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1 ל לאומיבמחלקה mxiiavrנפתלי יצחק של שמו נשמט ראשית עוזר פרידגוט,
המהלקה למנהל

נתונים.ו למאגר היחידה חייטובסקינשמטה יואל ד"ר בהנהלת



הקדמה

.1973 שנת של הסטטיסטיים סיכומיה את בעיקרו מביא במספר, ה25 זה, שנתון
בחיי השונות התופעות על חותמה את שהטביעה הכיפורים יום מלחמת פרצה זו בשנה
מהלך לכלל בבואה שהיא הסטטיסטית, המערכת על גם ומכאן בישראל והמשק החברה

והכלכלה. העם חיי

1973 ספטמבר לאחר ההתפתחות הייתה בכלכליות, ובעיקר התופעות, מן ברבות
במשך ממנהגנו זה בשנתון לשנות צורך ראינו לפיכך, המלחמה. פרוץ שלפני מזו שונה
של הראשונים החודשים 9 במשך ההתפתחות את מרכזיות סדרות במספר ולהציג השנים

הכולל. השנתי לסיכום בנוסף השנה,

בשנתון. נכללו לא כה שעד חדשים נושאים אלה באי נתונים הבאנו זה בשנתון גם
מוקדמים נתונים  1972 והדיור האוכלוסין מפקד לנתוני מיוחד פרק מוקדש למשל, כך,
הגנת חוק עפ"י המוגנים בתים מסקר נתונים השאר, בין מובאים, כן המפקד. של ב' משלב
שיפורים לראשונה. ידינו על שנערכו סקרים  1972 חופשות סקר מתוך ונתונים הדייר
על להקל כדי .באנגלית, גם השנייה השנה זד, המובא העניינים במפתח נעשו נוספים
הסטטיסטיים. הנתונים של המסועפת במערכת דרכם את למצוא בחו"ל בשנתון המעיינים

נושאים, בכמה שנסתייעו, שבלשכה זבמדורים במחלקות הוכן בשנתון החומר
הייתה השנתון של המקצועית העריכה שונים. ממלכתיים ובמוסדות ממשלה במשרדי
ולשירותים; פנים לסחר לתעשייה, המחלקה מנהל אוסיפוב, יצחק מר של באחריותו
ובראשותו גפיקוהו הפרסומים מדור עובדי בידי נעשו לדפוס והבאתו השנתון עריכת
השנתון במלאכת העושים לכל "סיון". בדפוס נדפס השנתון שרף; מנחם מר של

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונות

ן ו ר ק י ס ' מ ר " ד
בפועל הממשלתי הסטטיסטיקן

תשל"ה תשרי ירושלים,



הל^כה של הבכיר הקגל
974ו בספטמבר ו ביוס

הלשכה הנהלת
(בפועל) המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן מיקרון, משה ד"ר

הארגוני המנהל איל, נתן
והפיתוח התכנון על הממונה נתך, גר ד"ר

והחברתית הדמוגרפית הסטטיסטיקה על הממונה שמלץ, עוזיאל פרופ'

והדיור האוכלוסין ומפקד מקרוכלכלית סטטיסטיקה
ממונה לפמן, גנימין

המפקד של אוטומטיים לעיבודים בכיר יועץ זילברמן, גיורא

לאומית לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל הדר, עזרא

המחלקה מנהל סגן כראליעזר, שמחה גני
המחלקה למנהל ראשי עוזר קומיסיונרו, ברנרר ר'יר

התשלומים ולמאזן חוץ לסחר המחלקה
המחלקה מנהל חן, דוד ד"ר

חוץ לסחר המדור מנהל טאושטיין, מרדכי
חוץ לסחר המדור מנהל סגן הכט, אגרהם ד"ר
התשלומים למאזן המדור מנהל גרף, ראוגן

ומחקר מחירים של סטטיסטיקה
אחראי קרשאי, ראוכן

למחירים המחלקה
המחלקה מנהל אשורי, אמנון

ותעשייה חקלאות למחירי המדור מנהל ריקין, איתן
לצרכן המחירים מדור מנהלת צדיק, מרים גגי

ושירותים בבנייה תשומה למחירי המדור מנהל אוזנה, רדומיפ

ולשירותים פנים לסחר לתעשייה, המחלקה
המחלקה מנהל אוסיפוכ, יצחק

המחלקה מנהל סגן אפקלר, יצחק
לתעשייה המדור מנהל צור, סגרין

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



לחקלאות המחלקה
המחלקה מנהל רגב, חיים

המחלקה מנהל סגן גוה אהוד
המחלקה למנהל ראשי עוזר נועם, מיכאל

אביב) (בתל לחקלאות המדור מנהל צוקרמן, יעקב
מדור מנהל רוטשילד, מאיר

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

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

מקומיות ולרשויות לביטוח לכספים, המדור מנהל תמרי, א3רים

ולצריכה לעבודה המחלקה
לעבודה המדור מנהל קרישי, זאב

לצריכה המדור מנהל בורשטיין, גדעון

המוחזקים בשטחים לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל פלגי, אלישע

סיני וצפון עזה ברצועת מטה קצין גנות, צבי
ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו

לחברה המחלקה
המחלקה מנהל אבני, אורי

משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהל גולדברגר, אייה
ותרבות חינוך של לסטטיסטיקה המדור לייבגר,ימנהל סילביו

(בפועל) ומדע גבוה חינוך של לסטטיסטיקה המדור מנהל נתן, משה

ולקליטה לדמוגרפיה,לבריאות המחלקה
העבודה) מדור (כולל המחלקה מנהל איזנבן, צבי

 וכלגסי1ה ז^י^ואל^ל{5סהנימ,_מנהל_המדור_לא 1

לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון
(בפועל) לבריאות המדור מנהלת כהנא, אסו?ד גב'

קליטה של לסטטיסטיקה המדור מנהל פכאטלו, איתן ד"י

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קנטויוביץ, מלכה גב'

מתודי וניתוח מחקרים מרכז בורשטיין, אכרהמ
המחלקה למנהל ראשי עוזר וייס, גדליהו



סטטיסטי לניתוח היחידה
היחידה מנהל פפרמן, דניאל

לגיאוגרפיה המחלקה
המחלקה מנהל צמרת, ראובן

לסקרים המחלקה
המחלקה מנהלת גילר, מלכה גב'

שדה עבודת מדור מנהלת שיוביץ, אסתר גגי
והמרכז אביב תל מחוז מנהלת אברמםון, רבקה גב'

והדרום ירושלים מחוז מנהל ניידורר, יאיר
והצפון חיפה מחוז מנהלת צוריאנו, יפה גב'

ולפרסומים אוטומטיים עיבודים לתיכנון המחלקה
המחלקה מנהל הרשקוביץ, יצחק

(בפועל) לפרסומים המדור מנהל זכאי, דונן
המדור ומנהל אוטומטיים עיבודים לפיתוח אחראי מצפי, פמי

הלשכה נהל י מ
מיפקדים מחלקת ומנהל הארגוני למנהל עוזר דליות, אליהו

ההדרכה ומרכז הלשכה דובר נוימן, דוד
לאמרכלות המחלקה מנהל פו9ר, גבריאל

הכלכלית היחידה מנהל שטרן, וולף
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הקדמה
הלשכה של הבכיר הסגל

. העניינים תוכן
הלשכה פרסומי
העניינים מפתח

מפה

הסבר הערות

ואקלים שטח א.
.... אוכלוסייה ב.

. טבעית תנועה ג.

. הגירה תנועות ד.

. וקליטה עלייה ה.
לאומית והוצאה הכנסה ו.

. התשלומים מאזן ז.
. חוץ סחר ח.

.... כספים ט.

.... מחירים י.

.... החיים רמת יא.
ושכר עבודה יב.

.... חקלאות יג.

.... תעשייה יד.

ומים.... חשמל טו.
בינוי טז.

. ושירותים מסחר יז.
ותקשורת תחבורה יח.

_. . . וביטוח בנקים יט.
. מקומיות ורשויות ממשלה "כ".

ומשטרה משפטים כא.
חינוך כב,

. בריאות שירותי כג.
. וסעד רווחה שירותי כד.
. ובידור תרבות שירותי כה.
. המוחזקים השטחים כו.

1972 והדיור האוכלוסין מפקד כז.



ולוחות
עמוד לוח

דמוגרפיות תכונות
וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/15.

42 (31 xii 1973)
ומספר גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, נ/18.

43 ... (19481973) נקבות ל1,000 זכרים
לידה ארץ לפי לארץ, תוץ ילידי יהודים נ/17.

44 (19481973)
וגיל לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים נ/18.

44 (31 xii 1973)
לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, .19/1

45 (19481973) ודת עלייה תקופת
תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה ב/20.

46 (19611973) וגיל מין עלייה,
48 . (31 xii 1073) וגיל מין דת, לפי לאיהודים, ב/21.

משפחות
אוכלוסייה וקבוצת משפחה גודל לפי משפחות, ב/22.

49 (19571973)
יבשת משפחה, גודל לפי יהודיות, משפחות ב/23.
(ממוצע המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה

50 (1973
אוכלוסייה קבוצת משפחה, גודל לפי משפחות, .84/3

50 (1973 (ממוצע יישוב וצורת
יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי משפחות, .85/3

51 (1973) משפתה וגורל לידה

טגעית תגועה ג.

53 מבוא

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

58 (1973
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, .2 ג;
(יהודים) מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

59 (19511973)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/3.
(לאיהודים) מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

6(1 (19511973)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/4.
דת לפי מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי,

61 (19601973) (לאיהודים)
מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/5.

62 (1973) ונפה
צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות הי, לידות ג/6.

63 (1973) יישוב

וגירושין נישואין
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים .7 ג;

64 (1972)
מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים ג/8.

65 (1972)
(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים, ג/9.

66 (19521972)
(לא וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים, ג/10.

67 (19561972) יחורים)

מבואות
עמוד לוח

ואקלים שטח א.
3 מבוא

שטח
5 .... ישראל מדינת של והגבולות השטח א/1.

והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח 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 (1972) אקלימיים יסודות

אוכלוסייה ב.
16 מבוא

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

21 (1973
22 . . (19481973) האוכלוסייה גידול מקורות ב/2.

ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3.
23 (18501972)

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

24 (19481973)
האוכלוסייה של תקן ומרחקי כובד מרכזי ב/5.

26 (19221972) היהודית
לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/6.

27 (19481973) ונפה מחוז
אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים, אוכלוסייה .7 בו

28 (31 xii 1973) טבעי ואזור נפה
היישוב גודל לפי ויישובים, אוכלוסייה .8/3

29 . . (19531973)
וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/9.

30 (19611973) אוכלוסייה
והשתיי יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/10.

32 (31 xii 1973) הארגונית כותו
יישוב וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה, .11/3

34 (31 xii 1973)
מוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים .12/3

36 (31 xii 1973) אוכלוסייה וקבוצת
5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה .13/3

38 ... (19481973) 31 xii ב1973 תושביט

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

40 . . (19651972) ונפה מחוז לפי יישובים,
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נפשות 1,000 מבין שנים חמש תוך נפטרים ג/38.
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי נבחרים, בגילים

89 (19301973)

מוות סיבות
1950) (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/39.

90 (1973
אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, סיבה, לפי פטירות, ג/40.

92 (1973)
מוות, סיבת לפי ומעלה, 15 בגיל תמותה שיעורי ג/41.

94 .... (1973) (יהודים) לידה ויבשת מין
לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות ג/42.

96 (19501973) אוכלוסייה קבוצת
נבחרת(יהודיט) וסיבה גיל לפי תינוקות, תמותת ג/43.

96 (19701973)
97 (19501973) (יהודים) נבחרות מדבקות מחלות ג/44.

1949) ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי ג/45.
97 (1973

התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת, ג/46.
98 (1972) לידה ויבשת גיל אוכלוסייה, קבוצת

מין לפי להתאבדות, ונסיונות התאבדויות ג/47.
98 (19491972) (יהודים)

של ממאירות שאתות של חדשים מקרים ג/48.
(יהודים) וגיל מין לפי נבחרים מיקומים

99 (19651969)
גיל מין, לפי חושבים, ל10,000 אשפוז שיעורי ג/49.

100 .... (19521971) אוכלוסייה וקבוצת
1950) (יהודים) נבחרות אבחנות לפי אשפוזים, ג/50.

101 (1971
החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזים, ג/51.

102 (1971)

הגירה תנועות ד.
106 מבוא

סיכום לוחות
109 (19481973) אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים ד/1.

וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויוצאים, נכנסים .2 רן
110 (19701973) אשרה

תושבים
ותקופת יציאה תקופת לפי תושבים, תנועת ד/3.

111 (19481973) חזרה
בחו"ל שהות משך לפי חוזרים, תושבים ד/4.

112 (19601973)
שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים ד/5.

113 . . (19621970) (יהודים) ומין גיל יציאה,
ששהובחו"לשנהייםומעלה,לפישנת 6/7.תושבים
(יהודיט) עלייה ותקופת לידה יבשת יציאה,

114 (19621970)
שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים ד/7.

115 . .(19621970) (יהודים) לידה וארץ יציאה
שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים ד/8.

116 . (19621970) (יהודים) היעד וארץ יציאה

תיירים
1951) מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים ד/9.

117 (1973
נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים ד/10.

118 (1973)

ט
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(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים, ג/11.
68 (1972)

ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים, ג/12.
68 (19521972) (יהודים) הנישואין לפני הכלה

הבלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים, ג/13.
69 (19601972) (יהודים)

של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים, ג/14.
70 (1972) (יהודים) הבלה ושל החתן

ושל רווקים חתנים של והציוני ממוצע גיל ג/15.
עלייה ותקופת לידה יבשת לפי רווקות, כלוה

71 (19601972) (יהודים)
בנישואין וגיל בגירושין גיל לפי מתגרשים, .16 ג/

72 (19601972)
(יהודים) נישואין תקופת אורך לפי גירושין, ג/17.

72 (19511972)
שנח לפי והתגרשו בישראל שנישאו זוגות ג/18.
(יהודים) נישואין תקופת ואורך נישואין

73 (19641972)
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים, ג/19.

73 (19601972) האשה ושל הבעל
הבעל של קודם משפחתי מצב לפי מתגרשים, ג/20.

74 .... (19551972) (יהודים) האשה ושל
18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים, ג/21.

74 (19551972) (יהודים) לזוג

ותמותה ילודה
מין לפי מרובות, ולידות מת לידות חי, לידות ג/22.

75 .... (19511973) אוכלוסייה וקבוצת
לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי ג/23.
דת לפי לאיהודים, ושל (19261973) האם

76 (19551973)
חי לידות מספר לפי כולל, ופריון חי לידות ג/24.

77 (19481973) האם בחיי
בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות ג/25.

78 (1973) האם
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידות .26 ג;

79 . . (19511973) (יהודים) האם של או האב
(יהודים) האם לידת ארץ לפי חי, לידות ג/27.

80 (19511973)
וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות ג/28.

81 (19601973) (יהודים) האם
(לאיהודים) האם וגיל דת לפי חי, לידות ג/29.

82 (19551973)
יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/30.
חי לידות ומספר האם של העלייה ותקופת לידה

83 (1973) האם בחיי
,3034 בגילים לאימהות חי לידות ממוצע ג/31.
ולפי האם, של עלייה תקופת לידה, יבשת לפי

84 . . (1973) האם ושל האב של לימוד שנות
ומין גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות, ג/32.

85 (1973)
(יהודים) וגיל לידה יבשה מין, לפי פטירות, ג/33.

86 (19711973 (ממוצע
אוכלו וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות ג/34.

87 (19491973) סייה
1930) (יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורך ג/35.

88 (1973
קבוצת לפי נבחרים, בגילים חיים תוחלת ג/36.

88 (19491973) ומין אוכלוסייה
1,000 מחוך נבחרים בגילים בחיים נשארים ג/37.
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי חיים, נולדים

89 (19301973)
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האקדמיים במוסדות הלומדים מחו"ל סטודנטים ה/20.
147 שונות תכונות לפי בארץ

האקדמיים במוסדות הלומדים מחו"ל סטודנטים ה/21.
אחד בבל שונות תבונות לפי בתשל''ג, בארץ

148 הראיונות מן

לאומית והוצאה הכנפה ו.
149 מבוא

155 (19511973) גולמי לאומי תוצר על הוצאה .1/1
156 (19501973) גולמי לאומי תוצר טל הוצאה .8/1

158 . (19641973) במקורות ושימושים מקורות .3/1

1964) קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה .4/1
160 (1973
162 (19641973) וציבורית פרטית לצריכה הוצאה י/5,

כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה .6/1
166 (19641973)

לפי קבועים, בנכסים מקומית ג1למית השקעה .7/1
168 . . (19641973) נכס וסוג כלכלית פעילות

הרשו הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/8.
1964) הלאומיים והמוסדות המקומיות יות

170 (1972
במחירי לאומית והכנסה נקי מקימי תוצר .9/1
1968) ראשי בלבלי ענף לפי ייצור, גורמי

171 (1973
1968) ראשי כלכלי ענף לפי 1משב1רת, שכר .10/1

172 (1973
עבודה לשעת ובשכר הלאומי בתוצר שינויים .11/1

173 (19661973)

תשומהתפוקה
174 (1968/69) הישראלי המשק של תפוקה  תשומה .12/1
176 .... (1968/69) תפוקה תשומה מקדמי .13/1

ראשוניות תשומות של כוללים מקדמים .14/1
178 (1968/69)

התשלומים מאזן ז.

181 (19521973) הכללי התשלומים מאזן תמצית ז/1.
182 ... (1972 ;1973) הכללי התשלומים מאזן ז/2.

האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום ז/3.
184 (19681973)
186 . . (1973) האזוריים התשלומים מאזני אומדן ז/4.
190 . . . (19551973) חוץ במטבע נטו נכסים ז/5.
192 . . (19551973) חוץ במטבע המדינה חובות ז/6.

חוץ סחר ח.
193 מבוא

198 (19491973) חוץ סחר מאזן ,1/n
1973) וערך מחיר נפח, מדד, ויצ1א יבוא ח/2.

200 (1955
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1968) וגיל מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים ד/11.
119 (1973

1961) בארץ שהות משך לפי יוצאים, תיירים ד/12.
120 (1973

וקליטה עלייה ה.
121 מבוא

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

123 (1973
עלייה תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/2.

124 ... (19481973) (יהודים) לידה ויבשת
1ארץ יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/3.

125 (19721973) מגורים
עלייה, תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/4.

126 (19481973) (יהודים) ומין גיל
ויבשת גיל מין, לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/5.

127 (1973) לידה
בחו"ל יד משלח מין, לפי בכוח, 1עולים עולים ה/6.

128 (1973) מגורים ויבשת
משלח לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים ד./7.

130 (1973) גיל וקבוצת בחו"ל יד
האשרה, סוג לפי משתקעים, ותיירים עולים ה/8.
גודל במשפחה, מטמד גיל, מגורים, יבשת

132 . (19691973) משפחתי ומצב מין משפתה,
במשפחה, מעמד לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/9,

133 ... (1973) מגורים ויבשת משפחה גודל
מין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים ה/10;

133 . . .(1973) במשפחה ומעמד משפחתי מצב

עולים קליטת סקר
מין עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל טולים ה/11.

134 (19691973) לימוד ושנוח
עלייה, תקופת לפי ישראל, את שעזבו עולים ה/12.
משפחתי ומצב גיל אחרונה, מגורים יבשת

135 (19691972)
עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים ה/13.
מין העבודה, כוח ותכונות בישראל שהות

136 מהעבודה רצון ושביעות
עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים ה/14.
ומין ובישראל בחו"ל יד משלח בישראל, שהות

138 (19691973)
עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים ה/15.
מדיור רצון ושביעות דיור בישראל, שהות

140 . (19691973)
בני מוצרים שברשותם 1מעלה 18 בגיל ע1לים ה/16.
ושה1ת עלייה תקופת לפי נבחרים, קיימא

142 (19691972) בישראל
עלייה, תקופת לפי 1מעלה, 18 בגיל ע1לים ה/17.

143 (19691973) עברית ודיבור בישראל שהות
עלייה, תקופת לפי ומטלה, 18 בגיל עולים ה/18.
החברה, מחיי רצון שביעות בישראל, שהות

144 (19691973) בישראל להישאר וביטחונם

סטודנטים קליטת סקר
בארץ, האקדמיים במוסדות מחו"ל סטודנטים ה/19.
ותכונות הראשון הראיון לאחר מצבפ לפי

146 שונות
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חוב איגרות של המחזור ושיעורי מחזור ט/17.

235 . .(10701973) סוג לפי בבורסה, הרשומות
סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלווה ט/18.

236 .י (18651973)
סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות צבירה ט/19.

236 (19651973) תוכנית

מחירים .

237 מבוא
שנה כל הממוצעת, המחירים ברמת השינוי י/1.

247 (19661973) קודמתה לעומת

לצרכן מחירים
248 ....(19481974) לצרכן המחירים מדד י/2.

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד י/3.
249 (19691973) וקבוצה

1969) כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4.
251 (1973

כל מפתח ובדמי דירות במחירי השינוי י/5.
252 .... (19601973) קודמתה לעומת שנה

פרטית בבעלות דירות של ממוצעים מחירים י/6.
דירה(1970 גודל לפי הגדולות, הערים בשלוש

252 (1973
מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים י/7.

253 (19491973) נבחרים

בבנייה תשומה מחירי
1951) למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/8.

255 (1973
לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד י/9.

256 (19681973) ותתקבוצה קבוצה

בסלילה תשומה מחירי
סלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד י/10.

257 (19681973)

התעשייה תפוקת מחירי
התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י/11.
1970) ראשי ענף לפי מקומיים, ליעדים

257 (1973

בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/12.
עד (תשב"ט וקבוצה ראשית קבוצה לפי

258 ..... תשלג)

הדרים בגידול ותשומה תפוקה מחיר
בגידול ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/13.
עד (תשכט ראשית קבוצה לפי הדרים,

259 תשל"ג)

מלון בבתי תשומה מחירי
קבוצה לפי מלון, בבתי תשומה מחירי מדד י/14.

260 (19701973) וקבוצה ראשית
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לפי יבוא, ומדדי עיקרי, ענף לפי יצוא, מדדי ח/3.
201 (19701973) כלכלי ייעוד

סיטק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא ח/4.
202 (19701973)
208 ... (19691973) אזור לפי ויצוא, יבוא ח/5.

יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ ,לפי יבוא ח/6.
209 (19711973)
210 . . . (19691973) כלכלי ענף לפי יצוא, ת/7.

יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא, ח/8.
212 (1972 ;1973) עיקרית
214 (19711973) היעד ארץ לפי הדר, פרי יצוא ח/9.
215 . . . (19651973) כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/10.

עיקרית קנייה וארץ בלבלי ייעוד לפי יבוא, ח/11.
216 . . . ; (1972 ;1973)

בל''י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי ח/12.
218 (1972 ;1973)

כספים ט.
220 מבוא

כספיים נכסים
1955) אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי ט/1.

