and cosmetics

. אישי לשימוש 61.39.515.5Goodsסחורות for personal use

ואופטיקה צילום 28.86.823.6Photographicצרכי and optical instruments

נגינה וכלי 275.886.531.4Recordsתקליטיט and musical instruments

ביתי לשימוש 102.213.012.7Goodsסחורות for domestic use

ביתי לשימוש 374.097.926.2Equipmentמכשירים for domestic use

53.08.716.4Furnitureרהיטים

בנייה 454.578.917.4Buildingחומרי material

לאריזה וסחורות 216.525.511.8Paperנייר and goods for packing

משרד 74.111.715.8Oiffceצרכי equipment and stationery

שונים לשימושים 146.124.516.8Goodsסחורות for various uses

וחלקיהם רכב 273.3132.548.5Vehiclesבלי and their parts ,

128.512.810.0Servicesשירותים

אישי 3.70.616.2Personalיבוא import

גרעובות
4.7

Deifcit

המדינה. הכנסות מינהל המקור;
סיטוניים. מחיריט בסי0 על 1

Source: Directorof State Revenue.
' Based on wholesale prices.
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GOVERNMENT EMPLOYEES המדינה עובדי

מינוי ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  כ/15. לוח
TABLE XX/15.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY MINISTRIES AND TERMS OF

APPOINTMENT
19651971

31 in each year שנה כל במרס 31

19651967196919701971Ministryהמשרד

הכל 67,85668,944TOTAL§54,83659,40566,506סך

הכל סך מדינה1 46,40949,46253,01554,95955,631Governmentעובדי employees1  total

המדינה נשיא 2525262126President'sלשכת Ofifce
119164ISO185186Knessetהכנסת (Parliament)

המדינה 445453457474470Stateמבקר Controller's Oiffce
2 הממשלה ראש 1,3409751,1711,0911,053Primeמשרד Minister's Oiffce2

האוצר 6,6716,6506,9066,9557,026Ministryמשרד of Finance
הביטחון 1,4371,4921,5841,7851,912Ministryמשדד of Defence
הבריאות 8,1058,6349,2699,2929,630Ministryמשרד of Health

ברפואת 3577384449Internsמתנזוזיפ
הדתות 427453436338355Ministryמשדר of Religious Affairs
החוץ 848909893856847Ministryמשרד of Foreign Affairs

נ והתרבות החינוך 1,5012,0522,2142,2142,498Ministryמשרד of Education 81 Culture?
החקלאות 2,0632,9193,3543,2773,262Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 540465487476462Israelמינהל Lands Authority
והתעשייה המסחר 958268928933892MinistryofCommerceמשרד and Industry
(אזרחים) המשטרה 257268409512480Ministryמשרד ofPolice (oiffce staff)

המשפטים 1,5751,385Ministry§1,1091,1791,285משרד of Justice
* 144148164Judges4שופטים
5972143147140Stagiairesמתמחים

הסעד 1,3301,5431,5801,6831,650Ministryמשרד ofSocial Welfare
העבודה 3,5503,8173,7643,6603,520Ministryמשרד of Labour
הפיתוח 163164169172174Ministryמשרד ofDevelopment
הפנים 641630642684716Ministryמשרד of Inteiror

העלייה לקליטת .358398Min_משרד for Absorption of Immigration
השיכון 820760815814816Ministryמשרד ofHousing

התחבורה Ministryמשרד ofTransport
אחרות ומחלקות הראשית 1,1491,2601,4631,6031,633Headהלשכה oiffce and other departments

2,3362,1422,1722,2592,187Railwaysרבבת
התיירות 187213251234237Ministryמשרד ofTourism
התקשורת 10,15011,01612,11513,31113,627Ministryמשרד of Communications

הבל ישראלסך 8,4279,94313,49112,89713,313Israelמשטרת Police Force  total

ונוטרים 7,7759,23812,21411,42711,852Policemenשוטרים 8l supernumerary constables
(סוהרים) הסוהר בתי 6527051,2771,4701,461Prisonשירות staff (warders)

נ Excl. teachers in the educational institutions and local em
ployeesin embassies abroad, employees in the MinistryofDefence
units ,Employment Service and National Insurance Institute.
2 In 1966, the "Kol Israel" which belonged to the Prime Minister's
Oiffce, became the independent Broadcasting Authority.
J From 1967, secretaries, service personnel and aides to kinder
garten teachers are included. From 1970 the information services
are included and from 1971, the Instructional Television Center.
* From 1970, judges are not included among government
employees.

החינוך,  במערכת ._ הוראה עובדי כולל אינו 1

ביחידות עובדים בחו"ל, בנציגויות מקומיים עובדים
ועובדי הו/עסוקה שירות עובדי הביטחון, משרד
"קול הופרד ב1966 2 לאומי. לביטוח המוסד
בפני לרשות והיה הממשלה ראש ממשרד ישראל
כלולים ב1967 החל 3 השידור*. עצמהרשות
ב1970 החל לגננות. ועוזרות שרתים מזכיריט,
בלולים ב1871 והתל ההסברה, שירותי כלוליםעובדי
ב1970 Vnn * לימודית. לטלוויזיה המרכז עובדי
המדינה. עובדי במצבת ודיינים שופטים נכללו לא
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מקצועיים מדינה עובדי  כ/16. לוח
TABLE XX/16.  PROFESSIONAL, GOVERNMENT EMPLOYEES

1955 1971

שנה גל במרס 3131 III each year

195519601965196919701971

הכל 3,7318,17412,06110,91311,49112,051TOTALסך

רפואה. ובוגרי 4115767869419471,037Doctorsרופאים 8l medical graduates

וטרינריים 445465756563Veterinaryרופאים surgeons

רפואיות מעבדות 126239283462445398Medicalעובדי laboratory workers

406872857274PKarmacistsווקחים

1 96194223240קופטים
Judges1

180265318360379403Juristsמשפטנים

המשפטי בשירות 505159143147140Stagiairesמתמחים

2 שונים מדעים .70247מוסמכי 6131,0901,3661,749Miscellaneous science graduates^

המדינה מבקר במשרד 235272299299308Auditorsמבקרים at State Controllers Oiffce

3 '7241,2641,4911,787.1,6351,663Engineersמהנדסים

* הוראה 3455737658629241,116Educationalעובדי staff4

 '5 סוציאליים 135247331עובדים


Social workers5

1,5102,2943,101אחיות6
Nurses6

■ :236255עיתונאים 7469124Journalists "

■ י 1,6313,1374,0034,5174,275Techniciansטכנאים 7

המיכון עובדי
. 

234. 312383. 405A.D.P. workers

. י . מחקר עובדי



180243296Research workers

< As from 1970, judges and judges in rabbinical courts are not
included. 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. נ Incl.
agronomists, geologists, chemists, physicists, meteorologists,
biologists and assessors. 4 Inspectors and instructors in the
educational system and teachers in other ministries. 5 Noh
graduates transferred to standard gradationae in 1967. ' Were
transferred to standard gradation in 1966. ' In since 1960 incl.
nonmedical laboratory workers.

כלולים. אינם ודיינים שופטים ב1970 החל 1

ארכיאולוגיה, סוציולוגיה, המזרח, במדעי אקדמאים כולל 2

רבנים גאוגרפיה, קלינית, פסיכולוגיה סטטיסטיקה, כלכלה,
עובדים כולל 1967 מאז המדיני; בשרות החוץ משרד ועובדי
גאולוגים, אגרונומים, כולל 3 אקדמאים. סוציאליים
ושמאים. ביולוגים מטאורולוגים, פיסיקאים, בימאים,
בשאר הוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים מפקחים *

הממשלה. משרדי
.1967 בשגת האחיד לדירוג הועברו הלאאקדמאים 5

ב1966. האחיד לדירוג הועברו 6
לארפואיות. מעבדות עובדי כולל ,1960 מאז י
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי  כ/17. לוח

TABLE XX/17.  GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO
STANDARD GRADE

19661971

שנה כל במרס 3131 III each year

ניקוד
Points196619671968196919701971

הכל 139,63839,46841,72542,10243,71847,231TOTALסך

Gradeדרגת

17א


107Aג8193

89261ב


5


B

1011664754715722808318Cג

12136527457678459851,434Dד

[14159049851,030ה ,025847887E

16172,0882,3182,3122,2982,0831,837Fו

18192,8412,9683,3083,2032,8372,574Gו

20212,7713,2303,3203,5073,8643,520Hוז

22233,7133,7313,9103,7953,7484,115Iט

924255,1064,6634,6135,0195,3235,406J

"א 26273,1103,8374,0584,2154,5635,000Kי

28292,5002,6602,8112,9083,1363,267Lי'נ

"ג 30311,7041,8462,0271,9932,1512,556Mי

32331,3101.4871,4301,4831,5671,577Nי"ד

34358879971,1031,0751,2131,576Oט'ו

36377018017937808151,076Pט"ז

3839361408445453435493Qיז

4042168200212231219222Rי"ח

4345891141211189492Sי"ט

X312931281915Tכ

ושוליות X84871161008688Traineesחניכים and appren
tices

2 מיוחד X8886193294322262Specialחוזה contract2

3 ארעיים <X9,5577,5138,3917,8778,588עובדים 10,909Temporary workers3

' Incl. 373 employees not yet included in the standard
gradation. * According to inclusive salary. Workers
on special contracts according to grades are included with
the corresponding grades. 3 Including employeeswhose
status was not clariifed. 4 Annual average.

לדירוג הועברו שטרם עונדים 373 כולל 1

בעלי כוללת משכורת לפי 2 י האחיד.
בדרגות נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים
שמעמדם עובדים לרבות 3 המתאימות.

שנתי. ממוצע 4 הוברר. טרס
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FINANCE OF LOCAL AUTHORITIES המקומיות הרשויות כספי

ובלתי רגיל בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות כ/18. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל

TABLE XX/18.  EVCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OB DEFICIT AND LOANS
OUTSTANDING IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL

AUTHORMTES, BY MUNICD?AL STATUS

1965/661970/71

IL. miHion ל''י מיליוני

מועצות
אזוריות
Regional
councils

מועצות
מקומיות
Local
councils

עיריות
Municipalities

הכל סך
Total

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

1969/70§1,268.0§898.7201.7167.61969/70

1970/711,412.7999.7225.3187.71970/71

Expenditureהוצאות

1965/66865.8632.4151.382.11965/66

1966/67950.1673.4185.791.01966/67

1967/68991.1697.4186.8106.91967/68

1968/691,066.7741.1194.4131.21968/69

1969/70§1,266.8§895.2204.2167.41969/70

1970/711,437.61,018.5230.8188.31970/71

גירעון (+) Surplus()!עודף (+) deifcit((1
1965/6655.645.68.31.71965/66

1966/6759.145.511.32.31966/67

1967/68+ 0.5+ 7.96.1j j1967/68

1968/69+ 18.2+ 17.20.4+ 1.41968/69

1969/70+§2.2+§4.73.4+0.81969/70
1970/7124.918.85.50.6J970/71

in ליום מלוות 31ingיתרות at 31 IIILoans outstand

19666265429.1122.874.61966

1967796.1543.9164.387.93967

1968964.4651.6211.0101.81968

19691,109.2763.5238.3107.41969

19701,317.1911.8283.0122.31970

19711,481.91,030.9.301.5149.51971

In ordinary budget only. בלבד. הרגיל בתקציב 1
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אופיין לפי המקומיות, ברשויות והוצאות הכנסות  כ/19. לוח
מוניציפאלי מעמד ולפי

TABLE XX/19 INCOME AND EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES,
BY CHARACTER AND MUNICIPAL STATUS

IL. million

1969/70 1970/71
ל מיליוני

אזוריות מועצות
Regional councils

1970/71 1969/70

מקומיות מועצות
Local councils

1970/71 1969/70

עיריות
Municipalities

1970/71 1969/70

הכל סך
Total

1970/71 1969/70

Incomeהכנסות

הכל סך  1,268.01,412.7898.7999.7201.7225.3167.6187.7INCOMEהכנסות TOTAL

בתקציב הכנסות
הרגיל

961.31,101.5679.7779.2155.5177.9126.1144.4Income to ordinary
budget

סופיות 875.3991.8631.2729.4132.5141.2111.6121.2Finalהננסוח income

משנים העברות
קודמות

8.29.80.83.61.40.86.05.4Transfers from previous
years

להקטנת מלוות
המצטבר הגרעון

77.899.947.746.221.635.98.517.8Loans for reduction of
the cumulative deifcit

בתקציב הננסות
רגיל הבלתי

306.7311.2219.0220.546.247.441.543.3Income to extraordinary
budget

סופיות 80.288.258.266.18.09.414.012.7Finalהננסות income

משנים העברות
קודמות

9.78.36.02.81.83.51.92.0Transfer from previous
years

לפיתוח 226.9309.8161.3208.738.555.527.145.6Loansמלוות for development

העברות פחות:
התקציבים בין

10.195.16.557.12.121.01.517.0Less: transfers between
budgets

הכל סך  1,266.81,437.6895.21,018.5204.2230.8167.4188.3EXPENDITUREהוצאות 
TOTAL

בתקציב הוצאות
הרגיל

959.11,126.4675.0798.0158.9183.5125.2144.9Ordinarybudget
expenditure

שוטפות הוצאות
וחדפעמיות

865.01,016.5607.6725.5143.1164.4114.3126.6Current and noncur
rent expenditure

מלוות 94.0109.967.472.515.819.110.818.3Debtפרעון repayment

פיתוח הוצאות
הבלתי בתקציב

רגיל
307.7311.2220.2220.545.347.342.243.4Development expenditure

in extraordinary budget
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מוניציפאלי ומעמד הכנסה מקור לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/20. לוח
TABLE XX/20. _ INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE AND

MUNICIPAL STATUS
1970/71

ל"י .L:מיליוני million

הבלמקור סך
Total

עיריות
Municipali

ties

מועצות
מקומיות
Local
councils

מועצות
אזוריות
Regional
councils

Source

הכל 1,412.7999.7225.3187.7TOTALסך

הכל רגילסך בתקציב 1,101.5779.2177.9144.4Incomeהכנסות to ordinary budget  total

עירוניים 405.3342.732.829.8Municipalמסים taxes

הממשלה 292.4168.173.251.1Governmentהשתתפות participation

ורכוש ממכירות 83.560.613.09.9Fromהכנסות sales and property

בעלים '60.051.56.02.5Ownersהשתתפות participations

שירותים 42.035.84.02.2Servicesאגרות fees

שירות 76.956.69.211.1Paymentsדמי for services

ותרומות מוסדות 18.94.71.712.5Participationהשתתפות of institutions and
donations

1 אחרות 22.613.02.17.5Otherהכנסות income1 .

המצטבר הגרעון להקטנת 99.946.235.917.8Loansמלוות for reduction of thea ecu
mulating deficit

 רגיל בלתי בתקציב הכנסות
הכל סך

311.2220.547.443.3Income to extraordinary budget 
total

וממוסדות מבנקים 295.4197.852.145.5Loansמלוות from banks and institutions

בעלים '28.322.23.03.1Ownersהשתתפות participation

ומספקים מקבלנים אשראי

רגיל מתקציב הקצבה

14.4

13.2

10.9

9.7

3.4

1.7

0.1

1.8

Credit from contractors and supp
Hers

Allocation from ordinary budget

קודמות משנים 8.32.83.52.0Incomeהכנסות from previous years

המשלמים לטובת עבודות בעד 9.89.10.30.4Paymentsהכנסות for work

רכוש 7.26.90.10.2Saleמבירת ofproperty

הממשלה 29.718.24.37.2Governmentהשתתפות participation

לבלתי רגיל מתקציב העברות פחות:
רגיל

95.157.121.017.0Less : transfer from ordinary to
extraordinary budget

. Including principals and balances from previous ordinary
and extraordinary budgets.

ובלתי רגילים מתקציבים ויתרות קרנות כולל 1

קודמים. רגילים
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מוניציפאלי מעמד ולפי ההוצאה סוג לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/21, לוח
TABLE XX/21.  EXPENDITURE OF LOCAL, AUTHORITIES, BY TYPE OF

EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS
1970/71

IL. million "י ל מיליוני

mssiaמועצות

ייעוד
הבל סך
Total.

עיריות
Municipaliמקומיות

Local
אזוריות
RegionalDestination

tiescouncilscouncils

הכל 1,437.61,018.5230.8188.3TOTALסך

 רגיל בתקציב 1,126.4798.0183.5144.9Ordinaryהוצאות budget expenditure 
. הבל totalסך

ומשכורת 454.0355.569.529.0Wagesשכר and salary
לפעולות אחרות 246.3154.244.247.9Otherהוצאות expenditure for activities

ותרומות 168.5108.728.531.3Participationsהשתתפויות and donations
חדפעמיות 38.926.44.77.8Nonrecurrentהונאות expenditure

ריבית 90.065.515.29.3Paymentתשלומי of interest
הצמדה 18.815.22.31.3Linkageהפרשי differentials

נללוות של קרן 109.972.519.118.3Repaymentפירעון of loans pirncipal

רגיל בלחי בתקציב 311.2220.547.343.4Extraordinaryהוצאות budget expenditure
הבל totalסך

ומשכורת 0.50.40.1Wagesשכר and salary
פיתוח 264.0184.642.037.4Developmentענודות
וציוד 13.09.01.72.3Machineryמכונות and equipment
16.413.50.42.5Participationsהשתתפויות

וקרקע בנייניפ 6.96.40.30.2Acquisitionרכישת of real estate
10.46.62.81.0Otherאחר

עיקרי ייעוד לפי המקומיות, ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות ג/22, לוח
מוניציפאלי ומעמד

TABLE XX/22.  ORDINARY BUDGET EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITDES,
BY MAIN DESTINATION AND MUNICD?AL STATUS

1970/71

IL. million ל"י מיליוני

ההוצאות הכלסוג סך
Total

rvws
Municipali

מועצות
מקומיות
Local

מועצות
אזוריות
RegionalType of expenditure

councilscouncils

הכל 1,126.4798.0183.5144.9TOTALסך

כללית 82.754.918.09.8Generalהנהלה administration
מקומייט 305.5232.434.738.4Localשירותים services

ממלכתיים 551.4388.796.766.0Stateשירותים services
109.583.115.810.6Enterprisesמפעלים

אחרות 17.38.02.96.4Otherהוצאות expenditure
שהועבר מלוות של קרן 60.030.915.413.7Repaymentפירעון of loans' principal

רגיל בלתי מתקצינ transferredי from extraordinary
budget
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ומשטרה כ"א.משפטים פרק

חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
שבה האחרונה, העבירה לפ* נקבע העבירה סוג

השגה. 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 בל על חושבו עירים
עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי מה'
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
האשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
מתייחסים המספרים מהעוונות). וחלק (פשעים
ניכוי לאחר כלומר: ה"אמיתיות"' לעבירות רק
הטיפול העברת (עקב כפול רישום של מקרים
המקרים וניכוי לשנייה) אחת משטרה מתחנת

אשמה. מחוסר במשטרה תיק סגירת של
כוללים ב"א/8) (לוח האסירים על הנתונים

חוב. תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם
של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית סטטיסטיקה
בסוף רשימה (ראה הלשכה של המיוחדים

המבוא).

שונות

שופטים
המכה השופטים גם כלולים השופטים בין
המכהנים הרשמים המשפט, בתי בהנהלת נים
העי המשפט בבתי השופטים כל שופט' בדרגת
 1969 בשנת והחל תעבורה שופטי רוניים,

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
וכן כ"א/3 עד כ"א/1 .בלוחות הנתונים
הסט הדיווח מתון נלקחו כ"א/11 עד כ"א/7
הדין בתי המשפט/ בתי מזכיתיות של טיסטי

והסגריפ הגדרות

משפטית סטטיסטיקה
בלוחות הנתונים המשפט, בבתי העניינים
פעולות את כוללים אינם כ"א/1כ"א/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
החל האזרחיים העניינים במספר הירידה
הוגשו זו שמשנה מהעובדה, נובעת 1969 בשנת
בשטרות הקשורים עניינים של ניכר מספר
לבית ולא לפועל למוציא ישירות ובשיקים,

המשפט.
(תיקון המשפט בתי חוק תוקן 1971 ביולי
בתי של סמכותם שהורחבה באופן (4 מס'
שסכומן אזרחיות בתביעות לדון השלום משפט

ל"י. 10.000 עד
המשפ הסטטיסטיקה של מפורטים נתונים
של העיבוד ושיטת מקורות על הסברים וכן טית
המיוח הפרסומים בסדרת מתפרסמים הנתונים
בסוף רשימה (ראה שנד. מדי הלשכה של דים

המבוא).

פלילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כ"א/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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19671970 לשנים אלה ממקורות הנתונים
ירושלים. מזרח את כוללים

הנהלת ידי על סופקו השופטים על הנתונים
משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט בתי

הדתות.

הסוהר, בתי שירות הדתיים. הדין בתי לעבודה,
ל0וער. החסות ושרות המשטרה מטה

לקוחים ב"א/6 עד כ"א/4 בלוחות הנתונים
המשפט, בתי מזכירויות ע"י שסופק חומר מתוך

לנוער. המבחן ושירות המשטרה מטה

פרסומים

(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 ססנזיסטיקה (266)
(1968) משפטית סטטיסטיקה (288)

(1967) הנוער עבריינות (301)
(1967) פלילית סטטיסטיקה (315)

(1968) הנוער עבריינות (322)
(1969) משפטית סטטיסטיקה (336)
(1968) פלילית סטטיסטיקה (344)
(1970) משפטית סטטיסטיקה (353)

(1969) הנוער עבריינות (370)
בבתי שנתבררו אזרחיים בעניינים הטיפול משך (371)

ב1968 המשפט
(1969) פלילית סטטיסטיקה (382)

מיוהדימ פוסומימ
(19481949) פליליים משפטים של סטטיסטיקה (3)

(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה (6)

(1951) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (18)

1951 פליליים (משפטים  פלילית סטטיסטיקה (20)

(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)
(1957) פלילית סטטיסטיקה (94) .

(1959) המשפט בתי פעולות (102)
(1958) פלילית סטטיסטיקה (121)

(1959) פלילית סטטיסטיקה (134)

(1960 !1961) משפטית סטטיסטיקה (146)

(1962) משפטית סטטיסטיקה (158)
(1960 !1961) פלילית סטטיסטיקה (167)

(1960 !1961) הנוער עבריינות (168)
(1963) משפטית סטטיסטיקה (182<
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judicial statistics . . ..:.., משפטית טיסטיקה קיט

'* פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עגיינים  כ"א/1. לוח
TABLE XXI/1.  COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING 1:' ''
19501971

Type of matter Stage of
proceeding 1971 1970 1969 1965 1960 1955 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

ALL
MATTERS

Civil

Criminal

Thereof:
Criminal
without
minor
traiffc
offences

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

All courts2 המשפט2 בתי כל
411,941 395,281 396,702 403,691 301,256 194,833 96,686

395,846 392,021 413,189 389,863 292,001 194,889 90,745

101,914 85,819 82,559 99,987 69,679 36,957 18.330

148,088 148,825 161,118 180,331 116,149 44,445 14,437

143,722 149,726 177,449 172,313 108,914 40,702 13,456

57,217 52,851 53,752 68,918 40,427 15,788 7,218

263,853 246,456 235,584 223,360 185,107 150,391 , 82,249

252,124 242,295 235,740 217,550 .183,087 154,187 77,289

44,697 32,968 28,807 31,069 29,252 21,169 11,112

153,184 150,835 141,439 150,188 107,386 74,963 46,529

144,409 146,954 142,312 145,871 104,118 76,249 42,541

36,465 §27,690 23,809 26,613 24,370 12,057 8,841

הוגשו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

נתבררו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

.טרם
נתבררו

הוגשומזה:
פליליים
עבי בלי
תנועה נתבררורות

קלות

Rates per 1 ,000 population
aged 15 and over

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

70.2104.2164.7193.8157.4151.3147.7EnteredAllהוגשוכל matters'
3 העניינים

16.638.885.8105.883.875.272.6EnteredCivilהוגשואזרחיים

'53.665.478.988.073.676.175.1EnteredCriminalהוגשופליליים3
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(המשך) 1 פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/1. לוח
. TABLE XXI/1.  COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF ,.

PROCEEEVG 1 (CONT.)

19501971

Type ofmatter Stage of
proceeding

1971 1970■ 1969 1965 1960 1955 1950 שלב
פעולה

סוג
עניין

EnteredAll matters

Decided

Pending

EnteredCivil

Decided

Pending

EnteredCriminal

Decided

Pending

Supreme Court העליון המשפט בית
3,410 3,137. 2,938 2,568 1,988 1,138 596

3,330 2,866 2,870 2,439 2,000 1,283 422

1,017 937 666 605 674 639 378

2,311 2,158 1,945 2,063 1,612 819 453

2,261 1,907 1,927 1,934 1,630 930 320

806 756 505 498 564 571 311

1,099 979 993 505 386 319 143

1,069 959 943 505 370 353 102

211 181' 161 107 110 68 67

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

טרם
נתבררו

בל
העניינים

אזרחיים

פליליים

urtהמחוזייםהמשפטבתי sctc oDis tr 1

בל
העניינים'

7,46213,24926,12439,99250,71154,66855,210EnteredAllהוגשו matters

6,62713,24124,03536,18850,96252,58856,466Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,6564,95713,18125,41424,98427,06425,808Pending

6,20511,15323,06634,57345,16748,95649,108EnteredCivilהוגשואזרתייםן

5,54810,70921,13031,10745,67147,50150,805Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,2494,11511,32223,31923,12324,57822,881 Pending

1,2572,0963,0585,4195,5445,7126,102EnuredCriminalהוגשופליליים

1,0792,5322,9055,0815,2915,0875,661Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

4078421,8592,095. 1,8612,4862,927Pending
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(המשך) י1 פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים ל כ"א/1. לוח
TABLE XXI/1.  COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF

PROCEEDING ' (CONT.)
19501971

Type of matter Stage of
proceedeing 1971 1970 1969 1965 1960 1955 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

AH matters

Civil

Cirminal

All matters Entered
Decided
Pending

Magistrates' courts השלום משפט בתי
246,329259,805Entered
249,438250,076Decided
41,39551,124Pending

90,25586,805Entered
94,70983,344Decided
23,93527,396Pending

156,074173,000Entered
154,729166,732Decided
17,46023,728Pending

Juvenile courts
5,802
5,464
1,386

5,111
5,341
1,048

257,128
272,877
44,504

110,459
126,654
28,389

272,654
264,802
62,270

141,878
137,354
44,121

146,669 130,776
146,223 127,448
16,115 18,149

211,015
206,163
45,981

89,851
84,418
27,369

121,164
121,745
18,612

143,140 70,925
141,755 67,481
25,595 12,108

28,387
24,788
8,788

7,779
7,588
3,658

114,753 63,146
116,967 59,893
16,807 8,450

לנוער השלום משפט בתי
5,466
5,201
1,278

5,257
5,228
1,329

4,321
4,156
1,135

1,907
1,833
389

479
508
241

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

הוגשוגל
נתבררוהעניינים

טרם
נתבררו

All matters Entered
Decided
Pending

Municipal courts

76,193 77,105
72,267 75,176
14,743 10,817

76,146
77,820
8,888

81,403
79,288
9,389

עירוניים משפט בתי

56,157
53,849
7,528

31,309
32,468
3,024

13,928
13,392

861

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

All matters
Tneancy and social insurance tribunals לאומי ולביטוח לשכירות הדין בתי
Entered
Decided
Pending

3,110
1,676
1,976

1,077
1,150
542

1,911
2,681
615

1,817
1,918
980

1,620
1,736
1,172

4,086
4,275
2,314

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

Work tribunals■* לעבודה4 הדין בתי
2,402הוגשוכל  7,8548,411EnteredAll matters

778נתבררוהעניינים 5,4626,567Decided
1,624טרם    ■ 4,0165,860Pending

נתבררו
1,636הוגשואזרחיים  6,3796,754EnteredCivil

516נתבררו    ' 4,4595,636Decided
1,120טרם    3,0404,158Pending

נתבררו
766הוגשופליליים   _ ■ _1,4751,657EnteredCriminal ;

262נתבררו  ~ . 1,003931Decided
504טרם 9761,702Pending

נתבררו
' Some discrepancies between successive years are due to omis
sions and additions in the reports. 2 Until 1963, includes
antiproifteering tribunals. J Excl. minor traiffc offences.
< Started functioning in September 1969.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימיס הפרשים 1

בתי כולל 1963 שנת עד 2 בדיווח. והוספות השמטות
פרט 3 וספסרות. שערים הפקעת למניעת הדין
.1969 בספטמבר לפעול החלו 4 קלות. תנועה לעבירות
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/2. לוח
TABLE XXI/2.  COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

19501971

עניין 1950195519601965196919701971Typeסוג of matter

Supremeהעליוןהמשפטבית Court
העניינים 4221,2832,0002,4392,8703,330כל 2,866ALL MATTERS

העניינים כל
חיים האזר

3209301,6301,9341,9272,261 1,907All civil matters

לצדק גבוה דין בית
אזרחיים ערעורים

אחרים אזרחיים עניינים

86
151

83

209

385

336

333
567

730

388

533

1,013

347

740

840

478 381

705 599

1,078 927

High Court of Justice
Civil appeals
Other civil matters

ניינים הע כל
ליימ הפלי

1023533705059439591,069All criminal matters

trictםהמחוזייהמשפטבתי CourtsDis

העניינים 6,62713,24124,03536,18850,96252,58856,466ALLכל MATTERS

העניינים 5,54810,70921,13031,10745,67147,50150,805Allcivilכל matters
האזרחיים

כספיות 5281,3362,8684,7986,6196,2797,735Monetaryתובענות claims
508415897184178183Arbitrationבוררות
1,3011,5143,3424,1406,0366,6696,678Successionירושה

חולי על 2862515097828761,029936Guardianshipאפוטרופסות of luna
ונעדרים קטינים ,ticsרוח, minors and

absentees
וגירושין נישואין


6692316328348325Marriage and divorce

ילדים 44154162205281316349Adoptionofאימוץ children
רגל 1132363402538507480Bankruptcyפשיטת

1524249251305225199Companiesחברות
63709453918875Partnershipsשותפויות

אזרחיים 6591,5712,0161,9073,0152,9972,729Otherעניינים civil matters 
הכל סך  Totalאחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 137126625822909723Actionתובענות relating to im

movableבמקרקעין property
1981966911032137Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 116228232228199Declaratoryופסקי
431< 1,338judgements

גיל J1,216111Declarationהכרזת of age
אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60824,30326,20128,575Motionsהמרצות and other

petitions
אזרחיים 6087038731,5981,3531,1981,265Civilערעורים appeals
הכנסה מס 287161,3721,9501,7421,4661,276Incomeערעורי tax appeals

העניינים 1,0792,5322,9055,0815,2915,0875,661Allכל criminal matters
הפליליים

פליליים 6441,6171,4383,4233,9883,7923,964Criminalעניינים matters in
ראשונה ifrstבדרגה instance
פליליים 4359151,4671,6581,3031,2951,697Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/2. לוח
TABLE XXI/2.  COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (CONT.)

19501971

Type of matter 1971 1970 1969 1965 1960 1955 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil matters

Actions concerning
possession of immo
vable property

Actions concerning
partitionofimmo
vable property

Monetary claims

Arbitration

Other civil matters
Thereof: Pecuniary

Declaration
of age

Motions and other
petitions

All criminal matters1

Misdemeanour
Private complaints

Contravention

Road accidents

Other traiffc offences

Various petitions2

Magistrates' courts השלום משפט בתי
250,076 249,438 272,877 2(4,802 206,163 141,755 67,481

83,344 94,709 126,654 137,354 84,418 24,788 7,588

4,964 5,113 4,829 4,233 4,063 2,073 2,015

119 81 78 68 57

64,672 76,183

12 18

1,969 1,788

146 125

1,290 1,165

106,670 117,588 67,647

39 34 54

1,531 1,899 679

144 663 462

1,013 905 

42

18,954

51

552

460

112

5,125

19

317

220

11,608 11,526 13,507 13,532 11,918 3,116

166,732 154,729 146,223 127,448 121,745 116,967 59,893

38,614

836

5,119

10,591

107,654

3,918

40,703

837

5,596

9,143

95,302

3,148

35,831

774

5,814

7,813

93,392

2,599

42,068 26,562 24,967 11,777

1,624 1,987 1,812 2,186

4,018 5,541 4,420 7,949

8,059

71,679

8,686 6,750 2,315

78,969 77,938 34,748

העניינים כל
העניינים כל
האזרחיים

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

לחלוקת תובענות
 מקרקעין

כספיות תובענות

בוררות

אוזרים אזרחיים עניינים

ממונות מזה;

גיל הכרזת

ובקשות המרצות
אחרות

העניינים! כל
הפליליים

עוונות

פרטיות קובלנות
חטאים

דרבים תאונות'

אחרות תנועה עבירות

.שונות2 בקשות

urtלנוערהשלוםמשפטבתי sn i 1 e c oJuv e

5081,8334,1565,2285,2015,3415,464ALLכל,העניינים MATTERS

622595978896801,0911,243Felonyפשעים

3771,4042,9794,0654,2223,9473,842Misdemeanourעוונות

פרטיות 713165431Privateקובלנות complaints

14443166414Contraventionחטאים

דרבים 2510921287513841Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 82729636363961Otherעבירות traffic offences

והגנה 151713130138180187Careהשגחה and protection

שונות בקשות
643975Various petitions

1 Until 1957 includes only part of felonies.
2 Not included previously in court reports.

הפשעים. מן חלק כולל 1957 עד 1

המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא קודמות בשנים 2

JUDICIARY AND POLICE 560



פעולהנ שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/3. לוח
TABLE XXI/3.  RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING 1

19501971

פעולה 1950195519601965196919701971Stageשלב of proceeding

הרבניים הדין Rabbinicalבחי courts
9,01813,66823,42126,37829,37229,09328,895Enteredהוגשו

8,63511,78520,72231,60828,87230,71326,554Decidedנתבררו
נתבררו 1,5146,76519,18516,27418,96817,34819,689Pendingטרם

2 השרעיים הדין Shariaבתי courts2
2,0431,7822,6513,1781,3832,0512,221Enteredהוגשו

2,0301,7742,6253,1541,3342,0752,187Decidedנתבררו
נתבררו 1349136162164140174Pendingטרם

2 הדרוזי הדין Druzeבית court2
43595119114Enteredהוגשו

37672151126Decidedנתבררו
נתבררו 1061178573Pendingטרם

 היווניים הדין Greekבתי Orthodox courts
אורתודוכסים

180193181228209552443Enteredהוגשו
174193179228209552430Decidedנתבררו

נתבררו 62טרם


13Pending

 הקתוליים הדין בתי
מלכיתיים
הוגשו

CatholicMelkite courts

535574576563Entered
535577576563Decidedנתבררו

נתבררו Pendingטרם

 הרומיים הדין Romanבתי Catholic courts3
3 קתוליים
23373217263534Enteredהוגשו

22443217273531Decidedנתבררו
נתבררו 1141טרם


3Pending

 האבנגלי הדין Evangelicalנית  Episcopal court
אפיסקופלי

713Enteredהוגשו
75Decidedנתבררו

נתבררו טרם


8Pending

 הגריגוריאני הדין Gregorianבית cnurt
ארמני

7Enteredהוגשו
7Decidedנתבררו

נתבררו Pendingטרם

' See note 1 to Table XXI/I. 2 As from June 1967, marriage
matters which do not require legal proceedings were not included.
3 Including the Maronite court.

1967 ביוני החל 2 כא/1. ללוח 1 הערה ראה 1

משפטי. בדיון כרובים שאינם נישואין ענייני לא'נכללו
המרוניטי. הדין בית את כולל 3
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CRIMINAL STATISTICS
פלילית סטטיסטיקה

ועונש עבירה סוג לפי פליליים, במשפטים הרשעות  כ"א/4. לוח
TABLE **I/*.  CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS, BY TYPE OF OFFENCE

AND PENALTY
19511970

1951195519601965196819691970

32,02549,55056,26469,86460,62363,60471,767Accusationsהאשמות

הכל סך  22,25037,47044,68959,62752,23754,97362,292CONVICTIONSהרשעות  TOTAL

משפטית אישיות מזה:
האשמות 100 על הרשעות

155

69.5
355

75.6

8S3

79.6
1,112
85.3

964
86.2

1,209
86.4

1,465

86.8

Thereof: Legal Person
Convictions per 100 accusations

Population group 1

1 אוכלוסייה קבוצת
18,02031,27536,81449,75642,29043,13949,923Jewsיהודים

4,0755,8406,9928,7598,98310,62510,904NonJewsלאיהודים

Sex*
מין!

20,14533,61040,4313,90047,964זכריט .49,99756,777Males

1,9503,5053,3754,6153,3093,7674,050Femalesנקבות

Age>
Juveniles
Adults

Type of offence
Against Public order and ad
ministration of lawful au
thority

Againstthe person
Against morality
Against property
Fraud and forgery

OHencesof administrative
character

Fiscal offences
Economic, business and
professional offences

Defamation
Traiffc offences
Not known

Penalty
Imprisonment
Imprisonment and ifne

Flneor "imprisonment or ifne'
Other penalties

6,240 5,772 5,026 6,206 4,938 3,335 2,210
54,587 47,992 46,247 52,309 38,868 33,780 19,885

5,578 5,502 4,736 6,145 5,391 4,346 2,225

6,102 5,553 4,294 6,907 5,452

691 603 532 620 508

13,755 12,658 10,727 12,170 8,898

1,283 1,259 873 1,772 406

14,563 10,161 11,448 12,907 4,451 '

538 525 405 647 1,235
11,020 11,194 12,875 10,700 10,136

52 33 65 84 81

8,616 7,485 6,282 7,615 8,047
94  _ 126 84

4,362 2,705

385 210

6,512 5,530

331 240

15,866 9,325^

102 50
5,566 1,640

325

2,720 2,627 2,496 2,405 2,197 1,815 3j440
393 279 162 257 209 135 105

50,482 43,349 41,542 48,150 35,044 30,660 14,650

8,697 8,718 8,037 8,815 7,239 4,860 4,055

גיל1
צעירים
מבוגרים

העבילה סוג
הציבורי הסדר כלפי
חוקית רשות וניהול

אדם של גופו כלפי
המוטר כלפי
הרכוש כלפי
וזיוף רמאות

אופי בעלות עבירות
מנהלי

פיסקליות עבירות
עסקיות כלכליות, עבירות

ומקצועיות
האדם של הטוב שמו כלפי

תנוקה עבירות
י . ידוע לא

עונש

מאסר

וקנס מאסר
קנסי או מאסר או קנס

אחר עונש

נ Excl. legal person.
משפטית. אישיות כולל לא 1
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אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"א/5. לוח
TABLE XXI/5.  CONVICTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROW

19511970

NonJews לאיהודים

Recidivists

וזדקזיס
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה
Rates per

1 ,000 speciifc
population

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

Excluding affray and minor assaults קלות ותקיפות קטטות כולל לא

1951

1955

1960

1965

1968

1969

1970

Including affray and minor assaults

8,2308.94,9101,2721,410688
12,44310.85,2532,6652,3182,207
14,10211.24,9154,0541,9103,223
16,79311.15,8856,0001,5713,337
12,3257.43,8255,0071,3852,108
15,2888.84,8765,7102,3822,320
15,6068.74,9776,6761,4832.470

1951

1955

1960

1965

1968

1969

1970

קלות ותקיפות קטטות כולל
16,75112.46,0704,9142,1463,6211960
20,03213.27,2427,0301,8983,8621965
14,1798.54,4775,724'1,5812,3971968
17,73010.25,7826,5562,7052,6871969
18,18310.15,8697,6291,7702,9151970 TOTAL

1960

1965

1968

1969

הכל 1970סך

עבירה Typeסוג of offence
הציבורי הסדר כלפי

רשות וניהול
4,3102.41,2461,482586996Against public order

and administration
ofחוקית lawful authority

אדם של גופו 4,7042.61,6041,953472675Againstכלפי the person
המוסר 5480.31662246296Againstכלפי morality
הרכוש 6,9733.92,2903,200545938Againstכלפי property
וזיוף 1,0430.627560454110Fraudרמאות and forgery

בעלות עבירות
מנהלי אופי

2130.191382658Offences of admini
strative character

כלכליות, ,2000.192721125Economicעבירות business
ומקצוטיות andגסקיוח professional

offences
תנועה 1630.19943714Traiffcעבירות offences

ידוע 2961373Notלא known
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(המשך) אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחייבו מבתרים עבריינים  כ"א/5. לוח
TABLE XXI/5.  CONVICTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROUP

)CONT.)

19511970

NonJews לא"יהודים

Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשיט
First

offenders

Total

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה
Rates per

1 ,000 speciifc
population

הגל סך

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

16,53117.94,9487,2201,5512,812Malesגברים

1,6521.9921409219103Femalesנשים

Age גיל
1719.4,25733.21,6331,8554513181719'

20244,45216.11,4351,8765186232024

25292,56713.87099852706032529

30393,41010.69311,5452317033039

ומטלה 403,4974.01,1611,36830066840 and over

בלבד) (יהודים לידה Continentיבשת ofbirth (Jews only)
3,95411.41,7022,252Israelישראל

2,3207.81,0481,272Asiaאסיה

5,18217.91,9813,201אפריקה


Africa

2,0303.01,132898אירופהאמריקה
Europe 

America

ידוע 12לא


66


Not known

בלבד) (יהודים עלייה Periodתקופת of immigration (Jews only)
ישראל srael'3,95411.41,7022,252ילידי born

1947 5351.9223312Upעד to 1947

194819543,4556.01,2332,22219481954

195519601,76410.16S01,0841955<1960

196119641,5069.974576111611964

ואילך 19655727.2389183Since 1965

ידוע 1,712לא


897
M j

815
t

Not known

100 לכל מועדים
עבריינים

56.562.2Recidivists per 100
offenders

< Only females aged 19 and over. בלנד. 19 מגיל נקבות נ
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בדין שחויבו צעירים עבריינים  כ"א/6. לוח
TABLE XXI/6.  CONVICTED JUVENILE OFFENDERS

19571970

הכל NonJewsלאיהוזיםJewsיהודיםTotalסך

שיעורים
מספרים
מוחלטים

ל1,000
צעירים

חדשים
Firstמיעדים

זודשיט
Firstמועדים

Absolute
numbers

Rates per
1,000offenders

Recidivists
offenders

Recidivists

juveniles

נ19603,98810.0 ,8681.004792324I960
196S5,33010.42,2572,1965733041965
19684,4608.31,6891,9735542441968
19695,06211.11,8212,3886122411969

הכל 5,2829.61,9382,44264S2571970"י"סך  TOTAL

עבירה Typeסוג of
off e nee

הציבורי הסדר 3410.71421246312Againstכלפי public order
חוקית רשות andוניהול administration

of lawful authoirty
אדם של גופו 4140.816411610331Againstבלפי the person

המוסר 680.1233096Againstכלפי morality
הרכוש 4,3787.91,5812,153444200Againstכלפי property
וזיוף 250.081241Fraudרמאוץן and forgery

אחרות 560.1207227Otherעבירות offences

Ageגיל

הבל 0ך 4,75518,91,6992,231379246Boysבנים  total

9121,0638.442742116946912
נ13141,46323.150970717869 314
15162,22935.77631,1032321311516

הכל סך 5271.82392116611Girlsבנות  total

912420.3121713912
1314631.130171511314
15161432.45964155J516
17182794.61381132351718

Continent o f birth (Jews only) בלבד) (יהודים לידה יבשת
2,9398.21,2921,647ישראל Israel

יליד האב 1,6968.7729967מ!ה: Thereof: Father born
inאסיהאפריקה AsiaArfica

אפריקה  1,31718.5571746אסיה Asia  Africa
אמריקה  1144.86945אירופה Europe  America

ידוע 1064לא Not known

100 לכל 111מועדימ 1Recidivists per 100 YY

55.828.5offendersעבריינים
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המשטרה, של האשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות  כ"א/7. לוח
עבירה סוג לפי

TABLE XXI/7.  "TRUE OFFENCES" RECORDED IN THE CHARGE REGISTER
OF THE POLICE, BY TYPE OF OFFENCE

19501971

עבירה 1950195519601965196919701971Typeסוג of offence

הכל 22,06236,73456,14689,956109,809134,543140,987TOTALסך

הציבור הסדר 7,8348,4047,6777,216Againstכלפי public order and admi.
חוקית רשות strationוניהול of lawful authority

הנל סך  total

הרומ חוקי על 8032,8973,0911,7561,081896510Offencesעבירות under emergency
צבאי ממשל laws(הסתננות, (inifltration, military

governmentוכוי) etc.)
נשק ירייה, כלי 196216299473236290237Unlawfulהחזקת possession of ifre
נלי נפץ וחומר ,armsאחר other weapons, and

unlawfulרישיון possession of ex
plosives

לשירות בנוגע 38520537368104176170Offencesעבירות connected with de
fenceהביטחון service

זה מסוג אחרות 5,2376,9836,3156,299Otherעבירות offences of the above
type

10,102.5,5729,1489,822Againstכלפיגופושלאדט the person  total
הכל סך

50302629194631Murderרצח
לרצח 53863735354341Attemptedניסיון murder

עקב מוות וגרימת 1481294850586250Manslaughterהריגה and causing
deathרשלנות by carelessness

חמורה גופנית 449429438491Greviousחבלה bodily harm
גופנית ותבלה 1,8663,8276,6167,3735,8585,6556,578Assaultתקיפה and bodily harm
לסמיס בקשר 87Offences),1021292112741,0451,6631עבירות connected with dan

gerousמסוכניפ drugs
זה מסוג אחרות 1,8921,1281,2411,444Otherעבירות offences of the above

type

המוסר 6401,4571,8942.05S2,2302,285Against'322כלפי morality

 הרכוש 64,48185,139109,406114,910Againstכלפי property  total
הכל סך

לשוד וניסיון 20160464797181196Robberyשוד and attempted rob
bery

5,1587,08316,18324,21532,75335,122Housebreaking■4,110התפרצויות
9,14214,46221,61140,41752,56167,45969,798Theftsגניבות

של החזקה או 7873633645909171,1551,274Receivingקבלה orpossessing stolen
גנוב propertyרכוש

לרכוש נזק וגרימת 7191,8584,0844,8005,1695,5196,193Arsonהצתה and causing damage
to property

פלילית גבול .2,4442,180הםגת 2,3392,327Criminal trespass

וזיוף .3276311,3914,092רמאות 3,283. 3,9514,413Fraudand forgery

פיסקליות 1,143352227761236248388Fiscalעבירות and economic offences
וכלכליות

אחרות 2,0555,3769,0008522,1171,8851,953Otherעבירות offences
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אוכלוסייה וקבוצות סוג לפי אסירים,  כ"א/8. לוח
TABLE XXI/8.  PRISONERS, BY TYPE AND POPULATION GROUP

19511971

1951195519601965196819if919701971

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,4584,6654,9543,063ALLכל RECEPTIONS

קזפוטיט
יהודים

לאיודים

3,142
1,876
1,266

2,637
1,860
777

3.326
2,473
853

3,332
2,588
744

3,612
2,728
884

4,027
3,063
964

4,166
3,072
1,094

<2,6/J
2,089
524

Convicted persons
Jews
NonJews

עגורים
יהודים

לאיהודים

1,983
1,295
688

465
363
102

408
248
160

562
377
185

846
55S
291

638
475
163

788
543
245

450
322
128

Detained persons
Jews
NonJews

השנה בסוף 7019261,1681,4871,6001,7081,9851,860ENDמצבה OF YEAR
FIGURES

< Incl. 59 foreign subjects. חוץ. אזרחי 59 כולל 1

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"א/9. לוח
TABLE XXI/9.  CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

19571971

1957196019651968196919701971

Totalהכל"7
3763786847908639311,000RECEIVEDנכנסו

2973475767848199361,076RELEASEDשוחררו
השנה 5067089601,0711,1151,1101,034ENDבסוף OF YEAR

ממשלתייםמעונות /vmnGovenrment institutions
302272524652721728782Receivedנננםו

. 264259475585703821831Releasedשוחררו
השנה 415485578670688595546Endבסוף of year

אומנות ומשפחות אחרים familiesandמוסדות fosterinstitutionsOther
74106160138142203218Receivedנננסו

3388101199116115245Releasedשיחררו
השנה 401427515488End'91223382בסוף of year

העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות  כ"א/10. לוח
TABLE XXI/10.  ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICES, BY TYPE OF

MATTER  '
19501971

העניין 1950195S1960196519701971Typeמוג ofmatter

הכל 10,97212,36446,431.87,151125,785121,432RegisteredTOTALנרשמוסד
5,3403,09312,70122,58677,77673,931Executedבוצעו

למזונות דין 5241,1001,4932,3872,8932,946RegisteredAlimonyנרשמופ0קי
572084963254240Executedjudgementsבוצעו

אחרים דין 10,32311,07544,74484,626122,283117,544RegisterdOtherנרשמופסקי judgements
5,2612,84412,60722,51377,39573,385Executedבוצעו

125189194138609942RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22414510127306Executedבוצעו

567 ומשטרי. משפטים



הציבוריים הנוטריונים פעולות  כ"א/11. לוח
TABLE XXI/11.  NOTARY PUBLIC ACTIVITIES

19501971

הפעולה 195019551960196519701971Typeסוג of action

הכל 19,53928,80639,26357,209103,972131,303TOTALסך

משכונות ורישום 1,0991,4612,3195,25913,86018,364Contractsחוזים and registration
of pledges

שונים 2,2354,0914,20810,65246,53758,332Certiifcatesאישורים

4928689832,1701,9591,547Warningsהתראות

בודו 15,61620,75830,65837,78240,97252,568Powersייפויי of attorney

971,6281,0951,346644492Protestsפרוטסטים

ודיינים שופטים  כ"א/12. לוח
TABLE XXI/12.  JUDGES AND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

19501971

משפט בית 195019551960196519701971Typeסוג of Court

השופטים 67104129154176182ALLכל JUDGES

העליון המשפט 798101010Supremeבית Court

המחוזיים המשפט 263341495658Districtבתי Courts

השלום משפט '325672868992Magistratesבחיי Courts

לנוער השלום משפט 22344Juvenileבתי Courts

העירוניים המשפט 246677Municipalבחי Courts

לעבודה הדין 1011Labour.בתי Courts

הדין בבתי הדיינים
הרבניים

335563657271JUDGES IN RABBINICAL
COURTS

רשיונות בעלי הדין עורכי  כ"א/13. לוח
TABLE XXI/13. LICENSED ADVOCATES

19501970

1970 1965 1960 1955 1950

TOTAL

Thereof: newly called to the
bar

8121,5352,3033,3954,853

47327238247328

הכל סך
חדשים מוסמכים מהם:
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חינוך "ב. כ פרק
לבין המבצע הסקטור בין הבחנה נערכה

הממן. הסקטור
חלקו הוגדר המבצע הסקטור לפי בסיווג
לתשלו הישירות ההוצאות כסך סקטור כל של
ורכישת ושירותים סחורות קניית .לעובדים' מים
הישירות ההוצאות כל לדוגמא, וציוד. בניינים
האוניבר (כמו רווח למטרת שלא המוסדות של
ושירותים סחורות קניית על העברית) סיטה
של ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו

זו. הוצאה מימנו אשר אחרים סקטורים
החינוך ובמוסדות חובה) (גילאי ילדים בגני
ולגננות .למורים ששולם השכר נכלל היסודי,
ואילו הממשלה, בהוצאות החינוך משרד .ע''י
הרשויות ,על המוטלת אלה, מוסדות אחזקת
הרשויות. של בהוצאותיהן נכללה המקוטעת,

.הסוכנות ע"י הניתנים ד.חינוך שירותי
כוללים הם "ממשלה". בסקטור כלולים היהודית
חינוך וחקלאיים, מקצועיים ספר בתי בעיקר

עברית. ולימוד מבוגרים
הכל בסך מוגדר סקטור כל של המימון
וכן ושירותים סחורות על הסקטור של ההוצאה
לסקטו נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות,

אחרים. רים
וגבייתן הלוואות מתן כוללות אינן ההעברות

הלוואות. קבלת וכן
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין העברות
בדוחו"ת המקביל הרישום הממשלה. בדוחו"ת
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
התקופה מבחינת בעיקר הממשלה בדוחו"ת

ההעברה. מתייחסת שאליה

השירות סוג לפי ב.

הרשויות הממשלה, של החינוך שירותי
והשירו רווח למטרת שלא המוסדות המקומיות,
בהתאם מוינו עסקי בסיס על הניתנים תים
הוגדרו הענפים המוסדות. של הענפית לפעילות
"1970 הכלכלה ענפי של האחיד ל"סווג בהתאם
טכני פרסום לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של

.33 מם'
ספ לקניית הבית משקי של ההוצאות כל
על .המיוצרים אחר לימודי וציוד מחברות רים,
כולל בסעיף סווגו השונים התעשייה ענפי ידי

נפרד.
היחי את כוללת לחינוך הממשלה של ההוצאה

הבאות: דות
סחורות על והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
תקציב במסגרת הוצאות כוללות ושירותים,
המחלקות את כוללת היא אין הפיתוח!

האוכלוסייה של ההשכלה רמת
ב' שלב הם: כ"ב/1 בלוח הנתונים מקורות
כוח וסקר 1961 והדיור האוכלוסין מפקד של
שני בין ההבדלים על הסברים .1971 אדם
בפר ראה הנתונים השוואת ומגבלות המקורות
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 9 מס' סום
וכן  " א' חלק עבודה ''כוח  1961 והדיור
ושכר. עבודה  זה בשנתון י"ב לפרק במבוא

לחינוך הלאומית ההוצאה
והמכרים הגדרות

הוצאה א. כוללת: לחינוך הלאומית ההוצאה
(כולל ומשכורת שכר  שוטפים לשירותים
שוטפות וקניות דירה שכר נלווים), תשלומים
להשקעה הוצאות ב. מכירות). (בניכוי נטו

קבועים. בנכסים
מקיפה לחינוך השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרבו אשר החינוך, שירותי כל של ערכם את
הנדונה, בשנה האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
צה"ל. ע''י הניתנים החינוך שירותי להוציא
אשר השירותים את הן כוללת ההוצאה
עסקיים מגופים המשפחות ידי על במישרין נקנו
ידי על להן סופקו אשר השירותים את והן
ציבוריים ומוסדות רווח למטרת שלא מוסדות
השירו ערך כאשר חינם, או מוזלים במחירים
הפחת הייצור. הוצאות לפי נמדד והאחרונים תים

במדידה. נכלל לא וציוד בניינים על
את כוללת אינה לחינוך הלאומית ההוצאה
כתוצאה הצמדה. והפרשי ריבית על ההוצאות
החינוך שירותי של הנמדד הערך איו מבר
(מענ אלה שירותים של המימון מדרכי מושפע

וכוי). מסים מלוות, קים,
והמוס .המקומיות הרשויות של ההוצאות
הצמ והפרשי ריבית על רווח למטרת שלא דות
נערך לא לקו! מתחת בלוחות מובאים דה
לחינוך הממשלתית בהוצאה הריבית של אומדן
לפי הריבית סך את לסווג ניתן שלא מאחר

השירות. סוג
הקמת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
חינוך. למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים

לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג
לפי ממוינת ההוצאה הסקטור. לפי א.
הלאו והמוסדות הממשלה הבאים: הסקטורים
מועצות (עיריות' המקומיות, הרשויות מיים,
שלא המוסדות אזוריות) ומועצות מקומיות
ומשקי עסקיים (גורמים ו"אחר" רווח למטרת

בית).

569 חינוך EDUCATION



מתוקנים אומדנים
בסדרת הוכנסו הקודם לשנתון בהשוואה

.. הבאים התיקונים האומדנים
השבים בכל כלולות לא הנוכחיים באומדנים א.
שמומנו אקדמיים במוסדות המחקר הוצאות

חוץ. גורמי ע"י
השלמות כמה נערכו הנוכחיים באומדנים ב.
רווח למטרת שלא מוסדות של הוצאות על

ערביים.

ינון ח
והפגרים הגדרות

סוגי כל ילדים, גני כוללת החיינוך נזערכת
בתי וכן והעליםודיים היסודיים הספר בתי
והערבי העברי בחינוך ולגננות למורים מדרש

.(208,6 כ"ב/5, (לוחות
נמס החינוך שבמערכת הספר לבתי בנוסף
ביתר הלמידה על נתונים גם זה בפרק רים

החינוך: מוסדות
העברית, האוניברסיטה אקדמיים. מוסדות
אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת הטכניון,
הנגב אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בראילן,

למדע. ויצמן ומכון

העברי; בחינוך אחרים מוסדות
וללי היסודי הספר בית לגיל מוסדות .1
חסות, מעונות תורה, תלמודי עליסודי: מוד
בתי "קטנות"' ישיבות הנוער,. עליית מוסדות
לחניכים, מקצועיים ספר בתי עסקיים' ספר
קורסים צה''ל' של מקצועית להכשרה ספר בתי

ומטפלות. מעשיות אחיות להכשרת
"גדולות"/ ישיבות עלתיבוניים: מוסדות .2
בתי פלסטיות, ולאומנויות למוסיקה האקדמיות
רפו עזר ולמקצועות מוסמכות לאחיות ספר
בתי גם בסיכומים נכללים בתשל"א החל איים.
בנ מנהל' לפקידות, והנדסאים, לטכנאים ספר
(לוחות אחרים עלתיכוניים וללימודים קאות

וכ"ב/21). כ"ב/7
ספר בתי הערבי; בחינוך אחרים מוסדות
יהודיים) תלמידים (כולל רשמיים בלתי נוצריים
והתע הסעד סוכנות ושל ממשלתיים ומוסדות
תש"ל עד ירושלים. במזרח לפליטים סוקה
אשר מוסדות תלמידי על רק נתונים נמסרו
(ראה אחרים" "מוסדות תלמידי ביז נכללו
בתשל"א החל קודמים). סטטיסטיים שנתונים
ההו ומשרות תלמידיהם אלה, מוסדות נכללו
עד כ"ב/5 (לוחות החיגוך במערכת בהם ראה

כ"ב/8).

גדנ"ע, הילד, הזנת משלים' חינוך הבאות:
תורנית תרבות ואומנות, תרבות מדע,

הספורט. ורשות
ממשרדי הבאות היחידות של התוצאה ב.
דת מוסדות על פיקוח אחרים: ממשלה
להכשרת המכון הדתות), (משרד וישיבות
אגף הסעד), (משרד סוציאליים עובדים
הגבוה הספר בית המקצועי, והחינוך ד.נו,ער
ימאים הכשרת .העבודה), (משרד למדידות

התחבורה). (משרד
היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
סמינרים לשפות' אולפנים כחינוך: שסווגו
למוסדות הקצבות נוער, ולמרכזי למדריכים

החינוך. קרן וכן חיגוך
כוללת לחינוך המקומיות הרשויות של ההוצאה

הבאות: היחידות את
הרשות של לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
הבלתי ובתקציב הרגיל בתקציב המקומית
פיקוח הבאות: המחלקות את להוציא רגיל
קייטנות' ספר, ,בבתי שיניים ורפואת רפואי

המשלים. והחינוך הילד הזנת
מתוך הלשון" "הנחלת המחלקה תת פעולות ב.

המקומית.. הרשות של לתרבות המחלקת
למטרת שלא המוסדות של לחינוך ההוצאות
אותם ההוצאה.של נכללה זו במסגרת רווח:
.הציבורי הסקטור בבעלות אינם אשר מוסדות
היהו והסוכנות המקומיות הרשויות (הממשלה,

רווח. למטרת פועלים אינם אולם דית)
בית הטכניון, האוניברסיטאות' לדוגמא:
החקלאי הספר בית בחיפה' הריאלי הספר

וכד'. "עיינות"
"אחר", לסקטור המסווגת לחינוך .ההוצאה
הספר בתי של פעולותיהם את בעיקר כוללת
את וכן פרטיים ילדים גני לפקידות, העסקיים
זו במסגרת פרטיים. מורים של שירותיהם
ספרי ,על הבית משקי של ההוצאה גם נכללת

לימודים. זציוד מחברות לימוד'

מקורות
דוח"ות וכן הכללי החשב של ביצוע דוחו"ת א.

הלאומיים; המוסדות
המקומיות! הרשויות של כספיים דוחו''ת ב.
למטרת שלא מוסדות של כספיים דוחו"ת ג.

j אליהם המופנים שאלונים וכן רווח
,י בנייה וגמר התחלות של אומדנים ד.

המשפחה. הוצאות סקרי ה.
האומדנים בל נערכו אלה למקורות בהתאם

מרס). עד (מאפריל תקציב לשנות
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שלימדו הערבי בחינוך מעטים מורים זד. מכלל
בספירה ונכללו אחד ממוסד ביותר בתש"ל

לימדו. בהם המוסדות כמספר
הספל בית תכונות לפי המורים במיון
המורים נמנו וכד') יישוב צורת מחוז' (כגון:
תכונות לפי אחד ספר מבית ביותר לימדו אשר
של ביותר הגדול המספר לימדו בו הספר בית

■ ■ שעות.
עד כ"ב/12 ,כ"ב/7 (לוחות תלמידים

כ"ב/20). עד כ"ב/16 כ"ב/14,
בלוח התלמידים גילי גיל.1 לפי תלמידים
האזרחית. השגה בסוף .המצב לפי חושבו כ"ב/17
על נתונים ש,ימשז הלמידה שיעורי לחישוב
המתיחסים_אף המתאימים בגילים האוכלוסייה
": " האזרחית,. השנה לסוף הם
כ"ב/21 בלוח עלתיכוני. בחינוך תלמידים
להת בלי הלמידה"העלתיכונית היקף כלל רוכז
לכך אי השונות. החינוך מסגרות במיקום חשב
נכללו אחרים בלוחות אשר תלמידים בו נמנו
בתי < .לומדים גשבהם .הלימוד למסגרות בהתאם
כי'ב/12, כ''ב/ד, (לוחזת ולגננותי למורים מדרש
מקצו בתי',ספר של ולי"ד י''ג כיתות כ"ב/16)!
וכ"ב/16)! .כ"ב/14י> (לוזזות יסודיים' על עיים
כ"ב/7); (לוח העברי בחינוך מוסתת',אוזלים
והנדס טכ.נאים .להכשרת תןכונ^ים על קורסים
המכון במסגרת העבודה'.אשר משרד אלם'של
:. .(לוח,כ"ב/32). להכשרהטכנית הממשלתי
לימוד הסדרשבר לימוד. י בשכר .להנחות
גדל ומאז בתשי"ח'■ לראשונה הופעל מודיעי
לי לשכר זכאים בתשכ"ו החל בהדרגה. היקפו
מקצועיים ספר בתי תלמידי כל מודרג מוד
ספר י"בבבתי י"א, כיתות ותלמידי' ^חקלאיים,
ס^פר בבתי יי טי, כיתות תלמידי י וכן "תיכוניים
סקר בבחינות בהצלחה. .עמדה ..אשר תיכוניים
נהנים המשך בכיתות י התלמיד?ם .כיתות..ח'..
לפי הלימוד' החינוך,בשכר משרד מהשתתפות

התלמידים. כלל לגבי קיבוצי ,הסדר
לגבי ההנחה בתשכ"ו;,נקבעת.דרגת החל
הממו ההכנסה .התלמידי^.^דוךגיםיאישיתילפי
להנחה התלמידים'הזכאים לנפש.'^גבי^יתר צעת
פיתוח עיירות בני קיבוציים: הסדרים קיימים
(500/0) מורים בני לימוד) משכר לגמרו (פטורים

.(30"/o) ובני_מורות
כ"ב/ (לוח בגרות שענזדרבבחינות תלמידים
אינ לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני .(20
במו הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים טרנים
שהש אלה כולל שנה' אותר. של השונים עדים
(מס קודמות משנים להם שחסרו בחינות לימו
להקלות הודות בתשכ"ז ניכרת במידה גדל פרם

והתרבות). החינוך משרד ע"י שהונהגו

כ"ב/5). (לוח החינוך במערכת מוסדות :

לפי נמנו המוסדות מוסדות. וספירת סיווג
הביניים, חטיבת יסודי, ילדים, (גן. החינוך דרג

וכוי). עליסודי
נכללו ירושלים במזרח מכינים מוסדות
לימו מתקיימים בהם מוסדות הביניים. בחטיבת
עליסודי (לדוגמא: אחד חינוך מדרג ביותו; דים
ואילו חינוך דרג בכל נספרו ביניים) וחטיבת

בלבד. אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת
לימו מתקיימים בהם עליסודיים מוסדות ■

החד המוסדות בין נמנו אחד לימוד בסוג דים
הלימו מתקיימים בהם מוסדות סוגיים;'ואילו
אחת פעם' נמנו אחד לימוד מסוג ביותר י דים
סך (ובשורת הרבנסוגנים ..המוסדות. בלבד_בין
מס את לציץ מנת על העליסודי) הכל.החינוך
ופעם מנהליות  הארגוניות היחידות של פרן
מנתיבי אחד כל נכלל הסוג, בספירהלפי שנייה,
את לציין. מנת .על בהם, המתקיימים הלימוד
, ," , לימוד. סוג .שלי,כל הכולל ההיקף
העליסודייםלפי החינוך מוסדות בספירת
וה בתש"ל הוחל. לעיל שצוין כפי הלימוד! סוג
<cr\:. מתשכ"ח.. לכך בהתאם תוקנו נתונים.
עד נמנו המדרש' .לבתי המכינות .'..'הכיתות
יואילוהחל בתי^המדרש עם יחדי תשכ''ד.;
'בחינוך"העיל המתאים בסוגי מויינו בתשכ"ח
י ■ י; ;_ ■ _^"" ■ י; יי י י יסוד>י
(לוחות החינוך במערכת" הוראה '"כוחות י י

כ"ב/11). עד כ"ב/8
בבית מורה של ..עבודתו הוראה. משרת ...
בספירת מורה' כל נכלל לפיכך, ספר,אחד.!
לימד. הספר,יבהם בתי הוראה.כמספר משרות
משרות בספירת שינויים חלו בתש"ל החל
נכללכבספירת,המשרות.,בכל המורים ההוראה.
הסךייהכל ואלובשורותי לימדו בו חינוך דו^ג.
.הדול לכן בהתאם תוקנו הנתונים אחת! פעם רק
:;:'.: ": < '".', , 'בתשכ''ח.'
תשכ"ה עד, נכללה המכינות ..ההוראהבכיתות
"בחינוך  בתשכ"ח;' החל .וא?לו ^בת^מדך^
'^'.'י /'"יי ''יי " :;י "י יי י י"י י העליסודי.'1
המ השעות כמכסת הוגדרה עבודה יחידרו
בחינוך^יסודי^ל מילאה'.'כדלקמן.. משלהי הווה
ובחינוך ^הביניים בחטיבת בשבוע. שעות 30
המדרש ובבתי בשבוע שעות 24  העליסודי
מספר בשבוע. שעות 21  ולגננות למורים
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות
בית סוג בכל המתאימה השעות במכסת השעות

ספר.
ממשרה ביותר מלמדים אשר מורימ מורה;
יוצאים בלבד? אחת פעם בספירה נכללו אחת
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המרכזית הלשבה ידי על שנערך תיכוניות
כ"ב/21). (לוח 1971 בדצמבר לסטטיסטיקי)

הגבוה החינוך מוסדות אקדמיים. מוסדות
התארים' מקבלי ההוראה, סגל על נתונים סיפקו
כ"ב/22 (לוחות התלמידים על גם  תשכ"ד ועד

כ"ב/30). עד
בל תארים מקבלי מספרי ניתנו תש"ל עד
עד כ"ב/24 בלוחות ניתנים בתשלי'א החל בד.
אקדמיות תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/29
אקדמי תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו
שקיבלו אלה נמנים התעודות מקבלי בין בלבד).
באותה שקיבלו אלה בלבד. תעודות זו בשנה
לתואר. בהתאם מוינו תעודה וגם תואר גם שנה
התלמי על הנתונים עובדו בתשכ"ה החל
עם ידיהם. על שמולאו שאלונים מתוך דים,
והמועד. ההגדרות שונו הנתונים' מקור שינוי
כל לתחילת מתייחסים תשכ"ד עד המספרים
במוסד תלמיד כל בהם ונכלל לימודים שנת
תל רק נכללו בתשכ"ה החל גבוהה. להשכלה
לי שכר המשלמים מוכר' תואר לקראת מידים
חשבון, ראיית תלמידי לכן נכללו. לא מוד.
אינ דיפלומת לקראת תלמידים יועצים, מורים
חודש לסוף מתייחסים המספרים וכד'. ג'ינר
הרש שביטלו תלמידים כוללים ואינם ינואר
נבללו לא כ"ב/30 בלוח הנ"ל. התאריך עד מתם
תלמידים ובן זרים תושבים שהינם סטודנטים
המוסד מן תואר קבלת לקראת (שלא מיוחדים

הנוכחי).
תחום נקבע כ"ב/30 עד כ"ב/27 בלוחות
לתל פרט העיקרי, הליימוד מקצוע לפי הלימוד
באוניברסיטה לרפואה בפקולטה המחקר מידי
לפקולטה בהתאם תשי'ל עד שמולנו העברית
ממוינים הם בתשל"א החל בה. לומדים שהם
המקצוע שייך שאליו המדעי לתחום בהתאם
במקצוע מחקר תלמידי היינו, לומדים, הם שבו
לרפואה, לפקולטה השייך בקטריולוגיה, כגון

הטבע. מדעי תלמידי בין ממוינים
הצי הקורסים על הידיעות מבוגרים. חינוך
ממשרד נתקבלו כ"ב/31) (לוח לעברית בוריים

והתרבות. החינוך
הקור על הידיעות את סיפק העבודה משרד

כ"ב/32). (לוח מקצועית להכשרה סים

מקורות
מבו כ"ב/21 עד ב"ב/5 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.
(לוחות המורים על הנתונים וראה. ה כוחות
הור כוחות סקר על מבוססים כ"ב/11) עד כי'ב/8
על התבסס הסקר .1969 באוקטובר שנערך אה
המורים כל ידי על שמולאו אישיים שאלונים
היסודי החינוך של ספר בתי במדגם המלמדים
חטיבת מוסדות בכל המורים כל ידי על וכן
להכשרת ובמוסדות העליםודי החינוך הביניים'

וגננות. מורים
(לוח העברי בחינוך הגננות על הנתונים
כ"ב/8 (לוחות הערבי החינוך מורי ועל כ"ב/9)
המוס של השנתי המפקד מן לקוחים וכ"ב/11)

המתאימים. דות

בלו הנתונים התלמידים. של והמוצא הגיל
תשכ"ז עד השנים לגבי וכ"ב/17 כ"ב/16 חות
על מבוססים תש"ל) עד  יסודי חינוך (ולגבי
ומוצא, גיל לפי תלמידים של מיוחדים מפקדים
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ע"י שנערכו
החינוך לגבל הנתונים, מבוססים בתשכ"ח החל
התל קובץ על שנערכו עיבודים על העליםודי,
הנתונים והתרבות. החינוך משרד של מידים
מתוך הוכנו ולגננות למורים המדרש בתי לגבי
לסט המרכזית הלשכה של התלמידים כרטסת

טיסטיקה.
עד בגרות. בבחינות שעמדו תלמידים
לבחינות המחלקה ע"י הנתונים נמסרו תשכ"ד
בתשכ"ה, החל והתרבות. החינוך משרד של
לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה הנתונים עובדו
הב מחלקת ע"י לרשותה שהועמד חומר מתוך

כ"ב/20). (לוח חינות
על הנתונים עלתיכוני. בחינוך תלמידים
מפקד על מבוססים מדרש בבתי התלמידים
שאלון התלמידים ממלאים במסגרתו שנתי

אישי.
האח העלתיכוניים המוסדות על הנתונים
על לימוד מסגרות סקר על מבוססים רים
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פרסומים

(תש"ל) מקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (306)

(תשכ"ט) האקדמיים במוסדות הסטודנטים (311)

(1968/69) תשב"ט ילדים וגני ספר בתי ((320)

(1969) בטלוויזיה והסתכלות לרדיו האזנה סקר (321)

ב' הלק

לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (350)

(1969/70) האקדמיים במוסדות סטודנטים (354)

(1969/70) תש"ל ילדים וגני ספר כתי (358)

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (362)

(תשל"א)

1961 והדיור האוכלוסין ניפקד
: ו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (15)

המפקד של ב' משלב נתונים

ההשתקעות nnipn :1v חלק  היישובים ספר (18)

בעב הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב,
הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות רית,
המסקד של בי משלב נתונים  המועסקים ק1ל

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 שפות, (29)

ווו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (30)

ו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (34)

11 pbn  196v גבוהת השכלה בעלי סקר (35)

טכניים פרםומימ
תשי"ט* ילדים, וגני ספר בתי של סטטיסטיקה (4)

* תש"ך ילדים, וגני ספר בתי של סטטיסטיקה (8)

(תשל"א) העלתיכוני החינוך (364)

תש"ל) עד (תשכ"ה הספר ובתי הגנים תלמידי (389)

מיוחדים פרסומים
א' חלק (תשי"ב) ותרבות חינוך של סטטיסטיקה (10)

אי חלק (תשי"ג) ותרבות חינוך של סטטיסטיקה (12)

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

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

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

אי 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"ו) מורים
1954/55

(1956 (יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת (66)

(תשט"ז) ילדים וגני ספר בתי (72)

תשכ"ב) עד (תשי"ח ילדים וגני םפר בתי (186)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (196)

(תשכ"ה)

המקומיות 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)

(תשכ"התשכ"ז) הילדים וגני ספר בתי (264)

המקומיות ברשויות םפר ובתי ילדים גני (286)

(תשכ"ט)
(תשכ"ח) ילדים וגני ספר בתי (303)

והתרבות. החינוך משרד עם בשיתוף
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EDUCATIONAL LEVEL OF POPULATION האוכלוסייה של ההשכלה רמת

מין, ספי, בבית לימוד שנות מספר לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה  כ"ב/1. לוח
(אחוזים) עלייה ותקופת לידה יבשת גיל,

TABLE XXH/1.  POPULATION AGED 14 AND OVER, BY NUMBER OF TEAKS
OF SCHOOLING, SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION (PERCENTAGES)
1961; 1971

Sex, age. continent of birth
and period of immigration

לימוד שנות מספר
Number 0/~ yearsof schooling

16+ 1315 912 58 1i

הכל jo
Total

לידה יבשת גיל, מין,
עלייה ותקופת

19611

19712  total
Males
Females

Age
1417
1834
3554
5564
65 and over

Jewsםיהודי

100.012.67.535.434.69.9

100.09.06.330.140.88.55.3
100.04.46.231.842.47.77.5
100.013.56.428.439.29.43.1

100.00.50.923.674.20.8
100.02.42.526.048.913.96.3
100.011.88.535.331.37.16.0
100.014.710.135.428.06.25.6
100.026.714.930.618.34.55.0

!1961

הכל םך  21971

זכרים
נקבות

1417
1834
3554
5564"

ומעלה 65

גיל

Continent of birth and
period of immigration

Israel born  total 5.9 11.9 59.4 20.5 1.3 1.0 100.0
Father born in Israel 9.2 12.9 51.0 23.1 3.3 2.5 100.0

Asia  Africa 0.6 4.2 57.S 35.0 1.6 1.1 100.0
EuropeAmerica 9.3 17.3 63.7 8.8 0.5 0.4 100.0

Born in AsiaAfirca  total 1.4 3.6 26.5 36.4 8.6 23.5 100.0

Immigrant up to 1947 1.9 3.9 21.9 37.2 9.5 25.6 100.0
19481954 1.5 3.6 22.9 37.8 9.2 25.0 100.0
19551960 0.9 3.7 31.0 36.5 7.8 20.1 100 .0"
Since 1961 1.5 3.5 32.4 32.9 7.7 22.0 100.0

Born inEuropeAmerica  total 8.2 10.2 38.5 32.4 8.3 2.4 100.0

Immigrated up to 1947 8.8 10.3 42.1 32.8 3.9 2.1 100.0
19481954 6.5 9.0 35.6 35.5 10.4 3.0 100.0
19551960 7.1 11.0 41.1 30.0 8.4 2.4 100.0
Since 1961 12.0 11.8 36.1 26.6 11.7 1.8 100.0

ותקופת לידה יבקת
ה עליי

הכל סך  ישראל ילידי
ישראל יליד האב

ואפריקה אסיה יליד האב
ואמריקה אירופה יליד האב
 אסיהאפריקה ילידי

הכל סך
1947 עד שלו
19481954
'19551960
1961 ers

 אירופהאמריקה ילידי
הכל סך

1947 עד עלו
19481954
19551960

, 1961 WS

NonJewsלאיהודים

1196149.5 100.013.927.57.61.51961'

2197134.6 100.013.435.714.00.4 1.919712

l Census of population and bousing.
2 Labour force survey.

והדיור. האוכלוסין מפקד 1

ארם. כוח <pc 2
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national expenditure on education לחינון הלאומית ההוצאה

הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לחינוך לאומית הוצאה  כ"ב/2. לוח
TABLE XXH/2.  NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY SECTOR

IN CHARGE AND TYPE OF EXPENDITURE
1967/681969/70

IL. million, at current prices שוטפיט במחירים ליי, מיליוני

)1969/7 (

מוסדות
שלארשויות

ההוצאה (סוג 967/681968/69
הכל סך

ממשלה!
Govern"

מקו
מיות

למטרת
2רווח אחר

Type ofexpenditure

Totalment'Local
autho

Non
proift

Other2

ritiesinstitu
tions

לאומית 21,234.1351.4269.8518.974.0NATIONAL.נ901.61,03הוצאה EXPENDITURE
הכל סך  ONלחינוך EDUCATION  TOTAL

הכל שוטפתסך 756.7854.7952.7312.7167.7398.374.0Currentהוצאה expenditure  total

בסקטור למנהל 25.930.735.527.87.7Administrativeהוצאות expenses in the
publicהציבורי sector

ילדים 54.559.963.916.123.418.46.0Kindergartensגני

חינוך ומוסדות 0פר 262.5282.4309.7224.3בתי .57.927.5
Elementary schools

יסודיים

תיכוניים ספר 90.8109.5114.53.550.760.3נתי


Secondary schools

מקצועיים ספר נ116.7129.0143.818.516.393.0בתי 6.0Vocational and agricultural
schoolsוחקלאיים

אקדמיים חינוך 136.2166.5203.018.17.9177.0Universitiesמוסדות and other higher
educationוגבוהים institutions

תורניים ספר ובתי 18.719.922.30.222.1Yeshivotישיבות and high rabbinical
institutionsגבוהים

ולימוד מבוגרים 6.37.67.04.22.20.6Adultחינוך education and teaching
אחרות ושפות Hebrewעברית and other languages

חינוך ומוסדות ספר 17.518.619.31.6בתי
17.7Other schools and institutions3

אחרים3
מחברות לימוד, ,27.630.633.733.7Textbooksספרי copybooks and

ע"י שנקנו בתיבה stationeryוצורכי bought by house
בית holdsמשקי

בנכסים 144.9176.5261.438.7102.1120.64השקעה Capital formation in ifxed assets
הכל קבועיםסך total

עפר ועבודות 124.1138.9220.033.592.793.84מבנים _Building and construction works

וציור 20.837.641.45.29.426.84מכונות _Machinery and equipment

והפרשי ריבית 27.716.0Interestתשלומי and linkage adjustments
הלוואות על onהצמדה loans for financing educa

החינוך שירותי tionalלמימון services

1 Incl. educational services of the Jewish Agency.
of art (music, dancing, etc.). 3 Private teachers
dancing, etc.); excl. driving schools. 4 Incl.
proift institutions item.