223 (1973
224 (19711973) הציבור שבידי הכספיים הנכסים ט/2.

הציבור של עוש פיקדונות של שנתי מחזור ט/3.
224 (19501973) בבנקים

המוסדות באמצעות לציבור אשראי יתרות ט/4.
225 (19701973) הבנקאיים

בנקים באמצעות לציבור אשראי יתרות ט/5.
כספיים ומוסדות ולהשקעות למשכנתאות

225 (19701973)
ושל המסחריים הבנקים של אשראי יתרות ט/6.
ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

226 (19541973) כלכלי
הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער ט/7.

227 (19481974)
ובשוק החופשי בשוק ממוצעים חליפין שערי ט/8.

227 (19501973) השחור

ערך ניירות
איגרות לשערי משוקללים חודשיים מדדים ט/9.

228 (19601973) בבורסה חוב
מניות לשערי משוקללים חודשיים מדדים ט/10.

229 (19501973) בבורסה
לפי אג"ח, לפידיון ממוצעת ריאלית תשואה ט/11.

230 (19661973) סוג
חוב איגרות של ממוצעת שנתית תשואה ט/12.

230 (1972) הצמדה סוג לפי צמודות,
רשומות למניות ממוצעת שנתית תשואה ט/13.
1970) ענף לפי ערך, לניירות בבורסה

231 (1973
1970) בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות ט/14.

232 (1973
השנתי המחזור ושיעור רשום הון מחזור, ט/15.

234 . . .(19601973) הנייר סוג לפי בבורסה,
הרשומות המניות של מחזור ושיעורי מחזור ט/16.

235 .... (19701973) קבוצה לפי בבורסה,

יא
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חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר
הדייר הגנת

283 (1973) ומושכריהם הבעלים י~א/19.
286 (1973) ומושבריהם הדיירים י"א/20.

בניקיימא מוצרים על בעלות
בניקיימא, מוצרים שברשותן משפדוות י"א/21.
של בעבודה מעמד יישוב, צורת לפי
1958) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש

287 (1973
בני מוצרים שברשותן יהודיות משפחות י"א/22.
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי קיימא,

ה28 (19581973) המשפחה ראש
קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות י"א/23.

291 .....(1973) המשפהה ראש גיל לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות י"א/24.

291 . . .(1973) במשפחה הנפשות מספר לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות י"א/25.
המשפחה ראש של הלימוד שנות לפי

292 (1973)
קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות י'א/26.

292 (1973) יישוב צורת לפי

חופשות סקר
293 . .(1972) ולחו"ל בארץ לחופשה היוצאים י"א/27.

מספר לפי בארץ לחופשה שיצאו משפחות י"א;28.
ילדים היציאה, חודש האכסון, מקום הלינות,

205 (1972) רכב שברשותן ומשפחות שהצטרפו  '■■:

וילדים מבוגרים בארץ, לחופשה היוצאים 1י"א/29.
לינות, מספר אכסון, מקום לפי אליהם, שנלוו "" ;

296 וגיל'(1972) היציאה חודש

.:,;:',; ,,,0/."..,ז ושכול,,', ,,.:עבוו?ה יכ.

297,. ....,..../ ....... ,..> ..,;.*. . מבוא,,..

.7' אדם, סקריכוח ..>.■■, ■ ,
כוח תכונות לפי 14'ומעלה, בגיל אוכלוסייה י"ב/1.
משלח כלכלי, ענף לפי ומועסקים, עבודה
אוכלוסייה וקבוצת מין מעמד,בעבודה, יד,

395 'י;' . (1973)
תכונות לפי :ומעלה;: בגיל>14 האוכלוסייה י"ב/2.

300 . האזרחי^ומין,(10.73^.1955) העבודה כוח , ■

, לפי ומעלה; 14 בגיל? היהודית האוכלוסייה י"ב/3..
1955) ומין האזרחי■ העבודה' כוח תכונות

310 ■ i\.. ..";,. ;■■. . ..■.;.■. ;~1; ;(1973.
צורת^יישוב 'לפי האזרחי;'. העבודה. כוח י"ב/4.

■ אוכלוסייה;.?(1955 וקבוצת .מגורים,'מין .,.!;

314 . .S ..! . .■.. . 'V.!'.. ■ '.S ./ '<.. ... (1973
ומין גילי לפי ;העבודד./:האזרחי, כוח י"ב/5;י

311 . . .'י;'.';;. ;י '....; י. .,(19551973) .

יבשתלידה, לפי האזרחי, העבודה, כוח י'נ/6.
גיל'יומיך(יהודים) קבוצת תקופת:עלייה, ! 

316 . .■..:...... (1973 (ממוצע
יבשתלידה מין, לפי כוח.העבודההאזרחי; י"ב/7.

317 . .(1973 (יהודים).(ממוצע עלייה .ותקופת . .

לימוד,.קבוצת שנות לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב)8.
318 ....... . (1972 ;1973) ומין גיל

עמוד לוח

באוטובוסים תשומה מחירי
קבוצה לפי באוטובוסיט, תשומה מחירי מדד י/15.

261 (19701973) וקבוצה ראשית
לפי המשכנתאות, ואחוז ממוצעים ריבית שערי י/16.

262 (19711973) צרכן סוג

263

חיים רמת יא.
.... מבוא

1968/69 המשפחה הוצאות סקר
יהודים שכירים למשפחת והוצאה הכנסה י"א/1.
ומעלה חושבים 10,000 בני ביישובים

269 (1956/571968/69)
עירונית, למשפחה וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/2.
המשפחה ראש של בעבודה מעמד לפי .

268 (1968/69) י 1

עירוניות שכירים משפחות הכנסות סקר
הכספית והכנסתן שכיריםעירוניות משפחות י"א/3.
ברוטו הנחיתי. הכנסה קבוצות .לפי הכוללת,

271 ; . :. ... .!■/.:■:>V, ■..", ■."!. ,(1973)  ,.:
למש כוללת^בממוצע שנתית כספית ,.הכנסה י"א/4.,
ושנות ל גיל לפי. עירונית, ש.ביךים פחת,

271 . . המשפחה.(197.3)';.'ל.. ראש של .ל?מוד ;!.,

בממוצע כוללת? י שנתית כספיח הכנסה י"א/5.
לידה יבשת לפי עירונית, שכירים למשפחת
גודל ולפי ותקופת.עלייה,של>אשהמשפחה

272 (19651973) משפחה
בממוצע' כוללת; י שנתית  כספית הכנסה י''א/6.
מקור לפי' ' עירונית, שבירים למשפחת .

23 '..T'_. ^'T ; (19671973) ■ההכנסה
עירונית, י ירים למשפחת'שב ברוטו הכנסה י"א/7.

273 . . .(19671973) (אחתים) עשירון לפי

■..1. ... . ..מאזן.המזונות .. .

לגולגולת;'ליום ד,מזוך ואבות קלוריות י"א/8.
274 . (1949/501972/73)
276 המזונות,'תשל"ג מאזן י''א/9.
280 תשל"ג) (תש"יעד ליוסי לגולגולת קלוריות י"א/10.
280 . תשל"ג) עד (תש^'י ליום לגולגולת חלבון י''א/11.
281 . תשל"ג). עד (תש"י ליום לגולגולת שומן י"א/12.
281 (תשל"ג) ליוס לגולגולת ומינרלים ויטמינים י"א/13.

~!r"r"r\ '■''■. ■ ■ ^ . י;'1

. "." דיור.....,.. . ..... .

נפשות^לחדר מספר לפי* יהודיות, משפחות ..

282 . . .י.;: . . . (1967^1973 (ממוצעים
ולפי משפחה גודל לפי יהודיות, משפחות .

282 . ..'C''.' .">;(1973) נפשות"לחדר 1מספר
. לחדל,,ץיבשת. נפשות לפי,,מספר ..משפתות,,
.לאש^המשפחה' של עלייה' ותקופת. לילה

283 . . . ,י'.. . , . . . (19681973)
שירותים יישוב, צורת לפי בית, משקי .

284 . . , . בעלוות,(19,71) וצורת בדיוה
בית, עוזרות המעסיקות יהודיות" משפחות .

של>ראשי עלייה. ותקופת לייה יבשת לפי
284 . .;■.;";'■;:. (19681973) המשפחה

י"א/14

י"א/15

י"א/16

יא/17

י"א/18,

יב
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והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע י"ב/31.
מדור לפי התעסוקה, שירות דרך מולאו שלא

350 (19651973)

והשבתות שביתות
וימי ומושבתים שובתים והשבתות, שביתות י"ב/32.

350 (19601973) שאבדו עבודה
השביתה, משך לפי והשבתות, שביתות י"ב/33.
כלכלי וענף סיבה ומושבתים, שובתים

351 (1972 ;1973)

חקלאות יג.
353 מבוא

,י ויבולים שטח
358 . תשל"ג) עד (תש"ט מפתח נתוני חקלאות י"ג/1.
364 י .... תשל''ד) עד (תש"ט מעובד שטח י"ג/2,
365 תשל"ד) עד (תש"ט בהשקיית מעובד שטח י"ג/3.
365 י . . . תשל"ד). עד (תשיט המטעים שטח י"ג/4.
366 תשל"ג) עד (תש"ט שדה גידולי מעובד שטח י'"ג/5.
' יישוב צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח י"ג/6.

368 (תשל"ג)
עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים י"ג/7.

369 תשל"ג) עד (תש"ט
(תש"ט יישוב צורת לפי מקשה, מעובד שטח י"ג/8.

370 "" תשל"ג) עד
עד" (תש"י אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח י"ג/9.

371 תשל"ג)
צורתי' לפי אדמה, ותפוחי ירקות מעובד שטת י"ג/10.

2ל3 (תשל"ד) יישוב
י עד (תש"ט מינים לפי יער, נטוע שטח י"ג/11.

372 תשל"ג)

וערכו החקלאי הייצור
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך י"ג/12.

*? ראשית■ קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי
השל;ג)^373 עד (תש"ט ביניים) תוצרת (בולל

ביניים)" תוצרת (גולל החקלאי הייצור כמות י"ג/13,
374 תשל"ג) עד (תש"ט

ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך י"ג/14.
375 r\ חשל"ג) עד (תש"ט
376 (תשל"ג) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות י"ג/15, .
378 . r (תשל"ג) ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערך י"ג/16.
380 . תשל"ג) (תשל"ב; וערכו החקלאי הייצור י"ג/17.

' !"■<:

מאורגן שיווק
חפותי ירקות, של תוצרת וריכוז ייצור י"ג/18.

384 ... תשל''ג) עד (תש"ט ומקשה אדמה
385 תשל"ג) (תשל"ב; ייעוד לפי הדר, פרי ייצור י"ג/19.
386 תשל"ג)■, עד (תש"ט פירות של וריכוז ייצור י*ג/20.

התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת י"ג/21.
387 .... תשל"ג) עד (תשכ"א המקומית
'388 ... .(19491973) זית ושמן זיתים ייצור י"ג/22.

עד (תש"ט ייעוד לפי וביצים, חלב ייצור י"ג/23.
389 תשל"ג)

1958) מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת יג/24.
390 (1973

עמיד לוח
לפי האזרחי, העבודה נשואותבכוח נשים י"ב/9.
ממוצעים אוכלוסייה וקבוצת גיל קבוצה

319 (19551973)
העבודה בכוח לארווקות יהודיות נשים י"ב/10.
הילדים י מספר גיל, קבוצת לפי האזרחי,

320 .... (1973 ;1968) הצעיר הילד וגיל
ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה י"ב/11.
ומועסקים, עבודה, כוח ותכונות מין לפי
עבודה ויישוב כלכלי ענף מין, לפי

321 (19701973)
אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף ,לפי מועסקים י"ג/12.

322 (19681973) ומין
אוכלו קבוצת כלכלי, ענף לפי שכירים, י"ב/13.

324 (19681973) סייה.ומין
יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/14.
(ממוצע אוכלוסייה וקבוצת ועבודה מגורים

326 (1973
עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות י"ב/15,
ומעמד כלכלי ענף לפי למועסק, בשבוע

328 (19701973) בעבודה
1955) ומין גיל קבוצת לפי מועסקים, י"ב/16.

330 (1973
1955) ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים, יב/17.

331 (1973
332 (19551972) ומין יד משלח לפי מועסקים, י"ב/18.

יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/19,
#33 . (1973 (ממוצע ומין עלייה תקופת לידה,

לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים י"ב/20.
336 (1973 (ממוצע

כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה מועסקים, י"ב/21.
(ממוצע ומין בעבודה מעמד יד, משלח

338 (1973
ומשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה י"ב/22.
יד ומשלח כלכלי ענף לפי עירוני, לשכיר

340 ........... (19711973)

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
למשרה ממוצע ושכר שבר שכיר, משרות י"ב/23.

341 (19611973) שביר
למשרה ממוצע ושבר שגר שכיר, משרות י"ב/24.

342 . . (19711973) כלכלי ענף לפי שכיר,
ממוצע ושכר שבר שכיר, משרות של מדדים י"ב/25.

344 (19711973) כלכלי ענף לפי שביר, למשרת

רשומה אבטלה
של יומי וממוצע עבודה דורשי הרשומים, י"נ/26.
של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים

346 (19491973) התעסוקה שירות
העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י"ב/27.
מין, לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים
ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור,

347 (19621973) למובטל לחודש
אחת פעם לפהות שנרשמו עבודה דורשי י"ב/28.
של ונוער למבוגרים העבודה בלשכות בחודש
וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות

348 (19621973) לחודש רישום
של למבוגריט העבודה בלשכות רשומים י"ב/29.
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה, שירות

349 (19651973)
של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים י"ב/30.
ומין לידה יבשת לפי התעסוקה, שירות

349 (19651973)
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(מו"פ) ובפיתוח במחקר העוסקים מפעלים סקר
1970) ראשי ענף לפי ומועסקים, מפעלים יד/8.

425 (1972
למחקר ומימון והשקעות שוטפות הוצאות י"ד/9.
1909/70) ראשי ענף לפי (מו"פ), ופיתוח

426 (1971/72

חשמל
ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריבת י"ד/10.

428 (19651973) ראשי

התעשייה מדדי
ויותר) אחד שכיר המעסיקים (מפעלים
ושבר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/11.

429 .... (19581973) ומשכורת ענודה
שכר תעסוקה, פדיון, תעשייתי, ייצור י"ד/12.
1970) ראשי ענף לפי ומשכורת, עבודה

430 (1973
בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי י'ד/13.
ראשי ענף לפי בתעשייה, פועלים של

432 (19701973)

תעשייה מוצרי
433 . . .(19601973) תעשייה מוצרי ייצור י"ד|14.

ומים חשמל טו.
438 מבוא

החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור ט"ו/1.
439 ....... (19501973) לישראל

1909/70 השימוש סוג לפי החשמל, צריכת ט"ו/2.
440 (1973/74

שימוש מקור, לפי כללית, מים תצרוכת ט"ו/3.
441 .... (19581972/73) יישוב וצורת

גינוי טז.

442 מבוא

בנייה
448 . . (19491973) ייעוד לפי הבנייה, שטח ט''ז/1.

1960) ייעוד לפי הבנייה, שטח מדדי ט"ז/2.
449 (1973
450 (19711973) ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח ט"ז/3.
452 (19711973) ומחוז יוזם לפי ושטחן דירות ט''ז/4.

יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות ט''5/1.
454 (19721973)

שטח לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות ט"ז/6.
455 (19711973) ומחוז הדירה

ומחוז ייעוד לפי למגורים שלא הבנייה שטח ט"ז/7.
456 (19711973)

הפרטית בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרטית בבנייה מכורות לא חדשות דירות ט"ז/8.

457 (19711973)
מכורות לא ודירות חדשות דירות של היצע ט"ז/9.

457 (19711973) פרטית בבנייה

עמוד לוח

מחקלאות הכנסה
והשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר יג(25.

391 . . תשל"ג) עד (תשכ"ח בחקלאות קנויה
מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/26.

392 (19521972/73) אחרים
393 . . (תשל"אתשל"ג) ההדרים ענף חשבון י"ג/27.

(תשל"א זן לפי ההדרים, ענף חשבון יג/28.
394 תשל"ג)
396 (תשל"אתשל"ג).... הכותנה חשבון י"ג/29.
397 (תשל"אחשל"ג)... החלב רפת חשבון י"ג/30.

(תשל"א בלול הפטימים שלוחת חשבון י"ג/31.
308 חשל"ג)

(תשלא בלול מאכל ביצי שלוחת חשבון י"ג/32.
399 תשל"ג)

ייצור אמצעי
400 (19481973) חיים בעלי י"ג/33.
400 . (19481973) עיקריות חקלאיות מכונות י'ג/34.
401 . (תשיטתשל"ג) בחקלאות מים תצרוכת י"ג/35.

בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי שימוש י"ג/36.,
402 ....... תשל"ג). עד (תשי"ב חיים

1953/54) החקלאי במשק דשנים צריכת י"ג/37.
404 (1973/74

הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש י"ג/38,
405 (19521973)

תשל"א החקלאות מפקד
407 . (1971) המעובד השטח גודל לפי יישובים, יג/39.

המעובד השטח גודל לפי משפחתיים משקים י"ג/40.
408 (1971)

החקלאי הייצור ערך לפי יישובים, יג/41.
409 .... (1971) יישוב וצורת (המחושב)

ערך לפי משפחתיים, חקלאיים משקים י"ג/42.
410 . (1971) היישוב וצורת (המחושב) הייצור

תעשייה יד.
411 מבוא

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

416 (1968/691971/72)
בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים י"ד/2.

416 (1971/72)
ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים י'ד/3.

417 (1971/72) טבעי
של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים, יד/4.
והוצאות משכורת עבודה, שכר שכירים,
מוסף וערך גולמית תפוקה נוספות, עבודה

419 (1959/601971/72) מפקדי
של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים, י"ד/5.
1965/66) ראשי ענף לפי שכירים,

420 (1971/72
עבודה והוצאות משבורת עבודה, שבר י"ד/6.
גולמית, ותפוקה חומרים צריבת נוספות,

422 . . .(1965/661971/72) ראשי ענף לפי
ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערך י"ד/7.

424 (1965/661971/72)
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בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת יז/8.

484 (19631973) המקומי לשוק

הארחה שירותי
486 . . (19611973) דרגה לפי הארחה, בתי יז/9.

דרגה לפי הארחה, בבתי ותפוסה לינות יז/10.
488 .... (19611973) נבחרים ויישובים

אלקטרוניים מחשבים
כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשביט יז/11.

490 (19641973) ומחוז סקטור
חודשיים שבירות דמי גודל, לפי מחשבים י"ז/12.
ענף לפי למחשב, לחודש עבודה ושעות

491 (19681973) כלכלי
492 (1973) יישום לפי במחשבים, עבודה שעות י~ז/13.

בעיתונות מודעות
493 .... (19651973) בעיתונות מודעות יז/14.

ותקשורת תחכורה יח.
494 מבוא

עבודה ותשומת תפוקה מדדי
נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/1.

499 (19491973) פיסיים
ענף לפי עבודה והוצאות שכר מועסקים, י"ח/2.

502 (19711973)
בענפים עבודה ותשומת תפוקה מדדי י"ח/3.

504 (19691973) נבחרים

ימית הובלה
סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות, י"ח/4.

505 (19561973) אניה
1956) גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות י"ח/5.

506 (1973
הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון י"ח/6.

506 (19651973)

נמלים
1968) הנמלים של עבודה ותשומת פדיון י"ח/7.

507 (1973
הארץ בנמלי ונוסעים מטענים אניות, תנועת "ח/8. י
1951) זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו

508 (1973

אזרחית תעופה
הא הפעילות  הישראליות התעופה חברות י"ח/9.

509 (19501973) ווירית
בהובלה עבודה והוצאות תעסוקה פדיון, י"ח/10.
1964) אוויר נמלי ובשירותי האוירית

510 (1973
 ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת י"ח/11.

511 (19491973) ומחו"ל לחול

עמוד לוח
בבניינים לדירה ממוצע בנייה משך טז/10.

458 .... (19691973) שנגמרו למגורים
לפי מ*ר), (אלפי ושטחם מגורים בנייני ט*ז/11.

460 ... (1972 ;1973) בבניין קומות מספר
לפי מגורים, בבתי מקומית גולמית השקעה ט~ז/12.

462 (19711973) ויוזם מחוז

למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה סקר
למגורים הפרטית בבנייה

בבניי למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה ט"ז/13.
לפי הפרטית, בבנייה שנגמרו למגורים נים

462 ... (19701972) בבניין וקומות מחוז

ציבוריות עבודות
מים, צינורות הנחת והרחבתן, דרכיס סלילת טז/14.

463 (19561973) ותיעול ביוב
ורוחב מבנה סוג, מחוז, לפי דרכים, סלילת ט"ז/15.

464 (19701973)
ומבנה סוג מחוז, לפי דרכים, הרחבת ט"ז/16.

465 (19701973)
וקוטר מחוז לפי מים, צינורות הנחת ט"ז/17.

466 (19701973)
וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת טז/18.

466 (19701973)
בבינוי עבודה והוצאות שבר תעסוקה, טז/19.

467 (1972 ;1973)

ושירותים מסחר יז.

469 מבוא

הסיטוני המסחר
לפי הסיטוני, במסחר המכירות ערך מדד י*ז/1.

5ל* סחורות קבוצות
ומלאי קניות מבירות, מועסקים, עסקים, י"ז/2.
1963/64) ענף לפי הסיטוני, במסחר

476 (1971/72
והוצאות עבודה שכר שכירים, עסקים, י"ז/3.
ענף לפי הסיטוני, במסחר נוספות עבודה

478 (1963/641971/72)
הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים, י"ז/4.
מחוז, ראשיות, ערים גודל, קבוצת לפי

479 .... (1971/72) וסקטור בעלוה צורת

הקמעוני המסחר
והוצאות עבודה שכר מועסקים, עסקים, י"ז/5.
ענף לפי קמעוני, במסחר נוספות עבודה

480 (1965/661971/72)
לפי הקמעוני, במסחר ומועסקים עסקים, יז/6.
צורת מחוז, ראשיות, ערים גודל, קבוצת

482 (1971/72) וסקטור בעלות

המאורגן הקמעוני המסחר
קבוצת לפי מאורגן, קמעוני במסחר מבירות י~ז/7.

483 (19641973) ■סחורות

טו
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וביטוח בנקים יט.
531 מבוא

בנקים
בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ט/1.

534 (19541973) ישראל
1971) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום יט/2.

536 (1973
המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות, י"ט/3.

538 (19681972) הבנקאיים
1971) להשקעות הבנקים מאזני סיכום י"ט/4.

539 (1973
1971) למשכנתאות הבהקים מאזני סיכום י"ט/5.

540 (1973

ביטוח חברות
בישראל המבטחים של החיים ביטוח סכומי י"ט/6.

541 (19501972)
בישראל ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות י"ט/7.

542 .... (19501973) הביטוח ענף לפי
ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות י"ט/8.
עיקריים ביטוח ענפי לפי בישראל, ששולמו

543 (19701972)
הביטוח סוג לפי מרוכז, עסקים חשבון י"ט/9.

544 . (1972 ;1973)
הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום י"ט/10.

546 ...(19501972) ישראליות חברות של
הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/11.

547 (19501973)
של בישראל והשקעות מביטוח התחייבויות י''ט;12.

549 . . .(19551972) נוכריות ביטוח חברות

שריפות
1962/63) כיבוי רשויות לפי שריפות, י"ט/13,

550 (1972
ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות, יט/14.

551 (1962/631972)

גמל קופות
והגידול סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות י"ט/15.

5 52 (19681973) הקרן ביתרות
סקטור לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי י"ט/16.

554 (19681973) מנהל
מנהל סקטור לפי גמל, קופות נכסי סיכום י"ט/17.

556 (19681973) הקופה

מקומיות ורשויות ממשלה כ.
559 מנוא

הכנסת
לפי כנסת, וחברי לכנסת הבחירות תוצאות ב/1.

562 (19491973) רשימה
לפי המקומיות, לרשויות הבחירות תוצאות כ/2.

564 . . . (19501973) העיקריות הרשימות
1949) והועדות הכנסת מליאת ישיבות נ/3.

565 (1973
והועדה העניין לפי שנתקבלו חוקים כ/4.
ושאילתות היום לסדר הצעות המטפלת,

566 (19491973)

עמוד לוח

תקשורת
1948/49) ותקשורת דואר שירותי י"ה/12.

512 (1973/74
ובתק הדואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/13.

513 (19631973) שורת

רכבת
514 (1949/501973/74) ישראל רכבת פעילות י"ח/14.

אוטובוסים
515 ... (19651973) האוטובוסים פעילות י"ח/15.

1968) אוטובוסים של מסחרית מהירות י"ח/16.
516 (1973

משאיות
ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי משאיות, י"ח/17.

517 (19711973) ייצור
טון 2.5 של מטען בעלות משאיות תפעול י"ח/18.

518 (19611973) ומעלה

כבישים
1961/62) החזקה לפי סלולות, דרבים י"ח/19.

519 (1972/73
ובהש הממשלה שבהחזקת הסלולות הדרכים י"ח/20.

520 (1961/621973/74) תתפותה
סוג לפי הביןעירוניים, הכבישיפ אורך י"ח/21.

521 (19651972) המסעה ורוחב

מנועיים רכב כלי
1951) הרכב סוג לפי מנועיים, רבב בלי יח/22.

522 (1973
הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל י"ח/23.

522 , .(19701973) הרכב סוג לפי המנועיים,

לאעירוניים בכבישים תנועה
בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע י"ח/24.

523 (19631973) נבחרים דרך
רכב סוגי לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן י"ח/25.

525 (19631973) עיקריים
השבוע ימי לפי לאעירוני, קילומטראז' יח/26.

525 (19621972)
הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממוצע י"ח/27.

526 ... (19691972) הדלק וסוג הרכב גיל

דרכים תאונות
ובלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאונות י"ח/28.

527 (19511973) מעורבים רכב
התאונה, וחומרת נפגעים עם דרבים תאונות י"ח/29.
גיל לפי ונפגעים התאונה וסוג יישוב לפי

528 ... (19711973) בדרך השימוש וסוג
בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/30.
תאונה סוג לפי נסיעה, ק"מ למיליון דרבים

529 (19611972) רכב וסוג

נהגים
530 . . (19661973) רשיון דרגת לפי נהגים, י"ח/31.
530 (1972 ;1973) לידה ושנת מין לפי נהגים, י"ח/32.

טז
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פלילית סטטיסטיקה
עבירה סוג לפי פליליים, במשפטים הרשעות כא/6.

595 (19511970) ועונש
קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים כ"א/7.

596 (19511970) אוכלוסייה
1957) בדין שחויבו צעיריס עבריינים כא/8.

598 (1970
מבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני כא/9,

599 (19531973)
האשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות עבירות כא/.10

600 (19501973) עבירה סוג לפי המשטרה, של
אוכלוסייה וקבוצות סוג לפי אסירים, כ"א/11.

601 (19511973)
ובמוס במעונות הנמצאים שפוטים צעירים בא/12.

601 (19571973) אחרים דות
סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות כ"א/13.

601 (19501973) העניין
ורשמי הציבוריים הנוטריונים פעולות כ"א/14.

602 (19501973) המשכונות
602 (19501972) ודיינים שופטים כ''א/15.
602 , .(19501973) רשיונות בעלי דין עורכי כ"א/16.

חינוך ככ.
603 מבוא

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

608 ... (1961 ;1973) עלייה ותקופת לידה

לחינוך לאומית הוצאה
מבצע סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה נ"ב/2.

609 .... (1969/701971/72) הוצאה וסוג
חינוך שירותי לפי לחינוך, לאומית הוצאה כ"ב/3.

610 (1962/631971/72) עיקריים
לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה כ"ב/4.

610 (1970/71 ;1971/72) סקטור

החינוך מערכת
במערכת ותלמידים הוראה משרות מוסדות, כ"ב/5.

611 תשלד). עד (תש"ט המוסד סוג לפי החינוך
המוסד סוג לפי החינוך, במערכת מוסדות כ"ב/6.

613 תשלד) עד (תש"ט
סוג לפי החינוך, במערכת הוראה משרות כב/7.

614 תשל"ד) עד (תשט המוסד
המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים כ"ב/8.

615 תשלד) עד (תש"ט

החינוך במערכת הוראה כוחות
עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים, כב/9.

616 ... תשלד) (תש"ל; הספי בית סוג לפי

9מוד לוח
ממשלה

האוצר והתחייבויות זכויות
של מונטריוח והתחייבויות זכויות ריכוז כ/5.

567 (19701973) האוצר
האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות כ/6.

568 (1972 ;1973)
הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות כ/ז.

569 (1972 ;1973) כלכלי ענף לפי
569 . .(19561973) סוג לפי הממשלה, חובות כ/8.

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

570 .... (1948/491972/73) תקציביים
571 . . (1971/721974/75) הממשלה הכנסות ב/10.
573 . . (1971/721974/75) הממשלה הוצאות כ/11.

המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי ב/12.
575 (1949/501973/74)

הסתורה, מערך המכס ואחוז ממכס הכנסות כ/13.
576 (1971/72 ;1972/73) סחורות קבוצת לפי

קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן כ/14.
577 (1972/73) ברוטו מס וחיובי

המדינה עובדי
ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת כ/15.

578 (19651973) מינוי
לפי מדורגים מקצועיים מדינה עובדי כ/16.

579 (19551973) מקצועי דירוג
האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי כ/17.

580 (19671973)

המקומיות הרשויות כספי
ויתרות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות ב/18.
של רגיל ובלתי רגיל בתקציב מלוות
מוניציפלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות

581 (1963/641972/73)
לפי המקומיות, ברשויות והוצאות הכנסות ב/19.
1971/72) מוניציפאלי מעמד ולפי אופיין

582 (1972/73
מקור לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ/20.

583 ... (1972/73) מוניציפלי ומעמד הכנסה
ההוצאה סוג לפי המקומיות, הרשויות הוצאות כ/21.

584 . . . (1972/73) מוניציפאלי מעמד ולפי
עיקרי ייעוד לפי המקומיות הרשויות הוצאות כ/22.

584 (1972/73) מוניציפאלי ומעמד

. ומשטרה משפטים כא.
585 מבוא

משפטית סטטיסטיקה
עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים כ"א/1.

587 (19511973) ועבריינים
ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כא/2.

588 (19501973) פעולה
סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים כא/3.

591 (19501973) עניין
האזרחיים בעניינים טיפול של ממוצע משך כא/4.

593 (19681973) שנתבררו
פעולה שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים כ*א/5.

594 (19501973)
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מבוגרים חינוך
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים ב"ב/31.
1951) והתרבות החינוך משרד מטעם

636 (1974
והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים כ"ב/32.
העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית

636 (19501973)

בריאות שירותי כג.
637 מבוא

לבריאות לאומית הוצאה
מבצע סקטור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ג/1.

640 ... .(1968/691971/72) הוצאה וסוג
הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ג/2.

641 (1963/641971/72)
לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה כ"ג/3.

641 (1970/71 ;1971/72) סקטור

אשפוז
642 (19481973) ובעלות סוג לפי חולים, בתי ב"ג/4.

1961) מיטה סוג לפי חולים, לבתי קבלות כ"ג/5.
642 (1973

ובעלות מיטה סוג לפי חולים, בבתי מיטות כג/6.
643 (19481973)

חולים, בבתי מיטות ותפוסת ממוצעת שהייה כ'*ג/7.
644 (19611973) מיטה סוג לפי

1958) יוס וחולי מאושפזים  נפש חולי ב"ג/8.
645 (1973

מכלל כאחוז חולים בבתי ופטירות לידות כ"ג/9.
640 .... (19501973) והפטירות הלידות

בריאות ביטוח
בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה ב"ג/10.

647 (19491973) חולים

מונעת רפואה
והנמצאיס ובילד באם לטיפול תחנות כ"ג/11.

649 . . (19501973) מבצע גוף לפי בפיקוח,
נפשות ל100 מגעים של חודשי ממוצע כ"ג/12.
פיקוח ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות
התחנה בעלות רשומים, סוג לפי ממוצעת,

650 (1972) מגע וסוג
הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון כ"ג/13.

651 (19651973) והשנייה
עיקריים רפואיים במקצועות רשיונות בעלי ב"ג/14.

652 (19521973)

וסעד רווחה שירותי . גד.
653 מבוא

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

656 (1955/561973/74) ,

לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות נ"ד/2.
656 . .(1955/561973/74) ייעוד לפי לאומי,

עמוד לוה

החינוך במערכת ותלמידים כיתות
ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/10.

617 . . . חשל'ד) (תש"ך; הספר בבית הבנים
למורים המדרש ובתי הספר בתי תלמידי ב"ב/11.
(חינוך הפיקוח) (או התואר לפי ולגננות,

617 . תשלד). תשל''ג; תש"ך; (תשי"ד; עברי)
הכיתה דרגת לפי מפר, בבתי תלמידים כ"ב/12.

618 תשל"ד) עד (תש''ט
תלמידים ומספר הספר סוגבית לפי כיתות, ב"ב/13.

620 .... השל"ד) תשל''ג; (תש"ל; בכיתה
שמעל יסודיים ספר בבתי התלמידים אחוז ב*ב/14.
דרגת לפי הביתה, לדרגת התקין לגיל

021 (תשילתשליג) הכיתה
לפי העברי, החינוך של ספר בבתי תלמידים כ"ב/15.
(תשכ"ז; ומוצא הספר בית סוג הכיתה, דרגת

622 תשל"ג) תש"ל;
ובחטיבת יסודיים ספר בבתי תלמידים כ"ב/16.
אסיה ממוצא התלמידים אחוז לפי הביניים,
עברי) (חינוך שונות ותבונות בכיתה אפריקה

623 (תשלג)
לפי העברי, החינוך של ספר בבתי תלמידים כ"ב/17.
תשיל; (תשכ"ז; וגיל ספר בית סוג

624 תשל"ג)
של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים כיב/18.
וסוג מוצא גיל, מין, לפי העברי החינוך

625 .... תשל''ג) תש"ל; (תשכיז; לימוד
חינוך וסוג דת לפי הערבי, בחינוך תלמידים כ"ב/19.

626 . (תשל''ד)
של ספר בבתי 13 עד 6 בגילים תלמידים כיב/20.
(תשכ'ז; ודת מין לפי הערבי, החינוך1 . . .

626 תשל"ג) תשיל;

בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות
הנחה דרגת לפי עליטודי, חינוך תלמידי כ"ב/21.

627 (תש"לתשל''ב) הכיתה ודרגת לימוד בשכר
עד (תש"ט בגרות בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/22.

628 . . תשל"ג)

עלתיכון חינוך
מגמת לפי עלתיכון, בחינוך תלמידים כ"ב/23.
(תשלא וגיל מין הלימוד, שנת הלימוד,

629 תשל'ג)

אקדמיים מוסדות
תואר לפי אקדמיים, במוסדות תלמידים כ"ב/24.

630 (תש"טתשל"ג) ומוסד
תואר לפי האקדמיים, במוסדות תלמידים כ"ב/25.

632 תשל"ג).... עד (תשכ"ה לימוד ותחום
,2029 בגילים אקדמיים במוסדות למידה ב"ב/26.
(תשב"ה; (יהודים) הלידה ויבשת המין לפי

632 תשל"ג) תש"ל;
גיל, מין, לפי האקדמיים, במוסדות תלמידים כ"ב/27.
ותקופת לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת

633 (תשל"ג)... לימוד ותחום תואר עלייה,
לפי האקדמיים, במוסדות התארים מקבלי כ"ב/28.

634 ... תשל"ג) עד (תש"ט והמוסד התואר
לפי האקדמיים, במוסדות תארים מקבלי כ"ב/29.
תש"ל; (תשב"ה; לימוד ותחום תואר

635 תשל"ג)
לפי האקדמיים, במוסדות האקדמי הסגל כ"ב/30.

635 תשל"ג) עד (תש"ט מוסד

יח
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המוחזקים השטהים כו.
677 מבוא

אוכלוסייה
682 . (19671973) האוכלוסייה גידול מקורות כו/1.

ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה כ*ו/2,
682 (19671973) נקבות
683 .... (1973) וגיל מין לפי אוכלוסייה, כ"ו/3.

משפחות
דיור צפיפות משפתה, גודל לפי משפחות, ■ כ"ו/4.

684 (1973) נבחרות יישוב וצורות

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

685 (19681973)
685 ... . .(19681973) נפה לפי חי, לידות כ"ו/6.

לאומית והוצאה הכנסה
686 (19681972) במקורות ושימושים מקורות כ"ו/7.

עיקריות קבוצות לפי פרטית, לצריבה הוצאה כ"ו/8.
688 (19681972)
688 ... (19681972) פנויה פרטית הכנסה כ"ו/9.

התשלומים מאזן
689 . . (1972 ;1973) התשלומים מאזן אומדני כ"ו/10.

חו? סחר
690 (19711973) חוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, כ"ו/11.

מחירים
ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד כ"ו/12.

691 (19701973)

מזונות צריכת
ליום, לגולגולת והתזונתי האנרגטי הערך כ"ו/13.

692 . . . תשל"ג) (תשל"ב; מזון קבוצת לפי

דיור תנאי
דיור וצפיפות דירה גודל לפי משפחות כ"ו/14.

793 (1972)
דירה וגודל משפחה גודל לפי משפחות כ"ו/15.

694 (1972)
695 (1972) הדירה על ובעלות בדירה שירותים ב"ו/16.

בית ציוד
לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות כ"ו/17.

696 (1972 ;1973) אזור

ושכר עבודה
תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה כ"ו/18.
נבחרות יישוב וצורות מין עבודה, כוח

697 (19681973)
כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל גברים כ"ו/10.

699 . . . (19701973) גיל וקבוצת העבודה

עמוד לוח
לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות, כד/3.

657 (1955/561973/74) המימון סוג לפי לאומי,
ועודף הוצאות הכנסות,  ושאירים זקנה כ*ד/4.

658 (1955/561973/74)
הקצבה וסכום ושאירים זקנה גמלאות מקבלי כד/5.

658 (1955/561973/74)
1955/56) ועודף הוצאות הכנסות,  אימהות כד/6.

659 (1973/74
1955/56) לידה ודמי לידה מענקי מקבלות כד/7.

659 (1973/74
הוצאות הכנסות,  ילדים בגין קצבאות כד/8.

660 (1960/611973/74) ועודף
כאחוז והקצבה ילדים בגין קצבאות מקבלי ביד/9.
הילדים מספר לפי לשכיר, הממוצע מהשכר

660 (1960/611973/74) במשפחה
ועודף הוצאות הכנסות,  עבודה נפגעי בד/10.

661 (1955/561973/74)
661 (1955/561973/74) עבודה נפגעי גמלאות בד/11.

1955/56) כלכלי ענף לפי עבודה, נפגעי כד/12.
662 (1969/70

התאונה תוצאות לפי עבודה, נפגעי כד/13.
662 (1955/561969/70)

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

663 (1969/70

סעד
מעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול משפחות בד/15.
וסוג המשפחה ראש תכונות מוניציפאלי,

664 (1955/561972/73) עזרה
למחיה כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כד/16.
שונות תכונות לפי הסעד, מלשכות

665 (1971/721973/74)
למחיה כלכלית עזרה שקיבלו משפתות כ~ד/17.
ותכונות המשפחה גודל לפי הסעד, מלשכות

666 (1971/721973/74) אחרות
למחיה כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ*ד/18.
הראשונה ההפניה שנת לפי הסעד, מלשבות
1971/72) אחרות ותכונות ללשכה

667 . (1973/74
השירות ע"י לבית piar המסודרים הילדים כ*ד/19.
1972) הסעד משרד של ולנוער לילד

668 (1974
משרד במימון למפגרים במעונות החוסים כ*ד/20.

668 (19721974) הסעד

ובידור תרגות שירותי כה.

669 מבוא

671 .... (1960/611973/74) מוסיאונים כיה/1.
671 ... (1960/611973/74) סרטים יבוא כ"ה/2.

כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בתי ביה/3.
ויישובים מחוז לפי לכרטיס, ומחיר פדיון

672 (19681973) נבחרים
היהודיים, ביישובים הציבוריות הספריות כה/4.

674 (1973) היישוב צורת לפי
נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים כ*ה/5.

676 (1965/661972/73)

יט
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מקומיות רשויות
ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות כ*ו/34.

ל1ל (1972/73 ;1973/74)
וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות כ"ו/35.

718 (1972/73 ;1973/74) סיני

משפטים
וסוג פעולה שלב לפי משפט, בבתי עניינים כ"ו/36.

0נ7 (19681973) עניין

חינוך
(תשכ''ח מנהלת רשות לפי חינוך, מוסדות כ"ו/37.

720 עדתשל"ד)
כיתה ודרגת מוסד סוג מין, לפי תלמידים, כ"ו/38.

721 תשל"ד) עד (תשכ"ח

1972 והדיור האוכלוסין מפקד כז.

23ל מבוא

724 יישוב צורת לפי אוכלוסייה, כ*ז/1.
גודל לפי עירוניים, ביישובים בית משקי כ''ז/2.

26ל דיור וצפיפות בית משק
וענף יד משלח לפי שנתי, עבודה כוח כז/3.

728 כלכלי
צורת לפי שבועי, עבודה בכוח מועסקים כ"ז/4.

30ל לעבודה הגעה וצורת יישוב
דיבור שפות לפי ומעלה, 14 בני אוכלוסיית כז/5.

31ל יומיומי
ואקדמית עלתיכונית השכלה בעלי יהודים כ"ז/6.
לידה מקום גיל מין, לפי חלקית) או (מלאה

31ל עלייה ותקופת

עמיד לוח

יישוב צורות כלכלי, ענף לפי מועסקים, כ"ו/20.
700 (19691973) ומין נבחרות

ממוצע יומי ושבר שכיריט מועסקים, בו/21.
702 . (19701973) כלכלי ענף לפי לשכיר,

1969) ומין כלכלי ענף לפי שבירים, ב"ו/22.
703 (1973

יומי ושבר בישראל העובדים שכירים כ"ו/23.
נבחרים כלכלה ענפי לפי לשכיר, ממוצע

704 (19691973)
עבודה ומקום כלכלי ענף לפי מועסקים, כ"ו/24.

705 (19701973)
ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים ב"ו/25.

706 (1972 ;1973)

חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה, כ"ו/26.

708 תשל"ג) עד (תשב"ח
ושומרון, ביהודה וירקות פירוה אספקת כ"ו/27.

709 (תשל"ג) ויעד מקור לפי
וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת כ"ו/28.

709 (תשל"ג) ויעד מקור לפי סיני,
ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד, בתי ב"ו/29.

710 תשל"ג) עד (תשב"ט

תעשייה
712 (19701973) תעשייה מדדי כ"ו/30.

בנייה
1971) יוזם לפי האזרחית, הבנייה שטח כ*ו/31.

714 (1973

מסחר
במסחר עבודה ושבר שכירים המכירות, ערך כ'ו/32.

715 (19681972) הסיטוני
716 (19691973) הארחה בתי כ"ו/33.



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 _

וכוי. אחרים חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים של תוצאות
ורבעון ירחון  עלייה של סטטיסטיקה _

יבוא  כרכים בשני שנתי סיכום לכד, נוסף חוץ; סחר של לסטטיסטיקה ירחון _
סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבו ויצוא,

מחירים של לסטטיסטיקה ירחון _
ירחון _ חקלאית סטטיסטיקה _

הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי ירחון
תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון _

המוחזקים לשטחים סטטיסטי רבעון _
מיוחדים: פרסומים ג.

ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסדרה
חוברות. 470. זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף או הלשכה

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ד.
כרכים. 5 הופיעו  1967 והדיור האוכלוסין מפקד ה.

כרכים. 3 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ו.

כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד ז.
כרכים. 5 הופיעו כה עד  תשל"א החקלאות מפקד ח.

טכניים: פרסומים ט.
סיווגים סקרים, עריכת שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסדרה
חוברות. 41 זו בסדרה הופיעו כד, עד וכד'. יישובים רשימות יד, ומשלחי הכלכלה ענפי של

חדשות: סטטיסטיות פעולות
הנמצאים וציבור מדינה מוסדות של סטטיסטיים מחקרים על מידע הכולל תלתחודשי, עלון

פרסום. לאחר או .וביצוע תכנון בשלבי
לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביזמת פרסומים

לאור שיצאו לפרסומים כרכים, 5 הופיעו כה עד סטטיסטיים": נתונים הכוללים "פרסומים
.19651973 בשנים

אחרים: פרסומים
העניין. לפי השנתון בפרקי צוינו אך דלעיל, בסדרות נכללו שלא פרסומים אלד.

כא



העניינים מפתח

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

המשק. ענפי

שמות של פירוט ובתוכם הערכים שמות של א"ב סדר לפי מסודר המפתח
מופיעים אלה 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 לוח פירושו  "ח/12" (כגון: הפרק בתוך הלוח ומספר הפרק

חוץ). סחר

"משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
לחפש עשוי הקורא שלפיה 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, שם.הערה.כגון: .

מתייחסים. הם אליו הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי

המקובץ לערך מתייחסת הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים ■ ■

"מוסדות כגון: המקובץ, לערך רמיזה עם מופיעים בנפרד, למרכיביו ולא כולו
וכד'. עסקיים" ושירותים "פיננסים וחוות",

י ... כולל: איגו המפתח

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

. . . . אחד. מלוח ביותר נתונים עבורם יש

בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות  י

 "יבוא כגון: אליו; מתייחסים שהם הערך בפירוט כולל שם תחתי כלל,
 "תעשייה מעובד,ייצור"; שטח  יבולים  "חקלאות סחורות"; סוגי
אחד. מלוח. ביותר נתונים עבורם יש כאשר מפורטים הם מוצרים". ייצור . .