2 study לימודי 2 היהודית. הסוכנות של חינוך שיריתי כולל ג
tf music, *ג*ייויז .tf9w1tf ילוי^יייוז .1 /".tit U1*v* *r*™***) M><>*v>w, art (music,

in the non
אמנות פרכויים, מורים ג וכו'). מחול (מוסיקה אמנות

לנהיגה. ספר בתי כולל לא וכוי); ומחול (מוסיקה
רווחי. למטרת שלא "מוסדות בסעיף בלול *
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עיקריים חינון שירותי לפי לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/3. לוח
TABLE XXH/3.  NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY MAIN

EDUCATIONAL SERVICES
1963/641969/70

IL. million, at current prices שוטפים במחירים ליי, מיליוני

1963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/70

לאומית 466.1568.3776.1890.4901.61,031.21,214.1NATIONALהוצאה EXPENDITURE
הכל סן  ONלחינוך EDUCATION  TOTAL

שוטפת 356.9438.4605.3724.3756.7854.7952.7Currentהוצאה expenditure
קבועים בנכסים 109.2129.9170.8166.1144.9176.5261.4Capitalהשקעה formation in fixed as

שוטפת לאומית setsהוצאה

חינוך שירותי Currentעל national expenditure
onעיקריים main education services
ילדים 23.329.838.547.354.559.963.9Kindergartensגני

יסודיים ספר 130.8159.1223.5271.0262.5282.4309.7Elementaryנתי schools
1 עליסודיים ספר 94.9116.3156.3188.2207.5238.5258.3Secondaryבתי schools1
אקדמיים חינוך 50.263.399.4128.0141.0166.5203.0Universitiesמוסדות and other higher

educationוגבוהים institutions

 Incl. secondary schools and vocational and agricultural
secondary school.

עליסודיים ספר ובתי תיכוניים ספר בתי כולל 1

וחקלאיים. מקצועים

סקטור לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה כ"ב/4. לוח
TABLE XXH/4.  NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS

FINANCING, BY SECTOR .

1968/69; 1969/70
IL. million, at current prices שוטפים במחירים ל"י, מיליוני

Sector

נטו העברות
לסקטורים
אחרים!

Net transfers to
other sectors'

הכוללת ההוצאה
והשקעה לצריבה
Total expendi

ture on consump
tion and invest

ment

הכל סך  מימון
Financing 

total
סקטור

TOTAL
Government1
Local authorities
Nonproift institut. and households
Restofthe world

286.7
71.2

215.5

1968/69
1,031.2

312.9
225.8

r 492.5 I

1,031.2

599.6
154.6

277.0

הכל סך
1 מנושלה

מקומיות רשויות
בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות

לארץ pn

1969/70
הכל 1,214.11,214.1TOTALסך

1 '684.0351.4332.6Governmentממשלה
מקומיות 174.7269.895.1Localרשויות authorities

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ חק

355.4 592.9 j
{237.5

Nonproift istitut. and households
Rest of the world

Including the Jewish Agency. 2 Incluidng educational היהודית. הסוכנות כולל 1

services purchased by households from pirvate institutions ממפעלי הבית משקי ע"י חינוך שירותי קניית גם גולל 2

עסקי. בסיס על הפועלים פרטיים operatingחינוך on proift basis.

577 חינוך



educational system החינוך מערכת
המוסד סוג לפי החינוך במערכת מוסדותנ  כ"ב/5. לוח

TABLE XXII/5.  INSTITUTIONS 1 LN THE EDUCATIONAL, SYSTEM, BY TYPE
OF INSTITUTION

1948/491971/72 תשל'ב, עד תשט

2תשלתשכ'התש"ךתשיבתשט 'תשל"בתשלא

המוסד 1948/491951/521959/601964/651969/701970/712971/722Typeסוג of institution

כולל GRAND(5,886)(5,719)(5,574)1,3423,0664,1594,770סך TOTAL

עברי HEBREW(5,553)(5,385)(5,317)1,2863,8623,8924,423חינוך EDUCATION

ילדים 7091,5342,0082,3843,2353,3433,560Kindergartensגני

הכל יסודיסך 4671,1131,5011,4511,5191,4961,479Primaryחינוך education total
יסודיים ספר 4678491,1491,2161,2351,2191,197Pirmaryבתי schools .

מיוחדים ספר 5782114156161160Schoolsכתי for handicapped chil
dren

עובדים לנערים ספר 207270121128116122Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר בתי 326284lntermeidate schools
הביניים

 עליסודי Postprimary(494)(523)(544)541'981983.55.5חינוך education  total
הכל סך

חדסוגיים ספר 454431368Onetypeבתי schools
רבסוגייט ספר .9092126בתי Multitype schools

לימוד Typeסוג of education
תיכוניים ספר 396887159192200200Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 15262214108Secondaryבתי evening schools
המשך 3350951231098468Continuationכיתות classes  ■

מקצועיים ספר 263960160258265288Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 263036303029Agirculturalבתי schools
מדרש לבתי 131211Preperatoryמבינות classes to teacher
ולגננות trainingלמורים colleges

למורים מדרש 12173047403836Teacherבתי training colleges
_ולגננות

ערבי ARAB(333)(334)(257)56204267347חינוך EDUCATION

ילדים 77225232Kindergartens;1090120150גני

יסודי 45106139181219289292Primaryחינוך education  total
הכל סך

יסודיים ספר 45104138178207277281Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1454Schoolsforבתי handicapped chil

dren
עובדים לנערים ספר 212877Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר 42927Intermediateבתי schools
, הביניים

עליסודי Postprimary(65)53566/נ137חינוך education  total
הכל סך

תיכוניים ספר 1858184647Secondaryבתי schools
מקצועיים ספר 5161918Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 11112Agriculturalבתי schools

למורים מדרש 11112Teacherבחי training colleges
ולגננות

1 See introduction about changes in classiifcation and counting
the institutions. * Including nonofifcial institutions in the
Arab educational system and institutions in EastJerosalem
)except pirvate institutions); see introduction. 3 Ind. bien
nial and parttime evening schools.

המוסדות. ובספירת בסיווג שינויים בדבר מבוא ראה 1

רשמיים בלתי מוסדות הערבי, החינוך במערכת כולל . 2

ראה פרטיים); ממוסדות (חוץ ירושלים במזרח ומוסדות
מבוא.

חלקי. ערב וללימוד דושנתיים ספר בתי כולל נ
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המוסד סוג לפי החינוך, במערכת נ הוראה משרות  כ"ב/6. לוח
TABLE XXII/6.  TEACHING POSTS 1 IN THE EDUCATIONAL SYSTEM,

BY TYPE OF INSTITUTION
1948/491971/72 : תשלא עד תשט

המוסד סוג
תשט
1948/49

תשיב
1951/52

חשך
1959/60

תשכה
1964/65

תשיל
1969/70

2 תשלא
1970/712

2 תשלב
1971/722Typeof institution

כולל GRAND(48,851)(47,784)(45,214)6,46914,78726,17234,340סך TOTAL

נשים בידי :Thereof(32,214)(30,584)(29,305)7,61114,95420,201מזה: women

עברי HEBREW(44,025)(43,376)(42,324)6,28314,01224,72332,410חינוך EDUCATION

נשים בידי Therefo(30,304)(29,147)(28,169)7,35814,41019,619מזה: : women

ילדים 9761,9732,3692,6403,6723,7123,980Kindergartensגני

הבל יסודיסך 4,1539,42316,88619,69424,72624,32924,154Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר נתי

4,1538,440

292

15,328

705

18,375

1,024

22,673
1,645

22,333
1,706

22,031

1,741

Primary schools
Schools forhandicapped
children

עובדים לנערים ספר 691853295408290382Schoolsנתי for working
youth

חטיבת של ספר בתי
הביניים

9031,9053,160Intermediate schools

עליסודי חינוך
הכל סך

(941)2,2264,7488,84712,37113,19012,676Post'primary education 
total

חדסוגיימ ספר בתי
רבסוגיים ספר בתי

9,396
2,975

10,048

3,142

Onetype schools
Multitype schools

למורים מדרש בתי
ולגננות

2133907201,2291,0341,1111,201Teacher training colleges

ערבי ARAB(4,826)(4,414)(2,890)1,4491,930(775)186חינוך EDUCATION

נשים בידי :thereof(1,910)(1,689)(835)544582(253)מזה: women

ילדים 16175220316443453Kindergartensגני

הכל סך יסודי 1707651,1951,5592,5243,4933,804Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

1707501,1911,550

1

2,483
19

3,460
14

3,768

17

Pirmary schools
Schools forhandicapped
children

עובדים לנערים ספר 1548221919Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר נתי
הביניים

 ■.55317345Intermediate schools

עליסודי חינוך
הכל סך

1061135286606671Postprimary education 
total

למורים מדרש בחי
ולגננות

1816343447Teacher training colleges

l See introduction for changes in counting teaching posts.
2 See note * to Table XXn/5. ■

ההוראה. משרות בספירת שינויים בדבר מבוא ראה 1

ב*ב/5. ללוח הערה2 ראה 2
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המוסד סוג לפי היגון/ במוסדות תלמידים  כ"ב/7. לוח
TABLE XXII/7.  PUPILS IN EDUCATIONAL, INSTITUTIONS, BY TYPE

OF INSTITUTION
1948/491971/72 , תשלב עד תשט

המוסד סוג
תש"ט
1948/49

תשי"ב
1951/52

תש"ך
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תש"ל
1969/70

1 תשל''א
§1970/71'

תשלב!
1971/72'Type of institution

כולל 140,817326,387580,202711,274825,529848,123878,984GRANDסך TOTAL
החינוך 134,887315,126545,954654,720727,194767,120790,684Educationalמערכת system

אקדמיים 1,6353,68611,30018,36837,34339,90345,000Academicמוסדות institutions
אוזריס 4,2957,57522,94838,18660,992241,100243,300Otherמוסדות institutions
עברי 129,688294,084533,948643,709714,992731,235755,244HEBREWחינוך EDUCATION החינוך 127,470288,921508,972599,123644,449650,232666,944Educationalמערגת system

ילדים 25,40663,55675,69982,885107,668107,570115,679Kindergartensגני
הכל סך  יסודי 91,133199,423375,054413,353394,354387,843384,587Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 91,133185,407357,644397,921375,534369,805366,591Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 3,2367,21310,98913,00213,20213,200Schoolsבתי for handicapped

עונדים לנערים 10,78010,1974,4435,8184,8364,796בתי"ס
children

Schools for working

הביניים 7,90817,92928,809_בתי"סשלחטיבת
youth

Intermediate schools  עליסודי 24,98555,14297,837129,436131,799132,488Postprimary(10,218)חינוך education 
הכל totalסך

חדסוגיים ספר 98,59199,85988,323Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 30,84531,94044,165Multitypeבתי schools

לימוד Typeסריג. of education
תיכוניים ספר 6,41112,93624,56546,66158,47958,19954,333Secondaryבתי schools
תיכוניים ספר בתי

ערב של ■

1,4333,7622,8511,3231,008575Secondary evening schools

המשך 1,0482,3047,0659,5058,5087,7767,210Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר, 2,0024,31510,16725,60149,55653,84760,039Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 2,7885,0167,6847,6417,4627,189Agriculturalבתי schools
אחרים ספר 1,4901,455Otherבתי schools

מדרש לבתי .7571,2093,0774,0803,9293,5073,142Prepמכינות classes to teacher
ולגננות trainingלמורים colleges
למורים מדרש בתי

ולגננות
7139573,0775,0485,0835,0915,381Teacher training colleges

אקדמיים 1,6353,68611,30018,36837,34339,90345,000Academicמוסדות institutions
אחרים 43,300Other^41,100*5831,47713,67626,21833,200מוסדות Institutions

ערבי 11,12932,30346,25467,565110,537116,888123,740ARABחינוך EDUCATION החינוך 7,41726,20536,98255,59782,745116,388123,740Educationalמערבת system
ילדים 6373,2994,9567,52810,35714,28814,271Kindergartensגני

הכל סך  יסודי 6,76622,47830,87646,23066,13990,35895,426Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 6,76622,29330,79946,12165,78490,05595,130Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 101077777Schoolsבתי for handicapped

עונדים לנערים 1857799248226219בתי"ס
children

Schools for working youth
חטיבת של ספר Intermediateבתי schools

7873,5104,160הביניים
עליסודי Postprimaryחינוך education 

הכל 144281,0291,7215,0928,3749,493totalסך
תיכוניים ספר 144289681,4053,8206,9337,912Secondaryבתי schools
מקצועיים ספר בתי .2158821,0481,120Vocational schools
חקלאיים ספר 2365390393461Agriculturalבתי schools
אחרים ספר 3836Otherבתי schools
למורים מדרש בתי

ולגננות
121118370358390Teacher training colleges

אחרים 3,7126,0989,27211,96827,7921מוסדות
Other institutions

1 See note 2 to table XXII/5. 2 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 2 כ"ב/5. לוח 2 הערה ראה 1
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teaching staff in the educational system החינוך במערכת הוראה כוחות

הספר בית סוג לפי עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים,  כ"ב/8. לוח
TABLE XXH/8. _ TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS,

BY TYPE OF SCHOOL

1969/701971/72 ; תשלב עד תשל

הספר בית סוג

1 מורים
Teachers1

הוראה משרוח
Teaching posts

2 עבודה יחידות
Work units*

תשל
1969/70

תשליא
1970/71

תשלב
1971/72

חשלא
1970/71

תשלב
1971/72

Type of school

 עברי חינוך
הכל סך

5(33,200)(39,658)(40,025)28,26330,165HEBREW EDUCATION 
TOTAL

הכל יסודיסך 22,01924,32924,15417,872חינוך .18,558Primary education  total

יסודיים ספר 20,14522,33322,03116,44616,976Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,5001,7061,7411,2641,395Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 374290382162187Schoolsבחי for working youth

חטיבת של ספר בתי
הביניים

890/,9053,1601,2812,159Intermediate schools

עליסודי1 חינוך
הכל סך

10,22113,19012,6768,5958,822Posuprimary educational1 
total

תדסוגיים ספר 10,0486,4605,694Onetypeבתי schools

רבסוגיים ספר mMultitype,3,1422,1353בתי schools

'למורים מדרש בתי
8571,1111,201515566Teacherולגננות training colleges

 ערבי חינוך
הכל סך

32,9674,1524,6083,5614,009ARAB EDUCATION 
TOTAL

יסודיים ספר בתי .נ!!ה: 2,450 י 3,460 3,7682,851T 3,144

/
]

Thereof: primary schools 

1 See explanatio.1 in the introduction. 2 For method of . במבוא. הסבר ראה 1

calculation of wmk units _see introduction. . 3 The ifgure זה. לפרק מבוא ענודהראה יחידות חישוב שיטת על 2

is an estimate tf" the total number of teachers, consideirng התחשבו שבהכנתו המורים הבל לסך אומדן הוא הנ!ספר 5

mu1titype posts, ani therefore each teacher has been included פעם בו נכלל מורה כל ולכן חינוך דרגות בין משרות בריבוי
only once, אח"בלבד

581 חינוך .



ותק ושנות עלייה תקו0ת לידה, יבשת גיל, מין, לפי ומגייס, גגגות  כ"ב/9. לוח
עברי) (חינוך בהוראת מוכרות

TABUS XXII/9.  TEACHERS AND KDJDREGARTEN TEACHERS, BY SEX, AGE,
CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND RECOGNIZED YEARS

OF TEACHING
)HEBREW EDUCATION)

1965/661969/70 ; תשיל עד תשכו
Teachersמורים

במוסדות
יסודייםגננות ס5ר להכשרתבבתי Kinderספרוג>יויזדיט מוריםנבתי
gartenInprimary schoolsוגננותעלייסודיים
teachersand schools ofIn postprimaryTeacher

handicappedschoolstraining
childrencolleges

\'ytmתשלתש"לתשכותשילתשכז
1966/671966/671969/7019651661969/701969/70

TOTAL

Men
Women
Age

Up to 19
2024
2529
3039
4049
5059
60 and over
Not known

Median age

857 10.221 8,142 21,645 21,097 2,838

462 5,247 4,667 5,387 5,906 
395 4,974 3,475 16,258 15,191

27 1,994 1,324 {

63
243
256
186
68
14

43.5

2,213
2,727
1,550
965
308
464

1,995
2,004
1,354
981
251
233

32.5 33.2

149
5,242
4,800
5,753
2,926
1,984
410
381
30.8

Continent of birth and period o f immigration
Israel born
Born in AsiaAfrica  total

Immigrated : up to 1947
19481954
Since 1955

Born in EuropeAmerica  total

Immigrated: up ot 1947
19481954
Since 1955

Not known
"/, Israel born
'/a Immigrated soince 1948

293
40

4,094
998

2,920
1703

9,745
4,152

661
5,459
4,293
4,913
2,790
2,126
392
463
28.9

9,154
^3,707

2,838

179
684
515
817
290
232
34
87

30.0

הכל סך

19 עד
2024
'2529
3039
4049
5059

ומעלה 60
ידוע לא

גגרים
נשים
גיל

3443719710510
2.6482,890

{57961421
6878912799

27,8337,34914,2944,602492

373
72
47
32

35.5
18.1

1,795 2,080 3,228
1.649 , 3,165
1,158 2026 i 956
527 225 399
42.2 37.0 45.9
38.2 33.8 37.2

3,996
3,001
788
75

43.5
33.9

Recognized years of teaching?

הגיוני גיל
עלייה ותקופת לידה יבשת

1,415 ישראל ילידי
399 פריקה א אסיה ילידי

הכל סך
49 1947 עד עלו:
297 19481954
53 1955 מאז

931 אירופה ילידי
הגל אמריקהסך

523 1947 עד עלו:
346 19481954
62 1955 מאז
93 ידוע לא

51.5 ישראל ילידי rime
27.6 ואילך מ1948 עולים אחוז

ה2 א ר הו נ מוכרות ותק שנית
4 1,0426,9484,7503,9103,016665Uptoעד 4
596225,4346,6081,8902,4609259
10144853,1683,748

1,927.1
1,544

100 ■j

1014
15193362,5412,6358911519

ומעלה 202572,3292,5901,16420 and over
ידוע 966771,3144151,146Notלא known

' Inch teachers whose peirod of immigration is not known.
* For teachersofpostpirmary schools in 1965/66  recognized
years of postpirmary teaching in Israel, for teachers in teacher
training colleges  recognized years of teaching in teacher
training colleges in Israel.

ידועה. אינה שלהט העלייה שתקופת מורים כולל 1

שנות בתשבו העליסודיים הספר בתי מורי לגבי 2

מוסדות מורי לגבי בישראל, עליסודית בהוראה הותק
במוסדות בהוראה הותק וגננותשנות מורים להכשרת

בישראל. וגננות מורים להכשרת
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מחוז יישוב, צורת בהוראה, ותק השכלה, לפי מורים,  כ"ב/10. לוח
עברי) (חינוך הספר בית ותואר

TABLE XXH/10.  TEACHERS BY EDUCATION, YEARS OF TEACHING, TYPE
OF SETTLEMENT, DISTRICT AND DESCRIPTION OF SCHOOL

)HEBREW EDUCATION)

1964/651969/70 תשל; עי תשכ'ה

מורי בין המוסמכים המורים אחוז
והמיוחדים היסודיים הספר בתי

Percent qualiifed teachers of primary
and special school teachers

אקדמי תואר בעלי אחוז
. בחינוך הגזורים בין

העליסידי
Percent academic degree
holders of secondary
school teachers

תשכה
1964/65

תשכז
1966/67

תשל1
1969/70

תשכיו
1965/66

ו/של
1969/70

הכל 70.984.4סך 72.$42.247.2TOTAL

מוכרות ותק שנות
בהוראה ■

Recognized years
.o f teaching

'* 43.666.9עד 50.132.539.5Upto 4

5977.984.2 78.350.750.859
י.. 'ן101482.5 89.7 84.849.4 1014ר

151991.5) 90.0 88.153.247.2 /1519
ומעלה 2097.)[ 96.3 96.461.4 J20 and over

י יישוב Typצוות e of settlement
" " ~ 90.2ירושלים'" 85.952.758.0Jerusalem '

אביביפו 188.1/ל 85.256.060.7TelAvivYafo
89.1חיפה 85.555.957.7Haifa

ויישובים אחרות ערימ
עירוניים

81.1 69.142.246.5Other towns and urban
settlements

ותיקים .87.1 82.244.550.0Veteran
חדשים ..75.9 59.738.141.8New
84.0קיבוגים 73.719.024.3' Qibbuzim

אחרים כפריים 78.3יישובים 65.829.737.9Other rural settlements

Dמחוז !strict
80.187.8ירושלים 82.851.755.6Jerusalem

59.773.2הצפון ; 58.423.629.1North
75.687.1חיפה 77.144.448.5Haifa
66.885.3המרכז 72.938.143.6Center

...,...., אגיב 79.988.5תל . 83.953.558.5Tel Aviv
52.372.8ד'ירוס 55.031.137.7South

(פיקוח)2 תואר
78.885.2ממלכתי 79.946.952.9

Description o f
school (supervision) 2

State school

דתי 59.581.3ממלכתי 62.933.338.0State religious school

44.766.1עצמאי 52.610.25.8Independent school

< In schools for working youth (lf.9% in 1969/70 and in
intermediate schools  SS.6%. 2 For postprimary schools,
the distinction is between general schools, religious schools
supervised by the Department of Religious Education and other
religious schools.

ובחטיבת בתשיל 67.95>  עובדים לנערים ספר בנתי 1

הביניים^/88.6.
ספר נתי בין היא ההבחנה עליסודייט, ספר בתי לגגי ג
אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף כפיקוח דתיים כלליים,
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מוכרות ותגן שנות אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי ומורים, גננות  כ"ב/11. לוח
ערבי) (חינוך להוראה וסמיכות בהוראה

TABLE XXD/11.  KINDERGARTEN TEACHERS AND TEACHERS, BY SEX, AGE,
POPULATION GROUP, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND

QUAUFICATIONS (ARAB EDUCATION)
1964/65, 1969/70 תשל, ; תשכה

TOTAL

Men
Women

2,967

2,015
952

1,741

1,203
538

הכל סך

גברי0
נשים

Age גיל
Up to 19
2024
2529
3039
4049
5059
60 and over
Not known

Median age

134
851
678
881
28S
106
12
20

28.5

44
456
521
448
165
78
18
11

28.5

19 עד
2024
2529
3039
4049
5059

ומעלן? 60
ידוע לא

חציוני גיל

Population gr0u p

Moslems
Chirstians
Druzes
Jews
Other

1,494
1,107
223
127
16

872
656
109
74
30

אוכלוסייה קבוצת
מוטלמים
נוצרית
דרוזים
יהודים
אחרים

Recognized years of teaching
. Upto 4

59
1014
1519
20 and over
Not known

Median years of teaching

1,001
768
485
338
306
69
8.0

575
469
363
241
91
2

8.0

בהוראה מוכרות ותק שנות
4 עד
59
1014
1519

ומעלה 20
ידוע לא

חציוני ותק

Qualifications להוראה סמיכות
61133Academicאקדמאי
7741,305Qualiifedמוסמך

א' א' שלב מוסמך 30115Unqualiifedבלתי  phaseA.A.
אי שלב מוסמך 452692Unqualiifedבלתי  phase A.
בי שלב מוסמך 416674Unqualiifedבלתי  phase B.

י ; ידוע 848Notלא known
מוסמכים הבלתי המורים 51.850.7אחוז .Percent unqualiifed
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classes and pupils in the educational system החינוך במערכת 1תלמ>ד>ס נ?תות

הספר בבית הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/12. לוח
TABLE XXH/12.  AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AJVD
PER CLASS AND PERCHENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOl.

1959/60; 1971/72 ; תשלב ; תשן
1■;למידיטממוצע /למידיםממוצע

ספר בית 0וג
לימוד וסוג

הספר לבית
Average number
ofpupils per
school

לכיתה
Average number
of pupils per

class

בין הבנים אחוז
הספר בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

Typeof school
and education

תשלבתש'ךתשלבתשךתשליבתשך
נ7/נ1959/601971/721959/601971/721959/60197

כולל 229.1282.830.926.651.950.9GRANDסך TOTAL
עבריי 230.0276.631.026.451.149.9HEBREWחינוך EDUCATION

הכל יסודיסך 249.9260.029.926.051.351.2Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 311.3306.232.627.351.050.6Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 88.082.516.113.460.062.0Schoolsבחי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 37.839.316.913.055.970.1Schoolsבחי for working youth
חטיבת של ספר בתי

343.0
30.049.3Intermediate schools

הביניים
עליסודי 747.5268.229.027.151.247.5Postprimaryחינוך education  total

הכל סך
לימוד Typeסוג of education

תיכוניים ספר 282.4271.735.130.343.040.2Secondaryבתי schools
טרב של תיבוניימ ספר 144.771.931.919.856.744.3Secondaryבתי evening schools

המשך 74.4106.022.72X744.446.5Continuationכיתות classes
מקצועיים■ ספר 169.5208.527.025.075.955.1Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר בתי י■ 167.2247.929.327.366.653.3Agircultural schools

למורימ מדרש לבתי מגינות
205.1 /

285.6
30.6./

34.215.619.0Preparatory classes for teacher
trainingולגננות colleges

למורים דרש מ 149.524.613.111.2Teacherבחי training colleges
ןולגננות

ערבי ARABחינוך EDUCATION
יסודיים ספר 223.1338.629.230.963.255.0Primaryבתי schools

הספר בית תואר לפי הביניים, וחטיבת יסודיים ספר בתי תלמידי  כ"ב/13. לוח
עברי) (חינוך

TABLE XXH/13.  PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS AND INTERMEDIATE
SCHOOLS, BY DESCRD7TION OF SCHOOL (HEBREW EDUCATION)

1953/541971/72 תשלב; עד תשי'ד
Descriptionתואר

הבל ממלכתיסך
State school

עצמאי!ממלכתידתי
TotalState religiousIndependent

schoolschool1
יסודיים ספר Primaryבתי Schools

150,118תשיד 219,12953,57315,4381953/54
239,330תש"ך 357,64494,76323,5511959/60

. 254,960תשכ"ה 397,921115,55427,4071964/65
246,293תש"ל 375,534104,29424,9471969/70 *

חשל"א 245,716 369,80599,66324,4261970/71 i

: 247,508תשלב 366,59195,30423,7791971/72
הבינייפ חטיבת של ספר Intermediateבתי Schools

4,942השל 7,9082,9661969/70
12,124תשל"א 17,9295,8051970/71
20,303תשלב 28,8098,506

1971/72
ישראל. אגודת של 11OfAgudat Israel.
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הכיתה דרגת לפי י, ספר גבת* תלמידים  כ"ב/14. לוח
TABLE XXH/U.  SCHOOL PUPILS 1, BY GRADE

1948/491971/72 תשלב; עד תש'ט

כיתד. חש"טדרגת
1948/49

תשי"ב
1951/52

תש''ך
1959/60

תשכה
1964/65

תשל
1969/70

תשלא
1970/71

§

1971/72 . תשלב

Grade הכל סך
Total

מזה:
בנות

Thereof:
girls

ו

!|
הכל 108,844248,271464,689564,307609,169645,262460,734324,33027.0TOTALסך

עברי 102,064225,36.5432,663516,238536,781542,662551,265276,39626.4Hebrewחינוך education

15,12538,66848,42749,34848,80350,83353,08325,87027.7Iא'

12,12430,21350,72451,16048,21748,43750,50824,60627.3IIבי

12,66525,95451,06750,84347,62448,33449,02823,89126.8IIIגי

48,68723,89726.6IV(48,31■11,88221,89047,38951,33740,422די

11,79320,87944,89751,16951,24851,18749,26724,08026.0Vהי

10,44718,58345,38853,49450,54151,26751,03125,06826.5VIוי

הכל סך 9,76215,86045,35052,97451,75050,85252,64025,60726.2VIIזי Total

הביניים בחטיבת :5,6299,96013,3856,63930.7Thereofמזה: intermedi
ate schools

הכל סך 7,33513,07738,43150,86849,57051,14951,03925,19125.5VIIIחי  Total

הביניים בחטיבת :2,2796,2939,9385,06029.8Thereofמזה: intermedi
ate schools

בלי יסודיות כיתות
3 ברורה דרגה

14,4313,3812,1604,0873,7262,64497713.6Primary schools of
unspeciifed grade3

הבל סך  4,4618,63221,84135,40943,92645,93248,09024,41330.1IXטי Total

הביניים בחטיבת :1,6765,4692,89829.1Thereofמזה: intermedi
ate schools

2,9367,10115,26326,98835,40236,63236,95119,74628.2Xי'

1,8965,01910,70720,22228,90228,50829,73116,17725.1XIיא

9252,4626,58115,21820,50321,42121,75611,85223.8XIIיב

4357211,04414520.9xmיג

2682613859625.7XIVיד

עליסודיות כיתות
ברורה דרגה גלי

1,639140Postprimary classes
of unspecified
grade

למורים כלררש בתי
ולגננות

7139573,0775,0485,0835,0915,3814,78024.6Teacher training
colleges

תלמידים לכיתה; ממוצע 2 כב/7). לוח (ראה העברי בחינוך אחרים" מוסדות וכן אקדמייפ מוסדות ילדיס, גני כילל אינו 1
כב/5. ללוח 2 הערה ראה * עובדים. לנערים הסגר בתי של במכינות תלמידים כולל 3 נבללו. לא מצורפות בכיתות
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(המשך) הכיתה דרגת לפי בבתיספר1, תלמידים  כ"ב/14. לוח
TABLE XXII/U.  SCHOOL PUPILS 1 BY GRADE (CONT.)

1948/491971772 תשל'ב; עד תשט

כיתה חשטדרגת
1948/49

תשיב
1951/52

תשך
1959/60

תשכה
1964/65

תשל
1969/70

חשלא
1970/71

§

1971/72 יתשלגי

Grade הכל סך
Total

:nra
בנות

Thereof:
girls

J3 if

jj §
" >

עוני* 6,78022,90632,02648,06972,388102,600109,46947,93430.6Arabחינוך education4

2,0125,6926,2198,21711,32815,79616,3277,52834.3Iא'

בי ■1,3465,2555,4037,42710,92714,58215,3607,08634.3n '

בי 5,0816,8779,63914,16714,3356,65534.5in'1,1794,236י

9592,3403,921.6,4228,97212,63813,8066,17833.7rvדי

הי .6081,8872,8605,6198,31411,28512,2335,45431.8V

3751,4292,8024,967וי 10,3644,55430.7VIי7,03610,05,

הכל זיסך 231.9392,6793,7435,9818,2278,9363,79829.5VIIי  Total

הביניים בחטיבת :4661,6981,779731.31.2Thereofמזה: interned!
ate schools

הבל סך  566001,8882,9584,6796,4227,0282,79025.7Vmת' Total

הביניים כווטיבת :3211,1401,29553128.2Thereofגווה; intermedi
ate schools

בלי יסודיות כיתות
3 ברורה דרגה

1002350221114910.1Pirmary classes of
unspeciifed grade3

הכל 142564957342,4914,1924,5541,70332.8IXט'סך  Total

הביניים בחטיבת :6721,08641630.2Thereofמוה: intermedi
ate schools

.יי
1542094151,2242,3892,70591930.4X

181863148421,4891,95160427.5XIי"א

1392585359761,36941623.6XIIי"ב

למורים מדרש נתי
ולגננות

12111837035839020032.5Teachers~~י training
colleges

1 Not includingkindergartens and academic institutions. 2 Average per class ; pupils is merged classeswere not counted,
3 Including pupils in preparatory classes in schools for workingyouth. * See note 2 to Table XXII/5.
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בכיתה תלמידים ומספר הספר בית סוג לפי כיתות,  כ"ב/15. לוח

TABLE XXH/15.  CLASSES, BY TYPE OF SCHOOL AND NUMBER OF
PUPILS IN CLASS

1969/701971/72 ונשלב; עד תשל

בכיתה התלמידים Number■?ספר of pupils in class

הספר בית הכלסוג סך
TotalType of school

191014151920242529303435394044454950+

22,1056581,5992,4773,1783,8924,5343,8381,797106261969/70תשל
23,4187541,8552,4993,4344,0304,7434,1861,672128671970/71תשל'א

 24,4539262,0392,6483,4664,2454,8804,3541,74398541971/72תשל"ב  GRAND
כולל TOTALסך

עברי 20,8758681,9112,4573,1153,6784,0903,5261,1843016HEBREWחינוך
EDUCATION

יסודי 14,8077441,4481,6582,2592,6292,9422,33877685Primaryחינוך education 
הכל totalסך

יסודיים ספר 13,4514119161,3022,1482,6202,9352,33577383Primaryבתי schools 
הכל totalסך

כיתות :Thereof_4518116118121511מזה: advance '
mentמקדמות classes

מיוחדים ספר 9882423632907744332Schoolsבתי for handi
capped children

לנערים ספר 36891169663453Schoolsבתי for work
ingעובדים youth

של ספר 9603379985128276292391Intermediateבתי schools
חטיבת

הביניים

על ספר 4,889118414659713861847883365218Postprimaryבתי schools
יסודיים total
הכל סך

תיכוניים ספר 1,796338012218827839550618152Secondaryבתי schools .

לבתי 922612193617Preparatoryמכינות classes
למורים forמדרש teacher train

ingולגננות colleges

תיכוניים ספר Secondary_2935854112בתי evening
ערב schoolsשל

המשך 3174298179773197Continuationכיתות classes'

ספר 2,39877286422384415353290149166Vocationalבתי schools
מקצועיים

חקלאיים ספר 26311424517548419Agriculturalבתי schools

מדרש 2193124158602513/2Teacherבתי training col
legesלמורים '

ולגננות

ערבי 3,578581281913515677908285596838ARABחינוך
EDUCATION

ספר בחי :3,07942961652894976947234905231Thereofמזה: primary
schoolsיסודיים
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בית סוג הכיתה, דרגת לפי העברי, החינוך של ספר בבתי תלמידים  כ"ב/16. ל>ח
(אחוזים) ג ומוצא הספר

TABLE XXn/16.  PUPILS IN SCHOOLS OP THE HEBREW EDUCATION,
BY GRADE, TYPE OF SCHOOL AND ORIGIN 1 (PERCENTAGES)

1961/621970/71 תשלא; עד תשכב

Grade and type of school

Origin1 נ מוצא

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיחאפריקה
AsiaAfrica

ישראל
Israel

הגל סך
Total ספר בית וסוג כיתה דרגת

Primary schools יסודיים ספר בתי

2 "ב 100.07.249.843.01961/622תשב
2 ''ז 100.09.159.331.61966/672תשב

הכל 100.011.961.226.91969/702תש"ל2פך  total
כיל7ה דרגת Gradeי

100.015.463.021.6Iאי
'100.014.462.7בי 22.9II .

100.013.262.224.6niגי
יר' 100.012.261.925.9IV
100.011.161.927.0Vהי
100.010.259.929.9VIוי

הכל סך  100.09.560.130.4VIIזי  Total
ביניים חטיבת :100.08.563.627.9Thereofמזה: intermediate schools
הכל 0ך  100.08.857.433.8VIIIחי Tota l
ביניים חטיבת :100.04.473.222.4Thereofמזה: intermediate schools

עלבתי schools■Postprimaryיסודייםספר
100.06.426.267.41961/62תשכב
100.07.735.656.71966/67תשכ"ז

100.010.242.647.2תשל 11969/70

הכל סך  100.011.443.645.01970/71תשל"א  Total
גיחה Gradeדרגת

3 100.012.651.136.31X5ט'
100.0.11.445.243.4Xיי

100.010.740.049.3XIיא

100.09.831.958.3xnי"3
100.08.727.064.3XIIIי"ג
100.09.931.059.1XIVיד

ספר בית Typeסוג of school
תינוניים ספר 100.012.032.0156.0Secondaryבתי schools

למורים מדרש לבתי 100.017.730.152.2Preparatoryמכיגות classes for teacher
trainingולגננות colleges

ערב של תיכוניים ס0ר 100.011.966.421.7Secondaryבתי evening schools
המשך 100.016.220.962.8Continuation.כיתות classes

מקצועיים ספר 100.09.558.132.4Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 100.011.461.527.1Agriculturalבתי schools

Teacher training colleges ולגננות למורים מדרש בתי
100.010.126.763.21961/62השכ*ב
100.06.033.061.01966/67וושכז
100.07.332.260.51969/70חשל

100.07.234.758.11970/71תשלא

' Israel born were classiifed according to father's continent of birth.
* Incl. pupils in classes without clear grade.
נ Excl. intermediate schools.

האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל י^ידי 1

ברורה. דרגה ללא בכיתות תלכידים כולל 2
ביניים. חטיבת כולל לא 3
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העברי, החינוך של ספר בבוני 17 עד 14 בני תלמידים כ"ב/17. לוח
היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים לימוד וסוג מוצא גיל, מין, ל0י

TABLE XXO/17.  PUPILS AGED 1417 IN SCHOOLS OF THE HEBREW
EDUCATION, BY SEX, ORIGIN AND TYPE OF EDUCATION

)RATES PER 1,000 OF THE JEWISH POPULATION)
1966/671970/71 תשלא, עד תשכז

הבל סך
Total

OirginמוצאSex1מין 1

בנים
Boys

בנות
Girls

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

1966/67
1969/70

1966/67
1969/70

1966/67
.1969/70
1970/71 TOTAL
Type of education
Secondary schools
Preparatory classes for teacher
training colleges

Secondary evening schools
Continuation classes
Vocational schools
Agricultural schools

הכל TOTALסך
620.3582.4660.8S12.0734.0
668.2631.0707.1548.7814.8

י Pirmaryסודיחינוך education
91.099.482.0133.448.2
77.888.266.8106.639.8

עליסודי iryחיגוך educationPostpirm!
529.3483.0578.8378.6.68S8
590.4542.8640.3442.1775.0 '
602.7555.1652.7459.2778.7

446.3
24.6

2.3
60.0
219.6
25.8

152.5
8.4

; 343.2
27.4

211.1
5.7

275.6
16.3

4.8 4.7
12.5 35.6
244.7 . 209.5
36.3 32.3

3.4 4.0
31.4 33.5
268.6 239.7
34.9 33.6

תשב"ז
תש"ל

תשכיז
תשיל

תשביז
תשיל

תשל"א0ךהכל2
לימוד סוג

תיכוניים ספר בתי
למורים מדרש לבתי מכינות

ולגננות
ערב של תיכוניים ספר כתי

המשך כיתות
מקגועייט ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

See note 1 to Table ?001/16.
Excl. pupils in intermediate schools, whose rate is 14.5.

נ*נ/16. ללוח 1 הערה ראה 1
.145 ששיעורם ביניים, בחטיבות תלמידים כולל לא 2

חינוך וסוג דת לפי / הערבי בחינוך תלמידים  כ"ב/18. לוח
TABLE XXH/18.  PUPILS IN ARAB EDUCATION \ BY RELIGION

AND TYPE OF EDUCATION
1971/72 ; J^IKff

מוסדות
במזרחמו6דותמוסדות

חינון וסוג דת .
הכל סך
Total

רשמיים
Oiffcial

רשמיים גלתי
Nonoiffcial

ירושלים
InstitutionsReligion and type of education

institutionsinstitutionsin East
Jerusalem

הכל 123,74095,89313,08314,764TOTALסך
Religionדת

94,22275,9753,51214,735Moslemsמוסל&ים
18,9029,6299,24429Chirstiansנוצרים
10,39910,284115Druzesדרי^יפ
2175212Othersאחריס

חינוך Typeסוג of education
ילדים 14,27110,7092,2541,308Kindergartensגני

לחטינת יסודי 99,58678,2988,16413,124Primaryמינוך education and intermediate
1 schools1הביניים

עליסודי 9,4936,4962,665332Postprimary,חינוך education .

ולגננות למורים מדרש 390390Teacherבתי training colleges

. See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1
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REDUCTION IN SCHOOL FEES AND MATRICULATION EXAMS בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות

כיתה ודרגת לימוד בשכר הנחה דרגת לפי עליסודי, מינון תלמידי  כ"ב/19. לוח
וערבי) עברי (חינוך

TABLE XXD/19.  PUPDLS IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY DEGREE OF
REDUCTION LN SCHOOL, FEES AND GRADE (HEBREW AND ARAB EDUCATON)

1969/70 ; 1970/71 ; תשלא ; תשל

Type of education
and grade

100

2 לימוד משכר ההנחה nmj
Percentage of reduction out of fees2

80 60 50 40 320

2 להנחה
Not

entitled
to reduc
tion*

1 הכל סך
Total 1

לימוד סונ
כיתה ודרגת

Hebrewעבריחינוך education

129,8926,63525,9897,9936,3131,57611,0185,30365,0651969/70תש"ל.

תשל"א
הכל סך

ודרגת לימוד סוג
ביתה

131,3076,23426,9807,2175,4741,3837,7434,47871,7981970/71  TOTAL

Type of education
and grade

ספר בתי
תיכוניים

היכל כך
59,3934,79016,8604,4462,9221,0823,1622,10724,024Secondary schools 

total

IX'10,104"16,9041,6723,429643372136343205טי
16,7162,3725,1511,2418632948646335,298Xיי

13,5664224,4211,3568503359356534,594XIי'א

12,1183103,8351,2028333151,0116143,998XIIי''ב

8914244429230xniיג

לבתי מכינות
למורים מדרש

ולגננות
הכל סך

3,52731362S ■268174541791561,755Prep. classes for tea.
cher training colle
ges  total

95410478271122215695JXטי

8871711548247194951314Xו"

876142158463216035384XIיא
810241817553124855362xnיב

ספר בתי
של תיכוניים
הכל ערבסך

1,04912315527294440631Secondary evening
schools  total

.20136ט' 24
■ 1 1139IX  

287833247*י
86147X

287462911יא
1510176XI

274יב


371410


2123169XII
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כיתה ודרגת לימוד בשכר הנחה דרגת לפי עליסודי, חינון תלמידי  כ"ב/19. לוח
(המשך) וערבי) עברי (חינוך

TABLE XXII/19.  PUPDLS IN POSTPRIMARY EDUCATION, BY DEGREE OF
REDUCTION IN SCHOOL FEES AND GRADE (HEBREW AND ARAB EDUCATION)

)CONT.) ■. ■ ■' V■ 

תשל"<>תשל ,1969/701970/71 ; 1

לימוד סוג
כיתה ודרגת

הכל1 סך
Total 1

אינם
זכאים
2 להנתה
Not

entitled

2 לימוד משבר ההנחה אחוז
Percentage of reduction out of fees2

Type ofeducation
and grade

to reduc
tion2

032040506080100

המשך כיתות
הכל סך 

טי

7,547

1,614

188

19

363311

2

1,580

7

165,683

1,586

Continuation classes
total

IX
יי י■2,054; 1102,043X

1,897811615475291,020XIיא
1,982י"ב 882017581171,034XII

מקצו ספר בתי
הנל 8ייםסך

ט'

52,285

20,021

1,008

261

8,585

2,786

2,317

516

2,235

468

206

25

2,560

483

2,060

406

33,314

15,076

Vocational schools 
total

IX
16,1473903,161810829699277779,184Xיי

10,3872261,515579560516795506,227XIי"א
4,868114824315288354022812,609XIIי"ב
.6101320867652344י"ג 33157xin
25249130253251361XIVי"ד

ספר בתי
חקלאיים
הכל סך

ט'

7,506

2,193

564

117

123

14

81

ר

30218

7

99

7

6,391

2,041

Agricultural schools
total

IX
2,3196499424102,199Xלי

י"א ..1,612, 21351271390401,178XI
1,3821704938139742973xnי"ב

Arabערבי*חינוך education4

יתש"ל 6,4771,348344243426571,0453,5991967/68

תשל"א
הכל סך

טי

7,797

2,936

1,122

500

291

60

28

7

34

8

30

6

79

18

1,234

230

4,979 '

2,107

1969/70  TOTAL

IX
2,22660812471512123581,090Xיי

.י"א 1,52287384729362 .1,031XI
; ■ 1,11363467520284751XIIי"ב

' Discrepancies between the number of pupils in this table and
Tabel XXII/7 derive from differences in the period and sources
of data. 2 See explanation in the introduction.
3 Incl. tabout 1 ,500 pupils who were granted 30% reduction.
4 Not incl. unoiffcial institutions which are not under the
supervision of the Ministry of Education and Culture and
institutions in East Jerusalem ; see introduction.

נובעים ב"ב/7 ללוח בהשוואה התלמידים במספר הבדלים 1
הנתונים. ובמקורות במועדים מהבדלים

במבוא. הסברים ראה 2
משכר 30X של מהנחה שנהנו תלמידים כולל.ב1,500 3

הלימוד.
משרד בפיקוח שאינס רשמיים בלתי מוסדות נכללו לא *
מבוא. ראה ירושלים; במזרח מוסדות ובן והתרבות, החינוך
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בגרות בבחינות שעמדו תלמידים  כ"ב/20. לוח
TABLE xxn/20.  GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS

1948/491970/71 תשלב; עד WTt
עברי Hebrewהינק education

הכל םך
הכל סך
Total

פנימיים חיצונייםנבחנים ערבינבחנים חינוך
InternalExtenralArab education
graduatesgraduates

תשט
תשיא

802
942

802
942

802
86577

1948/49
1950/51 2,9812,9042,540364771956/57תשיז

3,5583,4643,238226941960/61תשב"א תשב"ד
תשבו
חשגז

7,255
8,182
10,732

7,173
8,182
10,588

6,573
7,183
9,408

(600)
860

1,180

82
139
144

1963/64
1965/66
1966/67

10,51410,3468,8591,4871681967/68תשכיח "ט תשב
תשל

10,511
11,043

10,347
10,831

8,608
9,058

1,739
1,773

164
212

1968/69
1969/70 10,94310,6938,9501,7432501970/71תשל"א

הלימוד, שנת הלימוד, מגמת לפי תיכוני, על בחינוך תלמידים  כ"ב/21. לוח
וגיל מין

TABLE XXII/21. _ pupils jjy POSTSECONDARY EDUCATION, BY COURSE,
YEAR OF STUDY, SEX AND AGE
1970/71 ; 1971/72 תשלב; /N^WJi

Year of study,
sex and age

Course of study הלימוד נעמת

" 0

P 2
E>

£ 1
C n

p E

8.5
9S C .

1{*
3 g S
lfoeit I

c i

e !

r 
סיעוד
Welfare

2 4g
E

811
E 13 S
,_.a c

£ o

1
aC.S g
jvnc ccP,;3 £pfi: 2^a S5S

הכל סך
Total

לימוד, שנח
וגיל מין

1970/71
1971/72  TOTAL
Yearof study

I
II
III
IV

Sex
Men
Women

Age
1824
2529
30 and over
Not known

1,265
1,598

876
824

1,289 338
219 247
90 163
 76

789
809

667
436
495

320
504

459
299
66

1,364
2,112

960
841
182
129

1,498
614

814
548
674
76

600
680

330
266
84

59
621

646
31
3

1,151
1,239

491
385
363

42
1,197

1,164
38
37

4,696
6,113

3,530
1,916
484
183

5,123
990

3,913
1,432
408
360

5,089
5,387

2,568
2,231
588

628
4,759

4,976
376

35

15,041
17,953

9,506
6,105
1,954
388

8,459
9,494

512,639
3,160
1,683
471

תשלא
הכל תשל"בסך

הלימוד שנת
א'
בי
גי
די

מין
גגרים
נשים

1824
2529

ומעלה 30
ידוט לא

גיל

1 1n 1971/72 inc1. 1 , 1 26 pupils in gradesXUIXIVin vocational
schools. See introduction. 2 Incl. laboratorians, physiothe
rapists, occupational therapists, Roentgen technicians, and
dentists' assistants. 3 Incl. music, plastical arts, theatre and
cinematographic arts. " Incl. guides, travel agents, social
and community workers, youth institutions etc. 5 Incl.
174 pupils aged 17, of whom 100 in pedagogical courses.

בבתי י"גי''ד בכיתות תלמידים 1,126 בולל בתשל''ב 1

עובדי כולל: 2 במבוא. הסבר ראה מקצועיים; ספר
סייעות רנטגן, טכנאי בעיסוק, ריפוי פיזיוטרפיה, מעבדה,
פלסטיות, אומנויות מוסיקה, כולל: 3 שיניים. ברפואת
נסיעות, וסוכני דרך בולל:מורי 4 והקולנוע. הבימה אמנות
בולל 5 וכוי. נוער מדריכי וציבורית, סוציאלית עבודה
מורים. להכשרת במגמות 100 17,מד,ם בגיל תלמידים 174

593 חינוך



academic institutions אקדמיה מ1סדוו*

האקדמייםנ במוסדות תארים ומקבלי תלמידים  כ"ב/22. לוח
TABIJE XXn/22.  STUDENTS AND RECIPnENTS OF DEGREES

IN ACADEMIC INSTITUTIONS J

1948/491970/71 ; תשלא עד תשיט

תשלא
1970/71

תש"ל
!969/70

חשב'ט
1968/69

תשכ"ה
1964/65

תש"ך
1959/60

תשי"א
1950/51

תשיט
1948/49

Totalהכלסך
6353,022,תלמידים 19,27518,36832,38937,34340,087STUDENTS

ראשונה שנה :4051,0852,9256,0558,9049,8179,480Thereofמזה: First year
מחקר 881489278521,3801,3511,729Researchתלמידי students
תארים 1933131,3722,4914,4184,9756,451RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

העבו University2Hebrew■יו21האונבירסיטה

9572,0686,27710,164312,73113,56213,962STUDENTSתלמידים
ראשונה שנה :2157992,0193,35733,2483,2962,853Thereofמזה; First year
מחקר 861464755808297391,026Researchתלמידי students
תארים 581257071,6622,3672,3882,901RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

לי טכנולוגי מכון elשראלהטכניון Institute of TechnologyTechnion  Isra
6789541.9713,92845,6596,2536,922STUDENTSתלמידים

ראשונה שנה :Thereof(1,200)1902864429621,0531,240מזה: First year
מחקר 440127281334358Research'22תלמידי students
תארים 1351885775659241,0221,120RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

אביבאוניברסיטת UniversityTelתל Aviv

6162,1267,1028,4068,978STUDENTSתלמידים
ראשונה שנה :2889572,2032,2192,410Thereofמזה: First year
מחקר Researchתלמידי students
תארים 401266551,0551,219RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

BarIlanלןבראייברסיטתאונ University

4111,4063,6414,3884,775STUDENTSתלמידים
ראשונה שנה ו1765101,106מזה: ,2351,226Thereof: First year
מחקר 1252047Researchתלמידי students
תארים 48126271356716RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

Haifaחיפהיברםיטתאונ University

5652,2032,9133,087STUDENTSתלמידים
ראשונה שנה :2698411,146950Thereofמזה: First year
תארים 131157365RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

Negevהנגביברםיטתאונ University

7191,4021,834STUDENTSתלמידים*
ראשונה שנה :453681841Thereofמזה: First year
תארים 2355RECIPEINTSמקבלי OF DEGREES

למדע ויצמן Weizmannמכון Instituteof Science

_תלמידים _ 179334419529STUDENTS
מחקר תלמידי _מזה: _ 145232248298Thereof: Research students
תארים .מקבלי  12707675RECIPIENTS OF DEGREES

1 See definitions in the introduction. z Incl, Tel Aviv
Branch (since 1959/60). J 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. * Students
of the Institute for Higher Education in the Negev, who study
for the Msc. Eng. degree were included with the Technion.

בתל השלוחה כולל 2 במבוא. הגדרות ראה 1

לא אביב בתל בשלוחה 3 בתש''ך). (החל אביב
החברה למדעי לפקולטה חדשיט תלמידים התקבלו
בחשבז. החל למשפטים ולפקולטה בתשכ"ו, החל
לקראת בנגב, גבוהה להשכלה במכון הלומדים *
הטכניון. תלמידי בין נמנו בהנדסה מגיסטר תואר
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האקדמ"מ במוסדות האקדמי הסגל  כ"ב/23. לוח
TABLE XXII/23.  ACADEMIC STAFF IN ACADEMIC INSTITUTIONS

1948/491970/71 תשלא; עד תשט

חשליאתשלתשכטחשכ'התשךתשיאתשט
1948/491950/511959/601964/651968/691969/701970/71

העברית! Theהאוניברסיטה Hebrew University'
. האקדמי 278הסגל 2089151,1891,4321,5461,695Academic staff

ומרצים פרופסוריט 116מזה: 982414379901,0861,147Thereof: Profes. S Lectur.
Technion  Israel InstituteofTechnology לישראל טכנולוגי מכלן  הטכניון

האקדמי 114הסגל 854286379521,1151,220Academic staff
ומרצים פרופסורים 22מזה: 20194374460570651Thereof: Profes. S. Lectur.

אביב תל Telאוניברסיטת Aviv University
האקדמי הסגל 983941,5311,7281,922Academic staff

ומרצים פרופסורים :50143706655766Thereofמזה: Profes. St. Lectur.
בראילן BarHanאוניברסיטת University

האקדמי _הסגל _90222508732805Academic staff
ומרצים פרופסורים :26140341349342Thereofמזה: Profes. £ Lectur.

חיפה Haifaאוניברסיטת University
האקדמי הסגל 92270336430Academic staff

ומרצים פרופסורים מזה: 
198598166 Thereof: Profes. £ Lectur.

הנגב Negevאוניברסיטת University
האקדמי הסגל 

258375541Academic staff
ומרצים פרופסורים מזה; 120219217Thereof: Profes. £ Lectur.

למדע ויצמן Weizmannמבון Institute of Science
האקדמי Academicהסגל staff

1 Incl. the Tel Aviv Branch (since 1959/60). גתש''ך). (החל אביב בתל השלוחה בולל 1

הלימוד תחום לפי ,* העברית האוניברסיטה  כ"ב/24. לוח
TABLE XXn/24.  THE HEBREW UNIVERSITY ,ג BY FD3LD OF STUDY

1970/71 , t^'^v^

הבל סך
g8
** t. משפטים§■

g gilla
TotalTZ §If

" s

co Spyi o
TZ
M

Lawr?|"1S£M£'5,

האקדמי 1,69538818248493484100ACADEMICהסגל STAFF
ומרצים פרופסורים :1,1472961352435725877Thereofמזה: Profes. <i Lectur.

13,9625,7013,6927629222,353532STUDENTSתלמידים
ראשונה שנה תלמידי :2,8531,199647199184489126Thereofמזה: First year

6,7293,7901,52221426685384Femalesנשים
מחקר 47474Research<16"1,0263129852תלמידי

תארים 2,9011.122593310155564S157RECIPEINTSמקבלי OF DEGREES 5

5 ותעודות
נשים :81,275708228794020614Thereofזה: Females

1,91675843529624.31588Bachelorsבוגרים
נשים :92150118474161397Thereofמזה: Females

3092405217Diplomasתעודות5
:18617214Thereofמזה:נשים Females

[5369299146מוסמכים OS17449Masters
:1493128519615Thereofמזה:נשים Females

לפילוסופיה .140327235820Phדוקטורים D.
1942מזה:נשים


562Thereof: Females

1 Incl. librariansandarchivists. 2 Incl. social work and crim
inology. 3 Incl. dentistry, pharmacology and public health.
♦ For change in classification of research students, see intro
duction. 5 See introduction. < Incl. 12 masters in phannaco
logy, 6 masters in public health, 71 M.Ds. and 19 D.M.Ds.

וקרי סוציאלית ענודה כולל 2 וארכיונאות. ספרנות כולל 1

הצינור. ובריאות רוקחות שיניים, רפואת כולל 3 מינולוגיה.
ראה 5 ראהמנוא. התחום, לפי מחקר תלמידי במיון שינוי בדבר *

לבריאות מוסמכים 6 לרוקוזות, מוסמכים 12 כולל 6 נוברא.
שיניים. לרפואת דוקטורים 19 ו לרפואה דוקטורים 71 הציבור,
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מחלקות לפי לישיאל, טכנולוג* מכון  הטכניון  כ"ב/25. ליח

TABIJE XXH/25.  TECHNION  ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
BY DEPARTMENTS

1970/71 ; H^VS)

Engineeringהנדסה

הבל סך
Total

ארכיטק
טורה

Architec
ture

נ אזרחית
Civil 1

מכונות
Mechani

cal

bnvn
Electrical

2 כימית
Chemical2

אוירונוטית
Aero
nautjc

חקלאית
Agri
cultural

תטשייה
וניהול
Industry
and Man

מדעים3
Sciences3

agement

האקדמי 41,2208J1298616036814295476ACADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :46516397487317492654210Thereofמזה: professors and lecturers

5238749501,3904324822347291,025STUDENTS(6,922)תלמידים

ראשונה שנה תלמידי 72(1,200)מזה: >8818420285884886151Thereof: ifrst year students
802208751620978835315females'נשים

מחקר 358947423814131142138research'תלמידי students

תארים 1,12073134166243777740128182RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :54Thereofל128291723133מזה: females
■ 8746810512921458623510994Bachelorsמוסמכים
נשים :92281413103429Thereofמזה: females

1919Diplomasתעודות
נשים :99Thereofמזה: females
1715153021161241751Magistersמגיסטרים

נשים :2012314Thereofמזה: females
למדעיט .561478331218Dr.Scדוקטורים

נשים 73מזה:
11■ 2Thereof: females

1 Incl. mine engineering. 2 Incl. food engineering and biotechnology. 3 11101.

instruction of teachers, computer sciences and economics. * Excl. teachers in medical
school ; incl. 27 general teachers, 9 professors and lecturers, 5 teachers in medical
engineering  all of them professors and lecturers. > Incl. 60 students in the medical
school, 11 studentsofmedical engineering and students in unknown courses. <> Incl.
students in unknown courses.

הכשרת כולל 3 וביוטכנולוגיה. מזון הנדסת כולל 2 מחצבים. הנדסת כולל 1

בולל לרפואה; ה0פר בביח מורים כולל לא * וכלכלה. ה8חשכ מדעי מורים'
כולם רפואית, בהנדסה מורים 5 ומרצים, פרופסורים 9 מהם כלליים, מורים 27
תלמידים 11 לרפואה, הספר בבית תלמידים 60 כולל 5 ומרצים.  פרופסורים
שתחום תלמידים גולל 6 ידוע. לא לימודיהם שתחום ותלמידים רפואית בהנדסה

ידוע. לא לימודיהם

ר"

§
>



הלימוד תחום לפי אביב, תל אוניברסיטת  כ"ג/26. לוח
TABLE XXH/26.  TEL AVIV UNIVERSITY, BV FIELD OF STUDY

1970/71 ; K^VT\

הכל הרוהסך מדעימדעי
הטבערפואהמשפטיםההברה מדעי

TotalHumani
tiesSocialLawMedicineומתימטיקה

Sciences sciences

האקדמי 1,92264130270298611ACADEMICהסגל STAFF
ומרצים פרופסורים :7661747820279215Thereofמזה: Professors and

lecturers

8,9783,2822,7891,0605811,266STUDENTSתלמידים
4,1462.222951331157485Thereofמזה:נשיס :Females

ראשונה שנה 2,410948694200100468Firstתלמידי year students
מחקר Researchתלמידי students

תארים 1,219S0642222269RECIPIENTSמקבלי OF
DEGREES

נשים :658456107689Thereofמזה: Females
825262403160Bachelorsבוגרים

נשים .נ!וה: 40425010549Thereof: Females
Diplomas_2041977תקורות

נשים :184184Thereofמזה: Females
17446122294Mastersמוסמכים

נשים :68222638Thereofמזה: Females
לפילוסופיה ,161דוקטורים 15Pb.D.

נשים :22Thereofמזה: Females

הלימוד תחום לפי בראילן, אוניברסיטת  כ"ב/27. לוח
TABLE XXH/27.  BARttAN UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY

1970/71 .

הכל ]Cהרוח מדעי
החברה הטבענזדעי מדעי

משפטיס
TotalHumanitiesSocial

sciences
ומתימטיקה
SciencesLav.'

האקדמי 80526527425412ACADEMICהסגל STAFF
ומרצים פרופסורים :342137106936Thereofמזה: Professors and ■

Lecturers

4,775.2,1621,75981638STUDENTSתלמידים
נשים :2,949:1,5698725044Thereofמזה: Females

ראשונה שנה 1,22648449521136Firstyearתלמידי students
מחקר 4721917תלמידי

Research students

תארים 716255287174RECIPIENTSמקבלי OF
DEGREES . .

נשים :443174146123Thereofמזה: Females
618192269157Bachelorsבוגרים

נקים :392142137113Thereofמזה: Females
4343Diplomasתעודות

:2727Thereofמזה:נקים Females
55201817Mastersמוסמכים

:245910Thereofמזה:נקים Females
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הלימוד תחוס לפי חיפה, אוניברסיטת  כ"ב/28, לוח

TABLE XXII/28.  HAIFA UNIVERSITY, BY FD3LJD OF STUDY

1970/71 תשלא;

הכל סך
Total

הריח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social sciences

האקדמי 430205225ACADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :1668482Thereofמזה: Professors arid lecturers

3,0871,9271,160STUDENTSתלמידים

ראשונה שנה :950528422Thereofמזה: First year

1,8871,306581Femalesנשים

תארימ 36529075RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :20116536Thereofמזה: Females

29522075BACHELORSבוגרים

:14510936Thereofמזה:נשים Females

7070DIPLOMASתעודות

נשים :5656Thereofמזה: Females

הלימוד תחומ לפי הנגב, אוניברסיטת כ"ב/29. לוח

TABLE XXII/29.  THENEGEV LNIVERSITY, BY FIELD AF STUDY

1970/71 ; ולשלא

הבל סך
Total

הרוח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social
sciences

הטבע מדעי
ומתימטיקה
Sciences

הנדסה
Engineering

האקדמי 541200214127ACADEMICהסגל STAFF

פרופסורים מזה:
ומרצים

217728362Thereof: Professors and
lecturers

714STUDENTS'1,843594295231תלמידים

ראשונה שנח :841264167134276Thereofמזה: First year students

69743113412210Femalesנשים

(בוגרים) תארים 55352720Recipientsמקבלי of degrees
)bachelors)

נשים :2514182Thereofמזה: Females

/1 See note * to Table XXn22. ללוחכ"ב/22. 4 הערה ראה 1
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ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי אקדמיים1, במוסדות תלמידיט  כ"ב/30. ליח
לימוד ותחוס תואר עלייה,

TABLE XXII/30.  STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS 1, BY SEX AGE,
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION, DEGKES AND FIELD

OF STUDY
1970/71 ■, תשליא

Studentsתלמידים

הבל סך
תואר לקראת
degree students

בוגר
Bacheloi'תעודה לקראת

מוסמך תואר
Total

דוקטורמזה: או
הכל א'סך ,Diplomaשנה Master
TotalThereof:or Doctor degree

ifrst yearstudents

הכל 36,13627,8308,4868,306TOTALסך

20,63414,9504,4145,684Malesגברים
15,50212,8804,0722,622Femalesנשים

Ageניל

19 2,7542,7311,55223Upעד to 19
20217,5977,4103,2201872021
222412,99910,7382,0652,2612224
25296,4423,4296443,0132529

ומעלה 305,2372,6737402,56430 or more
ידוע 1,107849265258Notלא known

35,52927,2748,2938,255Jewsיהודים

ותקופת לידה ofעלייהיבשה immigrationh and periodContinent o f b i r

ישראל 20,48815,8255,2644,663Israelילידי born
ישראל יליד: 2,5181,987706531Fatherהאב born in: Israel

072399163AsiaAfrica,]1,235אסיהאפריקח
15,98812,3593,8753,629EuropeAmericaאירופהאמריקה

ידוע 747407284340Notלא known
אסיהאפריקה 3,6372,979898658Bornילידי in Asia Africa
1934 עד עלו :82,0281,618427410Thereof>ד\. immigrated

up to 1954
אירופהאמריקד, 11,1538,3072,0792,846Bornילידי inEuropeAmerica
1954 עד עלו :6,0974,3159291,782Thereofמות: immigrated

up to 1954
ידועה לא לידה 2511635288Continentofיבשת birth not

known

150755619351NonJewsלאיהודים

Field of study לימוד Bitin
 mvr ^s^^11,5919,5103,0922,081Humanities
החברה 9,0357,2882,2331,747Socialמדעי Sciences

£71,8151,671416144Law!פטים
1,4901,038271452Medicineרפואה

ומתימטיקה הטבע 5,6013,5061,2832,095Sciencesמדעי
507384116123Agricultureחקלאות
6,0974,4331,0751,664Engineeringהנזקה

1 Foreign students and students of special courses are not
included (see introduction).

לימוד נתוכניות ותלמידי!: זרים תל8ידיס נכללו לא 1

מבוא). (ראה מיוחדות
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adult education מבוגרים חינוך

למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  כ"ב/31. לוח
והתרבות החינוך משרד מטעם

TABLE XXII/31.  PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED
BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

19511972
January each year שנה כל ינואר

הכל :Thereofמזה:Totalסך

לומדיםכיתות
עבודהUJpanimאולפנים אולפני

Work גה11^ק1ז1

ClassesStudents
לומדימכיתותלומדיםכיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,437329078190
19552,09431,8082868313199
196080613,135661,13832496
196599016,2491903,977931,689
196879412,8231031,7041201,990
196979614,2451373,1591141,959
197080014,4841793,5191272,068
197193916,0612534,9321522,556
197297216,8902885,4381502,762

מקצועית והשתלמות להכשרה1 בקורסים לומדים  כ"ב/32. לוח
העבודה משרד מטעם למבוגרים

TABLE XKO/SZ.  STUDENTS EV VOCATIONAL TRAINING COURSES 1 AND
SUPPLEMENTARY TRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY

OF LABOUR
19501971

19501955196019651968196919701971

הכל 7,91713,77511,40310,24014,94315,30014,86415,427TOTALסך

הקורס 0Typeוג o f course
מקצועית 7,2734,5475,2635,60011,46110,48010,02410,504Elementaryהכשרה vocational

training
מקצועית 6449,2286,1404,6403,4824,8204,8404,923Supplementaryהשתלמות vocatio

nal training
Vocationמקצוע
5,4291,0978331,4002853406501,122Buildingבניין
9652,0125,2364,0003,9994,3804,1852,548Metalמתכת work
873293623602568516966Woodקץ work

5363,7362982801328072210Clericalפקידות work
טכנאות, 1,7911652,0903,4215,2505,54927,092Practicalהנדסאות, engineering,

technicalהדרכה work and in
struction

מלונאות, נית, 1,2401,0221,0403,7052,3342,9292,115Domesticכלכלת economy, hotel
ונדי keepingתפירה ,sewing etc.

9003,5703,4871,0703,1452,8311,3102,274Miscellaneousשונות

1 Excl. on the job training. 2 In 1971, there were 5,641 students 0*" ,1971 בשנת בולל 2 בעבירה. אימין כילל לא 1

practical engineering and technical work. See explanation in introduction. כמבלא. הסבר ראה יטכנאלת הנדסאות תלמידי 5,641

EDUCATION 600



בריאות "ג. כ פרק
את השאר בין מונעת" ורפואה ציבוריות אות
הברי שיתתי את ולילד לאם התחנות שירותי
ובמחלות' במגפות מלחמה החינזן' במוסדות אות
רפואה חומרי על פיקוח מונע' פסיכיאטרי טיפול

התברואה. על הבריאות משהד של והפיקוח
החלמה. בתי גם .בגללו חולים" "בתי בסעיף
גם נכללו שיניים" רפואת "מרפאות בסעיף
ואילו שיניים וטכנאות שיניים לרפואת מעבדות
רפו מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים בסעיף

פרטיים. רפואה ומעבדות אה
את כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
ושירותים לסחורות הבריאות משרד הוצאות

הפיתוח). תקציב במסגרת הוצאות (כולל
המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
בתקציב לבריאות המחלקה הוצאות כוללת
לפיקוח הוצאות ובגוסף רגי.ל והבלתי הרגיל
המח מתוך הספר, בבתי שיניים ורפואת רפואי
של תברואה שירותי כולל (לא לחינוך לקה

הרשויות).
רווח למטרת שלא המוסדות של ההוצאה
מוסדות של פעולותיהם את כוללת לבריאות
(הבונד הציבורי הסקטור בבעלות .שאינם בריאות
הלאומיים) והמוסדות המקומיות הרשויות שלה'
מוסדות עסקי. בסיס על פועלים אינם אולם
היתר בין כוללים רווח למטרת שלא הבריאות
דוד מגן "הדסה", השונות' החולם קופות את
החולים בית בסרטן' למלחמה הליגה אדום'
בתי חולים' ביקור החולים בית צדק, שערי

ועוד. המיסיון של החולים
לבריאות "אחר" סקטור של ההוצאה
מכוני פרטיים, לרופאים ההוצאה את כוללת
מכשירים קניית וכך פרטיות ומעבדות רפואה

 הבית. משקי ידי על ותרופות רפואיים
מקורות

וכן הכללי' החשב של ביצוע דוחו"ת א.
כספיים דוחות ב. הלאומיים; המוסדות דוחות
של כספיים דוחות ג. המקומיות, הרשויות של
המופנים שאלונים וכן רווח למטרת שלא מוסדות
בנייה; וגמר התחלות של אומדנים ד. אליהם;
למקורות . בהתאם המשפחה. הוצאות סקרי ה.

תקציב. לשנות האומדנים כל נערכו אלה
הקודם לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
הבאים. התיקונים האומדנים בסדרת הוכנסו
הגבייה הוצאות לגבי השלמה נערכה .1
אחת של הוצאות ונכללו החולים בקופות
באומ נכללו שלא הקטנות החולים מקופות

הקודמים. דנים

לבריאות הלאומית ההוצאה
והפגרים הגדרות

הוצאה א. כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
(כולל ומשכורת שכר  שוטפים לשירותים
שוטפות וקניות דירה שכר נלווים), תשלומים
להשקעה הוצאות ב. מכירות); (בגיכוי נטו

קבועים. בנכסים
מקיפה לבריאות השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרכו אשר הבריאות' שירותי כל של ערכם את
הנדונה. בשנה האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
במיש נקנו אשר השירותים את הן כוללת היא
את והן עסקיים מגופים המשפחות ידי על רין
שלא מוסדות ידי על להן סופקו אשר השירותים
במחירים ציבוריים ומוסדות רווח' למטרות
האחרו השירותים ערך כאשר חינם' או מחלים
בניינים על הפחת הייצור. הוצאות לפי נמדד נים

נמדד. לא וציוד
כוללת אינה לבריאות הלאומית ההוצאה
כתוצ הצמדה. והפרשי ריבית ,על ההוצאות את
הבריאות שירותי של הנמדד הערך אין מכך את
אלה שירותים של המימון מדרכי מושפע

וכוי). מסים מלוות, (מענקים'
והמוסדות המקומיות הרשויות של ההוצאה
הצמדה והפרשי ריבית על רווח למטרות שלא
של אומדן נערך לא לקו; מתחת בלוחות מובאים
מאחר לבריאות הממשלתית בהוצאה הריבית
השירות. סוג לפי הרבית את לסווג ניתן שלא
הקמת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים

בריאות.

לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג
הלאומית ההוצאה סיווג סקטור. לפי א.
לסיווג ברומה נערך הסקטור לפי לבריאות

.(569 ע' (ראה לחיגוך הלאומית ההוצאה
הבריאות שירותי השירות. סוג לפי ב.
המוסדות המקומיות, הרשגיות הממשלה' של
בסיס על הניתנים והשירותים רווח למטרת שלא
המוס של הענפית לפעילות בהתאם מוינו עסקי
האחיד ל"סיווג בהתאם הוגדרו הענפים דות.
המרכזית הלשגה של "1970 הכלכלה ענפי של
ההוצ כל .(33 מם' טכני (פרסום לסטטיסטיקה
ומכשירים תרופות לקניית בית משקי של אות
השונים התעשייה ענפי ע"י המיוצרים רפואיים

נפרד. כולל בסעיף סווגו
"מרפ הסעיף כולל האחיד לסיווג בהתאם
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מונעת רפואה
ובילד באם טיפול מרכזי

על חודשיים סיכומים מגישים המרכזים
הסי את מרכזות השונות והרשויות פעולותיד,ם
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.
של מקרים אחרי ובמעקב בטיפול '1967 בשנת
ילדים אצל נכללים: זה בסוג ממושכות. מחלות
מולדים' מומים אחר ומעקב טיפול  ונוער
אצל וכוי! תאונות אחרי מצבים שיתוקים'
סרטן ריאה' מחלות נפש' מחלות  מבוגרים

אחרות ממושבות ומחלות

חיכוך במוסרות בריאות שירותי
המתקבלים דו"חות על מבוססים הנתונים

הבריאות. במשרד
חינוך למוסדות רק מתייחסים המספרים

הבריאות. ללשכות דיווחו אשר

חיסונים
לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
מהתחנות הדיווחים סמך על הבריאות שבמשרד
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול
האוכלוסייה' לכל מתייחסים הנתונים הנפתיות.

ובדוים. ירושלים מזרה 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 סיבין: שיטת לפי ילדים תוק
רא חיים בשנת מוחלש חי וירוס של האכלות
בראשית רביעית האכלה ע"י דחף וחיסון שונה
ראשו חיים שנת בסוף או השנייה' החיים שנת
1966 בשנת הוחל כשגרה רביעית בהאכלת 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

ההוצאה מימון על הקודמים באומדנים .2
העברות נפללו לא לבריאות הלאומית
.הממשלה. בהוצאות לאומי לביטוח המוסד
המו העברות כלולות הנוכחיים באומדנים
יולדות" "אישפוז עבור לאומי לביטוח סד
הממ ב"העברות עבודה" נפגעי ו"ריפוי

אחרים". לסקטורים שלה

אשפוז

והסגרים הגדרות
כוללות החולים בבתי כלליות" "מחלקות
נשים ילדים' כירורגית' פנימית' מחלקה
"הנסך. חולים בית כאן נכלל כן כמו וכוי.

1950 בתקופה חולים בתי במספר העלייה
מוסדות הכללת ע"י בעיקר נגרמה 1960 עד
מוסדות אלה היו הסטטיסטיקה. במסגרת נוספים
מרכזי נפש, לחולי מעונות ממושכות, למחלות
קודם גם קיימים היו אשר למפגרים' שיקום
ביתחולים. של מעמד קבלו זו בתקופה אך לכן'
המוסדות את הנתונים כוללים ב1967' החל

ירושלים. במזרח
הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז

הבאה:

100 * בפועל אשפוז ימי
קבועה תפוסה לפי בכוח אשפוז ימי

נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
לתפוסה מעל שהם במיטות חירום משימוש

רגילה.
צאו שי חולים של .שהייה ימי . שהייה ימי
ימים כולל השנה, במשך החולים בתי את

הדיווח. לשנת שקדמה בתקופה
המיטות שבהם ימים מספר אשפת; ימי
ימי בולל הנדונה' השנה במשך תפוסות היו
החולים. בתי את עזבו שטרם חולים של שהייה

מקורות
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 ב"ג/4 בלוח הסוג לפי החולים בתי קת
לפי <נקבע מעורב אופי בעלי המוסדות סוג כי

המיטות. רוב סוג

בריאות ניטוח
ומוע החולים קופות ע"י נאספים הנתונים
בקופת לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה ברים
והביקורים המבוטחים מספרי עממית' חולים

בלבד. אומדנים הינם
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הוחסר לא הדיווח כיסוי אחוז לחישוב כמכנה
היקף כי איפוא יוצא התינוקות. פטירות מספר
למעשה יותר גבוה באוכלוסייה החיסונים

מהלוח. משתקף מאשר

נתקבלו הנתונים ר3ואיים. רשיונות בעלי
לאלה ומתייחסים הבריאות, שבמשרד מהתיקים
זמניים. רשיונות כולל למעשה, רשיונות שקיבלו
נפטרו או שהיגרו רשיונות בעלי גם כלולים
היחידה לידיעת הגיעה לא כך על והודעה

הבריאות. במשרד רפואיים למקצועות

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
מלא דיווח קיים בתחנות הנעשים החיסונים על
הדיווח אחרים במקומות הנעשים החיסונים ועל

בלבד. חלקי
המשמש הלידות שממספר כן כמו לציין יש

פרסומים

טבעית. תנועה  ג' לפרק מבוא ראה
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הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כג/1. לוח
TABLE XX1H/1.  NATIONAL, EXPENDITURE ON HEALTH, BY SECTOR LN

CHARGE AND TYPE OF EXPENDITURE

1967/681969/70
IL. million, at current prices שוטפימ במחירים ל"י, מיליוני

1967/681968/691969/70

סקנוור
sector

ציבורי
Publicn

הוצאה הכלסוג סך
Total

הכל סך
Total

הכל סך
Totalממשלה

Govern
ment

JL O

1!