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

כג



לוח
(המשך) יהודית אוכלוסייה

20,18,16,15/1 גיל
ב/14,2 הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/2017 לידה יבשת
11 ב/4, מחוז
20 ,16 ב/15, מין
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/2522 משפחות
14 ,11 ,7 ב/4, נפה
ב/3 ובישראל בעולם
ב/119 יישוב צורת
ב/2 טבעי ריבוי
20 ב/19, עלייה תקופת

לאיהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה

כו/31 .... המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ה/15 עולים מגורי
כב/31 לעברית

אוניברסיטאות
כב/28 תארים מקבלי
כב/30 אקדמי סגל
כב/24 מתו"ל וסטודנטים תלמידים
יח/27,25,22 . . . תחבורה וקטנועים, אופנועים
יח/23 ייצור ושנת גיל

המדינה אוצר
6 כ/5, והתחייבויות זכויות

אורז
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

אורחים
9 יז/8, הארחה בבתי
כו/33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
ג/35 חיים אורך

אחיות
16 ב/ מדינה עובדות
7 ה/6, עולות

אחסנה
יח;2 עבודה הוצאות
יח/2 מועסקים
יח/2 ;25 יב/24, ו/10; שכר

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
אטריות

יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

חוב איגרות
17 ,15 ט/9, בבורסה
יט/5 בנקים של
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/11 ישראליות ביטוח חברות ננסי
12 ט/11, תשואה

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

ילדים אימוץ
כא/3 משפט בבתי בירורים

אינדקס
נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה

לוח

א
אבוקדו

1613 יג/1, ייצור
יג/1 יצוא
יג/20 תוצרת ריכוז

אבטיחים
יג/16,15 יא/9; ייצור
יג/16,15,1 יא/9; יצוא
י/7 קמעוניים מחירים
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/8 מעובד שטח

מקשה גם: ראה
יב/3126 רשומה אבטלה

שיתופיות אגודות
יב/17,1 קואופרטיבים חברי
יז/4 סיטוני במסתר
יז/6 קמעוני במסחר
יח/15 אוטובוסים בתחבורה,
יד/2 בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט;6 בבנקים אשראי

אדמה אגוזי
בוטנים ראה

אגוזים
יא/9 ייצור
יא/139 . המזונות במאזן

אגסים
יג/16,15 ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
יג/21,16,15 לתעשייה

אגרות
כו/35,34 המוחזקים השטחים בערי הכנסות
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות
יד/14 ייצור אוטובוסים,
יח/25,22,16,15,1 תחבורה אוטובוסים,
יח/23 ייצור ושנת גיל
15 י/1, מדד תשומה, מחירי
יח/30 דרבים בתאונות מעורבים
14 יח/2, עבודה ותשומת תפוקה .

ב/251;בז/1 אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
13 ב/8, יישוב גודל
16 ב/15, גיל
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/134 גיאוגרפית חלוקה
7 ,2 ,1113 לידה יבשת
11 ,6 ב/4, מחוז
16 ב/15, מין
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/2522 . משפחות
11 ,7 ,6 ב;4, נפה
ב/119 יישוב צורת
ב/6 צפיפות
כב/1 לימוד שנות
6 כז/1, ;20 ב/19, עלייה תקופת
ב/23,22,2015,14,129,7,51; יהודית אוכלוסייה
בז/71
ב/7 טבעי אזור
ב/20 מוצא ויבשת ארץ
ב/18,17 לידה ארץ

כד



לוח

ב

בדוים
ב/117 אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים

בדים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
יז/5 קמעוני במסחר

בוטנים
1713 יג/1, יא/9; ייצור
יג;16,15,1 יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
6 יג/5, מעובד שטח
16 יג/15, יא/9; לתעשייה

והכנסה ביטחק בולי
כ/10 הממשלה הכנסות

ערך לניירות בורסה
ט/14 בגורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט;10 מניות לשערי מדדים
ט/1715 בבורסה ניירות מחזור
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

בטטות
יג/8 תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח

צריכה בידור,
ו/5 לצריבה הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/2 משפחה הוצאת
כה/61 שירותים בידור,
י/4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה
ביוב

35 כו/34, . . המוחזקים השטחים בערי והוצאות הכנסות
18 טז/14, צינורות הנחת

יט/126 ביטוח
כג/10 בריאות ביטוח
יח/12 למשאית הוצאה
יט/126 ביטוח חברות
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים

וביטוח בנקים גם: ראה

כי/141 לאומי ביטוח
כ/11 הממשלה הוצאות
יז/11 אלקטרוניים מחשבים
כ/10 לממשלה מלוות
ו/8 ......... תשלומים

המשרד ביטחון,
הממשלה משרדי ראה:

בינוי
יב/28 עבודה דורשי
כו/34 ושומרון יהודה ערי הוצאות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
טז/10 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
יב/27 מובטלים

לוח

אלמנים/ות
יא/27 לחופשה יוצאים
12 ג/9, נישאים
ה/10,8 עולים
ה/12 הארץ את שעזבו עולים
ה/8 משתקעים תיירים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
ענפים תעשייה, גס: ראה

גופרתי אמון
יד/14 ייצור
יג/37 בחקלאות צריכה

אמוניה
יד/14 ייצור
יג/37 בחקלאות צריכה
ט/2,1 תשלום אמצעי

אניות
5 יח/4, הסותר צי
5 ,4 יח/1, תפוסה

ימית הובלה גט: ראה
כא/11 אסירים

אפונה
16 יג/15, ייצור
9 יג/5, מעובד שטח
יד/14 שימורים
יג/21 לתעשייה

אפרסקים
16 יג/15, ייצור
יג/20 "... תוצרת ריכוז
21 ,16 יג/15, לתעשייה

אקדמאים
7 ה/6, עובדים עולים,
יד/8 ובפיתוח במחקר העוסקים

אקדמיים תארים גם: ראה
א/73 אקלים

ארטישוק
קנרס ראה

וכלים חומרים אריזה,
יג/27 ההדרים בענף הוצאה
יג/26 החקלאות ידי על קנויות תשומות

אשכוליות
יג/19 יא/9; ייצור
28 יג/19, יא/9; ח/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/13 מדד תפוקה, מחירי
21 יג/19, יא/9; לתעשייה

גופרתי אשלגן
יד/14 ייצור
יג/37 בחקלאות צריכה

אשפוז
בג/104 אבחנה
ג/51,50 וניל מין

אשראי
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות
ט/5 . הכספיים והמוסדות הבנקים באמצעות לציבור יתרות
4 ז/2, התשלומים במאזן
5 ,4 ,2 יט/1, הבנקים נכסי

כה



לוח
ציבורית בנייה

טז/1210 מגורים בנייני
10 טז/64, דירות
טז/12 מקומית גולמית השקעה
טז/3 ייעוד
כו/31 המוחזקים בשטחים

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

בננות
20 ,1713 יג/1, יא/9; ייצור
16 ,15 יג/1, יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
יג/20 תוצרת ריכוז
יג/4 מעובד שטח
יט/51 בנקים
ט/4 לציבור אשראי יתרות
כ/10 ;...... לממשלה מלוות
i......יט/12,11 . ביטוח. חברות פיקדונות
ט/3 בבנקים הציבור של טו"ש פיקדונות

, לאשראי שיתופיות גם:.אגודות ראה
יט/171 וביטוח בנקים
ט/14 בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות
יז/14 בעיתונות מודעות
יב/24 ושכר שכירים

להשקעות בנקים
ט/5 ........ לציבור שניתנו אשראי יתרות
יט/4 והתחייבויות נכסים

■ . מסחריים בנקים
ט/6 . . .י . . . . י, . .י. . . . בבנקים אשראי
ז/5 ............ חוץ במטבע נכסים
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

למשכנתאות בנקים
ט/5 . " לציבור שניתנו אשראי יתרות י

יט/5 והתחייבויות נכסים
ז/5 חוץ במטבע נכסים
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

ישראל בנק
יט/1 התחייבויות
ב/6 . האוצר של מזומנים
ז/5;ט/2;יט/1 ננסים
4 יט/2, ......... בנקאיים מוסדות ננסי

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק
4 ז/2, . . . התשלומים נמאזן

חיים בעלי
יג/36 ............. במספוא הזנה
11 יא/8, ......... ליום לגולגולת חלבון
ח/4 יבוא
17,16 ,14 ,12 יג/1, ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/16 ח/4; יצוא
33 יג/1, י. במשק
יג/24 מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 .......: יבוא
25 יג/1712, . .י . י. . ....■.. . ייצורי.
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
16 יג/15, ח/4; יצוא
י/4 .■ מדד לצרכן, מהירים
י/12 ..... מדד. בחקלאות, ותשומה תפוקה מתירי
כ/13 מכס

לוח
(המשך) בינוי

21 ,14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
24 כו/21, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
יז/12,11 . אלקטרוניים מחשבים
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/19 ;25 ,24 ,21 יב/13, שכירים
כו/22,21 המוחזקים בשטחים שכירים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים שבירים
טז/19 ;25 יב/24, שבר
בו/23 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שבר
בו/21 המוחזקים בשטחים שבר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ביצים
ו/5 לצריבה הוצאה .
יג/32 הלול ענף חשבון
32 ,23 ,1712 יג/1, יא/9; ייצור
בו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
23 ,16 ,15 יא/9;יג/1, יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים. מחירים
י/12 מדד תפוקה, מחירי.
כו/13 המוחזקים בשטחים צריכה

בלו
כ/10 הממשלה הכנסות

במיה
יג/18 ; . . תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

במין
יח/27 ;..... מוניות בשימוש
יח/27,17 משאיות בשימוש
טז/19,131 בנייה
ט/6 בבנקים אשראי
יב/31 ■ ; לעבודה והפניות הזמנות
כב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
7 ,6 טז/31, ייעוד
יז/14 . בעיתונות מודעות
14 כד/12, נפגעי.עבודה
יב/33 .... שאגדו עבודה וימי השבתות שביתות,
כו/32 המוחזקים בשטחים
יב/24 שכר
ו/1412 תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה

טז/13,12,10,6,31 למגורים בנייה
טז/13 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/12 מקומית גולמית השקעה
9 ,8 י/1, מדד תשומה, מחירי
13 ,12,10 טז/3, פרטית
12 ,10 ,6 ,5 טז/3, ציבורית
כו/31 המוחזקים בשטחים

... פרטית בנייה
13 ,12 טז/10, מגורים בנייני
108 ,5 טז/4, דירות
טז/13 למר הבונים של הוצאה
טז/12 מקומית גולמית השקעה
טז/3 ייעוד
כו/31 המוחזקים בשטחים

כו



לוח

חולים בתי
6 כג/4, בעלות
2 כג/1, לאומית הוצאה
בג/5 שנתקבלו חולים
בג/9 ופטירות לידות
7 כג/6, מיסות
כג/74 סוג

בריאות גם: ראה
י מגורים בתי

י/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/12 ו/7; מקומית גולמית השקעה
20 יא/19, הדייר הגנת חוק לפי מוגנים
י/" שכר

דיור גם: ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
נב/9 עבודה יחידות
כב/13 כיתות
9 כב/7, י .... מורים
נב/6 החינוך במערכת
38 בו/ המוחזקים בשטחים
19 ,15 ,1210 ,8 כב/5, תלמידים

מטבחיים בתי
יג/24 חיים בעלי שחיטת
10 יז/9' אוכל ובתי מלק בתי
יב/28 , . עבודה דורשי
יב/27 מובטלים
14 י/1' מדד תשומה, מחירי

משפט בתי
בא/41 עניינים
כו/36 המוחזקים בשטחים עניינים
כא/15 ודיינים שופטים

ספר בתי
3 בב/2, לאומית הוצאה
כב/9 עבודה יחידות
בב/13 כיתות
9 נב/7, מורים
כב/6 החינוך במערכת
כו/38 המוחזקים בשטחים
21,1915 ,1210 ,8 בב/5, תלמידים

קולנוע בתי
כה/2 סרטים ויבוא ביקורים
כה/3 . . ישיבה ומקומות לכרטיס מחיר ,פדיון, כרטיסים

ג

א/1 ...... ישראל מדינת גבולות
. ■ ■ . גבינות

יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

גויבות
16 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
יג/21 לתעשייה

מוצרי ופלסטיק, גומי
ח/4 יבוא
יד/14 ייצור
7 ח/4, יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, גם: ראה

לוח

בעלים
20 יא/19, . . . הדייר הגנת חוק לפי מוגנים נבתים

מלאכה בעלי
ט/6 בבנקים אשראי

יד משלחי גם: ראה
בצל

י/ל קמעוניים מחירים
יג/8נ תוצרת ריכוז
10 יג/9, . מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

. י יג/16בקי ייצור
33 יג/1, במשקים
יג/24 מטבחיים בבתי שחיטה
א" ברד

ברזל
ח/4 .... י ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כג/141 ...... בריאות.
בג/104 ג/5143; אשפוז
כג/10 ביטוח
כג/14 ...... רפואיים במקצועות רשיונות בעלי
כג/31 לאומית הוצאה
2 יא/ג, משפחה הוצאת
4 י/3, ■ מדד לצרכן, מחירים
כו/12 .... המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
כג/1311 מונעת רפואה
יב/24 ושכר שכירים
12 בג/11, ....... ובילד. באם לטיפול תחנות

המשרד בריאות,
הממשלה משרדי ראה:

דגים בריכות
יג/31 שטח
יג/35 מים תצרוכת

בשר
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יא/9 ח/4; יבוא
30 ,1712 יג/1, יא/9; ייצור
בו/26 .......... המוחזקים בשטחים ייצור
16,15 יג/1, יא/9; ח/4; יצוא
יא/130 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/12 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
כו/13 המוחזקיט בשטחים צריכה

עובדים אוכל, בתי
אוכל ובתי מלון בתי ראה

בד בתי
כו/29 ושומרון ביהודה

דין בתי
5 ,3 גא/2, . עניינים
כא/15 ; . . . . ודיינים שופטים

הבראה בתי
יא/29,28 בחופשה משפחות אכסון
יז/10,9 הארחה בתי
29 ,28 יא/ בחופשה משפתות אכסון
33 כו/ המוחזקים בשטחים
י/4 מדד לצרכן, מחירים

אוכל ובתי מלון בתי גם: ראה

כז



לוח

דגים
י/5 לצריכה הוצאה
4/n יבוא
1712 יג/1, יא/9; ייצור
כו/26 . . המוחזקים בשטחים ייצור
16 יג/15, יא/9; ח/4; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/12 מדד תפוקה, מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא דגים, עיבודי
כו/13 המוחזקים בשטחים צריבה
יג/16,15 יא/9; לתעשייה

ומוצריהם דגנים
י/5 לצריבה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
יג/1715 דגנים ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים צריבה
יג/6 מעובד שטח
יח/13,12 שירותים דואר,
ב/11 הממשלה והוצאות הגנסות
י/ג מדד לצרכן, מחירים

דובדבנים
16 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז

דיג
יג/1712 ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור

ודיג ייעור חקלאות, גם: ראה
יא/"18 . . דיור
ו/4 פרטית. לצריכה הוצאה
2 יא/1, משפחה הוצאת
י/6 מקומית גולמית השקעה
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
ה/15 לעולים
יא;1614 צפיפות
כו/4 המוחזקים בשטחים צפיפות
בו/1614 המוחזקים בשטחים
ט/19 חיסכון תוכניות

דייגים
מועסקים  ודיג ייעור חקלאות, ראה

דיינים
בא/15 רבניים דין בנתי

■ דיירים
20 ,19 יא/ . . . . הדייר הגנת חוק לפי מוגנים בבתים

דירוג
17 כ/16, המדינה עובדי

 דירות
29 יא/28, בחופשה משפחות אכסון
10 ,8,5 טז/4, פרטית בבנייה
10 טז/64, ציבורית בבנייה
יא/?1 ננעלות
9 ,8 טז/5, דירה גלדל
2 יא/1, למשפחה הוצאה
כו/12 . המוחזקים בשטחים לצרגן מחירים מדד החזקה,
9 טז/8, מבורות לא חושות
6 י/5, 8חיריס
י/3. מדד לצרכן, מתירים

לוח

מכשירים גז,
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות

גזר
י/7 קמעוניים מחירים
יג/18 ריכוזתוצרת
10 יג/9, י מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

שדה גידולי
יג/7 יבולים
יג/1714 ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
י/12 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
6,5 יג/31, מעובד שטח
יג/35 מים תצרוכת

ושמן תעשייה גידולי
14 יג/13, . . . . . ייצור
21 ,20 ,1816 ,8 ,7 ג/41, גירושין
בא/3 משפט בבתי בירורים

תקציביים גירעונות
10 כ/9, המממשלה של
ב/18 המקומיות הרשויות של

ח/1 מסחרי גירעון
כו/11 המוחזקים בשטחים

גמלאות
כד/11 בעבודה פגיעה דמי
ב/11 הממשלה הוצאות
כד/7 לידה ודמי לידה מענקי
כד/1816 . . . הסעד לשכות ע''י הנתמכות למשפחות

קצבות גם: ראה
ילדים גני

כב/7 גננות
3 כב/2, . לאומית הוצאה
כנ/6 החינוך במערכת
כו/38 המוחזקים בשטחים
19 ,15 ,8 כב/5, תלמידים

גרושים/ות
יא/27 לחופשה יוצאים
ג/9 נישאים
10 ה/8, עולים
ה/13 י , . , הארץ את שעזבו עולים
ה/8 משתקעים תיירים

גירושין גם: ראה
גרעינים

יג/36 חיים בעלי הזנת
14 יג/13, חקלאי ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה
א/7,5,4 גשמים

ד
יג/33 דבוריות

דבש
יג/1713 יא/9; ייצור
15 יב/14, יא/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/12 מדד תפוקה, מחירי

כח



לוח

ה

שירותים הארחה,
והארחה אוכל שירותי מלון, בתי הארחה, בתי ראה

ד/121 הגירה
ב/2 מאזן
ב/14 . . . יהודים פנימית,

חומרים הדברה,
יג/38 הצומח להגנת
29 יג/26, החקלאות ידי על קנויות השומות

הדסה
6 כג/4, חולים בתי
12 בג/11, ובילד באם לטיפול תחנות

הדרים
הדר פרי ראה

הובלה
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
טז/4 ודרכים כבישים בסלילת הוצאה שכורה,
29 יג/26, החקלאות ידי על קנויות תשומות
יח/64 ימית הובלה
6 ,3 יח/2, עבודה והוצאות מועסקים
6 יח/3, פדיון
3 יח/2, שכר
יח;8 ומטענים אניות תנועת
יח/8 ;10 ד/2, נוסעים תנועת

אניות גם: ראה
ציוד הובלה,

ח/4 ויצוא יבוא
כ/13 מכס

רגל הולכי
יח/29 י. ,י . . דרכים בתאונות נפגעים

לאומית הוצאה
בג/31 לבריאות
כב/42 . לחינוך

לאומית והוצאה הכנסה גם: ראה
עבודה הוצאות

15 יח/3, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/19 בבינוי
6 ,3 יח/2, ימית בהובלה
יז/3 סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
7 ,3 יח/2, . . בנמלים
14 ,3 יח/2, ברכבת
13 ,3 יח/2, דואר בשירותי
יח/2 בתחבורה
9 ,3 ית/2, בתעופה
9 ,6 יד/4, בתעשייה
13 ית/2, בתקשורת

הוראה
9 בב/7,5, החינוך במערכת משרות
כ/16 מדינה עובדי
ה/ל עובדים עולים,
יז/13 במחשבים עבודה שעות

עובדים הזמנות
,יב/31 . העבודה לשבות דרך

מהעבודה היעדרות
יב/3,2 מועסקים
כד/14 שכירים עבודה נפגעי
33 יב/32, והשבתות שביתות
י/111 לאומית והוצאה הכנסה
כו/97 המוחזקים בשטחים

לוח

(המשך) דירות
י/16 משכנתאות
טז/10 בנייה משך
ה/15 עולים
ה/21 מחול סטודנטים
יא/ל1 שירותים
כו/16 . המוחזקים בשטחים דירות על ובעלות שירותים
י/3 לצרכן מחירים מדד שכורות,
יא/ל1 בשכירות
יט/14 שריפות

חומרים דישון,
דשנים ראה

דלעת
16 יג/15, ייצור
יג/8 מעובד שטח

דלק
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ח/4 יבוא מינרלי, דלק
כו/34 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/ל מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יז/5 קמעוני במסחר
כד/ל לידה דמי
יא/ל1 . . . מפתח דמי
20 יא/19, .... הדייר הגנת חוק לפי מוגנים בבתים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי
20 יא/ם1' שכירות דמי

מוצרים לאור, והוצאה דפוס
ח/ל יצוא
יז/5 קמעוני במסחר

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
9 יד/8, ופיתוח מחקר
יב/24 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
דרוזים

ב/19 אוכלוסייה
29 ג/10, ב/21; ומין גיל
ג/4 גירושין
3129 ג/4, חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
ג/10,4 נישואין
ג/29 בולל פריון
ג/4 טבעי ריבוי
כב/20,11 תלמידים
יח/1 דר^ים
35 כו/34, המוחזקים השטחים ערי הוצאות
20 יח/11, החזקה
טז/1614 סלילה

כבישיט גם: ראה
דשנים

13 י/12, חומרים והדברה, זיבול
ח/4 ויצוא יבוא
יג/ל3 בחקלאות צריבה
יג/27,1 החקלאות ידי על קנויות תשומות

שירותים דת,
ל ה/6, עובדים משתקעים, ותיירים עולים

יד משלחי גם: ראה
המשרד דתות,

הממשלה משרדי ראה:

כט



לוח
מקצועית השתלמות

כב/32 בקורסים לומדים
ג/47,4139 התאבדויות

ו

ויטמינים
13 יא/8, . . ליום לגולגולת
4139 ג/ מוות סיבת ויטמינים, חוסר

ותיקים
י/16 משכנתאות

ז

זבל
יג/31,1713 ייצור
6 יג/5, . . . מעובד שטח

י זהב
4 ז/2, . .. , . ,. . התשלומים במאזן
יט/1 ישראל בבנק מלאי
ז/5 חוין במטבע נכסים
ט/7 . מחיר

צעירים זוגות
י/16 משכנתאות

זיקנה
ג/39 . י. מוות סיבת
כד/5 . . , . . י. י. י, י, י, . . . י. . . קצבות

 ■ . זיתים
22 ,1713 יג/1, יא|9; ייצור
27 כו/26, . .■ . המוחזקים בשטחים ייצור
יא/8 המזונות במאזן
יג/4 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

.  זרעים
17 יג/16, ..... ייצור ירקות, זרעי
יג/26 החקלאות ידי על קנויות תשומות

ח
חבושים

16 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
21 יג/16, ... ... . . . . .■ . . לתעשייה

חברות
כא/3 משפט בבתי בירורים
ו/8 ישירים מסים
כ/12 .. . הכנסה מס תקבולי
יט/126 ביטוח חברות
ב/10 הממשלה. הכנסות

להשקעה חברות
ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יז/4 . . ; סיטוני נמסחר
יז/6 קמעוני נמסחר
יד/2 נתעשייה

לוח
מקצועית והשתלמות הכשרה

בנ/32 בקורסים לומדים
מוצרים הלבשה,

ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 יבוא
7 ח/4, יצוא.
4 י/3, . . . מדד לצרכן, מחירים
3 יז/2, סיטוני במסחר

תעשייה הלבשה,
9 יד/8, י. ; ופיתוח מתקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
הלוואות

כ/5 האוצר
יט/5 ט/6; בנקים
בו/35 סיני וצפון עזה רצועת בערי הממשל
12 יט/11, ביטוח חברות
4 ז/2, התשלומים במאזן
11 כ/7, המקומיות לרשויות הממשלה
כ/10 לממשלה חוץ ממקורות

שכר הלנת
יב/33 . והשבתות לשביתות סיבה

הנדסאות
כב;32 מקצועית והשתלמות הכשרה

וטכנאים הנדסאים
7 ה/6, ■...■ .. . עולים
יר|8 ופיתוח במחקר העוסקים

לימודים הנדסה,
29 בב/27,25, , .■ אקדמיים במוסדות

שירותים הנדסה,
בו/34 ושומרון ביהודה הערים הוצאות

■ הנהלתחשבונות
ז/12 במחשבים עבודה שעות
כב'21 . . . ... ......... לימוד בשכר הנחות

מוצרים הנעלה,
ח/4 . ■; .... ויצוא יבוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות י

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה
■  הפרתם עבודה, הסכמי

יב/33 . . . . ....<. . והשבתות לשביתות סיבה
הממשלה הענקות

כ/11 . . מהירים ולייצוב היצוא לעידוד
לעבודה הפנייה

יב/31 הענודה. לשבות דרך
הרשעות

כא/6 פליליים במשפטים
יב/33,32 השבתות

השכלה
כז/6 .כב/1; י. י. י. אוכלוסייה

מקומית גולמית השקעה
טז/12 מגורים בבתי
ו/31 י. ...... לאומית הוצאה
7 ו/6, הנכסים פעילותיוסוג

■ . . השקעות
כ/5 האוצר
4 ז/2, מהשקעות הכנסות
יט/12 נוכריות ביטוח חברות
כו/26 . . המוחזקים בשטחים צעירים ובמטעים בייעור
יד/9 ולפיתוח למחקר
7 כ/5, . י , . . . י. . . הממשלה
2 כג/1, בריאות בשירותי קבועים נכסים
3 כב/2, ■ . חינוך בשירותי קבועים נכסים



לוח
(המשך) ערבי, חינוך

כב/13 ..■.. כיתות
6 כב/5, , . ; החינוך בנלערבת מוסדות
נב/9 .......... מורים
2219 ,14 ,12 ,10 ,8 כנ/5, . תלמידים

המשרד ותרבות, חינוך
י י הממשלה משרדי ראה:

כג/13 ....... חיסץילדים.
. . ... חיסכץ

ט/4 . . . אשראי יתרות
יא/2 למשפחה
ט/1 חיסכון ותכניות הציבור פיקדונות
יט/5 ט/19; . . . . מאושרות תבניות

ומוצריו חלב
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/2 י י. .... לתצרוכת משפחה הוצאת
יא/9 ....... י. ...... ויצוא יבוא
יד/14 יג/1; יא/9; י ייצור
יא/139 . . ...". . . . . . המזונות במאזן
4 י/3, . י. . י. י, י. . . , . מדד לצרכן, מחירים
י/7 י .......... י. . קמעוניים מחירים
י/14 מדד מלון, בנתי תשומה מחירי
כו/13 /. . המוחזקים. בשטחים צריכה

החלב רפת גם: ראה

.יא/11,9,8 ....... ליום. לגולגולת חלבון
בו/13 , המוחזקים בשטחים

י \ י חלווה
יד/14 ................ "צור.
י/7 ., . . . . . . . .... קמעוניים מחירים

חילוף חלקי
ח/12 . לייצור תשומות יבוא
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
3 יז/2, .... סיטוני במסחר

חמאה
יד/14 .:..:.;. :: ייצור
יא/9 , . . .■ . . המזונות במאזן
י/7 . ■ . קמטוניים מחירים

חמניות
יג/7 ".,..... יבולים
1713 יג/1, יא;9; ייצור.
יא/9 המזונות במאזן
6 יג/5, . מעובד שטח

..... חנויות
עסקים ראה
כלבו חנויות

יז/5 קמעוני במסחר
קמפינג חניוני

29 יא/28, בחופשה משפחות אכסון
חסה

יג/10 . . . מעובד שטת
יג/18 תוצרת ריכוז

חציבה
והציבה כרייה ראה

חצילים
יג/6 קמעוניים מחירים
יג/18 . ... ..... . ......... תוצרת.. ריכוז
10 יג/9, מעובד שטח
יג/21 . . לתעשייה

לוח

ספנות חברות
יח/6 עבודה ותשומת פדיון

תעופה חברות
ית/9 אווירית פעילות
ג/1 ..... הכנסת חברי

לישראל החשמל חברת
טו/1 , . חשמל ואספקת ייצור

חדרים
טז/5 . . למגורים בבנייה
10 יז/9, . הארחה בבתי
כו/33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
כ/22 מחויל לסטודנטים שכורים

המדינה חובות
ז/6 pn במטבע
כ/8 הממשלה. חובות

חוות
וחוות מוסדות ראה

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור

חולים
כג/8,5 . . . . חולים בבתי
12 בג/11, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

חקלאיים גלם חומרי
ח/10 . . יבוא
3 יז/1, סיטוני גמסחר
בו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יא/2927 חופשות

חזרת
יג/18 ....... תוצרת ריכוז
יג/21 . ...,. . . .... .. .. . לתעשייה

חיטה
יג/36 , . . י, חיים בעלי הזנת
יג/36 יא/9; ח/4; יבוא
יג/7 יגולים
36 ,1713 יג/1, יא/9; ייצור
16 ,15 יג/1, יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
6 יג/5, מעובד שטח
16 יג/15, יא/9; לתעשייה
כג/321 חינוך
כב/48 לאומית הוצאה
בב/9,7,5 . ........... משרות הוראה,
כ/16 , . מדינה עובדי הוראה,
כב/21 . לימוד נשבר הנחה
כב/1 האוכלוסייה השכלת
כב/9 ................. עבודה יחידות .

31,15 ,13 בב/10,6, כיתות
כב/3024 אקדמיים מוסדות
6 בב/5, . .. החינוך במערכת מוסדות
כב/9 . מורים
י/4,3 מדד מחיריפלצרבן,
יז/12,11 , . אלקטרוניים מחשבים
38 כו/37, המוחזקים בשטחים
ט/19 , יסודי על לחינוך חיסכון תוכניות
2714 ,12 ,10 ,8 בב/5, . תלמידים
כג/32,31 מבוגרים חינוך

ערבי חינוך
9,7 בב/5, . . . . משרות הוראה,
כב/21 לימוד נשבר הנחה
כב/9 עבודה יחידות

לא



לוח

חשבונאות
יז/13 במחשבים עבודה שטות

ושב עובר חשבונות
יט;1 ישראל בנק התחייבויות
טו/2,1 חשמל
כו/16 המוחזקים בשטחים בדירות
כ/11 ......,, הממשלה הוצאות
35 כו/34, . המוחזקים, בשטחים הטרים והוצאות הכנסות
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
טו/2 יד/10; צריכה

ומים חשמל גם: ראה
טי/31 ומים חשמל
ט/6 בבנקים אשראי
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ב;7 הממשלה והלוואות השקטות
21 ,14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מתירי
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, עבודה נפגעי
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,24 ,21 יב/13, שכירים
כו/21 ;25 יב/24, ו/9; שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 . תשומהתפוקה

ציוד חשמל,
חשמלי ציוד ראה

וכלות חתנים
15 ג/118, גיל
15 ג/14, עלייה. ותקופת לידה יבשת
ג/13 מוצא יבשת
ג/7 מגורים ונפת מוזוז
15 ,12 ,10 ג/9, משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת

ט
גידול טבק,

1713 יג/1, ייצור
6 יג/5, מעובד שטח

מוצרים טבק,
כ/10 בלו
י/5 . . . לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא

תעשייה טבק,
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, וטבק; משקאות מזון, גם: ראה

טכנאים
כ/16 מדינה עובדי
7 ה/6, עולים

הטכניץ
28 גב/25, תארים מקבלי
כב/30 אקדמי סגל
כב/24 ותלמידים מחו"ל סטודנטים

טלוויזיה
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות

לוח

יג/421 חקלאות
ט/6 בבנקים אשראי
7,2 טז/1, לחקלאות מבנים בניית
3229 ,27 יג/25, ........ מחקלאות הכנסה
12 ח/10, .... לייצור ותשומות השקטה נכסי יבוא
בו/11 המוחזקים לשטחים יבוא
29 ,27 יג/8, יבולים
36 ,27 ,23 ,21 ,20 ,16 יג/15, ייעוד
42 ,41 ,36 ,32 ,31 ,25 ,23 ,22 ,2012 יג/1, . ייצור.
30 ,27 יג/1, ;8 ,7 ח/3, יצוא
כו/27,11 ....... המוחזקים. מהשטחים יצוא
12 י/1, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
16 יג/15, . להשמדה עודפים
ה/7,6 עובדים עולים,
יג/37 דשנים צריבת
טו/3 ;35 ,29 יג/27, מים צריבת
23,20 יג/18, תוצרת ריכוז
בו;2926 המוחזקים בשטחים
40 ,39 ,29 ,118 יג/61, מעובד שטח
יג/25 שכר
25 יג/1, נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המתירים מדד תוצרת,
3229 יג/27, קנויות תשומות

ודיג ייעור חקלאות, גם: ראה

ודיג ייעור חקלאות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה הוצאות
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה והלוואות השקעות
21 ,14 ,12 ,11 יב/1, ........ מועסקים
24 כו/21,20, .... המוחזקים בשטחים מועסקיט
כו/23 בישראל..... המוחזקים מהשטחים מועסקים
כד/14,12 עבודה נפגעי
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,24 ,21 ,13 יב/1, שבירים
25 ,22,21 /w המוחזקים בשטחים שכירים
כו/23 ..... בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
25 יב/24, ו/10; שכר
כו/21 בשטחים למועסקים שכר
כו/23 . . בישראל המוחזקים מהשטחיס למועסקים שכר
כו/21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/9 נקי מקומי תוצר
ו/1412 תפוקה תשומה

לימודים חקלאות,
כב/29 תארים מקבלי
27 כב;25, תלמידים

המשרד חקלאות,
הממשלה משרדי ראה

חרובים
יג/36 חיים בעלי הזנת
36 ,18 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז

חרושת
תעשייה ראה

חריע
יג/7 יבולים
16 יג/15, ייצור
יג/5 מעובד שטת

לב
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ייעור
ודיג ייעור חקלאות, ראה

יישובים
4 ,2 כז/1, אוכלוסייה
ב/8 יישוב גודל
יג/39 המעובד השטת גודל
ב/10 ארגונית השתייכות
יג/41 ייצור
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/7 טבעי ואזור נפה
41 יג/39, ;10 ב/9, יישוב צורת

ילודה
לידות ראה
עבודה ימי

יד/1311 בתעשייה פועלים
טז/19 ;5 יד/4, שכירים
כו/29 ושומרון ביהודה שכירים
יב/33,32 שאבדו עבודה ימי

מהעבודה היעדרות גם: ראה
יער

יג/11,1 נטוע שטח
יט/14 שריפות
17 יג/16, תפוקה
ח/1 יצוא
ח/5 י אזור
9 ,8 ח/6, יעד ארץ
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח,
8 ח/4, (סיטק) סחורות סוגי
3 ו/2, ושירותים סחורות
8 ,7 ח/3, ענף
28 ,27 כו/7, המוחזקים בשטחים
כו/28,27 ;30 ,27 ,19 ,16 ,15 יג/1, ח/7; חקלאית תוצרת
8 ו/3, . ליצוא תמיכות

ירקות
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9 ח/4; יבוא
1812 יג/1, יא/9; ייצור
15 יג/1, יא/0; ח/4; יצוא
28 כו/27, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
יד/14 ייצור וכבושים, משומרים
13 בו/ המוחזקים בשטחים צריכה
יג/18 תוצרת ריכוז
10 ,9 יג/31, מעובד שטח
21 ,16 יג/15, יא/9; לתעשייה

ישיבות
כב/2 לאומית הוצאה

כ

יח/2624,2119 כבישים
ח/10 כבישים לסלילת חומרים יבוא
10 י/1, מדד בסלילה, תשומה מחירי

דרכים גם: ראה
אזרחי עבודה כוח

108 ,6 יב/5, גיל
כז/4 לעבודה הגעה
7 יב/6, עלייה ותקופת לידה יבשת

לוח

טלפון
יא/2621 משפחות ברשות
12 יה/1, שירותים
יח/12 שיחות טלקס,
י א'3' טמפרטורה

מוצרים טקסטיל,
ח;4 יבוא
יד/14 ייצור
7 ח/4, יצוא
כ/13 מכס
יז/31 סיטוני במסחר

תעשייה טקסטיל,
יד/14 ייצור
9 יד/8, ופיתוח מחקר

ענפיס תעשייה, גם: ראה
מקלטים טרנזיסטורים,

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות

טרקטורים
34 יג/1, בחקלאות

י"1 יבוא
ח/5 אזור
11 ח/6, קנייה ארץ
1210 ח/3, ייעוד
יז/8 קיימא בני צריבה מוצרי
ח/12 ו/8,3; מסים
כו/7 המוחזקים בשטחים מפיס
כ/14 קנייה מס
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח,
יג/36 מספוא סיגי
ח/4 (סיטק) סחורות סוגי
3 ו/2, ושירותים סחורות
כה/2 קולנוע סרטי
11 כו/7, המוחזקים בשטחים
ו/8 ליבוא תמיכות
ו/1412 תפוקה תשומה
וו/12 בלירות ליבואן לדולר תשלום

יבולים
29,27 יג/9/ בחקלאות

יהודים
יהודית אוכלוסייה ראה

יהלומים
ח/3 יבוא
8 ל, ח/3, יצוא

תעשייה יהלומים,
יב/24 ושכר שבירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
הארץ מן יוצאים

יח/1 ד/2; יציאה דרך
2 ד/1, אשרה סוג
ד/12 תיירים
ד/3 יציאה תקופת

הארץ מן יורדים
ה/12 הארץ את שעזבו עולים

לג
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תחבורה כלי

ו/5 אישיים (/חגורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
10/n יבוא
כ/41 הכנסת
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 עובדים מצבת
כ/1 הנחירות תוצאות
ט/191 כספים

כלכלי ענף כספים,
פיננסים ראה

כפרים
15 ,119/3 אוכלוסייה
יא/27 לחופשה יוצאים
ב/119 יישונים
בו/18 העבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כו/20 המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים
ב/23 משפחות

בשטחים קיימא בני מוצרים שברשותן משפתות
כו/17 המוחזקים
16 כו/14, המוחזקים בשטחים משפחות
ג./8 ומתגרשים נישאים
כה/4 צינוריות ספריות
כו/16 המוחזקים בשטחים שירותים
נב/16 תלגידים
יז/10,9 נופש כפרי

כרב
6 יג/5, שחור כרב

וכרובית כרוב
י/7 קמעוניים מחירים
10 יג/9, מעובד שנות
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/21 לתעשייה

קולנוע כרטיסי
כה/3 ומחיר מכירות

מוצרים והציבה, כרייה
יד/14 ייצור
ח/7 יצוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה נותירי

תעשייה והציבה, כרייה
כ/11 הממשלה הוצאות
יד/14 ייצור.
14 כד/12, עבודה בפגעי
25 יב/24, שכירים
יב/24 שכר

ענפים העשייה, גם: ראה

ל
אוכלוסייה לאיהודים,

24 ,23 ,21 ,19 ,16 ,15 ,119 ,7 ,4 ,2 ב/1,
ב/7 טבעי אזור
ג/49 אשפוז
י3(11 מועסקים בלתי
24 ב/23, משפחה גודל
8 כא/7, ;46 ,34 ,32 ,29 ,25 ג/10, ;24 ,21 ,16 גילב/15,
8 ,7 ,4 ג/3, גירושין
כב/19 ;30 ,29 ,23 ,10 ג/4, ;22 ,19 ,2 ב/1, . דת

לוח
(המשך) אזרחי עבודה כוח

יב/111 מין
יב/1 ............. בעבודה מעמד
10 יב/9, משפחתי מצב
כז/3 יב/1; יד ומשלח כלכלי ענף
יב/4 מגורים יישוב צורת
23 כו/2018, . המוחזקים בשטחים
בו/23 בישראל המוחזקים מהשטחים
יב/8 לימוד שנות

וספה כ
יג/36 חיים בעלי והזנת ינוא
יד/14 יג/36; ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה

כותנה
יג/29 הגידול חשבון
ח/4 יבוא
יג/7 יבולים
1713 יג/1, ייצור
16 ,15 יג|1, וז/4; יצוא
29 ,6 יג/5, מעובד שטח

מוצרים כימיקלים,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
כ/13 מבס

תעשייה כימיקלים,
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, גם: ראה

ולאפייה לבישול גז של כיריים
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
כב/13 כיתות
כב/31 לעברית באולפנים
13 כב/6, החינוך במערכת
כו/37 המוחזקים בשטחים
21 ,18 ,17,15 ,13 כב/12, תלמידים

כלות
וכלות חתנים ראה

ומטבח בית כלי
יז/7 מאורגן קמעוני במסתר מכירות
יז/5 קמעוני גמסחר

תעשייה הובלה, כלי
9 יד/8, ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה

עבודה כלי
י/9 מדד למגורים, בבנייה השומה מחירי
י/12 מדד בחקלאות, תשומה מחירי

רכב כלי
ב/10 מאגרות הממשלה הכנסות
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא נןנועי,
כ/14 קנייה מס
יט/14 שריפות

מכוניות גם: ראה

יח/27,25,23,22,1 ...... תחבורה. רכב, כלי
יה/3028 דרביט בתאונות מעורבים
23 ,22 יח/17, משאיות

לד



לוח

לידות
כג/9 הולים נבו/י
כד/7 לידה ומענקי לידה דמי
ג/49 מאושפזות
ג/4339 מוות
ג/31 האם בחיי ממוצע
6 בו/5, המוחזקים בשטחים
ג/22 ושלישיות תאומים
ג/24,41 חי לידות
ג/27 לידה ארץ
כג/9 חולים בבתי
29 ,28 ג/25, האם גיל
30 ,28 ג/26, לידה יבשת
ג/5 ונפה מחוז
ג/28,22 מין
30 ג/24, האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 . . יישוב צורת
כו/5 המוחזקים בשטחים
28 ג/26, עלייה תקופת

מת לידות
כג/9 חולים בבתי
ג/22 מין

לימונים
יג/19 ייצור
ח/9;יג/19 יצוא
י/ל קמעוניים מחירים
י/13 ,מדד תפוקה מחירי
21 יג/19, יא/9; לתעשייה

לינות
יז/10,9 הארחה בבתי
29 יא/28, בארץ לתופשה היוצאים של
גו/33 המוחזקים בשטחים

ישראלית לירה
ט/ל חליפין שער

לפת
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

הסעד לשכות
כד/15 בטיפול משפחות

העבודה לשכות
יב/31 עונדים והפניות הזמנות

למבוגרים עבודה לשכות
28 יב/26, עבודה דורשי
יב/26 מובטלים
יב/3026 בלשכה רשומים

לנוער עבודה לשכות
יב/28 עבודה דורשי

מ

יא/138 המזונות מאזן
ח/1 חוץ סחר מאזן
כו/11 המוחזקים בשטחים
s1/t התשלומים מאזן
כו/10 המוחזקים כשטחים

מבוטחים
בד/1 לאומי בביטוח
גג/10 חולים בקופות

לוח

(המשך) אוכלוסייה לאיהודים,
ב/2 מאזן הגירה,
כב/21 לימוד בשכר הנחה
כא/6 הרשעות
10 ,9 ב/7, יישובים
יב/11 העבודה יישוב
יב/11 האזרחי העבודה בכוח
כב/13 כיתות
כג/9 לידות
30,29 ,25 ,24 ,22 ג/63, חי לידות
22 ,4 ג/3, מת לידות
ג/22 ושלישיות תאומים לידות
42 ג/41, סיבות מוות,
ב/10 מוסדות
כב/27 אקדמיים במוסדות
כב/6 החינוך במערכת מוסדות
יב/11 הכלכלה בענפי מועסקים
כב/9,7 מורים
7 ג/5, ;11 ב/4, מחוז
3836 ,34 ,32 ,22 ,10 ,8 ג/7, ;21 ,16 ב/15, מין
כב/12 ;7 כא/6, יב/11;
ג/10 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
י/16 משכנתאות
יא/16 ;24 ב/23, משפחות
יא/21 , , קיימא. בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
8 ג/7, מתגרשים
10 ,8 ג/7, נישאים
10 ,8 ,7 ,4 ג/3, נישואין
7 ג/5, ;11 ,7 ב/4, נפה
8 כא/7, עבריינים
כג/9 ;4240 ,32 ג/63, פטירות
34 ג/63, תינוקות פטירות
29 ,25 ג/24, כולל פריון
8 ג/6, ;23 ,11 ב/9, יישוב צורת
כז/2 יא/16; דיור צפיפות
4 ג/3, ב/2; טבעי ריבוי
כ/2,1 מיעוטים רשימות
46 ג/41, שחפת
כב/1 ג/31; לימוד שנות
בא/11 ועצורים שפוטים
כז/5 דיבור שפות
ג/3836 חיים תוחלת
ג/23 האוכלוסייה תחלופת
22 ,21,19 ,12 ,10 .כב/8, תלמידים

משקי סקטור לאיהודים,
יג/33 חיים בעלי
יג/7 יבולים
42 ,41,23 ,22 ,20 ,18 יג/17, חקלאי ייצור
יג/18 תוצרת ויכוז
40 ,39 ,108 יג/62, מעובד שטח
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

לוידס
יט/96 בארץ ביטוח עסקי

לול
32 יג/31, הענף חשבון
יג/36 מספוא

לוף
יג/18 תוצרת רינוז
יג/9 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה
ל א/6, לחות

לה



לוח

הלאומיים המוסדות
14/0 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/6 בבנקים אשראי
ן/5 לצריכה הוצאה
כ/8 הממשלה הלוואות

רווח למטרת שלא מוסדות
3 כג/1, לבריאות לאומית הוצאה
4 ,2 כבו לחינוך לאומית הוצאה

גבוהה להשכלה מוסדות
7 ה/6, עולים מורים,
בה/1 מוסיאונים

מוסכים
יב/24 ושכר שבירים

מוסלמים
ב/19 אוכלוסייה
29 ג/10, ב/21; ומין גיל
ג/4 גירושין
31 ,30 ,29 ג/4, חי לידות
ג/4 . ופטירות מת לידות
כב/9 מורים
10 ג/4, נישואין
ג;29 כולל פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/23 האוכלוסייה תחלופת
כב/20,19 תלמידים