£< ■2

* 5
.££
o S
£ I

אחר
Other

Type of expenditure

Is0
כולל 717.4788.5898.7207.527.4472.5191.3GRANDסך TOTAL

הלאומית ההוצאה
לשירותי השוטפת
הגל בריאותסך

647.3709.7794.2169.220.2415.8189.0Current national expenditure on
health services  total

בסקטור למינהל הוצאות
הציבורי

8.58.411.310.60.7


Administrative expenditure of
the public sector

ורפואה ציבוריות מרפאות
מובעת

258.0277.2310.523.510.2276.8


Public clinics and preventive
medicine

חולים 242.8271.0301.1135.17.7134.024.3Hospitalsבתי

שיניים רפואת 47.654.257.1מרפאות


1.65.050.5Dental clinics

פרטיים 51.555.058.5רופאים


58.5Private doctors

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי ע"י שנקנו

38.943.955.7



55.7Medicines and medical instru

ments bought by households

בנכסים ההשקעה
הכל קבועיםסך

70.178.8104.538.37.256.72.3Capital formationinifxed assets
 total

עפר ועבודות 48.256.580.429.36.742.51.9Buildingמבניט and construction works

וציוד 21.923.324.19.00.514.20.4Machineryמכונות and equipment

והפרשי ריבית תשלומי
הלוואות על הצמדה

הבריאות שירותי למימון

0.616.7


Interest and linkage differentials
on loans for financing health
services
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הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ג/2. לוח
TABLE XXHI/2.  NATIONAL EXENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF

EXPENDITURE

1963/641969/70
At current prices, IL. million לי מיליוני שוטפים, במחירים

1963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/70

לאומית 399.8474.5610.7696.3717.4788.5898.7NATIONALהוצאה EXPENDITURE
הכל סך ONHELATHלבריאות  TOTAL

שוטפת לאומית 366.9430.0558.9615.6647.3709.7794.2Currentהוצאה national expenditure
קבועים בנכסים 32.944.551.880.770.178.8104.5Capitalהשקעת formation in ifxed assets
על שוטפת לאומית Currentהוצאה national expenditure on
עיקריים בריאות mainשירותי health services clinics

חולים 135.9160.8213.6234.4242.8271.0301.1Hospitalsבתי
חולים קופות 121.9142.0192.4207.7213.3233.2262.9Sickמרפאות Fund clinics
ורפאה אחרות 23.628.734.335.644.744.047.6Otherמרפאות clinics and preventive

medicineמובעת

סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה כ"ג/3. לוח
TABLE XXHI/3 NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING,

BY SECTOR
1968/69; 1969/70

At current prices, IL. million ל"י מיליוני שוטפים, במחירים

Sector
נטו העברות

אחרים לסקטורים
Net transfers to
other sectors

הכוללת ההוצאה
ולהשקעה לצריבה
קבועים בנכסים
Total expenditure
on consumption
and capital for
mation in ifxed

assets

מימון הכל סן .

Total ifnancing סקטור

TOTAL
Government.
Local authorities
Non proift institut. and households
Rest of the world

103.7
26.6

77.1

19 68/69

788.5
157.8
44.4

t 2 586.3 ן

788.5
261.5
17.8

509.2

הכל סך
ממשלה!

מקומיות רשויות
בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות

לארץ חוץ

1969/70

TOTAL
Government1
Local authorities
Non proift institut. and households
Rest of the world

הכל 898.7898.7סך

292.2207.5ממשלה1 .84.7
מקומיות 24.027.43.4רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ {5825חוץ

663.8
{81.3

' Incl. the Jewish Agency. 2 Incl. expenditure of house
holds on health services given on a commercial basis and on
medicines and medical instruments.

בית משקי הוצאות בולל 2 היהודלת. הסוכנות כולל 1

תרופות ועל עסקי בסיס על הניתנים ת בריאו שירותי על
רפואיים. ומכשירים
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HOSPITALIZATION

וסוג בעלות לפי חולים, בתי  כ"ג/4. לוח
TABLE XXm/4.  HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE

19481971
Endofyear

אשפוז

קנה כל סוף

וסוג ,19481950בעלות 19601965. 19691970.1971Ownership and type

הכל '160§6683133135157סך 159TOTAL

Ownershipבעלות
7202733343333Governmentממשלה

ממשלתית 222Municipalעירונית government
מקוגליות רשויות

כללית חולים קופת
"הדסה'*

2
10
3

4
12
4

4
16

1

4
14

1

16
1

1

16
1

1

15
V

Local authorities
General Workers' Sick Fund
'Hadassah"

Malben'1'105755'מלבן"

. . 5688899Missionsמיסיוניט
אחרים ציבוריים חולים S7101121§2424Otherבתי nonpirvate hospitals

פרטיים הוליפ 31305759676969Privateבתי hospitals

מוסד Typeסוג of institution
כללי 5049For§3650424251לטיפול genral care

9931Forלשחפת tuberculosis
נפש ;23}"למחלות

4241For mental diseases
215561למפגרים

3030For mentally retarded
ממושכות 233027383536Forלמחלות chronic diseases

34333Forלשיקום rehabilitation

מ>טה סוג ל&י חול*0, לבת* קבלות  כ"ג/5. לוח
TABLE XXm/5.  ADMISSIONS TO HOSPITALS, BY TYPE OF BED

19611971

Type of bed .1971 §1970 1969 1968 1967 1965 1961 מיטה סוג

TOTAL

TOTAL

General  total
Internal medicine1
Neurology
Paediatircs2
General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery, other3
Gynaecology
Obstetrics
Ophthalmology
Ear, nose 8c throat
Other<

Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation

Thousands
431.9 402.9 387.9 371.6 337.9 319.5

אלפים
268.8 הכל סך

Rates per 1,000 population
141.9 136.2 134.7 132.2

חושבים ל1,000 שיעורים
124.3 124.7 122.6

135.0
27.8
0.8
18.5
17.3
5.1
2.8
2.9
16.0
30.0
4.1
4.2
5.5
0.1
4.3
0.2
1.6
0.7

129.2
25.9
0.9
18.1
17.1
5.2
2.5
3.0
15.3
28.5
3.7
3.6
5.4
0.4
4.1
0.2
1.6
0.7

127.2
26.4
0.8
17.6
17.2
5.3
2.5
2.9
15.1
27,7
3.6
3.4
4.7
0.4
4.0
0.1

} 3.0

125.2
25.1
0.9
17.7
17.9
5.0
2.1
2.6
15.3
26.6
3.4
3.2
5.4
0.3
4.0
0.1

2.6

117.4
23.1
0.8
15.9
17.3
5.0
2.1
2.6
14.6
24.8
3.1
3.2
4.9
0.3
3.9
0.2

2.5

117.2
22.1
0.7
17.6
15.9
4.2
2.0
2.1
15.1
26.2
2.8
2.6
5.9
0.7
3.9
0.2

2.7

114.9
21.4
0.7
16.6
16.5
5.0
1.5
2.1
15.1
24.7
2.4
3.6
5.3
0.6
3,6
0.2

3.3{

הכל סך
הכל כלליותסך

ג פנימלת
עצבים
2 ילדים

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגיה

ג אחרת כירורגיה
נשים

יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
אחרות4

קווקת
נפש מחלות

נןפגרימ
ממושכות מחלות

שיקום
' Incl. internal geriatrics and lung diseases. 2 Incl. prematures.
3 Incl. neurosurgery, chest surgery, plastic surgery, blood vessels
and oral surgery. * Incl. nephrology, dermatology and
venereal ; Hansen's disease, oncology aad multipurpose.

פגים. כולל 2 וריאות. גריאטרית פנימית, כולל 1
פלסטיח, כירורגיה חוה, ניתוחי נוירוכירורגיה, כולל 3
ומין, עור נפרולוגיה, כולל; 4 ולפת. פה דט, כלי

מוגדרות. ובלתי אנקולתיה הנסן, מחלת
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מיטה וסוג בעלות לפי חולים, בגת* מיטות  כ">/6. לוח
TABLE XXIH/6.  BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED

19481971
End of year שנה סוף

Ownership and type of bed .1971 §1970 1969 1968 1965 1960 1950 1948 מיטה וסוג בעלות

TOTAL

Ownership
Govenrment

Municipal government

Local authorities

GeneralWorkers' Sick Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other voluntary hospitals

Pirvate hospitals

Type ofbed

General

Tuberculosis

Mental diseases

Mentally retarded

Chronic diseases

Rehabilitation

Absolute numbers

24,213 23,727 22,917 22,378

8,961 8,865 8,588 8,516

1,228 1,198 1,168 1,109

195 195 195 195

3,850 3,744 3,604 3,376

592 590 590 571

1,183 1,234 1,274 1,269

626 606 547 577

1.816 1,689 1,630 1,474

5,762 5,606 5,321 5,291

10,069 9,705 9,476 9,326

142 273 249 249

7,382 7,152 6,943 6,854

3,166 3,087 2,725 2,678

2,933 3,015 3,101 2,858

521 465 423 413

מוחלטיםמספרי ם

הכל 4,6267,62715,61318,382סך

בעלות
6892,9965,7857,608ממשלה

ממשלתית עירונית

מקומיות 4515837931,261רשויות

כללית חוליט 6499972,6363,121קופת

431541477491.הדסה'"

1,425399"מלבן.

268404434444:?יסיוני0

ציבוריימ חולים בחי
אוזרים

771657669889

פרטייס תולים 1,3671,4493,3944,169בתי

מיטה סוג

2,6814,7136,6887,958כלליות

623842595שחפת .430

נסש מוזלות

מפנריט
1,197>1,9176,2627,908

ממושכות מתלות

שיקום
,{ 155

1,765^1

/303

1,509

577

תושביםשיעורים 1,000 Ratesל per 1 ,000 population

הכל 5.557.26סך 5.577.077.887.857.907.84TOTAL

3.213.11כלליות 3.443.063.293.253.243.26General

0.750.28שחפת 0.620.170.090.090.090.05Tuberculosis

נפש J2.91,מחלות 1.403.04
2.412.382.382.39Mental diseases

I0.940.931.031.02Mentallyמפגרים retarded

ממושכות 0.82מחלות ל
< 0.11

0.581.011.061.000.95Chronic diseases

I0.14שיקום J0.220.140.140.160.17Rehabilitation

607 בריאות



מיטה סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותפיסת ממוצעת שהייה  ג"ג/7. לוח
TABLE XXm/7.  AVERAGE DURATIONOF STAY AND BED OCCUPANCY

IN HOSPITALS, BY TYPE OF BED
19611971

Typeof bed .1971 1970 1969 1968 1965 1961 מיטה סוג

(אלפיט) שהייה yימי (thousands)Days of sta

הכל 4,3875,1325,9886,1376,7036,965TOTALסך

(ימים) ממוצעת Averageשהייה duration of stay (days)

כלליות 8.38.98.88.58.98.2Generalמחלקות care  total
הכל סך
11.511.911.410.811.311.2Internalפנימית2 medicine2
15.915.414.014.815.215.2Neurologyעצבים
11.910.610.59.69.69.2Paediatrics3ילדים3

כללית 10.510.19.99.99.89.6Generalכירורגית surgery
13.014.214.414.214.214.0Otrhopedicsאורתופדיה
15.016.616.714.315.114.7Urologyאורולוגיה

* אחרת 14.014.113.513.012.413.0Surgeryכירורגיה other*
4.64.44.44.34.03.8Gynaecologyנקים
5.44.84.64.54.44.3Obstetricsיולדות
13.912.811.811.311.110.9Ophthalmologyעיניים,

וגרון אוזן ,6.68.77.37.27.05.1Earאף nose and throat
5 8.58.89.18.37.48.0Othersאחרות

132.079.078.266.558.0108.0Tuberculosisשחפת
נפש 171.1152.7153.5146.7154.8153.0Mentalמחלות diseases

435.31,223.31,176.1536.0838.01,181.1Mentalyמפגרי0 retarded
ממושכות 89.266.3148.6156.0242.6195.9Chronicמחלות diseases

109.079.370.475.493.1114.2Rehabilitationשיקום

(אלפיט) אשפוז Hospitalizationימי days (thousands)

הכלי 5,6776,3697,7907,9118,3068,529סך

(אחוזים) Occupancyתעופה (percentages)

הכל 98.597.496.8.9S096.997.4TOTALסך

כלליות 96.294.891.991.592.493.9Generalמחלקות care  total
הכל סך
2 פנימית ■105.299.996.6.9S297.398.9Internal medicine2
113.3104.393.197.9107.6103.4Neurologyעצבים
3 *88.393.691.488.587.586.7Paediatircsילדים

גלליו! 97.891.789.088.389.691.2Generalכירורגיה surgery
95.094.896.597.399.299.2Orthopaedicsאורתופדיה
99.195.898.596.694.692.8Urologyאורולוגיה

אחרת4 89.497.599.897.298.693.3Surgeryכירורגיה Other4
107.4102.994.691.389.094.1Gynaecologyנשיט

'86.093.3יולדות 92.397.495.495.9Obstetrics
100.387.883.980.782.697.5Ophthalmologyעיניים

וגרון אוזן ,86.2100.089.886.791.692.5Earאף, nose and throat
5 '77.779.673.276.580.083.4Otherאחרות

וזפת 86.979.178.777.070.157.5Tuberculosisש
נפש 110.1104.1105.5104.4104.5103.1Mentalמחלות diseases

91.598.396.790.096.497.6Mentalyמפגרים retarded
ממושכות 86.291.394.393.097.598.6Chronicמחלות diseases

י 88.888.293.489.690.989.6Rehabilitationשיקוס

מבוא. ראה 1l See introduction.
עד נ הערות ראה ני25 בלוח 4.5/,/25See notes 14 in Table XXIII5.
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות  כ"ג/8. לוח
TABLE XXLU/8.  BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE

OF TOTAL, BIRTHS AND DEATHS
19501971

חי לידות
Live births

מת לידות
Stillbirths

Deathsפטירות

הגילים כל
All ages01 +

Jewsיהודים

195094.892.159.787.351.31950

195595.994.153.583.548.11955

196099.497.363.388.659.9 ■1960

196599.999.765.591.363.21965

196699.999.164.691.462.41966

196799.999.964.590.962.61967

196899.999.966.393.064.41968

196999.999.968.292.666.61969

1970100.099.968.791.867.11970

*1971100.099.870.191.968.61971.

Nonלאיהודים Jews

196054.594.734.046.1.28.51960

196580.6I 00.041.854.034.91965

196684.199.541.562.531.61966

196787.1100.038.558.029.41967

196887.5100.040.3 .57.8 ~32.41968

196988.799.943.262.734.11969

197091.299.945.667.735.51970

197192.8I 00.045.668.837.11971.
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health insurance . . י בריאות ביטוח

חולים בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה כ"ג/9. לוח
TABLE xxm/9. INSURED POPULATION AND VISITS IN SICK FUNDS

19491971
Thousands אלפים

2 למבוטח ביקורים
Visits per insured person*

החולה בבית
Homevisits

או במרפאה
הרופא אצל
In clinics or י
it physician's

surgery■ . '

הבל סך
Total

Visits ביקורים

החולה בבית
Home visits

או במרפאה
הרופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הכל סך
Total

אוכלוסייה
מבוטחת1
Insured

population1

General workers' Sick Fund
All visits

1.0 8.0 9.0
0.6 8.2 8.8
0.5 8.4 8.9
0.4 8.8 9.2
0.4 8.4 8.8
0.3 8.7 9.0
0.3 8.9 9.2
0.3 8.9 9.2
0.3 9.0 9.3

כללית חולים קופת

Thereof: New cases
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

3.8
3.9
3.9
3.9
3.9
4.0
4.2
4.2
4.3

National Sick Fund
All visits

1.5 12.5
2.7 11.8
2.4 10.8
2.3 10.2
2.3 10.2
2.3 . 10.0
2.2  10.1
2.2 10.0
2.2 . 10.1 .,

4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.2
4.4
4.4
4.5

14.0
14.5
13.2
12.5
12.5
12.3
12.3
12.2
12.3

414
628
646
755
683
682
702
702
652

203
376
426
S16
465 .
477
502
516
484

107

353
387

489
498
510
520

525
560

3,224
8,237
11,998
16,021
16,267
17,130
17,941
18,390
19,050

1,535
3,964
5,601
7,223
7,350
7,910
8,442
8,669
9,094

919
1,568
1,726
2,189
2,233
2,302
2,348
2,371
2,525

הביקורים בל
3,638
8,865
12,644
16,776
16,950
17,812
18,643
19,092
19,702

1,738
4,340
6,027
7,739
7,815
8,387
8,944
9,185
9,578

1949475
19551,050
19601,440
19651,874
19671,947
19681,990
19692,042

§ 19702,087
*19712,130

חדשים מקרים מזה:
1949
1955
1960
1965
1967
1968
1969
§ 1970
1971

לאומית חולים קופת
הביקורים כל

1950731,026
י 1955: 1331,921
19601612,113
19652142,678 ■

1967, 2192,731
1968, 2292,812
19692332,868

§ 19702372,896
19712503,085

חדשים מקרים :Thereofמזה: New cases
1950321287344.43.90.5
19557575322255.74.0.7
1960839591 .2485.23.7.5
1965,0747603145.03.5.5
1967,0987793195.03.5.5
1968,1328063264.93.5 ■.4 ■

1969,1548223324.93.51.4
 §1970,165 ,830 .335 .4.93.51.4

19711,3118914205.23.51.7
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(המשך) חולים בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  כ"ג/9. לוח
TABUS XXm/9. _ INSURED POPULATION AND VISITS IN SICK FUNDS (CONT.)

19491971
.~ ., Thousandsאלפיס __

2 למבוטח ביקורים
Visits per insured person2

התולה בבית
Home visits

או במרפאה
רופא אצל
In clinics or
at physicians'

surgery

הכל סך
Total

Visits ביקורים

החולה בבית
Home visits

או במרפאה
רופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הכל סך
Total

אוכלוסייה
מבוטחח>
Insured

population■

FundPeople's Sick
All Visits

9.17.61.5
10.18.91.2
10.39.40.9
10.69.80.8
11.610.90.7
10.29.60.6
10.19.60.5
12.311.70.6
11.310.70.6

Thereof: New cases
2.82.20.6
3.73.20 5
4.54.10.4
5.14.8a.i
5.55.30.2
4.94.70.2
4.54.30.2
5.35.10.2
4.94.70.2

FundMaccabi Sick
10.69.61.0
10.89.60.9
9.08.20.8
9.08.30.7
9.18.60.5
9.79.00.7
9.58.90.6
9.58.80.7
9.28.50.7

Fund 3Central Sick
12.211.01.2
8.77.41.3
8.77.41.3
8.27.01.2
8.77.51.2
8.87.61.2

Asaf Sick Fund
0.9 8.3
0.8 8.5
0.7 7.4
0.7 7.9
0.8 7.6
0.7 7.4
0.7 7.5

9.2
9.3
8.1
8.6
8.4
8.1
8.2

19.4
24.2
20.5
24.7
26.7
27.1
27.7

חולי עממיתקופת d
הביקורים כל

19512220016733
195535353■31142
19603839135734
19654041938732
19674552249032
19685152249131
19696358455331

§19708490185645
'19719299294250

חרשים גיקרים 8וה:
1951624913
195512911217

. 196017115615
196520219012
19672472389
19682472389
196926325112

§197039037218
197143141021 חולי מכביקופת ם
195955583.5531.252.3
196067727.8665.662.2
19651341,200.5,099.7100.8
19661481,322.2,216.5105.7
19671551,416.4,329.686.8
19681711,568.9,470.898.1
19691911,717.1 .,606.9110.2
19702081,980.1,830.6149.5
.19712282,101.9,937.4164.5 חולי מרכזיתנקופת £

1960/6140486.6440.446.3
1965/6671623.2530.592.7
1966/6771623.2 ■530.592.7
1967/6872598.2507.291.0
1968/6975652.1560.591.5
1969/7076660.6567.892.7
1970/7176

אסף חולים קופת
181.6
241.2
229.0
252.1
265.2
269.7
282.6

201.0
265.4
249.5
276.8
291.9
296.8
310.3

22
28
31
32
35
37
38

1963
1966
1967
1968
1969
1970

*1971

1 At end of the year. * m average populations.  Budget years. תקצ,ב. שנות 3 הממוצעת. באוכלוסייה 2 השנה. בסוף ג
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PREVENTIVE MEDICINE מונעת רפואה

מבצע גוף לפי בפיקוח, והנמצאים ומלד באמ לטיפול תחנות  כ">/10. לוח
TABLE XXIU/10.  MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND

PERSONS UNDER SUPERVISION, BY AGENCY

19501971

Year and agency

wanra nbrm
Chronic diseases

מבוגרים
Adults

■£g:Saj §

משפחות
Families

ילדים
בגיל
14

Children
aged
14

תינוקות
Infants

If |2
1|

u

מבצע וגוף שנה

1950

1960

1965
1967

1968

1969

1970

1971  TOTAL

Ministry ofHealth
General Workers' Sick Fund
*Hadassah"
Jerusalem Municipality
Tel AvivYafo Municipality
Others '

Cases admitted during the year השנה במשך שנתקבלו מקרים

  .. 16,356 28,160 16,521

  .. 48,939 48,688 42,603

3,057 977
2,228 425
1,935 524

1,945

1,945

604

604

40,920 63,544 59,585 44,443
44,971 69,988 61,076 45,006
46,611 68,533 66,576 49,973
48,786 71,620 68,881 52,943

52,440 77,577 72,418 56,722

589
644

665
679

688

707

55,418 82,423 81,056 59,011 729

36,796 55,829 54,925 39,806 482
8,463 12,525 12,441 10,779 201
304 416 465 357 3

4,148 5,858 5,910 2,993 16

5,333 6,016 5,763 4,653 22

374 1,779 1,552 423 5

הכל סך 

1950

1960

1965

1967

1968

1969

1970

1971

הבריאות משרד

כללית חולים קופת
הדסה"

ירושלים עירית
אביביפו תל עירית

אוזרים

Monthly average of persons
under supervision

של חודשי ממוצע
בפיקוח מקרים

19507,75021,67119,469


1950

196058916,57543,487111,458115,7221960

נ 96564422,23853,180167,002154,451■ 1965

196766526,37856,377182,892168,1461967

196867925,22458,996196,048 '181,4041,2944,9111968

196968826,89664,710202,399194,5711,6206,2461969

197070728,94966,735208,571205,2221,7376,8571970

הגל סך  197172931,28972,069222,965218,3011,8877,2961971  TOTAL

הבריאות 7,296Ministry'48221,00847,963150,270147,7561,887משרד of Health
כללית חולים 2015,69911,80939,38837,831Generalקופת Workers' Sick Fund

32305531,7811,336"הדסה"
"Hadassah"

ירושלים 161,6465,15415,75215,524Jerusalemעירית Municipality

אביביפו תל .222,5424,92714,56115,481עירית Tel AvivYafo Municipality

51641,6631,213373Othersאחרים
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ובילד, באם לטיפול בתחנות נפש ל100 מגעים של חודשי ממוצע  כ"ג/11. לוח
מגע וסוג התחנה בעלות רשומים, סוג לפי ממוצעת פקוח ותקופת

TABLE XXm/11.  AVARAGE MONTHLY NUMBER OF CONTACTS PER 100
PERSONS IN MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES, AND AVERAGE
PERIOD OF SUPERVISION, BY TYPE OF REGISTERED CASE, OWNERSHIP

OF STATION AND TYPE OF CONTACT
1971

מגע Typeסוג of contactפיקוח תקופת
ממוצעת

ובעלות רשומים סוג
התחנה רופאעל בדיקת

Examination
by doctors

בתחנה ביקורים
Visits at station

בית ביקורי
Home visits

(חורשים)
\verage period
of supervision
)months)

Type of registered case and
ownership of station 1

 הרות נשים
הכל סך

40125216.45PREGNANT WOMEN 
TOTAL

הבריאות 38127206.43Ministryמשרד of Health
חולים 45117256.42Generalקופת Worker's Sick Fund

אביביפו תל 45136191עירית 6.61Tel AvivYafo Municipality
ירושלים :451109עירית 6.70Jerusalem Municiplaity

5310447.55Madassahהדסה
10510734.56Otherאתר

הכל סך 2116720תינוקות '11.09INFANTS  TOTAL

הבריאות 10.97Ministry■1813122משרד ofHealth
חולים :2412623קופת 11.77General Workers' Sick Fund

אביביפו תל .3113412עירית 10.64Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 241071210.74Jerusalemעירית Municipality
;188313הדסה 15.04Hadassah
14118711,51Otherאחר

הכל סך  4פעוטות . .18537.75TODDLERS  TOTAL

הבריאות :4184משרד 35.84Ministry of Health
חולים 'קופת 5188

''■ 40.17General Workers' Sick Fund

אביביפו תל '7186עירית 30.74Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 4174jעירית 35.49Jerusalem Municipality

38358,54Hadassahהדסה

795610.45Otherאחר

1 וגוער 383646.58CHILDRENילדים 1AND YOUTH

נפש1 '1519חולי 71.66MENTAL CASES 1

י ריאות 37חולי
1

6100.42LUNG CASES 1

ממושכות מחלות
אחרות!

112936.04OTHER CHRONIC
DISEASES1

< Only governmental health centres take care of this type of
registered cases.

בסוג מטסלות הבריאות משרד בבעלות תחנות רק 1

רשומים. של זד,
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מבצע וגוף מוסד סוג לפי חינוך, במוסדות רפואית עבודה

1968/69; 1969/70

 כ"ג/12. לוח

י ■ לימודים שנת

מבצע וגוף מוסד

מוסדות
Institutions

תלמידים
Pupils

אחות ידי על תלמידים בדיקות

At school הספר בבית

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיגרה
Routine

מעקב
Followup

רופא עם
Assistance to
physician

תשכ"ט

מוחלטים מספרים
190,780 274,250 1,429,646

תלמידים ל1,000 שיעורים
431 619 3,229

539
507
489
796
466
473

587
1,355
1,142
708
250
582

3,225
4,869
2,173
1,320
647

2,328

964314,6123,360491400
26678,6423,399670466
12745,2503,6681,345569
124,2161,520896596

442,720

376,570
10,343
1,793
50,023
2,587
1,404

1,369

1,050
110
23
166
9
11

הכל סך

הכל סך
מוסד סוג

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי
עליסודיים1 ספר בתי

ולגננות למורים מדרש בתי
אחרים

מבצע גוף
הבריאות משרד

כללית חולים קופת*
מקומיות ראויות

ואחרים הדסה

תש"ל
מוחלטים מספרים ■

הכל 1,323452,5991,381,593323,234206,510סך

תלמידים ל1,000 שיעורים
הכל 3,053714456סך

מוסד סוג
יסודיים ספר 1,035382,8413,193638400בתי
מיוחדים ספר 898,5796,5091,959657בתי עובדים לנערים ספר 142,0461,169587654בתי

ותיכוניים! עליסודיים ספר 15854,1372,1021,189836בתי
ולגננות למורים מדרש 82,154338390516בתי

192,8422,586280538אחרים

מבצע הגוף
הבריאות 885298,9482,846483373משרד

כללית חולים 19559,1292,852803587קופת
מקומיות 23493,2433,8391,395639רשויות
ואחרים 91,2793,227984663הדסה

וחקלאיים. מקצועיים ספר בתי המשך, כיתות תיכוניים, ספר בתי כולל 1
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TABLE XXDI/12. _ MEDICAL, WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS,
BY TYPE OF INSTITUTION AND AGENCY

1968/69; 1969/70

School year
Examination of pupils by

nurseרופא ידי על תלמידים בדיקות
Examination of pupils by physician בית ניקורי

Home visits

לתלמידים
To Pupils

לאתרים
To others

שיגרה .
Routine

מעקב
Followup

מוקדמות
Entrance.

אחרות
Other

Institution and agency

TOTAL

TOTAL

Type of institution
Primary schools
Schools for handicapped children
Schools for working youth
Postprimary schools1
Teacher's training colleges
Other

Agency in charge
Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Local authorities
Hadassah and others

1968/69
Absolute numbers 1

46,967 8,651 49,390 126,773

Rates per 1,000 pupils
106 19 112 286

20,075

45

99,979

226

244442568419118
351983361392779
27771166196540
77414983082526
6312284156'

7736394699n

206452658716124
315553341723636
2133435917913109 '
153302261051622

TOTAL

TOTAL

Typeo f institution
Primary schools
Schools for handicapped children
Schoolsfor working youth
Secondary and postprimary schools'
Teachers' training colleges
Other

Agenc e in charge
Ministryof Health
General Workers' Sick Fund
Local authorities
Hadassah and others

1969/70
Absolute numbers
61,944 11,060 52,303 139,688

Rates per 1,000 pupils
137 24 116 309

11,309

47

96,661

214

229472749123144
43316731410223116
311045171131751
1034253329338105
71213418922
11027500432931

175382689011198
272583601732945
303118401162642
1185958369

1 Including secondary schools, continuation classes, vocational and agricultural schools.
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(אחוזים) והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון  כ"ג/13. לוח

TABLE XXHI/13.  IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND
SECOND YEAR OF LIFE (PERCENTAGES)

19651971

חצבת נגד
Against
measles

מדווחימ 100 מתוך שוזוסנו הילדים אחוז
Percent immunized per 100 repotred

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

האכלה
רביעית

4th feeding

שלוש
האבלות

3 feedings

משולש
Tirplex Vaccine

דחף np^t
Booster
dose

זריקות
3 injections

נגד
אבעבועות
Against
smallpox

ב.ק.ג.
B.C.G.

הדיווח כיסוי
(אחוזים)
Coverage

of
reporting

)percentages)

הדיווח שנת
Year of
repotring

החיי הראשונהבשנת 0year of lifefirstDuring

19658368789087 29

, 196688 .70769189 26

19678772718988 27

1968897378n90 2753

19698874769191 2556

197086r 76749}91 2258

'19718777549090 2031

Duringseco n year of 1 if e השנייה החיים בשנת

1965 749485

1966 768487562

1967 807386466

י 1968  79 1358966953י

1969 831148956627

1970 811148846624

1971 811448656822
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י עיקריים רפואיים במקצועות רשיונות געלי  כ"ג/14. לוח
TABLE XXm/14.  LICENSED PERSONNEL IN PRINCIPAL. MEDICAL

PROFESSIONS 1

19521971
שנה 6Endofוף year

1952195519601965196819691970.1971Professionמקצוע

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists' assistants

Qualiifed midwives

Dental anaesthetists

Absolute numbers מוחלטים מספרים

7,723 7,281 6,897 6,545 6,075 5,225  3,969 3,717

1,535 1,444 1,350 1,300 1,178 1,123 937 908

699 699 692 689 599 552 403

1,835 1,705 1,602 1,561 1,479 1,175 . 879

727 63? 610 S82 510 184 86

542 514 492 471 423 292 233

14 13 11 ' 8    

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי.

רוקחים

לרוקחים עיזרי0

מוסמכות מיילדות

שיניים רופאי
מרוימיט

438451412428434423412401Physiciansרופאימ

שיניים רופאי 1,805
Dentalן) surgeons ;

335 ■>11,28446211,4281,4291,400< 1,385

שיניים IJDentalמרפאי practitioners

רוקחים
jךPharmacists

,854 ^11,582,30611,3261,3191,2801 1,208

לרוקחים 'JPharmacistsעוזויט assistants

* Including holders of temporary licenses.
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וסעד רווחה שירותי ♦ "ד כ פרק
מקנה עבודה נפגעי ביטוח עבודה, נפגעי
הבאות: לגמלאות זכות בעבודה שנפגע למבוטח
ות נכות גמלאות ריפוי' הוצאות פגיעה, דמי
למבוטחים בנוסף ומקצועי. רפואי שיקום לויים'
גם הנ"ל לגמלאות ,זכאים עבודה' נפגעי בענף

י ואיבה. נפגעי,ספר
את גם כולל י"ט/3 לוח אחרות. קצבאות
בנפ פורטו שלא הבאים והתשלומים התקבולים
בשנת (לראשונה שנגבים הכספים א. רד:
אלי ביחס אשר ונכות אבטלה בענף (1970/71
בתשלומם. הוחל וטרם הגימלאות נקבעו טרם הם
(בולל במילואים למשרתים השוואה קרן ב.
נוס גבייתיים לא תשלומים ג. התגוננות). היטל
וצרפת' בריטניה אמנות עפ"י תשלומים : פים
התייקרות מענקי נמוך' שכר לבעלי תוספות

משוחררות. לחיילות לידה ודמי
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים מספר

וכולל: אומדן
וקואופרטיבים. קיבוצים חברי כולל שכירים

מושבים. חברי כולל עצמאיים
נתמ כולל עצמאיים ואינם שכירים שאינם

וכוי. סטודנטים כים,
המע של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים בידים
אותו החלק את השכירים של משכרם מנכים

חוק. לפי לנכות רשאים הם
וה מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה.
חוק ולפי הלאומי. הביטוח חוק לפי מבטחים

(תגמולים). מילואים שירות
חודשיים' תשלומים גבייתיות: גמלאות
הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו
ואשר (תגמולים) מילואים שירות חוק ולפי

שנגבו. הביטוח מדמי ממומנים
וכ"ד/14 כד/12 בלוחות הענפים סיווג
כפי האחיד, הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו

.33 מסי טכני בפרסום שהתפרסם

: החישוג שיטות

= הכולל הנזקים שיעור
תשלומים םה"כ

מנהל) הוצאות (בלי
תקבולים םה"כ

חוק לפי ?תשלומים ,  הגבייתיים הנזקים שיעור
חוק לפי גבייה :

המקובלת בדרך חושבו שאבדו עבודה ימי
תמי ונכות מוות כלומר:מקרה הארצות, ברוב

לאומי ניסוח
והםכרים הגדרות
ושאירים זקנה

הל הביטוח חוק לפי חוק; לפי תשלומים
אומי.

תשלו על נוסף חוק. לפי שלא תשלומים
ולשאירים לזקנים הלאומי הביטוח חוק לפי מים
מהצי גבייה עבורם שאין תשלומים גם נכללו
והסוכנות המדינה אוצר ע"י והממומנים בור,
גילם מפאת אשר קשישים, לקבוצות היהודית
וא הביטוח במסגרת להשתלב יכלו לא הגבוה

שנקבעה. רמה על עולה אינה הכנסתם שר
כלהלן: מתחלקים אלה תשלומים

ספטמבר עד מיוחדות. זקנה קצבאות א.
ושולמו זקנה מענקי אלו קצבאות נקראו 1968

הסעד. משדד ע"י
משו ושאירים לזקנים מיוחדות גמלאות ב.
אחרי שעלה למי 1968 בנובמבר החל למות

.31.8.1967

לקצבת בנוסף שולמה ב1.4.1965 החל ג.
קצבה לברי סוציאלית הטבה והשאירים הזקנה
הקצ סכום על העולה אחרת הכנסה להם שאין

חוק. לפי בה
בביטוח המדינה אוצר משתתף כן כמו ד.
סוציאלית הטבה המקבלים קשישים, של בריאות

אחרת. במסגרת בריאות ביטוח להם שאין
לאשפוז לידה מענק א. 'כולל: אימהות
מבוטח; אשת או מבוטחת יולדת לכל וציוד
שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי ב.

 ■" עצמאית. או
: כולל ילדים בגין קצבאות

בגין ילדים מרובות למשפחות קצבה א.
ב1965 ב1.9.1959. החל ומעלה רביעי ילד
גיל עד לילדים שולמה והקצבה החוק הורחב

כבעבר. 14 גיל עד ולא 18

שכירים למשפחות עובדים ילדי קצבת ב.
החל  הראשונים הילדים שלושת עבור

ב1.8.1965

לילד קצבה שולמה ב1.4.1970 החל ג.
לאשכירים. של השלישי

יוצאי קצבת שולמה ב1.7.1970 החל ד.
לחיילים המשוחררים החיילים חוק לפי צבא

ומעלה. רביעי ילד בגין משפחותיהם ובני
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ומסוגי כלכלית מעזרה שנהנתה משפחה
מש כלכלית; בעזרה רק נכללה אחרים עזרה
ומטיפול אחרת חומרית מעזרה שנהנתה פחה

חומרית. בעזרה רק נכללה

מבחן שירות*
נוער בני גס סוללים החקירה על הנתונים
שהופנו ומבוגרים ההגנה" ל"השגחה הזקוקים
כוללים מבחן על הנתתים המשפט, בתי ע"י
על בטיפול או בהשגחה ומבוגרים נוער בני

בלבד. משפט בית צו פי
שהיו התיקים מלאי נבדק 1972 ביגואר
נמצא, לנוער. המבחן שירות לשכות של בטיפולן
בטיפול בפועל שהיו בחקירה התיקים מספר כי
בסוף שדווח מזה קטן היה (3'806) 1971 בינואר

.. סיבות משתי וזאת ,(6,109) 1970
הביא החקירה מעם מסוימים, במקרימ 

ומעלה. הפניות ב2 הטיפול לגמר
הליכים הפסקת תיק, סגירת של המקרים 

כסיומים. כה עד נספרו לא איתביעה או
הרישום שיטת שונתה 1972 בינואר החל
המקרים וגם בטיפול התיקים של והספירה

כסיומים. להבא ייספרו דלעיל

מקורות
לשכות שבטיפול המשפחות על הנתונים
לשכות של שנתיים מדיווחים נתקבלו הסעד
כל נכללו אלה בנתונים הסעד. משרד אל אלה
הסעד לשבות בטיפול היו אשר המשפחות
אלה נתונים השנה. במשד אחת פעם לפחות
הסעד לשכות שבטיפול משפחות כוללים אינם

ירושלים. במזרח

ימי 6,000 של כאובדן נחשב 100X של דית
חושב חלקי עבודה כושר איבוד ואילו עבורה,

הנכות. לאחוו יחסי באופן
1,000 x התאונות מספר
(1) שכיר משרות מספר
שאבדו העבודה ימי מספר
0) שכיר משרות מספר
שאבדו העבודה ימי מספר

הנפגעים מספר

= תכיפות שישרי

= החומרה שיעורי

העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

לנפגע

מקורות
ותכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים

לאומי. לביטוח המוסד של
מבחן ושירות* סעד

: והםגריט הגורות
הנהנות משפחות על נתונים מובאים בלוח
או אחרת) או קבועה (כלכלית חומרית מעזרה
סוגי של ההגדרות חומרית. עזרה ללא מטיפול

הן: העזרה
למחיה כספית עזרה קבוטה. 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 כל הוא חומרית עזרה ללא טיפול
סעד, לשכת ידי על המשפחה למען שנעשתה

חומרית. עזרה למתן פרט

3רסלמיס

מיוח באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים (340)
(1968/69) דות

(1970) בישראל ביטוח עסקי (369)
 ג' חלק .(1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)

מיוחדות משכבות משפחות תקציבי

מיוחדיפ מיסומימ
ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר (87)

(1956/57) הסעד

(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר (130)

(1963/64) נתמכות משפחות תקציבי על סקרים (199)
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NATIONAL INSURANCE

מבוטחים סוג לפי וגבייה, מבוטחים כ"ד/1. ליח
TABLE XXIV/X.  INSURED PERSONS AND COLLECTION,

BY CLASS OF INSURED PERSONS
1955/561971/72

לאומי ביטוח

Class of insured 1971(72 1970(71 1969(70 1965/66 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons'(thousands) at beginningof the year השנה בתחילת (אלפים) חים! נו ו ב גל

הכל 535סך .6608701,0001,0601,125TOTAL
"שכירים 386479700790840900Employees
120142133145160162Selfemployedעצמאים

שכירים 203030605558Areאינט not employeesor
עצמאים selfemployedואינם
9975SSVoluntarilyמבוטחים.ברשות insured

TOTAL
Collection (IL. thousand) the whole year
1,082,500 §820,620 396,635

השנה בל ל''י) (אלפי גבייה
260,337 103,733 ג37,38 ] הכל סך

Percentagesאחתים
הבל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

86.884.087.988.489.99i.iEmployeesשגירים
הכלעבידים של יחלקם 59.359.467.070.571.270.9Employers' share
השכיריט של '27.524.620.917.918.720.2Employeesהלקט share

שכירים 13.216.012.111.610.18.9Areשאינם not employees
' Excl. oldage pensionners. י זקנה. קצבאות מקבלי כולל אינו 1

ייעוד לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות  כ"ד/2. לוח
TABLE XXIV/2.  BENEFIT CLAIMS APPROVED BY THE NATIONAL INSURANCE

INSTITUTE, BY TYPE OF BENEFICIARY
1955/561971/72

Type of benefit 1971/72 1970/71 1969/70 1965/66 1960/61 1955/56 הגמלה סוג

TOTAL
Oldage and survivors
Oldage pensions by
the law

Oldage pensions not
by the law

Survivors beneifts
Funeral grants
Maternity
Births grants
Maternity beneifts
Large family allow.
ances

Work casualties
Injury benefits
Employees^
Selfemployed

Disability beneifts
Employees
Selfemployed

Rehabilitation
Dependent beneifts
)employees <S self

' employed)

272,973
46,877
16.5S1

4,550

5,592
20,154
110,659
83,051
27,608
V6,611

98,826

80,948
10,639

5,812
802
473
152

253,644
47,743
18,720

5,037

5,285
18,701
102,668
77,766
24,902
'14,074

89,1S9

73,488
9,924

4,687
653
250
157

233,657
48,777
16,447

9,378

4,994
17,958
94,198
72,323
21,875
9,367

81,315

67,466
8,508

4,361
626
202
152

195,186
24,727
9,242

3,337
12,148
78,025
60,767
17,258
14,102

78,332

66,578
7,144

3,721
407
338
144

143,334
18,139
10,233

2,291
. 5,615
63,132
49,928
13,204
7,473

54,590

48,082
3,602

2,317
257
266
66

83,800

51,99!
43,342
8,649

31,809

30,529

1,215

65

הכל סך
ושאירים זקנה

חוק לפי זקנה קצבאות

שלא זקנה קצבאות
 חוק לפי

שאירלט גמלאות
קבורה דמי
אימהות

לידה מענקי
לידה דמי

קצבאותנגיןילדים
טבודה נפגטי

פגיטה דמי
2 שכירים
עצמאים

נכות גמלאות
שגירים
עצמאים
שיקום3

תלויים גמלאות
ועצמאים) (שבירים

l Excl. beneift claims of nonemployees for third child or to
special Large Family Allowance. 2 Since IV 1962,incl. also
accidents in establishments paying beneifts for work casualties
)according to §38b'of the National Insurance Law). 3 Cases
for which the rehabilitation process iscomplete.

לאשכיריט, של שלישי לילד לקצבה תביעות כולל לא 1

גם נכללות 1962 נאפריל החל 2 צבא יוצאי לקצגו/ או
עבור בעצמם משלמים אשר במפעלים שאירעו תאונות
לאומי). ביטוח לחוק 38ב' סעיף (לפי בעבודה פגיעות.

הסתיים. לגביהםתהליך.השיקום מקרים 3
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לאומי, לביטוח המוסד של ועודף תשלומים תקבולים,  כ"ד/3. לוח
מימון סוג לפי

TABLE/XXIV/3.  RECEIPTS, PAYMENTS AND BALANCES OF THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING

1955/561971/72

1971/72 §1970/71 1969/70 1965/66 1960/61 1955/56

RECEIPTS  TOTAL
ToNational Insurance branches
To collection by the National
Insurance law

Govenrment participation by
the law

Interest, linkage differentials
and misc.

Provision of Government and
Jewish Agency to nonQOntri
butorypayments

To equalization fund
Thereof: collection by the
Army Reserve Service Law

PAYMENTS  TOTAL
By the National Insurance law
Noncontirbutory allowances
and provisions

By the Army Reserve Service
Law

Current balance
Surplus ot collection over be
neifts by the law

Surplus of receipts over benefits
Cumulative surplus

Total damage rate
Contributory damage rate

RECEIPTS TOTAL
ToNational Insurancebranches
To collection by the law
Government participation by
the law

Interest, linkage differentials
and misc.

■Provisions of Government and
Jewish Agency to noncontri
butorypayments

Receipts to equalization fund
PAYMENTS  TOTAL
By theNational Insurance Law
Noncontributory allowances
and provisions

By the Army Reserve Law

IL. thousand
1,717,136 1,235,488
1,316,530 961,856
1,082,500 820,620

708,440
601,190
443,393

60,030 47,381 34,930

174,000 93,855 122,867

186,606 109,107 67,232

i214,000
2222,300

986,932
649,194
186,606

1164,52s
2173,723

739,568
487,739
109,107

40,018
37,913

545,333
397,919
67,232

366,253
337,581
260,337

22,684

54,560

13,551

15,121
12,396

222,409
194,794
13,551

ל'י אלפי
133,372 45,340
124,360 38,707
103,733 37,383

8,980 

11,647 1,324

9,012 6,633
7,954 5,078

76,905 14,781
68,084 9,781

151,132 142,722 80,182 14,064 8,821 5,000

433,306 332,881 45,474 65,543 35,649 27,602

667,336
2,420,453

Rates
57.5
60.0

Percentages
100.0
76.6
63.0
3.5

10.1

10.9

474,117
1,753,117

59.9
59.4

100.0
77.9
66.5
3.8

7.6

203,271
,279,000

77.0
89.7

100.0
84.9
62.7
4.9

17.3

9.5

142,787
677,000

60.7
74.8

100.O
92.2
71.1
6.2

14.9

3.7

56,276 28,926
218,000 45,000

שיעורים
57.7 32.6
65.6 26.2

אחוזיט
100.0 100.0
93.2 85.4
77.8 82.5
6.7 

8.7 2.9

14.66.8 ■4.15.613.31.2.5
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
66.288.587.672.765,965.8

6.112.314.818.9

15.3 19.3 14.7 6.3 11.5 33.8

הכל סך  תקבולים
הלאומי הביטוח לענפי

הניטוח חוק לפי לגנייה
הלאומי .

החוק לפי הממשלה השחחפוה

הצמדה הפרשי ריבית,
ושונות

הממשלה הקצבות
היהודית והסוכנות

לתשלומים
. לאגבייתייט
השוואה לקרן

שירות חוק לפי גבייה מזה:
מילואים

הכל סך  תשלומים
הלאומי הביטוח חוק לפי

ותוספות הקצבות
. לאגבייתיות

מילואים שירות תיק לפי

השוטף ה&ודף
גמלאות על גבייה עווף

החוק ל8י
גמלאות על תקבולים עוזף

המצטבר העודף

הכללי הנזקים שיעור
הגבייתייט הנזקים שיעור

הכל סך  תקבוליפ
הלאומי הביטוח לענפי

חוק' לפי לגבייה
הממשלה השתתפות

החוק לפי
הצמדה הפרשי .ריבית/

ושונות
הממשלה הקצבות

היהודית והסוכנות
לתשלומים

לאגבייתיים
השוואה לקרן תקבולים
הכל■ סך  תשלומים
הלאומי הניטוח וווק לגי

גבייתיות לא ותוספות קצבות

מילואים שירות חוק לפי
l Total receipts is lower than contributions, because in these
years interest was negative (was paid). 2 Incl. defence levy.

הריבית שנים שבאותן מפני מהגבייה נמוך התקבולים כל סך 1

התגוננות. היטל כולל 2 (שולמה). שלילית היו/ה
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ועודף תשלומים תקבולים,  ושאירים זקנה י כ"ד/4. לוח
TABLEXXIV/4.  OLD AGE AND SURVIVORS  RECEIPTS, PAYMENTS

AND BALANCE
1955/561971/72

ל"י .tLאלפי thousand

1955/561960/611965/661969/70§1970/711971/72

הכל סך  23,19581,859211,398379,560509,685701,541RECEIPTSתקבולים  TOTAL
לאומי לביטוח :23,19581,859199,812329,259439,534584,350Thereofמזה: to National Insurance

22,16467,162141,770209,602334,372408,500toלגבייה collection

הכל סך  32038,11393,836221,601280,898391,539PAYMENTSתשלומים  TOTAL
חוק לפי :32038,11382,250171,300211,367274,348Theerofמזה: by the law
שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גנייה 21,84429,04959,52038,302123,005134,152Surplusעודף collection over pension by
דודק theלפי law

גמלאות על תקבולים 22,87543,746117,562157,959228,787310,002Surplusעודף receipts over beneifts
הכולל הנזקים 1.446.6.44.458.455.155.8Totalשיעוף damage rate

הגבייתיים הנזקים 1.456.758.081.763.267.2Contributoryשעורי damage rate

הקצבה ושיעורי ושאירים זקגה גמלאות מקבלי  כ"ד/5. לוח
TABLE XXIV/5.  RECEIVERS OF OLD AGE AND SURVIVORS PENSION AND

AMOUNT OF ALLOWANCE
1955/561971/72

1955/561960/611965/661969/701970/711971/72

Receivers1 (thousands  at beginning ofeach budget year)
OLD AGE AND SURVIVORS
TOTAL

Old age  total
By the law
Not by the law

Survivors  total

SOCIAL BENEFIT  TOTAL

194,764 §176,696 §155,149
תקציבית) קנה כל בתחילת  (אלפים 1 מקבלים

109,365 62,241

154,324
127,754
26,570
40,440

140,077
115,283
24,794
36,619

122,350
103,771
18,579
52,799

90,188
75,388
14,800
19,177

54,915
46,665
8,250
7,326

88,763 §79,895 69,373 634,085

 ושאירים זקנה
, . הכל סך
הכל זקנהסך

חוק לפי
היק לפי שלא

הגל שאיריםסך

Rates of amount ofbasic allowance (at current prices in IL.)3
To single
To single + 1 dependent
To single f 2 dependents
To single +3 dependents
Single ■f social beneift

101.00
151.50
191;90
228,90
145.00

82.55
123.75
156.80
187.05
118.35

79.35
119.00
150.70
179.80
104.35

 סוציאלית הטבה
.סךהכל

בלי)ג שוטפים (מחירים הבסיטית הקצבה סכום שיעורי
34.65 ליחיד
52.00 וולוייפ. 1 + ליהיר
6585 תלויים 2 + ליחיד
78.55 י תלוייפ 3 ליחיד"+
 סוציאלית הטבה + יחיד

51.95
77.95
98.70
117.75
70.65

41.25
61.85
78.30
93.40

Rates ofamount ofbasic allowance for single
At 1970/71 prices at.)
As percent of average wage

90.54
12.7

77.7

82.55
§11.8

81.0

ליחיד הבסיסית הקצבה שיעורי :

85.94
12.5

As percent of welfare quota
Amount ofbasic allowance to single plus social beneift

129.99 118.55
18.2 ■. §17.0

96.0

(ל"י) 73.6072.0363.93במחירי1970/711
עבודה משכר 20.415.910.3כאחת

יי ממוצעי
הסעד ממכסת 115.085.0כאחוז

At 1970/71prices (IL.)
As percent of average wage per
employee post

As percent ofwelfare quota

סוציאלית הטבה בתוספת ליחיד הבסיסית הקצבה שעורי

111.5 116.0

113.02
16.4

126.0

86.94
14.0

116.0

(ל^י) 1970/71 במחירי
. עבודה משבר כאחוז
שגיר■ למשרת ממוצע

הסעד ממכסת באחוז
' Only the entitled to beneift without dependents, for whom
supplements are paid, are counted.. 2 Data for 1965/66
relate to end of budget year. 3' Amountof. beneift is for
October of the indicated year.

משלמים בגינם התלויים ללא קצבה ברי רק בנלנימ 1

1965/66מתייחס לשנת הנתון 2 לקצבה. תוספות
היא הקצבה גובה 3 י התקציבית. השנה לסוף

י ■ י ■ המצויינת. בשנה אוקטובר לחודש
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ועודף תשלומים תקבולים,  אימהות  כ"ד/6. לוח
TABLE XXIV/6.  MATERNITY  RECEIPTS, PAYMENTS AND BALANCE

1955/561971/72
IL. thousand לי אלפי

1955/561960/611965/661969/70§1970/711971/72

הכל סך  irViapn7,11811,53423,19133,27143,52251,100RECEIPTS  TOTAL
לגבייה :7,01211,20722,84033,58044,40553,500Thereofמזה: to collection

הכל סך  4,27810,09427,15243,37251,03867,600PAYMENTSתשלומים  TOTAL
שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גבייה 2,8341,1134,3129,79214,100עודף 6,633Collection surplus over beneifts
חוק byלפי the law

על תקבולים 2,8401,440עודף ;3,96110,1017,51616,500Receipts surplus over benefits

הכולל הנזקים 60.187.5117.1130.4117.3132.3Totalשיעור damage rate
הגבייחיים הנזקים 61.090.1118.9129.2114.9126.4Contributoryשיעור damage rate

לידה ודמי לידה מענקי מקבלות  כ"ד/7. לוח
TABLE XXIV/7. RECEIVERS OF BIRTH GRANTS AND MATERNITY BENEFITS

1955/561971/72

1971/72 1970/71 1969/70 1965/66 1960/61 1955/56

BIRTH GRANTS  TOTAL
MATERNITY BENEFITS
RECEIVERS TOTAL

Thereof: employees
Qibbuz and Cooperative
Moshav members

Selfemployed
Moshav members
Not known

Receivers (thousands) (אלפים) המקבלות
83,051 77,766 72,323 60,767 49,928 43,342
128,117 126,053 §22,266 17,225 13,118 8,735

} 6,200

2,522

_  13

8,31513,13218,201
1,5441,6912,154

132445412
3,1271,9571,499

הכל סך  לידה מענקי
 לידה דמי מקבלות

הכל סך
שכירות■ מהן:

קיבוץ הברות
שיתופי ומושב

עצמאיות
מושב חברות

ידוע לא

Amountofpensions (at current prices in IL.) בל"י) שוטפים (מתירים הגמלאות סכום

BIRTH GRANTS  TOTAL
Baby's gear
Mother hospitalization
Maternity beneifts  weekly
average

57.5107.0256.0320.0320.0435.0
. .25.040.0.__ 75.0100.0100.0120.0

32.567.0181.0220.0 .220.0315.0
§2.54§4.23§7.69§10.50§11.95

הכל סך י לידה מענקי
לנולד. ציוד

ליולדת אשפוז
ליום ממוצע  לידה דמי

לשכיר הממוצע מהשכר באחוז igeהגמלאות wage per employeeBeneifts as percent of the aver

הכל לידהסך 33.850.7מענקי ■ 41.250.3§45.554.7BIRTH GRANTS  TOTAL
לנולד ציוד 14.714.9מזה: 15.415.914.315.0Thereof: baby's gear

לידה 45.7§44.8§דמי 48.349.350.051.2Maternity beneifts

< Total claims approved in the branches during the year, there
fore there is no break down bystatus; data for the previous years
relate to the total beneifts paid duirng the year.

אין לבן השנה, במשך בסניפים שאושרו תביעות הבל סך 1

מתייחסים הקודמות לשנים הנתונים מעמד; לפי התפלגות
השנה.' במשך ששולמו הקצבות הכל לסך
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IL. thousand

ועודף תשלומים תקבולים, ילדים, בגין קצבאות  כ"ד/8. לוח
TABLE XXIV/8.  LARGE FAMILY ALLOWANCES, RECEIPTS,

PAYMENTS AND BALANCE
1960/611971/72 ל"י אלפי

1960/611965/661969/70§1970/711971/72

הכל סך  163,291237,947304,550RECEIPTS§8,47665,733תקבולים  TOTAL
לאומי לביטוח :163,291224,489278,580The.eof§8,47665,733מזה: to National Insurance

גבייה :5,45756,626146,015202,884249,400Theieofמזה: collection
הכל סך  7,85952,495133,619172,891248,650PAYMENTSתשלומים  TOTAL

חוק לפי :7,85952,495133,619159,433222,680Thereofמזה: by the law
שוטף Currentעודף balance

חוק לפי גמלאות על גבייה 2,4024,13112,39643,45126,720Surplus()עודף collection over benefits by the

גמלאות על תקבולימ 29,67265,05655,900Surplus§61713,238עודף receipts over beneifts
הכולל הנזקים 92.779.979.872.781.6Totalשיפור damage rate

הגבייתיים הנזקים 144.092.791.578.689.3Contributoryשיעור damage rate

לשכיר, הממוצע מהשכר כאחוז והקצבה ילדים בגין קצבאות מקבלי כ"ד/9. לוח
במשפחה הילדים מספר לפי

TABLE XXTV/9.  RECEIVERS OF LARGE FAMILIES ALLOWANCES AND THE
ALLOWANCE AS PERCENT OF AVERAGE WAGE PER EMPLOYEE, BY NUMBER

OF CHILDREN IN FAMILY
1960/611971/72

Number of children in the family 1971/72 1970/71 1969/70 1965/66 1960/61 במשפחה ילדים

Number of children for whom the allowance is paid קצבה משתלמת בגינם הילדים מספר
הכל סך

1 שכירים עובדים ילדי 13
87,000646,490§840,380§865,178934,460TOTAL

473,000614,100619,630663,00013 children of employees1
שבירים לא של שלישי ,12ילד 06831,143Third child of nonemployees
ילדים מרובות משפחות 87,000173,490226,280233,480240,317Childrenofילדי large families

מרובות משפחות Numberילדי20מספר of large families*
הכל סך

ילדים 4
42,30867,52885,61889,761394,230TOTAL
17,13721,70828,59630,93634,0454 children

512,60116,43019,47620,22621,0775

67,79912,51414,57815,06115,3476

73,3098,52110,21410,30310,3667

81,0614,8446,5146,6276,6338

92872,1743,4873,6083,6649

10808661,6661,6891,75510

111929762565962211

121515439137639512

2071276286Split allowances"

מהשכר כאחוז 5הממוצעהקצבה שכיר asלמשרת percent of average wage per employee post5Allowance
1.82.21§11.82.0ילד child

ילדים 23.63.9§4.34.42 children
35.35.9§6.87.23

42.37.47.9§11.311.84

55.09.810.0§15.716.55

68.112.312.4§20.120.86

711.515.114.9§24.525.27

Estimated from total payments. 2 Octoberof each year;
since 1968/69 including data on East Jerusalem. 3 Excl.
allowance for third child, paid to 8,800 nonemployees' families
with only 3 children. 4 Allowances paid for one insured
person to more than one receiver. 5 Since July 1970 includes
also the rates of special large family allowance.

שנה; כל של באוקטובר 2 התשלומים. היקף לפי אומדן 1

לא 3 ירושלים. מזרח על נתונים בולל 1968/69 בשנת החל
משפחות ל8,800 ששולמה שלישי ילד בגין קצבה בולל
המשולמות קצבות 4 בלבד. ילדים 3 עם שבירות לא
ביולי החל 5 אחד. מקבל מאשר ליותר אחד מבוטח בגין
צבא. יוצאי קצבת שיעורי את גם השיעורים כוללים 1970
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ועודף תשלומים תקבולים,  עבודה נפגעי  כ"ד/10. לוח
TABLE XXIV/10.  WORK CASUALTIES  RECEIPTS, BENEFITS AND BALANCE

1955/561971/72
IL. thousand לי אלפי

1955/561960/611965/661969/701970/711971/72

הכל סך  8,39422,49149,21772,647101,455139.674RECEIPTSתקבולים  TOTAL

לאומי לביטוח :8,39422,49148,84571,24799,025136,900Thereofמזה: to National Insurance
לגבייה :8,20719,90739,10154,19686,133114,700Thereofמזה: to collection

הכל סך  1 "5,18312,01833,26951,02868,82687,340BENEFITSתשלומים  TOTAL

חוק לפי :5,18312,01832,89749,62867,42684,566Thereofנוזה: by the law

שוטף Currentעודף balance
גנולאוח !5ל גבייה 93,0247,8896,2044,56818,70730,134Surplusודף collection over beneifts by the

חוק lawלפי

גמלאות על תקנולימ 3,21110,47315,94821,61932,62952,334Surplusעודף receipts over benefits

הבולל הנזקיט 61.753.467.670.267.862.5Totalשיטור damage rate

הגבייתיים הנזקיט 63.260.484.191.678.373.7Contirbutoryשיגור damage rate

' Incl. benefits (on account of the treasury) by the Border
Casualties Law 1956. Since 1969/70 benefits include pensions
to casualties of hostile actions.

לנפגעי הגמלאות חוק לפי האוצר) (ע"וו תשלומים גולל 1

גמלאות כוללים התשלומים ב1969/70 החל .1936  ספר
איבה. פעולות לנפגעי

עבודה נפגעי גמלאות  ג"ד/11. לוח
TABLE XXIV/11.  WORK INJURY BENEFITS

1955/561971/72

1971/72 1970/71 1969/70 1965/66 1960/61 1955/56

Days for which beneifts were paid 
thousands

Disability benefits

Dependent benefits

1,282 1,112 977 880 635 355

4,455 4,532 4,172 2,695

1,608 1,480 1,375 891
J 1,165 1,100{

דג(י שול8ו עבורם י6ים
פגיעהאלפים

נכות קצבאות

תלויים קצבאות

.Amountofהגמלאותסכום beneifts

(לי) ליום פגיעה דמי 5.009.0013,7517.5037.5037.50Maximumמקסימום injury beneifts per day (IL.)

(ל"י) ליום פגיעה דמי 4.405.659.4612.4815.5918.15Averageממוצע injury beneifts per day OL.)

(ליי ממוצעת נכות קצבת
לחודש)


102.30139.58159.35187.35Average disability benefits (IL. per

month)

כאחוז פגיעה'ליום דמי ממוצע
שכיר למשרת הממוצע מהשכר

78.065.058.059.067.668.4Average daily injury benefit as per
■centofaveragewagesper employee
post
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כלכלי1 ענף לפי עבתה, נפגעי  כי'ד/12. לוח
TABLE XXW/1Z.  WORK CASUALTIES, BY ECONOMIC BRANCH 1

1955/5&1969/70

Economic branch2 1969/70 1968/69 "1965/66 41960/61 31955/56
2 כלכלי ענף

ALL BRANCHES
Agirculture, forestry Sl ifshing
Mining and quarrying
Manufacturing
Building
Electricity, water and sanitary services
Commerce and finances
Transport and communication
Services
Other and not known

TotaJ הכל סך
73,887 70,784 68,860 52,764

6,506 6,818 6,400 6,319
1,025 1,068 999 963

32,359 30,524 29,590 21,889
7,940 7,739 10,229 6,382
728

3,941
678

3,758
6,158 5,882

1,100
3,377
5,5)9 '

.13,950 13,223 10,884
1,280 1,094 762

1,325
1,983
3,259
7,650
2,994

הענפים כל
ודיג ייטור חקלאות,

ומחצבות מכרות
חרושת
בנייה

סניטציה ושירותי מים חשמל,
ופיננסים מסחר
וקשר תעבורה

שירותים
ידוע ולא אחר

Thereof: employees שכיריט מזה:
ALL BRANCHES

Agriculture ,forestry £ ifshing
Mining and quarrying
Manufacturing
Building
Electricity, water and sanitary services
Commerce and finances
Transport and communication
Services
Other and not known

65,655
4,724
1,018

29,475
7,422
728

2,680
5,171

13,404
1,033

62,505

4,699
1,023
27,582
7,296
663

2,520
4,927
12,701
1,094

62,343
4,802
989

27,379
9,710
1,089
2,457
4,798
10,520

599

29,19949,532

3,3735,106
617960

11,28421,082
3,3886,198
1871,245
7101,633

2,3122,977
2,7487,442
4.5802,889

הענפים כל
ודיג ייעור חקלאות,

ומחצבות מכרות
חרושת
בנייה

סניטציה ושירותי מים וזשמל,
ופיננסים מסחר
תעבורהוקשר

שירותים
..ווו uL, *_..

' Incl. fatal injuires. 2 See introduction. 3 Data
relate to employees only; selfemployed have been included
since July 1957. 4 Data have been revised atfer correcting
the data for deceases.

הנתונים 3 מבוא. ראה 2 מוות. תאונות גולל 1

1957 ביולי החל בלבד, לשכירים מתייחסים
מתוקנים המספרים * העצמאים. גם בוטחו

מוות. מקרי נתוני תיקון בעקבות אחורה,

התאונה תוצאות לפי עבודה, נפגעי  כ"ד/13. לוח
TABLE XXIV/13.  WORK CASUALTIES, BY RESULTS OF ACCIDENT

1955/561969/70

Result of accident 1969/70 1968/69 1965/66 21960/61 ■1955/56 התאונה תוצאות

TOTAL
Death
Permanent disability
Temporary disability

TOTAL
Death
Permanent disability
Temporary disability

Total
73,887 70,784

168 118
2,259 2,109
71,460 68,557

הכל סך
68,860

146
1,753

66,959

Thereof: employees

65,655 62,505 62,343
155 103 120

2,019 1,869 1,522
63,481 60,533 60,701

52,764
64

1,267
51,433

שכירים מזה:
49,532 29,199

56 72
1,179 1,045

48,297 28,082

הכל סך
מוות

עבודה כושר של תמידי איבוד
עבודה כושר של זמני איבוד

הכל סך
מוות

עבודה כושר של תמידי איבוד

/Seenote 3 and ♦ to Table XXIV12.
כד/12. ללוח ו< 3 הערות ראה 21
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חומרה, ושיעורי שכירימ עבודה נפגעי של תכיפות שיעורי  כ"ד/14. לוח
סיכון ענף לפי

TABLE XXIV/14.  FREQUENCY BATES OF WOKK CASUALTIES OF EMPLOYEES
AND SEVERITY RATES, BY RISK BRANCH

1955/561969/70

Risk branch1 1969/70 1968/69 /196S66 1960/61 1955/56 1 סיכון ענף

נפגעים  תכיפות Frequencyעונדיטל1,000שיעורי rates  casualties per 1,000 workers

הכל סך  מוות 0.150.120.160.140.19FATALתאונות ACCIDENTS TOTAL

ודיג ייעור ,0.220.070.170.040.13Agircultureחקלאות, forestry <£ fishing

0.150.140.170.130.11Manufacturingחרושת

ומחצבות 0.671.330.230.250.50Miningמנרות and quarrying

0.160.040.280.260.46Buildingבנייה

; ופיננסים 0.100.160.100.080.12Commerceמסחר and financing

וקשר 0.270.220.260.140.31Transportתעבורה and communications

ושירותי מים חשמל, ,0.080.070.120.140.18Servicesשירותים/ electricity, water and sanitary

סניטציה

הכל סך  אחרות 71.999.899.783.081.9OTHERפגיעות CASUALTIES  TOTAL.

ודיג ייעור ,53.459.574.962.960.2Agricultureחקלאות, forestry Sl ifshing

131.7173.1166.1140.2137.2Manufacturingחרושת

ומחצבות 211.3324.7254.5259.5258.3Miningמנרות and quarrying

111.2137.0156.0114.0107.3Buildingבנייה

ופיננסים 23.045.341.436.137.2Commerceמסחר and ifnancing

וקשר 108.0147.7117.198.295.2Transportתעבורה and communication

מים חשמל, ,650.451.847.647.7Services!24שירותים, electricity, water and sanitary
services סניטציה ושירותי

לשכיר בממוצע עבודה מתאונות כתוצאה שאבדו ימים  חומרה שיעורי
Seveirty rates  days lost as a resultof accidents  average per employe!

הכל 4.24.44.44.54.4TOTALסך

ודיג ייעור 3.8חקלאות, 2.73.83.93.7Agirculture, forestry 4£ ifshing

5.96.86.15.95.4Manufacturingחרושת

ומחצבות 15.220.712.723.315.9Miningמכרות and quarrying

5.75.97.27.37.7Buildingבנייה

ופיננסים 1.92.42.01.92.3Commerceמסזור and ifnancing

וקשר 8.37.05.54.75.9Transportתעבורה and communication

מים חשמל, שירותים,
סניטציה ושירותי

1.92.52.73.43.3Services, electircity, water and sanitary
services

' See introduction.
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WELFARE AND PROBATION SERVICES מבחן ושירותי סעד

מוניציפאלי, מעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול משפחות  כ"ד/15. לוח
העזרה וסוג המשפחה ראש תכונות

TABLE XXIV/15.  FAMILIES IN THE CARE OF SOCIAL WELFARE BUREUX,
BY MUNICIPAL STATUS, CHARACTERISTICS OF FAMILY HEAD AND TYPE

OF ASSISTANCE
1955/561970/71

הכל סך
Total

העורה סוג
Type of Assistance

כלגלית
קבועה
Regualr
Economic

חומרית
אחרת
Other
material

ללא טיפול
חומרית עזרה
Care wihoutl
material
assistance

1955/5669,671

96,695
121,102
121,143
121,817
126,150

44,321
A

25,350

38,953
47,807
46,688
43,247
43,898

1955/56

1960/61
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

ץ
26,918
34,352
33,957
31,899
27,010

1
30,824
38,943
40,498
46,671
55,242

1960/61
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

1970/71  TOTAL

Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux
NonJewish settlements

41,590 62,938 25,411 129,939

79,85115,28739,47925,085
35,4466,88919,2059,553
7,0631,3562,8892,818
891232359300

6,6881,6471,0064,035

הכל סך  "70/71

מוניציפאלי מעמד
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוזזוקות לשכות

לאיהודייט יישוביט

המשפחה ראש headCharacteristicsתכונות of family
היישובים Allכל settlements

חדשות 19,3323,9415,7269,665Newשפחות families

Ageגיל
19 1,827173779875Upער to 19
203413,2092,9644,7355,5102034
354422,9975,2989,8677,8323544
455424,9626,3351 1,0257,6024554
556426,3537,47811,3787,4975564
65+40,5913,16325,15412,27465+

יהודיים יישוביט :Thereofמזה: Jewish
settlements

הכל 123,25123,76461,93237,555TOTALסך
חדשים עולים :3,9951,1831,6211,191Thereofמזה: new immigrants

לידה Contיבשת inen t of birth
9,3221,8774,1563,289Israeliישראל1

33,8646,76116,80110,302Asiaאסיה
46,30210,72123,67811,903Africaאפריקה

33,7634,40517,79712,061EuropeAmericaאירופדאמריקה

J Incl. nonJewish families in mixed towns. מעורבות. בערים לאיהודיות משפחות כולל 1
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המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני  ג"ד/16. לוח
TABLE XXIV/16.  YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CAKE OF PROBATION

SERVICES

19531971

שירות לנוערבטי8ול המבחן למבוגריםי המבחן שירותי בטיפול
Under care ofyouth probationUnder care of adult probation

servicesservices

פעולות

§H
^85

ftg
>,
u

COrt CO

S.SII

Activities
תנובוזן =Eשירותי 8

gj c:

£§,Si ££§|
n M

£1

£§ S;

g| s.il
of probation services

?SO
r; ** 6*goEg§1"J v

>Hzif"
■>

>Kz
>

19531953
6327630138Investigationחקיהה
12818263247Probationמבחן

195519S5

הקירה .8533,6843,4611,0745438235185Investigation
8265433501,019294178171301Probationמבחן.

19601960
'2,8407,0146,4573,397109726חקירה 691144Investigation
מבחן ■739476359856598477448627Probation

, 19651965 ' .

,5,29810,6469,8886,0563432,3252,195חקירה 473Investigation
1,6049688691,7031,4868537731,566Probationמבחן

19691969
6,99010,83011,2516,5695212,8132,761573Investigationתקירה
1,3381,1528501,6401,5711,1808461,905Probationנונחן

19701970
6,56910,10010,5606,1095732,7392,714598Investigationחקירה
נ1,6401,1291,2941,475מבחן ,9059561,0451,816Probation

11971197H
3,8069,8649,8603,8105983,0703,072596INVESTIGATIONחקירה
5692,9092,912566Malesזכרים
2916116030Femalesנקבות

3,2028,5828,5263,2585402,7552,761534Jewsיהודימ
6041,2821,3345525831531162Othersאתרים

1,4751,6001,3801,6951,8161,1821,2791,719PROBATIONמבחן

1,7261,1051,2171,614Malesזנרים
907762105Femalesנקבות

1,3561,5051,2861,5721,7041,1041,2061,602Jewsיהודים
11998941231127873117Othersאחרים

< See introduction. מברא. ראו; 1
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ובידור תרבות שירותי כ"ה. פרק
שנמ הכרטיסים, כל סך שנמכרו: כרטיסים
לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי על כרו

הנידונה. בשנה שיפוטן, שבתחום הקולנוע
ממכפלת מתקבל כרטיסים ממכירת פדיון
הנידונה, בשנה שנמכרו הכרטיסים מספר

. במחיריהם.
הפדיון כל סך קולנוע. לבית ממוצע פדיון
הנידונה. בשנה הקולנוע' בתי למספר מתולק
הפדגון בל סך ישיבתי: למקום ממוצעי פדיון
בבתי הקבועים, הישיבה מקומות למספר מתולק

הנידונה. בשנה בלבד' הפתוחים הקולנוע
ידי על סופקו סרטים יבוא על הנתונים

והתעשייה. המסחר משרד
ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
מהתאח מתקבלים יישובים, לפי בהם, הישיבה
החברים קולנוע בתי (על הקולנוע בתי דות
המקומיות ומהמועצות מהעיריות בהתאחדות),
בהתאחדות). חברים שאינם הקולנוע בתי (על
מתק,ב קולנוע' כרטיסי מכירת על נתונים
מהעיריות וכן המקומי, השלטון מאוצר לים

המקומיות. והמועצות
(לוח לאור שיצאו הספרים על הנתונים
שנת מפורטים שאלונים מתוך עובדו כה/7)
עיתונים על הנתונים ואילו המו"לים, מן קבלו
הספרייה מכרטסת נלקטו (לוהכ"ה/8) עת וכתבי

הלאומית.

בטל והסתכלות לרדיו האזנה על הנתונים
על מבוססים ב"ה/3) עד כה/1 (לחזות וויזיה
לסט המרכזית הלשכה ידי על שנערגו סקרים
בסקרים השידור. רשות הזמנת לפי טיסטיקה
האוכלוסייה של מייצגים מדגמים נחקרו אלה

ומעלה. 14 בגילים
כ"ה/4) (לוח המוסיאונים על הנתונים

עצמם. המוסדות מן נתקבלו
מקומות הקולנוע, בתי מספר על הנתונים
כ"ה/6) (לוח  בקולנוע והביקורים הישיבה
על שנערך קולנוע" בתי 'יסקר על מבוססים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי
הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
בולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
נכ לא עונתית. הפתוחים קיציים קולנוע בתי
(אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע בתי ללים
סרטים והקרנת כרטיסים) בהם נמכרים אם
שאין וכדר, ■ במועדונים במזסדזת' ספר, בבתי
קולנוע 'ובתי הרהב, לקהל כרטיסים מכירת בהם

השנה. כל במשך פעלו שלא
הישיבה מקומות כל סך ישיבה: מקומות

הצופים.' לקהל המיועדים הקבועים
קולנוע, לבית ממוצע  ישיבה מקומות
לסך מחולק הקבועים הישיבה מקומות בל סך
הנתו עונתית. הסגורים מלל הקולנוע, בתי כל

בדצמבר. 31 ל ג^תייחסים נים

פרסומים

וו חלק (1969) לרדיו האזנד, סקר (321)

מיוחוי0 8רסומימ
(1969) בטלויזיה והסתכלות לרדיו האזנה סקר (292)
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שידור, סוג האזנה, מועדי לפי ומעלה, 14 בגיל לרדיו מאזינים  כ"ה/1. לוח
(יהודים) וגיל מין

TABLE XXV/1.  RADIO LISTENERS AGED 14 AND OVER, BY LISTENING
HOURS, TYPE OF BROADCAST, SEX AND AGE (JEWS)

IIII 1972

Ageגיל

הכל Typeofנשיםגבריםסך listening
TotalMenWomenhours and broadcasting

141718293044455960+

להאזין הנוהגים 1 9194889395939280Percent1אחוז listeners

להאזין הנוהגים 7980796682828180Percent2אחוז2 listeners on
^Saturdaysבשבו!ות3

Per 100 listeners  listened* 4 האזינו  לרדיו להאזין הנוהגים 100 כל על

On any weekday  total

Hour of the day

06000800
08001100
11001400
14001730
17300100

Type of broadcast
Hebrew news

Hebrew broadcasts (except
news) on channel A

Hebrew broadests (except
news) on light programme

Army broadcasts

Saturday night3

Per 100 listeners on Saturday  listened■' בשבתותהאזינו* לרדיו להאזין הנוהגים 100 כל על

 כלשהו חול ביוס
הכל סך

7073677467687274

היום שעות
06000800
08001100
11001400
14001730
17300100

38
32
32
40
44

41
29
30
42
48

35
34
34
37
40

30
20
24
50
44

32
37
36
30
41

46
36
36
41
40

49
31
31
41
43

35
22
26
30
58

השידור סוג

החדשות מהדורות
בעברית

636660686676652

(פרט בעברית שידורים
א' ברשת לחדשות)

911737111211

(פרט בעברית שיתריס
הקל בגל לחדשות)

5049525250514653

צה''ל 18171942281554גלי

נ שבת 4047343540374051במוצאי

3 שבת 4450373537474760Onבערב Friday night' ~

3 הכל סך  שבח 79837479ביום .78828073On Saturday  total3

היום Hourשעות3 of the day
07001100555456424666665107001100  .

"11061400525450394459625411001400 '

14001730475440585343453814001730

1 Outof total Jewish population aged 14 and over.
2 Out of total listeners. 3 Data on listening
duirng weekends relate to NovemberDecember 1971.
Inthe January March 1972 survey, the subject was
not investigated. 4 Listened at least once to the
speciifed programme at the speciifed hour.

ומעלה. 14 בגילים היהודית האוכלוסייה כלל plfs 1

הנתונים 3 לרדיו. להאזין הנוהגים כלל מתוך 2
נובמבר לתקופה מתייחסים השבוע בסוף האזנה על
הנושא 1972 ינואומרס בסקר .1971 דצמבר
או במועד אחת פעם לפחות האזינו 4 נחקר. לא

הנקוב. השידור לסוג
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(יהודים) ומעלה 14 בני בטלויזיה צופים  כ"ה/2. לוח
TABLE XXV/2. _ TELEVISIONWATCHERS AGED 14 AND OVER (JEWS)

IIII 19T1 ; IIII 1972

הכל Ageגילנשיםגבריםסך
TotalMenWomen141718293044455960+

im 1971
1 לצפווו הנוהגים rrm7679738680857550Percent watchers1
לצפות הנוהגים 5860576453726537Percentאחוז watchers at home1
1 הפרטית בדירתם

IIII 1972
1 לצפות הנוהגים 8487819292898358Percentאחוז watchers1
לצפות הנוהגים 7073677472777350Percentאחוז watchers at home1
1 הפרטית בדירתם
לצפות הנוהגים 6968707362756972Percentאחוז watchers on any
2 כלשהו חול weekdayביום 2
לצפות הנוהגים 7476717268767878Percentאחוז watchers on Friday

שבת3 nightsבערב
לצפות הנוהגים 7578726773807576Percentאחוז watchers on

* שבת Saturdayבמוצאי nights
חול ביום צופים 100 כל על Per:לשהו 100 TV watchers on any weekday watched .BS

שעה 2223202823191627Upעד to 1 hour
שעתיים עד משעה 2829283434242719Moreיותר than 1 hour2 hours
שעות 3 עד מ2 2830272726283527Moreיותר than 2 hours 3 hours
שעות 4 עד 3 מ 12101379151215Moreיותר than 3 hours 4 hours

שעות מ4 1081238141112Moreיותר than 4 hours
1 Of total Jewish population aged 14 and over. In a similar
survey, which had been held in January 1969, it was found that
SS.9% used to watch television and 18.4X used to watch at
home. 2 Of total TV watchers. 3 Of all TV watchers
on Firday night. Data on TV watching on Firday nishts and
Saturday nights refer to NovemberDecember 1971.