מוסמכים
כ/16 מדינה עובדי

מועסקים
15 ,3 יח/2, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
11 ,3 יב/2, מועסקים בלתי
כו/18 המוחזקים בשטחים מועסקים בלתי
יז/9 הארחה בבתי
יב/16 גיל
6 ,3 יח/2, ימית בהובלה
יג/1 בחקלאות
יב/19 עלייה ותקופת לידה יבשת
יא/27 לחופשה יוצאים
יב/11 העבודה יישוב
יז/11 במחשבים
18 ,16 ,14 ,12 ,11 יב/31, מין
4 יז/3, סיטוני במסחר
6 יז/5, קמעוני במסחר
21 ,15 יב/1, בעבודה מעמד
יח/2 במשאיות
21 ,2018 יב/1, יד משלח
7 ,3 יח/2, בנמלים
21 ,3 יב/2, חלקית בעבודה
ה/13 עולים
21 ,15 ,14 ,12 ,11 יב/1, כלכלי ענף
יב/14 יישוב צורת
14 ,3 יח/2, ברכבת
29 ,25 ,24 כו/2118, המוחזקים בשטחים
24 כו/23, בישראל המוחזקים מהשטחים
13 יח/3, דואר בשירותי
יב/20 לימוד שנות
יב/15 עבודה שעות
יח/2 בתחבורה
10 יח/3, בתעופה
8 יד/51, בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה

לוח

מבנים
י/15 באוטובוסים תשומה מחירי מדד החזקה,
יד/9 ולפיתוח למחקר במבנים השקעות
7 ,2 טז/1, בנייה ציבור, מבני

בנייה בינוי; גם: ראה
המשרד המדינה, מבקר

כ/16 מבקרים
הממשלה משרדי גם: ראה

יח/13,1 מברקים
מדדים

נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה:
מחירים מדדי

יג/12 חקלאי ייצור
י/11,1 התעשייה תפוקת של סיטוניים
י/41 לצרכן
כו/12 המוחזקים בשטחים לצרכן
13 י/12, הדר פרי בגידול תפוקה
י/12,1 בחקלאות ותשומה תפוקה
15 י/1, באוטובוסים תשומה
9 ,8 י/1, למגורים בבנייה תשומה
14 י/1, מלון בבתי תשומה
י/13 הדר פרי בגידול תשומה
10 י/1, כבישים בסלילת תשומה
יג/26 החקלאות ידי על קנויות תשומות

החברה מדעי
29 ,27 גב;25, אקדמיים במוסדות
7 ה/0, אקדמאים עובדים עולים,

החיים מדעי
7 ה/6, אקדמאים עובדים עולים,

הטבע מדעי
הטבע ומדעי מתמטיקה ראה

הרוח מדעי
29 ,27 כב/25, אקדמיים במוסדות
7 ה/6, אקדמיים עובדים עולים,

שירותים מדע,
12,11** אלקטרוניים מחשבים

מובטלים
27 יב/26, העבודה בלשכות רשומים
יז/14 בעיתונות מודעות
ג/47,4339 סיבות מוות,
14 בד/13, עבודה נפגעי
29 יח/28, דרכים תאונות

מולסה
יג/36 חיים בעלי הזנת
יד/14 ייצור
ית/27,25,22,2 תחבורה מוניות,
27 יח/23, גיל
יח/30 דרבים בתאונות מעורבות
יח/23 ייצור שנת
כב/3024 אקדמיים מוסדות
כב/3,2 לחינוך לאומית הוצאה
כב/24 ה/2119; מחו'ל סטודנטים
2724 ,8 כנ/5, תלמידים

וחוות מוסדות
ב/15,119 אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג|8 ומתגרשים נישאים
3 טח חקלאות לצורכי מים תצרוכת

לו



לוח
תעשייה מזון,

12/n . , לייצור תשומות יבוא
1*17' ייצור

ענפים תעשייה, גס: ראה
מוצרים וטבק, משקאות מזון,

י/4 פרטית לצריכה הוצאה
יז/1 סיטוני במסחר
בו/31 המוחזקים בשטחים סיטוני במסתר

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
9 יד/8, ופיתוח מחקר
יב/24 ושבר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
י'161 מחירים
6 י/5' דירות
י/5 מפתח דמי
נ/11 מחירים ייצוב לשם הממשלה הענקת
גה/3 קולנוע לכרטיס
7 י/ נבחרים מזון מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה
י'24 לצרכן מחירים
י'41 מדד לצרכן, מחירים
כו/12 המוחזקים בשטחים

מחלות
51 ,50 ג/4644, אבחנה
ג/4339 ממחלות בתוצאה מוות

באם לטיפול תחנות בפיקוח חולים ממושכות, מחלות
12 כג/11, ובילד

מחצבות
וחציבה ברייה ראה:

מחקר
9 יד/8, במחקר העוסקים מפעלים
ג/16 מדינה עובדי
יז/13 במחשבים עבודה שעות
יז/1311 אלקטרוניים מחשבים

חוץ מטבע
ז/6 המדינה חובות
ט/4 אשראי יתרות
ט/2 ;4 ז/2, נכסים
כ/8 ;2 ט/1, ;5/r פיקדונות

מטוסים
10 ח/4, יבוא
ח/4 יצוא

תעופה גם: ראה
מטעים

יג/42 מעובד שטח
יב/24 ושבר שכירים
י/12 תפוקה מחירי מדד תוצרת,
יג/35 מים תצרוכת

מטענים
11 יח/9, בטיסות
יח/14 ישראל ברכבת פדיון
8 ,6 ייז/1, בנמלים תנועה

מיטות
10 יז/9, הארחה בבתי
כו/33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
כג/86 חולים בבתי

מיילדות
כג/14 רשיונות בעלות מוסמכות,

לוח
ומקומיות אזוריות מועצות

22 ,21 ,19 כ/18, הוצאות
יח/19 דרכים החזקת
ב/2018 הכנסות
כ/18 מלוות ויתרות גירעון או עודף

צריכה מוצרי
1210 ח/3, יבוא

קיימא בני צריכה מוצרי
יז/8 ;1210 ח/3, יבוא
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/2621 משפחות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות
9/" מורים
7 ה/6, עולים

מושבים
כד/7 לידה דמי המקבלות חברות
יא/ל2 לחופשה יוצאים
יג/42 חקלאי ייצור
יב/4 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
י/16 במושבים למשתכנים משכנתאות
ב/23 משפחות
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/4 ציבוריות ספריות
40 ,39,10 ,8 יג/6, מעובד שטח
כב/16 תלמידים
טו/3 חקלאות לצורכי מים ווצרוכות
יב/33,32 מושבתים

מושכרים
20 יא/19, הדייר הגנת חוק לפי
ט/1 הציבור בידי
כ/6 האוצר זכויות
יט/12,11 ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/5 לצריכה הוצאה
2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
ג/51,44 ממזון הרעלות
יא/9 ;12 ,10 ח/4, יבוא
יד/14 ייצור
יא/9 ;8 ח/4, יצוא
יא/138 המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
12 בו/ .... המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/' קמעוניים מחירים
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
ב/13 מכס
יז/31 סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
ח/12 יבוא מ6י
כו/13 המוחזקים בשטחים צריכה

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
חיים לבעלי מזק

*in ויצוא יבוא
יג/7 יבולים
36 ,1715 יג/1, ייצור
30 ,6 יג/5, מעובד שטת
32 יג/31, בלול קנויה תשומה
יג/30 החלב ברפת קנויה תשומה
יג/26 החקלאות ע"י קנויות תשומות

לז



לוח
נוסעים מכוניות

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יד/14 ייצור
יח/27,25,22,1 פרטיות מכוניות
27 יוו/23, גיל
יא/23 משפחות בושות
בו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים בושות
יח/23 ייצור שנת

והייצור העבודה לפריון הממן
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות

ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות
כב/13 כיתות
כב/6 החינוך במערכת
21 ,10 כב/8, תלמידים

מכירות
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות
ט/18 מועד קצר מלווה
4 ,2 יז/1, סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/7 , מאורגן. קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה
מכס

13 כ/10, הממשלה הכנסות
ח/12 היבוא על

מכרות
והציבה ברייה ראה:

מלאי
יט/1 בבנקים זהב
יז/2 סיטוני במסחר
יז/13 במחשבים עבודה שעות ניהול,
יא/9 מזונות במלאי שינוי

מלבן
6 כג/4, הולים בתי

מלגות
ה/2119 מחו"ל לסטודנטים

מלחמה מלווה
כ/10 הממשלה הכנסות

מועד קצר מלווה
ט/2 הציבור בידי
כ/10 הממשלה הכנסות
ט/18 ויתרה תנועה

מלוות
ביהודה המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

כו/34 ושומרון
כ/10 הממשלה הכנסות
כ/5 האוצר התחייבויות
ז/4 ארה"ב ממשלת
כ/2018 המקומיות הרשויות

מדינה מלוות
14 ט/ בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

מלונאות
מלון בתי ראה

מלונים
16 יג/15, יא/9; ייצור
16,15 יג/1, יא/9; יצוא
יג/18 תוצרת ריכוז
8 יג/2, מעובד שטח
21 ,16 יג/15, יא/9; לתעשייה

מקשה גם: ראה

לוח

מיכון
כ/16 מדינה עובדי
טו/3 מים
יב/22 עירוני לשכיר משבר הכנסה
35 כו/34, . המוחזקים. בשטחים הערים והוצאות הכנסות
17 טז/14, צינורות הנחת
7 ,6 ו/ מקומית גולמית השקעה
י/13 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
טו/3,2 ובתעשייה בבית צריכה
3 טו/2, יג/35; בחקלאות צריכה
29 ,27 ,26 ,יג/1, . . . החקלאות ע'"י קנויות תשומות

ומים חשמל, גם: ראה
תעשייה אלמתכתיים, מינרלים

יד/14 ייצור
7 ח/4, יצוא
יב/24 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
במזון מינרלים

13 יא/8, ליום לגולגולת
יג/36 חיים בעלי הזנת

מיסיונים
6 כג/4, חולים בתי

מיעוטים
לאיהודים ראה

מישמש
16 יג/15, . . ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
21 ,16 יג/15, לתעשייה

מכבשים
יג/34 בחקלאות

למדע וייצמן מכון
כב/28 תארים מקבלי
כנ/30 אקדמי סגל
כב/24 מחו"ל וסטודנטים תלמידים

וציוד מכונות
ב/21 המקומיות הרשויות הוצאות
ו/7 מקומית גולמית השקעה
בג/1 בריאות בשירותי השקעה
ח/4 ויצוא יבוא
י/12 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כ/13 מכס
יז/31 סיטוני במסחר
יג/34 חקלאיות מכונות

כביסה מכונות
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
ה/16 עוליס ברשות

תעשייה מכונות,
9 יד/8, ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
תפירה מכונות

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפתות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים נרשות

לישראל טכנולוגי מכון
הטכניון ראה

מסחריות מכוניות
יד/14 ייצור
יא/2621 משפחות ברשות

לח



לוח

יז/41 סיטוני מסחר
כי/32 המוחזקים בשטחים
3 יז/2, יב/24; שכירים
יז/3 יב/24; שבר
יז/6,5 קמעוני מסחר
יז/5 יב/24; ושכר שבירים
יז/ל מאורגן קמעוני מסחר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/9 נקי לאומי ותוצר לאומית הגנסה
יב/22 עירוני לשכיר משבר הבנסה
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
ב/9 הממשלה והלוואות השקעות
ח/12 השקעה נכסי יבוא
21 ,14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
21 כו/20, המוחזקים בשטחים מועסקים
14 כד/12, עבודה נפגעי
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,21 יב/13, שכירים
22 בו/21, המוחזקים בשטחים שכירים
יב/25 ו/10; שבר
בו/21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/15 .... ולשכיר למוע0ק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 תשומהתפוקה

המשרד ותעשייה, מסחר
הממשלה משרדי ראה:
ותרומות ארגון מסי

2 יא/1, למשפחה הוצאה
מסים

1412 ב/10, הממשלה הכנסות
כו/34 ושומרון יהודה ערי הכנסות
ו/8 חברות על
ח/12 ;8 ו/3, היבוא על
כו/7 המוחזקים לשטחים היבוא על
9 ו/8, המקומי הייצור על
כו/7 המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
י/8 בית משקי על
יא/2 המשפחה מהכנסות מסים ניכוי

עירוניים מסים
20 כ; המקומיות הרשויות הכנסות

מספוא
חיים לבעלי מזון ראה

קנייה מס
14 כ/10, הממשלה הכנסות
ח/12 היבוא על

רכוש מס
כ/10 הממשלה הכנסות
34 בו/ ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/3 מדד לצרכן, מחירים

מעבידים
כד/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/1 מועסקים

ממשלתיים חסות מעונות
כא/12 שפוטים צעירים
כד/ל לידה מענקי

מענקים
כ/10 הממשלה הכנסות
35 כו/34, המוחזקים השטחים ערי תקציב

מזון מערבלי
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות

לוח

מלחינים
7 ר</6, עולים

ומוצריו מלט
כ/10 בלו
יד/14 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחיר

מלפפונים
יד/14 ייצור כבושים,
י/7 קמעוניים מחירים
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/10,9 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

מלריה
ג/45 המחלה אבחנה
ג/4139 מהמחלה בהוצאה מוות
כ/145 הממשלה
ט/2 .... הבנקאיים ומהמוסדות ישראל מבנק אשראי
6 כג/4, חולים בתי
10 כ/9, תקציבי גירעון
3 כג/1, לבריאות לאומית הוצאה
4 כב/2, לחינוך לאומית. הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
11 כ/9, ו/8; הוצאות
20 ית/19, דרכים החזקת
1412 ,10 כ/9, ו/8; הכנסות
כ/7 הלוואות
7 כ/5, השקעות
ב/20 המקומיות הרשויות בתקציב השתתפות
כ/8 חובות
יד/0 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימון
5 יט/1, ט/4; בבנקים פיקדונות

ממתקים
יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים סוכריות,

מנהל
יז/13 במחשבים עבודה שעות

מנהלים
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
22 ,2019 יב/1, מועסקים
7 ה/6, עולים
כו/25 המוחזקים בשטחים
יב/21 שכירים

ישראל מקרקעי מנהל
כ/10 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם: ראה
מניות

1613 ט/10, בבורסה
כ/5 האוצר השקעות 

יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/7 הממשלה השקעות
יט/11 ישראליות ניטוח חברות נכסי

הכנסה מס
12 כ/10, הממשלה הכנסות
כא/3 משפט בבתי ערעורים
81m מסחר
ט/6 בבנקים אשראי
כ/5 האוצר של הסכמים
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
יב/24 ושכר שכירים

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה

לט
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ב/2522 משפחות
יב/1 שכר ללא מועסקים משפתה בני
יא/2621 קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן

בשטחים קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן
כו/18 המוחזקים
יא/24,15,9,5,31 ;25 ב/24, משפחה גודל
כד/15 יא/23; המשפחה ראש גיל
2 יא/1, לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
יא/71 עירונית למשפחה הכנסה
יא/18 בית עוזרת העסקת
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון
כד/1815 הסעד לשכות בטיפול
16;כד/15 יא/5, ב/22; . . המשפחה ראש של לידה יבשת
יא/28 בארץ לחופשה שיצאו
21 יא/2, המשפחה ראש של בעבודה מעמד
5 ,2 יא/1, למשפחה מפרנסים
כג/11 ובילד באט לטיפול תחנות בפיקוח
26 יא/21, ב/23; יישוב צורת
יא/1614 דיור צפיפות
1614 בו/4, המוחזקים בשטחים
16 יא/5, ב/22; . . . המשפחה ראש של עלייה תקופת

אומנות משפחות
כד/10 חוסים

ילדים מרובות משפחות
כד/9 לאומי לביטוח מהמוסד קצבות

לימודים משפטים,
29 '27 כב/25, אקדמיים במוסדות

המשרד משפטים,
הממשלה משרדי ראה:

משפטנים
כ/16 מדינה עובדי
7 ה/6, עולים

משקאות
כ/10 . . בלו
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מתירים
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כ/14 קנייה נלס

וטבק משקאות מזון, גם: ראה
תעשייה משקאות,

יד/14 מפירות ייצור
7 ח/4, יצוא

ענפים תעשייה, גם: ראה
בית משקי

יא/17 דירה על בעלות
כז/2 גודל
כב/2 כתיבה וצורכי מחברות לימוד, לספרי לאומית הוצאה
בג/1 . . . רפואיים ומכשירים לתרופות לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
2 יא/1, למשפחה החזקה הוצאות
ו/4 פרטית לצריכה החזקה הוצאות
כ/14 לבית ומכשירים סחורות על קנייה מס
ה/16 קיימא בני מוצרים שברשותם עולים של
טו/3 מים תצרוכת

משפחתיים משקים
יג/42 ייצור
יג'0* מעובד שטח גודל
42 ,>:olv יישוב צורת
7 ,3 א/י\, משקעים

לוח

. . . מפלגות.
כ/1 הכנסת חברי
כ/1 לכנסת הבחירות תוצאות
כ/2 המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות

לבניין החיסכץ מפעל
11 ב/10, הממשלה והוצאות הכנסות

מים מפעלי
כ/11 הממשלה הוצאות

מפעלים
כ/22 המקומיות הרשויות הוצאות
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות
35 כו/34, . . המוחזקים. השטחים ערי והוצאות הכנסות
יי/8,51 תעשייה מפעלי

מפרנסים
5 יא/31, למשפחה

מקצועות
כב/32 והשתלמות הכשרה

ופיתוח מקרקעין
ט/14 . . . . . בבורסה. הרשומות ומניות חוב איגרות

חשמליים מקררים
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות

מקשה
יג/1812,1 ייצור
כו/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/18 תוצרת ריכוז
8 יג/31, מעובד שטח

מרגרינה
יד/14 ייצור
יא/8 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

כפריים מרמים
ב/10 אוכלוסייה
כה/4 ציבוריות ספריות

זרוע מרעה
יג/1713 ייצור
6 יג/5, מעובד שטח

שיניים מרפאי
בג/13 רשיונות בעלי

מרצים
כב/30 אקדמיים במוסדות
יח/27,25,22,18,17,2,1 . . . תחבורה משאיות,
יח/27,23 גיל
יח/30 דרכים בתאונות מעורבות
23 יח/17, ייצור שנת

משכנתאות
י/16 צרכן סוג

המשרד משטרה,
הממשלה משרדי ראה:

ישראל משטרת
כ/15 העובדים מצבת

משכורת
עבודה שכר ראה

יד משלחי
יב/22 עירוני לשכיר משבר הכנסה
יא/27 לחופשה היוצאים
21 ,2018 יב/1, מועסקים
כ/16 מדינה עובדי
14 ,7 ה/6, עולים
יב/21 שכירים



לוח

נחושת
4/n ויצוא יבוא
יד/14 ייצור

תקציב ניהול
יז/13 במחשבים עבודה שעות

ומוצריו נייר
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
כ/13 נייר לייצור וחומרים נייר על מכס
כ/14 קנייה מס

תעשייה ומוצריו, נייר
יד/14 ייצור
9 יד/8, ופיתוח מחקר
יב/24 ושבר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
ט/199 ערך ניירות
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון
4 ז/2, התשלומים במאזן
5 ,4 ,2 יט/1, הבנקים נכסי
יט/11 . ישראליות ביטוח חברות נכסי

נישאים
ג/18 נישואין תקופת אורך
15 ,11 ,10 ג/7, גיל
ג/10 דת
ג/15,14 לידה יבשת
ג/13 מוצא יבשת
ג/ד מגורים יישוב וצורת נפה מחוז,
12 ,10 ,8 ג/7, משפחתי מצב
ג)15,14 עלייה תקופת
ג/18,157,41 נישואץ
גא/3 משפט בבתי בירורים

תגמולים הנאצים, ורדיפות המלחמה נכי
11 כ/10, ....... הממשלה. והוצאות הכנסות

לארץ נכנסים
יח/1 ד/2; נניסה דרך
2 ,1/7 אשרה סוג
119 ,2 ד/1, תיירים

ניידי דלא נכסי
5 יט/4, בנקים
2 יא/ עירונית למשפחה חיסכון
יב/24 ושכר שכירים

השקעה נכסי
1210 ח/3, יבוא
יג/25 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
ט/81 כספיים נכסים

קבועים נכסים
ל/7,8 מקומית גולמית השקטה
יח/8,7 נמלים
7 ,3 יוו/2, עבודה והוצאות שכר מועסקים,
7 יח/3, פדיון
יח/1 מטענים תנועת

וים תעופה נמלי
11 כ/10, ....... הממשלה. והוצאות הכנסות
10 יח/2, עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/10 פדיון
11 יח/9, ודואר מטענים תנועת
11 ,9 יח/1, נוסעים תנועת
ג/47 התאבדות נסיונות

לוח

לפועל להוצאה המשרד
כא/13 פעולות

משרדים
יט/14 שריפות

הממשלה משרדי
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 העובדים מצבת

משתכנים
י/16 משכנתאות

משתלות
יג/31 מעובד שטח

מתגרשים
ג/18 נישואין תקופת אורך
ג/16 גיל
ג/19 עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/21 לזוג. ילדים מספר
ג/20 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורח

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
בב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/14 ייצור
7 ח/4, יצוא
0 יד/8, ופיתוח מחקר
יב/24 ושכר שבירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
מוצרים מתכת,

ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כ/13 מכס

מדינה עובדי מתמחים,
16 כ/15, במשפטים
כ/15 ברפואה

הטבע ומדעי מתמטיקה
29 ,27 כב/25, אקדמיים במוסדות
7 ה/6, עובדים עולים

נ

יח/32,31,1 נהגים
י/15 מדד באוטובוסים, עבודה שנר מחירי
יח/29 דרכים בתאונות נסגעים

ציכור"ם נוטריונים
כא/14 פעולות

נוסעים
12 ד/31, הארץ מן יוצאים
8 יח/1, , . הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
11 ,9 יח/1, במטוסים
11 0נ, ,41/7 לארץ נננקיפ
יח/29 דרבים בתאונות נפגעים
14 יח/1, , ברכבות

נוצרים
ב/19 אוכלוסייה
29 ג/10, ב/21; ומין גיל
ג/4 גירושין
31,30 ,29 ג/4, חי לידות
ג/4 טבעי וריבוי פטירות מת, לידות
10 ג/4, נישואין
ג/29 בולל פריון
ג/23 האוכלוסייה תחלופת
20 כב/19, תלמידים

מא



לוח
סופרפוספטים

יד;14 ייצור
יג/37 בחקלאות צריכה

סורגים
יג/36 חיים בעלי והזנת יבוא
יג/7 יבולים
36 יג/1713, ייצור
6 יג/5, מעובד שטח
ח/121 חוץ סחר
כו/11 המוחזקים בשטחים

מחו"ל סטודנטים
כב/24 ה/2119; אקדמיים במוסדות

סיגריות
2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
יד/14 ייצור
יז/14 בעיתונות מודעות
י/3 מדד לצרכן, מחירים

סלק
י/7 קמעוניים מחירים
יג/18 תוצרת ריכוז
10 יג/9, ,,,.,.,,,.♦ . מעובד שטח
יג/21 לתעשייה

סוכר סלק
יג/7 יבולים
1713 יג;1, ייצור
6 יג/5, מעובד שטח

סלרי
10 יג/9, מעובד שטח
יג/19 תוצרת ריכוז

מסוכנים סמים
.בא/10 , המשטרה. של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות

המשרד סעד,
הממשלה משרדי ראה:

בד/201 שירותים סעד,
כו/35 המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
כד/19 ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ ילדיםהמסודרים
15 כד; הסעד לשכות בטיפול משפחות
ב/16 מדינה עובדי סוציאליים, עובדים
א/7 סערות

ספנות
ימית הובלה ראה

כה/4 ציבוריות ספריות
ספרים

כה/5 בישראל לאור שיצאו
כה/4 ציבוריות בספריות

ופרטי הסתדרותי סקטור
יל/11 אלקטרוניים מחשבים
יז/4 סיטוני במסחר
ין/6 קמעוני במסחר
יט/1715 גמל קופת

ציבורי סקטור
3 כג/1, לבריאות הוצאה
יז/4 סיטוני במסחר
יז/6 קמעוני במסחר

קולנוע סרטי
כה/2 יבוא
בה/3 קולנוע בבתי מסרטים פדיון

סרטן
ממאירות שאתות ראה

לוח

נסיעות
2 יא; לתצרוכת משפחה הוצאת
כ/10 נסיעות מס

נפגעים
3028 יח/1, דרכים בתאונות

עבודה נפגעי
כד/11 גמלאות
כד/12 כלכלי ענף
בד/14 סיבון ענף
14 בד/13, תאונה תוצאת

תגמולים ספר, נפגעי
כ/11 הממשלה הוצאות

נפט ומוצרי נפט
כ/11 . . . נפט, וקידותי נפט קווי על הממשלה הוצאות
ח/4 יבוא
יד/14 ייצור

תעשייה נפט, ומוצרי נפט
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, גם: ראה
נשואים/ות

יא/27 לחופשה יוצאים
ה/10,8 עולים
ה/12 הארץ את שעזבו עולים
ה/8 משתקעים תיירים

המדינה נשיא
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 הנשיא בלשבת עובדים

נשים
יב/10 האזרחי העבודה בכוח

הרות נשים
12 כג/11, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

ס

אקדמי סגל
בב/30 אקדמיים במוסדות

סוהרים
ב/15 מדינה עובדי

סוחרים
והארחה אוכל שירותי מסחר, ראה

היהודית הסוכנות
הלאומיים המוסדות ראה

והתעסוקה הסעד סוכנות
כו/37 המוחזקים בשטחים חינוך

ומוצריו סוכר
ו/3 לצריבה הוצאה
ח/4;יא/9 ויצוא יבוא
יד/14 יא/9; ייצור
יא/9 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים

סולר
יח/27 מוניות בשימוש
27 יח/17, משאיות בשימוש

סופרמרקטים
יז/5 קמעוני במסחר

מב
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ומוצריו עור
7 ח/4, יבוא
7 ח/4, יצוא

תעשייה ומוצריו, עור
9 יי/*" ופיתוח מחקר
כו/30 המוחזקים בשטחים

ענפים תעשייה, גם: ראה
דץ עורכי

כא/16 רשיונות בעלי

בבית עזרה
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יא/18 עוזרות המעסיקות משפחות

שירותים נתונים, עיבוד
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים

עיריות
22 ,21,19 כ/18, הוצאות
יח/19 דרבים החזקת
כ/2018 הכנסות
35 כו/34, .... המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות,
כ/18 מלוות ויתרות גירעון או עודף

עיתונים
יז/14 מודעות

211 הי וקליטה עלייה
עמילות

יז/2 סיטוני במסחר

עמילנים
יד/14 יא/9; ייצור

ענבים
20 ,1713 יג/1, ייצור
בו/27 ושומרון ביהודה ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
יג/4 מעובד שטח
יג/20 מאורגן שיווק
יג/21 יא/9; לתעשייה

עסקים
20 יא/19, מושכרים
4 יז/2, סיטוני במסחר
6 יז/5, קמעוני במסחר

ורהיטים ומוצריו עץ
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מתירי

תעשייה ומוצריו, עץ
כנ/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/14 ייצור
7 ח/4, יצוא
יב/24 ושכר שבירים

ענפים תעשייה, גם: ראה

גא/11 עצורים
עצמאיים

יא/2 .... עירונית למשפחה והיסגון הוצאה הכנסה,
כד/1 לאומי בביטוח מבוטחיס
יב/1 מועסקים
יא/21 . . קיימא. בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
כ/12 הכנסה מס תקבולי

לוה

עבודה
יז/14 בעיתונות מודעות והצע, ביקוש
ה/13 עוליס של רצון שביעות

המשרד עבודה,
הממשלה משרדי ראה:

יב/331 ושכר עבודה
כו/2518 המוחזקים בשטחים

טז/1914 ציבוריות עבודות
כו/35 .... סיני וצפון עזה ברצועת הערים הכנסות

גינוי גם: ראה
10 ,86 כא;1, עבירות

עבריינים
כא(1 רציניות בעבירות שהורשעו
8 בא/7, בדין שחויבו
5/" דיבור עברית,
ה/17 ; . . . . עולים
כב/31 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
28 בו/27, המוחזקים בשטחים ייצור
21 יג/19, יצוא
י/ל קמעוניים מחירים
יג/18 תוצרת ריכוז
16 יג/9, מעובד שטח
יד/14 ייצור שימורים,
21 יג/19, לתעשייה
כ/1715 המדינה עובדי
ה/211 . . . עולים
ד/1 ישראל אזרחי
ה/8 אשרה
ה/16 קיימא בני מוצרים שברשותם
9 ה/8, משפחה גודל
1210 ,8 ה/ל/ גיל
ה/17 ערבית דוברי
ה/15 דיור
5 ה/2, לידה יבשת
12 ,9 ,8 ה/6, מגורים יבשת
ה/13 מועסקים
20 ,14 ,13 ,11 ,10 ,6 ה/5, מין
ה/108 במשפחה מעמד
12 ,10 ה/8, משפחתי מצב
י/16 משכנתאות
14 ,7 ה/6, יד משלח
כד/15 הסעד לשכות בטיפול משפחות
2 ד/1, לארץ נכנסים
ה/2119 . סטודנטים
ה/12 הארץ את שעזבו
ה/2111 קליטה
ה/18 בישראל להישאר והביטחון החברה מחיי רצון שביעות
ה/13 רצון ושביעות העבודה לכוח שייכים
ה/11 לימוד שנות
ה/1811,41 עלייה תקופת
ה/2110,86,2 ;2 י/1' בכוח עולים

עופות
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
י/7 קמעוניים מהירים
י/12 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי

בשר גם: ראה

מג



לוח
אמהות פטירות

ג;42 ובלידה בהריון הקשורות

ג/61 תינוקות פטירות
43 ג/34, גיל
ג/34 מין
ג/43 סיבה

עובדים פיטורי
יב/33 והשבתות לשביתות סיבה

כספים ראה פיננסים
עסקיים ושירותים פיננסים

9 ו; נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משבר הכנסה
7 כ/ הממשלה והלוואות השקעות
21 ,14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,24 ,21 יב/13, שכירים
ן/10 שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
4 ז/2, ומגרמניה מאוסטריה אישיים
כ/11 הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות בבנקים
ט/1 קצוב לזמן
12 יט/11, ביטוח הנרות
4 ז/2, התשלומים במאזן
4 יט/2, בנקאיים מוסדות
ז/5;ט/1;יט/1 חוץ במטבע
ט/4 לציבור אשראי יתרות הממשלה,
3 ט/1, עו''ש

פיתת
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9 ח/4; יבוא
20 יג/1712, יא/9; ייצור
כו/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/16,15 יא/9; ח/4; יצוא
28 כו/27, המוחזקים מהשטחים יצוא
139 יא) המזונות במאזן
כו/13 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/20 תוצרת ריכוז
יג/1 מעובד שטח
21 ,16 יג/15, יא/9; לתעשייה

הגרעיניים גלעיניים פירות
20 ,1713 יג/1, ייצור
יג/1 יצוא
יג/20 תוצרת ריכוז
יג/4 מעובד שטח
21 ,16 יג/15, לתעשייה

פליטים
כו/18 העבודה כוח
16 ,14 כו/4, משפחות
כו/17 . . קיימא. בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
כו/16 שירותים

ומוצריו פלסטיק
ופלסטיק גומי ראה

פנסיות
יט/15 . . גמל בקופות

לוח

ערים
ב|119 אוכלוסייה
יז/10 לתיירים מומלצים הארחה בתי
35 כו/34, .... המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יא/27 לחופשה יוצאים
יב/4 אזרחי עבודה כוח
כו/18 המוחזקים בשטחים אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
20 כו|18, המוחזקים השטחים בערי מועסקים
ב/23 משפחות
16 ,14 כו/4, המוחזקים בשטחים משפחות
26 יא/21, . קיימא. בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות

בשטחים קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן משפתות
כו/17 המוחזקים
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/4 ציבוריות ספריות
כו|16 בשטחים שירותים
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

מפקדי מוסף ערך
יד/7,4 בתעשייה
א/ל ערפל

פ
פדיון

15 יח/3, באוטובוסים
יז/9 ■ הארחה בבתי
כו/33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
כה/3 קולנוע בבתי
6 ית/3, ימית בהובלה
יח/18 במשאיות
7 יח/3, בנמלים
14 יח/3, ברכבת
13 יח/3, דואר בשירותי
10 ית/3, בתעופה
12 יד/11, בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
יח/13 בתקשורת

מבירות גם: ראה
(סחיט) פולפה

יג/36 חיים בעלי הזנת
יד/14 ייצור

פועלים
יד/1311 בתעשייה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/28 עבודה דורשי
יב/31 לעבודה והפניות הזמנות
יב/27 מובטליט

פטיפונים
יא/2621 משפחות ברשות
17 בו/ המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות
ג/61 פטירות
כג/9 בבתי,חולים
40 ,33 ג/32, ומין גיל
ג/33 לידה יבשת
כג/8 ג/4139; סיבה

מד
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תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/14 ייצור
יד/12 ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
ושמן תעשייה צמחי

יג/1713 ייצור
יג/6 מעובד שטח

ואבובים צמיגים
יד/14 ייצור
י/5נ מדד באוטובוסים, השומה מחירי

ומוצריו צמנט
ומוצריו מלט ראה

צמר
ח/4 ויצוא יבוא
16 יג/15, ייצור

וצנונית צנון
יג/18 תוצרת ריכוז
10 יג/9, מקובד שטח

צריכה
8 ו/5, לאומית הוצאה
2 יא/1, משפתות הוצאת

פרטית צריכה
ו/51 הוצאה
8 בו/7, המוחזקים בשטחים הוצאה

ציבורית צריכה
5 ו/31, הוצאה
כו/7 המוחזקים בשטחים הוצאה

ק
קואופרטיבים

שיתופיות אגודות ראה
שועל משיבולת קווקר

יד/14 ייצור
יא/139 המזונות במאזן

קולרבי
יג/19 תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח

לגרעינים קומביינים
יג/34 בחקלאות

קוסמטיקה
ו/5 לצריבה הוצאה
יז/14 בעיתונות מודעות

תמרוקיות גם: ראה
יט/1715 גמל קופות

חולים קופות
בג/10 וביקורים מבוטחת אוכלוסייה
6 כג/4, חולים בתי
כג/1 חולים קופת למרפאות לאומית הוצאה
י/3 מדד לצרכן, מחירים
12 כג/11, ובילד באם לטיפול תחנות

קורנפלור
יד/14 ייצור
יא/9 המזונות במאזן

קורסים
כב/32 מקצועית והשתלמות להכשרה

וקטנועים אופנועים ראה קטנועים

לוח

,עובדים פקידות
יב/28 עבודה דורשי
יב/22 עירוני לשכיר משבר הכנסה
יב/31 לעבודה והפניות הזמנות
בב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/27 מובטלים
2018 יב/1/ מועסקים
14 ,7 ה/6, עולים
כו/25 המוחזקים בשטחים
יב/21 שכירים

פקנים
15 יג/14, ייצור
יג/19 תוצרת ריכוז

פרופסורים
כב/30 אקדמיים במוסדות

פרחים
17 יג/16, ייצור
יג/1 יצוא
יז/5 קמעוני במסחר
יג/31 מעובד שטח

הדר פרי
יג/27 הענף חשבון
יא/9 ח/4; יבוא
19 ,1712 יג/1, יא/9; ייצור
כו/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
27 ,21 ,19 ,16 ,15 יג/1, יא/9; ;97 ,4 ח/3, . . . יצוא
28 כו/27, המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/9 המזונות במאזן
13 י/12, מדד תפוקה, מחירי
י/13 מדד תשומה, מחירי
4 יג/1, ■. מעובד שטח
יב/24 ושכר שכירים
28 ,21,19 ,16 יג/15, יא/9; לתעשייה

ג/3128 כולל פריץ
רגל פשיטת

כא/3 משפט בבתי בירורים

צ

צאן
יג/33 במשקים
יג/24 מטבחיים בבתי שחיטה

צבעים
ח/4 יבוא
יד/14 ייצור
8 ח/4, יצוא
יז/5 קמעוני במסחר

מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/14 ייצור
ח/4 יצוא
י/3 מדד לצרכן, מחירים

מה



ללח

קש
יג/1713 ייצור

קשישים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

זיקנה גם: ראה

רדיו
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
גו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות

רהיטים
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כ/14 קנייה מס

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה

כד/141 שירותים רווחה,
רווקים/ות

15 ,10 ג/9, גיל
יא/27 לחופשה יוצאים
15 ג/119, נישאים
10 ה/8, עולים
ה/12 הארץ את שעזבו עולים
ה/8 משתקעים תיירים

רופאים
בג/14 רשיונות נעלי
כג/1 לבריאות לאומית הוצאה
כ/16 מדינה עובדי
7 ה/6, עולים

רוקחים
כג/14 . . . רשיונות בעלי
כ/16 מדינה עובדי
ג/41 ב/2; טבעי ריבוי
כו/1 המוחזקים בשטחים

ריבות
יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מתירים

רימונים
16 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
יח/14,1 רכבת
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות
14 ,3 יח/2, ושכר עבודה הוצאות מועסקים,
כ/15 העובדים מצבת
14 יח/3, פדיון
יא/291 חיים רמת
א;7 רעמים

רפואה
בריאות ראה:

לימודים רפואה,
29 ,27 כב/25, אקדמיים במוסדות

שיניים רפואת
כג/1 לאומית הוצאה מרפאות,
י/3 לצרכן מחירים מדד ריפוי,

לוח

קטניות
יג/1713 יא/9; ייצור
יג/16 יצוא
יא/139 המזונות במאזן
יג/18 תוצרת ריכוז
6 יג/5, מעובד שטח

כותנה קטפות
יג/34 בחקלואת

קיבוצים
15 ב/119, אוכלוסייה
כד/7 לידה דמי המקבלות חברות
יג/41 יב/1; מועסקים חברים
יג/41 חקלאי ייצור
יב/4 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
י/10 בקיבוצים למשתכנים משכנתאות
ב/23;י/16 משפחות
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/4 ציבוריות ספריות
ה/15 דיור עולים,
39 ,10 ,8 יג/6, מעובד שטת
בנ/16 תלמידים
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

קישואים
יג/18 תוצרת ריכוז
10 יג'9' מעובד שטח
יא/108 ליום לגולגולת קלוריות
כו/13 המוחזקים בשטחים

ה/2111 עלייה קליטת
המשרד עלייה, קליטת
הממשלה משרדי ראה:

ומוצריו קמח
יד/14 יג/36; ייצור
י/5 לצריבה הוצאה
י/י קמעוניים מחירים

סחורות קניית
יז/2 במסחר

קנרס
יג/18 תוצרת ריכוז
10 יג/9, מעובד שטח

קפה
י/7 קמעוניים מחירים טחון,
ח/4 ויצוא יבוא
יי'14 ייצור נמס,

קצבאות
כד/9 ילדים בגין
כד/5 ושאירים זיקנה
כד/1816 . . הסעד לשכות ע"י הנתמכות למשפחות
כד/11 ותלויים נכות

מבחן קציני
ה/7,6 עולים

קקאו
יד/14 ייצור קקאו, אבקת
י/7 קמעוניים מחירים

הבינלאומית המטבע קרן
יט/1 בקרן ישראל בנק השתתפות
4 ז/2, התשלומים במאזן

מו



לוח
שומשמץ

16 יג/15, יא/9; ייצור
יא/9 המזונות במאזן
5 יג/ מעובד שטח

שופטים
כא;15 משפט בבתי
16 כ/15, מדינה עובדי

שזיפים
16 יג/15, ייצור
יג/20 . תוצרת ריבוז
21,16 יג/15, לתעשייה

שחפת
51 ,50 ג/48, המחלה אבחנת
ג/4139 מהמחלה כתוצאה מוות

שחת
יג/7 יבולים
1713 יג/1' ייצור
6 ט/5, מעובד שטח
בו/381 המוחזקים השטחים

שטרות
יט/1 ישראל ננק התחייבויות
ט/6 ניכיון
יט/5 למשכנתאות בנקים נכסי
ט/4 תיווך

שועל שיבולת
16 יג/15, , ייצור
יג/5 , מעובד שטח

שיווק
30 ,23 ,20 יג/18, חקלאית תוצרת
יז/13 במחשבים ועבודה שעות

שיכון
12 כ/11, הממשלה הוצאות

המשרד שיכץ,
הממשלה משרדי ראה:

סטודנטים שיכון
ה/21 מחול סטודנטים למגורי

ציבוריים שיעורים
כב/31 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
כ/15 העובדים מצבת
יב/3126 התעסוקה שירות
יז/149 שירותים
יא/17 בדידותי
2 יא/1, לתצרוכת משפחה הוצאת
יב/31 לעבודה והפניות הזמנות
י/4 מדד לצרכן, מהירים
בו/12 , , . . המותזקיס בשטחים מדד לצרכן, מוזיריט
י/15 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי
כ/14 קנייה מס
14 כד/12, עבודה נפגעי
14 ,7 ה/6, עובדים עולים,

ואחרים אישיים שירותים
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משבר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
21 ,14 יב/12,11,1, מועסקיק
3/' מדד לצרכן, מחירים
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
23 ,24 ,21 יב/13, שכירים
25 יב/24, ו/10; ... י שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

לוח

החלב רפת
יג/30 הענף חשבון
יג/24,1712 ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
י/12 מדר בחקלאות, תפוקה מחירי
36 יג/30, מספוא
כ/2218 מקומיות רשויות
ט/6 בבנקים אשראי
6 כג/4, תולים בתי
3 בג/1, לבריאות לאומית הוצאה
4 כב/2, לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
22 ,21 ,19 כ/18, י/8; הוצאות
כ/11 הממשלה הוצאות
יח/19 דרבים החזקת
יח/20 הממשלה בשיתוף כבישים החזקת
כ/2018 ו/8; הכנסות
11 נ/7, הממשלה הלוואות
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
35 כו/34, המוחזקים בשטחים
כ/2 הבחירות תוצאות

רשיונות
ב/10 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
35 כו/34, המוחזקים בשטחים הערים הכנסות

קול רשמי
יא/2621 משפחות ברשות
ה/16 עולים ברשות

ש
שאירים

כד/5 לאומי מביטוח קצבות
ממאירות שאתות

51 ג/50, . , המחלה אבחנת
ג/4139 מהמחלה בתוצאה מוות
ג/48 נבחרים מיקומים

שבועונים
יז/14 בעיתונות מודעות

בדוים שבטי
בדוים ראה

יב;33,32 שביתות
אבק שואבי

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
יב/33,32 שובתים

שווקים
35 כו/34, המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

שוטרים
כ/15 מדינה עובדי

שום
יג/18 תוצרת ריבוז
יג/10,9 מעובד שטח
יא/12,9,8 ליום לגולגולת שומן
כו/13 המוחזקים בשטחים

ושומנים שמנים ראה שומנים

מז



לוח

(המשך) ומשכורת שכר
3 יח/2, ימית בהובלה
כ/21 המקומיות הרשויות הוצאות
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנ0ה
יג/22 בחקלאות
כו/21 המוחזקים בשטחים למועסקים
בו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/13 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
י/12 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
יז/14 במחשבים
יז/3 סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
יח/2 . במשאיות
7 ,3 יח/2, בנמלים
יב/33 והשבחות לשביתות סיבה
25 יב/24, ו/10; כלכלי ענף
14 ,3 יח/2, ברכבת
29 ,25 כו/21, המוחזקים בשטחים
13 יוז/3, דואר בשירותי
יב/2523 לשכירים
ו/11 עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
10 ,3 יח/2,  . בתעופה.
12 ,9 ,6 יד/4, בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
13 ית/2, בתקשורת
א/7 שלג
ג/22 לידות שלישיות,

זית שמן
יג/22 ייצור

מאכל שמן
ו/5 לצריבה הוצאה
יד/14 ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעונייט מחירים
גו/13 המוחזקים. בשטחים צריכה

ושומנים שמנים
ח/4 ויצוא יבוא
יא/139 המזונות במאזן
כ/13 . . . מכס
כו/13 המוחזקים בשטחים צריכה

שעועית
10 יג/9, מעובד שטח
יג/21 . לתעשייה

שעורה
יג/36 חייפ בעלי והזנת יבוא
יג/7 יבולים
36 ,1713 יג/1, ייצור
6 יג/5, מעובד שטח

בשבוע עבודה שעות
ו/11 למועסקים
יב(15 הכלכלה בענפי למועסקים
13 יז/12, למחשב

חליפין שערי
ט|7 הישראלית הלירה של
ט/8 שחור ובשוק חופשי בשוק

לוח

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/24 ושבר שבירים

וטריגריים שירותים
יג/30 החלב ברפת קנויה תשומה

משפטיים שירותים
יב/24 ושבר שבירים
14 כד/12, עבודה נפגעי

עסקיים ושירותים פיננסים ראה עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/6 בבנקים אשראי
ח9 י נקי מקונ>י ותוצר לאומית הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
7 כן הממשלה והלוואות השקעות
14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
23 ,21 כו/20, המוחזקים בשטחים מועסקים
12 יז/11, אלקטרוניים מחשבים
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,24 ,21 יב/13, שכירים
22 כו/21, המוחזקים בשטחים שכירים
25 יב/24, ו/10; שכר
23 בו/21, המוחזקים בשטחים שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

שכירים
יח;15 באוטובוסים
טז/19 בבינוי
יז/9 הארחה בבתי
בון33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
יב/21 גיל
טז/19 עבודה הוצאות
2 י1/8, לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
75 יא/31, עירונית למשפחה הכנסה
יב/22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יג/1 ;25 ,24 ,21 יב/13, בחקלאות
19/er ;5 יד/4, למעשה עבודה ימי
כד/1 לאומי בביטוח מבוטחים
21 ,13 יב/1, מין
3 יז/2, סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
יב/21 יד משלח
יא,/21 . . קיימא. בני צריכה מוצרי שברשותן משפתות
25 יב/24, משרות
כד/1412 עבודה נפגעי
25 ,24 ,21 יב/13, כלכלי ענף
29 ,25 ,22 כו/21, ....... המוחזקים בשטחים
כו/23 בישראל המוחזקים מהשטחים
יח/15 ;8 ,4 יז/2, טז/19; ;12 יד/11, יב/2523; ו/10; שבר
יב/15 ו/11; בשבוע עבודה שעות
12 ,11 יד/5, בתעשייה
כו/30 המוחזקיס בשטחים בתעשייה
כ/12 הכנסה מס תקבולי