בסקר ומעלה. 14 בגיל היהודית האוכלוסייה בלל מתוף 1

לצפות נוהגים .ss%9 כי נמצא 1969 בינואר שנערך דומה
מתוך 2 הפרטית. בדירתם לצפות נוהגים .is%4 בטלויזיה;
לצפות הנוהגים כל מתוך 3 בטלוויזיה. לצפות הנוהגים כל
שבת בערב צפייה על הנתונים שבתות. בערבי בטלויזיה

.1971 לנוכמבודצמבר מתייחסים שבת ומוצאי

וגיל מין לפי ומעלה, 14 בני בטלויזיה וצופים לרדיו מאזינים  כ"ה/3. לוח
(לאיהודים)נ

TABLEXXV/3. RADIO LISTENERS AND TELEVISION WATCHERS AGED 14
AND OVER, BY SEX AND AGE (NONJEWS) 1

III 1972

הכל סך
Total

AgeגילSexמין
גברים
Men

נשים
Women141718293044455960 +

לרדי oוהאזנה listeningRadi
להאזין הנוהגים 2 8691818992878363Percent2אחוז listeners
להאזין הנוהגים 3 9492969696929487Percent3אחוז listeners at home

הפרטית בדירתם
להאזין הנוהגים 3 9294899395919079Percent3אחוז listeners to Israel

ישראל broadcastsלשידורי in Arabic
בערבית

להאזין הנוהגים 3 344621384632146Percent3אחוז listeners to Israel
ישראל broadcsatsלשידורי in Hebrew

בעברית
TVנטלויזיהצפייה watching

לצפות הנוהגים 2 6670627574675639Percent2אחוז TV watchers
לצפות הנוהגים * 4338504445414343Percent4אחוז watchers at home

הפרטית בדירתס
לצפות הנוהגים 4 7879778382757066Percent4אחוז watchers Israel

ישראל Televisionבשידורי
. Incl. East Jerusalem. 2 Of nonJews aged 14 and over.
3 Of listeners in speciifed groups. * Of watchers in speci
ifed group.

14 בגילים לאיהודים מתוך 2 ירושלים מזרח כולל 1

הנקובה. בקבוצה לרדיו להאזין הנוהגים מתוך 3 ומעלה.
הנקובה. בקבוצה בטלויזיה לצפות הנוהגים מתוך 4
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מוסיאונים  כ"ה/4. לוח
TABLE XXV/4.  MUSEUMS

1960/611971/72

על דיווחו הביקוריםמזה: שיעור

וסוג שנה
העיקרי האוסף

מוסיאונים
Museums

הביקורים מספר
Thereof: repor
ted on number

ביקורים
Visits

תושבים! ל1,000
Rate of visits
per 1,000

Year and type of main
collection

of visitspopulation1

1960/6197691,738,0001,3941960/61

1967/681271042,842,0001,7521967/68
1968/691441233,137,0001,8571968/69
1969/701191173,182,0001,8571969/70

1970/7195933,217,0001,8261970/71

הכל 1971/7298884,530,4002,4571071/722סך  TOTAL

העיקרי האוסף Typeסוג o f main
collection

1716494,000268Artאמנות
2925543,000294Archeologyארכיאולוגיה

2020997,400541Historyהיסטוריה

הארץ וידיעת 119322,500175Naturalטבע sciences and
geography

ופולקלור 99219,800119Ethnologyאתנולוגית and folklore
וטכנולוגיה 3243,80024Scienceמדע and technology

בוטניים וגנים חיות 861,264,900686Zoosגני andbotanical gardens
11כללי

645,000350General

Aged 15 and over in the Jewish population.
2 Excl. 23 sites and nature reserves visited by more than two
million persons, 164 nature reserves, 47 archeological collections
in qibbuzim open to the public only by notification and religious
institutions in East Jerusalem.

היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 <jj 1

ביקרו בהם לאומיים ופארקים אתרים 23 כולל לא 2
אוספים 47 טבע, שמורות 164 איש, מיליון משני יותר
פי על רק לקהל הפתוחים בקיבוצים, מקומיים ארכיאולוגיים

ירושלים. במזרח כנסייתיים ומוסדות מנזרים הזמנה,

סרטים ויבוא קולנוע בתי  כ"ה/5. לוח
TABLE XXV/5.  CINEMAS AND IMPORTS OF FILMS

1960/611971/72

1971/72 1970/71 1969/70 1965/66 1960/61

Cinemas
Seats
Attendance (million) 1
Average attendance2

254
173,880

32.0
15.4

268
183,609

34.0
17.7

278
193,304

41.3
21.2

303
186,774

50.3
29.5

252
152,441

39.2
28.6

קולנוע בתי
ישיבה מקומות

1 (מיליונים) ביקורים
2 ביקורים ממוצע

סרטים Importsofארוכיםיבוא fulllength film
הכל 425415482417443TOTALסך

ייצור ארץ
הברית ארצות

Country of production
190161165149123U.S.A.

5850343730Franceצרפת
3061879561Italyאיטליה
420611Germanyגרמניה

המאוחדת .5532301635U.Kהממלכה

ערב 56254120Arabארצות countires
אחרות 83111846063Otherארצות countries

J Including visits on free tickets.
2 Of aged 15 and overof the population. (הזמנות). תשלום ללא ביקורים כולל 1

באוכלוסייה. ומעלה 15 לבני 2
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לפי לכרטיס, ומחיר פדיון כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בתי  כ"ה/6. לוח
נבחרים ויישובימ מחוז

1970; 1971

פדיון
שנמכרוכרטיסים

1 קולנוע יבתי 1 ישיבה הכל(אלפים)מקומות
Cinemas1Seats1Tickets soldלי)(אלפי

ויישוב Total(thousands)מחוז
(IL. thousand)

19701971197019711970197119701971

כולל 271258185,772177,28535,100.632,288.775.815.579.034.8סך

הכל והדרוםסך ירושלים 524937,67435,5147,512.56,875.314,108.015,539.4מחוזות

161312,72710,5642,931.32,643.27,037.67,239.3ירושלים

שבע 996,7016,7011,261.21,158.22,423.52,822.4באר

היישובים 272718,24618,2493,320.03,073.94,646.95,477.7יתר

הבל הצפוןסך 313120,01720,0172,783.72,679.94,106.44,323.3מחוז

553,3243,324420.8454.6763.6930.7בהריה

היישובים 262616,69316,6932,362.92,225.33,342.83,392.6יתר

הכל חיפהסך 484632,75631,1085,313.94,823.011,057.211,733.0מחוז

201915,69414,4963,587.33,305.88,514.19,075.4חיפה

היישובים 282717,06216,6121,726.61,517.22,543.12,657.6יתר

הכל אביבסך תל 736754,91851,50914,283.013,193.337,186.437,863.6מחוז

אביביפו 383429,87926,4239,230.38,601.927,321.627,387.5תל

554,0814,0811,073.6941.01,873.71,840.4בתים

543,5152,409628.6512.21,447.81,369.1גבעתייפ

554,1934,193747.6679.71,148.61,266.1הרצליה

665,2285,2281,052.91,059.51,920.72,451.2חולון

גן 876,9096,0621,163.61,092.42,901.43,082.8רמת

היישובים 661,1133,113386.3306.6572.6466.5יתר

הכל המרכזסך 676540,40739,1375,207.64,717.29,357.59,575.5מחוז

442,4052,405387.8396.1648.6659.0לוד

543,3222,7321,098.21,124.72,293.82,662.3נתניה

תקוה 77,4597,459861.6798.11,750.51,851.6רפתח

לציון 773,9113,911545.1520.5987.21,034.2ראשון

היישובים 444323,31022,6302,314.91,877.83,677.43,368.4יתר

שנה. כל נסוף עונתית, סגלריפ קולנוע נתי כולל 1
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TABLE XXV/6. _ CINEMAS, SEATS, TICKETS, REVENUE AND PRICE PER
TICKET, BY DISTRICT AND SELECTED SETTLEMENTS

1970; 1971

Revenue

מחירמנלוצע
(לי) לכרטיס
Average price
per ticket (XL.)Distirct and settlement

לקולנוע ממוצע
לי) (אלפי

Average per cinema
)IL. thousand)

למקום .ffivsa
(לי) ישיבה

Average per seat
)IL.)

197019711970197119701971

279.8306.3408.1445.82,162.45GRAND TOTAL

271.3317.1374.5437.61.882.26Jerusalem andSouthern Districts  total
439.9556.9553.0. 685.32.402.74Jerusalem
269.3313.6361.7421.21.922.44Beer Sheva
172.1202.9254.7300.21.401.78Other settlements

132.5139.5205.1216.01.481.61Northern District  total
152.7186.4229.7280.01.812.05Nahairyya
128.6'130.5200.3203.21.411.52Other settlements

230.4255.1337.6377.22.082.43Haifa District  total
425.7477.7542.5626.12.372.75Haifa
90.898.4149.1160.01.471.75Other settlements

509.4565.1677.1735.12.1502.87Tel Aviv District  total
719.0805.5914.41,036.52.963.18Tel AvivYafo
374.7368.1459.1451.01.751.96Bat Yam
289.6342.3411.9568.32.302.67Givatayim
229.7253.2273.9302.01.541.86Herzeliyya
320.1408.5367.4468.91.822.31Holon
362.7440.4419.9508.52.492.82 Ramat Gan
95.477.8514.51,498.61.481.52Other settlements

139.7147.3231.6244.71.802.03Central District  total
162.2164.8269.7274.01.671.66Lod
458.8665.6690.5974.42.092.37Netanya
250.1264.5234.7248.22.032.32Petah Tiqwa
141.0147.7252.4264.41.811.99Rishon LeZiyyon
83.678.3157.8148.81.591.79Other settlements

< Incl. cinemas seasonally closed, at end ofeachyear .
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נושא לפי י, בישראל לאור שיצאו ספרים  כ"ה/7. לוח

TABLEXXV/7.BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL 1, BY SUBJECT
1965/661970/71

n>~ _
1965/661967/681968/691969/701970/71Ed.*Subjectנושא

r Oם 0.0

הכל 1,4661,8782,0382,0721,8892.7TOTALסך

1717212075.1Generalitiesכללי

ויהדות 1711011651711532.3Religionsדתות and Jewish studies

הרוח 1341571872082663.1Humanitiesמדעי

55634549921.7Educationחינוך

החברה 134747108681.7Socialמדעי sciences

50526579702.1Economicsכלכלה

המדינה 6697761111004.5Politicalמדעי science

10222132290.5Lawמשפטים

הטבע 1061121491991461.3Sciencesמדעי

481177563541.0Agricultureחקלאות

12423037322.2Medicineרפואה

38826285723.0Engineeringהנדסה

63384862492.1Atrsאמנות

הכל 3865848125725332.9Literatureספרותסך  total

מקורית ספרות :186251425372325Thereofמזה: Hebrew literature

ילדים 1451751792141733.6Children'sספרות books

לימוד 142ספרי 945662452.9School textbooks

3830Miscellaneousשונות

Including ifrst editions and reeditions only. מחודשות. או ראשונות מהדורות רק נכללו 1
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ותדירות נושא לפי עת, וכתבי עיתונים  כ"ה/8. לוח
TABLE XXV/8.  NEWSPAPERS AND PERIODICALS, BY SUBJECT AJVD

FREQUENCY

1970

הכלנושא 0ך
Total

Frequencyתדירות

ift.C O

II
l\a ■^

Ts
a a

a E

g'Jr

gJSS|g|
n

A

II
w
it

Subject

הכל 5181231751303456TOTALסך

עת וכתבי עיתונים
אקטואליים

125777
7General interest newspapers and

periodicals

מתמחים עת כהני
הגל 0ך

3931233449Special subject periodicals  total

1714363Generalitiesנללי

אוזרות ודתות 19יהדות
7543Judaism and other religions

הרוח 19מדעי
31321Humanities

3359135Educationוזינוך

628301644Economicsכלכלה

המדינה 71114Politicalמדעי science

ונושאים החכרה מדעי
שונים חברתיים

28
14554Social science

ומנהל צבא משפטים,
גיכויי

31671035Law, army and public administra
tion

ומתמטיקה מדעי'הטבע ■

הקלאות

רפואה

19

19

243

2

13

8

10

6

10

3

1

4

2

Natural sciences

Agriculture

Medicine

וטכנולוגיה 132551הנדסה
Engineering and technology

13173תחבורה


2Transport

ואמנות 8232Artsתרנות

32281237Literatureספרות

ולנוער 309156לילדים
Children and youth

משחקים, שעשועים,
ספורט

198623Entertainment, games, spotr
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המוחזקים השטחים "ו. כ פרק

החקל התפוקה על הנתונים פי על נאמדו יות
"חקלאות" בסעיף מתוארת המדידה (שיטת אית
בשוו שיווק סקרי על התבססו המחירים להלן).
הנאס נתונים פי על או בערים העיקריים קים
היבוא ערך לצרכן. המחירים מדד במסגרת פים
הס בסיס על נאמד חקלאיים מוצרים של נטו
מס "מתחי בתוספת חוץ סחר של טטיסטיקה

חר".
מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפ למועסק הממוצע הפדיון בסיס על נאמדה
הת מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים עלים
סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר עשייה
תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן אדם. כוח

החוץ. סחר נתוני על התבסס מיבוא

רווח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסדות נאמד
הממ במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה
לפליטים! והתעסוקה הסעד וסוכנות שלתיים
מספר פי על הערך נאמד הבריאות' במוסדות
המת הממוצעת וההוצאה אישפוז ימי או מיטות

הממשלתיים. במוסדות אימה

ציבורית לצריכה הוצאה
והר המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות שויות
הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים. או

גולמית השקעה
הבאים: המקורות על התבסס האומדן

המימשל של הפיתוח תקציבי או דו"תות .1
, המקומיות והרשויות

(ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .2
, ולהלן) "בנייה" כקטע

וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3
את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל, לחו"ל
בקט ניתנים החישוב שיטות ותיאור הגדרות
החוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן על עים

להלן.
בין הסחר על האומדנים מדידה' קשיי בגלל
נתו על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל

תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה 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
בגלל מוחלקת בצורה ניתן הגילים הרכב

האוכלוסייה. ע"י הגיל במסירת אידיוקים

משפחות
אוכלוסייה. ב פרק מבוא ראה

לידות
המופיעים הפרטים על מבוססים הנתונים
בערבית המודפס חי לידות על הודעה בטופס
ממ של השלטון בימי נהוגה שהיתה במתכונת
הממשל ובימי ובשומרון ביהודה ירדן לכת
ללשכה מועברים הטפסים עזה. ברצועת המצרי
הברי לשכות ידי על לסטטיסטיקה המרכזית

אזורים. אותם של אות

לאומית והוצאה הכנסה
הל "ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו אומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך בניכוי ליצוא המופנים

ושירותים.
סט סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל שלמות לא טיסטיות
שי וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי

.* ישראל עם החוץ סחר על והנתונים רותים

פרטית לצריכה הוצאה
מייצור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
הכמו הממוצעים. השנתיים במחירים שנצרכו

.1972 ,11 מס' המוחזקים לשטחים סטטיסטי בירחון ראה  ושיטות מקורות של מפורט תיאור 1
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מחירים
השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
סל לצריבת הדרושה בהוצאה .הזמן במשך החל
התצ את המייצג ושירותים מצרבים של קבוע
האוכלוסייה של מסוימת) זמן (בנקודת רוכת
מצרכים בהלל המדד סל בשטחים. העירונית
או משתנות בלתי ובכמות באיכות ושירותים
משקפים במדד שהשינויים כך אקויוולנטיות,

בלבד. מחירים שינויי
התצרוכת מרביבי בל את כולל המדד סל
ושומרון ביהודה העירונית האוכלוסייה של
והשירותים המצרכים משקלי עזה. וברצועת
בשטחים הצריכה הרגלי את משקפים בסל ^1סר
מקורות סמך על שנאמרו בפי המלחמה' לפני

מקומיים.
ושירות מצרך כל של המחירים איסוף
עסקים ב600 מפורטות הגדרות לפי נעשה
בערך עסקים וב300 ושומרון ביהודה בערר
פוקדים ידי על מתבצע הוא עזה. ברצועת
העירוניים בריכוזים עסקים במדגם מקומיים
ביהו יושכם רמאללה לחם, בית חברון" .. הבאים
המחיר עזה. ברצועת יונס וחן ועזה ושומרון, דה
לראשו המקומי הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף
שנרשמו המחירים פי על המיקוח. ולפני נה
השינוי מדד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל
הבסיס. לתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר
מדדי של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד
נמדדים שמחיריהם המצרכים כל של המחירים

במדד.

המדד של הבסיס תקופת הבסיס, תקופת
100.0 = 1969 יוני  1968 יולי ממוצע היא

נקודות.

מזונות צריגת
ח/תזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
האזורים: לשני בנפרד חושבו. ושומן) (חלבון
כמויות סיגי. וצפון עזה ורצועת ושומרון יהודה
שלפיהן ליום, לגולגולת למיניהם, המזונות
.הכמויות חלוקת ידי על נתקבלו הערכים, חושבו
האוכלו ידי על שנצרבו המ,זונות של השנתיות
הממוצעת השנתית האוכלוסייה על כולה סייה

יום. ול365 פקטו) (דה הנוכחית
המזונות של השנתיות הכמויות אומדן
האוכלוסיות, כלל ידי על שנצרכו למיניהם,
הסט מהסדרות שנשאבו נתונים בסים על נערך
לסט המרכזית הלשכה של הבאות טיסטיות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן : טיסטיקה
סט ו*ירות, ירקות של השווקים סקר הב"ל,

מוגבלת מכך' כתוצאה הערכות. ועל חלקיים נים
בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות גם
זה. מקור על המתבססים הלאומיים החשבונות
הצריכה אומדני קבועים. במחירים אומדנים
ניכוי ע"י התקבלו קבועים במחירים הפרטית
מרכיבים לפי לצרכן המחירים במדד הערכים

עיקריים.
הכמו השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר תיים
ושי סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות

לצרכן. המחירים מדד ידי על נוכו רותים

קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הממו העבודה בשכר השינויים בסיס על חושב
מישראל. שיובא הציוד ומחירי הבנייה בענף צע
ייצור לגורמי בתשלומים הכמותיים השינויים
מה העובדים במספר לשינויים בהתאם נאמדו
המו והישראלים בישראל, המועסקים שטחים

המוחזקים. בשטחים עסקים

התשלומים מאזן
תושבי נחשבים אלה, אומדנים עריכת לצורך
של האזרחי המינהל כולל המוחזקים, .השטחים
הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה השטחים,
ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית הפעילות
פרק (ראה אלה באומדנים נבללו לא הגבול

התשלומים). מאזן ז'
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:

וההוצאות ההכנסות את בוללים שירותים
השטחים. תושבי של שירותים על

השתתפות כוללות חדצדדיות. העברות
העברות הממשל, בתקציב ישראל ממשלת
ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות ססו"ת
השטחים. לתושבי אחרים וגורמיםפרטיים ירדן
על אומדנים השאר, בין כוללת, הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י, בסך השינויים

השטחים. תושבי שבידי

חוץ סחר
לבין ישראל בין הסחר היקף על 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 הנתונים פרטים.
שמעבר וארצות ירח לבין צה"ל ידי על זקים

המכס. רישומי על מבוססים לים
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חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המ על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: קורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
המוחזקים, בשטחים

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

הע גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
ליחידה! ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת דר'
עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 

סיני; וצפון
ויצוא. יבוא של סטטיסטיות סדרות 

מדרי של לדונם יבול באומדני נעזרים כן
מקומיים. ומומחים כים

על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
המרכ הלשכה ע"י שנאספו ומחירים בשווקים
בניכוי קמעוניות, בחנויות לסטטיסטיקה זית
הסוחרים. של והרווחים ההוצאות של אומדן
מת מוזירים איסוף היה לא שלגביהם במוצרים
המחיר אומדן נערך וכד') זיתים (חיטה, אים

מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתיעצות
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות
פורסמו וכוי שטחים ייצור, של יתר פירוט
.המוח לשטחים .הסטטיסטי בירחון ע"י.הלשכה

.1972 ויולי 1972 *,וני  זקים

מטעים ושטח קרקע ניצול
מבוססים וו'שומתן יהודה לגבי הנתונים
תשכ"ח. מאז שנערך .חקלאיים משקים סקר על
כ של במדגם המשקים ,פל נסקרים שנה מידי
משתנה הכפרים מדגם כאשר מהכפרים, 200/0
ברצועת השטח ניצול על נתונים לשנה. משנה
הסטטיסטי בשנתון הופיעו סיני, וצפון עזה

.638 ע' ,21 מס' לישראל

וירקות פירות של וסחר ייצור
ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
של העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתו הירדן). גשרי (כולל המוחזקים השטחים
בירחון הלשכה, ע"י מתפרסמים החודשיים נים

המוחזקים. לשטחים הסטטיסטי

וסדרות ירדן, עם הסחר חוץ, סחר ש.ל טיםטיקה
למטרה משלימים נתונים אחרות. סטטיסטיות
משרדי כגון שונים, ©משלה ממשרדי בתקבלי זו
כן כמו והתעשייה. והמסחר החקלאות הסעד'
משווקים שמוצריד'ם מזון' ממפעלי מידע נאסף
מהעתונות שיווק, ממוסהות המוחזקים, בשטחים

זו. לבעיה הקרובים ומאנשים

ושכר עבודה
בשטחים, המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
במפ לאלו במהותם הדומים נושאים נחקרו בו
המוח בשטחים שנערך והדיור האוכלוסין קד
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 זקים

המבוא).
מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
לס המרכזית הלשכה ידי על ,1968 אוגוסט
עקרו אשר מדגם על מבוסס הסקר טטיסטיקה,
אדם כוח סקר של לאלו דומים והגדרותיו נותיו
שנה רבע בכל י"ב). לפרק מבוא (ראה בישראל
ושומרון ביהודה משפחות כ2,300 נחקרות
ע"י סיני וצפון עזה ברצועת משפחות ו1,500
אינה הנחקרת האוכלוסייה מקומיים. פוקדים
עריכת בעת במוסדות השוהים אנשים כוללת

הסקר.
בשלב שלבים: בשני נעשה המדגם ניפוח
הסתברות לפי ניפוח גורם מקבלים הראשון
מכפי השני, בשלב יישוב. צורת בכל הבחירה
בגורם א' משלב המתקבל הניפוח גורם את לים
הוא התיקון גורם ,. ומין גיל קבוצת לכל תיקון
אומדן לבין חיצוני אוכלוסייה אומדן בין היחס
א/ בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה
אומדני על מבוסם "החיצוני" האוכלוסייה אומדן
ומאומדן לסטטיסטיקה' הלשכה של אוכלוסייה
באוכ חלקם לפי המוסדות אנשי את מנכים זה

ל196. במפקד שהתקבל כפי לוסייה

ונ 1970 מאז מופעלת זו ניפוח שיטת
הניפוח שיטת לפי שנית חושבו 1969 תוני
מש נותן האוכלוסייה באומדני התיקון החדשה.
ובעי האוכלוסייה, בכלל לגברים יותר גדול קל
הגורם דבר ,2554 הגיל בקבוצות לגברים קר
ובמספר העבודה לכוח השייכים באחוז לגידול
פורסמו אשר לנתונים בהשוואה המועסקים

לכן. קודם
הכל ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא כלה
מהסיווג הועברו הכלכלה ענפי לפי 1969 נתוני
שהת מעבר, מפתח פי על לחדש (1961) הישן
1970 ינוארמרם מקר שאלוני מסימול קבל

הסיווגים. שני לפי
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הארחה בתי
ושירו מסחר  י"ז בפרק הגדרות ראה
ובתי המלון בתי מכל מתקבלים הנתונים תים.
ברצועת ושומרון, ביהודה הפתוחים ההארחה

סיני. זצפון עזה

ושומרון ביהודה בד בתי
כל של שנתי מפקד על מבוססים הנתונים
תוצאות מקומיים. פוקדים ע"י הנערך המפעלים'
הסטטיסטי בירחון הלשכה ע"י פורסמו המפקד

.1972 פברואר  המוחיים לשטחים

מקומיות רשויות
מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
ונאספו העיריות מלאו אשר וחשבונות דינים
הגד מפורטים' נתונים פנים. קמ"ט באמצעות
סטטיסטי לירחון בנספח ראה והסברים רות

.1972 ,9 מס' המוחזקים, לשטחים

משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

חינוך
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.

כ"ב. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד;
הרא הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית

(א'וי). שונות
שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין; ספר בית

(ז'ט'). היסודי הספר בית

הכיתה דרגות 3 טליסודי: 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

תעשייה
תעשייה.  י"ד בפרק הגדרות ראה

ה גניי

ביהודה האזרחית הבנייה על הנתונים
אומדן הם סיני וצפון עזה וברצועת ושומרון
בנייה וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא הדשה,

הקיימים.
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמ מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
ססר'ת; ו הממשלה משרדי מיוחד; שאלון צעות
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמובחרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ושומרון'

כפריים). (רובם קטנים

מסחר
סיטוני מסחר

ישראליות' בלירות הסחורות ערך מכירות:
ובבעלות העסק בבעלות שוטפים, במחירים
בעסקים שנמכרו עמילות). דמי (תמורת אזזרימ
לפי באשראי' והן במזומנים הן הסיטונאים,
עקיפים)' מסים (כולל שילמו שהקונים הנ^יר

והתזרות. הנחות בניבוי
השכירים של חודשי ממוצע שכירים.
שעבדו אלה כולל הדו"ח בתקופת בעסק שעבת

בלבד. אחד עם אפילו

ידי על ששולם ברוטו השכר עבודה. שכר
לשכר נלוות הוצאות כולל לשכירים, העסק
דמי כגון! שכירים, בהעסקת הקשורות עבודה
וכוי. חופשה רמי בסחורות, תשלומים ביטוח,
התנודות את משקף כלשהי שנה של המדד
של החודשי בממוצע באחוזים) (השינוי שחלו
הממוצעת 'החודשית הרמה לעומת שנה אותה

הבסיס. בשנת
בתי של מייצג ממדגם מתקבלים הנתונים
והעצמאיים) שכירים (מעסיקי ד"סיטוניים העסק

סיני. וצפון עזה ברצועת ושומרון, ביהודה
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פרסומים

1967  והדיור האוכלוסין מ8קר
וצסון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה (1)

הגולן רמת סיני.
משק ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי (2)

המוחזקים בשטחים חקלאי

בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות
המוחזקים

(3)

א' חלק  העבודה כוח (4)

ב' חלק  העבודה כוח (5)

מיוחדיט פרסומים
המוחזקים בשטחים הספר ובתי הילדים גני (281)

(1968 מרס ;1967 (דצמבר

המוחזקים בשטחים הספר ובתי הילדים גני (313)

(1968 (נובמבר

המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני (338)
(1969 (נובמבר

המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני (359)
(1970 (נובמבר

(נובמ המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני (398)

(1971 בר
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POPULATION אוכלוסייה

האוכלוסייה גידול מקורות  כ"ו/1. לוח
TABLE XXVI/1.  SOURCES OF POPULATION INCREASE

19671971
Thousands אלפים

בהתחלת nrtKהאוכלוסייההאוכלוסייה
התקופההתקופה טבעיבסוף שנתיריבוי גידול

Population at beginPopulation at endNatural inceraseYearly rate of
ning of periodof peirodincrease

Judaea and Samaria

1.7 3.0
0.2 14.1
+ Z7 14.4
+ 1.8 15.6
+2.5 17.8

ושומרון יהודה
595.9585.5
585.5584.1
584.1599.7
599.6610.3
610.3625.6

11967
1968
1969
1970
1971

Gaza Strip and North Sinai

' September 1967 census.

סיני וצפון עזה רצועת
11967389.7379.93.32.5

י 1968379.9357.89.25.8
1969357.8365.510.6+2.2
1970365.5372.410.2+ 1.9
197137X4381.811.8+ 2.5

.1967 ספטמבר מפקד 1

גיל לפי נקבות, ל1,000 זכרים מספר  כ"ו/2. לוח
TABLE XXVI/2. NUMBER OF MALES PER 1,000 FEMALES, BY AGE

IX 19671971

1971 1970 1969 Census 1967 מפקד Age גיל

Judaea and Samaria

1,005 1,000
1,124 1,121
939 928
725 723
997 997

1,127 1,114

ושומרון יהודה
985997

1,123993
839898
745745
963994

1,1091,066

total הכל סך
014
1529
3044
4564
65 +

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת
total הכל 943949953954סד

014 11,0971,0941,0901,097
1529745795822818
3044738719699692
45649421,0011,0071,023
65+1,1201,0421,1151,150
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וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ו/3. לוח
TABLE XXVI/3.  POPULATION, BY SEX AND AGE

IX 19671971

גיל
Census 1967 19701971מפקד

Age
הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

Judaea and Samaria

Thousands

312.0 313.6

50.6

50.2

42.8

31.9

23.6

19.5

17.4

16.3

14.5

10.8

7.5

.b3

6.6

5.5

4.6

3.9

57.3

55.8

48.2

35.4

21.5

13.5

11.6

11.8

11.5

9.8

7.7

6.7

7.0

6.2

4.8

4.8

625.6

107.9

106.0
i

91.0

67.3

45.1

33.0

29.0

28.1

26.0

20.6

15.2

13.0

13.6

11.7

9.4

8.7

305.1

47.4

51.4

41.0

30.0

22.4

18.8

17.3

16.3

14.2

10.5

7.6

6.5

6.7

5.6

4.8

4.6

305.2

53.9

56.3

46.4

33.5

19.9

12.6

11.7

11.6

11.2

9.6

7.6

6.8

7.2

6.3

4.9

5.6

610.3

101.4

107.7

87.4

63.5

42.3

31.4

28.9

28.0

25.4

20.1

15.1

13.3

13.9

12.0

9.7

10.2

ושומרון יהודה

300.4

50.9

46.7

37.4

25.5

22.0

17.6

16.4

16.8

14.2

8.8

9.1

5.2

9.9

4.9

6.1

7.5

1.4

295.6

55.7

51.7

44.2

26.8

16.3

11.6

12;6

11.4

11.3

8.4

7.5

6.7

9.1

.6.9

5.5

8.1

1.8

אלפים
595.9

106.6

98.4

81.6

52.2

38.3

29.2

29.1

28.1

25.5

17.2

16.6

11.8

19.0

11.8

11.7

15.6

3.1

ottal הכל סך

,04

59

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

75+

Not known ידוע לא

1geאחוזים sPercent!

total הכל .100.0100.0100.0100סך 0100.0100.0100.0100.0100.0/

01448.351.645.248.651.345.848.851.546.1

152920.218.621.822.521.723.323.222.524.0

304414.012.015.813.511.315.713.311.115.4

456410.910.811.010.210.216.310.09.910.0

65+6.67.06.25.25.54.94.75.04.5
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(המשך) וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ו/3. לוח
TABLE XXVI/3.  POPULATION, BY SEX AND AGE (CONT.)

IX 19671971

גיל
Census 1967 19701971מפקד

Age
הכל סך
Total

זכריס
Males

נקנות
Females

הבל סך
Total

זגריט
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

0'vr
Males

נקבות
Females

Gaza Strip and North Sinai
Thousands

195.5 186.4

סיני וצפון עזה רצועת

32.4

31.3

26.4

22.1

18.0

13.8

11.3

10.3

8.5

5.8

3.9

3.0

2.8

2.2

2.0

1.7

35.8

34.5

28.6

22.5

14.1

7.4

6.2

7.3

7.3

5.8

4.1

3.1

3.0

2.6

2.0

2.1

Percentages

381.8

68.2

65.8

55.1

44.5

32.1

21.2

17.4

17.6

15.7

11.6

8.1

6.1

5.8

4.8

4.0

3.8

190.7

30.5

32.8

25.2

20.7

16.8

12.9

11.0

10.3

8.3

5.7

4.0

3.1

2.9

2.3

2.2 '

2.0

181.7

33.7

35.4

27.5

21.4

13.2

6.9

6.4

7.3

7.1

5.6

4.0

3.1

3.1

2.6

2.1

2.5

372.4

64.2

68.2

52.7

42.1

30.0

19.7

17.4

17.6

15.4

11.3

7.9

6.2

6.0

4.9

4.2

4.5

200.6

36.2

29.7

26.8

19.4

15.8

12.6

11.4

11.6

9.0

5.1

5.6

2.4

4.9

2.0

3.1

3.5

1.4

189.1

39.8

32.1

29.9

19.5

10.0

6.1

8.6

7.6

7.5

5.3

4.2

3.1

4.3

3.3

2.5

3.9

1.6

אלפים
89.7ג

76.1

61.8

56.7

38.9

25.7

18.6

19.9

19.2

16.5

10.3

9.9

5.5

9.2

5.3

5.6

7.4

3.0

אחוזיט

total הכל סך

04

59

1014

1519

2024

2529

3034'

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

75+

Not known ידוע r^

total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

01450.354.346.649.753.146.549.553.046.1

152921.518.924.024.722.826.425.623.627.5

304414.412.616.113.511.415.513.311.215.4

45649.09.09.08.48.78.28.38.68.0

65+4.85.24.33.74.03.43.33.63.0
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FAMILIES משפחות

נבחרות יישוב וצורות דיור צפיפות משפחה, גודל לפי משפחות, ג"ו/4. לוח
TABLE XXVI/4.  FAMILIES, BY SIZE OF FAMILY, HOUSING DENSITY AND

SELECTED TYPES OP SETTLEMENTS

Average 1971 ממוצע

Family size aed
housing density

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

מחנות מזה:
פליטים

Thereof: ref
ugee camps

ערים מזה:
Thereof:
towns

הכל סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

בפרים מזה;
Thereof:
villages

גורים מזה:
Thereof:
towns

הכל סך
Total

משפחה גודל
דיור וצפיפות

Total

TOTAL

No. of persons

1

2

3

4

5

6

7+

Average size of fa
roily (incl. singles)

Thousandsאלפיט

הכל 105.528.668.260.026.627.6סך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0סך j100.0100.0100.0100.0100.0

משפחה Sizeגורל of family

נפשות מ00ר

1 ,7.05.67.04.84.15.4

211.510.811.610.010.59.4

38.49.88.19.58.710.1

410.09.110.69.810.59.4

511.111.511.310.712.48.7

610.410.110.610.510.910.5

7+41.643.140.844.742.946.5

ממוצע משפחה גודל
בודדים) (כולל

5.85.95.86.16.16.2

דיור Housingצפיפות density

לתדר Personsנפשות per
room

מאחת 3.56.72.42.62.72.7Lessפחות than 1

1.01.919.726.017.019.620.519.91.01.9

2.02.922.424.921.827.326.928.72.02.9

3.03.916.716.415.722.721.224.23.03.9

4+37.726.043.127.828.724.54+

צפיפות 3.22.73.63.03.02.9Medianחציון ofdensity
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births לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי חי, לידות ג"ו/5. לוח

TABLE XXVI/5.  LIVE BIRTHS, BY SEX, PLACE OF BIRTH AND TYPE OF
SETTLEMENT
19681971

ושומרון עזהיהודה סיברצועת וצפון
לידה מקוט Judaeaמין, and SamariaidNotrh SinaiGaza Stirp ai

Sex, place ofbirth and
יישוב typeו*ורת of settlement

19681969197019711968196919701971

נ1ווזל!זים Absoluteנ(ספרי0 numbers

הכל 25,65025,55126,45528,26315,50316,72715,98517,505TOTALסך
13,34213,49313,77414,7358,0188,6868,2479,026Malesזכרים
12,30812,05812,68113,5287,4858,0417,7388,479Femalesנקבות

הזכרים 52.052.852.152.151.751.951.651.6Percentאתרו males

לידה Pמקום lace of birth
חולים 3,4634,7095,4766,8342,0262,6302,7022,871Inננית hospital

חולים לבית 22,18720,84220,97921,42913,47714,09713,28314,634Outsideמ^ hospital
בנייח לידות 13.518.420.724.213.115.716.916.4Percentאחוז births in hospital

יישוב Typeגורת of settlement
יישוב 6,1656,4626,5127,18914,47115,36814,35815,700Urbanצורות typesof settlement
עירוניות

כפריות יישוב 19,25618,98219,89821,0441,0141,3591,6271,785Ruralצורות types of settlement
ידוע 229107453018לא


20Not known

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
יישוב 24.325.424.725.593.591.989.889.8צורות
Urbanעירוניות typesof settlement

כפריות יישוב 75.774.6.7S374.56.58.110.210.2Ruralצורות types of settlement

גפה לפי לידות,  כ"ו/6. לוח
TABLE XXVI/6.  BIRTHS, BY SUBDISTRICT

196S1971

Subdistrict 1971 1970 1969 1968

TOTAL
lenin
Nablus
Tulkarm
Ramallah
Jericho
Bethlehem
Hebron
Not known

ושומרון amanaidaea>יהודה ana 2

25,65025,55126.4S528,263
4,0373,9984,1914,355
4,6414,5464,4254,959
3,9563,8584,0674,227
3,6893,8064,0974,191
354447456524

2,6102,6322,5973,082
6,3636,1576,6056,923

107172

הכל סך
ג'נין
שכם

טו>!כרם
רמאללה

ידיהו
לחם בית
חניון

ידוע לא

סיני וצפון עזה Northרצועת SinaiThe Gaza Strip and
הכל 15,50316,72715,98517,505TOTALסך

7,0377,7167,3747,734Gazaעזה
יונס 7,1707,7167,1157,720Khanחן Yunis

עריש 1,2921,2951,4962,051EIAirshאל
ידוע 4לא

Not known
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לאומית והוצאה הכנסה

במקורות והשימושים המקורות  כ"ו/7. לוח
19681971

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

1968196919701971196919701971

לעומת שנה כל באחוזים השינוי
מיליוני  שוטפים קודמתהל"יבמחירים

At current prices  IL. millionPercent change from previous year

הכל סך  במקורות 5596817459672230שימושים 9*

פרטית לצריכה *35945050662425i23ההוצאה 12*

ציבורית לצריבה *515665811024ההוצאה 16

המקומית הגולמית 52*545685145*22ההשקעה 3*

1 ושירותים סחורות 127120116168Ai{50יצוא 2*
ליצוא תמיכות

129

הכל סך  5596817459672230מקורות 9*

2 ושירותים סתורות יבוא *219276292377פחות: {32 6i
היבוא על מסים 5111325פחות:

שוק) (במחירי גולמי מקומי 281*33539444056517תוצר 11*

מווו"ל מקומיים ייצור גורמי 175089175הכנסות

בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים 791014פחות:

שוק) (במחירי גולמי לאומי 3454355197262640תוצר 19*

המקומי הייצור על עקיפים מסים 19262841פחות:

ייצור) גורמי (במחירי גולמי לאומי *39*32640949168525תוצר 20

(ל"י) לנפש גולמי לאומי 5967328571,1732337תוצר 17

(ל"י) לנפש פרטית *6207578361,0082220צריבה 10*

5 ל"י מיליוני 1968 במחירי
IL.millions1968 pricesAt

הכל סך  במקורות Hi*55965769177217שימושים 5

פרטית לצריכה 6*35943247250020ההוצאה 9*

ציבורית לצריכה 515663701011ההוצאה 12*

המקומית הגולמית *32*22524661136ההשקעה 11*

31 ושירותים סחורות *127117110140827יצוא 6

הכל סך  Hi*55965769177217מקורות S

4 2 ושירותים סחורות יבוא 2242802803342519iפחות: 
שוק) (במחירי גולמי מקומי 6i*33537741143812תוצר 9

מחו"ל ייצור גורמי 174768117הכנסות

בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים 7788פחות:

שוק) (במחירי גולמי לאומי 3454174715562118תוצר 13

(ל"י) לנפש גולמי לאומי 15i*59670177889817תוצר 11

(ל"י) לנפש פרטית 3i*62072778080817צריבה 7i

ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סי"פ יבוא 2 וירדן) (ישראל מחו"ל מקומיים ייצור לגורמי הכנסות כולל לא פו"ב יצוא 1

במחירי האומדנים חישוב 5 יבוא על מסים כולל * ליצוא תמיכות כולל 3 הישראלים לעובדים שכר תשלומי  זרים
כל סך לכן קודמתה, במחיר שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים בסיס על המרבובים ולכל הוצאה מרכיב לבל נערך 1968

המרכיבים סכום עם זהה אינו המרכיבים
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLE XXVI/7.  RESOURCES AND USES OF RESOURCES
19681971

סירצועת וצפון tubGaza Strip and North Sinai י נ

1968196919701971196919701971

שנהבאחוזיסהשינוי :ל
קודמתה לעומת

ל"י מיליוני  שוטפים ngePrecentבמחירים cha
millionAt current pirces  IL.previous yearfrom

209329 265438272433USES OF RESOURCES TOTAL
142204 17425122*1723Private consumption expenditure
1934 254231*3623*General government consumption expenditure
1026 23361301338*Gross domestic capital formation
3862 41

3 2

102

7"{5167*
Exports ofgoods and services'
Subsidies on exports

209329 265438272433RESOURCES  TOTAL
79145 115189

47 {2632
Less: imports of goods and sevices2

1 14(Less: taxes on imports
130183 14924514*2334GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(

230 946Factor payments from abroad
34 35Less : factor payments to abroad

129209 155286203537GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(
34 36Less: indirect taxes on domestic production

126205 15228020*3536*GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor prices(

358567 429758203233*Gross national product per capita (IL.(
394554 481665221520Private consumption per capita (IL.(

ל"במחיר מיליוני  1968 י5י

1968 prices  IL. million5At
209297 2513372018*13*USES OF RESOURCES  TOTAL
142193 16720117*15*4Private consumption expenditure
1927 23282117*3*General government consumption expenditure
1021 22261204*24Gross domestic capital formation
3856 39802*43*43Exports of goods and services1,3

209297 2513372018413*RESOURCES  TOTAL
79133 1131584317*19Less: importsofgoods and services2/
0165ג1 138178619*8GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
221 830Factor payments from abroad
33 ^33Less : factor payments to abroad

129184 14320711m12*GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(

358499 39554826* 10*10Gross national prod. per capita (IL.(
394524 46253313* 17*1*Private consumption per capita (IL.(

1Exportsf.o.b. excl. factor payments fromabroad (Israel £ Jordan). 2 Impotrs c.i.f. excl. factor paymentstoabroadpayments
to Israeli workers. 3 Incl. subsidies on exports. 4 11101. taxes on imports.  Estimates at 1968 Pirces were calculated for
each component of expenditure and for the total cnmponents on the basis of annual quantity changes whtch were computed
on the basis of previous year pricns; hence, total expenditure is not identical with the sum of the expenditure components.
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עיקריות קבוצות לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ו/8. לוח
TABLE XXVI/8. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

19681971
IL. million  at current prices שוטפים במחירים ל"י מיליוני

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצופת
Gaza Strip and North Sinai

19681969197019711968196919701971

חקלאות מוצרי
י תעשייה מוצרי

שירותים

123
138
99

141
180
HI

173
193
120

219
245
144

47

57
41

50
78
43

55
97
48

69
118
59

Agricultural goods
Industrial goods1
Services

לצריכה הוצאה
 מקומית פרטית

הכל סך

360432486608145171200246DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION EX
PENDTTURE TOTAL

של צריבה פחות:
נטו  זרים

1182016334^Less : net consumption of
nonresidents

לצריכה הוצאה
 פרטית
הכל סך

3594S0506624142174204251PRIVATE CONSUMP
TION EXPENDITURE
TOTAL

Incl. processed food products. בתעשייה מעובדים מזון מוצרי בולל 1

פנויה פרטית הכנסה  כ"ו/9. לוח
TABLE XXVI/9.  DISPOSABLE PRIVATE INCOME

19681971
11. million  at current prices שוטפים במחירים  ל"י מיליוני

ושומרון יהודה
Judaea and Samaira

סיני וצפון עזה רצו9ת
Gaza Strip and North Sinai

19681969197019711968196919701971

לאומי תוצר
(במחירי גולמי
ייצור) גורמי

מהממשלה העברות
המקומיות והרשויות

הבנסה מס פתות:
לממשלה והעברות

326

2

2

409

3

9

685 491

2 2

25 14

126

4

1

152

2

3

280 205

6 3

7 4

GROSS NATIONAL
PRODUCT (at factor
pirces)

Transfers from government
and local authorities

Less: income tax and transfer
to the government

פרטית הכנסה
גולמית פנויה
פנים ממקורות

326403662 479129151279 204GROSS DISPOSABLE
PRIVATE INCOME
FROM DOMESTIC
SOURCES

לפרטים העברות
לארץ מחוץ

727992 101364552 57Private transfers from
abroad

פרטית הכנסה
גולמית פנויה
המקורות מכל

398482754 580165196331 261GROSS DISPOSABLE
PRIVATE INCOME
FROM ALL SOURCES
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BALANCE OF PAYMENTS התשלומים מאץ

* התשלומים מאזן אומדני  כ"ו/10. לוח
TABLE XXVI/10.  BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES 1

1970; 1971

IL. million לי מיליוני

1971

נטו זבות
Net
Credit

חובה
Debit

/VIST
Credit

§1970

נטו זבות
Net
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

כולל 353.7סך 353.7490.6490.6GRAND TOTAL
 ושירותים סחורות

הכל סך
211.3300.288.9349.8388.238.4GOODS AND SERVICES 

TOTAL
סחורות 110.3227.5117.2149.8285.3סחר JJ5.5Merchandise

101.072.728.3200.0102.997.1Servicesשירותים
7.87.811.511.5Transportationתחבורה
2.85.12.35.46.61.2Insuranceביטוח

חוץ 9.522.513.019.219.00.2Travelנסיעות
מהשקעות 3.10.32.83.40.52.9Investmentהכנסה income

6.06.06.66.6Governmentנלמשלה
85.631.054.6172.058.7113.3Otherשונות

עבודה שבר :85.68.377.3172.010.7161.3Thereofמזה: wages
צדדיות חד 142.414.2128.2140.824.2116.6TRANSFERהעברות PAYMENTS

ישראל ממשלת .41.341.348.7מזה: 48.7Thereof: by the government of
Israel

(נטו) הון 39.339.378.278.2CAPITALתנועות MOVEMENTS (net)

Gazaו6יבי9זהרציעת Strip and Sinai

כולל 187.1187.1254.3254.3GRANDסך TOTAL

 ושירותים 83.4148.665.2138.6194.255.6GOODSסחורות AND SERVICES  הכל TOTALסך
סחורות 51.4121.369.988.7154.065.3Merchandiseסחר

32.027.34.749.940.29.7Servicesשירותים
4.94.97.57.5Transportationתחבורה
1.20.60.61.61.90.3Insuranceביטוח

חוץ 3.34.31.05.25.30.1Travelנסיעות
3.83.84.14.1Governmentממשלה
.שונות 27.5.13.713.84.3 1_21.421.7Other r^ .._

עבודה שכר :27.54.123.443.15.437.7Thereofמזה: wages
צדדיות חד 103.74.499.3115.76.1109.6TRANSFERהעברות PAYMENTS

ישראל ממשלת :47.047.063.463.4Therofמזה: by the governement of
Israel

(נטו) הץ 34.134.1תגועות


54.054.0CAPITAL MOVEMENTS (net)

< Excl. transactions between Judaea and Samaria and the Gaza
Stirp and Sinai.

וסיני עזה רצועת לבין ושומרון יהודה בין עסקות כולל לא 1
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FOREIGN TRADE חוץ סחר

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,  כ"ו/11. לוח
TABLE XXVI/11.  IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

19681971
IL. million ל"י מיליוני

196819691970U971

Importsיבוא
הכל 244.7317.4348.3436.7TOTALסך

הכל 187.4254.8290.9353.4Fromמישראלסך Israel  total

חקלאית 49.138.258.165.1Agriculturalתוצרו. produce

בעשייה 138.3216.6232.8288.3Industrialמוצרי products

הבל 18.224.912.914.0Fromמירדןסך Jordan  total

חקלאית 13.317.05.25.0Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 4.97.97.79.0Industrialמוצרי products

הכל סך הארצות 39.137.744.568.7Fromמיתר other countries  total

מזון 23.726.830.939.2Foodמוצרי products

אחרים 15.410.913.629.5Otherמוצרים products

Exportsיצוא
הכל 124.2143.4158.3242.7TOTALסך

הכל סך  53.652.373.2105.5Toלישראל Israel  total

חקלאית 19.211.416.918.1Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 34.440.956.387.4Industrialמוצרי products

הכל סך  54.369.060.280.6Toלירדן Jordan  total

חקלאית 26.329.731.629.6Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 28.039.328.651.0Industrialמוצרי products

הכל סך הארצות 16.322.124.956.6Toליתר other countries  total

חקלאית 15.420.823.554.6Agirculturalתוצרת produce

תעשייה 0.91.31.42.0Industrialמוצרי products

על היבוא exportsofהיצואעודף importsov eExcess

הכל 120.5174.0190.0193.4TOTALסך

ישראל עם 133.8202.5217.7247.9Tradeבסתר with Israel

ירדן עם 36.144.147.366.6Tradeבסחר with Jordan

הארצות יתר עם 22.815.619.612.1Tradeבסחר with other countries

' Estimates of import value to the Gaza Strip and North Sinai are
not derived from the survey of transfer of commodities between
Israel and the Administered territories, but from other sources.

לשנת מישראל סיני וצפון עזה לרצועת היבוא ערך אומדן 1

ישראל בין סחורות מעבר סקר על מבוסס אינו 1971
אחרים ממקורות אומדנים על אלא המוחזקים, והשטחים
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ויעד קג"ה יארצות נבחרות סחורות קבוצות לפי ויבוא, יצוא  כ"ו/12. לוח
TABLE XXVI/12.  EXPORTS AND IMPORTS BY SEIJECTED COMMODITY

GROUPS AND COUNTRY OF PURCHASE AND DESTINATION
1971

IL. thousand ליי אלפי

ImportsיבואExportsיצוא

הבל סך
Total

לישראל
To
Israel

לירדן
To

Jordan

לתול
To

abroad

מישראלי
From
Israeli

מירדן
From
Jordan

מחול
From
abroad

הכל 242,713105,55380,59856,562227,42114,06868,737TOTALסך

הקלאות 102,28618,12829,64154,51739,7454,9828,736Agriculturalמוצרי produce

דגים דוייס, בעלי
ומוצריהם

2,7082,70267807,0652846,835Livestock, ifsh and their
products

וקט:יות 2,7422,628114דגנים


16,8772,9901,490Cereals and pulses

לקטניות) (פרט ;ירקות 5,7993,4662,333


1,12036145Vegetables (excl. pulses)

84,6085,06225,02954,5176,94012782Fruitפירות

הדר פרי 74,6141,47418,62354,51755מזה:


Thereof: citrus

6,4294,2702,159אחר


7,7431,220284Other

תעשייה 140,42787,42550,9572,045187,6769,08660,001Industrialמוצרי products

48,6049,71138,893מזון


39.S322153,144Food

וטבק 1,2211,21011סיגריות


3,427


192Cigarettes and tobacco

וטקסטיל 25,88825,604284הלבשה


16,4567153,737Clothing and textiles

ומוצריו עור 3,1203,120הנעלה,


3,31031533Footwear, leather and
leather products

ומוצריו 4,8264,74680עץ


4,638436661Wood and wood products

נייר כתיבה כלי
ומוצריו

447180267


1,135291762Stationary, paper and paper
products

פלסטיק גומי
ומוצריהם

2,2746931,581


2,192230264Rubber and plastic
products

ודשניט 9,8743,2096,66512,14211,016Chemicalsנימיקליס and fertilizers

בניין חומרי
ואינסטלציה

14,78514,30947610,9346547Construction Sc plumbing
materials

סינ8טוג1פים 51249סרטים


24792204Cinematographic films

חשמל
2,507


Electricity

ילק
26,289Fuel

29,33724,6412,6512,04564,8676,72649,941Otherאתר

1 To Judaea and Samaria only. See note to Table XXVI/ 11 .
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PRICES מחירים."

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מרד  פ"ו/13. ליוז
TABLE XXVI/13.  CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

1OO.O=VI 1969 עד VII 1968 ממוצע בסיס
Base: Average VH1968VI 1969=100

19691971

Main group 1971 1970 1969 ראשית קבוצה

Judaea and Samaria ושומרון יהודה
הכללי ■nnn103.0106.9121.2GENERAL INDEX

וסירות ירקות ללא 100.7105.9118.8Theהמדד index excluding vegetables
and fruit

ופירות ירקות

מזון

123.0

101.3

U5.5

109.1

142.1

129.4

Vegetables and fruit

Food

100.1101.2108.7Housingדיור

והנעלה 101.4111.5128.1Clothingהלבשה and footwear

99.9101.1107.0Transportתחבורה

100.9106.4114.2Healthנריאות

ותרבות 101.9108.0114.1Educationחינוך and culture

ושונות אחריט 100.6106.9111.0Otherקירותים services and miscellaneous

עזה Gazaרצועת Strip

הכללי 104.9104.1122.7GENERALהמדד INDEX

וטירות ירקות ללא 101.7103.7119.9Theהמדד index excluding vegetables
and fruit

ופירות 124.8106.1140.3Vegetablesירקות and fruit

102.4104.7127.5Foodמזון

100.1100.3108.0Housingדיור

והנעלה 104.5111.0132.3Clothingהלבשה and footwear

99.5100.3110.5Transportתחבורה

100.5100.5102.6Healthבריאות

ותרבות 100.2102.4107.8Educationחינוך and culture

ושונות אחרים 100.1106.7122.5Otherשירותים services and miscellaneous
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FOOD CONSUMPTION
מזון קבוצת ל0י ליום, לגולגולת והתזונתי האנרגטי הערד  כ"ו/14. לוח

TABLE XXVI/14.  DAILY PER CAPITA ENERGETIC ANDNUTRITIVE VALUE, BY TYPE OF FOOD
Agircultural year 1969/70; 1970/71 תשלא; תשל;

מזונות צריכת

חקלאית שנה

1970/71 תשל"א

(גרם) שומן
Fat (gm)

Proteins (gm) (גרם) חלבון
מזה:

חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

1969/70 תשיל
|Proteins (gm) (גרס) חלבון

(גרם) שומן
Fat (gm)

מזה:
חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

ושומרון 1maיהודה r 1 aand S tJudaea
2,55075.217.161.42,66176.517.261.9TOTAL
1,34843.25.41,37743.95.6Cereals and cereal products

240.5400.7Potatoes and starches
282334Sugar and honey
1467.55.91417.35.8Pulses, oil seeds and nuts
704.50.6694.40.6Vegetables
1371.92.01421.91.9Fruit (including water melons and

sugarmelons)
868.08.05.8908.28.26.2Meat
131.01.00.9131.11.11.0Eggs
20.40.40.120.40.40.1Fish

1407.77.78.21397.57.58.0Milk and milk products
28632.4285_32.3Oils and fats
160.50.1291.10.4Miscellaneous

הכל סך
ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ודבש סוכר

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל פירות

י בשר
ביצים
דגים

ומוצריו חלב
ושומנים שמנים

שונות
סיני וצפון עזה Sinaiandרצועת NorthStripGaza

הכל סך
ומוצריהם דגנים

2,23265.710.444.62,30966.610.745.6TOTAL
1,33543.15.51,36844.05.6Cereals and cereal products

. ועמילנים אדמה 300.7260.6Potatoesתפוחי and starches
ודבש 219253Sugarסובר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,834.04.2652.93.9Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
י 684.30.6Vegetables'603.80.5:ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1091.71.71161.71.6Fruitפירות (including water melons and
sugarmelons)

373.63.62.4424.14.12.9Meatבשר
100.80.80.7131.01.00.9Eggsביצים
81.51.50.281.51.50.2Fishדגים

. ומוצריו 694.54.53.0624.14.12.6Milkחלב and milk products
ושומנים 23026.023826.8Oilsשמנים and fats

י ■ 422.00.4502.40.5Miscellaneousשונות

a

S

m
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LABOUR AND WAGES ישכר עבודה

ושומרון ביהודה נבחרות יישוב וצורות מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה  כ"ו/15. לוח
TABLE XXVI/15.  POPCLATON AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS, SEX AND SELECTED TYPES OF SETTLEMENTS IN JUDAEA AND SAMARIA
AveragesVIII XII 19681971 ממוצעים

LT)

W
tf)

8

Q
W

W
H

s
Q>

Labour force characteristics

Villages כפריט

1971 1970 1969
1968

VIIIXII

Towns עריפ

1971 1970 1969 1968
VIIIXII

היישוב צורות יל
All types of settlements

21971 1970 11969 1968
VIIIXII

טבורה כווז rmisn

TOTAL (thousands)
Labour force
Employed
Unemployed
Percent labour force out of population
aged14 +

Percent employed out of labour force

Percent unemployed outof labour force

Total

210.9 211.7
74.4 75.8
72.4 73.1
2.0 2.7

35.3 35.8

97.4

2.6

96.4

3.6

212.4
76.5
73.2
3.3
36.0

95.6

4.4

208.1

58.4
51.3
7.1

28.1

87.9

12.1

92.8
36.0
35.3
(0.7)
38.8

98.0

88.7
34.3
33.5
(0.8)
38.7

97.6

78.0
29.7
28.8
(0.9)
38.0

96.9

76.6
27.6
25.8
(1.8)
36.1

93.4

(2.0) (2.4) (3.1) (6.6)

330.0
119.7
116.8
2.9

36.3

97.6

2.4

322.9
118.4
114.6
3.8

36.7

96.7

3.3

הכ]ל סך
313.7 308.6
114.6 93.0
109.9 82.9
4,7 10.1
36.5 30.1

95.9

4.1

89.2

10.8

(אלפים) הכל סך
העבודה כוח

נ>ו8סקים
מועסקים בלתי

העבודה כוח אתיו
14 + בגיל מהאוכלוסייה

מכות המועסקים אחוז
העבודה

מועסקים הבלתי אוווז
העבודה מכוח

גבריםמזה :maleseof :Ther

(אלפים) הכל 141.5148.6153.7157.736.138.443.145.493.998.899.999.4Totalסך (thousands)

הענודה 79.292.494.497.824.225.829.531.448.459.257.758.6Labourכיה force
69.988.291.095.322.725.028.930.941.756.255.256.9Employedמועסקים

מועסקים Unemployed(1.7)6.73.02.5(0.5)(0.6)(0.8)(1.5)9.34.23.42.5בלתי
העבודה כוח 56.062.261.462.067.967.268.569.251.659.957.859.0Percentאחוז labour force out ofpopulation

נ 4 + בגיל +aged14מהאוכלוסייה
מכוח המועסקים 88.195.496.497.593.997.197.998.286.194.895.797.0Percentאחוז employed outof labour force

העבודה
מועסקים הבלתי "13.95.24.3(1.8)(2.1)(2.9)(6.1)11.84.63.62.5אחוז (3.0)Percent unemployed out of labour force

העבודה מכוח

! From 1969, the weighting of the data of the families survey was updated; see explanation in introduction. בבזבוא. הטבר ראה כגש&תרו^ סקר נתוני של הדש בשקלול הלחל ב~2969 1
2 Incl. 26.2 thousands adults refugee camps. פליטים. במחברת מבוגרים אלף 26.2 V?^ 2



וצורות מין העבודה, כורו תכונות לפי ומעלה, 14 כגיל האוכלוסייה  .16/V'a לוח
סיני וצפון עזה ברצועת נבחרות "שוב

TABLE XXVI/16. _ POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, SEX AND SELECTED TYPES OF SETTLEMENTS TS THE

GAZA STRD? AND NORTH SINAI
Averages VIII XII 19681971 ממוצעים

Labour force characteristics

פליטים מחנות
Refugee camps

1971 1970 1969
1968

VIIIXH

Towns

1971 1970 1969
1968

VIIIXII

היישוב צורות בל
All types of settlements

21971 1970 '1969
1968

VIIIXII

עבודה נוח תכונות

Total

TOTAL (thousands) 92.3 89.8 79.3 76.5 89.8 87.5 91.0

הגל סך
8.1 200.7 196.8 189.0 182.6

העבודה 53.558.262.461.825.429.628.629.023.423.027.327.4Labourכוח force
44.552.958.759.721.527.127.228.218.820.525.226.2Employedמועסקים

מועסקים Unemployed(1.2)4.62.52.1(0.8)(1.4)9.15.33.72.13.92.5בלתי
העבודה כוח אחוז

14 + נגיל מהאוכלוסייה
29.330.831.730.828.032.532.732.330.529.030.729.7Percent labour force out of population

aged 144
העבודה מכוח המועסקים 83.190.993.996.684.791.795.097.380.288.992.195.5Percentאחוז employed out of labour force

מועסקים הבלתי Percent(4.5)19.811.17.9(2.7)(5.0)16.99.16.13.415.38.3אחוז unemployed out of labour
העבודה forceמכוח

males<.rגבריםמזה: 1*nTh

(אלפים) הכל סך

(אלפים) הבל 35.139.941.9Total*.79.985.890.492.439.442.440.941.732סך (thousands)
העבודה 46.953.157.057.122.727.226.727.119.620.524.124.8Labourכוח force
40.349.554.655.819.825.525.826.616.318.922.724.1Employedמועסקים

מועסקים Unemployed(0.7)(1.4)(1.6)3.3(0.5)(0.9)(1.7)2.9(1.3)6.73.62.4בלתי
העבודה כוח אחוז

14 + בגיל מהאוכלוסייה
58.861.963.161.857.764.165.464.989.958.560.559.2Percent labour force out of population

aged 14t
העבודה מכוח המועסקים 85.893.195.797.787.493.696.698.283.091.994.397.0Percentאחוז employed out of labour force

מועסקים הבלתי Percent(3.0)(5.7)(8.1)17.0(1.8)(3.4)(6.4)12.6(2.3)14.26.94.3אחוז unemployed outof labour
העבודה forceמכוח

1 See note 1 to Table XXVI/I5. 2 Incl. 18.7 thousand adults in villages. בכפרים. מבוגרים אלף 18.7 בולל 2 כו/15. ללוח 1 הערה ראה 1
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גיל וקבוצת העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל גברים  כ"ו/17. לוח
TABLE XXVI/17.  MALES AGED 14 AND OVER, BY LABOUR IX)RCE

CHARACTERISTICS AND AGE GROUP

Averages 19691971 ממוצעים

העבודה מכוח המועסקים אחוז
Percent employedof labour force

1971

מהאוכלוסייה העבודה כוח אחוז
14+ בגיל

Percentlabour forceofpopu
lation aged 14+

1970 | 1969 1971 I 1970 I 1969 ■ 1971 I 1970

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1969

גיל קנוצת
Age group

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

הכל סך
TOTAL

148.6153.7157.762.261.462.0.JIS4.yo4y 1.3

141727.330.931.621.922.418.893.095.494.6

182427.528.932.060.161.461.691.294.294.0

253423.424.724.691.589.093.296.296.597.5

354422.722.923.190.189.389.896.596.598.8

455415.715.617.079.379.183.595.497.299.1

556413.313.013.168.066.866.498.498.399.7

65+18.717.716.335.135.234.198.399.799.9

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל 85.890.492.461.963.061.893.195.797.7סך

TOTAL

141718.320.219.923.320.316.587.589.596.9

182417.119.522.059.964.260.582.489.993.8

253413.113.113.293.393.994.694.297.298.9

35^*413.814.013.990.893.291.797.698.199.3

45549.39.910.684.586.886.797.898.799.1

55646.46.45.757.361.467.697.498.899.3

65+7.87.37.130.034.831.098.699.399.7
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כלכלי ענף לפי לשכיר, ליום ממוצע ושכר שכירים מועסקים,  כ"ו/18. לוח
TABLE XXVI/18.  EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY

WAGE PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

Averages 1970 ; 1971 ממוצעים

Code

El

3.7.9

I?

□ o

6.2

5 4
W
o e

£1 8
F ^

g §

u5 to

U

1 p

O 3
3 b

Jig1."

Mi

12

MI P3

סמל

Employed persons (thousands) (אלפים) מועסקים

TOTAL

Judaea and Samaria

Gaza Strip and
North Sinai

TOTAL

Judaea and Samaria

Gaza Strip and
Notrh Sinai

הכל 1970173.364.223.424.122.38.223.67.5סך

1971176.560.124.725.723.68.9.2S0g.S

ושומרון 1970114.645.016.516.812.84.714.64.2יהודה

1971116.839.917.620.213.94.715.74.8

עזה רצועת
מיני וצפון

1970

1971

58.7

59.8

19.2

20.2

6.9

7.1

7.3

5.5

9.5

9.7

3.5

4.2

9.0

9.5

3.3

3.6

(אלפים) Employeesשבירים (thousands)

הכל 197091.724.212.621.72.63.823.13.7סך

1971100.224.515.623.53.44.524.64.1

ושומרון 197056.511.29.614.62.12.214.32.5יהווה

197163.810.012.018.22.62.815.32.9

עזה רצועת
סיני וצפון

1970

1971

35.2

36.4

13.0

14.5

3.0

3.6

7.1

5.3

(0.5)

(0.8)

(1.6)

(1.7)

8.8

9.3

(1.2)

(1.2)

יומי (ל"י)שכר לשכיר Averageממוצע daily wage per employee (IL.)

ושומרון 19707.95.86.610.35.67.88.75.5tudaeaיהודה and Samaria

197110.38.18.914.27.210.810.06.8

עזה רצועת
סיני וצפון

1970

1971

6.5

8.2

5.8

8.0

5.3

6.9

7.0

10.0

(3.7)

(4.6)

(6.2)

(6.5)

7.7

8.8

(3.9)

(5.5)

Gaza Strip and
North Sinai

1 Electricity and water, ifnancing and business services, personal שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומים, חשמל 1
services and other. ואחרים. אישיים
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ומין נבחרות יישוב צורית כלכלי, ענף לפי מועסקיט, כ"ו/19. לוח

19691971 ממוצעים
Judaea and Samaria ושומרון יהודה

Thereof: מזה:

villages בפרים

1971 1970 1969

Towns ערים

1971 1970 1969

Total הכל סך

1971 1970 1969

כלכלי ענף סמל
Code

המועסקים כל
109.9114.6116.828.833.535.373.273.172.4

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

44.839.334.28.37.86.861.656.849.5

13.314.215.126.425.024.78.29.29.7

11.914.717.38.38.711.412.716.319.3

11.711.211.922.921.520.36.66.37.8

3.74.13.96.98.47.4(1.9)(1.9)(2.4)

10.312.713.619.520.520.86.48.29.6

4.33.84.17.78.18.6(2.5)(1.3)(1.7)

אלפים  הכל סך
אחוזים 

ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

וקהילתיים ציבוריים שירותים

1 הענפים יתר

12

3,7,9

גבריםמזה:

הכלאלפים 88.291.095.325.028.930.956.255.256.9סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 38.532.327.68.07.66.954.648.440.8חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 14.114.515.626.824.224.68.89.110.2תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 14.918.521.19.210.412.916.521.524.5בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 13.713.614.024.824.222.67.87.89.3מסחר,

ותקשורת6 אחסנה (3.1)(2.5)4.65.24.88.09.78.42.5תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 9.812.112.415.615.915.46.99.210.3שירותים

3,7,91 הענפים (1.8)(1.5)4.43.84.57.67.99.22.9יתר

כ"ו/18 ללוח הערה ראה 1
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TABLE XXVI/19. EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH, SELECTED TYPES OF
SETTLEMENTS AND SEX

Averages 19691971

Economic branch

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון פוה רצועח
Thereof:

פליטים מחנות
Refugee camps

1971 1970 1969

Towns ערים

1971 1970 1969

Total הכל 6ך

1971 1970 1969

TOTAL thousands

 percentages

Agriculture, forestry and fishing

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Public and community services

Other 1

Employed  Total
26.2 25.2 20.5 28.2

100.0 100.0 100.0 100.0

34.4 31.7 33.6 25.6

12.6 13.9 13.2 13.1

8.5 8.7 (4.4) 10.6

17.0 17.1 21.5 17.4

)6.8) (5.2) (6.8) 8.0

15.4 17.8 14.1 17.9

)5.4) (5.6) ■ (6.4) 7.4

27.2 27.1 59.8

100.0 100.0 100.0

26. 1 26.2 33.8

11.8 13.3 11.9

15.1 12.5 9.2

17.3 18.5 16.2

7.7 8.9 7.0

15.4 15.1 15.9

6.6 (5.5) 6.0

58.7 52.9

100.0 100.0

32.7 33.1

11.8 12.5

12.4 9.6

16.2 18.1

6.0 7.2

15.3 14.0

5.6 5.5

aleso f : mThere

49.554.655.S25.425.826.618.922.824.1Total  thousands

J00.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

33.533.935.126.827.126.835.433.836.4Agriculture, forestry and ifshing

11.59.59.713.010.511.112.210.19.9[ndustry (mining and manufacturing)

10.313.49.913.015.911.3(4.8)9.29.2Construction (building and publicworks)

19.216.917.019.317.818.222.818.417.6Commerce, restaurants and hotels

7.76.47.S9.08.18.57.4(5.7)(7.4)Transport, storage and communication

12.313.914.513.413.616.412.216.713.8Public and community services

5.56.06.4(5.5)7.07.75.2(61)(5.7)Other■

1 /Seenot to Table XXVI18.
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ומין כלכלי ענף לפי שכירים,  .20/VD לוח
TABLE XXVI/20.  EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

Averages 19691971 ממוצעים

Economic branch
Thereof: males O'VJ.'/IM
1971 1970 1969

Total הבל סך

1971 1970 1969
כלכלי ענף סמל

Code

TOTAL  thousands
■ percentages

Agriculture, forestry and ifshing
Industry
Construction (building and public
works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communica
tion

Public and community services

Judaea andSama ri;
55.9 49.3 43.7
100.0 100.0 100.0
13.6 18.2 23.3
19.5 17.6 18.3
32.5 29.6 26.3

Other 1

4.6

5.0

20.5

4.2

4.5

21.9

(3.7)

4.6

18.5

TOTAL  thousands
percentages

Agriculture, forestry and fishing
Industry
Construction (building and public
works)

Commerce, restaurants and hotels

4.3 (4.0) (5.3)
Gaza Strip and North Sinai

33.6 32.4 27.5
100.0 100.0 100.0
41.9 38.5 37.8
7.9 6.9 9.5
15.6

Transport, storage and communica
tion

Public services

Otheri

(2.3)

(5.1)

23.6

21.8 17.5

(1.5) (2.9)

(5.1) (6.9)

22.9 20.7

(3.6) (3.3) (4.4)

לשומרוןיהודה
49.856.563.8
100.0100.0100.0
24.419.815.6
17.517.018.8
23.125.828.6

4.1

4.4

24.0

4.5

סיני
36.4
100.0
39.8
9.9
14.6

(2.2)

(4.7)

25.5

3.4

3.8

3.9

25.3

4.4

וצפון
35.2
100.0
36.7
8.5
20.1

(1.4)

(4.8)

25.1

3.4

4.1

4.1

21.3

5.5

עזה רצועת
30.0
100.0
36.1
10.4
16.1

הכלאלפים סך
אחוזים
ודיג ייעור חקלאות,

תעשייה
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי מסחר,

והארחה
אחסנה תחבורה,

ותקשורת
ציבוריים שירותיס

וקהילתיים
1 הענפים יתר

(3.0)

(6.4)

23.4

(4.6)

הכלאלפיפ סך
אחיןיט
ודיג ייעור חקלאות,

תעשייה
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי מסחר,

והארחה
אחסנה תחבורה,

ותקשורת
ציבוריים שירותים

וקהילתיים
ג הענפים יתר

0
12
4

5

6

3,7,9

0
12■
4

5

6

3,7,9

' See note ' to Table XXVIC18. כ"ו/18. ללוח . הערה ראה 1

כלכלי עגף לפי לשכיר ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכיריס  ♦21/V3 לוח
נבחר

TABLE XXVI/21.  EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY
WAGE PER EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH

Averages 19691971 ממוצעים

הענפים יתר
Other

בינוי
Construction Industry Agriculture

הבל סך
Total

Employees (thousands)
TOTAL 1969

1970
1971

From Judaea and 1970
Samaria 1971

From Gaza Strip and 1970
North Sinai 1971

Average
TOTAL 1970

1971
From Judaea and 1970
Samaria 1971

From Gaza Strip and 1970
North Sinai 1971

(10)4.6.O2)
2.310.8(1.7)
5.017.43.2
(1.9)8.0(1.5)
4.314.33.1
(0.5)2.S(0.1)
(0.7)3.1(0.1)

(אלפים) שכירים
הכל 1969סך

1970
9.0
19.8

2.2
5.0

197133.17.5
197014.02.6מיהודה

197125.03.3ושומרון
עזה 19705.82.4מרצועת
סיני 19718.14.2וצפון

daily wage per employ)eIeL.) (בל"י) לשכיר נלמוצע יומי שגר
(10.6)
11.9
(10.5)
11.8
(11.9)
(13.4)

13.0
14.7
13.0
15.0
12.5
13.4

11.1
12.3
(10.9)
12.1
(11.6)
(13.7)

10.0
11.5
9.0
10.7
10.7
12.3

11.8
13.4
11.8
13.5
11.7
12.9

1970
1971
1970
1971
1970
1971

הכל סך
מיהודה

ושומרון
עזה מרצועת
מיני וצפון
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים כ"ו/22. לוח
TABLE XXVI/22.  EMPLOYED AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX

Averages 19691971 ממוצעים

סיניושומרוןיהודה וצפון עזה רצועת
11 SamairiJudaea ancGaza Stirp and North Sinai

0
0

196919701971196919701971

V
יד Occupationמשלח

V

dהמועסקים noבל המועסקים1*£1 £5כל 8
All employed

persons
na o

a.= a
h>

alt
a

All employed
persons£/ I

a >n\
הכל Totalסך

הכלאלפים 109.9114.6116.863.852.958.759.836.4TOTALסך thousands
■100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים percentages

מקצועות0 6.47.27.713.47.06.86.710.5Professionalבעלי
חופשיים

ופקידים1 2.63.23.14.84.24.14.36.5Administrativeמנהלים and clerical
workers

סוכנים2 ,Traders(1.1)15.514.915.1(2.0)9.29.410.0סוחרים, agents Sc salesmen
וזבנים

ודייגים3 ,44.139.034.215.731.431.432.738.4Farmersחקלאים fishermen and
related workers

בתחבורה4 '3.33.1עובדים 3.24.05.2. 4.85.7(4.9)Workers in transport and
קשר communicationsובמקצועות

בבנייה,5 15.217.519.432.210.813.09.614.3Constructionעובדים workers,
quarrymenבמחצבות and miners
ובמכרות

מלאכה ,12.615.016.719.916.217.318.115.3Craftmenבעלי production pro
אחרים cessועובדים and related workers

בחרושת
שירותים9 6.65.65.78.09.77.77.89.0Servicesעובדי workers

liese0fגבריםמזה: : mTher

הבלאלפים 88.291.095.355.949.554.655.833.6Totalסך  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים percentages

מקצועות0 5.25.75.99.55.15.05.08.0Professionalבעלי
חופשיים

ופקידים1 3.13.83.55.14.44.44.56.8Administrativeמנהלים and clerical
workers

סוכנים2 ,Traders(1.2)16.415.415.7(2.2)11.111.411.7סוחרים, agents Si. salesmen
וזבנים

ודייגים7 ,37.732.127.613.731.732.734.140.3Farmersחקלאים fishermen and
related workers

בתחבורה4 Workers(5.2)4.04.04.04.65.65.16.1עובדים in transport and
קשר communicationsובמקצועות

בבנייה,5 18.821.923.736.811.514.010.215.4Constructionעובדים workers,
quarrymenבמחצבות and miners
ובמכרות

מלאכה68 ,13.114.917.420.415.615.316.413.7Craftsmenבעלי production pro
אחרים cessועובדים and related workers

בחרושת
שירותים9 7.06.26.27.79.78.18.09.4Servicesעובדי workers
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agriculture חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  כ"ו/23. לוח

TABLE XXVI/23.  OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING
IN AGRICULTURE

1967/681970/71 תשלא; עד תשכיח

ל"י) (מיליון ערך
Value (IL. million)

וושל"א
1970/71

תשל
1969/70

תשכיז
1967/68

טונות) (אלפי כמות
Quantity (thousand tons)

תשלא
1970/71

תשל
1969/70

תשכת
1967/68

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

הכל סך  XXX135.0§171.9227.4OUTPUTתפוקה TOTAL
XXX87.9101.7147.2Cropsגידולים

שדה 23.529.546.511.018.425.5Fieldגירולי crops
אדמה וחפוחי 60.087.073.419.5.27.032.4Vegetablesירקות and potatoes

36.012.714.06.02.13.2Melonsמקשה and pumpkins
28.015.030.019.616.540.8Olivesזיתים

הדר 30.035.238.010.513.410.9Citrusפרי
אחרים 47.945.849.621.324.334.4Otherפירות fruit

ותוצרתס חיים XX45.0§67.275.7Livestock<רבעלי and livestock
products

15.314.025,141.444.7Meat§10.3בשר
30.337.135.015.719.925.2Milkחלב

ושונות XX4.25.96.8Eggs<לביצים and miscellaneous

בייעור XXX2.13.03.5Investmentהשקעה in forestry and
צעיריט newfruitונמטעיס plantations

קנויה XXX§21.430.935.3PURCHASEDת&וומה INPUTS
נובעת XXX§113.6§141.0192.1INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

וצפוןרצועת SinaiStripסיניעזה and NorthGaza

הכל סך  XXX53.3§76.5106.5OUTPUTתפוקה  TOTAL

XXX41.3$58.883.3Cropsגידולים
שדה XxX0.30.81.0Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי U8Vegetables.9.310.3§31.836.438.6§ירקות and potatoes
57.17.82.51.21.7Melons.ג1§מקשה and pumpkins

הדר 37.856.8Citrus§91.0142.0175.021.6פרי
זיתים) אתרים(כולל §פירות 19.018.418.9§7.6§8.712.0Other fruit (incl. olives)

וו/וצרתם חייט XXX15.921.7Livestockבעלי and livestock
products

3.65.89.5Meat§1.72.42.8§בשר

3.33.64.3Milk§6.87.47.2§חלב
2.74.34.8Fish§3.73.43.2דגים

ושונות XXX§1.32.23.1Eggsניצים and miscellaneous

בייעור /.;XXXהשקעה .1.81.5Investmentin forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations

קנויה XXX17.0§25.634.1PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת XX36.350.972.4INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE
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ושומרון ביהודה המשקים שטח גיצול  כ"ו/24. לוח
TABLE XXVI/24. _ UTILIZATION OF FARM AREA m JUDAEA AND SAMARIA

1967/681970/71 תשל'א, עד תשכח
Thousand dunams אלפייונכ"ם

תשלאתשלתשכטתשבח
1967/681968/691969/701970/71

הכל 2,614.22,654.42,715.02,669.0AREAשטחסך TOTAL

שדה ידולי 1,072.1901.8914.5Field§890.0$ג crops
464.9570.0450.0450.0Wheatחי0ה

26.5220.0225.0Barley§231.0שעורה
94.0105.0100.0108.0Pulses§קטניות
55.360.065.0Karsina§47.6כרסנא

18.036.030.030.0Sesameשומשום
ב.צ.נ. שדה 40.641.836.5Field§34.5§גידולי crops n.e.c.

362.0238.0$354.0350.0Fallowכרב

ומקשה אדמה תפוחי ,113.0$101.0$111.093.9Vegetablesירקות, potatoes, melons
andpumpkins

אדמה ותפוחי 75.085.078.9Vegetables§70.0§ירקות and potatoes
43.026.026.015.0Melons§מקשה and pumpkins

הדר 20.020.022.022.0Citrusפרי

אתרים 660.0665.3688.6688.6Otherמטעים fruit plantations
מעובד 569.2558.0637.6600.0Uncultivatedבלתי

נטיעה ותקופת מין לפי ושומרון, ביהודה המטעים שטח  כ"ו/25. לוח
TABLE XXVI/25.  AREA OF FRUIT PLANTATIONS IN JUDAEA AND SAMARIA,

BY VARIETY AND PERIOD OF PLANTING
Average 1967/681969/70 תש'ל; עד תשכח ממוצע

Thousand dunams אלפייינמים

מין
תקופות כל
הנטיעה

All periods of
planting

1950 לפני
Before 1950

19501962196319661967 +Variety

הכל 710.6410.9131.4113.9S4.4TOTALסך

520.0338.078.078.026.0Olivesזיתים
47.011.09.014.013.0Almondsשקוים
62.027.022.07.06.0Grapesענבים
22.01.06.010.05.0Citrusהווים
40.028.08.02.02.0Figsתאנים

ב.צ.נ. 19.65.98.42.92.4Fruitמגיעים plantations n.e.c.
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ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת  כ"ו/26. לוח
TABLE XXVI/26.  SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDAEA AND

SAMARIA, BY SOURCE AND DISPOSAL

1970/71 תשלא,

Thousand tons מינית אלפי

DisposalיעדSourceמקור

g§
£ .a

הכל rרצועתסך *
?, e\\lרצועת

Total??עזהישראל!עזהישראל
g5IsraelGaza§1is X

Israel1Gaza
Strip

£I
rt u
r ם

Strip

הכל 274.6175.447.451.7189.768.914.11.9TOTALסך
128.576.05.746.867.854.64.71.5Fruitפירות

הדרים :79.538.00.840.636.242.11.2Thereofמזה: Citrus
22.422.00.10.317.92.21.11.2Grapesענבים

אדמה ותפוחי 105.985.417.72.888.38.58.70.4Vegetablesירקות Sl potatoes
עגבניות .40.235.04.60.633.8מזה: 3.52.80.2Thereof: Tomatoes

אדמה 13.36.06.90.410.71.51.10Potatoesתפוחי
40.214.024.02.133.65.80.70Melonsמקשה and pumpkins

1 Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרח בולל 1

ויעד מקור לפי סיני, וצפון עזה ברצועת וירקות, פירות אספקת  כ"ו/27. לוח
TABLE XXVI/27. _ SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN THE GAZA STRIP

AND NORTH SINAI, BY SOURCE AND DISPOSAL
1970/71 ; תשלא;

Thousand tons טונות אלפי

Disposal יעד

£ Sa a
u

■? o
n

?"

o

Source מקור

n
ישראל
Israel

o

£ s הכל סך
Total

TOTAL

Fruit
Thereof: Citrus

Vegetables £ potatoes
Thereof: Tomatoes

Melons and pumpkins

105.5

105.5

105.4

0

12.2

11.5
11.3

0.6
0

0

58.1

50.7
45.3

4.2
1.0

3.1

89.2

31.3

13.0

46.4
10.6

11.5

1.9

1.5

0.3
0.2

0

23.1

3.6

12.3

4.3

7.0

240.1

193.9

175.0

38.7
7.5

7.5

265.0

199.0
175.0

51.3

12.0

14.6

הכל סך
פירות

הדרים מזה:

ותפו'א ירקות
עגבניות מזה:

מקשה

. Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרח בולל 1
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בת*  כ"ו/28. לוח
TABLE XXVI/28.  OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN JUDAEA AND SAMARIA

1969/70; 1970/71 תשלא; תש'ל;

Subdistrict
המיצוי אחוז
Extraction
rateX

Extraction

שמן תפוקת
(טונות)

Oil output
)tons)

זיתים תשומת
(טונות)

Olive input
)tons)

עבודה .שכר
שכירים של
(לי) .

Wages paid
to employees

)IL.)

עבודה ימי
שבירים של
Working
days of

employees

Employed מועסקים

שכירים
Employees

עובדים בעלים
משפחה ובני
שבר ללא
Working
owners and
unpaid

family labour

הכל סך
Total

נד בתי
פעילים
Active oil
press

establish
ments

TIB1

TOTAL
Judaea
Samaria

TOTAL
Judaea
Ramallah
Bethlehem
Hebron

Samaria
Nablus
Jenin
Tulkarm

1968/69
2,01261,797559,86541,37010,84226
49213,828124,6947,3352,05728

1,52047,969435,17134,0358,78526

1969/70
1,59720.031225,37910,0292,84328
4064,94355,7353,11599332
3203,00530,7352,04763831
681,80623,8301,03634533

181321,170321031
1,19115,088169,6446,9141,85027
4565,45760,6022,08357227
332. 4,63349,7301,70949629

! 4034,99859,3123,12278225

2362,08977
8052735
1561,56242

'2141,68184

6643327
5934727
268

518

1481,24857
6848731

3734210

4341916

הכל סך
יהודה

שומרון

הכל סך
יהודה

רמאללה
לחם בית
חברון

שומרון
שכם
ג'נין

כרם טול

1
1970/71

הכל סך
יהודה

2513,8261893,64246,3241,010,90422,7286,41828TOTAL
941,2381211,117,12,220367,8745,1311,52030Judaea

861,092871,0049,820318,6844,6361,39330Ramallahרמאללה

לחם 5784752,21945,68245011325Bethlehemבית

36830381813,508451431Hebronחברון
י 1572,588682,52534,104643,03017,5974,89828Samariaשומרון

י ; 641,027241,00313,548307,5027,4892,20229Nablusשכם

ג'נין
כרם טול

40709416689,590■, 152,8575,1271,20423Jenin
53852385410,966;. 182,6714,9811,49230Tulkarm

Of these, 209 were powered by fuel oil, 3 by electircity and 2 by animals. בהמות. כוח ידי על ו2 חשמל ידי על 3 סולר, ידי על הופעלו 209 מהם 1

£

a

s
I
a

£



תעשייה

תעשייה מדדי  כ"ו/29. לוח
100=1969 ממוצע הבסיס:

1970 ; 1971

ראשיסמל ענף

מדדים

שוטפים במחירים פדיון
Gross revenue at
current prices

מועסקים
Employed persons

1970197119701971

הכל23 סך
יהודה

113

ושומרון
151113115

וטבק1112 משקאות 1041429493מזון,
13

14

טקסטיל

הלבשה

131

148

163

187

129

129

123

141
ומוצריי15 14516097107עור
ומוצריו16 119121130126עץ

שונות17,18,28 דפוס, ומוצריו, 11915610399ניר

ופלסטיק1920 גומי נפט, מוצרי כימיים, 143192104119מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 223292201210מוצרי
מתכת22,23 ומוצרי בטיסית 104132115113מתכת

הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד 159168129113מכונות,

עזהרצועת
הכל23 1902111128130סך
וטבק1112 משקאות 233212133124מזון,

163153126127טקסטיל13
215262138145הלבשה14

ומוצריו15 145202107109עור
ומוצריו16 142144115105עץ

שונות17,18,28 דפוס, ומוצריו, 249273124134ניר
ופלסטיק1920 גומי נפט, מוצרי כימיים, 236230198142מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 174374127181מוצרי

מתכת22,23 ומוצרי בסיסית 220280134140מתכת
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד 140162104102מכונות,

שכירים. מעסיקים שאינם עצמאיים כולל 1
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INDUSTRY

23

1112

13

14

15

16

17,18,28

1920

21

22,23

2426

TABLE XXVI/29. _ INDUSTRY INDEXES
Base: Average 1969=100

1970; 1971

Indexes
יומי עבודה שכר
י בל לשכיר

Employee's dailywage(IL.)Major branchCode no.
Employeesשכירים

1970197119701971

Judaea and Samaria
TOTAL

Food, beverages and tobacco

Textiles

Clothing and madeup textiles

Leather and leather products

Wood and wood products

Paper and its products, printing and miscellaneous

Chemical products, petrol products, rubber and plastic
products

Nonmetallic mineral products

Basic metal and metal products

Machinery, electrica !equipment A transport equipmen

1081107.28.7

91917.59.6

1271215.96.8

1271385.86.6

87957.28.9

118UO6.58.0

98967.79.2

1051187.78.9

20821110.911.8

1081056.58.2

1241055.76.5

StripGaza

1321392.73.5TOTAL23

130HI2.53.1Food, beverages and tobacco1112

1221252.72.9Textiles13

1541822.63.3Clothing and madeup textiles14

1041012.93.2Leather and leather products15

1271152.63.0Wood and wood products16

1481742.63.2paper and its products, printing and miscellaneous17,18,28

1951413.34.5Chemical products, petrol products, rubber and1920
plastic products

1372273.45.8Nonmetallic mineral products21

1411662.73.7Basic metal and metal products22,23
1131103.24.0Machinery ,electrical equipment and transport2426

equipment

< Incl. selfemployed not engaging employees.
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building " בנייה
יוזמ לפי האזרחית, הבגייה שטח  ♦30/V'd לוח

TABLE XXVI/30.  AREA OF CIVILIAN BUILDING, BY INITIATOR
VII XII 19671971

Thousand sq.m. מ"ר אלפי

פרטית בנייה
Private building

s s

r 8a 6

הכל סך
Total

ציבורית בנייה
Public building

S gn .a

11 הכל סך
Total

הבנייה בל
Total building

s s

' i<

הבל סך
Total

בנייה nbnnnBuilding begun

הכל סך  vnxn 196745.341.538.536.36.85.2VIIXII 1967  TOTAL
ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת
42.9
2.4

41.0
0.5

36.8
1.7

35.8
0.5

6.1
0.7

5.2Judaea and Samaria
Gaza Strip and North Sinai

הכל .סך 196887.954.815.50.672.454.21968 _ TOTAL
ושומרון יהודה

. סיני וצפון עזה רצועת
66.8
21.1

51.0
3.8

11.2
4.3

0.5
0.1

55.6
16.8

50.5
3.7

Judaea and Samaria
Gaza Stirp and North Sinai

הכל§ סך  1969136.296.317.91.7118.394.61969  TOTAL§
ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת
123.0
13.2

87.6
8.7

17.91.7105.1
13.2

85.9
8.7

Judaea and Samaira
Gaza Stirp and North Sinai

הכל§ סך  1970158.5115.131.612.8126.9102.31970  TOTAL§
ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת
139.6
18.9

101.1
14.0

31.5
0.1

12.8108.1
18.8

88.3
14.0

Judaea and Samaira
Gaza Stirp and North Sinai

הכל סך  1971258.4211.542.825.9215.6185.61971  TOTAL
ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת
223.7
34.7

184.5
27.0

32.7
10.1

20.0
5.9

191.0
24.6

164.5
21.1

Judaea and Samaria
Gaza Strip and North Sinai

בנייה Buildingגמר completed

הכל סך  vnxn 19673.93.33.93.3VIIXII 1967  TOTAL
ושומרון 3.33.33.33.3Judaeaיהודה and Samaira

סיני וצפון עזה 0.6רצועת
0.6Gaza Strip and North Sinai

הכל סך  196882.666.347.536.135.130.21968  TOTAL
ושומרון 79.063.347.236.131.827.2Judaeaיהודה and Samaria

סיני וצפון עזה 3.63.00.33.33.0Gazaרצועת Strip and North Sinai

הכל§ סך  1969119.378.718.40.8100.977.91969  TOTAL§
ושומרון 92.571.214.50.878.070.4Judaeaיהודה and Samaira

, סיני וצפון עזה 26.87.53.922.97.5Gazaרצועת Stirp and North Sinai

הכל§ סך  1970122.385.012.3110.085.01970  TOTAL§
ושומרון 109.375.812.397.075.8Judaeaיהודה and Samaria

סיני וצפון עזה 13.09.213.09.2Gazaרצועת Strip and North Sinai

הכל סך  1971187.8150.836.218.9151.6131.91971  TOTAL
ושומרון 166.1133.828.713.6137.4120.2Judaeaיהודה and Samaria

סיני וצפון עזה 21.717.07.55.314.211.7Gazaרצועת Stirp and North Sinai
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COMMERCE מסהר

הסיטוני גמסחר עבודה ושכר שכיריס המכירות, ערן כ"ו/31. לוח
TABLE XXVI/31.  VALUE OF SALES, EMPLOYEES AND WAGES IN WHOLESALE

TRADE

19681971

חודשי Monthlyממוצע average

1968196919701971

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

ממוגע בסיס:  מדדיס
average 1968 = 100.0

1968
base

1000 =
Indexes 

Judaea and Samaria ושומרון יהודה
SALES TOTAL
)IL. thousand)

Food, beverages and tobacco

Agricultural raw materials

Other commodities

EMPLOYEES (number)

WAGESTOTAL (IL.)

Average per employee (IL.)

219.3

191.7

149.6

395.3

78.9

137.6

174.6

179.7

156.2

105.0

359.2

93.2

137.7

147.5

173.6

158.6

94.2

332.4

104.5

133.4

128.0

1,277.2

818.3

253.0

205.9

558

65,833

118

הכל סך  מכיתת
לי) (אלפי

וטבק משקאות מזון,

חקלאיים גלם חומרי

אחרות סחורות

(מספר) שכירים

שכרעבודהסךהכל(ל"י)

(לי) לשכיר ממוצט

וצפון עזה Northסינירצועת SinaiStrip andGaza

הכל סך  מכירות
לי) (אלפי

996.3181.9279.0354.6SALES TOTAL
)IL. thousand)

וטבק משקאות ,511.1222.2326.3428.6Foodמזון' beverages and tobacco

וכימיקלים מחכות ,365.491.4129.9179.2Mineralsמינרלים, metals and chemicals

אחרות "576.1Other"119.8285.9525.7סחורות commodities

(מספר) 345112.8139.1152.2EMPLOYEESשבירים (number)

26,892126.6151.0178.2WAGESשכרטבודהסךהכל(לי) TOTAL (IL.)

(לי) לשכיר 78112.2109.0116.7Averageממוצע per employee (IL.)
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HOTELS הארחה בתי
הארחה בתי .22/ vi לוח
TABLE XXVI/32.  HOTELS

19681971

1971 1970 1969 1968

ושומרון andיהודה SamariaJudaea

פתוחים1 הארחה 21202929Openבתי hotels 1

1 271268342345Rooms1חדרים

ג 627612868854Bedsiמיטות

14,62920,43858,04757,861Guestsאורחים

הכל 19,65932,43984,59093,247BEDNIGHTSלינותסך  TOTAL

גיאלה ובית לחם 1,7181,8013,1449,020Bethlehemבית and Bet Jala

וג'נין 5,0736,65626,18426,931Nablusשכם and Jenin

ויריחו 4,6415,08013,6618,381Hebronחברון and Jericho

ואלבירה 8,22718,90241,60148,915Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה 9.114.727.829.9Percentאחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 45414956Employeesשכירים (monthly average)

(ל"י) הכל סף  עבודה 73,60067,76088,730124,363Wagesשכר  total (IL.)

חודשי ממוצע  עבודה שכר
(ל"י) לשכיר

136138150185Monthly average wage per
employee (IL.)

(לי) הכל 0ך 89,546147,316226,666609,854Revenueפדיון  total (IL.)

הארחה לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל"י)

4,2647,3667,81621,029Average revenue per hotel
)IL.)

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

1 פתוחים הארחה 5654Openבתי hotels *

1 7011511060Rooms1חדרים

ג 173263248148Beds1מיטות

2,8183,6583,5432,733Guestsאורחים

3,5386,5756,6166,923Bednightsלינות

תפוסה 6.06.67.312.8Percentאחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 12141310Employeesשכירים (monthly average)

(ל"י) הכל סך עבודה 10,59011,65012,10211,008Wagesשכר  total (IL.)

חודשי ממוצע עבודה שבר
(ל"י) לשכיר

(לי) הכל פדיוןסך

73

18,974

69

31,145

75

29,950

92

31,124

Monthly average wages per
employee (IL.)

Revenue  total (IL.)

הארחה לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל"י)

3,7955,1915,9907,781Average revenue per hotel (XL.)

At end of year. השנה. בסוף 1
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ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסוונ  כ"ו/33. לוח
TABLE XXVI/33. _ INCOME AND EXPENDITUREOF TOWNS wJCDAEA

AND SAMARIA
1970/71 ; 1971/72

il. thousand
לי אלפי

2ל/1ל19 1970/71

INCOME  GRAND TOTAL

ORDINARYBUDGET  TOTAL

Ordinary income
Through the administration
Property tax
Fuel tax

From fees
Vegetable and fruit fees
Slaughtering fees
Industry and craft fees
Other

Other
Saleofgoods and services
Leaseofproperty
Other (incl. returns and funds)

Establishements
Water
Electricity
Sewage

EXTRAORDINARYBUDGET  TOTAL

Loans from the administration
Grants
Participation of owners and other

EXPENDITURE  GRAND TOTAL

ORDINARY BUDGET  TOTAL

Ordinary expenditure
General administration
Sanitation
Engineering
Guarding and security and ifre extinquishing
Social welfare

Establishments
Water
Electricity
Sewage

Repaymentof loans

EXTRAORDINARYBUDGET  TOTAL

Roads and other construction
Establishments
Markets
Other

כולל סך  14,79119,444הכנסות

הכל סך  תיל 13,13116,827תקציב
רגילות 8,10510,629הכנסות
הממשל 4,3655,955באמצעות

רכוש 2,4043,716מס
דלק 1,9612,239מ0
1,7352,159מאגרות

ופירות ירקות 1,1891,419אגרות
שחיטה 200203אגרות

ומלאכה תעשייה 143183רשיונות
203354אחר
2,0052,515אחרות

ושירותים סחורות 181203מכירת
נכסים 1,1931,206השכרת

וקרנות) התורות (כולל 6311,106אחר
5,0266,198מפעלים
מים 1,5351,833מפעל

חשמל 3,4704,351מפעל
ביוב 2114מפעל

הכל רגילסך בלתי 1,6602,617תקציב

מהממשל 1,0471,485מלוות
467984מענקים

ואחר בעלים 146148השתתפות

כולל סך  13,66719,219הוצאות

הכל סך  רגיל 10,68412,959תקציב

רגילות 6,1327,703הוצאות
כללית 1,5671,992הנהלה

1,4861,923תברואה
2,7263,222הנדסה

אש וכיבוי 189289שמירה
164277סעד

3,1654,22Sמפעלים
1,1061,354מים

2,0062,805חשמל
5366ביוב

מלוות 1,3871,031פירעון

הכל רגילסך בלתי 12,9836,260קציב
אחרת ובנייה 1,3941,852דרכים

6622,803מ0עלים
755557שווקים
1721,048אחר
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סינ> וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות  כ"ו/34. לוח
TAB1E XXVI/34.  INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA

STRIP AND NORTH SINAI

1970/71 ; 1971/72
IL. thousand ■ ל"י אלפי

1970/711971/72

כולל סך  3,5735,945INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  תיל 3,2424,308ORDINARYו1קציב BUDGET  TOTAL

רגילות 1,5562,235Ordinaryהכנסות income

ואגרות 193249Ratesארנונות and fees
שווקיט 1,08311,513Marketגלס taxes

הרשות 67132Municipalרכוש property
רבב 157126Licensingרישוי of vehicles

56215Miscellaneousשונות

1,6862,073Establishmentsמפעלים

586722Waterמיט
1,0781,325Electricityחשמל
2226Sewageביוב

הכל רגילסך בלתי U637EXTRAORDINARYBUDGET,331תקציב  TOTAL

מהממשל 61635Loansהלוואות from the administration
מהגימשל 225799Grantsמענקים from the administration

ואחר 45203Ownersבעלים and other

כולל סך  3,5635,861EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  תיל 3,2063,812ORDINARYתקציב BEDGET  TOTAL

רגילות 1,4851,568Ordinaryהוצאות expenses
כללית 218253Generalהנהלה administration

217258Sanitationתברואה
ציבוריות 536511Publicעבודות works

ודת 2714Socialס8ד welfare and religion

יוקר 359394Costofתוספת living allowance

128138Miscellaneousשונווו

1,5822,036Establishmentsמפעלים

452621Waterמים
1,0941,367Electricityחשמל

3648Sewageביוב

ופירעון רגילות לא 139208Extraordinaryהוצאות expenses and repaymentof loans
מלוות

הכל רגילסך בלתי 35722,049EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

112774Roadsדרגים
: 220720Establishmentsמפעלים

25555Otherאחר

' Excl. IL. 465 thousand which were transferred to the extra ordinary הבלתי לתקציב שהועברו ל"י אלף 465 בלולים לא ג
budget for development. 2 Incl. transfers from ordinary budget. הרגיל מהתקציב העברות גולל  פיתוח לצרגי רגיל
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JUDICIARY
עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט1, גבתי ענייגים  כ"ו/35. לוח

משפטים

TABLE XXVI/35.  COURT MATTERS 1, BY STAGE OF PROCEEDINGS AND
TYPE OF MATTER

19681971

Type of matter

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרס
נתבררו
Pending

הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרס
נתבררו
Pending

עניין no

1968

העניינים 26,38926,4061,34519,59819,466S74ALLכל MATTERS

6,1106,24856182383S103Civilאזרחיים

20,27920,15878418,77518,631471Criminalפליליים

1969

העניינים 33,66733,9441,06825,84926,029394ALLכל MATTERS

5,6975,7585001,045998150Civilאזרחיים

27,97028,18656824,80425,031244Criminalפליליים

1970

העניינים \33,52533,1661.42730,48330,319כל 558ALL MATTERS

6,2456,326419891832209Civilאזרחיים

27,28026,8401,00829,59229,487349Criminalפליליים

1 971

העניינים 33,05932,5261,96027,15027,276432ALLכל MATTERS

6,3556,2125629671,044132Civilאזרחיים

.26,70426,3141,39826,18326,232300פליליים Criminal

העליון המשפט Highבית court

העניינים 86075920915415016Allכל mailers

34831589999910Civilאזרחיים

51244412055516Criminalפליליים.

מחוזיים משפט Districtבתי courts

העניינים 52,0282,0079745749374Allל matters

1,5411,5167328632363Civilאזרחיים

437491.2417117011Cirminalפליליים

השלום משפט 'Magistratesבתי courts

העניינים 30,17129,7601,65426,53926,633342Allכל matters

4,4664,38140058259Civilאזרחיים

25,70525,3791,25425,95726,011283Criminalפליליים

J Excl. matters in military coutrs.
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EDUCATION pj>/t

מנהלת רשות לפי ,x חיגוד מוסדות  כ"ו/36. לוח
TABIJE XXVI/36.  EDUCATIONAL INSTITUTIONS ב BY CONTROLLING

AUTHORITY

1967/681971/72; תשליב עד תשכח

Areaאזור

הבל סך
Totalושומרון יהודה

Judaea and
Samaria

וסיני טזה רצועת
Gaza Stirp
and Sinai

1967/68תשכח

מוסדות
גיתות

תלמידים

987
6,148

222,266

821
4,402

142,216

166
1,746

80,050

[nstitutions
Classes
Pupils

1968/69תשכ"ט

מוטדות
גיתית

תלמידים

1,038
6,806

263,264

848
4,734

162,750

190
2,072

100,514

Institutions
Classes
Pupils

1969/70תש''ל

מוסדות
כיתות

תלמידים

1,074
7,423

281,833

880
5,231

1 77,479

194
2,192

104,354

Institutions
Classes
Pupils

1970/71תשל"א

מוסדות
כיתות

תלמידים

1,128
7,929

300,343

894
5,554

188,121

234
2,375

112,222

Institutions
Classes
Pupils

1971/72תשל"ב

מוסדות
כיתות

תלמידים

1,163
8,512

313,249

928
5,962

196,161

235
2,550

117,088

INSTITUTIONS
CLASSES
PUPILS

ממשלתיים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

819
5,670

]99,665

714
4,496

147,183

105
1,174

52,482

Government
institutions
Institutions
Classes
Pupils

ססו"ת של מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

195
2,120

91,668

83
799

29,277

112
1,321

62,391

UNRWA institutions
Institutions
Classed
Pupils

אחרים מוסדות
מוסדות
כיתות

תלמידים

149
722

21,916

131
667

19,701

18
55

2,215

Other institutions
Institutions
Classes
Pupils

* Excl. educational institutions : on the Golan Heights : in
1971/727 institutions with 1,922 pupils in 69 classes, mostly in
primary schools.

 בתשל"ב הגולן; ברמת החינוך מוסדות כולל לא 1

רובם כיתות ב69 תלמידים 1922 למדו בהם מוסדות 7

יסודיים. ספר בבתי
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כיתה ודרגת מוסד סוג מין, לפי נ, תלמידים כ"ו/37. לוח

TABLE XXVI/37.  PUPILS \ BY SEX, TYPE OF INSTITUTION AND GRADE
1967/681971/72 תשליב; עד תשכח

מוסד סוג מין,
כיתה ודרגת

תשכיח
1967/68

תשכט
1968/69

תשיל
1969/70

תשלא
1970/71

1971/72תשלב

Sex, type of institution
and grade

הבל AreaאזורTotalסך

הכל סך
Total

ItIII
owe

//"? 2

I

'c3r S

u
ט

הכל 222,266263,264283,382300,343313,24991,668196,161117,088TOTALסך

בנים :130,675151,225161,920171,515178,34848,220113,83064,518Thereofמזה: males

ילדים 2.539,2297,5131,716Kindergartens,*3,8505,5957,636גני

יסודיים ספר בתי
הגל סך

162,051178,605191,908201,591211,31668,058134,12277,194Primary schools  total

33,98140,38642,11839,15240,18412,92325,43014,754Iא'

28,53431,95637,51839,54737,07512,45322,83114,244IIב'

27,62728,48631,20437,03941,60913,20826,79214,817IIIג'

27,70628,25829,16333,24536,89711,66823,03713,860IVד'

22,81026,60026,90327,38330,8489,14220,72310,125Vה'

21,39322,91925,00225,22524,7038,66415,3099,394VIו'

 מכינים ספר בתי
הבל סך

40,17749,86355,523.59,50.560,06723,01635,13524,932Preparatory schools  total

16,08220,44921,40423,56322,4267,83614,3828,044vnזי

13,06815,63418,11518,96920,1297,86511,6938,436VIIIוזי

11,02713,78016,00416,97317,5127,3159,0608,452IXטי

על ספר 15,91026,29026,34528,93930,54817,54713,001Postprimaryבתי schools  total
הכל יסודייםסך

8,0819,6339,46912,03211,5146,0255,489Xיי

4,4789,4768,0918,61510,3246,2234,101XIי'א

3,3517,1818,7858,2928,7105,2993,411XIIיב

למורים מדרש בתי
הכל סך 

2781,9101,9702,05.52,0895941,844245Teachc* training colleges 
total

1481,0211,0941,0061,014260897117XIIIיג

1158658291,011977274849128XIVי''ד

15244738986098XVטו

1 /Seenote 1 to Table XXVI36.
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נספחים



1 נספח
1972 והדיור האוכלוסין מפקד ♦ ז " כ פרק

ל20 ישראל במדינת האוכלוסייה אומדן
מהנתונים המתקבל המפקד) (מועד 1972 במאי
המרכזית הלשכה של השוטפים הדמוגרפיים
זה, נתון נפש. ל164,000'3 מגיע לסטטיסטיקה
המפקד במועד התושבים מספר על המבוסס
ריבוי עקב בשינויים ומתחשב 1961 ב הקודם
האוכלו להגדרת הותאם ההגירה' ומאזן טבעי
התושבים את כולל .והוא החדש במפקד סייה
לרבות המוחזקים, ובשטחים בישראל הקבועים
משנה פחות המפקד במועד בחו"ל ששהו אלה
ותיירים ארעיים תושבים בכוח' עולים ברציפות,
ההב המפקד. במועד משנה למעלה בארץ ששהו
לבין האוכלוסייה של זו הגדרה שבין החשוב דל
השוט הדמוגרפיים לאומדנים האוכלוסייה הגדרת
בעיקר הוא זה) בשנתון בי לפרק מבוא (ראה פים
באוכלו נפש (כ000'27 בכוח העולים בהכללת
האיר הרשומות של ידני סיכום המפקד). סיית
המוקדמים האומדנים לעריכת ששימשו גוניות
גודל של ארעי אומדן זה בשלב נתן המפקד, של
3,124,000 של בסך הקובע בתאריך האוכלוסייה
1972 מפקד לפי הסופי האוכלוסייה גודל נפש.
סיום לאחר המפקד שאלוני מעיבוד שיתקבל
אינדיבידו והקבלות ומורכבים, רבים בירורים
ומקומית, ארצית ברמה השאלונים כל של אליות
זה. בנספח המובא הארעי מהסיכום גדול יהיה

הגדרות'
"משפחות" בסעיף הגדרה ראה בית. משק

זה. בשנתון ב' לפרק במבוא

יישוב צורת
כוללים: עירוניים יישובים

מונה אוכלוסייתם אשר היישובים כל א.
ומעלה. תושבים 10,000

(כיום, עיר של מעמד להם שהוענק יישובים ב.
ומעלה). תושבים 10,000 מונים כולם

מונה אוכלוסייתם אשר יהודיים יישובים ג.
פחות ואשר תושבים ל10,000 2,000 בין
בחקלאות עובדים המועסקים ממחצית
בין נמצאים זה בגודל היישובים כל (כיום,

העירוניים). היישובים
אוכלוסייתם אשר לאיהודיים, יישובים ד.
ואשר תושבים, ל10,000 5,000 בין מונה

הלשכה ערכה 1972 מאייוני בתודשי
ודיור אוכלוסין מפקד לסטטיסטיקה המרכזית
הלילה הוא הקובע, בתאריך למצב שהתיחס כללי
החשו מטרותיו .1972 במאי ל20 ה19 שבין
מספר על נתונים לספק היו המפקד של בות
מירכי גאוגרפי פירוט לפי המדינה תושבי
תנאי על ומפורטים מלאים נתונים עם בשילוב
החברתיות הדמוגרפיות, התכונות על הדיור,
המפקדים כמו האוכלוסייה. של והכלכליות
ו 1948) ישראל במדינת שנערכו הקודמים
לאומדני בסיס ישמשו זה מפקד נתוני גם ,(1961
הבאות. לשנים והמקומיים הארציים האוכלוסייה
בשני המפקד נערך אלו מטתת להשיג כדי

שלבים:
מלאה פקידה של בשיטה א' שלב
נתונים של מצומצם מספר נאספו ובו (1000/0)
בסיסי ומידע שנפקד תושב כל על דמוגרפיים
אחד והמבנה. הדירה סוג הבית, משקי על
ככל מלאה בהכללה לסייע החשובים האמצעים
שימשו במפקד, המדינה תושבי של האפשר
משרד של האוכלוסין מרשם של הרשומות

התושבים). כתובות (בייחוד הפגים

של מקרישיטתי מדגם ב'לפי שלב
המוסדות, ותושבי הבית משקי מכל חמישית
דיור תנאי על מפורטים נתונים נאספו שבו
דמוגרפיות, תכונות ועל הבית משקי של
ותחבו הכנסות תעסוקה, דיבור' שפות השכלה,

ומעלה. 14 מגיל התושבים של רה

בשנתון הניתנים הראשוניים המימצאים
האומדנים מסיכום התוצאות עיקר הם זה
אומדנים המפקד. של אי שלב של הארעיים
ארגוניים רישומים של מסיכומים נתקבלו אלו
בית משק כל לגבי הפוקדים ידי על שנעשו
זה, בתהליך שנערכו אלו, סיכומים שנפקד.
מהנתונים מה במידת שונים להיות עלולים
של מפורט סטטיסטי מעיבוד שיתקבלו, הסופיים
מפורט תיאור האינדיבידואליים. השאלונים
ופירוט הארעיים האומדנים הכנת תהליך של
בפרסום הקורא ימצא הסיכומים של המגבלות
האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת של 1 מם'
גם הקורא ימצא פרסום באותו ;1972 והדיור
הראשוניים, האומדנים של יותר גדול פירוט
שמנו ביישובים האוכלוסייה גודל היתר, ובין
הדירות של ואומדנים תושבים מ5,000 יותר

במפקד. שנמצאו הריקות
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המו גם המושבים בין כלולים זה בנספח ■

הוא הייצור אף שבהם השיתופיים שבים
משותף.

והצריכה הייצור שבו כפרי יישוב קיבוץ:
קולקטיבי. בסיס ע.ל הם

ובצפון. בנגב ■. בדווים

בין ומרכזים מוסדות וכוי: מוסדות
אינם אשר יישוב של תכונות בעלי כפריים
אחר. יישוב של המוניציפאלי בתחום כלולים

המפו האוכלוסייה ליישובים: מחוץ גרים
לתחום מחוץ המתגוררת קטנות' בקבוצות זרת
אוכלו גרה שבהם המקומות כלשהו. יישוב של
כפי יישוב של תכונות בעלי אינם זו סייה

ציון). נקודות (כגון לעיל שמוגדר

וללא ליהודיים מתחלקים היישובים
ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם יהודיים,
יהודים של מכריע רוב יש היישובים במרבית

לאיהודים. של או

פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד סרםומי
וביישו יישוב צורת טבעי, אוור לפי אוכלוסייה (1)

ארעיים) (נתונים גדולים בים

בחק עובדים המועסקים ממחצית פחות
לאות.

של הערים באגדי הנכללים היישובים כל ה.
מושבים לקיבוצים' פרט וחיפה אביב תל

חקלאיים. ספר ובתי

כדלקמן: מתחלקים העירוניים היישובים
של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב טיר:

עירייה.

אחר. עירוני יישוב

כוללים: כפריים יישובים
2,000 מונה אוכלוסייתם אשר יישובים א.
יוצאים חקלאיים). אינם אם (גם תושבים
אגדי בתחום הנמצאים היישובים ז,ה מכלל
לקיבו פרט וחיפה אביב תל של הערים

חקלאיים. ספר ובתי מושבים צים,
בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים ב.
נכללו לא ואשר תושבים ל000'10 2,000
יישו אין (כיזם העירוניים היישובים בין

זו). בקבוצה יהודיים בים

כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים
הייצור, בו אשר כפרי יישוב הוא כפר
כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,
מוסדות, גם כוללים הכפרים פרטי. בסיס על

עצמאיים. יישובים שהם

כאגודה המאורגן כפרי יישוב הוא מושב
החקלאי הציוד רכישת בו ואשר שיתופית
ואילו במשותף מבוצעים התוצרת ושיווק
על ד.ינם הייצור של המכריע והרוב הצריכה

פרטי. בסיס
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ונפה מחוז לפי אוכלוסייה,  כ"ז/1. לוח
TABLE XXVH/1.  POPULATION, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

1961; 1972

ונפה nna

אלפים.
Thousands

אחוזים
Percentages

גידול אחוז
Percent
increase
19611972

לקמ''ר צפיפות
Density per sq.km.District and

subdistirct
196119721961197219611972

הכל 2,179.513,124.0100.01100.0143.3107.6153.6TOTALסך

ירושליס2 S76.4344.5540.0Jerusalem.191.9338.68.310מחוז district*

הצפון 337.1473.715.515.240.5101.4142.5Northernמחוז district

צפת 45.656.62.11.824.267.984.4Zefatנפת subdistrict

כנרת 43.350.52.0.1.616.783.197.0Kinneretנפת subdistrict

יזרעאל 120.1171.55.55.542.8100.4143.3Yizre'elנפת subdistrict

עכו 128.1195.15.96.352.3136.8208.3Akkoנפת subdistrict

חיפה 370.3480.817.015.429.8433.6563.0Haifaמחוז district

חיפה 276.2354.712.711.428.4976.01,253.3Haifaנפת subdistrict

חדרה 94.1126.14.34.034.1164.8220.9Haderaנפת subdistrict

המרכז S460.8Central.407.0572.318.718.340.6327מחוז district

השרון 102.5142.04.74.638.5294.7408.2Sharonנפת subdistrict

חקוה פתח 136.5200.96.36.447.2480.6707.4Petahנפת Tiqwa sub
distirct

רמלה 68.388.33.12.829.2218.9282.9Ramlaנפת subdistrict

רחובות 99.7141.14.64.541.5334.6473.5Rehovotנפת subdistirct

אביב תל 699.3905.132.029.029.44,113.55,324.2Telמחוז A viv district

הדרוט 173.9351.38.011.3102.012.324.9Southernמחוז district

אשקלון 76.7152.83.54.999.260.3120.1Ashqelonנפת sub
district

שבע באר 97.2198.54.56.4104.27.615.5Beerנפת Sheva sub
district

1 Incl. Israeli residents in the administered terirtoires.
2 As from 1967 includes East Jerusalem.

המוחזקים בשטחים הגרים ישראל תושבי בולל 1

ירושליס מזרח כולל 1967 מאז 2
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יגפה מחיז לפי גית, משקי  ג"ז/2. ליח

TABLE XXVn/2.  HOUSEHOLDS, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

1961; 1972

ונפה nna

בית ■<pmHouseholdsבית למשק נפשות ממוצע
Average number ot
persons per household

אלפים
Thousands

אחוזים
PercentagesDistirct and subdistirct

196119721961197219611972

הכל 1827.4סך 543.0100.01100.03.8<3.8TOTAL

ירושלים! 81.9מחוז 48.38.99.93.84.1Jerusalem district1

הצפון 104.5מחוז 62.011.412.64.74.5Northern district

נפת 15.0נפת 8.11.51.84.53.8Zefat subdistirct

כנרת 12.3נפח 7.61.41.54.64.1Kinneret subdistirct

יזרעאל 38.1נפת 20.63.84.64.84.5Yizre'el subdisttrict

עגו 39.1נפת 25.74.74.74.75.0Akko subdistirct

וזיפה 135.8מחוז 99.018.316.43.53.5Haifadistrict

תיפה 107.8נפת 79.714.713.03.43.3Haifa subdistirct

תדרה 28.0נפח 19.33.63.44.34.5Hadera subdistrict

המרכז 144.2מחי) 93.617.217.44.14.0Central district

השרון 34.8נפת 22.14.14.24.24.1Sharon subdistrict

תקוה פתה 52.1נפת 32.96.06.33.93.9Petah Tiqwa subdistirct

רמלה 19.5נפת 14.52.72.34.44.5Ramla subdistrict

רחובות 37נפת "8 24.14.44.63.93.7 .Rehovot subdistirct

אביב תל מחוז 279.2 204.837.733.83.43.2TelAviv district

הדררמ. 81.0מחוז 35.36.S9.84.64.3Southern district

אשקלון 35.8נפת 15.12.84.34.64.3Ashqelon subdistirct

שנע באר 45.2נפת 20.23.75.54.64.4Beer Sheva subdistrict

1 See note 1 toTable XXVn/ 1 .

2 See note 2 to Table XXVII/1.
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יישוב צורת לפי אוכלוסייה,  כ"ז/3. לוח
TABLE XXVTI/3.  POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY

1961; 1972

גידולאחוזיםאלפים אחוז
ThousandsPercentagesPercent היישוב Typeצורת of locality

1961197219611972
increase
19611972

הכל 13,1240סך 2,179.5100.01100.043.3TOTAL

עירוניים 2,635.0יישובים /,697.977.984.455.2Urban localities
2,117.5ערים 1,409.364.767.850.3Towns

אחרים עירוניים 517.5יישובים 288.613.216.679.3Other urban localities

כפריים S.486יישובים 481.6. 22.1. 15.61.1Rural localities
2 הכל סך  221.5כפרים 248.811.47.110.9Villages  total2

24.2יהודים 85.83.90.871.8Jewish
יהודים 186.4לא 154.17.16.020.9NonJewish

שיחיפייס ומושגים 130.7מושגים 124.65.74.25.0Moshaviar £ collective rnoshavim
87.9קיבוצים 77.13.62.814.0Qibbuzim
43.7בדוויס 27.01.21.461.6Bedouin

ליישובים מחוץ 3.0גרים 4.10.20.128.2Living outside localities

1 See note 1 to Table xxvn/1. 2 inci. institutions, farms, ובדי וזווו! נזוסדוח, גולל 2 כ''ז/1 בלוח 1 הערה ראה 1

etc.. and in 1961 also temporary Jewish settlements. יהודיים^ ארעיים יישובים גם 196117

היישוב צורת לפי בית, משקי  כ"ז/4. לוח
TABLE XXVII/4.  HOUSEHOLDS, BY TYPE OF LOCALITY

1961 1972

היישוב צורת

בית נפשותHouseholdsמשקי ממוצע
בית למשק

Type of settlement אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

Average number
ofpersons
in household

196119721961197219611972

הכל 3.8TOTAL'827.4100.01100.03.8>543.0סך

עירוניים 463.3719.085.386.93.63.7Urbanיישובים loealities
392.2596.872.272.13.53.5Townsערים

אחרים עירוניים 71.1122.213.114.84.04.2Otherיישובים urban localities

בפריים 79.7/07.514.713.04.94.5Ruralיישובים localities
הבל* סך 47.234.78.74.25.16.4Villagestotalבפרים 2

18.15.73.30.74.64.3Jewishיהודים
יהודים 28.228.45.23.45.56.6NonJewishלא

שיתופיים ומושבים 26.626.94.93.34.64.9Moshavimמושבים and collective moshavim
38.94.72.3Qibbuzimקיבוצים
5.26.81.00.85.26.4Bedouinבדוויט

ליישובים מחוץ S(I.0.70.30.10.04גרים 1.2)Living outside localities

/Seenote 1 to Table XXVH1.
See note 2 to Table XXVn/3.

כז/1 בלוח ג הערה ראה '
כ"ז)3 בלוח 2 הערה ראה 2
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ומעלה תושביגו 10,000 שמגו ביישובים ביו* ומשקי אוכלוסייה  כ"ז/5. לוח
20v1972ב

TABLE XXVD75. _ POPULATION AND HOUSEHOLDS IN LOCALITBSS OF
MORE THAN 10,000 INHABITANTS ON 20 V 1972

1961; 1972

ייקוב

Population גיחאוכלוסייה Householdsמשקי

אלפים
Thousands

אחוז
גידול
Percent
increase

אלפים
Thousands

גפשות ממוצע
בית למשק

Average number
of persons

per household
Locality

19611972
1961
19721961197219611972

יהודה 10.314.541.22.13.24.94.5Orאור Yehuda

5.312.8140.41.53.83.43.2Elatאילת

פחם אל 7.513.378.01.42.05.36.7Ummאם al Fahm

4.640.5780.11.19.74.34.2Ashdodאשדוד

24.343.177.35.610.04.34.3Ashqelonאשקלון

קובע 93.210.020.24.34.1Beerנ.43.584באר Sheva

קאן 9.711.316.12.02.44.84.7Betגית Sbean

שמש 7.010.144.81.42.14.94.7Betבית Shemesh

ברק 47.074.157.612.120.73.83.5Beneבני Beraq

31.799.8214.98.528.53.73.4Batבתים Yam

30.948.556.89.515.43.23.1Givatayimג3עתי0

5.023.7373.91.15.44.64.4Dimonaדימונה

השרון 11.513.520.22.73.34.23.8Hodהיי HaSharon

26.941.253.17.111.43.83.5Herzeliyyaהרצליה

25.631.924.56.88.83.73.6Haderaחדרה

49.098.0100.213.428.33.63.5Holoaחולון

183.0218.719.556.070.43.23.2Haifaחיפה

20.823.814.24.75.24.44.5Tiberiasטבריה

if1Taiyibe.7.611.754.51.41.95.5טיבה

גרמל 11.014.633.0.2.73.74.04.0Tiratטירת Karmel

5.410.187.61.12.14.84.7Yavneיבנה

1 167.4304.581.843.975.43.94.0Jerusalemירושלים 1

סבא 17,926.548.44.57.13.83.6Kefarנפר Sava

19.030.560.44.37.04.44.3Lodלוד

1 See note * to Table XXVII/I. כיז/1. ללוח 2 הערה ראה 1
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ומעלה תושבים 10,000 שמנו ביישובים גית ומשקי אוכלוס"ה  כ"ז/5. לוח
(המשך) 20vl972a

TABLE XXVn/5.  POPULATION AND HOUSEHOLDS IN LOCALITIES OF
MOKE THAN 10,000 INHABITANTS ON 20V 1973 (CONT.)

1961;. 1972

יישוב

Population Householdsביתמשקיאוכלוסייה

אלפימ
Thousands

nort
גידול
Percent
increase

אלפים
Thousands ,

נפשות ממוצע
בית לנלשק

Average number
of persons

per household
Locality

19611972
1961
19721961197219611972

14.624.064.94.37.23.43.3Nahariyyaנהריה

ציונו! 10.911.77.12.73.14.03.6Nesנפ Ziyyona

25.033.332.94.35.55.65.9Nazarethנצרת

עלית 4.314.8245.11.34.43.33.2Nazeratנצרת Illit

41.370.771.310.618.93.83.6Netanyaנתניה
25.234.436.55.67.74.24.2Akkoעבו

13.817.425.53.34.14.14.1Afulaעפולה

חנהכרכור 10.713.628.52.63.14.13.8Pardesפרדס HannaKarkur

תקוה 54.092.471.214.025.33.73.6Petahפתח Tiqwa

10.713.626.72.73.43.93.9Zefatצפת

אונו 8.215.992.12.14.73.93.3Qiryatקרית Ono

אהא 19.227.041.15.07.33.83.7Qiryatקרית Atta

ביאליק" 9.618.087.22.85.43.33.3Qiryatקרית Bialik

גת 10.119.290.12.44.44.34.4Qiryatקרית Gat

ים 10.319.892.02.95.63.63.5Qiryatקרית Yam

מוצקין 8.917.697.22.95.73.13.1Qiryatקרית Motzkin

שמונה 11.815.228.92.53.44.74.5Qiryatקרית Shemona :

העין U828.01.92.34.95.1Rosh.9.3ראש HaAyin

לציון 27.951.986.27.314.73.83.5Rishonראשון. LeZiyyon : ■

29.039.235.17.710.83.73.5Rehovotרחובות

4.6Ramla'23.234.147.15.27.54.3רמלה

גן 90.8117.529.326.737.83.43.1Ramatרמת Gan

השרון 10.520.190.62.65.14.03.9Ramatרמת HaSharon

10.114.948.22.54.03.73.6Ra'ananaרעננה

7.211.862.71.41.85.26.4Shefar'amשפרעם

אביביפו 386.1362.96.0118.9122.43.2תל 2.9TelAvivYafo
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2 נספח
א תשלי' החקלאות מפקד "ח. כ פרק

ג.

ד.

בעיבוד הנמצאים במושב) (שאינם מטעים א.
פעילות לשום קשורים ואינם קבלנית חברה

אחרת; חקלאית
תחנות אריזה בתי (בגון: שירותים מפעלי ב.
לשזם קשורים שאינם וכוי) טרקטורים

אחרת; חקלאית פעילות
חינוך, מוסדות (בגון עסקיים לא משקים

והשבחה); מתקר
בדווים. שבטי

ב"רשי המופיעים ליישובים נוסף יישובים.
מועצות גם כיישובים הוגדרו היישובים"2/ מת
קשורים שאינם משקים בהן שנמצאים אזוריות

בדווים. שבטים נכללו כן יישוב; לאף
הגרים כל את כוללת המשקים אוכלוסיית
אי חובה. בשירות חיילים לרבות חקלאי, במשק
אוכלוסיית כל המשקים באוכלוסיית בלולה לכך,
אוכלו לרבות השיתופיים, והמושבים הקיבוצים

זמנית. סייה

אוכלוסיית כוללת אינה המשקים אוכלוסיית
שהוגדרו כפי המיוחדות החקלאיות היחידות

לעיל.

ליל
אפרו קליטת על המשקים נשאלו >0מפקד
כל במשך עצמו) מהמשק אפרוחים (כולל חים

השלוחה. לפי תשל"א שנת
בלוח כ"ה/2. בלוח מובאים אלה נתונים
השנתי הממוצע המספר אומדן נערך כי'ח/1
קליטת הכפלת ע"י נתקבל האומדן עופות. של
(אורך מתאים במקדם שלוחה בכל האפרוחים

.(12 חלקי בחודשים מחזור
הגדרות שיטות, של יותר מפורט תיאור
פרסומי בסידרת 1 מסי בפרסום ניתן וכוי

להלן). (ראה זה מפקד

יחי כ50,000 נפקדו החקלאות במפקד
ע"י שהורכבה במסגרת רשומות שהיו דות
נאספו השאלונים המפקד. לקראת הלשכה
פוקדים. ידי ועל הדואר באמצעות מהמשקים
המפקד נתוני בין מסוימים הפרשים יש
 י"ג בפרק הנתונים לבין כאן המובאים
הראשו המפקד שסיכומי מכך הנובעים חקלאות,
לאחר רק התקבלו והם ארעיים עדיין הם ניים
הסיכומים קבלת עם השנתון. פרקי רוב סגירת
הסטטיס למרבית בסים המפקד ישמש הסופיים
שלא במשקים בהתחשב וזאת החקלאית טיקה

העזר). ממשקי חלק (כגון: במפקד נכללו
החקלאות כל את כלל המפקד תחום.
והיישובים ירושלים מזרח הירוק, הקו בתחומי

המוחזקים. בשטחים היהודיים
החלוקה לפי היא הגיאוגרפית החלוקה
טבעיים, אזורים ל40 הלשכה של החדשה
מאפשרת טבעיים אזורים 4 של התחלוקה כאשר
החק משרד של ה"אקולוגים" לאזורים מעבר

לאות.
גמר לאחר מיד נערך המפקד תקופה.
לפעילות מתייחס והוא תשל"א החקלאית השנה
לתאריך או תשלי'א, .החקלאית השנה כל במשך

מצבה. של במקרה 1 x 1971

הגדרות
ושירותים חקלאות כולל החקלאות ענף
(תתםעי ואגמי ימי ודיג ייעור ללא חקלאיים
הסיווג של 0710 ותתםעיף 0589 עד 0000 פים

.(* האחיד
או שעיברה יחידה כל חקלאית: יחידה
חיים בעלי אחד, חקלאי דונם לפחות החזיקה
חקלאיים. שירותים שסיפקה או טרקטורים, או
שערך חקלאיות יחידות חקלאיים; משקים
להוציא לשנה, ל"י 2,000 על עלה ייצורם

כלהלן: מיוחדות. זזקלאטת יחידות

פרסומים
תשל"א החקלאות מפקד פרמומי

מוקדמים סיכומים (1)

תש"ל. ירושלים ,35 מס' טכניים פרסומים סדרת  הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג 1

תשל"א. ירושלים ,36 מס' טכניים פרסומים סדרת 31 x\\ 1970 וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, ושימת 2
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היישוב צורת לפי עיקריים נתונים  כ"ח/1. לוח
תשלא החקלאות מפקד

כולל סך
Grand
total

יהודי משק

הגל סך
Total

Qibbuzimקיבוצים

מושבים
שיתופיים
Collective
moshavim

Moshavinמושבים

יחידה
לאחר
ביסוס
Estab
lished

ביסוס לפני
New

לאחר
ביסוס
Estab
lished

ביסוס לפני
New

1,0078381588935151196מספרישובים

חקלאיות it44,16529,535158893510,50111,7)7יחידות

(אומדן) חקלאיים 35,00025,00015889359,8509,760"משקים

המשקים 307,520218,72078,90016,8505,35041,60059,000"אוכלוסיית

ומעלה 14 בגיל 204,620155,22061,07012,0504,18030,40034,500מזה:

במשק רק עובדים 50,52313,0903,94074013,54214,923מזה:

למשק ומחוץ במשק 2,1923,294עובדים

למשק מחק רק עובדים
"

56,46131,1705,7301,0006,7808,500

הקרקע ניצול
הכל המשקיםסך דונםשטח 5,392.74,459.31,375.6838.3224.1665.9771.1אלפי

(פיסי) מעובד 3,843.13,063.1982.6459.6112.4477.3534.4שטח

■ , . 408.5405.255.514.18.7110.045.4יהדרים

אחרים 375.1263.564.017.25.428.538.3"מטעים

וגן שדה 3,003.62,338.5818.4421.397.9337.9448.9גידולי

דגים 55.955.944.77.00.40.91.8"בריכות

אחרים שטחים
ובו') בור טבעי, מרעה 1,549.61,396.2393.0378.7111.7188.6236.7(חצרות'

חיים בעלי
(אומדן) ראשעופות 23,84723,7545,0481,5797007,713אלף '6,572

234.8219.066.022.37.376.336.4בקר

224.874.716.18.95.410.421.8צאן

מיכון
13,96013,0403,2501,1203604,1802,330מספרטרקטורים

כס 6145741576117158109אלף

ומסחריות פרטיות 10,8009,3851,3004001703,8551,795מספרמכוניות
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TABLE XXVHI/1.  MAIN RESULTS, BY TYPE OF LOCALITY

Census of Agriculture 1971

Jewish farmsלאיהווי משק
NooJewish farms

Unit

other localities אוזרים יישובים

יישובים
Localities

בדווים
Bedouins

בפרימ
י ומוסדות

Villages' and
institutions

ישובים
עירוניים

" Urban
localities)

מועצות
אזוריות

מחוץ (משקים
ליישובים)
Regional
councils .

)farms not in
localities)

107

1,932

74'

4,622

48

481

105

14,576

44

54
number

Localities

Agircultural units

1,8003,08822010,000

'
Farms (estimate(

6,09010,40053070.80018,000FARM POPULATION

4,5008,10042038,60010,800
Thereof: :

AGED 14 ANDOVER TOTAL

1,5942,6128210,100Thereof: working only on farm

26838824. working on and outside farm

1,1412,03110911,800working only outside farm

Land utilization

141.2226.0217.1417.7.S1S7Thousand
dunam

FARM AREA  TOTAL

111.8204.9180.1342.5437.5Cultivatedarea (physical(

26.9,  105.938.73.3citrus ■ .

24.534.251.4110.21.4other orchards

60.264.289.7229.0436.1ifeld and garden crops

0.2; ' 0.60.3fish ponds

"'29A21.137.075.278.2
י,

Other areas (yards, grazing land, etc.(

Livestock

8891,226.2.76528thousandPoultry (estimate(

4.83.62.310.55.3
auS

Cattle

"' 4.2*  4.5. 3.4 49.6100.5,,.■Sheep and goats

1
Mechanization

710850240700220numberTractors

.. 2833112911thousand
HP

Tractors

'6001,085180925490numberPrivate cars and commercial vehicles
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טבעי אזור ל3י עיקריים, חיים ובעלי הקרקע ניצול  כ"ח/2. לוח

תשלא החקלאות מפקד

(ראשים) בקר מצבת

Dairy herd חלב עדר

פרות מזה;
Thereof:

הכל סך
Total

דונם) (אלפי מעובד פיזי שטח
Physical cultivated aera (1 ,000 dunams)

דגים בריכות
Fishponds

מטעים
אחרים
Other

orchards

הדרים
Citrus

גידולי
וגן שדה
Field and

garden crops

הכל סך
Total

טבע ואזור נפה מחוז,

83,839

29,864

5,027

2,947

1,929

185,115

2,2271,118

841387

1,386731

67,572

10,612

6,239

1,929

55.9

45.3

16.56,0963,074

10.94,0032,043

4.6

1.0

4.114,1246,538

4.17,4603,470


6,6643,068

18.436,74015,225

. 12.53,6001,647

4.15,9522,627

י 2,173961

1.821,4788,353

1,251622
_2,2861,015

6.3

0.7

0.6

5.0

375.1

171.3

408.5

44.9

3,003.6 3,843.1

ירושלים 84.061.51.021.5מחוז

יהודה 26.117.1הרי 0.88.2י

יהודה 57.944.4שפלת ■0.213.3

947.7 1,209.2

172.6112.25.438.5

107.975.53.118.4

36.316.21.314.2

28.420.51.05.9

186.7. 145.87.129.7

76.654.35.013.2

110.191.52.116.5

588.0515.022.831.8

108.486.15.34.5

93.283.04.12.0

44.942.91.10.9

224.6203.89.79.3

35.328.51.75.1

81.670.70.910.0

261.9174.79.671.3

105.274.1031.1

44.426.60.816.3

17.29.11.36.8

44.026.2 ■5.311.9

51.138.72.25.2

כולל סך

הצפון מחוז

צפת נפת

חולה עמק

מזרחי עליון גליל
הצור אזור

כנרת נפת

■■ בנרות ■

מזרחי תחתון גליל

יזרעאל נפת
שאן בית עמק

חרוד עמק

■ כוכב רמת

י יזרעאל עמק
<■ מנשה רמת
תירען נצרת הרי

. י עכו1 נפת

מערבי תחתון גליל
יחיעם אזור

אלון אזור
נהריה אזור

עכו אחור
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TABLE XXVm/2.  LAND UTILIZATION AND MAIN LIVESTOCK BRANCHES,
BY NATURAL REGION

Census of Agriculture 1971

Cattle inventory (heads)

לול:

1970/71

תשלא שנת נמשך אפרוחים קליטת
אפרוחים) (אלפי

Poultry: intake of chicks duirng
)1,000 chicks)

Distirct, subdistirct and natural region

בשר עדר
Beef herd

מקומי עדר
Local breeds

Chickensתרנגולות

לתרנגולי
הודו

For turkeys לפיטום
For

broilers

מאכל לביצי
For table
eggs

דגירה לביצי
For hatching

eggs

32,92416.74S47,0415,8211,9412,581GRAND TOTAL

541086,819979104183JERUSALEM DISTRICT
1,9085806962Judean Mountains :

4,91139935121Judean Foothills !

20,50712,62313,9601,249S7S976NOTHERN DISTRICT

6,5572,0503,224283267Zefat SubDistrict
2,9391,09858134Hula Basin
2,3899751,466221133Eastern Upper Galilee
1,2296604


Hazor Region

2,8369352,4781235021Kinneret SubDistrict
1,6041,5532648Kinerot
1,232925972: 1 21Eastern Lower Galilee

9,6184,4604,951309402720YUre'el SubDistrict

2,2951,26723. 139Bet She'an Basin
8271917691 1 69Harod Valley

3143431824
Kokhav Plateau

. 2,8752391,997233249417Yizre'el Basin

378


60
Menashe Plateau

476'3,76224718095■ NazarethTiran Mountains

1,4965,1783,307534121168Akko SubDistrict _ _.

ר73,941157
■. Western Lower Galilee

30656454284■1; ■Yehiam Region

4931,079136Elon Region

355551,2322578150Nahairyya Region

33541323618Akko Region
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(המשך) טבעי אזור עיקריים,לפי חיים ובעלי הקרקע ניצול  כ"ח/2. לוח 

תשלא החקלאות מפקד

דונם) (אלפי מעובד פיזי שטח
Physical cultivated aera (1,000 dunams)בקו (ראשים)מצבת .

 טבע. ואזור נפה ,nno
גידולי

חלב Dairyעדר herd

הכל וגןסך אתריםהזריםשדה מטעים
Otherרגים בריכות

TotalField andCitrus
orchards

Fishpondsהבל פרותסך :run ;

garden cropsTotalThereof: ■

COWS ;

חיפה 249.242.2מחוז 142.256.68215,327 :7,225

חיפה 51.63.4נפת 43.0 ■4.30.94,5 Jl ■2,006

ה דר פת.ו! 197.638.8נ 99.252.37.310,816 !. 5,219
הכרמל 31.32.8חוף 20.94.1' 3.53,940 \2,028

יעקוב■ זברון .21.8אזור 2.2 8.19.42.1.■ 199 j

אלכסנדר 32.80.2הרי 20.612.0;
חדרה 111.733.6אזור 5,384'ר.י\49.626.8 j'2,450

המרכז 646.3240.1מחוז 322.182.21.951,657 I24,218

השרון 195.486.2נפת 82.125.21.921,210 /9,674
א 92.037.3שרון . 42.99.91.915,5027,082
ב 103.448.9שרון 39.215.305,708 ,2,592

תקוו; פתח 137.758.5נפת 68.011.2010,148 \. 4,44S
השרון 75.738.9דרום 34.02.8■ ^_' 3,975 \1,918

א תקוה פתח 44.916.1אזור. 22.16.701,731\ 7.13

ב' תקוה פתח 17.13.5אזור 11.91.7


4,442 ;1,814

. ;■ . רמלה 112.6.28.7נפת : 77.46.5■' 8,871' 4,657

רחובות 200.666.7נפת' 94.639.3.11,214 :5,442
רחובות 163.239.2אזור 88.635.410,988 ;5,288

לציון ראשון 37.427.5אזור 6.03.9286 I

אביב. תל 24.610.3מחוז 12.91.4■ ■510 |■' 211

הדרוס .1,566.270מחוז 0 1,455.140.60.547,822 121,203

אשקלון 5/8.7S2.1נפת 35,222י442.723.9 ,15,836
א' מלאכי 79.214.9אזור  59.94.419,322 |8,659
בי. 98.55.4אזור.מלאכי 89.83.3

לכיש 114.27.1אזור 160.46.7

אשדוד 0.20.1אזור .0.1
אי אשקלון 103.820.2אזור. 75.87.86,003 ;.2,645
בי אשקלון 122.84.4אזור 116.81.6

2,788 :1,279

שבע באר 1,047.517.9נפת 1,012.416.70.5.12,600 ■5,367
גרר אזור 152.97.7י 144.40.80' 2,233 i968

. .; < . . בשור 305.37.7אזור 288.9. :8.20.56,587 j. 2,806
שבט באר 560.82.2אזור 2,6271,034ן553.15.5

צפונית ערבה 2.3אזור 1.60.7

.דרומית ערבה ■2.01.50.5אזור 539 \. 250
. 24.20.3הר.הנגב 22.91.0. 614 i309

בשטחים יהודיים 63.60יישובים 62.11.5

המוחזקים

692



TABLE XXVm/2. _ LAND UTILIZATION AND MAIN LIVESTOCK BRANCHES,
BY NATURAL REGION (CONT.)

Census of Agriculture 1971

חשלא שנו! במשך אפרווזיס קליטת לול:
Cattle inventory (heads)(אפרוחים (אלפי

970/71Poultry: intake of chicks duirng
(1,000 chicks)

,ChickensDistircsתרנגולות subdistirct and natural region
לתרנגולי

בשר מקומיעדר הודועדר
Beef herd*ocal breedsמאבללפיטום דגירהלניצי Forלביצי

For broilersFor tableFor hatchingturkeys
eggseggs

2,7772,1404,29621935397HAIFA DISTRICT
90259557214944HaifaSubDistrict

1,8751,5453,42420525993Hadera SubDistrict
76612890302631Karmel Coast
199

577132Zikhron Ya'aqov Region
1,28824013026Alexander Mountain
2451,71714923334Hadera Region

59912,4412,670540786CENTRAL DISTRICT
7153883,5821,167233532Sharon SubDistrict

581,669489155426Sharon A
3301,91367878106Sharon B

4662032,8968198591Petah Tiqwa SubDistrict
221,8625907460Southern Sharon
1815601341113Petah Tiqwa A

4749513Petah Tiqwa B
1,21182,3432633466Ramla SubDistrict

3,62042118897Rehovot SubDistrict
2,23817718283Rehovot Region

1,382244614Rishon LeZiyyon Region

12
35777171TEL AVIV DISTRICT

1,2759,168626352435SOUTHERN DISTRICT
4,199

5,291283249279Ashqelon SubDistrict
8262,0631264781Mala'khi Region A

3491889109Mala'khi Region B
68593289Lakhish Region

Ashdod Region
61246140Ashqelon Region A

1,582
97Ashqelon Region B

1,2153,877343103156Be'er Sheva SubDistrict
56115731 _Gerar Region
1,461902462Besor Region

1,2751,48763219Be'er Sheva Region
58Northern Arava

20Southern Arava
368134617Negev Mountains

2,233
1;; : 103 .JEWISH SETTLEMENTS IN THE

ADMINISTERED TERRITORIES

693



TABLES

TABLES ARE PRINTED IN THE HEBRAIC
ORDER  FROM RIGHT TO LEFT



EXPLANATORY NOTES

A. Geographical Area
1. Up to 14V 1948, the entire area of Palestine that was within the juirsdiction

of the Mandatory Government.
2. After the above date, the area that was within the juirsdiction of Israel according

to the 1949 Armistice Line : since July 1967  including East Jerusalem,
unless otherwise speciifed.

B. Classiifcation of Economic Branches
Economic Branches are classiifed according to the Standard Industrial Classifi
cation of All Economic Activities  1970 (Technical Publicaiton No. 33,

Central Bureau of Statistics), unless otherwise speciifed.
C. Currency Units :
1. Up to 31 XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1,000 prutot.
2. As from 11 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot.
D. Units of Measurement :

Weights  according to the metric system, unless otherwise speciifed.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter
of an acre, approx.).
E. 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.
§ ■= revised ifgure.
() = ■ data based on estimate or of low signiifcance.
X = not applicable.
F. Abbreviations :

n.e.c. = not elsewhere classiifed.
n.e.s. = not elsewhere speciifed.
n.s. = not speciifed.
G. Years and Months ...... ..'
Calendar year  January1stDecember 31th
Agircultural year  October 1st September 30th
School year  September 1st August 31st
Budget year  Apirl 1st March 31st
Agircultural 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. I'. .. ■

H. In some tables, details will not add to the totals shown because of rounding.
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APPENDIX B

CHAPTER XXVIII. CENSUS OF AGRICULTURE 1971

In the Census of Agriculture about 50,000
units, which had been registered in the frame
prepared by the Central Bureau of Statistics
piror to the census, were enumerated. The
questionnaires were collected from the farms by
mail and by enumerators.

There are some discrepancies between the
census data presented here and between the data
in Chapter XIII  Agriculture; they are due to
the census data being privisional and obtained
after Chapter XIII had entered the press. After
summing up the ifnal results of the census they
will serve as the basis for most agricultural
statistical series, taking into account farms which
have not been covered by the census (e.g. some
auxiliary farms).

Area: thecensus.covered the agriculture of
Israel including East Jerusalem and Jewish 10
calities in the Administered Terirtories.

The geographical division is according to
the Bureau's new division into 40 natural re
regions ; the subdivision of 4 natural regions
allows the transition to the ecological regions of
the Ministry of Agriculture.

Period: the census was carried out imme
diately after the end of the agricultural year
1970/71 and relates to the activity duirng the
year (1 X 1970  30 IX 1971) ,or to 1 X 1971
in the case of inventory data.

DEFINITIONS
The Agriculture branch includes agriculture

and agricultural services without forestry and
sea and lake fishing (items 00000589 and 0710
of the standard classification).!

Agricultural unit: any unit which cultivated
or held at least one dunam of farmland, animals
or tractors, or supplied agricultural services.

Farms: agricultural units whose product
ion value exceeded IL. 2,000 per year, except
special agricultural units, as follows:

a. orchards (not in moshavim) cultivated by a
contractor and not connected with any other
agricultural activity;

b. service . enterpirses (e.g. packing . houses,
tractor stations, etc.) which are not connect
ed with any other agricultural activity;

c. nonprofit famrs (e.g. educational and re
search institutes);

d. Bedouin tribes.

Localities: beside all localities appearing
in the List of Settlements, they include also
regional councils in which there are farms not
part of any of the listed localities.

Farm population includes all persons living
on farms, including soldiers on compulsory
army service. Consequently, the farm population
includes the whole population of qibbuzim and
collective moshavim, including temporary resi
dents. '

The farm population does not include the
special agricultural units as deifned above.

Poultry: the questionnaire asked for the
intake of chicks (including chicks hatched on
the own farm) during the whole of 1970/71
according to branch.

These intake data are. given in Table
XXVHI/2! For Table XXV1n/l, an estimate of
the average annual chicken inventory was
prepared by multiplying the intake in each
branch by the proper coefifcient (length of
growth period in month divided by 12(.

PUBLICATIONS

CENSUS OF AGRICULTURE 1970 SERIES

1. Preliminary Data

1 Standard Industrial Classification ej All Economic Branches. Technical Series No. 35, Jerusalem, 1970.
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e. All localities included in the Tel Aviv and
Haifa conurbations, except qibbuzim,
moshavim and agircultural schools.

Urban localities are subdivided as follows:
Town: a locality with the status of a muni

cipality ;
Other urban localities
Rural localities include:
a. Localities with a population of 2,000 (even

if not agricultural). Exceptions to this rule
are such localities, as are included in the
conurbations of Tel Aviv and Haifa, except
qibbuzim, moshavim and agricultural
schools.

b. Localities with a population of 2,00010,000
not included among urban localities (at
present there are no Jewish localities in this
group).
Rural localities are subdivided as fol

lows :
Village: a rural locality in which pro

duction, consumption, purchases and sales are
generally on a private basis. Villages include also
institutions, which are independent localities.

Moshav: a rural locality organized as a co
operative society, in which the acquisition of
agricultural equipment and the marketing of
produce are collective; but the consumption and
most of the production are private.

In this appendix, moshavim include also
collective moshavim, where the production is also
collective.

Qibbuz: a rural locality, in which both
production and consumption are collective.

Bedouins in the Negev and the North of the
country.

Institutions, etc.: institutions and rural
centers with the characteirstics of localities,
which are not included in the municipal juris
diction of another localitiy.

Living outside localities: populations in
small groups living outside the jurisdiction of
other localities. The places where these groups.
live have no characteristics of localities as de
fined above (e.g.).

Localities are divided in Jewish and non
Jewish, according to the majority within them,
the large majoirty in most of them being either
Jewish 01 nonJewish,

PUBLICATIONS

POPULATION AND HOUSIG CENSUS 1972 SERIES

1. Population by Natural Region,
Type of Locality and in Large Localities
(provisional results(.
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APPENDIX A

CHAPTER XXVII. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972

In MayJune 1972, the Central Bureau of
Statistics conducted a general census of popu
lation and housing, which related to the situ
ation on the determinant date, i.e. the night be
tween May 19th and 20th 1972. The main ob
jectives of the census were to supply data on the
number of the country inhabitants by maximal
geographical detail, combined with full and
detailed data on housing conditions, demogra
phic, social and economic charactersitics of the
population. Like the previous censuses in Israel
(1948 and 1961), the results of the last census
will serve as a basis for the national and local
population estimates in the years to come. In
order to achieve these aims, the census was held
in two stages : Stage A  by a full enumeration
(100/^) method, in which a restricted amount of
data was collected on each enumerated resident
and some basic information on households,
typeof dwelling and structure. One of the most
important means which helped to achieve as
complete coverage as possible of the country's
population was the records of the Population
Register of the Ministry of the Inteiror (especial
ly the inhabitants' adresses). Stage B  syste
matic random sample of one fifth of all the
households and institutionalized population,
duirng which detailed data were collected on
the housing conditions of the households and
on demographic characteirstics, education,
languages, employment, income and transport
ation facilities of inhabitants aged 14 and over.

The ifrst ifndings presented in this Abstract
are the main results from the summary of
provisional estimates of Stage A of the census.
These estimates were obtained from summaries
of administrative recordings which were made
by the enumerators for each enumerated house
hold. These summaires, which were so compiled
and not by a detailed statistical processing of the
individual questionnaires, may differ somewhat
from the ifnal results. A detailed descirption on
the procedures of the compilation of the provi
sional results and of their limitations has been
presented in the ifrst publication of the Census
of Population and Housing 1972 series; in that
publication the reader will also ifnd more details
of the ifrst results, such as the population in
localities numbering 5,000 inhabitants and more
and estimates of dwellings which were found
unoccupied duirng the census.

The population estimate in Israel on May
20th, 1972 (the data of the census) which was
obtained from the current demographic data
of the Bureau amounted to 3,164,000 persons.
This ifgure  which is based on the population
number on the date of the 1961 census and
which accounts for changes due to natural in
crease and migration balance  was adjusted
to the deifnition in the new census and included
the permanent residents of the country, and
in the Administered Territories, those who had
been abroad uninterruptedly for less than one
year, potential immigrants, temporary residents
and tourists staying in the country on the
census date. The signiifcant difference between
this deifnitionof the population and the deifni
tion of the current population estimates (see
introduction to Chapter II, above) resides mainly
in the inclusion of potential immigrants (about
27,000 persons according to the present census).
A manual summaryof the administrative records
 on which the ifrst results are based  supplied
at this stage a provisional estimate of 3,124,000
persons on determinant day. The ifnal popu
lation ifgure which will be obtained from the
1972 census from the processing of census
questionnaires after many and complex check
ings and individual matchings of all question
naires on national and local levels, will exceed
the provisional ifgure as presented in this
appendix.

DEFINITIONS

Household: See deifnition in introduction
to Chapter B above.
Typeof locality
Urban localities include:

a. all localities whose population numbers
10,000 inhabitants and more.

b. Localities granted the status of town (at
present, all number 10,000 inhabitants and
over).

c. Jewish localities with a population of 2,000
10,000of whom less than halfof the employ
ed persons work in agirculture (at present,
all of these localities are included among
urban localities).

d. NonJewish localities with a population of
5,00010,000 of whom less than half of the
employed persons work in agriculture.
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Employees: monthly average number of the
employees who worked in the establishment
during the repotr peirod, including those who
worked one day only.

Wages: gross wages paid by the establish
ment to employees, including supplementary
labour costs such as: insurance, payments, pay
ments in kind, paid vacations, etc.

The index for a given year relfects the
lfuctuations (the percentage change) the monthly
average for the year concerned as against the
average monthly level in the base year.

Data are obtained from a representative
sample of wholesale estab'hshments, engaging
employees or selfemployed in Judaea and Sa
maria, the Gaza Stirp and Notrh Sinai.

HOTELS
See deifnition in Chapter XVII  Com

merce and Services.
Data are obtained from all open hotels in

Judaea and Samaria, the Gaza Stirp and North
Sinai. ..

LOCAL AUTHORITIES
Financial data were processed from reports

of the municipality through the staff ofifcers for
internal matters. Detailed data definitions see in
Monthly Statisticsof the Administered Territories
No. 9, 1972.

JUDICIARY
Data on Courts' activities were obtained

through the Armed Forces Command.

EDUCATION
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 Chpater
xxn.

Primary school: the first six grades (IVI).

Preparatory school: the three grades follow
ing pirmary school grades (VIIIX).

Postprimary school: the three grades fol
lowingthe postpirmary school classes (XXII).

Controlling authority; Schools were classi
ifed by controlling authority as follows:

a. Government institutions: teachers' sa
lairesand maintenance expensesare supplied
by the Government.

b. UNRWA institutions: teachers' salaries
and maintenance expenses are supplied by
the UNRWA.

c. Other institutions: schools of religious
institutions and other private schools.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(281) Kindergartens and Schools in the Ad
ministrated Territories (December 1967;
March 1968).

(313) Kindergartens and Schools in the Admi
nistered Terirtoires (November 1968).

(338) Kindergartens and Schools in the
Administered Territoires (November
1969)

CENSUS OF POPULATION 1967

(1) Data rfom Full Enumeration in the Ad
ministered Areas

)2(

)3(

)4(
)5(

)359(

Housing Conditions, Household Equip
ment, Welfare Assistance and Farming
in the Administered Areas
Demographic Characteirstics of the
population inthe Administered Areas
Labour Force  Part I
Labour Force Part II. ,
Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territoires (November 1970)

(398) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Terirtories (November 1971(
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tion factor for each age group and sex; the
correction factor is the ratio between an external
population estimate and the population factor
obtained after the stage "a" inflating. The exter
nal population estimate is based on the Bureau's
current population estimates from which per
sons in institutions are deducted, according to
their share in the 1967 census.

This inlfating method has been in use since
May 1970 and the 1969 data were recalculated
accordingly. The revision of the population esti
mates grants a larger weight to the males of the
population, especiallyof age group 2554, which
cause an increase in the percentage of labour
force participants and in the number of em
Ployed in comparison with data which had been
published earlier.

Employed persons and employees are clas
sified according to the new 1970 classiifcation
of economic branches. Data for 1969 ,which had
before been compiled by the 1961 classiifcation
of economic branches, were revised by a conver
sipn key, which was obtained by coding the
questionnaires of the JanuaryMarch 1970
survey according 10 both classiifcations.

AGRICULTURE
FarmIncome

The physical production estimates are based
on the following sources :

 a current survey of the main markets in
administered territories;

 surveys of farms and oil presses in Judaea
and Samaria;

 data of the veterinary service for the number
of livestock, slaughtering and production
norms per unit ;

 statistics on yields of ifshing in the Gaza
strip and North Sinai ;

 statistical series and imports and exports.
Use is also made of per dunam yield esti

matesof local agricultural advisors and experts.
Prices of agricultural produce for the pro.

ducer were estimated according to the pirces col
lected by the Ministry of Agriculture on the
markets, and by the Central Bureau of Statistics
in retail stores ;an estimateof traders' proift and
expenses was then substracted. For goods for
which pirces were not collected (olives, wheat),
prices were estimated upon the advice of in!
structors and experts.

Purchased inputs were estimated according
to the investigation of farms about their use
of selected inputs and according to direct jm.
port data and sales of Israeli ifrms.

Further details on production, area, etc.
were published by the Central Bureau of Statis
tics in the Monthly Statisticsof the Administered
Territories  June and July 1972.

Land use and PlantationArea
Data ofr Judaeaand Samaria are based on

a current survey of agricultural farms which
has been conducted since 1967/68. Every year,
all farms included in a 20;^ sample of villages
are investigated; this sample is changed every
year. Data on land use in the Gaza Strip and
North Sinai appeared in Statistical Abstract of
Israel No. 21, 1970, p. 638.

Production and Marketing of Vegetables
and Fruit
Data on vegetables and fruit by source and

disposal are taken from a current survey on the
main markets of the Administered Territoires
(inch the Jordan birdges). Monthly data are
published by the Bureau in the Monthly Sta
tistics of the Administered Territories.

Oil Presses in Judaea and Samaria
The data are based on an annual census

of all establisments conducted by local enumer
ators. The results were published in January 1971
in the Monthly Statistics of the Administered
Territories.

CONSTRUCTION
Data on civilian construction in Judaea and

Samaria and in the Gaza Stirp and North Sinai
are estimates and 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(.

COMMERCE
Wholesale Trade

■ Sales: the value in Israel Pounds, at current
pirces,ofgoods owned by the establishment and
of goods owned by others (sold on commission)
which were sold by wholesale establishments,
whether for cash or on credit, according to
prices paid by the purchasers (including indirect
taxes), less rebates and returns.
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' Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include the income and expen

diture on services of the population.
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
residentsof 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 oiffcial transit points. These
data do not include purchases of goods and
services by individuals. The data on the trade
between the Administered Territories and Jor
dan and overseas countries are based on cus
toms registrations.

PRICES
The Consumer Price Index measures the

percentage of change in the necessary expendi
ture for the consumption of a ifxed basket of
goods and services which represent the con
sumption (at a certain date) of the urban popu
lation in the Administered Territories. This
basket includes goods and services ofunchange
able or equivalent quality and quantity, so that
the lfuctuations of the index represent only
changes in prices.

The basket includes all the consumption
components of the urban population in Judaea
and Samaria and the Gaza Strip. The weights
of the goods and services in the basket relfect
the consumption habits in those areas before
the war, as they were estimated according to
local sources.

pirces of each commodity or service are
collected in about 600 businesses in Judaea and
Samaria and about 300 in the Gaza Strip. It is
carried out by local enumerators in a sample of
businesses in the following urbanareas: Hebron,
Bethlehem, Ramallah and Nablus in Judaea and
Samaria and Gaza and Khan Yuneis in the
Gaza Strip. The price collected is that first de
manded from the Jocal consumer before bar
gaining. According to the prices, which are
recorded for each commodity in the vairous
businesses, the index of change in prices is caku

lated in the given peirod in relation to the base
peirod. The general index is obtained as a
weighted average of the pirce indexes of all
commodities whose prices are measured.

The base peirod is average July 1968June
1969= 100.0 points.

FOOD CONSUMPTION
The energetic (calories) and nutritive (pro

teins and fats) values were calculated separately
for each of the two areas: Judaea and Samaria,
and Gaza Strip andNorth Sinai. The various
quantities of food per capita per day, by which
the values were calculated, were obtained by
dividing the annual quantities of food, which
were consumed by the entire population, by the
annual average de facto population andby 365
days.

The annual estimate of the vairous food
quantities, which were consumed by all popu
lations, is based on data collected from the fol
lowing statistical seires of the Bureau: the agri
cultural production estimates in both areas, the
vegetable and fruit markets survey, foreign trade
statistics, trade with Jordan and other series.
These data were completed by data received
from vairous government ministries, such as
the Ministry of Social Welfare, Agriculture and
.Commerce and industry. Information was also
culled from food industries whose products are
marketedin the Administered Territoires, form
marketing boards, and persons connected with
it.

LABOUR AND WAGES
The data were obtained by surveying the

families in the Administered Territories on
subjects similar to those researched in the 1967
census (see publications list below).

The survey of families has been conducted
currently, since August 1968 by the Central Bu
reau of Statistics. It is based on a sample, on
principlesand deifnitions which are similar to
those applied in the Labour Force Survey in
Israel (see Introduction to Chpater XII, above).
Every quarter year, about 2,300 families in /u
_daea andSamaria and 1,500 intheGaza Strip and
North Sinai are investigated by local enumera
tors. This population does not include persons
in institutions during the time of the survey.

The sample is inlfated in two stages: ifrst
an inlfating factor is obtained according to the
probability of selection in each type of settef
ment. At the second stage, the inlfation factor
obtained in stage "a" is multiplied by a conec
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to be during the Jordanian rule in Judaea and
Samaria and the Egyptian administration of the
Gaza strip and North Sinai. These notiifcations
are supplied to the Central Bureau of Statistics
by the District Health Oiffces.

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE
The value of the product was obtained by

the "national expenditure" method, i.e., by
svunmation of expenditure on consumption and
capital formation, plus the value of goods and
services exported minus the value of imports of
goods and services.

The estimates are partly based on incom
plete statistical series and on evaluations 
especially in regard to the consumption of in
dustrial products and services  and on data
on foreign trade with Israel.

Private Consumption Expenditure
Value of consumption of agricultural pro

ducts from domestic production was calculated
by multiplying the quantitiesconsumed^by ave
rage annual prices. Quantities were estimated
according to data on agircultural output (See
"Agriculture", below).

Prices were based on marketing surveys in
.the main towns or on data collected for the con
sumer price index.

The net valueof importsofagricultural pro
ducts is estimated in accordance with foreign
trade statistics with the addition of proift mar
gins.

Consumption of industrialproducts from do
mestic production was estimated according to
the average revenue per employed person in
industrial establishments, obtained from in
dustrial indexes and the number of employed
persons in industry according to the labour
force survey results. The estimate of consum
ption of imported industrial products is based
on foreign tradedata .

Value of services of nonproift institutions
in education was estimated according to the
number of pupils and the a'verage expenditure

. per pupil in governmenteducational institutions,
welfare agencies and UNRWA institutions; in
health institutions, the value was estimated ac
cording tobedstrength or number of hospitali
zation days and the corresponding average ex
penditure per bed or per hospitalization day in
government institutions.

General Government Consumption
Expenditure

i The expenditure estimates of the military
administration and the local authorities are

based on the collection of relevant items deirved
by analysis of operation reports or budgets.

Gross Capital Formation
The estimate was based on the following

sources:
1. repotrs or development budgets of the

military administration and the local autho
rities;

2. data on building begun and completed (see
"Building", below);

3. data on imports of machinery and equip
ment.
Imports and exports of goods and services

include the value of goods and services purchas
ed abroad or sold abroad (Israel, Arab States
and other countires). Deifnitions and explanat
ions are given in the sections on the Balance of
Payments and Foreign Trade below.

Because of measurement dififculties, the
estimates of trade between Israel and the Admi
nistered Territoires are based on incomplete
series and evaluations. Consequently, the relia
bility of the national accounts estimates, which
are based on these sources, is limited.

Estimates at constant prices. Private con
sumption expenditure estimates were obtained
by delfating by the relevant component of the
consumer pirce index for each major component.

For general government consumption ex
penditure, quantitative changes in wages were
estimated according to changes in the number
of workers and expenses on current purchases
of goods and services were delfated by the con
sumer price index.

The gross capital formation estimate at
constant prices was computed according to the
changes in average wages in the construction
branch and prices of equipment imported from
Israel.

Quantitative changes in payments to factors
of production were estimated in accordance
with changes in the number of workers from the
Administered Territories in Israel and of Israelis
employed in the Administered Territories.

BALANCE OF PAYMENTS
For the compilations of these estimates, the

population of the Administered Territories, in
eluding the civil administration, are considered
as one territoiral unit. The expenditure on the
activities of the Israel Defence Forces and the
Border Police are not included in these esti
mates. (See Chapter VII Balance of Payments(.
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CHAPTER XXV. CULTURE AND ENTERTAINMENT SERVICES

Data on radio listening and television
watching (Tables XXV/lXXV/3) are based on
surveys conducted by the Central Bureau of
Statistics and commisioned by the broadcasting
authorities. A representative sample of the Po
pulation aged 14 and over has been investigated
currently.

Data on museums (Table XXV/4) were sup
plied by the institutions in charge.

Data on cinemas, seats and attdndance
(Table XXV/6) are based on a surveyofcinemas
conducted by the Central Bureau of Statistics.

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
jecting of iflms in schools, institutions, clubs, etc..
where no tickets are sold to the public, and ci
nemas which did not operate during the year.

Seats: the total number of ifxed seats des
tined 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.

Tickets sold: all tickets sold by municipa
lities and local councils to cinemas in their ju
risdiction area in the surveyedyear.

Receipts from sale of tickets is obtained by
multiplying the number of tickets sold in the
surveyed year by their pirce.

Average receipt per cinema: total receipts
divided by the number of cinemas in the sur
veyed year.

Average receipt per seat: the total receipts
divided by the number of ifxed seats, in ope
rating cinemas only, in the surveyed year.

Data on imports of iflms (Table XXV/6)
were supplied by the Ministry of Commerce and
Industry.

Data on the number of cinemas and their
seats, detailed by settlements, is obtained rfom
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 the Treasury of the Local Authorities, and
from municipalities and local councils.

Data on books (TableXXV/7) are processed
from questionnaires iflled out by the publishers,
and data on newspapers and periodicals were
collected from the cardifile of the National
Library. ■no

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(292) Radio Listening and Televison Watching
Survey (1969)

(321) Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969)Part II

CHAPTER XXVI THE ADMINISTERED TERRITORIES

Deifnitions, classiifcations and methods of
computation correspond generally with those
used in the corresponding seires in the other
chapters of this Abstract, except if otherwise
speciifed.

POPULATION
Components of population change consist

of:vital statistics  births and deaths; migra
tion  emigration for good, "visitors" who did
not return and entrance for reunion of families.

The population estimates are based on the
1967 Census. These census results have been
corrected: the population of the Sha'afat refugee

. camp was substracted, since it is underthejuris
diction of Jerusalem.

The ifgures of age structure are smoothed
and rounded because the reports on ages by the
population is inaccurate and the diiffculty /a
collectingofchangecomponents.

FAMILIES
See introduction to Chaptern Population.

BIRTHS
Data are based on details appearing in I've

bitrhs notiifcations, printed in Arabic, as it used
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METHODS OF COMPUTATION
total payments (exclu
ding administrative

expenses)
Total rateof damages =  ; .total receipts

payments by the
lawContributory damage rate = t: 7.

collections by law
Classiifcationofbranches in TablesXXIV/12

and XXIV/14 differ from the standard classiif
cation used in the Bureau, as published in Tech
nical Publication No. 33.

Work Days Lost by Employees were compu
ted by the method used by most countries, i.e.,
death and 100/£ permanent disability are consi
dered as a loss of6,000 workdays and partial loss
of working capacity is calculated in ratio to dis
ability percent.

number of accidents x 1,000
Frequency rates = ; : :numberofemployees posts

number of workdays
Severity rates =

numbers ofemployees' posts
number of work

Average numberof work = days lost
days lost per casualty number of casual

ties
SOURCES

Data were supplied by the Research and
Planning Department of the National Insurance
Institute.

WELFARE AND PROBATION SERVICES
Data are presented on families granted ma

terial assistance (permanent or other) or treat
ment without material assistance.
DEFINITIONS

Regular general assistance: ifnancial as
sistance given for six consecutive months or
more.

Irregular assistance was included in "other

mateiral assistance'' until 1962/63, and in
"regular assistance" since 1963/64.

Other material a ssistance: any other as
sistance, in money or in kind (and irregular
material assistance until 1962/63).

Treatment without m aterial assistance: any
thing done for the family by a Welfare Bureau,
except material assistance.

A family enjoying material 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.

Probation Services
Data on investigation include also youths in

need of protection who were referred by court;
data on probation include also youths and
adults under supervision or under treatment
according to a coutr order.

In 1972, the ifles under treatment of the
Youth Probation Service were checked. Conse
quently, that number of files under investigation
which was actually under treatment in January
1971 (3,806) was smaller than reported at the
end of 1970 (6,109), for two reasons:
a. In some cases, the closing of the investigat
ion caused the closing of treatment of two refer
rals or more.
b. In cases when ifles were closed, interruption
of procedures or nonclaims were not counted
as closings.

As of January 1972, the method of regi
stration and counting of ifles was altered, and
the above cases will also be counted as closings.

SOURCES

Data on families in the care of the Social
Welfare Bureau were received from annual re
ports of these Bureaux to the Ministry of Social
Welfare. All families, who applied at least once
during the year to a Bureau have been included.

PUBLICATIONS
SPECIAL SEMES
(87) Surveyof Jewish Families Applying for (340)

Assistance . to the Social Welfare Bu
reaux (1956/57) (369)

(136) Survey of Supported Families' Expen (378)
diture (1961)

(199) Survey on Budgets of Supported Families
(1963/64( ■.

Surveys on Family Budgets in Special
Populations (1968/69)
Insurance in Israel (1970)
Family Expenditure Survey (1968/69)
Part III  Family Budgets in Special
Populations

* Hebrew only.
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CHAPTER ?XXIV. WELFARE SERVICES

NATIONAL INSURANCE
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Old age and survivors

Payment by the law: the National Insu
ranee Law.

Payments not by the law. In addition to
payments by the National Insurance law to old
age and survivors; payments to aged persons,
who, because of their age, are not included in
the National Insurance and whose income does
not exceed a determined level were also included.
There is no collection from the public for these
payments and they■are financed by the govern
ment treasury and the Jewish Agency.

a. Special old age allowances. Up to Sep
tember 1968, these allowances were called
"old age grants" and were paid by the Mi
nistry of Social Welfare.

b. Special allowances to old age and survivors■
have been paid from November, 1968,' to
people who immigrated after 31 VIII 1967.

c. From 1 IV 1965, in addition to old age and
survivors allowances, social compensation..
has been paid to pensionable persons who
have no other income over the allowance
paid by the law.

d. Likewise, the government treasury parti
cipates in health insurance of aged who get
social compensation and have no other
health insurance.
Maternity grants include: a. birth grants

for hospitalization and supply for every insured
mother or a wife of an iasured husband; b.
maternity beneifts■ to an insured or selfemp'
loyed woman.

Allowances/orchildren include:■ ... ■■ i

a. Allowance to large families for the fourth
child and more from 1 IX 1959. In 1965, the
law was extended to pay allowances for
children up to the age of 18, instead of 14,.
as before.

b. Workers' children allowances to employers'
. families for the first 3 children  from

1 VUI 1965. .

c. As from 1 IV 1970, allowance has been paid
for the third child of nonemployees.

d. As from 1 VII 1970, soldiers' allowances were
paid to soldiersand.their.families'by the law .

of demobilized soldiers  for the fourth
child and more.
Work casualties. Insurance of work ca

sualties grants the insured person who was in
jured at work the right to the following allowan
ces: injury beneifts, medication expenses, dis
ability and dependents benefits, medical and
professional rehabilitation. In addition to the
insured persons in the work casualties branch,
casualties of. border and hostility acts are en
titled to the same allowances.

Other allowances. Table S/3 includes also
the following receipts and payments, which were
not detailed separately:

a. The collected money (ifrst in 1970/71) in
the unemployment and disability branch,
for which the amount allowances have
neither been determined nor paid.

b. The equalization fund to the reserve sol
diers (including defence taxes).

c. Othernoncontributory payments :

payments according to the British and
French conventions, increases to underpaid
employees, riseinprices grant and mater
nity beneifts to demobilized women soldiers.
The number of insured persons in the Na

tional Insurance Institute is based on an esti
mation, and includes :

employees include members of qibbuzim and
cooperatives,
selfemployed include members of mosha

. . vim, .

persons who are neither employers nor self
: ■ employed include supported persons, stu
' ■ents, etc.

The classiifcation of collection from em
ployees by the shareof employers and employees
is based on the assumption that the employers
deduct from the employers' wages the amount
as speciifed in the law.... ,

Collection: insurance fees collected. from
the insured personsand insurers by the National
Insurance Law and the Army Reserve Law
(beneifts(. ' ... .

Contirbutory beneifts: payments paid to
the. insured by National Insurance law and by

.the army reserve law (beneifts), which are ifnan
ced by thecollected insurance fees.
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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
excess of 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 type of hospital in Table
XXIII/4 it should be pointed out that mixed
hospitals are classiifed according to the type of
the majority of their beds.

HEALTH INSURANCE
Data are collected by the Sick Funds and

forwarded to the Central Bureau of Statistics.
Figures for insured and visitsof the People'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 to the District Health Bureaux.
Immunization

Data were obtained from the Epidemiology
Unit of the Ministry of Health, as based on
reports from Mother and Child Health Stations
through the SubDistrict Health Bureaux. Data
cover the entire population, including East
Jerusalem and 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 or at 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 births
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 coverage of immunization is deifned as
the quotient of the number of immunized
children and the numberof 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 ifles in the

Ministry of Health, and refer to persons to
whom licences had been granted, including hoi
ders of temporary licences. The data include
licence holders who emigrated or died and no
notiifcation on the subject was received in the
Unit of Medical Professionsof the Ministry of
Health.

PUBLICATIONS
See Introduction to Chapter III  Vital Statistics.
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cation of national expenditure on education
(see page CIV).

q, By typeofservice
Health services of the government, local

authorities, and nonproift institutions and ser
vices provided on a proift basis are separated
according to the branch activities of the insti
tutions. Branches are deifned in accordance with
the classiifcation of economic branches 1970
of the Central Bureau of Statistics (Technical
Series No. 33).

All expendituresof householders on purcha
ses of drugs and medical instruments produced
by various branches of industry are classiifed
within a separate item.

In accordance with the standard classiif
cation the item "public clinics and preventive
medicine" includes, inter alia, mother and child
care centres, medical services in educational in
stitutions, campaigns against epidemics and
diseases, preventive psychiatric treatment, in
spection of medical materials and supervision of
sanitation by the Ministry of Health.

The item "hospitals" includes convalescent
homes. Dental laboratoires are included within
the item "dental clinics" while private medical
institutes and laboratories are included within
' the item "private doctors".

National expenditure on health includes the
expenditure of the Ministry of Health on goods
and services (incl. expenditure within the deve
lopment budget).

Local authorities' expenditure on health
consists of the expenditures of health depart
ments within the ordinary and extraordinary
budget together with expenditure on medical
and dental supervision in schools under the
jurisdiction of the education departments (npt
including sanitation services).

Expenditure of nonproift institutions on
health includes the activity of institutions not
owned by the public sector (Government, local
authorities and national institutions) which do
not operate on a proift basis. Nonproift health
institutions include, i. a., the various Sick Funds,
Hadassa, Red Magen David, the Anticancer
League, the Sha'are Zedek hospital, the Bikur
Holim hospital, missions' hospitals, etc.

Expenditure of the "Other" sector includes
expenditures on private physicians, private medi
cal institutions and laboratories as well as pur
chases of medicine and medical appliances by
households.

SOURCES
a. Operation reports of the Accountant Ge

neral and the National Institutions; b. ifnancial
reports of the local authorities; c. ifnancial re
potrs of nonproift institutions and question
naires directed to them; d. estimate of buildings
commencements and completions; e. family ex
penditure surveys.

The estimates are presented for budget
years (April to March) and are based on the
above sources.

Revised Estimates
In comparison to the previous Statistical

Abstract the following revisions have been made
to the series of estimates.
(1) The estimates were supplemented in regard
to expenses involved in the collection of money
by Sick Funds and in regard to the expenditure
of one of the smaller Sick Funds not included in
previous estimates.
(2) In previous estimates of the ifnance of
national expenditure on health, transfers of the
National Insurance Institute were not included
in government expenditure. The present estim
ates include transfers of the National Insurance
Institute for "internment" and "workers'
accident compensation" within "government
transfers to other sectors".

HOSPITALIZATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The term "General" in regard to hospitals

includes Internal ,Surgical, Paediatric, Obstetric
departments, etc. Also included here is the Han
sen'sDisease hospital.

The increase in the number of hospitals
during 19501960 was caused mainly by changes
in the status of several institutions for the chro
nically ill, hostels for mental cases, rehabilitation
units for the mentally deifcient etc., which were
granted hospital status and included in the
statistics for the ifrst time, although they existed
before.

Durationofstay in hospitals: hospitalization
days of persons who left hosiptals during
the year, including days preceding the surveyed
year.

Hospitalization days: the number of days
in which beds were occupied during the surveyed
year. including days of stay of patients which
not yet left the hospitals.

Since 1967, data include institutions in East
Jerusalem.
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(221)

(227)

(249)

(255)

(264)

(286)

(303)
(306)

(311)

(320)

(321)

(352)

(362)

(364) .

>389)

Schools and Kindergartens י
0962/63; 1963/64)  ' :

Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1966/67)
Students in Academic Institutions
)1964/65; 1965/66)
Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1967/68)
Schools and Kindergartens
)1964/651966/67)
Kindergartens and Schools is Local
Authorities (School year 1968/69)
Schools and Kindergartens (1967/68)
Kingergartens and Schools in Local
Authorities (1969/70)
Students in Academic Institutions
)1968/69)
Schools and Kindergartens (1968/69)
Radio Listening and .Television Watch
ingSurvey(1969)Part II
Students in Academic Institutions
)1969/70)
Kindergartens and Schools in Local
Authorities (1970/71)
Post Secondary Education (1970/71)
Pupils in Schools and Kindergartens
)1964/651969/70)

POPULATION AND HOUSING CENSUS
1961 PUBLICATIONS

05) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part I  Data from
Stage"B"ofthe 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 Emp1
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 HI  Additional
Data from Stage "B" of the Census.

)34) Survey of University Graduates _
Part I

)35) Survey of University Graduates _■
Part II

CHAPTER XXXIII. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH
DEFINITIONS

National Expenditure on Health includes:
a. expenditure on current services  wages and
salaires (incl. fringe expenses), rent and net cur
rent purchases (after deduction of sales);
b. expenditure on capital formation in ifxed
assets.

The current national expenditure on health
includes the value of all health services con
fumed currently by the population in the
surveyed year. This expenditure includes both
services purchased directly by the families
rfom. business enterprises and services supplied
to them by nonproift andpublic institutions at
reduced prices or gratis; the valueof the last is
measured by the production expenses. Depre
Nation Of buildings and equipment ishbY taken
into account. .■ ; . .: '.

National expenditure on health does not
include expenditure on interest and linkage
adjustments. As a result, measurement of edu
cational services is independent of the method of
ifnancing these serivces (grants, loans, taxes, etc.)

Interest and linkage adjustments of local
authorities and nonproift institutions are given
below the line in the tables. Estimatesof interest
payments connected with government health
expenditure were not prepared since it is not
possible to classify total interest payments by
type of service.,

The capital formation in fixed assets in
eludes construction of buildings and acquisition
of equipment for health purposes.
Plassiifcationof National Expenditure on Health
a.By, sector
I ■The calssiifcation of national expenditure
on health was arranged similarlyto. the classiif
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tics. Since 1965/66, data onpostprimary edu
cation are based on processings of the Ministry
of Education and Culture's mateiral. Data for
teacher training colleges are processed from
theBureau's cardifle.

Students entitled to matriculation certiifed
tes. Until 1963/64, data were supplied by the
Examinations. Department of the Ministry of
Education and Culture.. Since 1964/65 data
were compiled in the Central Bureau of Statis
tics from material supplied by the Examinations'
Department (Table XXII/20).

Students in postsecondary education. Data
on students in colleges are based on an annual
census, for which students ifll out a personal
questionnaire.

Data on other postsecondary institutions
are based on a survey of postsecondary studying
institutions which was conducted by the Central
Bureau of Statistics in December 1970.

 ' hieddemic institutions. Institutions of higher
learning supplied information on their teaching'
staff and graduates, and upto 1963/64 also on
their student population. (Tables XXII/22 to
XXII/30). Until 1969/70 ,only data on recipients
of 'degrees were presented. Since 1970/71 data
in Tables XXII/24XXII/29 ^include also reci
pients of diplomas (i.e., diplomas granted to
holders 0^ academic degrees only). Among reci
pients of dicplomas are included only those who
received only diplomas that year. Those who
received both diplomas and degrees were classi
ifed according to degree.

Since 1964/65; data on students were compiled
from questionnaires theyiflled' out. Upon the'
change of the source of the data, deifnitions and
time were altered. 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 studying 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
degreeatthe present institute) were also om
mitted.

In Tables XXII/27 to XXII/30 the ifeld of
studies is determined according to the student's
main subject, except for medicafstudents of the
Hebrew; University, who up to 1969/70 were
classiifed by the faculty in which they studied/
Since 1970/71, they havebeen classiifed according
tothe;scientiifcifeldto which the courses they
take belong, i.e., studentsofe.g. bacteriology in
the medical faculty are classiifed among students
of sciences. .  . , ■. . :. ., . ■

Adult education. Information ' on public
Hebrew language.courses(Talbe XXII/31) were
obtained from the Ministry of Education and
Culture.

The Ministry of Labour supplied the rer
quired information on vocational training cour
ses (Table XXII/32(.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
)10(

)12(

)15(*

)21(*

.)27(*

)34(
')42(*

Statistics of Education and Culture
(1951/52), Part I ■' ■  .

Statistics of Education and Culture
(1952/53), Part I

Statistics of Education■ and Culture
(1951/52), Part II
Statistics of Education and Culture
(1951/52), Part III
Census ofTeachers and Various Educa
tional Statistics (1952/53), Partn "'

Schools(1953/54), Part I
Pupils and Various Educational. Stati
sties (1953/54(. : . : /;_ ■..■.... . ,.

)50( Schools and Kindergartens (1954/55)
(59) Schools and Kindergartens (1955/55),

Pupils (1955/56), Teachers' (1954/55) ■

(66) Standard of Eduction of the Population
(June 1954)

(72) Schools andKindergartens (1956/57) .
(186) Schools and Kindergartens

(1957/581961/62)

(196) Kindergartens and Schools in Local
.. ■ ■ Authorities(Schoolyear 1964/65) ;

(214) Kindergartens■ and Schools ■in Local
f ■■" Authorities(Schoolyear 1965/66( . .:■:
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according to the number of schools at which he
taught. In 1969/70, the method of counting
teaching posts changed. Teachers were counted
in each level where they taught but only once
in the "Total" line. Data were corrected
accordingly as of 1967/68.

Teaching in preparatory classes was includ
ed in teacher training colleges up to 1964/65, and
from 1967/68  in postprimary education.

Work unit is the number of teaching hours
which constitute a full teaching post, as follows:
In primary education  30 hours a week; in
intermediate schools and postprimary education
(except teacher training colleges)  24 hours
a week ; in teacher training colleges  21 hours
a week. The number of work units is the
quotient of the total number of hours divided
by the corresponding number of hours allotted
to each school category.

Teacher. Teachers who occupied more
than one post were counted only once; excep
tions to this rule are few teachers of the Arab
education, who, in 1969/70, taught at more than
one institution, and were counted with each
type of institution at which they taught.

On counting teachers according to school
characteristics (e.g., district, type of settlement,
etc.), the schools at which they taught for the
largest number of hours were considered.

Pupils (Tables XXII/7, XXII/12XXII/14,
XXII/16XXII/20).

Pupils by age. Pupils' ages in Table XXII/17
are the ages at the end of the calendar year. For
the compilation of studying rates, end of year
data of the population at the required ages were
used.

Pupils in postsecondary education. Table
XXII/21 shows the extent of postsecondary
studies, irrespective of the place of study. Con
sequently, it includes pupils who in other tables
were classiifed according to the school at which
they studied : teacher training colleges (Tables
XXII/7, XXII/12 and XXII/16); grades XIII and
XIV of postprimary vocational schools (Tables
XXII/14 and XXII/16); other institutions of the
Hebrew education (Table XXII/7) ;postseconda
ry courses for training technicians and practical
engineers of the Ministry of Labour (Table
XXII/32).

Reductions in school fees. The data relate
to pupils granted reductions in school fees. The
scale of reduction was first introduced in 1958
and has increased gradually in extent ever since.
As from 1966, all pupils from vocationaland agri
cultural schools, pupils of the 11th and 12th

grade in secondary schools and also 9th grade
pupilsof secondary schools who passed the Seker
examination in the 8th grade are entitled to
benefit from the scaleof the reduction system. The
pupils in continuation classes benefit from the
participation in tuition fees by the Ministry of
Education according to a collective arrangement
for all pupils.

As from 1966 the scale of reduction 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 exemp
ted from school fees) teachers' children .f50%)
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 certitf
cates. 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 out
standing from previous years. Their number in
creased considerably in 1966/67 after mitigations
enacted by the Ministry of Education.

SOURCES
Data in Table XXII/5XX1r/21 are based

on the censuses of schools and kindergartens and
on surveys conducted by the Central Bureau of
Statistics with the collaboration of the Ministry
of Education and Culture.

Teaching sta.ff Data on teachers (Tables
XXII/8 XXII/11) are based on the survey of
teaching Staff which was carired out in October
1969. The survey was based on personal ques
tionnaires which were iflled out by all teachers
in a sample of primary schools and by all tea
chers of intermediate and postpirmary schools
and teacher training colleges.

Data on kindergarten teachers of the He
brew education (Table XXII/9) and on teachers
of the Arab education (XXII/11) are derived
from the annual censuses of the respective insti
tutions.

Age and origin of pupils. Data in Tables
XXII/16 and XXII/17 until 1966/67 (and for pri
mary education until 1969/70) are based on
special censuses of pupils by age and origin of
bitrh carried out by the Central Bureau of Statis
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SOURCES

Main sourcesof data:
a. Operation report s of the Accountant Gene

ral and repotrs of the National Institutions.
b. Financial reports of the local authoirties.
c. Financial reports of nonproift institutions

and questionnaires directed to them,
d. Estimates of building commencements and

completions.
e. Family expenditure surveys. The estimates are

presented for budget years (April to March)
and are based on the above sources.

Revised Estimates
In comparison to the previous Statistical

Abstract the following revisions have been made
to the series of estimates.

( 1 ) The whole of the present series of estimates
does not include research expenditure in
academic institutions which was ifnanced
from the rest of the world.

(2) The present estimates have been supple
men ted by the inclusion of Arab nonproift
institutions.

EDUCATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Educational system includes kindergar
tens, all types of primary and postprimary
schools and teacher training colleges in the He
brew and Arab education (Tables XXII/5,6,8
20).

Beside the schools of the educational sys
tenr, this chapter presents data on the other
institutions for learning.

a. Academical institutions: the Hebrew
University (incl. the Tel Aviv branch), the
Technion, the Tel Aviv University, the Bar
Ilan University, the Haifa University, the
Negev University and the Weizman Insti
tute.
b. Other institutions of the Hebrew edii
cation:
1. Institution for the age groups of pri

mary and postprimary education : Tal
mud Torah, Protection Homes, Youth
Aliah institutions, "small" yeshivot,
commercial schools, vocational schools
for apprentices, vocational schools of
the Israel Defence Forces, courses for
training practical and infant nurses.

2. Postsecondary institutions: "great'>
yeshivot, music and plastical arts aca
demies, schools for qualiifed nurses and
paramedical occupations. As from
1970/71, the summaries include schools
for technicians and practical engineers,
clerical work, administration, banking
and other postsecondary studies (Ta
bles XXII/7 and XXII/21).

3.Other institutionsin the Arab education:
unoiffcial Christian schools (incl. Jewish pupils)
and government institutions, and UNRWA
institutions in East Jerusalem. Up to 1969/70,
only data on pupils of institutions, included
among "other institutions" had been given (see
previous Abstracts). As from 1970/71, these
institutions, their pupils and teaching posts,
were included in the educational system (Tables
XXII/5XXII/8).

Institutions in the Educational System (Table
XXII/5).

Classiifcation and counting of institutions■
The institutions were counted according to their
level (kindergartens, primary, intermediate, post
primary, etc.).

Preparatory institutions in East Jerusalem
were included in intermediate schools.

Institutions, where more than one type of
study is granted (e.g., postprimary and inter
mediate) were counted in each type, but in the
"Total" line 011({' once.

Postprimary institutions with only one type
of education were counted with onetype insti
tutions, and institutions supplying several types
of education were counted only once with the
multitype institutions (and in the "Total" line
of postprimary education) in order to present
the number of administrative units. In the
counting by type, each of the education types
were presented, in order to indicate the extent
ofeach type,

The counting of the postprimary institu
tions by the above said method has begun in
1969/70 and data were corrected accordingly as
far backas 1967/68.

Preparatory classes in teacher training coN
leges had been counted with teacher training
colleges up to 1964/65, and since 1967/68 they
were classiifed in the corresponding type of the
postprimaryeducation.

TeachingSatjf (Tables XXU/8XXII/11).
Teaching post is a teachers post at one

school ; consequently, each teacher was counted
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' ■The capital formation ■ in ifxed assets in
eludes acquisition of buildings and equipment
for education, '
Classiifcation of the National Expenditure on
Education

(a) By sector
Sectors. The expenditure is classiifed by the

following sectors : the Government and National
Institutions, local authorities, nonproift jnstitu
tioirs, and other business factors. Classiifcation
of national expenditure on education by sector
/s arranged so as to distinguish between the
implementing sector and the ifnancing sector.

In the classiifcation by implementing sector
the share of each sector is defined as the sum of
direct expenditures on payments to employees,
purchases of goods and services, and acquisition
of buildings and equipment. For example, all
direct expenditures of nonproift institutions
(e.g., the Hebrew University) on purchases of
goods and services, were registered as the ex
penditures of the institutions themselves and not
of other sectors who ifnanced the expenditures.

In kindergarten's (compulsory age) and
primary schools, wages paid to teachers by the
Ministry of Education are included in govern
ment expenditure, whereas maintenance expen
ses are included in the expenditure of the' local
authorities who finance them.

Educational services supplied by the Jewish
Agency and included in the sector "Govern
ment'■', are chielfy agricultural and vocational
schools, adult education and teachingofHebrew.

Finance by each sector is deifned as the total
expenditure on goods and . services as well as
assistance, grants, and other transfers. Trans
actions consisting of granting, collection and
receipt of loans are not included. Transfers
between the various sectors . are derived from
government reports. The corresponding entires
in the reports of other sectors are liable to differ
the entries in government reports, particular in
regard to the period within which the transfer
took place.

(b) By typeof service
Education services of the government, local

authorities and ncnproift institutions and ser
vices provided on a proift basis are separated
according to the branch activities of the insti
tutions. Branches are deifned in accordance
with the classiifcation of 'economic . branches
1970 of' the Central bureauof Statistics (Tech
nical seriesNo. 33(. ''   ■' . . ■ .■

AH expenditures of households on purchases
of books, notebooks and other educational
materials produced by various branches of
industry are classiifed within a separate item.

The national expenditure on education in
eludes thefollowing units : '

a. Expenditure of the Ministry of Education
and Culture on goods and services, including
expenses within the development budget. It
does not include the following departments ■:

complementary education, child nutrition,
Gadna, Science, culture and art, religious
lore and the Sports Authority.

b. . Expenditure of the following units from
various ministires : supervision of religious
yeshivot and Institutions of Study (Ministry
ofReligious Affairs), the Seminar for Train
ing of SocioEducational Staff (Ministry of
Social Welfare), Youth Department and
Vocational Education, Surveyors High
School (Ministryof Labour), sailor training
(Ministry of Transportation).

c. Expenditure of units in the Jewish Agency
which were classiifed as education : Ulpans
for languages, seminars for youth guides and
coordinators, provisions to educational ins
titutions and the fund for education.
Expenditure of local authorities on edu

cation include thefollowing units :

a. Expenditure of the education department
. of the local authority in the ordinary and
extraordinary budget, excluding the follow
ing departments : medical supervision, dental
medicine in schools, camps, child nutrition
and complementary education.

b. Activities of the subdepartment "Hebrew
courses" of the culture departments in the
local authority.
Expenditure on education of the nonproift

insiitutions include the expenses of the institut
ions which are not included in the public sector
(Government, national institutions and the
Jewish Agency), but do not. operate on a proift
basis, i.e. Universities, Technion, the "Reali"
.School in Haifa, the "Ayanot", agricultural
school, etc.

Expenditure on educatipnwhich is classiifed
in the "other" sector, includes mainly the acti
vities of the private clerical schools, pirvate kin
dergartens, and the private teachers services. It
includes the expensesof households on books,
notebooks' and'bthef educational mateirals.

rcy



PUBLICATIONS .

SPECIAL SERIES
O , Criminal statistics(19481949)

Criminal statistics (1950)
.Judicialstatistics (1951)
Criminal Statistics (Trials, 1951; Convi
ctedPersons,. 19.50; Prisons, 1951)
Judicial Statistics (1952)
JudicialStatistics (1953)
Judicial Statistics (1954)
Criminal Statistics (19511954)
Judicial Statistics(1955'1957)
Criminal Statistics (19551956)
JudicialStatistics (1958)
Criminal Statistics (1957)
Judicial Statistics (1959)
Suicides,and Attempted Suicides among
Jews (1949_195gl)
Criminal Statistics (1958) \ ■ ■ ■'

Criminal Statistics (1959)
Judicial Statistics (1960; 1961)
Judicial. Statistics (1962)
Criminal Statistics(1960; 1961)
Juvenile Delinquency (1960; 1961) ■ ■".. .

(6)*
(18)
(20)

(24)'
(39)
(43)
(70)
(73)
(81)
(90)
(94)
(102)
(115).

021)
(134)
(146)
(158)
(167)
(168)

(182)
(189)
(213)
(223)
(236)
(244)
(247)
(260)
(265)
(266)
(288)
(301)
(315)
(322)
(336)
(344)
(353)
(370)
(371)

Judicial Statistics (1963)
Judicial. Statistics (1964)
JudicialStatistics (1965)
Criminal Statistics (1962; 1963)
JudicialStatistics (1966)
Juvenile Delinquency (1964; 1965)
Criminal Statistics(19641965)

■ Judicial Statistics (1967)
Juvenile Delinquency (1966) ■ .

Criminal Statistics (1 966) .;
Judicial Statistics (1968) ■

Juvenile Delinquency (1967)
Criminal Statistics (1 967),
Juvenile Delinquency (1968).
Judicial Statistics (1969)
Criminal Statistics (1968). .

Judicial Statistics (1970) ■

Juvenile Delinquency (1969)
DurationofProceedings in Civil Matters^
Decided in Courts in 1968 . ■

(382)" Cirminal Statistics (1969)

CHAPTER XXII. EDUCATION AND CULTURE:

, .. "EDUCATIONAL LEVEL
.■ . OF. THE POPULATION

The sourcesof the data in Table XXII/1 aer :

stageB of the Census of Population and Housing
1961 and Labour Force Survey 1970. Explana'
tionsof the differences between these sources and
the limitation of the comparison of their ifndings
are presented in Labour Force  Part /, Census
of Population and Housing 1961 Publications
Series, No. 9, and in the introduction to Chapter
XII  Labour and wages, above. . ■

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS
■■ National expenditure oneducation inc]udes:

a. expenditure on current services  wages and
salaires (inch fringe expenses), rent and net
current purchases after deduction of. sales;
b. expenses on investment in ifxed assets.

The current national expenditure' on edu
cation includesthe valueofall education services

consumed currently by the population in the
surveyed year except the educational services;
supplied by the army. This expenditure includes
both services purchased directly by the families
from business enterprises and services suppliedtq
them by nonproift and publicinstitutions., at
reduced prices or gratis; the value of the last' is
measured by the production expenses. Depr.e
nation of buildings airdequipmeirtjs not taken
into account. י " י י י : ■:

National expenditure on education does
not include outlays on interest and linkage
adjustments. Asa result, measurement of edu
cational services is independent of the method
of ifnancing these services (grants, loans, taxes
etc.).

Interest and linkage adjustments . of local
authorities and nonproift institutions are given
below the line in the tables. Estimates of interest
payments connected with government education
expenditure were not prepared since it is not
possible to classify total interest payments by
type of service. ■ ■  ■'

Hebrew only. . \ .'.'~~1
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CHAPTER XXI. JUDICIARY AND POLICE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS
Court matters. Data in Tables XXI/1

XXI/3 do not include activities in military tri
buna Is.

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 the number of civil matters
since 1969 was caused by the submission of mat
ters connected with bills and cheques directly
to the execution office and not to courts.

According to the Courts (Amendment No.
4) Law 1971, civil courts are empowered to deal
with claims up to IL. 10,000.

Detailed data on Judicial Statistics and
explanations on sources and methods of 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 XXI/4 relfect criminal matters

decided in ifrst degree courts, except for slight
trafifc offences, municipal courts and military
tirbunals. 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 ifrst 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 personnel). The
type of offence is determined by the last offence,
for which the offender has been convicted during
the year.

Juvenile delinquents are boys aged916 and
girlsaged 918.

Adult delinquents are men over 17 and
womenover 19.

Ratesof adultand juvenile delinquentswere
computed per 1,000 of the respective population

according to sex, age, continent of birth and
periodof immigration.

Data on offences registered by the Police
refer 10 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 XXI/8) in
eludealso those who were imprisoned because
of nonpayment of debts.

Detailed annual data on criminal statistics
appear in the Special Series (see list at the end of
the Chapter(.

MISCELLANEOUS
Judges

Data on judges include the judges in the
administration of courts, registrars and judges
in municipal courts, trafifc 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 Ofifcial Gazette each year;
for the end of 1963 the ifgures of lawyer regist
ered are based on the reports received from the
Chamber of Lawyers.

SOURCES
Data in Tables XXI/lXXI/3, XXI/6.

XXI/8, XXI/10 and XXI/1 1 are derived from
the statistical reports of the court secretariats,
Religious Courts, the Prison Service, the Police
and the Youth Protection Authority.

Data in Tables XXI/4 and XXI/6 are from
compilations made in the Central Bureau of
Statistics, 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 forReligious Affairs.
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on the source of it ifnancing; if it is ifnanced
from current income, the transaction will be
entered in the ordinary budget; if it is ifnanced
by a loan or revenue earmarked for a deve
lopment project it is entered in the extraordi
nary budget. The principle of making entries
in accordance with the source of the ifnancing
is not always congruent with the pirnciple 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 1 oans ;
b. loans for diminishing the deifcit and

consolidation ;
c. receipts on accountofprevious years.

Income includes also government liabilities even
if not actually received, and receipts from pre
vious years entered in the current years' budget.

Final incomes include all receipts less loans
of all types and receipts from previous years.

Expenditure is registered on a cumulative
base, i.e., expenses are entered which are not
paid and only indebted to the considered 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.

The salaires of teachers in elementary scho
ols and of kindergarten teachers in compulsory
kindergartens are not included in the revenue
and expenditure of the local authorities. The
salaries of teachers in postpirmary schools and
other kindergarten teachers are included only if
the institutions in which they work belong to the
local authority. Neither are included : 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.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)31(*
)51(*

)64(*

)104(*

)111(*

)151(

)155(
)166(*

)208(
)216(*

Municipal Statistics (1951/52)
Results of Elections to Third Knesset
and to Local Authorities (1955)
Municipalities in Israel
(1952/531954/55)
Income and Expenditure of Local
Authorities (1957/581958/59)
Results of Elections to Fourth Knesset
and to Local Authorities (1959)

Receipts and Expenditure of Local
Authorities (1959/601961/62)
Local Authorities in Israel (1961/62)
Resultsof Elections to the Fifth Knesset
(1961)
Local Authorities in Israel (1964/65)
Results of Elections to the Sixth Knes
set and to Local Authorities (1965(

)228(*
)258(
)285(
)309(

)310(
)348(
)377(

)383(

)387(

Local Authorities in Israel (1965/66)
Local Authorities in Israel (1966/67)
Local Authorities in Israel (1967/68)
Results of Elections to the Seventh
Knesset and Local Authorities (1969)
Local Authorities in Israel (1968/69)
Local Authorities in Israel (1969/70)
Local Authorities (1965/661969/70)
Financial Data
Local Authorities (1970/71)  Physical
Data
Local Authorities (1970/71) Financial
Data

TECHNICAL SERIES

(2)* Revenue and Expenditure of the Go
vernment (1955/561956/57(

* Hebrew only.
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. .■._ GOVERNMENT INCOME AND 

.. . ■' '  EXPENDITURE , ' ,'_■ ■

_. . Data refer to . budgetary revenue and ex
penditure, being the greater part of the turnover
of the Government ifnances. In addition, there
are two other types of payment and revenue:

a. Earmarked revenue and expenditure
are amounts receivedby the Government from a
foreign source fora certain service.

■ b. Activities .not within the framework of
the budget arepartly .merely monetary exhange
(of one financial property for another) and partly
actual expenditure and ■revenuewhich, , for
various reasons, were not included in the Budget
(including . the ifnancing .of .■ the budgetary
deifcit). . . " V ■■ ■ 1'.'. .

The registration of Government expenditure
and income is done on an adjustedcashbasis.
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
enterpirses (in some cases also in government
ofifces), depreciation, collection for pension
funds and severance pay, are also registered.

Not all taxes 1are directly included in the
Budget. The War Risk insurance and National
Insurance. tax,which' fromthe. economic aspect
are considered taxes, appear in the budget
partially as loans from the War Risk Insurance
Fund and from the Institute for National Insu
ranee. 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)
atfer the expenses of the Reparations Company
have been deducted.

The classiifcation of income and expenditure
in these tables is basically ah administrative one;
An economic classiifcation of the government's
income and expenditure appears in Chapter VI
National Income and Expenditure,

Years are budget years beginning on April
1st and ending on March 31st.

Source : Reports of the Accountant General
and Director of State Revenue.

;■. ,REVENUE FROM INCOME TAX;. .r.

■"■ The ifgures ihtabie XX/12 refer totax' col'
lection during the budget 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'
issessees: י : 

'The distinction. between . employees and
companies is. that applied by the income. tax
authorities. Selfemployed/ by this distinction^
is a person who hasat least25 /£ofhis income
from a selfowned business, as well as working
couples, oneofwhom is selfemployed. Company
managers and. members of cooperatives . .were
considered as employeesuntil 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 seltfemployed.:.. ' ■ ■. ■ \
. ' .. 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.

Source :Director of State Revenue.

GOVERNMENT EMPLOYEES... |

Data do not include the President, judges
ministers, Knesset members, the State Comp
trolier, teachers, Knesset Guard, postal agents,
Yafo Potr workers (duirng its existence), local
workersin 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 theCivil Service.

LQCAL AUTHORITIES FINANCE

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
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CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET ■

The results of the elections to the Knesset
were compiled on the basis of the data ■on the
composition of votes in each ballotbox. 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
Oiffce 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 of Labour
(TW); in the iffth Knesset, the Liberal Party (L)
replaced two lists, the ProgressiveParty (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).aird the
Freedom Party  Herut (H).

Detailed results of the elections to the
seventh Knesset and to the local authorities
appeared in Special Publications Series (see list
at end of chapter).

_" Data on the Knesset (Tables XX/2XX/4)
are suppliedby the Knesset Secretariate.

GOVERNMENT
The Treasury's Assets and Liabilities

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 are not included. Investments in
property of the. Government's business enter
prises, such as posts, railways and potrs, are
also not included. >r■ ■ ' ■

Assets and liabilities of theTreasury created
as a consequence of Government activity since
the establishment. of the State are :: .. >':'■ t■~. . ;

a. Assets and liabilities formed as a result
of current transactions of the Treasury, which
are not included in the StateBudget .(current
assets and liabilities). These are Government
deposits in banks or deposits of other units in the
State Treasury, advance payments on the future
years' budgets, working capital supplied to
Government Oiffces, debtors and creditors, etc.
Details of current assets and liabliities are given
in Table XX/6.

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 components are set out in detail
in Tables XX/7 and XX/8.

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 financial
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 XX/8 includes only
budgetary debts ;■ debts linked to foreign curren
cy are presented according to the exchange rate
current on eachdata.shown in the table. Debts
linked to the Consumer Price Index include the
increase inthe1 debt and to the rise in the index.
Some internal loans (e.g. land 6r treasury prices)
included in the Table, are not debts inthe brdi
nary sense..... . ■

Guarantees art revalued :'accordingto .the
new exchange rate.. ■:. . . .: 

Source: The .Accountant; General'. ■ "<
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Insurance fund: a fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to
the risks he has undertaken.

Pending and approved claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not
yet paid.

Annual Claims: claims paid out to insured
expenses on settlement of claims, and the in
crease in the balance of pending and approved
claims.
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 about 60"/aof the total
insurance transactions in Israel (C.f Insurance in
Israel  1967, Central Bureau of Statistics
No. 272 of the Special Series).

PROVIDENT FUNDS
DEFINITIONS
Funds

Pension fund; fund for periodic payments
to an employee after ifnal or partial retirement
from work, caused by age or illness, or to his
survivors after his death.

Provident fund: a fund to be paid to the
friends or survivors after death, from money
accumulated to his credit. This group includes
proifciency funds.

Severance pay: a fund in which the em
ployer accumulates money and nonrecurrent

payment to the employee or to his survivors as a
grant, after retirement or death.

In the classification by type of fund, the
types of fund are shown as deifned above and
the members' status receiving the beneift. (Em
ployee, selfemployed oremployer).

Social fund: a mutual fund for ifnancing
members' damages of illness, disability etc. This
group includes mutual insurance funds, whe
never they are part of social insurance funds
and vacation funds which are not mutual.

Investments before revaluation in the value
of purchase.

Revaluation differences: the revaluated va
lue with deduction of the investment value and
the accumulated interest.

Recognized investments: types of invest
ments recognized by the income tax authorities
for reduction in taxes, in which the funds must
invest a deifned per cent of their assets.

Employers debts: surplus of employees'
and employers' provisions which have not been
transferred by the employerduring45 days.

Current provisions: the regular monthly
provisions paid by employee and employer.

Additional provisions: amounts transferred
by the members to their credit as agreed with the
fund for accumulation of retroactive rights.

Provident payments: payments to retired
members, or whenever the conditions for obtai
ning the beneift according to the regulations
of the fund are maintained.

SOURCES
The data were taken from the yearly ifnan

cial reports of the social insurance funds, con
ifrmed byIncometax commissioner.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)187(Insurance in Israel (19501952()22(
)195(Insurance in Israel (1953()32(
)212(Insurance in Israel (1954()58(
)240(Insurance in Israel (1955()65(
)272(Insurance in Israel (1956()77(
)300(Insurance in Israel (1957()85(
)334(Insurance in Israel (1958()97(
)360(Insurance in Israel (1959()113(

Insurance in Israel (1960()131(
)369(Insurance in Israel (1961()147(
)385(Insurance in Israel (1962()157(

Insurance in Israel (1963)
Insurance in Israel (1964)
Insurance in Israel (1965)
Insurance in Israel (1966)
Insurance in Israel (1967)
Insurance in Israel (1968)
Insurance in Israel (1969)
Social Insurance Funds in Israel (1968;
1969)
Insurance in Israel (1970)
Social Insurance Funds in Israel (1970(
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CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

BANKING

Balances of Banks and Credit Cooperative
Societies
Talbe XIX/2 is a summary of the balances

of industiral banks in Israel (balances of Mort
gage and Investment Banks and those of the Post
Ofifce 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, such as mortgage
banks.

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
Table XIX/3 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 net revenue
of these institutions before the allotment of
amounts for taxes on income. They include also
proift allotted by these institutions to hidden
funds.

Summary of Mortgage and Investment Banks
The banks, on which data are listed in Table

XIX/4, differ from commercial banks mainly be
cause they do not create money. They mobilize
their means by distributing securities and deposit
the main shareof the secuirties' counterpart with
the treasury, and by receiving deposits earmark
ed for loans according to the directive of the
depositor.

Assets and liabilities are listed at 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 difficulty
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.

INSURANCE1 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,

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.

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 transferofpartof the risk
from one insurer to another, other than insurance
carried out jointly by a number of insurers.

1 Financial data of the National
Chapter XXIV  Welfare Services.

Insurance institute are presented, together with the physical data, in
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Type of license determines the type of ve
hide which the holder of the license is permitted
to drive. Since there are types of licenses which
permit the driving of more than one type of ve 1

hide, the tables where these types are detailed
include part of the drivers more than one time,
in accordance with the types of vehicles they
may drive.

' Year of issue of license. Until 1968, the
year when the license was ifrst issued was re

 corded. Whenever adirver had changed the type
of license he held, the year of the first issue was
considered.

Since 1968, the year of issue is the year
when the license of a given type was issued,
i.e. whenever a driver replaced his license of one
type into a license of another is considered.

Type of vehicle. These deifnitions are given
in Special Publication No. 329 (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)

(30) Israel Postal Services (1948/491953/54)
(45)* Statistics of Road Accidents in Israel

(1954)
(46)* Freight Trafifc by Motorized Vehicles

(1952and 1954)
(5.4) Israel Postal Services (1954/551955/56)
(62)* Road Accidents in Israel (1955 ; 1956)
(67) Israel Postal Services (1955/56; 1956/57)
(80)* Road Accidents in Israel (1957)
(83) Israel Postal Services (1948/491957/58)
(92) Israel Postal Services (1958/59)
(93)* Road Accidents in Israel (1958)
(98)* Survey of Freights Transported byRoads

(1958)
(103) IsraelPostal Services (1959/60) .

(106) * Road Accidents in Israel (1959)
(ii6) * Road Accidents in Israel (1960)
(118) IsraelPostal Services (1960)
(120) Motor Vehicles (31 III 1960)
(127) ♦ Motor Vehicles (31 III 1961)
(135)* Road Accidents in Israel (1961)
(136) ♦ Survey of Trucks (Preliminary Data),

(1961)
(137) * Fuel Consumption of Motor Vehicles.
; . and the Road Traiffc (1961)
(141(' . Israel Postal Services (1961/62)
(144) . Motor Vehicles (31 III 1962)
(145)* SurveyofTrucks (1961)
(150) * Road Accidents in Israel (1962(. ■'
)170(.* Motor Vehicles (31m 1963), ...
(172); ,Road Accidents with Casualties in Israel

.(1963( . ' .: ■ ■■. ■. .

)185(*' Motor Vehicles (31 m 1964(

)193( Road Accidents with Casualties (1964)
(197) SurveyofTravelling Habits

(AprilJune 1964)
(205) *Motor Vehicles (31 HI 1965)
(209) Road Accidents with Casualties in Israel '

(1965)
(234) Road Accidentswith Casualties (1966)
(248) Motor Vehicles (31 XII 1966)
(256) Output and Labour Input Indexes in .

Selected Transportation Branches ■

(261) Motor Vehicles (31 XII 1967)
(269) Surveyof Trucks (1966/67)
(270) Road Accidents with Casualties (1967) .

(289)Motor Vehicles (31 XII 1968)
(293) Road Accidents with Casualties (1968) 

Parti
(294)* Road Accidents with Casualties  Acci

dents on NonUrban Roads, by Sections,
(1968)Part II

(297)* Transport inIsraelInput and Output,
Operational Data

(324) Road Accidents with Casualties (1969)
 Parti

(325)* Road Accidents with Casualties on Non
Urban Roads bySectionsr (1969)■'

Part II
(329)*Motor Vehicles (31 XII 1969)
(346)* Interurban Road Traiffc (19631970)
(352)* Transport in Israel'  Operational Data

(1970) ■;. ■ ' '■ ■

(361) Road Accidents with Casualties (1970)
Part II .

(363) Road Accidents \vith Casualties (1970)
Part I'■' , ". . ." '.

)366(*Motor Vehicles.(31 Xlt 1970( . .

)384(*. Interurban Road Traiffc (19631971) . '

(394) Transport in Israel  Input and Output
operational Data (1971(

. Hebrew only.
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. ' . ; MOTOR VEHICLES י.
. The source of the data ii the vehicle card'

ifle of the Licensing Depatrment. Data' do not
include tractors, semitrailer combiha'tioh's; army
and police vehicles, foreigners' vehicles with tem
porary licenses, vehicles of tourists who stay less
than three months in the couirtry,'diplomats> ve
hides,U.N. ,vehicles, etc. Data until ]965 .refer
toMarch.' 3 fsT of eachyear," andas from 1965
to Decembers1 sit. Data since 1960do not■ include
vehicles whose licenses expired more than one
year earlier.

Moredetailed deifnitions aregiven in'Special
Publication No. 352 (see list at the.end'of the
chpater). . ..  ■.. ■ .

; ■TRAFFIC ON NONURBAN ROADS
Traffic Volume on Selected Road Sections ■..

,. The . source of the. data is ,trafifc counts
conducted by the Bureau by mechanical coun
ters installed on, nonurban roads, which count
he axles passing that section, witheachtwoexles
counted as one vehicle. Motorcycles and motor
scooters are not counted.

The counting is carried out everj three
months, a week each time, and the daily average
1number of vehicles is the average of four such
countings during the year. More details on
quarterly data, and data by type of vehicle, are
available in internal publications of the Trans
port Section and in Special Publication No. 346.
; .Since 1970, traiffc is counted once every
four months instead of every three months, ■as
before. ' ■. !   ■ .: .

NATIONAL KILOMETRAGE ',.' "

■SOURCES :  ;  . r:i . ■_.;..
■The estimates ofthe annual national kilo

rhetrage since 1961 arebased dri a surveyof fuel
consumption"conducted iii 1961. On the.a1s sump
tioir;'thatthese' estimates, on an average per Ve
hide of anytype,have' not changed since 1961 ;
data for the following■ yearswere' compiled
)through 1965), by the multiplication of the
number of civilian vehicles; of each type by the

These averages,were correcte'd;irr'J966ahd
■data.of that, yearare.based .oh '.these/corrected
.averages;.Data .for.. 1568: are based ion a pretest
Svificb": was,cbnitucte&towarysiaVnew :national
kilometrage survey. .0* <i .cf.'.i

' "Since 1969, data are obtained from a1.cur
rentsurvey. . .....■ . ■ . ■. ■ ■ ■ ;..,

METHODS OF COMPUTATION ' ' ■'[' .

In.this,, survey, which was conducted, in
)he licensing stations where vehicles take their
annual tests, drivers were asked on the kilo
metjage they had made during the month and the
year preceding the day of the test. The averages,
obtained fora ,certain type of vehicle were multi
plied by the roster ofcivilian' vehicles in that
period, and the sum for a whole year gave the
annual kilometrage, which includes also motor
cycles and motor scooters.. .... . י", י

■■The estimateof the nonurban kilometrage
)which ■dbesnbt include motorcycles and scoo
ters)is obtained from the traiffc counts6n inter
urbanroads' (see above). The estimate is obtained
by multiplying the number of vehicles (excluding
motorcycles and scooters), which pissed the
counted road section, by the length of that sec
tibn',: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 traiffc counts, this figure does not
represent the full estimate of the nonurban kilo
metrage. . . ■.; ; . ■ .

ROAD ACCIDENTS
The source of the data is the statistical re

portiflled out by the police for each accident
with'casualties registered and investigated. Data
do notinclude accidents with casualties in which
only military vehicles are involved, but they in
elude accidents where both. military and civilian
vehicles were involved. ■...i ' ■ .■■". ■.■"■

.■ י :י . ■' DRIVERS /: ■■.''!■■ ■■■/

.SOURCES"AND DEFINITIONS.  י . י. ./ן', \

■" .'.'The'dafa on. the number of driver's 1are
■obtained by the processings of the drivers card
ifJe:/i>f the Licensing^Authoirtyinthe' Ministry
of Transport, .£. י ■'■. ■ ■■; ■'.^ .': ! : '

s 

The pg.pulation includes. all drivers, with a
civilian driving license issued in Israel,' valid on
31: XII 1971/The.J population.doesmot iifclude
holdersof!military licenses only!or. internaitonal
licensesanly,;or:dirvers who on 31 XIIUr971had
.*onlyternporaiy.licenses■. ..:.,. .i■. :*■;!;u:.t ■■::

j>j\:\<j 5'! ,TO I . ■. j ; ■. ..:■.,' . :: ;/j[,1n!.< : ,

: :u.,: Drivenis .anyone aged: 16; andtover whoiafad
an Israel d1iving:Jice1xse,,valid.>Gm:31;XIIri97l"1.■
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Net tonnage (net registered tonnage). The
cargotonnage of vessels for tax purposes does
not indicate the boat cargo capacity, but is
obtained by registered deductionof the passenger
and crew topstructure, the holds and themachine
rooms, from the total tonnage. It is also mea
sured in units of 1 ton = 100 cubic feet, according
to international regulations.

Deadweight: 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 countrywide basis) by the Ports
Authorities. Data for 19511960 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 ifgures for travellers by sea and air in
this chapter differ from the ifgures given in
Chapter IV  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 IV are based
on Border Police reports and include all ports
and ships' crews on their ifrst sail and last return.
Regarding air travellers, the differences in this
chapter are derived from the Airports' Autho
rity and do not include entrances of crews,
but include travellers in transit, whereas the
reports of the Border Police, on which data in
Chapter IV are based, include crews on their ifrst
leaving and last arrival and only part of travellers
in transit.

Sources of Table XVIII/8 are the manifests
presented by the skipper on the ship's arrival, to
the port authority. From these manifests, data on
export and import cargos to all ports in Israel
and abroad were compiled. This table was obtai
ned from a thorough research on origin and
destination of cargoes, according to the chara
cteristicsof the transporting ships.

EMPLOYMENT AND WAGES
Data on employment and wages for the

whole branch (Table XVIII/1) are based on a
report which comprises the data on wages and
the number of employed persons from a sample
of employers, which is based on the employer
cardifle of the National Insurance Institute;
data are collected monthly directly from the

employers. The difference between these data
and those appearing in Chapter XII  Labour
and Wages is, that there the data are compiled
from a sample darwn from the employers' report
to the National Insurance Institute.

CIVIL AVIATION
The statistics are based on the traiffc logs

of the Lod Airports and reports of "ElAl"
Israel Airlines, and of "Arkia".

POSTS AND COMMUNICATION
The data on posts and telephones were com

piled by the Ministry ofCommunication.

BUSES

The data were compiled from reports of the
bus companies.

The commercial speedofbuses was obtained
from a survey conducted by the Bureau in the
last three years (see Supplement No. 2, 1970
to the Monthly Bulletinof Statistics).

TAXIS
Data in tableXVIII/17 are based on the

Survey of the Taxi Branch conducted in 1970.
Details were presented in Supplement to the
Monthly Bulletinof Statistics No. 5, 1970.

TRUCKS
Data are based on the Trucks Survey

1970/71, This survey was carried out on a net
sample of about 1,700 trucks, with a minimal
load capacity of 2.5 tons (about 15"o/ of this
population). The survey was conducted from
June 1970 to May 1971, each truck having been
investigated for one week of activity. Data were
collected on physical (tonnage, ton/km., etc.)
and ifnancial (revenue from transport services
of trucks whose main activity was paid transport)
output, and on the composition of the expendi
ture of the branch. Data were also received on
the organizational structure (type of transport
ation, economic branch, etc.).

ROADS
The sources of the data are the reports of

the Public Works Department of the Ministry
ofLabour and the local authoirties.

Table XVIII/21 is based on special surveys
carried out by the Public Works Department in
cooperation with the Bureau in 1963, 1965, 1968
and 1970.
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CHAPTER XVIII. 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 and bus station pro
jects of the bus companies. This branch includes
the Haifa "Carmelit" and from 1968, garages.

Railways: the Israel Railways, except res
taurants (excluding the Haifa underground,
"Carmelit"); since 1970, including workshops.

Aviation: Israeli 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: Israeli 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 ofifces and postal
agencies, parcel post, telephone and telegraph
services, engineering services, etc.

2. Revenue
Revenue at current prices includes receipts

ofall companies and establishmentsof the branch
and services given in the period reported, irres ;

pective of the date of payment for these services.
The revenue includes also transactions of

the various ifrms 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 to the treasury (through the
banks) are not included.

Revenue at constant prices is obtained by
delfating the revenue at current pirces by the
index of output prices of the major branch. For
aviation, revenue at constant prices is obtained
by direct calculation of a volume index and not
by delfating by a price index.

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.

3. Employment and Wages
Employed persons. The mayor branches

aviation and shipping do not include employed
persons by branch oiffces abroad.

Wages include the gross sums paid by the
employers to workers, for work done in the
report period.

Since 1970 wages do not include amounts
returned by various insurance institutions (Na
tional Insurance, Mivtahim, etc.) or debentures
acquired by employers in connection with em
ploytnentofsalaired workers.

In the aviation and sea transport, em
ployees in branch oiffces abroad were not in
eluded.

Labour expenses include, besides wages, the
employers' payments to pension funds, National
Insurance, equalization fund, clothing; until
1969, data included also board and lodging,
crews' medical expenses, etc. More detailed
explanations see in IndexesofOutputandLabour
Input in Transportation Major Branches (Hebrew
only), Special Publication No. 352, Central Bu
reau of Statistics.

SEA TRANSPORT AND PORTS
DEFINITIONS

Gross registered tonnage; tonnage of boat
in units of 1 registered ton = 100 cubic feet.
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Association ofIsrael(ILA). .TheHstrof establish ""
merits, where a computer is or was installed,
is derived from the survey of the preceding
year, ' companies marketing, computers, from
the Information Processings Associationof Israel,
from' licensesfor impotrsof equipment and me
ch'aniz'ation inthe Ministry of Commerce and
Industry and from advertisements inthe press.

METHOD OF INVESTIGATION
" ",,Data ' !*'ere obtained from questionnaires
mailed to all establishments included in the
survey frame.

 ,;ADVERTISEMENTS.IN THE PRESS
DEFINITIONS ; ' .' :..... ' . ' '

Displayadvertisements'are usually presented
by. owners of establishments (commercial busi
ness, banks, insurance companies etc;) and in
stitutipns. 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 classified sections (e.g. "lfats for
sale", "furnished rooms", "cars'1 etc.).

Dailypressin Hebrew. The 1971 data relate
to thefollowing 12 daily papers : Omer, Davar,
Haaretz, Hamodia, Hazopheh, Hadashot ha
sport; Yediot Ahrpnothi, YomYom, Lamerhav,
Maariv, Shaar, Shearifn. Also~ included in this
group are data (in respect of display advertise
ments only) relating to the 5 main weeklies ap
peating in Hebrew: Barhahane, HaolamHazeh,
Lalsha, OlamHakolnoa, Kol Haam.
■'■y. 'Daily press in other languages. The■ 1971
data 1relate to the following 10 daily papers :

Ujkelet, Al Anba, Jerusalem Post, Viata No

astra, ■Yediot Hadashot, Israejski. FarTribuna,
L'lnformation, Letzte Nayes, Noviny Kurier
and Al Quds. .. .._ .. ■

Area of the Advertisements. relate to disp
lay advertisements only 'andis .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 thesubjectsadvertised 1. '  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 reflects the lfuctuations which oc

curred ( 0/o change) 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 areaof the display
advertisements and the' number of classified
advertisements in 1965. '  .

. The year 1965was ■used as the base year
for the computation of the indexes as it was
the first year for which fulldata on advertising
in the presswere available. However, it should
be mentioned that the extent of advertising in
1965 was signiifcantly influenced by the ad
vertisements associated. with the elections to
the Knesset (Parliament), the local authorities
and the Histadrut (the General Labour Federa
tion). Neither were the following two years(1966
and 1967) normal yearsas. regards advertising,
because of the recession and the war; conse
quently these developments must be borne in
mind :in the analysis of the fluctuations in adver
tising in these years.. v.. . .;......, . ■■■■

" ;.. ^■. ■.■■ ■ ■ ■ '<■■ : ■■ 'Publications;;,
SPECIAL SERIES י }r1 ■^

)164)* National Survey,of Trade and Personal
^:],__.;■. Services (1962)' . ;,: / ... ■ ...S'y. ,,
'(J*??)1■"' Sufvei'* onI^arkejing ■Chahireljs; of In
J::::;;terefih Industrial 'Prod.ucts (1963764);,
J0y/j''^ ^p/eSa/e^Traye^
t22P.)■'"■ CeijsusofCommercial IlaundnesiCi^^
)iSf.j) .:f^vinsmltr Isarel (f9$.6) I., '"'r* r~■?'
0^'/r::fr0: suryey; x^tsifrfr^x ;:;:;;:
*(254t:"fsra6ITourist' Statistics (1967p.:,,1, ■.".",
(275) Trade Survey(1966/67) ' """ ' '
)291) Tourism inIsrael (1968)
)298) ,,Census ofEatingandDrinkingfacilities

(299) .,TradeSurvey (1967/68) , ,■:.: :; ; /: ,....■
(3:1 9) ..,Tourisrn in Jsrael (1969), . ./;.■.■ ,: v ■.י
(355) Touirsmasd Tourist;Seryices.in;■ Israel

)1970) ■ .;,■ ..: :::x^.■ ;■■ k;
)367) . :Trade ,Sur;yey,(1.969/7.0) .,:■,.,: ^.
)386) ,"Tourism(1971) i " Z. . ,,...V' i.'.; . '.', ) ■:: ;i;
)^99);'.Tr^e.SuryeyKWiTp/iiV ^ j.^",' ..j  v...Mi

ftCI^GAi. SEkiES .. .;;.;I). ::r:>;ny;ir ; ;j
)30) Seasonallyair1a1 trends in Tourism'
'"(39^' ;:Analysisof^SeaioiSlKy'' ariS'Tr'erids and

li$6f/66) ' ' " Application in Israel(lgS^T^l).1■■*0' '

?''.'Y<";'.':.".i::..^i.yza.i.yii.^!:.vit'.!rz njavrsx ■.w'<.v;l

...^J^xpla^.tionsop^et^lassiifeatidi^pf dispMSadvertisemcntefwsreEHblis^dsia^
^^^,.is^j^SuppJerhelft^jGemria^.fu^eau; gp Statistics. 2;£^ee;a^oye,{;:; .v.u L*:J!Jefb5ew on'y.
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: ELECTRONIC COMPUTERS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 1

The population of the survey includes insti
tutions, establishments and service bureaux,
where a computer operated. Various institutions
where computers ■are installed and are owned
by one ifrm but are located at different sites are
considered separate institutions.

Electronic computer is a device capable of
absorbing information, executing a series of
operations according to instructions accumu
lated in its memory together with the data pro
cessed in it at that time, to repeat operations
and to alter internal instructions whenever ne
cessary and to put out the results of the process
in a legible form. Not included are: conventional
accounting machines (e.g. IBM 6400), electronic
desk computers, etc.

Number of directly employed persons:
employed persons, whose work is largely asso
ciated directly with the computer, such as:
professional directors of automatic data pro
cessing units, heads of planning crews, system
analysts, planners, programmers, computer and
terminal operators. Included are all workers
of the above types entered on the December pay
roll (even if they worked one day only) 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, control personnel and auxiliary equip
ment operators, clerks and other administrative
staff associated with the computer unit (such as
scheduling clerks, the computer librarian),
workers, whose work is connected with the com
puter in the establishment and who are not wor
kers of that establishment but are engaged in
piece work (external workers), or who work in
another establishment which uses the services of
the computer. Nor are the scientists,, who use
the computers in research and educational insti
tutions and persons employed in the defence
system, included.

Wagesandsalaries in December: gross wages
and salaries paid to employees (according to
the above definition), 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: employed payment to theNational. Insurr
ance, pension funds and severance pay, parallel
tax, participation in maintenance of' vehicles,
recuperation allowance, payments for profes
sional literature, board and lodging, fares and
backpay.

Economic branck. The survey data were
classiifed according to the standard classifica
tion of all economic activities, 1970, excluding
the computers of the armament industry which
were calssified with the defence system.

District. The classiifcation by districts was
made according to the address of the institu
tion where the computer was installed.

Typeof ownership. The type of ownership
to which the institution belongs is determined
in accordance with its principal ownership2.

Rentalsandmaintenance. VitrAaSs, and main
tenance are for December ,970נ in US dollars
for the ifrst shift only. Rentals include also
payments for perifeirals attached to the compu
ter. In cases, wher the computer is the property
of the institutions, rental and maintenance
charges were imputed according to the formula:
20 /£of the cost price maintenance costs for

12 + December 1970
Rentals and maintenance costs do not in

elude service tax, customs or purchase tax.
Similarly, rentals and maintenance costs are
not included for computers developed by the
users and for computers of the Defence system.

Workhours: actual workhours of the
computer at beginning of work in the ifrst shitf
until its end in the last shift (without regard for
the registration of the C.P.U. counter).

Average monthly ■workhours per computer:
the total workhours divided by the number of
months the computer actually operated.

Size. The computers were classifed into 4
size groups according to monthly rental costs
for one shift :

95 mini up to $ 1,999 a month
44 small S 2,000 6,999 a month
21 medium S 7,000 17,999 .a month.
13 large $18,000 a monthor 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.
METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY

The Frame of the survey. The surveys are
commissioned by the Ministry of Commerce
and Industry and the Information Processing

1 Detailed results on the Survey of ElectronicComputers 1971 have been published in the Statistical Bulletin of Israel.
)Supplement) No. 9, 1971,CentralBureauofStatistics.
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are released from the Customs. Data include
also imports by immigrants and returning resi
dents, but do not include their purchases (wholly
or partly exempted from purchase tax) of local
production, except new private cars, TV sets,
electric refrigerators and washing machines.

The 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 atthe merchants.

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 fro mpurchase tax.
SOURCES

Data on supply (in quantities) of most 10
cally produced commodities are derived 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 andwashing machines.

Data on imports are taken from foreign
trade statistics.

HOTELS AND BOARDING HOUSES
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establishments
in the hotel branch (hotels, reconvalescence
homes, holiday villages, etc., except youth hos
tels, Christian hospices and camping sites).
About half of the hotels with 80X of rooms are
recommended for toursits.

Detailed data for 1971 and explanations
may be seen in special publications on tourism
(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 1970 (even if the hotel is

seasonally closed) and do not include community
rooms, office rooms, dining rooms, halls, store
rooms, 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 bednights are the number of beds

in all hotels multiplied by the number of days
each hotel was open in the surveyed year.

Bednights. 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 (in
eluding nights spent by guests who have been
lodged by the hotel in hired rooms in private
homes).

Percentageof occupancy is the total actual
nights spent in hotels in the year under considera
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 counted twice in the number
ofmonthly guests. Likewise, this includes guests
lodged by the hotels in rooms hired at private
homes.

Employed persons: employees, owners and
family members who worked in the hotel not on
pay; in hotels in qibbuzim, the numberof posts
manned by qibbuz members and unpaid vol
unteers is also included.

Employees: workers employed in hotels at
least one day of the surveyed month who
received wages, including family members 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 distribution among the
workers) welfare imposts, and payments re
ceived from workers for meals, housing, etc.).
Subsidies are not included.
SOURCES

Hotels recommended for tourists. 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
representative sample of about 120 guest houses,
All hotels of grades 5 and 4 stars 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.
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of commodity sales owned by others atfer
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 inventory owned by
others, i.e. commodities not belonging to the
establishment but stored in it and its warehouse
at the time of inventory taking, is excluded.

Turnoverof inventory is obtained by dividing
the value of sales of commodities owned by the
establishment during the year by the annual
average value of inventory owned by the esta
blishment.

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
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 calssiifcation of
establishments by type of ownership is in ac
cordance with the principal ownership of the
establishment!.
METHOD OF CONDUCTING THE 1970/71

SURVEY

The survey is based on investigation of a
recurrent sample which was used for the survey
of 1969/70, of about 3,000 firms. The sample
of wholesale ifrms engaging employees and re
tail ifrms engaging 5 employees and more, was
taken out of the employers card index of the
National Insurance Institute, whereas the sample
of wholesale ifrms not engaging employees, and
retail ifrms engaging up to 5 employees (including
wholesale business not engaging employees) was
obtained by an "area sample".

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 and response errors.

ORGANIZED RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The population includes three groups 0

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, petorl,
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 'n
different departments (for clothing, footwear,
furniture, household utensils, etc.) and keep
separate accounts for each department. Tie
survey does not include stores which style them
selves as department stores and sell various types
of goods although they are organized by depart
ments and do not keep separate accounts for
each department.

For deifnition of sales, see above "The
Wholesale and Retail Trade".

Value of sales index at constant prices. Ex
planations on the method ofcompiling the index
were published in the Statistical Bulletin 0/
Jsrael,Suplement No. 4, 1968.

SOURCES
The data on sales according to commodity

group is obtained from questionnaires sem
each month to the ifrm included in the survey
population.

SUPPLY OBDURABLE CONSUMER
GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Data on local produce relates to the stage

when the commodities leave the establishment;
as regards imports, to the stage when the goods

1For details on the sources of the classiifcations by sectors see Publications of the Census of Industry and Crafts 1965 Nt>. 2'
Jerusalem 1966, p. 66, Central BureauofStatistics.
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CHAPTER XVII, COMMERCE AND SERVICES

THEWHOLESALE AND RETAIL TRADE
The Trade Survey 1970/71whose results are

given in this chapter compirses all the wholesale
and retail establishments in Israel (including
those who do not engage employees).

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The survey population includes trading
establishments (wholesalers and retailers, in
eluding agents and commercial brokers but not
including peddlars) as denned in the classi
ifcation of economic branches 1.

Wholesale establihsments are establishments
(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
also 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, office vehicles, tools, etc.).

Survey period for most establishments in
vestigated relates to the budget year or a dif
ferent annual period in use by certain firms,
if this period includes at least six months of
the budget year.

An establishment is denned as a unit (shop,
office, 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
defined as separate investigation units in the
survey, even if separate accounts were kept.

Employed persons include employees, own
ers and unpaid family members on parttime
or fulltimejobs.

Employees are an average of all employees
(tempo ary 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, as well as qibbuz members.

Sales on own account are the value of
commodities owned by the establishment sold
during the report peirod, 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 piror to the report year
are not included nor are advance payments on
account of commodities which have been sold
after the report year.

Commision sales are the value of commodi
ties belonging to others which were sold by the
establishment (for instance : on account of fac
tories or other dealers). The deifnition of value
of sales is as in the above case, with commission
added.

Commission: receipts (mostly computed as
a certain 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 at 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 reductions and commoditites returned to
suppliers. The value of commoditities which did
not pass into the ownership of the establishment
(commoditites 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 theestablishment which were discounted
in banks by the suppliers), which had accumulated
at 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

1 Technical Series No. 33, Central Bureau of Statistics, 1970.
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frame of the branch as well as by fuller coverage
of employees frOmthe Administered Terirtories.

Because of the above said alterations, the
absolute data of the two series are not directly
comparable, but the indexes of the two series
are comparable and are a direct sequel of the
previous series (preceding January, 1971), con
nected bya linking coefficient. This coefifcient
was calculated according to the ratio between
the averages of the present and previous series
for the period December 1970May 1971.

Data are taken directly from a sample of
about 150 contractors who engage employees
and from labour exchanges for employees from
the Administered Territoires. The reports are
based on payrolls and other records.

There are some descrepancies between this
series and the Employment and Wages from the
National Insurance Data seires (see Chapter
XII). The comparison of the two series show
that the National Insurance data are higher, the
difference (except for the difference due to
sampling errors) being due to the inclusion of
piece workers in the National Insurance data
and to the differences in the methodsofcollecting
and processing the data.

More details on the new series and on the
differences between the new and the old series
have been published in the Monthly Bulletin of
Statistics  Supplement No. 11, 1971.

DEFINITIONS
Employee: a person employed by others for

pay in cash or payment in kind (wages) on a
daily or monthly basis.

Employee posts: the number of employees,
monthly or daily. Piece workers are not included.
Since one employee (especially the daily ones,

which are the majority inthis branch) may work
at more than one contractor in the same month,
the measurement is actually of posts which are
manned at least one day in the month, for which
wages have been paid.

Mandays worked: mandays which the
worker worked at his post and for which he was
paid. The number of actual mandays includes
overtime hours after having been translated into
days. Excluded are absences (leave, holidays,
sick leave, etc.), even though paid.

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,
rises in wages paid in government debentures,
recuperation allowance, 13th month salary,
wages on paid absence, leave, holidays, sickness,
army reserve service, proifciency courses, if they
were granted on the employer's account.

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:
government debentures acquired by the owner
on his own account in connection with employ
ment, overalls, kitchens and cafeterias, clubs,
libraries, sport facilities, recruiting and training
of workers, housing, etc.

PUBLICATIONS

SPECIAL SEMES
(13) Indexes of Employment in the Building

Industry (1952)
(33) Building and Construction (19491953)
(173)* BuUding in Israel (19601963)
(190)* Building in Israel (19611964)
(210)* Building in Israel (19621965)
(222)* Survey of Primary School

Buildings (1964/65)
(259)* Building in Israel (19651967)
(304)* Construction in Israel (19661968(

)312(* Survey ofPostPrimary School Buildings
(1967/68)

(332)* Construction in Israel (19671969)
(356)* Survey of Housing in Qibbuzim (1969)
(357)* Construction in Isarel (1 970)

TECHNICAL SERIES
(17)* Price Index of Inputs in Residential

Building  Report of the Public Ad
visory Committee

(24)* Price Index oflnput in Rd. Construction

Heberw only.
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under construction at the time the survey was
held.

Unsold dwelling: a dwelling for which no
deed of sale existed at the survey date or for
which no advance payments were received at
that date. A dwelling built for the builders' own
use or a let dwelling are considered sold.

Dwelling before completion: a dwelling in
one of the following stages at the survey date:
frameheads, sanitary plumbing, electrical instal
lation, carpentry, flooring and mosaics, painting,
whitewashing, or glazing, and not yet inhabited.

Dwelling under construction, through frame
work: a dwelling which, at the time of the survey
was in one of the following stages : digging or
casting foundations, building walls, roof or
partitions.
SOURCES

The results 1 were obtained by the investi
gation of all new dwellings covered by the survey
by means of a special questionnaire sent to
contractors, house committees, as well as by
enumeration of buildings by the Bureau's staff.

PUBLIC WORKS
DEFINITIONS

Beginning of work: commencement oflevell
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 ifnal survey (in case of own
execution) ; for works executed by the Ministry
of Housing  the date of ifnal accounting with
the contractor.

Partial completion has not been taken into
account, e.g. completion of a road section or a
pipeline section.
Typeofroad

Main road serves for national interdis
trict trafifc.

Regional road : branching off from, and
linking, trunk roads.

Access road : leading to settlements.
Local road : linking trunk or regional

roads to access roads.
Inner road serves internal trafifc in settle

ments (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 overwhich traiffc
moves, made by various methods of aggregate
andasphalt mixtures.

Sealing coat : a layer of hot asphalt on
which sumsumie, adasie or foulie is spread. The
widthofthe road(in meters) includes the width
of the road excluding the embankment, and part
of the road used for motor vehicle trafifc, includ
ing roads used as parking places and excluding
embankment.

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 jurisdic
tion of local authorities besides the above
mentioned, the data cover only projects carried
out by companies and Government Institutions.

The summary of data includes, since July
1967, construction in East Jerusalem.

EMPLOYMENT, WAGES AND
LABOUR EXPENSES IN CONSTRUCTION

The monthly series Employees, Wages and
Labour Expenses in Building and Public Works
which had been published since 1968, was up
dated in January, 1971, by transition to a new
sample.

In the new series, Employment, Wages and
Labour Expenses in Construction, better coverage
of the investigated population is achieved by
obtaining the data from an enlarged sample of
contractors which was drawn from an updated

1 Detailed description of results and definitions were published in the Supplement 0/ the Monthly Bulletin
Statistics No. 2, 1969, 1, 1970, 1, 1971 and 12, 1971.
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Estimate ofTimeLag
Patr of the data is obtained from the local

authorities and building companies with a time
lag. In order to avoid as far as possible lag in
repotring, repotring is checked every quatrer
year for residential buildings in large settlements
and every halfyear for the remainder.
Despite the repotring checks, some of the data

still lag abouttwo years, with most of the time
lag during theifrst year after each halfyear.

The estimate of the time lag is compiled on
summiDg up the periodical data for each purpose
separately, as based on the time lag in the
previous periods, the improvement or deter
ioration in repotring during the surveyed period
and the size of the areas obtained during the
checking. The estimate of the time lag in reports
on industrial and hotel building is based on the
above mentioned factors and on information
collected in the Bureauona possible time lagfrom
various sources: questionnaires sent to reporters
not yet returned, newspaper clippings, adver
tisements, etc.

Each half year, duirng one year and a half
after the surveyed half year, the previous time
lag estimate for the respective half year is
cancelled by the addition of the data received
later and by a new estimate of the future time
lag.

The time lag estimates which have been ad
ded to the private building data for 1971, were
9 percent of total building begun and 6 percent
of total bulding 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.

Construction was commenced in the same
year in which the permits were issued.

Buildings were completed within one year
after the date of issue of the permit.

As of 1968, most of these commissions
supply data on beginning and completion for
all buildings on areas exceeding 300 sq.m.

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 residential
buildings and expenses on development, taxes,
proift margin, etc.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

The valueof investments in private building
(19601962) and public building (19601961)
is obtained by multiplying the physical const
ruction data (average area of building begun
and completed) by the average price of one
square meter in each type of construction.

The sources of the physical data are detailed
above. The price of the various types of residen
tial building was obtained on the base of data
collected from the Land Registry Oiffce (Tabu),
the Ministry of Housing and from various con
tractors.

The gross capital formation in private resi
dential building for 1963 and after was calcu
lated by an improved method, according to
which a separate weight was given to the areas
of building begun and completed in each quarter
of the year, the average price per square meter
of residential building being based on ifndings
of periodical surveys (from 1965).

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 under construction. These stages
were translated into ifnancial terms through the
expenses on a dwelling unit, to which develop
ment, general and similar expenses were added.

Most data were supplied by the Ministry of
Housing and the Jewish Agency.

SURVEY OF NEW UNSOLD DWELLINGS
IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Central Bureau of
Statistics began conducting half year surveys on
new unsold dwellings in the private building, on
the commission of the Ministry of Housing.
These surveys are conducted in 33 towns and
urban settlements : Jerusalem, Tel AvivYafo,
Haifa, Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva, Bene
Beraq, Bat Yam, Givatayim, Herzeliyya,
Hadera, Holon, Tiberias, Kefar Sava, Lod,
Nahariyya, Nes Ziyyona, Netanya, Akko, Afula,
Pardes Hanna, Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat Ata,
Qiryat Bialik, Qiryat Yam, Qiryat Motzkin,
Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat Gan,
Ramat HaSharon, Raanana.
DEFINITIONS

New dwelling: a dwelling completed within
the 15 months preceding the survey, or a dwelling
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living rooms: bedrooms; parlours, din1
ing rooms, nurseriesetc., halls of 6 sq.m. and
above. Not included are service rooms :kitchens, ■

conveniences, bathrooms, halls of 6 sq.m. and
less.'/ ; . '

Initiating: planning of building (location
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.

New residentialbuilding "\s a building of
whose area 75 0/o 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.
357 (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 alterations in 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 HaSharon, 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 AvivYafo;

15 building companies.
The Ministry of Housing.
The Ministry ofLabourPublic Works
Department.

Other Government Oiffces ;

The Jewish Agency.
Higher education institutions.
Industrial enterprises, boarding houses

and hotels : beside the current reports of the
local authorities on industrial structures and

buildings for hotels and boarding houses, ques11
tionnaires . are sent to these establishments
requesting particulars on the building carried out
bythem. Addressesare obtained from reports of;
the Ministry of Commerce and Industry and the:
Tourist Development Corporation Ltd., on nar
mes of industrial enterprises, boarding houses
and hotels who applied for loans 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,'
GatLakhish, HaGilboa, Central Galilee, Central;
Lower Galilee, HaDarom, Southern Sharon,
Hevel Elot, Zevulun, Hof HaCarmel, Hof Ha'
Sharon, Tovim, Yizreelim, Merom HaGalil,
Lodim, Ma'ale Yehuda, Menashe, NofHaGalil,
Nazareth, Sumkhi, Emeq HaYarden, Emeq
Hefer, Northern Sharon, Shikmim, Soregot,
Shimonim, Shefaram and Sharonim and.
Tamar Ramat HaNegev.
b. Special Commissions : Ofaqim, Bet Shemesh,
Dimona, Yeroham, Mizpe Ramon, Nazerat Ulit
Netivot, Arad and Sederot.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

Compilation of Data
Data on building are compiled from the

reports, obtained from the different sourcesafter,
elimination of duplications (details see above).

The reports of the local authoirties 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).

Thebuilding and planning commissions, not:
yet reporting on the beginning and completion of
building, supply information on buildingpermits
issued by them. Based on this information,
estimates for the beginning and completion of
building within their jurisdiction are drawn up
(method of compilation in these commissions,
see below). sinceJuly 1967, data include building
activities in East Jerusalem.

The summary of building does not include
theconstructionworkofthe MinistryofDefence,■
the I.D.F., as well as unauthorized building.
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;.JEECHNICAL SERIES . . י .י,..,:.1. . ו

. (10) Industrial Production and Employment
■'■;: Indexes. ;. ■■ ;'. . //.i'
(15)יי' Seasonally in Israel '■v <.' ■' .'
.*<. . .■. י ... ... . . , ,.■ ... ■ :.:< .:.■.. . .י

1 ■,
CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1963
PUBLICATIONS

1. .
La■■

Preliminary Data from  Stage "A";
,2. Establishments ^nd Employed Persons in

Industry, by BranchMay 1965....■;..■. ;

v3., Classiifcationof Industiral Branches.:
.'4'.; Establishmentsand Employed Persons, in
ii !"..Industry,' by■Settlement:May' 1965^.1" ■ '
.5V;. Atlas of Industry and Carfts^i965iData

from .Stage "A" . . .. _., .

^Preliminary :Data from Stage ■'1'B" :.; ;.
:General Data from Stage "B" ■"'. ■'' ■. ;■ ■

Detailfd DatafromStage"Biil. / '
Food Industry ' ~~i ,>~ \'

■■!II:

8.
.9 Textiles, Clothing, Leather and its Products

T0'. Mining and Quarrying,' Wood andFurhr
ture, NonMetallic Mineral Products J 1' '

 <  :י ".: .' ! ■ ■.n, ■ 1 .

11. Rubber and Plastic Products and jChemi
v ■ cals ■■: /   ■/,■.,.. .נלל'
.12. Paper and Cardboard, .Printingand iPu

Wishing ,Diamond andMiscellaneous !.;!.; >

13. Basic Metal Industries, Metal  ProMits',
:'. Electrical .and Electronic Equipment and

TransportEquipment .. .  : \ . . . j'.;.'i.,4

OTHER . PUBLICATIONS, , ■ . . r;^ .. ,

:♦ WAGES IN INDUSTRY (August■: 1955)
The Central Federation' of Jewish ■Labour :ih
Israel .:'.' ' . ■■. .''  .. _ .:.■ \,.:.>1:f
* SOCIAL BENEFITSIN' INDUSTRY (end
;of 1955) ■ ■■' : ; v,r.  :: .■ ■ .Y

The General Federation of Jewish Labb'ur';1n
Israel ' ' ' ■ '' 'v":*

The'■ Manufacturers Association' in Israel
)Labour Division).: . : _ ■> "■■■■■■ ;

 u :

CHAPTER ^.ELECTRICITYAND WATER
'>.:;;1;■ * electricity :: . ■ ;

, ,, Data are received from the Israel Electric
Corporation. ...tj.. ,

In the years 195Oi955 the data of the
1Israel Electirc Corporation' and the Jerusalem
Electirc arid Public Service Corporation Ltd.,
:Were ■not included.   ■;ii ■

■ K. :.■ ■■ y;,:,,i ..WATER.' ■ :/i piv ,

The generalwater consumption 1data■■ are

obtained rfom the Water Commission"of : the
Ministry ofAgriculture, who prepares statistical
summaries . from monthlyreturns submitted by
all consumers. . ■ ■' ' ■:' ■ '■'/ ■'■::■

Typeofsettlement is according; to the classi
ficatioir usedby .the :Water Commission, .who
.supplies thedata.:This ,classification differs from
that used.by. the Bureau. , .:. .. . . ;:. ,: r ,::,v,

.CHAPTER XVI. CONSTRUCTIONio \r:u■.■ ■,;*>.; '■.,,ו;י ■. .'.r :'.

(^'■ ^ ■■' BUILDING .'.'■!

(;;;' " v;jVi?PHVsicA£;'r3ATA::1'ir ;s?j)
..JPjEFJ.ViTiTOSAND,EXPLANATIONS. ■> , .. ...

Building Begun: beginning thediggjngof the

Area,wyier, comlri{cUc^t: building area?.cy
dwelling ,whose building.,rja;d_.begun. ^ hasriQt
yet been 'cdm'piete'd' ai"tte'saidda'te?' ' t.,1,.

Building completed: when the building is

or1... .r/d:s<;■.

technically completedan^^eady'td .: serve its
function■ orhasbeguttJieing.' used. 1J .? (3.;)

' "Area 'includes s'ih6J outer* walls';.1 efalciiinies
.andthe <bnilt up'areaibelow the pillars^ O'V'i

^'~Dwetting: a '"room^ pr " combination ^ 0
rooms inp'ef rnaire'nt' ''orJtS'mpdrary . strut^n'reS,
intended .Sat :'dwell'ingjpurposeS/' an^iincidih^
conveniences which have taiiepara'te) entrance
from the street or a space in eommonwith
other apartments in thebuilding. 'i'a> m.im (*1
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The framework for the sample of indexes
was the list of industry and crafts establishments
with employees obtained from the 1965 Census
of Industry and Crafts, completions of esta
blishments which were not enumerated in that
census and whose existance was reported by
various sources and also new establishments,
opened after the year of the census (1965) and
whose existence was reported up to March 1969.

The sample of the new indexes includes all
establishments with 50 and more employed per
sons. The rest of the establishments were distri
buted into 5 size strata (by number of employed
persons in establishment) in each subbranch
with sampling fractures of 1/2  1/48, while the
strata of large establishments were given higher
sampling fractures.

The establishments included in the sample
engage about 70 per cent of the total employed
persons in the population.

The new sample is updated each month by
addition of new establishments, by the same
method as that of the original sample.

The changes occurring in subbranches are
weighted according to their value added in the
branch. The indexes for the main branches and
for the total industry are weighted according to
the value added in the main branch and in the
total. A source of weights for subbranches and
main branches is the census value added accord
ing to production factors, as obtained from pre
liminary summariesof the 1968 surveyof industry
and crafts ; this is done because of the lack of
sufifcient data for all the establishments (incl.
those with 14 employed persons, for the base
year  1968). Comparison of relative distribu
tion of the value added of the establishments
with 5 or more employed persons and all the

establishments' employees, according to the 1965
census, did not show any signiifcant differences.

With the introduction of the 1970 classiif
cation, weights and indexes in the branches of
textiles, metal products and machinery were up
dated.

RELIABILITY OF THE DATA

As in any other statistical survey, the data
inthis 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.

3. Incomplete reporting. On the date ifxed
for the completion of the survey and the sum
ming upof the provisional results, 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)
(337) Industry and Crafts Surveys (1966; 1967)
(351) Industry and Crafts Surveys (1968)
(372) Industry and Crafts Surveys (1969(

)*( Hebrew only.
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SKILLED MANPOWER SURVEY

(Table XTV/12)

The Skilled Manpower Survey covers about
1,450 industrial establishments with five em
ployed persons or more: about 1,250 establish

ments from the 1969 survey of industry and
crafts with twenty employed persons or more
and about 200 smaller establishments (519
employed persons) which were included as a
subsample out of some 700 remaining esta
blishments of the abovementioned survey of
industry and crafts.

Table A. Establishments, Employement, Wages and Salaries, Gross Output and Census
Value Added According to the New 1970 Classification

(1968(

Code

Leather
and

leather
products

15

Wood and
wood

products

16

Metal
products

22

Transport
equipment

26

88802506223Establishments
11,13719,2069,7263,685Employed persons
11,00318,2038,9153,338Employees
2,9604,6322,332940Work days (thousands(

131,041150,70972,32421,672Wages and salary(incl. other labour expenses) 1
352,778600,062314,81689,843Gross output (at market prices) 1

210,530287,521136,75534,829Census value added (at market prices( '

Indexes of Industry (Tables XIV/8XIV/10)
The Indexes of Industry measure the mon

thly changes in the industiral 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. Since 1969, this abstract pre
sents a new, updated and corrected system of
industrial indexes for the period since 1969 with
the base: average 1968=100. The old index
which was used up to 1969 (see Abstract 21) was
based on: average 1958=100 and had been up

dated since 1964 on the base: 1963=100 (but
was presented by chaining to 1958=100). Table
XIV/8 brings monthly averages for the period
19581970, for the total industry, with the
old indexes chained to the new indexes through
average 1968=100.

The main changes made in the new indexes
as against the old ones, in addition to changes
in the classification, are as follows : a new and
enlarged sample of about 2,500 establishments
with employees (as against 1,300 establishments
in the previous sample) and updating of the set
of indicators for the industrial production index.
The number of indicators in the new index and
the weight of the value added of the indicators
are compared with the previous indexes (1963)
in the following table.

Table B. Number of Indicators and Value Added, by Type

Type Indicators
1963 1968

Value added(percen(
1963 1968

TOTAL
Products (quantities)
Use of materials (quantities)
Gross revenue at constant prices
Mandays actually worked

100.0100.0284267

44.742.7199183
0.93.1' 24

48.844.87263
5.69.41117

1 IL. thousand.
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■ Industiral production in the. indexes of in.
dustry is deifned as the added value at ifxed
prices, produced by the ,entire industrial sector,
and by each one of its branches.

SOURCES . ■' ' ■■ .  ■.. .

Surveys of Industry and Crafts (Tables
XIV/17) andSkilled Manpower Survey (Table
XIV/12) are based on data obtained directly
from the establishments. ... יי י י ■ ■ ■

Indexes of Industry (Tables XIV/810).
Data forthe 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
tioh").ATpartof the data for the calculation
of the Indexes of Industry is obtainedfrom
other sources (See: "Production of Industiral
GoodsYbelow). . ■ 

Production of Industrial Goods
)TableXIV/1 3).

Data on production quantities of certain
products are based on monthlyreports received
from .the following sources : crude oil from
the . Ministry of Development; food (except
sugar) and cottonyarnfrom the Ministry of
Commerce and Industry ; textiles, alcoholic
beverages.and goods subject to excise duty 
from the Department of Customs and Excise.
Reports relating to all other sectionsof industrial
production are received directly from the rele
vant establishments,

Electricity (Table XIV/1 1) ■ ■ ' ":';

The data are obtained from the Israel Elec
trical Corporation Ltd. and from industrial
:establishments with power stations with a regis
tered.capacity of300 or more kilowatts. ., .

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION j■:. ■., . .f . .vr..v. /;...f

The SurveysOF' Industry and CrAfts לי

(Tabre¥X1y/1XI:y/7r : ' 7y:i""'V"'l:r■
■.;;. :,?he surveysof'industry andcrafts aresarnple"

surveys. The surveys conductedthrough, 1964
related to all the establishnients engaging em
Pf,oy£5sThese surveys included about 3,000
eifablishmentsijThe Census ;of Industry and
Cratfs. which.\vasconducted for 1.965 relatedto
all the establishments as well as selfemployed

persons who did notengage. employees., The
data from the Census presented in the Abstract
were obtained from its second stage in which
the investigation was also a sample investiga
tion, the sample including about 6,000 esta
blishments. ' .., ■''■''' . .

In the Surveys of 19661970the :■sample
included 2,2002,400 establishments engaging 5

or more employees whereas the establishments
engaging 14 employees were. investigated in
1966, 1968. through 1970 in a most restricted
fashion, by the "area sample" method. The
estimate of the number of these establishments
)engaging] 4 employed" persons)  and their
employed persons for 1969/70 is included in
Table XIV/1.

In order to limit the population differences
to a minimum and to enable the presentation of
a"longterm seires'df data,only"d'ata7relating to
the group of establishments engaging. 5 em
ployees or more were published in the Abstract.

The main difference betweenthe 1968 and
the surveyssince 1969 is, that the 1968 Industry
Survey is still based on the old classiifcation of
economic branches (see Censusof Industry aird
Crafts 1965 publication No. 3, 1966). In order to
link thetwo surveys, table A brings the data of
the 1968 survey according to the new classiif
cation (1970). The data relate to all the major
branches from which certain activities have been
eliminated according 10 the new classiifcation
and transferred to services, suchas:the sub
branch "garages" was taken out ofthe major
branch "transport equipment", or subbranch
"shoes repairs"of■"leather and its products"..
An important change occurred withthe transfer
of surfbraneh "metal furniture"■ from major
branch "wood, wood productsarid furniture" to
the "metal products" branch. ..: v■■■::  ':■..v.

: On the.other hand, 11. wasnotyet possible
in the., 1968 survey; to transfer;same■.activities
from the old* classiifcation to the new,: whenever
the structure of the minor branches differ be
tween the two classiifcations, e.g. : "knitting of

A■:fabricsandknitwear manufacture1' was included
"entierly"in"'TextiIesT wifereas~accorainglothe
new classiifcation only.part of /( is classiifed in
this■myopbranch(knktingoffabrics); "knitted
outerwear1' and"knitted uir'defwear" are includ
ed, by the new classiifcation,in "clothing''.

Another minofbrar^ work
shops" is'still injiirfdeii'in "ma&nnery^'although a,great..partM:'iil(me'fSLc'fii'ppin^
transferred to "metal products". .>.a';3,t.1 .jv r
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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.

Skilled workers, such as electircians, lock
smiths, ^., are workers who were qualiifed by
vocational schools or acquired their skill on the
job, after a training period of two years at least.

Academicians are workers employed on
jobs which require higher education, whether
they have a degree or not, e.g., students or
technicians employed in an academical post.

Techniciansandpractical engineers are wor
kers employed on ^0^^^ of technicians and
practical engineers with diplomas of authorized
schools for such studies, or persons employed
on such posts who didnot complete such schools,
but have the practical experience on a similar
level with qualiifed techinicians and practical
engineers.

Employedpersons are the employees, owners
and unpaid family members.

Mandays worked 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.

Paidabsence is holidays, sick leave, etc. for
which the workers are paid by the establishment.

Possible workdays are all days of the year
except recognized rest days (Sabbaths, and
ofifcial holidays).

Wages and salaries are all the payments
appearing on the employees payrolls, e.g. basic
wage, cost of living allowance, seniority allo
wance, family allowance etc., and other benefits
deriving from various agreements, overtime pay,
bonuses, premiums and the "13th month salary",
In 1966 and 1967, the Census and Surveys of
Industry and Crafts include the allocated wage
for qibbuz members but not payments to law
yers, accountants etc., who are not employees
of the establishment. The data for the years
1964 and since 1968 donot include the allocated
wage for qibbuz members who are considered
owners (see below).

In the industrial indexes the wages do not
include nonrecurrent yearly grants of workers
)e.g. 13th month salary) and backpay for earlier
peirods.

Other labour expenses are the expenses of
the establishment connected with the employ
ment of employees which do not usually ap

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 labour expenses 
averagepermanday actually worked are coarpu
ted by dividing total wages and other labour
expenses by the total mandays worked by em
ployees.

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).

Consumption ofmaterial, at current prices,
includes the cost of raw materials, packing
materials, auxiliary mateirals, water, fuel
and electricity, the cost of piecework per
formed for the establishment with its own
mateirals 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 value of the
stock (excluding stock of ifnished products)
during the year.

Revenue at current prices includes : 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 prices, i.e. in
eluding indirect taxes but not including sub
sidies and grants for encouraging exports.

Census value added is deifned as the diffe
rence between the gross output and the con
sumption of mateirals, 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.
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CHAPTER XIV. INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. The data of the Census of Indus
try and Crafts for 1965/66 presented in Tables
XIV/4XIV/7 cover all the establishments en
gaging 5 employed persons or more belonging
to the main branches: "mining and quarrying"
and "manufacturing" as deifned in the Classiif
cation of Industrial Branches (Publications of
the Census of Industry and Crafts 1965, No. 3,
1966), excluding nonproift establishments and
quibbuz establishments operating solely for the
needs of the quibbuz.

The population of the Industry and Crafts
Surveys 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.

The 1969 survey population includes esta
blishments of the industrial branches mining
and industry as classiifed in the new standard
classiifcation of all economic activities 1970 1.

According to this classiifcation, a few activities
have been excluded such as: garages, repair of
shoes and other establishments engaged in va
rious types of repairs. Some of the activities
were also transferred from one branch to another
(see below).

Table XIV/1 includes also data relating to
the entire industrial establishment population,
including selfemployed who do not engage em
ployees.

The Industry and Crafts Survey data pre
sented in Tables XIV/27 relate to establish
ments engaging 5 more or employed persons.

The industrial indexes data(Tables XIV/8
XIV/10 realte to establishments engaging at least
one employee.

Data on industrial consumption of electri
city and production of industrial goods (Tables
XIV/1 1 andXIV/1 3) relate to all industry and
crafts establishments.

The population of the Skilled Manpower
Survey (Table XIV/12) is identical with the
population of the industry and Crafts Survey
1969 but does not cover the diamond branch.

Classiifcation by branches. In the Surveys
of Industry and the Census of Industry the esta
blishments were classified according to branches

on the basis of their main acitvity during the
reportyear,Consequently, one establishmentmay
be classiifed in different branches in different
years. The classiifcation of establishments in
the Industrial Indexes from 1969 onwards (on
the base: 1968 = 100) is similar to the clas
siifcation in the Survey of Industry and Crafts
for 1969/70.

The calssiifcation by branches of the Skilled
Manpower Survey is based on the previous
classiifcation of industrial branches (see publi
cations of the Census of Industry and Crafts
1965, No. 3).

Investigation period. The data of the
Industry and Crafts Census and the Industry and
Crafts Survey relate to the budget year; the
data on the Industry and Crafts Survey 1958, the
Industrial Indexes, industrial production and
electricity relate to the calendar year 2.

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.

Type of legal 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 typeof legal organiza
tionof the qibbuz itself, i.e., a cooperativesociety.

Employees are all workers appearing on
the payrolls for employees and also members
ofcooperative societies.

From the 1968 survey onwards, unsalaried
qibbuz members employed in a qibbuz establish
ment are considered to be owners; in the Census
and in the 1966 and 1967 surveys and in the
indexes up to 1967 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

1 Standard Industrial Classiifcation of All Economic Activities 1970, Technical Series No. 33, Central Bureau ofStatistics.
2 . See ExplanatoryNotes below. .
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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
vestigaticns. Details on the citrus account have
been published by the Bureau (see list below(.

MEANS OF PRODUCTION
(Tables XIII/34XIII/39)

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Liverstock numbers. For dairy cattle the
main estimating basis is a benchmark derived
from a sample survey of the Institute ofFarm In
come Research. The beef, cattle and sheep data
are based mainly on registrations carired 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
AgircuJtural Machinery and on current data of
the Mechanization Division of the Ministry of
Agirculture.

Use of selected fodders for animal feeding.
Total consumption is obtained by adding net im
ports to local production, making due allowance
for nonfeed use, waste and changes in stocks.

The main sources are the vairous CBS seires and
information supplied by the Ministry of Agir
culture.

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.

Agricultural water consumption. The esti
mated breakdown of the agircultural water con
sumption by branch, is prepared by the Central
Bureau of Statistics in consultation with the
Water Commission and various experts of the
Ministry of Agriculture. The main basis for this
breakdown are the data on the irrigated area
of the different crops and estimates of their
water duty.

"Type of Settlement" is according to the
Water Commission, which supplies the data.
This classiifcation differs from that used by
the Bureau.

Fertilizer consumption. The data on 10
cally produced fertilizers are obtained from the
producers, those on imported fertlizers from the
Ministryof Agriculture.

Pesticides. The data are supplied by the
Plant Protection Division of the Ministry oi
Agriculture, mainly on the basis of administra
tive records.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)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

Agirculture (19521963)
(224) Citrus Sector Accounts, 1962/63

1967/68) Output, Input and Proiftability.

)284(♦

)316(
)326(

)327(

Citrus Sector Account
(1962/631967/68)
Citrus in. Israel (1969)
Agriculture in Israel1948/49  1968/69 ,
Statistical Series PartI
Agriculture in Israel, 1948/49  1968/69,
Statistical Series  Part II

TECHNICAL SERIES

(21) Agircultural Statistics in Israel
(35) Citrus Crop Forecast in Israel  Metho

dology***

* Hebrewonly.
.. In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
**. In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
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SlaughteringofLivestock '" 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 arrive
at the liveweight slaughtered, the CBS multiplies
the number of heads slaughtered in each weight
group by the average weight of animals in the
group, as estimated in consultation with the
Ministry of Agriculture.

FARM INCOME
(Tables XIII/24XIII/33)

DEFINITIONS

Population. Tables XIII/24 and XIH/25 refer
to the whole branch. Accounts of the sub
branches (except citrus) relate (0 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; ^ constitutes the
income of all factors of production operating jn
agriculture.

Output is the value of agricultural produc
tion (excl. intermediate produce) with the addi
tionof output 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.

Agriculture Branch Accounts
)Tables XIII/24 and Xin/25)
SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Production for investment. The data in
respect of afforestation, land reclamation, drai
nage etc. are supplied by the Land Develop
ment Authority.Fruit plantation data depend on
a normative computation of the cultivation costs
ofnew plantations,

Purchased inputs are a global estimate for
each of the main .input items, witha maximum
use of the existent data for each input, e.g.;
imports of inputs and their sale by factories,
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 inventorymethod.

Wages are based mainly on employers' re
ports to the National Insurance Institute (see
Chapter XII  Labour and Wages). To this, an
estimate for uninsured workers is added. I

Interest and rent. Rent is obtained chielfy
from the Land Administration. Data on interest
are orugh estimates based on the settlement 1

balance sheets. ' ■

Returns to own work and capitaland proift
are obtained by deducting wages, interest and 1

rent from the income originating in agriculture. 1

Indexes
Changes in quantity and pirceof the various

components of the agricultural account (Table
XIII/24) were computed using the value at pre
vious year's prices.

Price and quantity indexes of purchased in.
puts (Table XIII/25) were computed by various
methods according to the peirod and the data
available. Quantity indexes were as far as pos
sible computed at constant prices of a base year.
The base year used forcomputing the index varies
for the different peirods (1955 for 19521961/62
and 1963/64 for 1961/62  1965/66 and the pre.
ceding years since 1966/67); but in Table XHI/25
they are all presented on a 1967/68 base.

If no clear price is available for an item,
)e.g., pesticides, taxes, transportation, etc.) the
pirce indexes presented in Chapter x _ Pnces
are used.

Accounts of SubBranches
)Tables XIII/26XIII/33)

Cotton, sugarbeet, fruit ,poultry and da/rv
farming. Accounts are based on surveys conduc
ted by the Institute of Farm Income Research in
cooperation with the Central Bureau of Statis
tics. Detailed accounts are published annually
by theInstitute 1; a concise publication on
methodology has also been issued 2.

I Instate otF^come Research m Cooperation with the Central Bureauof Statistics,TheProiftabilityofSugarGrowing
2Y^ZLliV T "1 C0"m Cr0™* <" <™<■ ™* ™<? *"""* ''' '™.,PubattionsScries AD*

lxxvh



data, which are of high reliability, were supple
mented by estimates of private sales, home con
sumption and intermediate produce.

Field crop production is estimated mainly
from two sources : (a) the multiplication of the
per dunam yield by the area sown : (b) informa
tion from marketing boards.

Valueof production. Most prices used for
arirving at the production value are those used
for the Index of Output aird Input in Agri
culture (see Chapter X  Prices). Prices for
minor products which are not systematically col
lected for these indices are obtained mainly
through enquiires among merchants and experts.

Indexes of agricultural production. The
quantity index in Table XIII/11 is generally ob
tained according to the Laspeyres formula:

^PpQn
^PoQo

Where: priceofbase year = Po

quantity ofbase year = Qo

quantityofcurrent year = Qn

The indexes for the period 1961/62 
1970/71 are here computed on the basis 1967/68\
= 100. The indexes up to 1961/62 were calcu
lated on a 1948/49 basis but are here presented
on a 1967/68 basis. In view of the linking pro
cedure, the multiplication of the quantity index
by the pirce index need not always give the pre
cisevalue index,

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 pirce 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 arrive at the quan
tity index.

Differences between citrus indexes as given
here and in Table X/ll are due to the fact that
in the computation for Table X/ll each citrus va
irety is regarded as a single commodity while
here each variety is taken as consisting of two
commodities : a. top quality (for export) and
b. second quality (not exportable).

Other differences between the price indexes
of agircultural production as given here and the
pirce index of agricultural output as given in
Chapter X, are due mainly to differences in deif

nition. Whereas the pirce indexes here relate to
the entire agricultural production. Those in
Chapter X relate to the traded produce only.
Moreover, the production price index relates to
the production year, whereas the output pirce
index relates to the marketing period.

ORGANIZED MARKETING AND
ALLIED SERIES
(Tables Xm/17XIII/23)

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, eggsandifsh consists of market
ing by authorized wholesalers and production
boards (including authorized direct sales by pro
ducers for all forms ofdisposal).

Supplyof 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.

Slaughtering of livestock in slaughterhouses
covers all slaughter houses supervised by the
Veterinary Service.

■SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

\ Fruit and vegetables. The data on the orga
nized marketing of vegetable and fruit are col
lected monthly from all ofifcially recognized
wholesalers; data on the supplyoffruit and vege
tables to industry are based on an annual survey
of all factories concerned.

Fish. Monthly data are obtained from the
Fisheries Department of the Ministry of Agri
culture.

Citrus. Organized marketing data in Table
XIII/18, for exports, consemption and industry,
are supplied bythe Citrus Marketing Board.
Data on\home consumption and private sales
are obtained by a supplementary estimate.

Olives and olive oil. Production is esti
mated in consultation with the Olive Marketing
Board and Ministry of Agriculture experts, re
lying largely on an annual surveyofoil presses.

Milk, poultry and eggs. Organized market
ing data are derived from the records of the
milk and poultry marketing boards.
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CHAPTER XIII. AGRICULTURE

The detailed agricultural statistical series for
the Peirod 1949/501968/69 have been published
by the Central Bureau of Statistics in the Special
Series Nos. 326 and 327.

The sources and methodology of the agri
cultural statistics were fully described in 1964
in the Bureau's Technical Publication No. 21.
The introduction below gives a summary des
cription of these sources and methods with Spe
cial mention of the relatively few changes which
have been introduced since 1964.

The economic branch agriculture includes
agirculture, forestry and ifshing.

Data cover East Jerusalem as from 1967/68.
The Tables are drawn up according to the

new classiifcation introduced in 1970.
Accordingly, groundnuts appear under ifeld

crops, while melons and pumpkins appear
consistently as a subgroup of the main group
"vegetables, potatoes, melons and pumpkins".

Unless otherwise stated, the years are agri
cultural years starting on October 1 .

AREA AND YIELDS
(Tables Xni/lXni/10)

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) duirngthe 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 tab'/es,
auxiliary irrigation is included with "uririr
gated." Separate data for auxiliary irirgation
are published in the Monthly Bulletin of Sta
tistics. ,

Average yield per dunam is calculated on
the grosscultivated 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.

The fruit plantation area is obtained from
the updating of benchmarks, according 10

current information obtained mainly rfom re.
cords kept by the Ministry of Agriculture and
professional organizations.

The 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 Authoirty.

Average ifeld crop yield estimates are
based mainly on a seasonal enquiry of farms
cultivatingat least ten dunams.

PRODUCTION AND
PRODUCTION VALUE
(Tables XIII/12Xm/16)

DEFINITIONS

Production includes production for market
ing, h.ome consumption on the farm and changes
in livestock inventory. It does not include "pro
due don for investment" (see below). Production,
as presented in most tables, includes also inter
mediate produce (see below), while Table
XIII/16 presents the agricultural production
both with and without intermediate produce.

Production value is given at producers1 prices
at the ifrst point of sale, which is in a large num
berof cases the wholesale market.

Disposal (Tables XIII/14 and XIII/15)
For local consumption: the produce des

tined for direct consumption by the population
of Israel, excluding "home consumption".

Direct exports are exports of fresh agri
cultural produce.

For local industry includes the entire pro
duce supplied 10 industry, including produce
exported after processing.

Home consumption refers to produce con
sumed by thefarmer's household.

Intermediate produce is produce which re
enters agricultural production (e.g., locally
grown barley used for livestock feeding).

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION
Production. Data are based on a large va

rietyofsources,
Estimates of fruit, poultry, beef, milk, eggs

and ifsh production are based on "organized
marketing and allied series" (see below). These
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3. The housing item is included in the Con
sumer Pirce Index in a composition which dif
fers from thatof the C.o.L. Allowance. Thehous
ing basket for the calculation of the allowance in
eludes only those items which are not simulta
neously incomes of the families, owning their
dwellings, from their property.

The C.o.L. Allowance is computed in rela
tion to the New Basic Salary, i.e. to the salary
earned at theend of1956 in addition to the allow
ance on 31 XII 1965 according to 249 points of
the Index (base: September 1951  100). This al
lowance was paid also on senioirty 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.

Asfrom August, 1966, a "dearth allowance"
has been paid inaddition to the C.o.L. Allowance
to low wage earners. This allowance is paid by
the employers, and theseamounts are reimbursed
by the National Insurance Institute, from the
Treasury.

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 (19551961)
(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 (1964 1966)
(245) Employment and Wages of Employees

(1966) ..
(257) Strikes and Lockouts (19651967)
(273) Labour Force Surveys (1967)
(305) Labour Force Surveys (1968)
(333) Labour Force Surveys (1969)
(376) Labour Force Surveys (1970(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961
PUBLICATIONS

(2) Classiifcation of Economic Branches

(3) Classiifcation of Occupations

(9) Labour Force  Part I  Labour Force
Characteirstics (Weekly) and Employed
Persons, by Economic Branch, Occupa
tion and Employment Status  Data
from Stage "B" of the Census

(18) The Settlements of Israel  Part IV 
LengthofResidence in Settlement, Num
ber of Years ofStudy, Extent of Hebrew
Speaking, Labour Force Participation
and Economic Branch ofEmployed Per
sons  Data from Stage "B" of the
Census

(21) Labour Force  Part II  Labour Force
Characteirstics and Employed Persons,
by Educational Attainment and Litera
cy  Data from Stage "B"of the 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.
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STRIKES AND LOCKOUTS
Data were based up to 1965 on reports

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.

Since 1966 data appearing in this Abstract
have been received from the establishments
themselves, where the strikes or lockouts took
place.

Since 1971, data on strikes and lockouts
have been compiled by the Labour Relations
Division of the Ministry of Labour in coope
ration with the Economic and Social Research
Instituteofthe Histadrut and the Manufacturers'
Association, with the advice of the Central Bu
reau of Statistics.

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
ofcomputation and payment.

The preceding table presents the maximum
Co. L.Allowance amounts to employees and the
Consumer Pirce Index between January 1, 1952
and July 15, 1957. This is the cummulative C.o.L.
Allowance given to workers on monthly salaries
exceeding IL. 80 until December 15, 1956; and
between December 15, 1953 and July 15, 1957
the allowance was granted on monthly salaries
exceeding IL. 125.

The calculaton 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
figures and its components (annual or biannual
averages) whereas the Index is compiled and
published monthly.

COST OF LIVING ALLOWANCE

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

In accordance with the C.o.L. Allowance
agreements the Consumer Price Index and its
components serve as the basis for computing
the C.o.L. Allowance to the wage tariffs.

Period Consumer
Price Index

As from 161 1952
As from 16 IU 1952
As from 16 IV 1952
As from 16V 1952
As from 16 VII 1952
As from 16 IX 1952
As from 16 XII 1952
As from 16 III 1953
As from 16 VI 1953
As from 16 IX 1953
As from 16 XII 1953
As from 16 III 1954
Asfrom 16 IX 1954
As from 16 XII 1954
As from 16 IX 1955
As from 16 Xn 1955
As from 16 III 1956
16 VI 195615 VH 1957

Maximum
C.o.L.

Allowance

5.60107
16.00120
25.60132
35.20144
45.60157
52.00165
60.00175
65.60182
72.80191

. 80.80201
89.55208
99.55216
107.05222
114.55228
118.30231
124.55236
128.30239
140.80249

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, becauseof the large lfuctuations.

Rates of C.o.L. Allowance

C.o.L.
Maximum C.o.L.Allow
Allowance in IL.ance as "/0

ofPeriod
the New

PerPerBasic
DayMonthSalary

As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from
As from

16 VII 1957
16 VII 1958
16 VII 1960
16 VII 1961
16 Vn 1962
16 I 1963
16 I 1964
16X 1964
161
161
161
1X11
II

1965
1966
1966
1970
1972

3.2
6.8
9.7
14.7
22.6
28.9
33.6
37.6
38.5
47.8
51.8
55.4
63.4

16.00
34.00
48.50
73.50
113.00
144.50
177.40
205.40
211.70
276.80
304.80
330.00
386.00

0.64
1.36
1.94
2.94
4.52
5.78
7.10
8.22
8.47
11.07
12.19
13.20
15.44
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c. The processing of data on permanent ear
ployees, in addition to total employees,
was discontinued. This segment was found
to be ofno signiifcance.
The investigatedpopulation. The population

of the establishments includes all employers who
engage at least one employee. It does not m
elude: qibbuz members working in the qibbuzim
or in enterprises owned by the qibbuzim;
owners working in their own enterprises, voca
tional school pupils and household help. Coope
rative members are included.

The frame. The sampling frame is based on
the employer cardifle of the National Insu
ranee Institute updated for March 1969. To
this cardifle were added other establishments
according to current reporting to the cardifle.

The sample includes about 4,800 establish
ments which cover about 70 per cent of the em
ployeeposts in the population.

The sampling was made according to strata
of size groups in each major branch. A size group
is the number of employee posts in an establish
ment on the date of updating the cardifle for
sampling. The size groups are: 14, 59, 1019,
2029, 3049, 5074, 75+ employee posts.

In each branch, establishments of size
group 75 + were sampled with certainty and in
some branches, establishments of smaller size
groups were also sampled with certainty. In
other strata, the sampling fractions fluctuate
from 1/2 to 1/50; strata of larger establishments
were generally given higher sampling fractions.

The sample is updated monthly by the
addition of more establishments according to
the principles of the original sampling; these
establishments are taken from the information
on newly opened establishments.

Because of changing the sample and its
alteration, data according to the new sample,
since 1968, should not be considered as an un
broken continuation of the data according to
the old sample.

REGISTERED UNEMPLOYMENT AND
RELIEF WORK

DEFINITIONS
An employmentseeker is any person who

registered at the labour exchange at least once a
month for employment. An unemployed is a
person for whom at least one unemployment day
was registered during the month.

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.

Monthly average of unemployment days per
unemployed is computed by dividing the total
unemployment days in a month by the number
of registered unemployedof that month.

Persons who registered for work at least
once a year aredefined as "registered".

Referrals to employment vacancies by means
ofa letter, means the sending of an employed to
a place of work following the request of an
employer.

Application for workers: application of
employers to Labour exchanges for workers.

Unfuliflled applications: application dur
ing the month for workers which could not be
supplied by the Labour Exchanges during that
month.

SOURCES
Data on registered unemployment up to

March 1959 are based on registration for work
at labour exchanges afifliated to the Labour
Centre and at labour exchanges in minorities'
settlements.

Since January 1954, data include also regist
ration of nonJews at Labour Exchanges which
are under the Ministryof Labour. 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
were not registered as unemployed were also
included.

In April 1959 Labour Exchanges became
governmental authorities under the employ
ment Service of the Ministry of Labour. Data on
adult workseekers do not include registration
at exchanges of students, academicians, seamen
and charwomen. Dataon youth labourexchanges
are given in a separate table.

Tables on relief work were eliminated be
cause of the anullment of relief work in Sep
tember 1970.

Since October 1967, data include East Jem
salem.
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t^'K

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 also allows
for the difference between the Income and the
Labour Force Survey. This fallout consists of:

a. All cases not interrogated on their in
come becauseof absence 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 thepersons.

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 several fundamental diffe
rences between the two series :

a. National Insurance data refer to wages
and salaries of employee posts whereas
the income survey data refer to income
of employed persons.

b. There is an average half year difference
between the periods for which the data
are given.

c. The populations of the two series
differ especially as regards coverage:
the income survey covers only urban
employees.

d. There are differences in the methods of
data collection and computation of
income between the two series.

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

DEFINITIONS
The investigation unit is an establishment,

which engages one employee at least. Ain'esta
blishment is also a department of a ifirh for
which the National Insurance Institute conducts
a separate ifle. Such separate ifles are usually
opened whenever the workers of different de
partments come under different risk branches,
according to the type of their employment.

Employee posts: the number of employees
(permanent and temporary) which are reported
on form 102 each month. Since one employee
may be registered on forms of more than one
employer (if he works at more than one place
during the month), the measuring is, actually,
of the number of posts which were manned at
least one day during the month and were paid
accordingly.

Cross monthly wages are all monthly pay
ments to workers (before deduction of income
and national insurance taxes, including back
pay, overtime, family allowance, large family
beneifts, special allowance to lowpaid workers,
cost of living allowance, thirteenth month sa
lary, fare, technical literature allowance and con
valescence allowance. Not included are other
labour expenses and social expenses set aside
for various funds.

Average wages per employee post: total
wages divided by the number of posts. Accord
ing to the deifnition of an employee post, the
average wage per post is biased downward, if
compared to the averageper employee.

Economic branch. Data in this chapter are
based on the new Standard Classiifcation of
Economic Branches, which was applied to the
data from 1968 onwards.

SOURCES
Statistics on employment and wages of

employees were compiled in cooperation with
the National Insurance Institute. Data for this
series are supplied monthly by the National In
surance Institute, on the number of employee
posts and wages. This series has been published
since 1961. It was updated in 1965 on the base
1965 100.0; details were given in Special Pu
blication No. 245.
As of 1968 the series is based on a sample of

establishments drawn up in 1969 1. Other
changes between the present seires and the pre
vious one are as follows :

a. The population and frame for sampling
were enlarged by the addition of relief work
ers, workers from the Administered Terir
tories employed inIsrael throughthe Labour
Exchanges of the Employment Service and
partsof the Defence System.

b. The sample was enlarged to about 4,800
establishments (of a frame of about 44,500)
as against 3,800 in the previous sample.

1 See Wage and Employment Indexes, Supplement to the Monthly Bulletin ofStatisticsNo. 11, 1970.
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excluding potential immigrants and temporary
residents (see also deifnition of permanent popu
lation in the introduction to Chapter II). 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, as regards the work of all adults duirng
the preceding week, which is the determinant
week for that family, which is distributed over
the quarteryear of the survey.

METHODS OF COMPUTATION
According to the routine weighting method,

data obtained from the Labour Force Surveys
are inlfated according to age groups, sex, and
population group.

The inflating is done by:

1. Counting of individual cases obtained
from the sample in each age group, sex and popu
lation group.

2. The weight of each card is obtained by
the division of the demographic estimate for
each group bythe numberof cases 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.UV).

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 response errors.

Estimates of sampling errors for selected
data of the Labour Surveys which were calcu
lated for quarterly surveys in 1970 and 1971 are
given below (for totals only(.

Estimate of
Samplings ErrorsLabour Force

PercentageAbsolute
Numbers

Characteristics

0.54,700Civilian Labour Force
0.54,700Not in Civilian Labour

Force
0.65,000Employed
2.71,000Unemployed
2.51,400Absent

Estimates which are small because of sam
plingerrors are printed inparentheses.

SUBJECTS INVESTIGATED
The survey questionnaires included ques

dons on employment and unemployment, de
tailed by economic branch, occupation, status
at work, etc., and on some demographic and
social characteristics of the population (see
income, below).

In other surveys, questions on special so
cial and economic subjects were added to the
usual questions of the Labour Force Surveys,
e.g., the surveys on housing conditions and
household equipment.

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 Table
XII/21 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 XI Living Condi
tions.

The data of the Income surveys have been
combined with demographic and economic cha
racteristics obtained from the Labour Focre
Surveys.

The survey unit of Table XII/21 in this
chapter differs from that in Chapter XI. Whereas
the unit in Chapter XI is the household of an
employee, data in this chapter relate to the
individual who was engaged asan employee.

DEFINITIONS
Gross income from wages and salary is the

money income before deduction of taxes, loans,
etc., from all places of employment where the
investigated individual had worked during the
twelve, ,months preceding the enumerators visit.
The income includes all payments, such as
thirteenth month salary, overtime, premiums
e.a.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all the employees were ob

tained by multiplying the survey data by an in
lfating factor (weight), which was computed as
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In order to make data for 1970 comparable with
data according to the 1961 classiifcation, the
questionnaireof the JanuaryMarch 1970 labour
survey were coded for both classiifcations; this
survey will also be processed accordingly, re
garding the total employed persons and emplo
yees, detailed by major branches (two digits).
A conversion key between the classiifcations was
based on this processing and was applied for
dataofthe years 1968 and 1969, in order to ob
tain comparable data with 1970 according to the
new classiifcation.

Historical series with data detailed by eco
nomic branch combined with other variables
were not compiled. Such data are presented for
1970 only.

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.

The classiifcation is based on the Interna
tional Standard Classiifcation of Occupations
as prepared by the International Labour Ofifce
and adapted to the Israeli economy. {see Classi
ifcationofOccupations, No. 3of the 1961 Census
Series).

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 occu
pational status divides employed persons in the
following groups :

Employees: persons employed by another
person in return for daily wages, monthly
salary, piece work or any other kind of
remuneration.
Employers: persons employing other per
sons on payment or any other kind of re
muneration, 01 a partner to the business
employing others or a farm owner employ
ing paid farm hands.
Selfemployed: persons working themselves
in their own business or farm, who do not
employ others in return for payment in
either cash or kind.
Members of cooperatives: members of co
operatives or cooperative societies who par
ticipate in the ifnancial proifts, including
membersof collective moshavim.
Members of qibbuzm: persosn who worked
in qibbuzim without receiving wages, in

eluding members, candidates for member
ship, relatives of members who live in qib
buzim, and training groups.
Unpaid family members: persons who
worked 15 or more hours in the determinant
week in the family business without pay
ment.

SOURCES

The Central Bureau of Statistics has carried
out Labour Force Surveys since 1954. A single
labour force survey was conducted in eachof the
years 1954 through 1956. In 1957 two surveys
were carried out and since 1958 four surveys
have been conducted each year. Execution of
quarterly surveys has made it possible to calcu
late the average annual level ofemployment, the
composition of the nation's labour force, and to
obtain some indication of the seasonality duirng
the year.

Full results of the surveys and more detailed
definitions and explanations can be found in the
publications dealing with the surveys. (See list
below).

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 of
deifciencies in the voters' list used for the old
sample, which derive from lack of updating,
inaccurate addresses, etc., the frameof the family
sample was replaced by the lists of dwellings of
the local authorities for collecting war damage
taxes (Arnona), which is more uptodate.

The sample is drawn in two stages. In the
ifrst, settlements are sampled and inthe second
 dwellings. In each dwelling of the sample,
all households, which live in it permanently
are surveyed four times: twice in consecutive
quarteryears, then two quarters are left out
and again in the two following consecutive
quarters. In settlements, where such lists are
unavailable (qibbuzim, small villages, mosha
vim, East Jerusalem and institutions), samples
are drawn by theold method.

The transition to, the new method was
gradual.

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, but
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CHAPTER XII. LABOUR AND WAGES

LABOUR FORCE SURVEYS
DEFINITIONS

The civilian labour force. 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.
a. 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;
and persons in institutions, all of whom
were employed for 15 hours or more,
and persons who were temporarily
absent from their usual work and did
not seek other work.
The "Employed" group consists of
three subgroups:
1. Fulltime workers: allpersons who wor

ked 35 hours or more during the deter
minant week. Included are all hours
during which the enumerated indivi
dual was occupied in his work or
business, paid or unpaid work, includ
ing overtime and waiting hours (for
example the hours spent by a vehicle
driver in queue for work, etc.). Also
included are  until 1 966  persons
working at a profession in which a full
time post consists of less than 35 hours
per week, for example physicians,
teachers and kindergarten teachers. In
each of these professions the deifnition
of full or parttime work is that which
is customarily accepted in medical and
educational institutions, etc.

Since 1967 these working groups
have been included in "full time work
ers" only if they worked 35 hours a
week. As of 1970, hours spent in pre
paration for work (work hours connect
ed with the work, even if not on the
working place, e.g., correction and
preparation of exercises, rehearsals,
etc.) have been included in the calcu
lation of full time work. Consequently,
some of the parttime workers were
transferred to fulltime workers.

2. Parttime workers: all persons who

worked from one to 34 hours during the
determinant week (except for the in
stances speciifed above with regard to
data until 1966).

3. Temporarily absent from work during
the survey week due to illness, vacation,
army reserve duty, labour dispute, in
clement weather, temporary stoppage
of work (up to 30 days).

b. Unemployed: persons who did not work
at all during the determinant week (even
for a single hour), and actively sought
work during that week by registering at
the General Labour Exchange Oiffce
by personal or wirtten application, etc.
Employees who were temporarily absent
from their work and actively sought other
work are considered unemployed. Un
til 1966, this group consisted of two
subgroups :

 Those who had previously worked in
the country.
 Those who had not previously worked
in the country.
In 1967 the classiifcation was altered :

 Those who worked for the previous
twelve months in Israel.
 Those who did not work for the pre
vious twelve months in Israel.
Not in the civilian labour force: all per

sons aged 14 and above who were neither "em
ployed" nor "unemployed" in the determinant
week. Included are housewives, students who did
not work even one hour during the determinant
week, persons unable to work, persons living on
pensions, rents, etc., as well as soldiers serving
in the Regular Army on compulsory military
service. Till the end of 1966 this subgroup was
represented by a permanent cardifle; since 1967
the data have been received by questionnaiies.

Economic branch. Each employed person
was included in the economic branch, to which
the establishment or institution in which he
worked during the determinant week, belonged.
Employed persons in qibbuzim were classiifed
according to thebranch in which they were active.

Until the end of 1969, employed persons
were classiifed according to the 1961 classilfca
tion1. In January 1970, the Standard Classiif
cation ofEconomic Branches2 was introduced.

1 See list below.
2 Technical Series No. 33, Central Bureau of Statistics.
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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)

(101) 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

(130)* Survey of Supported Families' 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) Saving. Survey (1963/64)

(225) Survey of Household Water Consump
tion in Urban Settlements (1963/64)

(239) Saving Survey (1964/65)

(241) Survey of Housing Conditions (1966)

(253) Patterns of Food Consumption
(283) Income Surveys (19651967)
(290) Family Expenditure Survey (1968/69)
(323) Survey ofHousing Conditions (1969)
(327) Agriculture in Israel (1948/49  1968/69)

Part II
(330) Family Expenditure Survey (1968/69)

Parti

)340( Surveys on Family Budgets in Special
Populations (1968/69)

(368) Family Expenditure Survey (1968/69)
Part EC  Levels of Nutirtion

(375) Young Couples Survey (1971) General
Summary

(378) Family Expenditure Survey (1968/69)
Part in  Family Budgets in Special
Populations

(388) Family Expenditure Survey (1968/69)
Part IV  Family Income

(395) Survey of Employees' Families Income
(1971(

TECHNICAL SERIES

(31) Classiifcation of the Family Budget

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961

PUBLICATIONS

(16)

(23(

)31(

)21(

Housing ConditionsPart I
Housing in Settlements  The Settle
ments of Israel Part V

Housing Part II
Agricultural Statistics inIsrael

OTHER PUBLICATIONS

Levels of Nutrition in Israel (19631964),
The Mnistry of Education and Culture and the
Central Bureau of Statistics (1966)

Food Composition Tables for International
Use, FAO, Rome 1964

. Hebrew only.
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EMPLOYMENT OF DOMESTIC HELP
Data on employment of domestic help are

annual estimates, which have been culled from
an investigation within the frame of the labour
force surveys since 1967.

A family employing domestic help is any
family which employed as paid housemaid or
nurse in the determinant week.

OWNERSHIP OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Ownership of 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 private 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.

SOURCES

The estimates are based on results from the
current investigation on durable goods which is
conducted togetherwith theLabourForceSurvey
once a year m 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 on Income of Urban Employees'
Families).

Percentages in Tables XI/24XI/27 are out
of all families in each group.

SURVEY OF YOUNG COUPLES 1971

The purpose of the survey is to investigate
the living standard, and especially the housing
conditions and the modeof ifnancing the housing
of couples who marired in recent years.

The survey population includes all Jewish
couples who marired (ifrst marriage of both
partners) in the peirod 1 XI1967  3 1 X 1970
and who lived in urban settlements at the
beginning of 1971  about 47,000 couples.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Income: gross income (see above  Income

of Urban Employees' Families).
Family (the couple's family) includes the

couple only or the couple with its children.

Household: see deifnition of investigation
unit in Family Expenditure Survey, above. Here
is meant the household of which the couple is
part.

Immigrant towns: Or Yehuda, Or Aqiva,
Azor, Beer Yaaqov, Giveat Olga, Tirat HaKar
mel, Yehud, Yoqneam, Kefar Yona, Lod,
Nesher, Atlit ,Qadima, Qiryat Eqron, Rosh
HaAyin, Rekhasim, Ramla.

Development towns: Ofaqim, Ashdod,
Ashqelon, Beer Sheva, Bet Shean, Bet Shemesh,
Dimona, Hazor, Tibeiras, Yavne, Yeroham,
Karmiel, Migdal HaEmeq, Maalot, Nahariyya,
Nazerat Illit, Netivot, Akko, Afula, Arad, Zefat,
Qiryat Gat, Qiryat Maleakhi, Qiryat Shemona,
Sederot.

Burden of housing debts is the percent of
the current housing debts of the income. This
debt includes the owners' instalments on account
of repayment of loans for the acquisition of the
dwelling and the rent of those who rented the
dwelling.

If the dwelling is rented with keymoney,
the debt includes instalmetns on the repayment
of loans for paying the keymoney.

Owneddwelling: a dwelling whose legal ow
ners are the cuople living in it.

Dwelling with key money: a dwelling with
low monthly rent, for which the renter paid a
large sum to the landlord as keymoney.

SOURCES

The data were obtained from an investigat
ion of a sample of about 2,000 couples between
the end of February and the beginning of June
1971.

The sample was drawn from the marriage
certiifcates in the Ministry of Religious Affairs,
after calssiifying the place of residence of the
person authoirzed to perform marriages into (1)
immigrant and development towns and (2) other
towns. The type 0/ town, where the couple was
classified, was determined by its place of resi
dence, but its weight in the survey was deter
mined by the sampling stratum as deifned by
the residence of the performer of the marriage.
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DEFINITIONS

Average {de facto) population  on which
the computations in the balance sheet are based
is the average population which was actually
within the boundaries of the State of Israel in
the investigation year; therefore, the tourists
who were in the country in the peirod of the
balance sheet are included, whereas the perma
nent residents who were absent in that peirod
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 they manufactured 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

Data on food quantities of agricultural and
industrial production during the surveyed year,
the average pupolation and foreign trade in
foodstuffs are derived from the exstant series of
the Central BureauofStatistics.

Further information, 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 Industry, the Ministry of
Agriculture, production and marketing boards,
food processing ifrms, welfare institutions and
other sources.

COMPUTATION OF FOOD VALUES

The energy (calories) and nutirent 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 conversion tables 1

which have been adapted to a certain extent
for food in Israel.

HOUSING
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 XII, Labour and Wages. Data in
Tables XI/17XI/21 were obtained from a
survey of housing conditions, conducted along
with the Labour Force Survey in January
March 1971.

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.

Owned dwelling is a dwelling whose legal
owner is a member of the household which lives
in it.

Dwelling with key money. In some of the
rented dwellings (generally apartments coming
under the Tenants' Protection Law), the renter
has the irght to receive key money on leaving the
dwelling.

Valueof dwelling is the amount receivable
for an owned dwelling on selling it (inlcuding
agents' ^^ lawyers' fees, etc.) as estimated by
the families.

SOURCES

Estimates in Tables XI/17XI/21 are based
on findings of a special investigation of living
conditions which is conducted ץ1^6 few years
along with the Labour Force Survey. About
4,900 households were investigated in January
March 1971, which represent the entire popu
lation, except qibbuzim, institutions and Be
douins.

The investigation unit is the household,
but in some cases (Tables XI/19XI/21) the
unit is a dwelling.

1 See Other Publications below.
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More detailed results of the Income Surveys
and also a detailed description of the methods
adopted and the deifnitions used were published
in Publication No. 283ofthe Special Publications
Series and in the Monthly Bulletin of Statistics,
Supplement, No. 5, 1972, of the Central Bureau
of Statistics.

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 eanrers in the house
hold together with all allowances, e.g. 13th 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 typesof incomein kind.

SOURCES

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
racteristics. 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 duirng the twelve
months preceding the enumerator's 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 XII,
relate to a different unit, being the individual,
who was engaged as an employee at least one
day duirng the investigation period (more de
tails see in the introduction to Chapter XII).

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. About a
quarter of these families were investigated
about their income.

METHODS OF COMPUTATION
Estimates on all families of the population

were obtained by multiplying the survey data
by an inlfating factor (weight). The weight of the
family head as an individual in the Labour Force
Survey has been assumed as the family's in
Mating factor (for the method of its determin
ation, see Chapter XII). This weight was multi
plied by an adjustment factor, which allowed for
the fallout between the Income Survey and the
Labour Force Survey (fallout resulting from
refusal to repotr 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.

FOOD BALANCE SHEET

GENERAL REMARKS

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
preparing the balance sheet is described in
detail in Publications of the Central Bureau
of Statistics  Nos. 21 and 35 of The Technical
Series and 327 of the Special Series.

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 territoires 10 Israel were recorded as
"imports".

. The data relate to the agricultural year.
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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 coefficients 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.

SURVEYS ON FAMILY BUDGETS IN
SPECIAL POPULATIONS

The surveys on family budget in special
populations were carried out together with the
surveys on family expenditure 1968/69 and
during the same peirod. The same methods and
deifnitions were used in both types of surveys;
they differ only in the populations investigated.

The purpose of the surveys was to obtain
data on the level of income and budget compo
sition offamilies of special populations and other
phenomena characteristic of their living condi
tions, such as housing conditions and household
equipment owned by them, and, at the same
time, to ifnd out about the development of living
conditions of these strata, compared with the
past and also compared with the rest of the po
pulation.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

For details on the investigation method'
imputations and deifnitions see explanations to
the "Survey on Family Expenditure 1968/69"
above.

Populations of the Surveys
The survey covered five categories of spe

cial strata :

a. Receivers of oldage pensions: families
with at least one member receiving regular
oldage pension from the National Insuran
ce Institute. This pension is actually the pen
sion he had accumulated.

b. Supported: families who received regular
material support from t he Welfare Bureaux.

c. Relief workers: families of persons who
applied to the Labour Bureaux and were
put on relief work.

d. Handicapped: families of handicapped per
sons in the care of the Department for Han
dicapped of the Labour Bureaux who were

put on 5 hours a day jobs or were in the
care of HaMeshakem.

e. Receivers of oldage grants: families with
aged persons who were not entitled to get
oldage pensions but because they were in
need they were issued an oldage grant
(special oldage allowance).

Investigation Unitand Head of Unit
The investigation unit was defined as a "fa

mily of consumers' " or "household" (see detf
nition in the "Family Expenditure Survey
1968/69").

The person deifned as head of unit was the
person whose name was given in order to be
investigated and his inclusion in the sample re
suited in investigation of the expenditure and
ncome of thefamily with whom helived.

The Sample
The sampling unit was a person whose

name was drawn from the lists which were used
as a framework for sampling ,except in the cases
of old pensioners and supported :

the list of handicapped who were em
ployed through the Labour Bureaux of the
Employment Service or employed by "Ha
Meshakem";

supported were drawn from the list 0/
receivers of permanent economic assistance
from the Ministry of Social Welfare; this
sample included also supported persons
who were included in the Family Expendi
tureSurvey 1968/69;

a list of relief workers according to
the Labour Service Bureaux ;

receivers of oldage grants : a list of
receivers of oldage grants according to the
ifle conducted in 1968 by the Social Welfare
Ministry;

receivers of oldage grants: the sample
was obtained by drawing these persons out
of those investigated in the Family Expen
diture Survey 1968/69 who received oldage
allowances.

INCOME OF URBAN EMPLOYEES'
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 Chpater XII  Labour
and Wages(.
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rent available income, i.e. that P0tri0n of the
net income not spent by the family on con
sumption n0r transferred to other households.

Contractual Savings are the family's income
on a contractual basis. Included are premiums on
cumulative life assurance, payments to pension
funds and repayment of mortgages pirncipal
part.

Signiifcant NonRecurrent Receipts are re
ceipts whichenlarge the family'sproperty, such as
reparations rfom Germany, lottery and Prizes>
giftsin cash, etc.

NonRecurrent Receipts are all receipts which
do not enlarge the family's property, but ovAy
change it's structure, such as redemption of ln
surance policies, severance pay from the em
ployef, etc.

Deciles. A descile is a group including ten
percent of the families, which are ordered by
size of income ,beginning with families of the
lowest income in the lowest decile UP t0 tne
families with the highest income in the uPPer
decile.

SOURCES
Data in the survey were obtained from a.

sample of about 2,400 urban families, each
having been investigated during one month of
the period 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 dweUing was used as the
sampling unit. The ofllowing 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.

METHODS OF INVESTIGATION

The families investigated recorded ajj their
expenses every day during one 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 rfom the families' replies, on
their expenses over the last year on goods
purchased at irregular intervals (and therefore
not 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 sPec'al
questionnaire completed at the end of the in
vestigation month. Data on the family income
and savings and on their characteristics (family
size, length of stay in Israel, education etc).
were also obtained from this questionnaire.

Imputations
Labour organization fees. Since the Pay

ment of labour organization fees to the His
tadrut  the General Labour Federationcan 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 coefBcients 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 reported, 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
perty taxes paid by the family as well as the
value of the use of dwellings owned by the
family or hired on key money. This value of the
use of the dwelling is defined as the value of
the depreciation and the alternative interest on
the invested capital. The value of use is calcula
ted separately for each dwelling owned or held
on key m0ney, the depreciation being estimated
only on the building and the interest rate beinS
estimated differentially on the value of the
building and the value of the .and.

Expenditure on a privately owned car■

Apart rfom the expenditure On maintenance,
the imputed values of depreciation and
alternative interest on the invested capi'a1
were also taken into account 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 rfom the repayment of the capital of
the loan and patrly rfom the payment of in
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CHAPTER XI. 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 Survey in No. 200 of the Special
Series (see list at the end of this introduction).

The purpose of the FamilyExpenditure 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 standardand. 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 with a population
between 2,000 and 5,000 inhabitants. The
population of these settlements constitutes about
i2"/o of all the country's families. Hence, the
1968/69 survey population is larger than that
of the preceding surveys, both because 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 "MethodofInvestigation" 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 private vehicle as
well as the value of goods taken by a selfemploy
ed from his business forhis personal use or which

a wage earner received from his employer with
out payment.

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
port of other households, both in the country
and abroad.

Expenditure is thefullpriceof 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 price, 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 the establishment.

Expenditure on consumption includes 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 XI/1 according to the deifnitions
used in the 1963/64 survey. In other tables, the
expenses are presented in accordance with the
present deifnitions. Detailed deifnitions 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

.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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activation of bus services duirng the base peirod
and whose prices are measurable. The index
basket does not include items, for which the
expenses are defined as investment (e.g., expen
ses on construction, purchase of new buses, etc.)
and items, whose prices are involved with spe
cial measuring diiffculties (expenses on invest
ments, gifts, donations, etc.). It must be pointed
out, moreover, that the index does not include
expenses on owners' salaries, such as the salaries
of the cooperative members.

SOURCES OF WEIGHTS
The index basket represents the composi

tion of inputs of bus companies in 1968/69. Data
on the composition of the bus companies' ex
penses on the various mateirals, goods and ser
vices, were received in the Surveyof the Bus Com
parties' Expenses, which investigated the detailed
composition of the expenses of nine bus com
panies in 1968/69.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION . .

The index measures the prices about 150
materials and services. Prices are those paid by
the bus service branch at those places, where
they usually buy these materials, goods and
services, and according to an arrangement
which is customary on these markets (i.e., in
eluding customs, purchase taxes and other
levies).

The baseperiod is 1969 = 100.0 points.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour services. The weight of labour ser

vices of the various types of workers: drivers ,
administrative workers, etc., mechanics, and
service workers were set down according to the
percentage of the bus companies' expenses on
labour services of their total expenses on the
index basket. For these purposes, the following
items were deifned as labour services : gross
wages, which the employer, pays directly to the
workers, and payments of the bus companies to
various funds (National Insurance, Mivtahim,
etc.).

The current measuring of labour service
prices must make sure, that the index should
reflect only the changes in the expenses necessary
to buy unchanging basket of labour services
(representing the roster of the workers during
the base period) and changes in the composition
of the staff in their employment.

The method of measuring applied here is
consequently the measuring of the companies'
expenses (which include the two abovemention
ed components) per work hour on wages paid
to a sample of individual workers whom they
employ. This sample represents the composition
of the entire staff during the base period.

Assets and durable equipment. The weight
ofthe companies' property and equipment are
determined according to the percent of depre
ciation value of the total expenses on the entire
basket during the base period, and the changes
in their pirces are currently estimated according
to the prices of new assets and equipment. The
weight of hired assets was set down according
to the percentage of rentals of all the companies'
expenses on the basket duirng the base period,
and theserentals are measured currently.

PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

(5)* Consumer's Price Index  Report of the
Public Advisory Committee

(1 1)* Agricultural Input and Output Indexes
Report of the Interministerial Advisory
Committee

(17)* Index of Input Prices in Residential
Building  Report of the Public Advi
sory Committee

)22(* The Wholesale Price Index of Industrial
Output for the Domestic Market

(24) Price Index of Inputs in Road Construe
tion

(29) Consumer Price Index
(31) Classiifcation of the Family Budget
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with the acquisition of assets and durable goods)
and prices of items whose measuring is espe
cially diiffcult, such as expenses on interest,
donations, gifts and expenses abroad.

USES
The index serves as a base for setting down

tariffs and granting of subsidies in the hotel
branch as well as a current indicator for the
development in the branch's prices.

SOURCES OF WEIGHTS .

The basket of the index is based on the
ifndings of Survey of HotelExpenses 1. This
survey conducted in AprilSeptember 1968, in
vestigated the detailed structure of the expenses
of about 110 hotels in 1968.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures the prices of about 220
items of materials, commodities and services.
The prices, on which this index is based, are
those paid by the branch to the suppliers of the
various commodities and services (importers,
wholesalers and retailers). Reports on these
prices are obtained mostly by mail from about
130 suppliers.

The base period of the index is 1969 =
100.0 points.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS
Labour Services. The weight of each item

as well as the weight of labour services of the
various groups of workers (such as administra
tive, kitchen, waiters, services etc.), were set
down in accordance with the percentage of the
hotels' expenditure on labour services out of
their expenditure on the entire basket. For
these purposes, the following were deifned as
expenses on labour services : all the components
of gross wages, which the employers pay di
rectly to the workers; other labour expenses
paid by the hotels for their workers to various
funds (national insurance, Mivtahim, etc); the
hotels' expenses on food for their workers, not
considering the hotels' receipts from the workers
for their meals, and also service pay.

The current measuring of the labour service
prices relfects only the changes in the necessary
expenses on a ifxed basket of labour services (re
dresenting the roster^of workers during the base

periods) and not the changesin prices which
are caused by changes in the composition of
workers or in their employment. The measuring
applied is based on the reception of data on
daily wages paid to a sample of hotel workers.
This sample represents all workers during the
base period.

Assets anddurable equipment. The weight
ofassets and durables, which are the hotels' pro
perty, is determined by the percentage of their
depreciation value of the total expenses of the
hotels, and the changes in their prices are cur
rently estimated according to the price flue
tuations of new assets and equipment. The prices
of assets which the hotels hire is determined by
the percentage of rentals of the total expenses,
the rentals on these assets being measured cur
rently.

PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES

USES
The index serves for setting down tariffs

and granting of subsidies in the buses branch
and as current indicator of developments in the
branch's prices.

THE INDEX POPULATION

The index relates to a basket of inputs of all
bus companies which supply bus transportation
services to the public, whether they be passanger
transport on urban and interurban lines, deli
very of parcels, left luggage at bus stations or
excursions and touringby buses. For this pur
pose, the bus companies were deifned as in
eluding all departments. of the companies, on
condition that there are no commercial trans
actinos with each other. Thus, e.g., the garages
of the bus companies are included together with
the companies for the purposes of the index.

The index population does not include en
terprises, which, although connected with the
bus companies as being their property, their
transactions with the bus companies are on a
commercial basis. Thus, the index population
does not include Stations Enterprises (Mif'ale
Hatahanot). Neither does the index population
include the buses owned by various establish
ments which are kept for their own employees
only.

The index basket includes all the materials,
commodities and services which serve for the

1 Details on the findings and methods ofexecutionof the survey see in the Monthly Price Statistics No. 3, 1970, Central
BureauofStatistics (Hebrew only(.
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the linking coeiffcient which expresses the
average index for 1965/66 on the base 1958/59
= 100.0. This linking coeiffcient is 1.365 for
the general index of output prices and 1 .497 for
the general index of input prices.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT PRICES
IN CITRICULTURE

USES
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 in current prices, 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 INDEX POPULATION
The citrus branch, by deifnition, includes all

producers of citrus fruit, including companies
for cultivation of citrus groves. The branch does
not include services to citrus growing (tractors,
agricultural and spraying machinery, etc.) which
the producers supply to their own plantations.
Neither does the index population include
packing houses.

From the point of view 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.

SOURCES OF WEIGHTS
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.

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.

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 these
production factors. Simultaneously, prices of
leasing and hiring of implements are currently
measured, and not their purchasing prices and
jnput prices for their operation.

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.

Base period. The indexes have been com
puted since 1966/67 on the base 1965/66 = 100.0.

PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS

THE INDEX POPULATION

The index relates to an input basket of all
hotels, pensions and reconvalescence and rest
houses which were active in 1968 except holiday
camps, youth hostels and camps.

The basket includes all materials, commo
dities and services which the hotels included in
the index population purchased for the current
management duringa given period and whose pir
ces can bemeasured. The basket does not include
pirces of items which are defined as investment
(e.g., purchase of shares, expenses connected
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THE INDEX POPULATION

All activities deifned in division 0  Agri
culture,, Forestry and Fishing  in the Classiif.
cation of Economic Branches ■, but restricted
for such activities carried out by farmers who
directly produce agricultural goods, serve as the
basis for deifning "agriculture". Commercial
companies (i.e. tractor stations, artiifcial inse
mination services , aerial spraying companies,
etc.), operated as a separate business, have been
excluded from the framework of the "agircu
lture" 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 these companies.

Neither does the deifnition of the "agri
culture" 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 deifned as one unit wherein the transac
tions of the individual farmers with each other
are not included in the index. Transactions
measured by the index are thus restircted to
those between "fanners" and "nonfarmers",
and they also are restricted to marketable trans
actions for which market prices exist, i.e.,
output marketed out by the agriculture and
inputs purchased fromthe outside at commercial
market prices. Accordingly, production for self
consumption and changes in stock are riot in
eluded in the index of the agricultural output
prices, and selfemployed labour is not included
in the index of the agricultural input prices.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present index represents
the composition of the output and input of the
agricu lture in 1965/66.

The value of income used for determining
the output weights include all receipts from
marketing the produce to all destinations (dome
stic market industry, exports, etc.), as well as
the amounts received as subsidies which are
linked to the quantity of the marketed produce.

The value of expenditure, which served for
determining of weights of input, included all
payments of the agriculture to bodies outside
the 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.

PRICES MEASURED

Prices of output received by the agriculture
are not commercial market prices but prices
calculated according to prices at which whole
salers sell their produce; To these are added
subsidies and other complementary payments on
the one hand, and deductions on the other hand,
such as: commission fees and other marketing
expenditure. Prices of output relate to the mar
keting stage nearest to the agricultural farm
(the farm gate, the wholesale 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 at
the marketers, once a months seasonally or once
an agricultural year, according to the type of
the items.

The Base Peirod has been ,since October
1966, October 1965  September 1966 = 100.0.
Previously, the index had been calculated and
published on other base peirods, as detailed
below.

UPDATING AND LINKING

In 1959/60  1965/66 the index was comp
ikd on the base: 1958/59 = 100.0.

In 1965/66, the Index was updated and as
from October 1966 (agricultural year 1966/67)
the index is presented on the base: 1965/66
= 100.0.

Because of the considerable changes which
occurred in the current 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 new
index should not be regarded as a direct continu
ation of the 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

J Census of Population and Housing 1961 Series, No. 2.
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THE INDEX POPULATION
As industry are deifned all establishments

of the "manufacturing" branches as deifned in
Standard Industrial Classiifcationofall Economic
Activities 1970. Simultaneously, minor branches
of industry are also defined according to this
Classiifcation.

Till 1970, the industry branch and its sub
branches were classiifed according to the old
classiifcation of economic branches'. The main
differences between the new and the old classi
ifcations are the transfer of the subbranches
which deal with repairs, from manufacturing to
services (such as shoe repairs, vehicle repairs,
etc.), the transfer of woollen knitwear products
(excl. fabrics) from textiles to clothing and the
transfer of metal furniture from wood and its
products and mechanical locksmiths' work
shops and from the machinery branch to the
metal products branch.

The index framework includes all products
and services produced and sold by each in
dustrial establishment, whether they are sold to
another establishment or to other branches in
the country. Intermediate products which serve
for further production within the industiral
establishment are not included, since this part
of the output is not sold. Neither does the index
nclude the products and services of the branches
"printing and publishing" and "diamonds"; in
the ifrst, no reasonable method has yet been
found to measure the pirces of its products and
the products of the last are exported.

SOURCES OF WEIGHTS
The prices of the output basket of the pre

sent index 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 indexes published in Table X/9 are
based on an updated set of weights which re
present the marketed industrial output in 968נ
according to the new calssiifcation, whereas
indexes for 1969 and 1970 previously published
represented the marketed output for 1965
according to the old calssiifcation.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 types of
products and services.

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 medium
and smaller establishments, which are erpre
sentative of their group.

The measured prices are those received upon
the ifrst transaction, generally at thefactory gate.
These are market prices, including purchase tax
but not subsidies.

Prices are of minutely deifned products and
are collected by questionnaires which are sent
to producers by mail.

The Base Period of the index has been,
since 1969, the year 1968 = 100.0. The index
had previously been represented on other bases,
as detailed below.

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 X/9 can be chained by multiply
ing the ifgures of the new index by 1.238, i.e., the
average ratio for 1963 between the two series.

PRICE INDEXES OF OUTPUT AND INPUT
IN AGRICULTURE

USES
The Index of Output and Input Prices in

Agriculture measures the influence of price
changes on the agriculture's income from market
able output commodities and on its expenses on
products, materials and services for input.

The principal use of the index is to serve for
calculating income, expenditure and proiftability
of the agriculture and to help in analysing the
inlfuence of the changes in the terms of trade 2

on income, expenditure and proift.
The index serves as a delfator for converting

values of agricultural production and marketing
in current prices.

1 Census of Population and Housing  1961 Publication Series, No. 2, Central Bureau of Statistics.
2 Terms of trade are defined as the ratio between output and input prices. The changes in terms of trade are computed by

dividing the indexof output prices by the indexof input prices.
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Federation of Workers (the Histadruth) in the
Construction, Wood, Metal etc., branches,
with the addition of payments to various funds
(Construction Workers Insurance Fund, etc.).
The changes in the oiffcial tariffs are not always
identical with the actual changes in the wages
which are actually paid by the contractors ; con
sequently, as of December 1970, the wages ac
tually paid are being measured.

Durable equipment. Expenses on use of
durable equipment owned by the contractors
are represented in the index basket by an esti
mate of amortization expenses of such equip
ment in the base period. Changes between the
periods are estimated according to market prices
ofnew equipment,

UPDATING AND LINKING

The present index is presented on the
base 1968 = 100.0. Between January 1964
and December 1968 the prices of 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
ofJuly 1950 = 100.0. These indexes are present
ed in Table X/6. For practical purposes, the
three series can be chained as follows :

a. figures 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 seires, c.e., 6.68 for
the general index.

b. the figures 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

USES
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 bearing course.

Each subindex is to relfect the changes in
the expenses on a fixed "basket" of materials

and services which are used in road construction,
which represent the composition of theexpenses
of the respective kind of road construction
during the base period. The general index, which
is a weighted average of the subindexes, reflects
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 changes of value of 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 orroad construction depart
ments of ministries or public institutions.
A few expense items, for which no reasonable
method of price measuring could be found (e.g.
interest), are not included in the index. Neither
were expenses on construction of concrete roads
and parking places included, as well as construe
tion works not connected with roads (digging for
foundation pillars for buildings) and special
engineering works connected with traffic on
roads (e.g., spotlights).

SOURCES OF WEIGHTS
The basket used since January 1966 is based

on January 1966= 100.0 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
years19631964 x.

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The lfuctuations in the prices 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
USES

The main use of the index is the deduction
of series of industrial output value computed at
current prices and their conversion into series of
values at constant prices.

1 Details on findings of the survey and the methods of its execution see in Tenchnical Publication No. 24 (see list
below(.
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Such changes cause discrepancies between the
basket actually consumed and the basket by
which the Index is compiled. Such discerpancies
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
of commodities and their weights, for the sample
of shops where prices are recorded and besides,
methods of measuring are improved and per
fected.

The main updatings of the Index were
carried out in September 1951, January 1959,
January 1962, January 1965, and recently in
January 1970.

The index measures, as of January 1970,
the consumption basket of all urban families,
whereas the previous indexes measured the
consumption prices of employees' families only.

CHAINING
Along with the updating of Indexes in Jan

uary 1959, January 1965 and January 1970, the
base period was changed, which caused some
dififculties in determining the extent of change
in the Indexes between thevarious periods; but
for practical purposes, it is possible to link the
various seires 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 maybe 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 2.753 for the
general index.

Similarly, the ifgures of the Index publ
ished as from January 1965 through December
1969 can be calculated in relation to1964= 100.0
as a continuation of the Index compiled until
December 1964 (in relation to January 1959
100.0(, by multiplying the indexes by 1.347 for
the general Index.

The new index ifgures which are being publi
shed since January 1970 in relation to 1969=100.0
can be calculated as a continuation of the pre
vious one (based on 1964 = 100.0), by multi
plying them by 1.237.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING

USES

This index serves as a baseof linking building
contracts and of subtracting the change in pirces
from the value cf investments in building, etc.

THE INDEX POPULATION
The index covers all expenses of contractors

and subcontractors on materials and services
destined for residential building, except for some
items for which no reasonable method ofmeasur
ing could be found (land, interest, etc.) and
expenses on land development (ground levelling,
footpaths, etc.) and on building licences, plan
ning and supervision, marketing and advertising.

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the present index, whose pri

ces have been measured since January 1969, are
based on the ifndings of the Survey of Expenses
on Construction of Residential Buildings. This
survey, conducted in 1968, investigated the com
positionof inputsof about 150 building projects,
whose construction had been completed between
July 1966andJune 1967'.

SAMPLE OF MATERIALS AND METHOD OF

PRICE COLLECTION
Within the frame of the index, the prices

of about 250 materials and services are mea
sured directly with a sampleofabout 200 whole
salers and producers, who supply materials and
services to contractors all over the country.
The prices which are measured are those paid
by contractors and subcontractors to all types
of suppliers,

The base period of the index has been, since
the beginning of 1969, the year 1968 = 1000.
Previously, the index had been calculated and
published on various bases, as detailed below.

Labour Services. The weights of the labour
services of all types during the base period was
ifxed according to the percent of actual expenses
on wages by the contractors, out of their total
expenditure on the index basket.

The price changes of labour services are
currently estimated, according to the changes in
wage tariffs which are determined by the General

1 Details on findings of the survey and the methods of its execution, see. in Survey p{ Expenses on Construction
of Residential Buildings, Monthly Price Statistics, No. 1. January 1969. Central Bureau o£ Statut1cs
(Hebrew only(.
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in relation to the base period. The general index
is obtained as a weighted average of the price
indexes of all commodities whose prices are
measured. An average annual index is obtained
as an arithmetical average of the monthly or
quarterly indexes.

THE CONSUMER PRICE INDEX
USES

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 INDEX POPULATION
The Consumer Price Index relates since

January 1970, to goods and services consumed
by all families residing in urban settlements.
. The Index basket includes all goods and

services destined for consumption whose prices
are measurable.

Classiifcation of commodities. The classiifca
tion of commodities which make up the basket
is by consumption groups (Table X/3), 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
X/4).

Indexes for 1970 and 1971 were compiled
according to a new classiifcation of economic
branches1, whereas the 1968 and 1969 indexes,
as well as the indexes previously published for
1970, were compiled according to the old
classification2.

SOURCES OF WEIGHTS
The composition of the family expenses on

consumption during the base period is obtained
from the Family Expenditure Surveys. In the
most recent index, which is based on 1969, the
weights were ifxed according to the Family Ex
penditure Survey conducted in 1968/69 3.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES
The changes in the price level of all the

consumption items are estimated according to
the changes in consumer prices of about 1,000

commodities and services. The prices of these
items are recorded monthly in a sample of 1,300
stores and businesses in 40 urban settlements.
Most prices are recorded by an enumerator who
visits the place of sale. The prices of some com
modities and services, such as postal services,
are registered in questionnaires sent by mail.

The base period of the index has been, since
the beginning of 1970, 1969 = 100.0. Previously,
the index was compiled and presented in relation
to other periods, as stated below.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Vegetables and Fruit. From the great sea
sonal changes in marketing and consumption of
vegetables and fruit, the seasonality is relfected
in the Index by the fact, that both the basket
of this item and the consumption of the various
commodities change from month to month ac
cording to the consumption structure charac
teristic of each month. Nevertheless, the weight
of the entire item remains 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 Expen
diture Survey and to the seasonal patterns of
quantities in the organized marketing over a
three yea^ period.

Housing. The prices of the services paid
by the consumer 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
dwellings between the periods are estimated
chielfy by the changes in the Index of Inputs in
Residential Building (for the amortization com
ponent) and by the changes in dwelling prices
and key money (especially for the interest com
ponent). 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

As time passes, the composition of the con
sumption basketchanges, aswell as consumption
habits and buying sites of the Index population.

1 Standard Industrial Classification of all Economic Activities 1970, Technical Series No. 33, Central
Bureau of Statistics, Jerusalem, 1970.

2 Classification of Economic Branches, Census of Population and Housing  1961 Series No. 2, Central
Bureau of Statistics, Jerusalem, 1961.

3 Details on ifndings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1968/69, Special
Series No. 330, Central Bureau of Statistics.
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Turnoverof shares includes transactions at
the stock exhcnage, including transactions in
variables except counter balances and trans
actions off the lfoor. The trade at the stock
exchange constitutes only a part of all securities
transacted, since the banks and stockbrokers
counterbalance their purchase and sales de
posits. The turnover rate is obtained by dividing
turnover by capital.

Data on capital and turnover are at market
prices, hence a part of the change is to be attri
buted to the irse in security rates rather than to
increased commercial activity.

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 firm as declared at registra
tion and as appearing in the company's memo
randum. Household companies,whicharedefined
as companies the main purpose of which is to
acquire a plot and build a house, have not been
included.

In the tableon the windingupof companies,
the companies have been classiifed by the win
dingup initiator.

The initiative of the Companies Regisirar
begins with his sending in of the notiifcation
to the company; the initiative of the ifrm with
the decision making and the initiative of the
coutr 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 the companies.

PUBLICATIONS
TECHNICAL SERIES

(13)* Index of Securities
(27)* YieldsofDebentures

CHAPTER X. PRICES
GENERAL

PURPOSES
The purpose of the indexes is to measure

the percent of change in the expenses necessary
to buy a ifxed "basket" of commodities and
services, or the change in the revenue obtained
for a ifxed "basket" of commodities and ser
vices. Such a "basket" represents patterns of
consumption or production as they were relfected
over a certain period, which is the base period
of each index. The "basket" of each index in
eludes commodities and services of unchanging
or equivalent quality and quantity ; consequently,
the changes in the index represent changes in
prices only.

WEIGHTS
The weights of each index are weights of

value, and the importance attributed to each
itemofthe index basket equalsthe percentof the'
expenses on it or the revenue from it (during the
base period), out of the total of expenses or re
venue included in the index.

SAMPLE OF COMMODITIES AND SERVICES
The changes in each item's price levels of

the various indexes are estimated according to
the changes in the prices of a sample of various
goods and services. The selection of these com
modities is determined by their importance in
the expenses or revenue covered by the index
and by their ability to represent price trends
of large groups of similar commodities.

METHOD OF COLLECTING PRICES
The prices of each commodity in each bu

siness are recorded by a ifxed and detailed deif
nition of the commodity according to a set of
rules, whose purpose is to assure that the index
should represent changes of prices and not of
quantity or qualityof the commodities.

METHODS OF COMPUTATION
The index of change in the price of each

commodity is computed according to the price
of each as recorded in the various businesses in
a givenperiod (one month, a quarteryear, a year(

Hebrew only.
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The yields are given net in the table after
deduction of income tax at the rate of 25 a/o. The
calculation method has been changed in 1970,
and the yield is calculated after deduction of
purchase commission of0.5 /£ as against0.7 /£
in the previous years. The average yield, which
had been calculated previously as a simple ave
rage, weights the yields of single securities in the
estimated traded capital of the same securities,
which is calculated by multiplying the registered
capital in the stock exchange at the rateofannual
turnover of these securities.

In 1970, yields of debentures linked by pre
ference, were calculated assuming the securities
were sold on the market some days before the
date of the final redemption (assumption of
bond washing).

Detailed description of the calculation sys
tenr of the proceeds is given in the technical
publication No. 27 Proceeds of Debentures.

Annual Yields of Debentures
This rate is deifned as the annual rate of

increase of the value of capital held at the end
of the surveyed year as against the value of the
same capital at the beginning of the year. The
rate of the yield includes changes in the level of
quotations and current receipts (on account of
interest and their linkage differentials), on the
assumption of investment in the same debenture
according to the quotation on day after the day
of payment. Yields are presented as net after
deduction of income tax at a maximum rate of
25yo.

The yield is calculated separately for each
debenture and is presented by type of linkage.
The calculation of the average yield is based on
the following assumption :

a. The composition of the investor's portfolio
at the beginning of the year is similar to the
portfolio of debentures which was registered
at the stock exchange; consequently all
registered debentures are included in the
stock exchange at the beginning of the year
which were tradeable (excluded are de
bentures with no quotation).

b. The investor does not invest any more in
cash, and consequently debentures which
had been registered during the year are not
included.

Annual Yield of Shares
This yield is calculated for registered shares

at the stock exchange by comparing the capital
value held by the investor at the end of the

surveyed year with the value of the same capital
at the beginning of the year. The rate of the
yield includes changes in the value of shares,
distribution of bonuses and rights on the assump
tion that they have been used without additional
investment in cash and were kept until the end
of the year. Also included are dividends received
(after deduction of maximum 25"/a income tax),
on the assumption that they were reinvested in
the same share according to the quotation of
the day after the day of payment. The yield of
of the dividend is calculated according to the
increase of the value of the capital due to divi
dends only.

Source : quotation sheets, and ofifcial noti
ifcations of the Tel Aviv stock exchange.

Short Term Loan
Short term loan is issued weekly by the

Bank of Israel, on Wednesdays. Every week
thereare4 issuesofseriesof 9 1 , 182,364, 546 days;

DEFINITIONS
Gross sales to the public include sales from

the new issue of the same week, and from series
preceding that week.

Purchases and redemption include actual
redemptions and purchases on the free market
ofthe supplier,

Balance for the end of the year in nominal
value includes securities whose redepmtion date
is due and has not been paid yet, minus balances
in the suppliers hands.

Source : The BankofIsrael,

Registered Capital and Rate of Turnover
The roster of shares registered at the stock

exchange is presented at market value and does
not include shares which are not traded and have
no quotation and share traded over the counter.

Data for previous years are ifnal and data
for the last year are estimates based on ofifcial
notiifcations of the stock exchange and on
registering, strking out and of shares.

Capital \alue in Table IX/15 shows the
value of shares and debentures at market prices
registered at the stock exchange. The data in^
elude capital of securities traded on the free
market over the counter, on condition that an
obligation exists to register them at the stock
exchange. They do not include securities ne
gotiated in foreign currency only.
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Credit Balances by and through Financial
Institutions

The distribution of credit balances, which
include loans and bills which were deducted
(except investments of banks in shares) are
presented by source for all ifnancial institutions
(Table IX/4) and by purpose, i.e., the economic
branch of the recipients of loans (for banking
institutions only  Table IX/5).

The distribution by purpose was carried
out by the various banking institutions.

The principles of the distribution are diffe
rent in each institution and in each year, which
implies caution on using the data. From data by
purpose up to 1968 and all data according to
source, all participations in consortial loanshaue
been deducted. As of 1969, only participation of
banks in consortial loans through banks and
participation of cooperative societies in such
loans through the societies have been deducted
from the balances by purpose.

Source : balance sheets of ifnancial insti
tutions and Bank of Israel processings.

Rates of Exchange of the Israel Pound
The data in the table do not include addi

tional rates created by the granting of ofifcial
premiums for foreigncurrency in certain transac
tions.

Black Market Exchange Rates for Foreign
Currency and Gold
The data are taken from various unofifcial

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 about30 X).

Averages and indices in the table are not
weighted.

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 endofeach month as
against the end of the preceding month. Every
such Laspeyres index is a weighted average of
thechangesofquotationsofthe various securities,

where the value of the marketable quantity of
each security at the stock exchange at the begin
ning of the period is the wieght of the respective
security in the average. The chained indexes sum
up the changes 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 method3 1^ GovernmentBonds
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 registered at the
Stock Exchange, whereas by the old method
they were weighted only by the quantity held
within the country, or by the estimated capital.
c. The method of interest substractions has
been amended.
d. The methodofcomputingtherightshas been
amended.
e. Securities traded at the free market are also
included wherever there is an obligation to
register them at the stock exchange. The indexes
of pirce quotations for nonlinked debentures
until 1960 are averages of indexes of nonlinked
government and other nonlinked debentures
published in the past (after the base of the in
dexes had been changed). The division of ordi
nary shares according to economic branches of
the issuing companies is similar to that of the
daily list of stock exchange quotations; it is
basically different from the classiifcation used
in the Bureau. The shares of plantation compa
nies are not included in real estate shares as at
the stock exchange and the fluctuations of their
rates affect only the general index of ordinary
shares quotation.

A detailed description of the method of
computing the indexes and ofthe 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 yields do not include linkage differen
tials accumulating after the date the yields are
calculated for.

The yield is presented as net, after an in
come tax deduction of25 /£ and a deduction
ofO.7% on purchase commission.



^ 142( Israel's ForeignTrade, Patr 111 (1962) 
Countries by Commodities (232)

(143) Israel's Foreign Trade, Part IV (1962) 
Main Commodities, by Country (250)

(160) Israel's Foreign Trade, Part I (1963) 
General Summary: Exports and Imports
by Commodity (251)

(161) Israel's Foreign Trade, Part II (1963) 
Country by Commodity: Main Com (252)
modities by Country

(183) Israel's Foreign Trade, Part I (1964)  (277)
General Summary : Exports and Imports
by Commodity (278)

(184) Israel's Foreign Trade, Part II (1964) 
Country by Commodity: Maia Com (279)
modities by Country

(201) Israel's Foreign Trade, Part I (1965) _ (307)
General Summary; Import and Export, (347)
by Commodities

(202) Israel's Foreign Trade, Part II (1965) (390)
Exports 

(203) Israel's Foreign Trade, Part III (1965) _
Imports

(230) Israel's Foreign Trade, Part I (1966)  (6)
General Summary; Imports and Ex
ports, by Commodities (16)

(231) Israel's Foreign Trade, Part II (1966)  (25(

Imports
Israel's Foreign Trade, Part III (1966) 
Exports
Israel's Foreign Trade, Part I, General
Summary Import  Commodity by
Country (1967)
Israel's Foreign Trade, Part II  Im
ports Country by Commodity (1967)
Israel's Foreign Trade, Part Ill 
Export (1967)
Israel's Foreign Trade, Part I  General
Summary (1968)
Israel's Foreign Trade, Part II  Im
ports (1968)
Israel's Foreign Trade, Part III  Ex
ports (1968)
Israel's Foreign Trade (1 969)
Israel's Foreign Trade  General Sum
maries(1970)
Israel's Foreign TradeGeneral Summa
ries (1971(

TECHNICAL SERIES
Israel's Foreign Trade (by Countries and
Commodities) (1958)
Catalogue of Export Commodities
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CHAPTER IX. FINANCE

. FINANCIAL ASSETS

Means of Payment
Cash held by the public is cash in Israeli

currency in circulation, less cash kept in com
mercial banks and credit cooperative societies.

Demand deposits of the public are demand
accounts held by the public (less government ac
counts), deposits of Aid Societies of the Banks
and deposits and bills payable.

Quasi money are shotr term deposits (in
eluding savings in approved saving schemes, as
speciifed in Table IX/3) 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 calculating the averages, the end of the
current year and the end of the previous year
were included, each being given half weight.
Yearly averages for all series based on end of
month data were calculated in this way.

As from June 1967, data include means of
payment in IL. held by the residents of the
Administered Territories.

Source: the Bank ofIsrael, 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 month
statements.

The formula for calculation is as follows:
debits to accountsrate of turnover total accounts

Source: until 1954  Examiner of Banks,
MinistryofFinance; from 1954 Bank of Israel.
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according to the date of submitting the ex
port entries by the exporter to the Customs
Authorities.

16. "Gross Exports" are deifned as the gross
outlfow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
origin which have been changed in form
and/or enhanced in value by further ma
nufacture in Israel. This value does not
include exports of goods from Israel to the
Administered Territories ; its estimated
value for 1970 is $ 83.1 million and $95.7
million for נ 971.

17. "Net Total Export" are "Gross Exports"
less returned exports. "Returned Exports"
are composed of shipments returned from
abroad (without further processing), which
previously were exported .Unless otherwise
stated, the data for "Exports" refer to
"Gross Exports" i.e. exports without the
deduction of"returned exports".

18. Since a considerable partof the exports of
agricultural produce is generally carried out
on a consignment basis, their value declared
to the Customs' Authorities does irot always
represent precisely their ifnal 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,
which make possible the correction of sta
tistical data. Figures on exports of citrus
fruit and eggs until 1970, as presented in
this Abstract have been corrected. Slight
corrections may be made in the 1971 ifgures
on exportof citrus,

19. Total exports include, i.a. :

Personal effects which were exported by
emigrantswholeft Israel;
Fuel and food supplied to foreign ships and
aircraft in Israeli sea and air ports (they
have been included in export ifgures since
June 1969).;
Personal effects acquired in Israel and

taken out of Israel by returning tourists;
Ships and aircraft.

20. Total exports do not include:
Shipments of motors and parts of aircraft
by local ifrms to their branches or repre
sentatives abroad.
Shipments of goods which were imported
before but were returned for purposes of
exchange, repairs, etc. These shipments
appear under the heading "Returned Im
ports".

SOURCES
21. The sourcesof the dataware the forms sub
mitted to the customs authorities by importers
or exporters or their agents.

In special cases, data are derived from ad
ministrative summaries made by various insti
tutions which concentrate the foreign trade
commodity groups.

METHODS OF COMPUTATION
Index Number of Price and Volume
22. 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 seires
being interdependent. The indexes are cha
ined and presented on the base 1968 =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 pirce of the commodity either
becauseof lackofhomogeneityinthe deifni
tion of the commodity or because of lack of
information on foreign trade data  the
prices and price indexes of goods, as pub
lished at the sources abroad, serve as
indicators for the changes in prices. A full
descirption of the method and coverage of
the indexes is given in Annex B of the
Statistical Bulletinof Israel, Foreign Trade,
1963, No. 8.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES (124)

Israel's Foreign Trade (1951)
Israel's Foreign Trade (1952 and 1953) (126>
Israel's Foreign Trade (1957) (132)
Israel's Foreign Trade (1958)
Israel's Foreign Trade (1959) (139)
Israel's Foreign Trade (1959) (by Count
ries and Commodities) (140)
Israel's Foreign Trade (1960)

(5)
(23)
(76)
(88)
(99)
(109)

(114)

Israel's Foreign Trade (1960) (by Count
ries and Commodities)
Israel's Foreign Trade (1961)
Israel's Foreign Trade (1961) (by Count
ries and Commodities)
Israel's Foreign Trade, Part I (1962) 
General Summary
Israel's Foreign Trade, Part II (1962) 
Imports and Exports Commodities
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mation of value, quantity and other details
made by the Customs Authorities at the
time of release.

9. Total "gross imports" refer to goods re
leased by the customs. This total does not
include imported goods from the ad
ministered territories by the I.D.F (Judaea
and Samaria, the Gaza Strip and North
Sinai). The estimated value of these
imports amounted to $20.9 million in 1970
and $28.4 million in 1971.

10. "Total net imports" refer to the lfow of
commodities imported after the deduction
of returned imports. Unless otherwise sta
ted, the data for "imports" refer to "gross
imports", i.e. imports without deduction
of "returned imports." Returned imports
are those shipments returned abroad after
previously having been imported to Israel.

11. "Average Payment of Importer per One
Dollar" (Table VIII/12) means the total ex
penses of the importer on imports in IL.
i.e., the c.f.f. import value in IL. and all
import taxes) divided by the value of im
ports in U.S. Dollars. Hence, this average
relfects both the changes in the scope of
taxes and in composition of imported
goods. Taxes on imports include: customs
duty, surcharges and purchase taxes,
collected on releasing the goods by the
Customs Authorities. 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 liabilities of impotrers to the customs, which
were settled until 31 Xll 1971 (see § 8).

12.Tables VIII/13 andVIII/14 present a sum
maryoffindings ofa survey of import des
tinations for 1968/69. This survey was
executed as a part of an inputoutput

research and its purpose was to get data
on the earmarking of imports by the des
tination branches and ifnal uses.
The data on the distribution of imports
by merchants according to branches, for
which the imported goods were desti
nated, were obtained from a sample ifeld
survey. Imports by importers who are not
merchants were distributed according to
the economic branch, into which the
direct importer belongs.
Table VIII/13 presents the ifndings 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
VIII/14 the classiifcation is made accor
ding 10 main destination and use bran
ches. "Consumption" includes private,
government, and nonproift institutions'
consumption.
Import taxes appearing in "c.i.f. value and
taxes" include customs, compulsory pay
ments 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 and not taken out again.
An estimated value of presents received by
mail.
Ships and aircraft.
Nonmonetary gold and silver.
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, other commodities
(such as food), ballast, and dunnage supp
lied to Israeli ships and aircraft 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

XLVTI



nature of the mateiral of which they are
made. The B.T.N. classiifcation of import
commodities in Israel's foreign trade stat
istics is presented in accordance with the
present Israel Customs Tariff >, which is
based on the B.T.N., with adaptation
to the Israel trade. The classiifcation of
export commodities in Israel's statistics
has been given in accordance with the
Classiifcation of Export Commodities 2,
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 1970 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. 390
and in the Quarterly Supplement to the Monthly
Foreign Trade Statistics, No. 4, IXII 1971,
Part 1 Imports and Part II  Exports (see list
at the end of the chapter).
3. Import data are also classiifed by economic

destination. In this classiifcation, import
items are divided according to the ifrst
destination of the commodities. The ulti
mate economic purpose of some imported
goods differs from their initial destination.
Unmanufactured and semimanufactured
goods are included in "production inputs".

Quantity and Value of Commodities
4. Weights and measures are based on the

metric system. Weight is the net weight of
the goods (without packing material or
receptacles). In some cases (in accordance
with the Customs Tariff) the weight of
inner receptacles was included.

5; Values are given in U.S. dollars.
6. Discrepancies between the total and the

sum of the constituent parts are due to
rounding off.

7. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance
and freight), in certain cases also including
cost of wharfage and porterage (customs
value). These local costs which were in
eluded in the import value, amounted to
§ 21.5 million in 1970 and $30.2 million in
1971. Exports are valued f.o.b. (free on
board), before deduction of discounts and
rebates.
In the Balance of Payments statistics (See

Chapter VII), imports of commodities on f.o.b.
base are also given. The value of imports and

exports as presented in the balance of payments
was adjusted to the balance of payments 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 $1,282
million in 1970 and $ 1,615 million in 1971. Ex
ports after adjustment amounted to $802 million
in 1970 and £977 million in 1971.

Classification of Countries
Country of purchase: the country from

which the invoice for the goods imported to
Israel was sent.

Countryofdestination: the country towh ich
teh invoice for the goods exported from Israel
was sent.

IMPORTS
8. Imports are recorded according to the

special system, being the total of imports
passing directly through the customs
(including those for 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 which release
determines the data of import.
If goods were released against deposit be
fore the ifnal settlement of accounts, im
port valueand quantity are given according
to the dateofactual release by the Customs
Authorities. If, at the date of the ifnal settle
ment of accounts by the Customs Autho
rities, it was revealed that the value, quant
ity or other details connected with the im
port of the goods did not agree with those
recorded at thedate of their actual release,
the ifgures have generally been correcied
at the end of the year. The import figures
for 1970 published in Abstract No. 22 have
been corrected in this Abstract for all
shipments released against deposit at the
time of import whose ifnal accounts were
settled during 1971. Import ifgures for 1971
have been corrected for those shipments
which have been released against deposit
and which were settled until 31 XII 1971.
Deposits paid in 1971 which have not been
liquidated, were registered by the esti

1 Customs Tariff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
2 Classiifcation of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance  Customs and

Excise Dcpt. Nos. 390 and 410 Jerusalem, 1969 and 1971.
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GOVERNMENT DEBTS IN FOREIGN
CURRENCY

Liabilities in foreign currency are divided
by economic sectors, government sector and
private sector. The liabilities of the government
sector refer to direct liabilitiesof thegovernment.
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 inIL.,

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 \0 one year,
intermediate term loans up to ifve years and
long termloansmore than ifve 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 0/ 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 variousfactors,
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.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES (89)
)71) Estimate of Israel's Balance of Payments

)1956; 1957) (365)

Balance of Payments of Israel
)1957; 1958)
Israel's Balance ofPayments (19521970)

CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

definitions and explanations

The Investigated Population
The Foreign Trade Data appearing in this

chapter deal with Israel's trade with overseas
countires.

Import and export data do not include the
trade with the Administered Territoires (Judaea
and Samaria, the Gaza Strip and North Sinai,
and the Golan Heights). Those data being only
rough estimates, and lacking adequate details,
are reflected only in the ifgures of Table VIII/1 
Trade Balance (see § 9 and 16 below), and
Chapter XXVI.

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 classiifcations of commodities :

The Standard International Trade Classiifcation
)S.I.T.C. Revised) 1 and The Brussels Interna
tional Nomenclature (B.T.N.)2.

1. The S.I.T.C. classification provides aggre
gates suitable for economic analysis (e.g.
food, raw mateirals, chemicals, machinery
and transport equipment) and according to
the grouping of commodities by stage of
fabrication and by branch of oirgin. 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 different classiifcation is provided
by the B.T.N. In this nomenclature, com
modities are grouped according to the

1 Standard International Trade Classiifcation, United Nations Statistical Oiffce, Revised, New York, 1961.
2 Nomenclature for the ClassiifcationofGoods in Customs Tariff, Customs Cooperation Council, Brussels, 1955.
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CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS 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 transactions betweenIsraelisand residents
of the Administered Terirtories.

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 expenditureconnected with the rend
ering of services (transpotr, 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
■account of goods and services up to 1957 is
given in the tables on c.i.f. basis, and on .fo.b.
basis since 1958.

TRANSFER PAYMENTS
This account includes transfers which do

not require anyreciprocal 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 relfects 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 ifnancial transactions by private
factors. The government sector includes capital
transactions executed by the Government. Loans

whose time of repayment is over a year are
regarded as long term, while ifnancial demands
whose time of payment is up to one year are
regarded as shotr 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
rnents, 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,
TheBritish Commonwealth, BritishOverseas terr
itories, and other countries of the Sterling area.

c. The OECD area, including the following
countries: Austria, Belgium, Denmark, FinlaDd,
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, such
as U.S.A., the U.K., etc.

d. The Soviet area, including the following
countries : Albania, Bulgaria, Czechoslovakia,
East Germany, Hungaria, Mongolia, North
Korea, Notrh Vietnam, Poland, Rumania,
Socialist China and US.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 speciifed areas
or transactions not detailed by countries.

ASSETS IN FOREIGN CURRENCY

Net assets in foreign currency are deifned
as foreign currency held by the economy after
the dedcution of foreigners' deposits in Israel.
These assets constitute the total freely usable
balances, which derive from economy's various
sources, one of the most important being the
deposits of foreigners in Israel, as shown in
Table VII/5.
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matrixes and make possible the calculation of
needed outputs from each branch of the econo
my, both directly and indirectly (hence the term
inverse matrix), in order to obtain a basket of
ifnal products.

Table VI/13 was calculated on Table VI/12
and shows the share of the primary inputs in
each ifnal product unit of each branch.
SOURCES

Data were obtained from various researches
and from current statistics which had been
carried out in the Central Bureau of Statistics.

The agricultural branch. Data on output and
input are based chielfy on the Buraeu's agricul
tural statistics series, after adjustment to the
year of research (budget year).

Industrial branches. The main source of the
data in the Bureau's Survey of Industry and
Crafts for 1968/69, which included detailed
information on commodities and raw materials,
with the addition of an estimate of noncoverage
for small establishments.

Water and electricity branch. Data were
supplied by the Israel Electric Corporation and
from the Water Authority Commission, on the
branch's output and on the types of expenditure.

Construction branch. The output estimate
is based on the national accounts data and the
input estimates on the price index of inputs in
residential building and on data collected by
Research Department of the Bank of Israel for
nonresidential building.

Transport branch. Estimates on output and
input details are based on reports of the active
■establishments in the branch and on special
:surveys of the Bureau (trucks, taxis).

Trade and services branch. Estimates on
output and details of input are based on the

1968/69 trade survey, establishments' reports,
surveys of eating and drinking services 1967/68,
index of input prices in hotels 1968/69, as well
as data from the income tax ifles.

Imports. A special research was carried out
to determine the origin and destination branches
of imports, which was based on foreign trade and
balance of payments data.

Private consumption. Consumption esti
mates and the distribution by origin branches
are based on national accounts data, the 1968/69
family expenditure and reports of nonprofit
institutions.

General Government consumption: accord
ing to reports of the Accountant General, the
national institutions and the local authorities.
Expenditure items were calssiifed by origin
according to the description of the item.

Exports were based on foreign trade and
balance of payment data.

Capital formation: according to research
data on imports, the 1968/69 industry and crafts
survey and national accounts data.

Taxes and subsidies. The calssiifcation by
origin branches and destination was carried out
according to the Accountant General's reports,
the Ministry of Commerce and Industry, the
1968/69 survey of industry and customs and
excise data.

Price margins of transportation and market
ing. Estimates are based on evaluations of the
Bankof Israel.

Wages include allocationsfor selfemployed.
More detailed data as well as explanations,

sources, methods and deifnitions have been
published in Special Publication No. 380 (see
list below). More comrehensive publications on
the subject will appear in the future.

.: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

thorities (1957/581958/59)
(151) Receipts and Expenditure of Local Au

thorities (1959/601961/62(

PUBLICATIONS
(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 Incomeand Expenditure

(19501968)
(380) Inputoutput Tables (1968/69)

POPULATION AND HOUSING CENSUS
1961 PUBLICATIONS
(2) Classiifcation of Economic Branches
TECHNICAL SERIES
(1) SurveyofIsrael's Economy (1951(**

Hebrew only. In cooperation with theFalk Project for Economic Research in Israel.
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1964 prices for each group of expenditures snd
for the total expenditure were based on quantity
changes at 1955 prices. Consequently, total
expenditure for these years in the tables is not
identical with the totalof the expenditure groups.

As a result of weighting the estimates at
base year prices, quantitative changes between
the years may differ from the changes based on
weighting at prices of the previous years.

Private consumption estimates at fixed pri
ces were obtained either directly using data on
quantities and basic year pirces or indirectly by
adjustment of the values by the corresponding
price index.

In the public sector, quantitative changes in
salaries and wages were estimated according to
changes in the number of workers. Expenditures
on current purchases of goods and services were
generally delfated on the basis of the Consumer
Price Index.

The gross capital formation estimate at
constant pirces was based on the building cost
index and equipment prices in Israel and the
principal import countries.

National expenditure on education and
health is given in Chapters XXIIand XXIII,
accordingly.

National Income. The total national income
is estimated by the summation of the income
(net product) deirved from eachof 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 agirculture, the total in
come accrued is obtained by deducting the esti
mated input from the estimated agricultural pro
duce. Separate estimates are also drawn up for
wages, interest charges and lease, so that the net
proift component is the balance left after deduc
ting these , payments from the total estimated
income derived from agriculture.

Inventory adjustment. An adjustment for
capital gains and losses included in the estimates
of returns to capital, as a result of the systems of
inventory evaluation employed by enterprises.

Depreciation adjustment: adjustment for
the difference between depreciation estimates
based on balancesheet data and estimates at
replacement cost.

Revised estimates. The estimates for recent
years have been revised, as compared with the
previous Statistical Abstract, due to updating
of data and improvements in methods of mea
surement. The most important revisions were
made in the accounts for 1969 and 1970.

a. Change in inventories in industry: previous
estimates were based on current quatrerly
reportsof industrial enterprises whereas the
present estimates are based on the ifndings
of the 1969 survey of industry and provisio
nal data from the 1970 survey.

b. Estimates of capital formation in construe
tion for 1969 and 1970 were revised as foi
lows:
 on the basis of updated ifgures on build

ing begun and completed obtained from
local authorities, including lagging data
reported by building constractors; .. the estimate of average pirce per square
meter of capital formation in private
residential building was based on the
ifndings of a survey on building complet
ions in 1970;

 on the basis of updated reports on
capital formation of companies and large
institutions and economic analysis of the
report on budget expenditures for 1970
of the government and local authorities.
As a result of these revisions, the product
estimates were amended correspondingly.

INPUT  OUTPUT
Tables VI/llVI/13 present concise results

(at a level of ten branches) from an inputoutput
research carried out by the Bureau for 1968/69,
being a sequel to similar researches which had
been carried out by the Research Department of
the Bank of Israel.
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Table VI/11. Each economic branch is
represented by one row and one column. The
rows present the branches' sales for various
purposes (to other branches, consumption, etc)
and the column presents the purchases of the
branch (from other branches, imports, labour
expenses, etc.).

Transactions presented in this table are at
producers1 pirces, i.e., including subsidies but
not including expenses on taxes, marketing and
transportation.

The branches in the table are according to
the previous calssiifcation (1961).

Direct coefifcients 111 TableVI/12 are based
on Table VI/11, whether the total each column
(representing the output of a branch) is 100;^
and shows the composition of direct expenditure
(hence the term direct coefifcient) involved in the
production of an output unit in each of the
economy's branches.

Inverse matrixes in Table VI/1 2 derive from
the upper panel of the table by inversing the
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Standard Industrial Classiifcation (No. 33 of the
Technical Series), and for previous years, on
the former calssiifcation (1961). In order to
make comparison possible, estimates for 1968
are presented twice, according to both classi
ifcations. It must be pointed out that the classi
fication of the product in this chapter difFers in
some cases from the standard classification.

Agriculture. In the National Accounts, the
agricultural product is the difference between
agricultural output and input, based on estimates
of goods and services classifBed as agricultural
produce. In the Standard ClassifBcation, how
ever, the unit of classififcation is the "establish
ment" according to its principalactivity 1.

Ownership of dwellings. The national pro
duct includes a special item, "ownership of dwel
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.

Public and community services. This branch
of the standard classification comprises all
public and community services, both those
supplied by general government and those sup
plied on a proift basis. In the classification of
product, this branch includes only the govern
ment, the local authorities, the national insti
tutions and nonprofit institutions. Services such
as education and health, if supplied on a proift
basis, are included in Personal and other services.

SOURCES OF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The national product has been estimated by
two principal methods: the "national expend
iture" and the "national income" method. Ac
cording to the ifrst method, the national product
is obtained by the addition of the expenditure
on consumption and capital formation, and the
total value of finished goods and services ex
ported, after deductionof the valueofgoods 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" 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

1 Qibbuzim are not generally considered as
activities, e. g. industry.

proach and the different methods used. The dif
ference appears in the summary tables under
"errors and omissions" on the side of national
income.
National Expenditure

Private consumption expenditure. Food con
sumption is estimated on the basis of the market
ing data of agricultural produce, of production
and marketing data of food products, and
the corresponding prices. The expenditure on
industiral products (except foodstuffs) is esti
mated mainly on the basis of "purchase tax"
records, industrial production statements and
foreign trade statistics.

Housing consumption is based on the in
crease in the building area for housing purposes,
and in the price of housing services.

The value of services of nonproift institu
tions is estimated on the basis of data on wages
and salaries and other current expenditures, ob
tained from questionnaires addressed to the
institution or from ifnancial statements.
General government consumption expenditure

is estimated on the basisofactivity reports of the
Accountant General and the Budget Provisions,
and supplementary data obtained from the
Ministry of Finance on the expenditures of the
different ofifces. The consumptionexpenditure of
the local authorities and national institutions is
estimated on the basisof financial statements and
budgetproposals. More details, aregiven inN0153
of the Special Series (see list at end of chapter) .

Gross capital formation. The estimate is
based mainly on:

a. Import data on investment assets (machi
nery, equipment and livestock).

b. Reports on industrial production show
ing quantities and value.

c. Quarterly estimates on commencement
and completion of buildings; ifnancial
data on residential building carried out
by the Ministry of Housing.

d. Data obtained from Government Ofifces,
public institutions and various major
enterprises on the extent of their invest
ments in the course of the year.

e. Quantitative data and prices of invest
ment assets in agriculture.

Constant price estimates. Estimates for
J 9601971 were compiled at 1964 prices for each
component and the total was obtained as the
sum total of the components. For previous years,
the estimate ofeach component was compiled at
1955 prices. The estimates for these years at

a single classification unit, but are divided according to
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CHAPTER VI. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS'
t

Gross national product atmarket prices* is
the market value of the product, before deduct
ion of provisions for the consumption of ifxed
capital, attributable to the factors of production
supplied by normal residents of the country. It
is identicaJJy equae /0 the sum of consumption
expenditure and gross domestic capital forma
tion, private and public, and net exports of
goods and services (icnluding net subsidies)
plus the net factor incomes 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 re
ceived וחס^ abroad.

Net national product at factor cost is the
value at factor cost, after deductionofprovisions
for the consumption of ifxed capital, attribu
table to the factors of production supplied by
normal resdientsof the country: It is indentically
equal to the national income.

National income is the sum of the incomes
accruing to factors of production supplied by
normal resdients of the given country before
deduction of direct taxes.

Within the product and national income
estimates all payments and receipts of interest
of general government and the nonproift insti
tutions are considered as transefrs.

Private consumption expenditure is the
value of ifnal expenditure by households and
private nonproift institutions on current goods
and services plus value of gifts in kind received
from the rest of the world. For households, all
purchases 0/~ goods, irrespective of their durabi
lity, are entered with the exception of land and
buildings. ■This lfow does not include immi
grants' private effects.

General government consumption eApend/.
ture consists of compensation of employees and
purchases of general govenrment from enter
prises and from the rest of the world less sales

of goods and services to enterprises and house
holds. The general government sector covers
the central government, the local authorities and
the national institutions3. Expenditure of a
capital nature for national defence is treated as
consumption expenditure while all expenditure
on capital formation for civil purposes is
included in gross domestic capital formation.

Gross domesticcapital formation in ifxed as
sets is the value of purchases and ownaccount
construction of fixed assets (civilian construe
tion and works, machinery and equipment) by
enterprises, private nonproift institutions and
general government. Capital formation in build
ings and equipment is included only if located
within Israel territory.

Changes in stocks is the vauleofthe physical
change in raw materials, work in progress
)other than work in progress on dwellings and
nonresidential buildings which is included in
ifxed capital formation) and ifnished goods held
by enterprises and in stores of general govern
ment. Capital gains or losses, caused by price
lfuctuations, are eliminated from changes in
stocks.

Exports of goodsand services is the value of
goods and services sold abroad, including pro
ducts, transport, insurance and other services.

Importsofgoods and services is the value of
goods and services purchased abroad.

The deifnitions of the import and export
components are generally identical with the
deifnitions of the l.M.F. *

Since June 1967 the estimates cover: l.the
economic activity of East Jerusalem and 2. the
transactions between Israel and the Administered
Territories. The estimation of these activities is
very crude, for lack of data.

Classiifcation of product in the national
accounts. Estimates for 19681971 of the pro1

duct were classiifed according to the Isarel

1 Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Scries F,
No. 2, Rev. 2, New York 196*.

2 The deifnition of product at market prices differs from the XJ.N. deifnition in that the latter includes
neither taxes nor subsidies on imports and exports.

J Including only the domestic consumption expenditure of the national institutions.
< BalanceofPayments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July 1961, Washington DC.

XL



The survey being a survey sample, the ob
tained data are inlfated for the entire survey
population.

For method of computing the estimates, see
Supplement to the Monthly Bulletinof Statistics,
No. 7, 1971.

Data in this chapter relate to the ifrst three
visits to immigrants who arrived in Israelbetween
September 1969 and August 1970 and were
questionned two months, six months and a year
after arrival. Data are also presented for immi
grants who had arrived between September 1970
and August 1971, and who were investigated
about two months after arrival.

SURVEY OF ABSORPTION
OF FOREIGN STUDENTS

POPULATION AND STRUCTURE OF THE
SURVEY

For the purpose of this survey, a foreign
student is a person who began studying in Israel's
academic institutions including preacademic
studies see (Chapter XXII  Education) in
1969/70 and 1970/71 and who arirved in Israel
since 1 I 1969.

The survey includes a few years' followup
of two panels of foreign students. The ifrst panel
included students who began their studies in
Israel in the 1969/70 schoolyear.

The second panel included students who
came to Israel since 1 I 1969, and who began
their studies in the 1970/71 schoolyear. Tables
in this chapter include ifndings of the ifrst and
second investigation of the ifrst panel, and of
the ifrst investigation of the second panel.

Of each panel'spopulation, ^ 20"a/ sample was
drawn and was ifrst interviewed in May 1970,
and then in May 1971 and the sampled students
of the second panel were ifrst interviewed in May

1971 according to a special questionnaire. The
students were interviewed either in Hebrew or
in their own language.

This being a sample survey, the tables were
computed after multiplying the characteristics of
each student in the sample by the number of
cases he represented, i.e. an inlfating factor.
This factor was calculated separately for each
academic institution.

Types of studies and student administra.
lion. The students may attend courses in the
academic institutions as other Israeli Students, in
order to get an academic degree.

Such foreign students, whose level of se
condary studies does not fulifll the requirements

. of academic institutions in Israel or who do not
know Hebrew, are referred to preacademic
studies during a preparatory year. During that
year, they learn Hebrew and other subjects in
accordance with the requirements of the studies
they intend to take up for an academic degree.
After the preparatory year, they register for
regular studies in academic institutions.

Besides, there is a special oneyear studying
programme, which is destined for students from
U.S.A. and Canada. These students are follow
ing regular studies in their countries, during
which they come to Israel for one year where
they attend various courses, generally in En
glish. These studies are accepted by the institu
tions in which they study abroad as part of the
curriculum.

Students from abroad with an immigrant
or potential immigrant visa, (see above Immig
rants) are entitled to assistance from the Student
Administration of the Ministry for Immigrant
Absorption. The Student Administration grants
these students scholarships for tuition fees and
living, whose amounts are determined every
year by the economic condition of each student,
as well as assistance for accommodation,
usually in the universities' students' quarters.

PUBLICATIONS

SPECIAL SEMES

)60( Immigration to Israel (19481953) The
Falk Project for Economic Research in
Israel

(308) Immigration \0 Israel (19661968)
)335) Immigration to Israel (1969)

(381) Survey on Absorption of Immigrants
joint publication with other institutions

)349) Immigration to Israel (1970)

)350) Survey on Absorption of Students from
Abroad

XXXM



CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS
Deifnitions, explanations and sources  see

Chapter IV  Migration.
METHODS OF COMPUTATION AND

ESTIMATION
In all migration tables, EuropeAmerica

include Oceania.
Age in migration tables was computed ac

cording to the difference between the year of
birth and the year of entering the country,
without considering the months of birth or of
entrance.

Table V/l also includes "illegal immigrants"
and all tourists who remained in the country
during the Mandatory period. "Illegal immi
grants" are recorded according to the year of
arrival, whether registered by the Mandate Au
thorities or not, according to the year of registia
tion as "tourists settling".

SURVEY OF IMMIGRANT ABSORPTION
The survey has been conducted since No

vember 1969 by the Central Bureau of Statistics,
with the collaboration of the Ministry of Immi
grant Absorption and the Institute for Social
Research.

The aim of the survey was to follow the
process of absorption of immigrants during the
ifrst period after their arrival in Israel.
In order to followup the absorption process,

some subjects are investigated in all visits and
some only in a part of the visits. The recurrent
questions refer to housing, work, Hebrew speak
ing and social adjustment. For each subject, the
immigrant's actual conditions are investigated
at the time of that visit as well as the subjective
reaction of the immigrant to his situation
(satisfaction, etc.).

The followup of the sample during the
ifrst three years of their stay in Israel is carried
out by visiting the immigrants with a special
questionnaire for each visit. The questionnaires
include also questions about some character
istics piror to their immigration.

The first visit (stage a) is about one and a
half to two months after the immigrants' arrival
in the country.

During the ifrst visit, the following sub
jects are investigated :

Background before immigration: former
visits to Israel ; preparations for immigration ;
knowledgeof Hebrew; education ; employment ;

cultural habits.

After immigration: satisfaction with arran
gements upon arrival; housing (general); learn
ing Hebrew; radio listening and newspaper read
ing ;contact with various institutions; social life
and neighbourhood relations; general acclimat
ization.

The second visit (stage b)  after another
four months, or about half a year after their ar
rival.
During the second visit some of the subjects

of the ifrst visits are reinvestigated, which
shall also be investigated during the following
visits : Jewish background and education a
broad; education and adjustment of the immi
grant's children, and income from employment
(general).

The third visit (stage c)  six months after
the second visit or about a year after immigration.

During the third visit immigrants are in
vestigated on new topics: income, ifnancing of
housing and household equipment.

Duirng the following two visits, two and
three years after immigration, they will be in
vestigated about employment, detailed income,
realization of immigrant irghts, leisure ,et al.
Because of the immigrants' language limit
tations, questionnaires were issued in thirteen
languages and immigrants are interviewed by
enumerators in the language they speak. The
languages are: Yiddish, English, Georgian,
Ladino, Mugrabbi, Marati, Spanish, Arabic,
Polish, Persian, French, Rumanian and Russian.

The survey was conducted currently on a
monthly sample of 110 immigrants and poten
tial immigrants which was drawn from the po
pulation of immigrants and potential immi
grants who arrived in Israel during that month.
Tourists who etstled in Israel are included as of
September 1971. The survey population is
drawn from a list of immigrants and potential
immigrants aged 18 and over who arrived in
Israel during a certain month. The sample is
drawn from a list according to groups of coun
tries of origin, for immigrants and potential
immigrants separately.

Four monthly samples are merged into one
panel for processing and thus three samples are
obtained during one year with about 450 immi
grants and potential immigrants in each.

The percentage of response exceeds 9Q"/O
(except for deceases and emigration). In most
cases, nonresponse derives from dififculties in
placing some immigrants' addresses.
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month and year). For 1961 through 1968 the
average stay abroad was based on an interpola
tion between the exact values of average stay
obtained for 1960 and 1969 on considering the
monthly numbers of departure and return in
19611968.

Residents Staying Abroad Over One Year
An individual comparison between the form

"Registration of Returning Resident" and the
form "Registration of Emigrant" was made in
order to verify which of the residents did not
return after one year or more. Because of
dififculties 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 IV/9 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.

Emigrants
The estimate of emigrants for 19481960

is based on the number of residents who left
during these years and did not return till the
endof 1971.

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
thenumberofresidents who letf 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 are made, if necessary, for pre
vious years.

Tourists Arriving
Data on tourists by country since May 1957

until the end of 1960 were processed from a 50"/0
sample; in 1961  from a 2S0/a sample, in
1962  from a20 /£ sample, and since July,
1967, from a sample of 50"o/ and since August
1971 on a sample of 25X. Data on tourists'
stay in Israel are based on a 20/' sample.

Age of Tourists Arriving
Some of the persons accompanying touirsts

 children or wives . are registered in the head
of family's passport. No special form is iflled out
for them and consequently their age is not avail
able. Children (about 22,600 in 1971) were added
to the age group 014 and wives (about 19,400
were proportionately distributed between the
age groups 15 and over.

Tourists Departing
The stay of tourists in Israel was computed

according to the exact number 0( days, between
the exact dates of arrival and departure (day,
month and year).

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)78) Israel Tourist Statistics (19481957)
)9 1 ) Israel Tourist Statistics (1958)
)105)Israel Tourist Statistics (1959)
)122) Israel Tourist Statistics (1960)
)133) Israel Tourist Statistics (1961)
)149) Israel Touirst 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)
)319) Israel Tourist Statistics (1969)
)355)Tourism (1970)
)386) Tourism (1971)

TECHNICAL SERIES
)15) Seasonality in Israel
)30) Seasonality and Trends in Israel Tourism

JOINT PUBLICATIONS WITH OTHER
INSTITUTIONS

Israel Touirst Statistics (19521955)
The Government Touirst Corporation
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a potential immigrant is deifned as "a person,
entitled to an immigrant visa or an immigrant
certiifcate under the Lawof the Return 1950 and
intends to enter Israel and to stay therefor more
than threemonths."

Movementofpotential immigrants: entrance
of potential immigrants to Israel, after their ifrst
arrival.

Tourist who changed his status to potential
immigrant is a person who entered Israel as a
tourist, and during his stay inthecouciry,applied
for, and received, the status of a potential
immigrant.

Immigrating citizens: children borne to
Israeli citizens abroad.

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.

Residents staying aborad over two years.
Data on the characteristics of residents staying
abroad over two years are given for residents
staying abroad two years or more and over
(except diplomats, travellers on service passports
and ship and aircratf crews).

Returning resident. The stub attached 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.

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 waiting at the air
port. These visitors require no tourist visa, but
must leave the country through the same frontier
check post by which they entered. As of 1970,
the tables include movements of residents and 
tourists to East Jerusalem; there data are ifrst
presented in this Abstract.

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. A question
naire is filled out by all persons crossing the
border and a daily report is compiled by all
check posts on the various categories of persons

entering or leaving. Copies of the daily report
and of the questionnaires are forwarded /0 Ihe
Central Bureau of Statistics where they serve as
the base for the various migration series.

The total arriving and departing bysea andair
in this chapter differs somewhat from that in
Chapter XVIII  Transport and Communica
tion.
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
Interior ifll out an "immigrant registration
questionnaire" for each immigrant or potential
immigrant, which includesthe. 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. These
questionnaires supply the data for processing the
immigrants' characteristics. .

Data on potential immigrants for January
May 1969 (numberiDg about 3,600), relate to
temporary residents who registered at the region
al ofifces of the Ministry for Immigrant Absorpt
ion.

Till 1969, immigrants include also immi
grating Israelis, and in the tables on status in
family they are included among the single.

As of 1970 data on immigrants do not
include immigrating citizens, in 1970 such data
are presented separately.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

In all migration tables,EuropeAmeirca
include Oceania.

Age in migration tables was computed ac
cordingto the difference bet ween theyearofbirth
and the year of entering the country, without
considering the months of birth orofentrance.
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
during the preceding month, and so on. Averages
and medians were computed according to these
groups.

Average stay abroad for 1960 and 1969
was computed according to exact dates (day,
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(9) Causes of Death (1950)
(14)* Physicians and Dentists in Israel

(19511952)
(17) Causesof Death (19511952)
(47) Causesof Death (19531954)
(49) Statistics of Hospitalization

(19501953)
(63) Causes of Death (1955)
(75) Perinatal and Maternal Mortality in

Israel, (19501954)
(79) Causes of Death (1956)
(84) Causes of Deaths (1957)
(86) Statistics of Hospitalization (1954)
(95) CausesofDeath (1958)
(100) Statistics of Hospitalization

(19551956)
(107) Cancer Mortality in Israel (19501957)
(110) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1957)
(1 12) Causes of Death (1959)
(115) Suicides and Attempted Suicides among

Jews (19491959)
(125) Causes ofDeath (1960)
(128) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1958)
(129) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1959)
(138) CausesofDeath (1961)
(154) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1960)
(159) Causes of Death (1962)
(169) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1961)
(174) Cancer Mortality in Israel (19581961)
(177) Causes of Death (1963)
(181) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1962)
(191) CausesofDeath (1964)
(194) Marriages among Jews in Israel

(19471962(

)204( Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1963)

(220) CausesofDeath (1965)
(226) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1964)
(233) Causes of Death (1966)
(246) Statistical Tables on Selected Infectious

Diseases (19601965)
(263) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1965)
(268) Vital Statistics (1965; 1966)
(271) Causes of Death (1967)
(282) Suicides and Attempted Suicides in

Israel (19601966)
(287) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1966( ■ '

)295( Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1967)

(302) CausesofDeath (1968)
(318) VitalStatistics(1967; 1968)
(345) Causes ofDeath (1969)
(373) Diagnostic statistics of Hospitalized

Patients (1968)
(374) CausesofDeath (1970)
(379) Statistical Tables on Selected Infectious

Diseases (19651970(

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  Part 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

(Patr II  Maps(

CHAPTER IV. MIGRATION
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Immigrant is a person entering the country
to take up permanent residence under The Law
of the Return or under the Law of Entrance.

Tourist who changedhis status to immigrant
is a person who entered the country on a
tourist visa, and during 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 eh
tered the country on a visa of a potential immi
grant. According to the regulations of the
Ministry of the Interior valid since June 1969,

Hebrew only.
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For deaths, where the exact age of infants is
mportant, 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 cetriifcate 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 (Tables 111/3739).
TheEighth 'Revision of the Classiifcation was
introduced in 1969.

For compairson with previous years death
rates were presented in table 39, according to
the eighth revision. For the years previous to
1969 the rates were recalculated by using the
"comparison factor" which was based on tabu
lations by both classiifcations in the years
19691971. The rates should therefore be con
sidered as estimates only.

MORBIDITY

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 Oiffces. Notiifcation, is however,
incomplete, the degree of completeness varying
with the severity of the disease and the possibility
of inspection. Data on venereal diseases, tuber
culosis and malaria are not included in this
summary. However, the data on tuberculosis
and malaria appear in separate tables.

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.

The data forthe years 19501953 relate to
the dates of notiifcation and since 1954 to the
dales 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 Oiffces. The data for 1969
are provisional and relate also to nonJews
including those in East Jerusalem.

Tuberculosis
Data for "newly discovered" cases duirng'

the year are based on notiifcations to Distirct
Health Oiffces regarding every patient making
his ifrst visit either to a private practitioner, a
clinic or a hospital in the country. This does not
necessarily imply that the patient might not
previously have been suffering from the disease
abroad, and the ifgures may, therefore, include
cases which do not represent actual "new m
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 deifned as "cured".

Suicides
since 1967 suicide attempts are not con

sidered criminal offences and therefore only data
on actual suicides in that year have been received
from the police.

Data on suicides and on attempted suicides,
published in the Abstract since 1968, are sup
plied by the Ministry of Health. The increase in
the number of attempted suicides in 1970 is due,
i.a., to the improved methods of data collecting.
Detailed data on this subject appear in the■

Special Series, 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 completed by the MinistryofHealth
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 'he
hospital. These data cover all the hospitals, ex
eluding hospitals for mental patients, institutions
for mentally retarded and for custodial care
Data in the table are estimates of all hospitalized
persons, calculated according to a combined
method ofa n.5% sample ofr frequent diagnoses
and 100;^ for rare dignoses.

For details see the list of publications on
the Diagnostic Statistics of Hospitalized ?m
ients at the end of the Introduction.

XXXIV



Data on births and death include cases
among tourists and temporary residents in Israel
but not among Israelis abroad. Deathsof 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 II/2 on the
sources of increase of the population.

Casualties suffered in incidents which
occurred at other times are included in this
chapter. Their influence is signiifcant in the
deaths of young men of age groups 1519 and .

2024 in recent years.
Until 1962, data on births and deaths, infant

motrality and stillbirths were recorded according
10 the year of registration, and as from 1963
according to the year of occurrence.

Piror to 1962, births and deaths among the
Bedouins in the Negev were not included in the
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 all years of births
among nonJews.

METHODS OF 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.

Total fertility represents the average num
ber of children a woman may bear duirng her
lifetime.

Specific birth rates are ifrst computed ac
cording to the mother's age duirng 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
specific rates are calculated for ifveyear age
groups, the sum of speciifc rates is multiplied by
ifve.

This method is based on the assumption that
n 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 females constitute on the average48.5 ?'£
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 otheryears 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 vairous 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
the Life Tables:

Ix = the number of survivors per 1,000
births for speciifed ages,

qx = the probability of a person at the
beginnin gof a certain age group dying before
reaching the next;

ex = the life expectancy at speciifed ages,
i. e. the average number of years remaining to a
person at a certain age (x).

In order to compute the Life Table for non
Jews, the number of deaths ofnonJewish 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 were used.

TheMother'sAge at births was computed by
the same method used for marriages presented
above.
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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
ifrst half of the year, the age is equivalent to the
said difference less oneyear (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 ni/11 may have
resulted from mechanical errors.

The average age of marriage was calculated
by the following formula:

Zxfx + 0.5

where:
x = age
x = numberof 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 standard average age for marriages is
computed from the marriage age rates according
tothe formula:

£xrx
+ 0.5

where :

x = age
rx = specific marriage rate at age x  the num
berofbridegrooms (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 index of endogamy was calculated by
the following formula :

where:
a = the actual number of couples, where both
bridegroom and bride were of the same group
(e.g., the same country of birth(;

e = the probable number of couples, assuming
a random choice of partners ;

m = the total number of bridegrooms or brides
(whichever is 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

Years of schooling. In the table on the num
ber of years ofschooling of the parents, the group
"13 yearsofschooling" includes also those who
indicated "primary school" ; the group "912
yearsof schooling" includes "secondary school" ;

and the group "13 or more years of schooling"
includes "higher institute of learning".

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", "Notiifcationof Death" or "Notiifcation
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. Notiifcationof death must be made within
48 hours after the death by the person in charge
of the institution in whichthe death took place 
the physician, who issues the death certiifcate or
any person present when there was no doctor.
Details on the sources are given in Publication
No. 268 of the Special Series (see listat the end
of this introduction).

Since 1970, data include births in East Jeru
salem. For comparison, 1970 data are presented
twice : once without East Jerusalem aird once
includingEast Jerusalem data. Data on deaths
among nonJews in 1970 and 1971, which are .

presented in Tables 111/3 and 111/4, include an
estimate of deaths in East Jerusalem, but the
detailed data on deaths in Tables 111/30111/32
do not include deaths in East Jerusalem.
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12. The Settlements of Israel  Patr Ill 
Jewish Population, by CountryofBirth and
Period of Immigration  Data from Stage
"A"ofthe Census

13. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part III  First Results from
Stage"B"ofthe Census

14. Atlas of Settlements in Israel, Based on the
Findings of the Census of Population and
Housing 1961

17. Moslems, Christians andDruzes in Israel
1961  Data from Stage "A" and "B" of
the Census**

19. Internal Migration  Part I  Data from
Stage "B"ofthe Census

20. The Division of the State of Israel into Na
tural Regions for Statistical Purposes

22. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part IV  Additional data from
Stages "A" and "B" of the Census

28. TheSettlements of Israel Part VI.

30. Languages, Literacy, and Educational At
tainment  Part III  Additional Data
from Stage "B"ofthe Census

33. Internal Migration  Part II  Additional
Data from Stage "B"of theCensus

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 (Part 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 III. VITAL STATISTICS

MARRIAGES AND DIVORCES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Country of birth and continent of origin.

Thecountryof birthof 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 thoseborn 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. Israel born in
Table 111/13 were classified by origin up to 1965
and by fathers constinent of birth since. Conse
quently,1965 data are given twice. For divorces,
the origin of Israel born 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
tificates are iflled out by the persons authorized
to perform marriages, and divorce certiifcates by
the competent rabbinical courts.

Statistics on Moslem marriages and divorces
are based on copies of marriage and divorce
certiifcates submitted by the Sharia Courts, an d
data on Christian marriages are obtained from
the competent ofifciating mini sters.

The data on the total number of marriages
and divorces for 1970 presented in Tables 111/1
111/4 areprivisional 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.

The data on marriages and divorces do
not include East Jerusalem.

Details on sources and detailed data on
marriages among Jews in 1960 1962 were pub
lishedinNo. 194oftheBureaus 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. For the computa
tion of the age of marriage and divorce (calcu
lated by computer) it is assumed that the date
of bitrh is the 1st July of the year of birth indi
cated in the form. Hence, if the demographic
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For the purposes of this Survey, the deifni
tion of a family is identical with that of a house
A0W(excl. families in qibbuzim). Both are defined
as a group of persons living in one lfat perma
nentlyand generally preparing their meals in com
mon. A household may include one person or
more and persons who are not family relatives.

For the purpose of the survey, a qibbuz family in
eludes singles orcouples with theirchildren under
the age of 18 and not marired. Sizeoffamily
is determined by the number of persons in
the household by the above deifnition. The po
pulation does not include institutions.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(36) Registrationof Population (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)
(267) Population in Settlements (1965; 1966)
(274) Development of the Jewish Population

in Israel (19481964) Part B
(276) Demographic Characteristics of the

Jewish Population in Israel (19651967)
(339) Population in Settlements (19671969)
(342) Internal Migration of Jews in Israel

(1967;1 968)
(343) Demographic characteristics of Jews in

Israel(1968; 1969)
(393) Projection of the Population in Israel

.up to 1990.

TECHNICAL SERIES

(3)* Key to List of Settlements (1958)
(7)* Key to List of Settlements (31 XII 1959)

(9)* Settlements of Israel (Including Key to
List of Settlements) (31 XII 1959) .

(12)* List of Settlements, their Population and
Codes (Provisional Data for 22 V 961נ
and for31XII 1961)

)14)* Listof Settlements, their Population and
Codes (Data for 31 XII 1962)

)18)* List of Settlements, their Population and
Codes (Data for 31 XU 1963)

)20)* List of Settlements, their Population and
Codes (31 XII 1964)

)23)* List of Settlements, their Population and
Codes (31 XII 1965)

)26)* List of Settlements, their Population and
Codes (31 XH 1966)

)28)* List of Settlements, Their Population
and Codes (31 XU 1967)

)32)* Listof Settlements, Their Population and
Codes(31XII 1968).

)34)* List of Settlements their Population and
Codes (31 XU 1969).

)36)* Listof Settlements their Population and
Codes(31Xn 1970).

)37)* List of Settlements, their population
and codes (31 XII 1971)

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961 PUBLICATIONS

1. The GeographicalStatistical Division of
the Urban Settlements inIsrael

4.**Population and Housing Census 1961 (Pro
visional Results)

5. Statistics of Population in Settlements 
6.**List of Settlements, Their Population and

Codes (Provisional Data for22V 1961)

7. Demographic Characteristics' of the Popul
ation  Part I  (Data from Stage A of the
Census  GeneralResults)

8. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part II  (Data from Stage A
of the Census, by SubDistricts, Natural
Regions, Types of Settlements and Muni
cipalStatus)

10. The Settlements of Israel  Part I  List
of Settlements Geographical Information
and Population (19481961)

11 . The Settlements of Israel  Part II  Sex,
Age, Residence and Population Group 
Data from Stage "A" of the Census

. Hebrew only. ..Out ofprint.
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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 relfected 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.
In the period when food rationing was in

force (until 1957), the estimatesof the population
in settlements referred to the number of consum
ers in each grocery or cooperative according to
the consumer cardfile in each settlement. Con
sidering the 1961 Census, the population esti
mates up to 1960 in some settlements were cor
rected.

INTERNALMIGRATION
The data on internal migration between and

inside settlements are taken from processings ba
sed on the collectionofchanges as relfected in the
Central Population Register of the Ministry of
the Interior. The large number of cases, where
the settlement of exit is not known, stems from
the fact that the address of many immigrants
has not been registered on their arrival. When
they came to report on their new address, they
were registered as "migration between settle
ments". Settlements of. exit in these cases were
registered,ofcourse, as "not known".

The estimates of the Jewish population ac
cording to sex, age, continent of birth and peirod
of immigration for those born abroad, by coun
tryofbirth, 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 per cent sample) of the 1961
Census.

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
fication of the Central Population Register car
ned out in July 1955 and thereafter on the
1961 Census, and on the 1967 Census in East
Jerusalem.

PROJECTIONS OF THE POPULATION
*♦" ^

These projecti ons are based on the popu
lationof end 1970 and its projected development
up to 1990. The difference between the project
ions derives from various hypotheses on the
extent and structure of the future immigration.
The ifrst hypothesis assumes that every year
5,000 immigrants will arirve from Asia and
Africa and 20,000 from Europe and America, the
second assumes 5,000 immigrants from Asia and
Africa and 35,000 from Europe and America,
and the third assumes 10,000 and 60,000,
accordingly. For details on the methods of
compilation and the trends of the projections
see Special Publication No. 393 (see list at the
end of the introduction(.

METHOD OF COMPUTATION
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. The age of
a person is the number of whole years at the
estimation date.

The estimate of age composition, for the
end of a given year, is based on the estimate by
age for the end of the preceding year, after mov
ing up all ages by one year. To this base, the
births, immigrants and persons settling of the
estimated year, by age, are added, and deaths
and migration balance, by age, are subtracted.
By adding the balance of additions and sub
tractions to the base, the estimate of age groups
for the end of that year is obtained. (In popu
lation estimates by marital status, marriages of
single persons are another factor, when their
number, according to age, is subtracted from the
single population and is added, accordingly, to
the nonsingle population).

This calculation method is applied to all
characteristics of all population groups (except
population estimates of nonJews by marital
status in East Jerusalem(.

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
1963see introduction to Chapter XII Labour
and Wages.
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TYPES OF SETTLEMENTS
Urban types of settlements include as

follows :

a. settlements with a population of 10,000
and over in the year of the estimate.

b. settlements granted the status of a
municipality.
c. 1. Settlements with a population of

5,00010,000 in the yearof the esti
mate, in which, at the time of the
1961 Census, less than one half of
the labour force participants were
employed in agroculture.

2. Settlements with population of
2,0005,000 in the year 0/ the esti
mate, 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
divided as follows :

Town is a settlement with the status of a
municipality in the year of the estimate.

Urban settlement is a settlement fuliflling
the above said requirements, but not a munici
pality in the year of the estimate.

Rural typesofsettlements include:
a. All settlements with a population of less

than 2,000 in the year of the estimate (even if
they are not agricultural in character).

b. Settlements with a population of 2,000
to 10,000 not included among urban types of
settlements in the year of the estimate.

c. Rural types ofsettlements, as follows :

Village is a rural settlement where produc
tion, consumption, purchases and sales are ge
neraliy on a pirvate base.

Villages are subdivided as follows :

Large village is a village numbering 2,000
inhabitants or more in the year of the estimate.
_ Small village is avillage numbering less
han, 2,000 inhabitants in the year of the esti
mate.

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 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
boundaries of another settlement.

Living outside settlements: population
dispersed in small groups living outside the boun
daries of any settlement. The places where such
people live, have not the characteristics of a
settlement (as deifned above).

Settlements are divided into Jewish and
nonJewish, according to the majority. In most
settlements, there is a large majority either of
Jews 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
IV^alotTarshiha. These settlements and their
population were included among both Jewish
andnonJewish settlements, but in the total
settlements they were included only once.

Jewish settlements are divided into veteran
and new, according to the date of settling 
before or after the establishment of the State.

Among the new ones, settlements which
were urban in the ifrst year after the establish
ment of the State but absorbed a large number of
immigrants, are included  e.g. Zefat, Tiberias,
Nahariyya.

Municipal Status of Settlements
According to legal arrangements there are

three types of local authorities.
a. Municipality relates only to one settlement.

b. Local council 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
on it, yet they are also included in the number
of settlements of the council and their popu
lation is included in the population of that
council. Deifnitions and explanations appeared
in ListofSettlements, TheirPopulation and Codes
 31 XII 1971, No. 37 of the Technical Series.
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1963, this group was included among nonJews;
in 1964, the original forms of the "others" were
reinvestigated and consequently about half of
themwere classiifed as Jews, some as Moslems
and Christians and about 500 (partly small
groups, such as Bahai, Samaritans, etc.) were
grouped with "Druzes and Others."

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
about 4,000 inhabitans.

3. In 1963, about 700 Bedouins in the Negev
were added to thenonJewish population who
were not registered in the 1961 Census. In 1967,
the population of East Jerusalem was added.

4. All the changes were entered in the Total
Population Increase with no subdivision
between natural increase and migration balance
(Table 11/2).

The natural increase is the excess of births
over deaths.

Table 11/2 does not include births and
deaths which occurred prior to 8 XI 1948, and
were registered up to 1954.

The migration balance for the de /ure popu
lation is the difference between the sum of
persons entering and leaving as explained above.
For the de facto population migration balance
is the difference between the number of persons
entering and leaving the country.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE
POPULATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Settlement is a permanently inhabited place
fuliflling the following three requirements :
a. It is inhabited by 20 or more permanent

residents (until the 1961 Census  10 resi
dents or more(.

b.

c.

It has its own administration ;

It is not ofifcially included in another settle
ment.
District and subdistrict were deifned ac

cording to the official administrative division for
the endof 1970.

Natural region. Within the frame of the
oiffcial division into 14 subdistircts, 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 subdistrictor 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 AND
STANDARD DISTANCE OF THE JEWISH

POPULATION
definitions and explanations
Location of the Population (Centre of
Gravity)

The centreofgravityofthe population is cal
culated as follows :

^ 2rPj

Xi and Y;  the coordinatesof the settlement i ;
Pi  the population of settlement 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 residentsof Israel. The centre of gravity is the
point from which all square distances ofplaces of
the residence of the residents is minimal.
Dispersion of 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 centreofgravityof the whole population.

d =
V^Pi[(XiX)2+(YiY)2[

JTP

= Vo* + a{

d  standard distance.

SOURCES

The calculation is based as follows : in 1922,
1931 and 1948  by settlements; 19491959 
by subdistricts; 1961 1970 by natural regions.

xxvn



INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. 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

dity for a period such as 19401949 or 19491958
were not givenfor stations which did not measure
in most years of the peirod or for stations which
changed their exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced to
the standard normal period 19311960 except for

the datafor 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 II. POPULATION

NATIONAL POPULATION ESTIMATES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
De jure population 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 and which have
not settled yet.

De facto population is the number of per
sons present in the country at the date of the
estimate including tourists, temporary residents
and potential immigrants but not including resi
dents abroad at that date.

The components ofthe changes in the dejure
population are asfollows:

Additions: births, immigrants, touirsts, tem
porary residents and potential immigrants, en
trances for reunionof families and residents 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 components of change in the de facto
population are asfollows :

Additions: births, immigrants, returning resi
dents, touirsts, temporary residents and potential
immigrants, entering.

Detractions: deaths, departing residents,
touirsts, temporary residents and potential im
migrants.

The estimates until the1961 Census relate to
the de facto population and are based on the
RegistrationofPopulationof8 XI 1948.

From the Census of 22 V 1961, the
estimates relate to the de jure population, based
on the 1961 Census. Estimates of the de facto
population are made only for the total
population.
Annual average population is calculated by

summing up the twelve monthly averages and
their division by 12.

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 into the groups; Jews, Moslems, Christ
ians and Druzes. Besides, there was a group of
about 1,500 persons defined as "others". Until
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except Abstracts, Bulletins and Quarterlies), are
given at the end of the introductions to the Abstract's chapters, according to subject.

An updated list of selected publications appears in each publication of the
Bureau.
The publications of the Bureau appear in the following series :

A. STATISTICAL ABSTRACTOF ISRAEL  appears annually.

B. MONTHLY BULLETINS AND QUARTERLIES
 Monthly Bulletin of Statistics  containing current data. In the Supplement

to the Bulletin, results of annual surveys, of other special researches, etc.,
are published.

 Monthly Price Statistics  in Hebrew only, with a summary table in English.
 Monthly Foreign Trade Statistics.
 Foreign Trade Statistics Quarterly, in two volumes : Imports and Exports.
 Monthly Statistics of the Administered Territories.
 Agricultural Statistics  reprint from : Monthly Bulletin of Statistics,

Monthly Price Statistics, Monthly Statistics of the Administered Territories.
 Immigration Statistics  quarterly, in Hebrew only.

C. SPECIAL PUBLICATIONS
In this series, results of annual surveys, special and other researches which were
carried out by the Bureau or in cooperation with other institutions, are pub
lished. To date, 390 publications have appeared in this series.

D. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961  42 volumes have
appeared.

E. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1967  5 volumes have ap
peared.

F. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972  so far, one volume
has appeared.

G. CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.
H. CENSUS OF AGRICULTURE 1970/71  so far, one volume has appeared.
I. TECHNICAL PUBLICATIONS

In this series, methodological publications are published, containing descriptions
of survey methods, classiifcations of economic branches, occupations, lists of
settlements, etc. So far, 37 publications have appeared.

Publications sponsored by the Public Committee for Statistics :

PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: so far, four
volumes have appeared, for publications which appeared in the years 1965
1971.

Other publications :

These are publications which do not belong to any of the above mentioned series.
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יי ך: ר: n^r<i':s^'^£FACE':'' >::■. י  י יי .■.: .:.:

The twentythird Abstract presents first results from two basic censuses;
which the Central Bureau of Statistics conducted this year: "the ifrst:
the !■Census of Agriculture 1970/71, for which■ the field work was carried: out
in the last quarter of 1971, and the second1  ■' the Census of Population and
Housing 1972, whichwas conducted inMayJune 1972.. .' ' ■:A. .:1 ■

The order of the chapters and tables has been changed in thisAbstract/ so

as to correspond generally with the new classiifcation of economic branches;
which had been introduced in 1970...t. ■

Other innovations have been made in this Abstract. Tables have been pre
sented on the population projection and 71016נ data on. the absorption of immigrants
and immigrant students. In the chapter on national accountancy, most of the
tables on private and public expenditure have ; been ' reedited, and, for the ifrst
time, tables on inputoutput have been added,which Vvere based on a comprehensive
researchin 1968/69. To t'he tables on housing; data have been added oil owner
ship of dwellings and rent from a survey oh housing. The series on income from
agriculture has been enlarged ; in industry, a table has been added on the structure
of skilled manpower. To the chapter on the administered territories, data have
been added on prices, indexes of industry, .wholesale trade, hotels, expenditure
of local authorities and families and housing density.

An alphabetic index is given in Hebrew only.

The material for the Abstract has been prepared bythe divisionsand sections
of the Bureau. Mr. I. Osipoy, Directorof ,the; Industry, Trade and Services
Division, was also this year in charge of theprofessional editing ofthe Abstract;
the. technical editing and publishing were carried out, by the staff of the Publications
Section, under the supervision of Mr. M. Saraf. The Abstract was printed at the
SIVAN PRESS. The Bureau Conveys its gratitude to all who contributed to the
publishing of the Abstract. ""■■■1■

Jerusalem, September 1972

Dr. M. Sicron
Acting Government Statistician

m
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