לימוד שכר
כב/21 הנחה

ומשכורת שכר
15 ,3 יח/2, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/19 בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/9 הארחה בבתי
כו/33 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי

מח



לוח

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/28 עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יב/31 . . לעבודה והפניות הזמנות
ו;9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/24 . . עירוני לשכיר משכר הכנסה
ח6 מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
יח/2 ;21 ,14 ,12 ,11 יב/1, מועסקים
22 כו/21, המוחזקים בקטהים מועסקים
12 ין/11, אלקטרוניים מחשבים
14 בד/12, עבודה נפגעי
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
25 ,24 ,21 יב;13, שכירים
25 ,22 כו/21, המוחזקים בשטחים שבירים
יח/3 ;25 יג/24, ו;10; שכר
כו/21 המוחזקים בשטחים שבר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 תפוקה תשומה

המשרד תחבורה,
הממשלה משרדי ראה:

יה/321 ותקשורת תחבורה
ג/23 האוכלוסייה. תחלופת

תחמיצים
יג/1713 ייצור
6 יג/5, מעובד שטח

ובילד באם לטיפול תחנות
12 כג/11, וביקורים בעלות

שטרות תיווך
ט/4 הכספיים המוסדות באמצעות

. , . תיעול
טז/14 צינורות הנחת

המשרד תיירות,
הממשלה. משרדי ראה:

תיירים
10 יז/9, מומלצים הארחה בתי
12 ,2 ד/1, יוצאים
119 ,2 ד/1, נכנסים
ה/2119 סטודנטים

משתקעים תיירים
8 ה/4, ........■.......■ גיל
5 ה/2, ...... לידה. יבשת
9 ה/8, מגורים יבשת
8 ,5 ה/4, מין
9 ה/8, וגודלה במשפחה מעמד 
ה/8 משפחתי מצב
ה/2 עלייה תקופת

תינוקות
43 ,40 ,34 ג/61, פטירות
12 כג/11, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

. י . תירס
יג/36 חיים בעלי הזנת
ח/4;יג/36 יבוא
36 ,16 יג/15, ייצור
ח/4 יצוא
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/5 . מעובד שטח
21,16 יג/15, לתעשייה

לוח

כא/11 שפוטים
כא/12 . . אתרים ובמוסדות במעונות הנמצאים צעירים

שקדים
יג/1713 ייצור
יג/4 מעובד שטח
א;7 שרב
14 יט/13, שריפות

שתילים
יג/17,16 . ייצור.
י/13 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי

ת

ג/22 לידות תאומים,
יח/3028,1 דרכים תאונות
כא/3 משפט בבתי בירורים
41 ג/40, מוות סיבות

תאנים
16 יג/15, ייצור
יג/20 תוצרת ריכוז
20 ,16 יג/15, לתעשייה

אקדמיים תארים
29 כב/28, אקדמיים במוסדות

תברואה
35 כו/34, המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
ג/3836 חיים תוחלת

יוקר תוספת
כו/35 .... סיני וצפון עזה ברצועת הערים הוצאות
י/11,9,31 גולמי לאומי תוצר
9 ,7 בו; המוחזקים בשטחים
י/11 נקי לאומי תוצר
י/3 גולמי מקומי תוצר
בו/7 המוחזקים בשטחים
י/9 נקי מקומי תוצר
25 יג/1, בחקלאות

חוץ תושבי
ט/6 בבנקים אשראי
ד/83 תושבים
ד/31 הארץ מן יוצאים
41 רו ." לארץ; נכנסים

שדה תות
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח
יג/21 לתעשייה
3421 יח/1914,111, תחבורה
כ/11 הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאות
ח/12 .... י. . השקעה נכסי יבוא
יב/27 מובטלים
4 י;3, מדד לצרכן, מחירים
כו/12 .... המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מהירים
יב/25 שבירים
יב/25 שכר
יח/3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה

מט



לוח

(המשך) תעשייה
יד/51 מפעלים
י יד/4, מפקדי מוסף ערך
12 יד/11, פדיון
יד/11 פועלים
יד/6 חומרים צריכת
טו/2 יד/10, חשמל צריכת
יא'9 מזון מוצרי צריכת
טו/3 מים צריכת
27 ,21 ,19 ,16 יג/15, חקלאית תוצרת קניית
יב/33 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
כ30/1 המוחזקים בשטחים
12 ,11 יד/5, ;25 ,24 ,21 יב/13, שכירים
25 ,22 כו/21, המוחזקים בשטחים שכירים
כו/23 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
12 נ1, ,6 יד/4, ;25 ,24 יב/22, ו/9; שכר
כח23 . . בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כח21 המוחזקים בשטחים שבר
יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
6 יד/4, גולמית תפוקה

מוצרים תעשייה,
י/5 לצריכה הוצאה
י>/4 ויצוא יבוא
בו/11 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
יו* מדד לצרכן, מחירים

ייי9,8 ענפים תעשייה,
9 יד/6, נוטפות עבודה הוצאות
יד/12 ופדיון ייצור
13 יד/ בתשלום היעדרות ימי
13 ,12 יד/5, למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
8 יד/5, מועסקים
י/11 . . . מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
8 יד/5' מפעלים
יי/' מפקדי מוטף 8רך
יי/6 חומרים צריכת
יד/10 . חשמל צריבת
ברו30 המוחזקים בשטחים
12 ,5 ירו שבירים
9 יד/6, שכר
יי'6 גולמית תפוקה

ציוד תעשייה,
ח/10 יבוא
3 יז/1, סיטוני במסחר

תפוזים
יא/9;יג/19 ייצור
28 יג/19, יא/9; ח/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/ל קמעוניים מחירים
י/13 מדד תפוקה, מחירי
יני36 חיים בעלי להזנת פתיתים
21 יג/19, יא'9; לתעשייה

אדמה תפוחי
1812 י5'1/ יא'9! ייצור.
16 ,15 יג/1, יא/9; יצוא
יא'139 המזונות י"במאזן קמעוניים מחירים
יג/18 תוצרת ריכוז
21 ,16 יג/15, יא/9'' לתעשייה

לוח

19 ,18 ,15 לב/1310, תלמידים
27 ,26 ,20 ,18 כב|17, גיל
כב/21 , . . . לימוד בשבר הנחה
כבי23 . . . תיכון טל בחינוך
21 ,15 ,13 ,12 כב/10, בכיתות
2724 כב/8, אקדמיים במוסדות
22 ,21 בב/1614, . . . . מוצא.
27 ,26 ,22 ,20 ,18 ,12 כב/10, מין
22 ,21,19 ,18 ,1614 ,1210 ,8 כבו5, החינוך במערכת
כבי22 בגרות בבחינות עמדו
38 בו'37, המוחזקים בשטחים

תמותה
פטירות ראה

תמחיר
יז/13 במחשבים עבודה שעות

תמיכות
6 יא'2' למשפחה הכנסה
י'8 ליבוא
9 ,8 ו/3, וליצוא המקומי לייצור

תמרים
1e יגי15, ".צור
יג/"2 תוצרת ריכוז

חליפין תנאי
י"2 . . חוץ סחר
ג'511 טבעית תנועה
6 יו/5' המוחזקים בשטחים
יח/2624 לאעירוניים בכבישים תנועה

בכוח עולים תנועת
2 ד/1, הארץ מן ויוצאים נכנסים

ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2621 משפחות ברשות
יח/119 תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
ד/10 לארץ נכנסים תיירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

מטוסים גם: ראה
יד/141 תעשייה
ט'6 בבנקיס אשראי
7 ,2 טז/1, תעשייה מבני בניית
יב'28 עבודה דורשי
כ'11 הממשלה הוצאות
6 יד/4, נוספות עבודה הוצאות
יב/31 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יבי22 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כח34 ושומרון ביהודה הערים הכנסות
נ/7 הממשלה והלוואות השקעות
12 ח/10, .... לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
14 '12 יי'"' ייצור
יד'13 . בתשלום היעדרות ימי
יד/1311,5,4 למעשה עבודה ימי
8 ,7 ח/3, יצוא
יב/?2 מובטלים
12 יד/51, ;21,2018 ,14 ,12 יב/11,1, .. מועסקים
25 ,24 כו/21,20, .... המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/24,23 . . . בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
י/11,1 . . מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
9 יד'8/ ופיתוח מחקר
יז/12,11 אלקטרוניים .מחשבים ■ :



לוח

כה/51 ובידור תרבות
2 יא/1, לתצרוכת משפתה הוצאת ■

י/3 . מדד לצרכן, מחירים
יב/24 ושכר שכירים

תרד
יג/18 תוצרת ריכוז
יג/9 מעובד שטח

רפואיים ומכשירים תרופות
כג/1 לאומית הוצאה
יז/5 . קמעוני במסחר

תשומה
3229 ,2725 יג/1, בחקלאות
כו/26 המוחזקים בשטחים בחקלאות
1210 ח/3, לייצור תשומות יבוא
13 ,7 ,6 יח/3, בתחבורה עבודה

מחירים מדדי גם: ראה
ו/1412 תפוקה תשומה

לוח

תפוחים
!6 יג/15' ייצור
28 ,25 יג/1, בחקלאות
כו/26 המוחזקים בשטחים בחקלאות
יג/20 תוצרת ריכוז
יח/3 בתחבורה
6 יד/4, יג/21; בתעשייה

מחירים מדדי גם: ראה
תפירה

בב/32 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ'9" הממשלה תקציב
13,12 יח'1' תקשורת
יח/2 עבודה הוצאות
יב/24;יח/2 שבר

ותקשורת' אחסנה תחבורה, נם: ראה

המשרד תקשורת,
הממשלה משרדי ראה:

נא



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, למפה: מקרא
Legend to map: Districts, subdiscrits and natural region

naturalנפהמחוז region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

ירושליםירושלים 11
1 Judean Mountains יהודה הרי 1
2 Judean Foothills יהודה שפלת 2

11 JerusalemJerusalem

הצפון

צפת 21
3 Hula Basin חולה עמק 3
4 Eastern UpperGalilee מזרחי עליון גליל 4
5 Hazor Region הצור אזור 5

21 Zefat

Northern

כנרת 22
6 Kinerot כנרות 6
7 Eastern Lower Galilee מזרחי תחתון גליל 7

22 Kinneret

יזרעאל 23

8 Bet She'an Basin . שאן בית pBS 8
9 Harod Valley הרוד עמק 9
10 Kokhav Plateau כוכב רמת 10
u Yizre'el Basin יזרעאל עמק 11
12 Menashe Plateau מנשה רמת 12
13 NazarethTir'an Mountains חירען  נצרת הרי 13

23 Yizre'el

עכו 24

14 Western Lower Galilee מערבי תחתון גליל 14
15 Yehiam Region יחיעם אזור IS
16 Eion Region אילון אזור 16
17 Nahariyya Region נהריה אזור 17
18 Akko Region עכו אזור 18

24 Akko

חיפה

חיפה 3119 Haifa Region חיפה אזור 1931 Haifa

Haifa חדרה 32

20 Karmel Coast הכרמל חוף 20
21 Zikhron Ya'aqov Region יעקב זכרון אזור 21
22 Alexander Mountain אלכסנדר הר 22
23 Hadera Region חדרה אזור 23

32 Hadera

המרכז

השרון 4124 Sharon שרון 2441 Sharon

Central
תקוה פתח 4225 Southern Sharon השרון דרום 2S

26 Petah Tiqwa Region תקוה פתח אזור 2842 Petah Tiqwa

רמלה 4327 Lod Region לוד אזור 2743 Ramla

רחובות 4428 Rehovot Region רחובות אזור 28
29 Rishon LeZiyyon Region לציון ראשון אזור 2944 Rehovot

אביב אביבתל תל 5130 Tel Aviv Region אביב תל אזור 3051 Tel AvivTel Aviv

הדרום

אשקלון 61

31 Mal'akhi Region מלאכי אזור 31
32 Lakhish Region לביש אזור 32
33 Ashdod Region אשדוד אזור 33
34 Ashqelon Region אשקלון אזור 34

61 Ashqelon

Southern

שבע באר 62

35 Gerar Region גרר אזור 35
36 Besor Region בשור אזור 36
37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37
38 Northern Arava צפונית ערבה 38
39 Southern Arava דרומית ערבה 3g
40 Negev Mountains הנגב הר 40

62 Be'er Sheva

□

3
t
D

3
/ב

הגולן הגולןרמת רמת 2929 Golan
Heights

Golan
Heights

יהודה
והשומרון

ג'נין 71
שכם 72

כרם טול 73
רמאללה 74

ירדן 73
לחם בית 76
חברון 77

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

Judaea
and
Samaria

.8
o

1
2

עזה רצועת
וסיני

רפיח 80
עזה 81

יונס חאן 82
סיני אזור 84

שלמה מרחב 85

80 Rafah
81 Gaza
82 Khan Yunis
84 Sinai Region
85 Sharm

EshSheikh
Region

Gaza Strip
And Sinai

c

T3

4J



Israel ישראל
1967 האש הפסקת קחי

17ב/1יים ואזורים מחוזות,נפות
CEASE FIRE LINES 1967

DISTRICTS,SUB DISTRICTS AND
NATURAL REGIONS

4/n713n nno!(.< Map
**"
vninר/0 1j7upnn nowJ1unrmn nnn3

1

*ap<p*arו (n th. DafalUd MTk. Shod.■! Araa A

!...ban
/

L
■ ר 1 t>
Syriatoo 110 100 .iTjjJ 0 10

I

■■■cV

m://
ר l/ft)

)
1f

1(I) f

rdon.1.וי
I

<

\/
*

"וין

\ j
11

' ' ' ",;,1I,

* *

 \ ,

י vתיזסעוכ נ1ד . י ג n
aSaudi Ar[gyp*

85

imvn ti.^ yKiv תעלת 3<?זור ו7<^"\ י:קס7ןת, לזו
Th. Cmm Plr. tin. In Mw Suvt Clffiol Z*m /t Not lndicsi*d

HWUIISH

, A I

^il.. Olvlalsn.f lAmp!.■.n< t. Adtnlnlttr
■ ,,,■■■■ j >

Cam. Fir.lln. J5*J"^'^
כוז"1י בי! +H4ב3ו7 f +

+ HArmetlk. Him 1*4*

Tirtn T13i *0^ DUfrkf ■.wndary

fwcf DlilrUt *.vn4ary

<"ור7וב7ני !.Natyrגבולי ■.*ton .wimdary

מתדז oCMitrlctג*ית Cm#UmI

נמה SwcfOUfrkt.גירת Cvytt.!

ונפה מחוז Olalrktבירת and Swcf.DIatrkt Caplfal
Main Satfl*m*m

ל7ט3ע* ב*זור עיקרי in..י/ו>וב Naiwral ■.*(.M

Thlt MapW■. Prspvr■'■ on th. ■atl> .f tvrvvy .f Itrv.■ Oat■
.nd It .ubllih.^ olth It■ Parml..!."

u*

84

100

r

('
לבנון

LIBANON

סוריה
SYRIA

(17

til

1*

31

*I .J
29

הגו7*1 רכ7ת
OaatiMMfkh

14
ו
ץ

:<y t3
1
f *^**^*ל

31

10
*■■■**

10

w

 n^
1
t
1
1

/n \ <^' 71^ yי ) ),'4 M .j
/>' ^xx

■\41 r m1^T' /f

A. /
NT

NAHIXK /*"/ ?/ yץ

/
ץ/ /72 /

i
1151
126 חל*ניבי0וי 

i/ךIcfl AVIVVAFft\

1

*

<. rrV
1

fנ
N_

'.'7<ןר i29/
J^_/<\ 43 "~\ 7^4ו^^5ל^

j
1

fRWHCn

Q
^ \/ . £/י'"ליס ' jrm isaV7\ . 11/7 /

לחם נ*י1 76^" / לחם נית

/34

."' 1
GAZA

ל'',
82

1

י*
יו(ס\תאה

' * .

y#^

HffUKJN

ו

ן
jוי

<

>'v.r
r

/

V 37

\

I

40

\

I

I

4

\

I
■V

u*_

.רד1
JORDAN

\

OMP1UD. DRAWN AND PRINTLO BY THE CtNTaAL,BLKtAt OP ITATlSTItS JIXI'SAI1>M ttn



ואקלים שטח אי. פרק

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
(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

שטח

שביתת לקוי מתייחסים והגבולות השטח
.1967  האש הפסקת ולקוי 1949  הנשק
נחתמו לדפוס, זה שנתון של הבאתו בתקופת
למצרים ישראל בין כוחות" "הפרדת הסכמי
משנים, אלה הסכמים לסוריה. ישראל ובין
(באזור והגבולות השטח נתוני את מה, במידת
הוכנסו לא אלה שינויים ובגולן). סואץ תעלת

א/1. ובלוח שבשנתון למפה
המדידות. מאגף נתקבלו הנתונים

נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים
הפנים. ממשרד

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

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

.1967 האש הפסקת קוי לפי לשטחים מתייחסים צה"ל בידי המוחזקים השטחים .על הנתונים
: הכלכלה עגפי סיווג ב.

טכניים פרסומים (סידרת "1970 הכלכלה ענפי של האחיד ה"סיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי
אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,40 מס'

היד; משלחי סיווג ג.
מס' טכניים פרסומים (סדרת היד" משלחי של האחיד "הסיווג מסווגיםלפי היד משלחי

אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,38

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

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

אחרת צוין לא אם המטרית, השיטה לפי  משקל
מרובעים מטרים ל1,000 שווה מטרי "דונם"  שטה

_  המיוחדים: הסימגיט ו.
מקרים חוסר = 

לפרסום ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים = ..
כלוח הנתונים מוצגים שלפיה היחידה ממחצית קטן נתון = 0

ארעיים נתונים = *

ומתוקנים מוגהים נתונים = §

קטנה מובהקות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()
המחושבים וכוי, יחסים שיעורים, לרבות הלוח, מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = x

תצפיות של קטן מספר סמך על
קיצורים: ז.

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

וחודשים: שנים ח.
בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח ש;ת

בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימחיפ שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת
העברי. הלוח שנת את בערך תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה

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

מספרים: עיגול ט.
המספרים. עיגול בגלל הכל, לסך מתאים הפירוטים סיכום אין לוחות, אלד, באי
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Area שטח

ישראל מדינת של והגבולות השטח  א/1. לוח

Table \l\ . Area and borders of Israel

קמ'ר
Sq. km.

2 מיל
Sq. miles

1967 האש הפסקת קוי לפי  not?
הכל ימות)סך (כולל

89,35934,493AREA  According to the cease ifre lines
1967 (ind. lakes)  TOTAL

שביתת קוי לפי ישראל שטח
הכל1 סך  1949 הנשק

20,7708,017Areaof Israel according to the ArmisticeLine
1949  total 1

היבשה 20,3257,845Landשטח area

המים 445172Waterשטח area

כנרת 16564SeaofGalileeים

המלח 280108Deadים Sea

קוי לפי המוחזקים השטחים
הכל2 סן 1967 האש הפסקת

68,58926,476Administered territories according to
Cease Fire Lines 1967  total 2

1,150444Golanגולן

המלח) ים (כולל ושומרון 5,8782,270Judeaיהודה and Samaria (incl. Dead Sea)

עזה 363140Gazaרצועת Strip

ימות) (כולל 61,19823,622Sinaiסיני (incl. lakes)

ay
km.

מיל
miles

הפסקת קוי אורך
2 הכל 1967סך האש

לבנון עם

842

102

523

63

LENGTH OF CEASE FIRE LINES 1967
TOTAL 2

With Lebanon

סוריה 8050Withעם Syria

הירדנית3 התאשמית הממלכה 480298Withע0 the Hashemite Kingdomof Jordan3

מצרים 180112Withעם Egypt

הפסקת קוי לפי  החופים אורך
הכל3 1967סך האש

1,328826LENGTH OF SHORES  according to
cease ifre lines 1967 TOTAL 3

התיכון הימ 418260Mediterraneanחוף coast

המלח ים 10062Deadחוף Sea coast

סואץ) ומפרץ אילת (מפרץ סוף ים 643400Redחוף Sea Coast (Elat Gulf and Suez Gulf)

לקצה דרי ה10 (מהקמ סואץ תעלת
תאוםיק) פורט עד הצפוני

167104Suez Canal (from 10th km. south of its
northern end till Port Tauifq)

< Incl. East Jerusalem.
2On5 X 1973  see introduction.
3 Incl. 83.5 km. (52 miles) along the middle of the Dead Sea.

ירושלים. מזרח כולל 1

מבוא. ראה  5.10.1973 ליום 2

המלח. ים מרכז לאורך מיל) 52) קמ 83.5 כולל 3

5 ואקלים שטח



הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/2, לוח

Table Ml.  Land area of districts, subdistricts and natural regions

האזור סמל
טבעיהטבעי ואזור נפה מחוז,

(rap) שטח
Area

)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistrict

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

הצור03 106Hazorאזור Region05

כנרת 521Kinneretנפת SubDistrict

152Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 369Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1.197Yiire'elנפת SubDistrict

שאן08 בית 219Betעמק She'an Basin08

חרוד09 122Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 361Yizre'elעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir*anהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17

עבו18 106Akkoאזור Region18

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנ8ח SubDistrict

חיפה19 283Haifaאזור Region19

area and climate



(המשך) הטבעייט והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/2. לוח

Table i/2.  Land area of districts, subdistricts and natural regions (cont.)

האזור סמל
הטבעי

טבעי ואזור נפת מוזוז,
(קמר) שטח

Area
)sq. km.)

District, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20

יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Ya'aqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

הדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמהוז DISTRICT

השרון 348SharonSubDistrictנפת
348Sharon24שרון24

תקוה פתח !284Petalנפת Tiqwa SubDislrict

25... . השרון 118Southernדרום Sharon25

תקו26 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict

לוד27 312Lodאזור Region27

רחובות 298Rehovotנפת SubDistrict

רחובות28 169Rehovotאזור Region28

לציון29 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region29

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistrict

אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי31 321Marakhiאזור Region31

לביש32 491Lakhishאזור Region32

אשדוד33 63Ashdodאזור Region33

אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שב9 באר 12,835Be'erנפת Sheva SubDistrict

גרר35 357Gerarאזור Region35

בשור36 1,066Besorאזור Region36

שבע37 באר 1,589Be'erאזור Sheva Region37

צפונית38 1,650Northernערבה Arava38

דרומית39 284Southernערבה Arava39

הנגב40 7,889Negevהר Mountains40

7 ואקלים שטח



אקלים
והמינימלית, המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע  א/3. לוח

התחנות לפי
ec)

Maximum מקסימוס
XII XT IX VIIIVII VI IVIII II

Station תחנה

coastal region החוף אזור
Naharriyya, י מט. תחי 17.517.619.825.124.227.529.330.830.928.623.818.5נהייה,
Met. Station
's 10m.35WE; 33"01'N17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9

Geva Karmel כרמל 25.323.827.329.030.230.228.323.417.8(19.1)16.816.8גבע
'a22m. 3457'E;3239'N17.518.020.122.625.827.829.329.829.127.224.719.4

Gan shomron שומרון 16.616.819.526.225.028.029.430.830.728.422.716.9גן
מי 25m. 35o00'E; 32"28'N17.317.920.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7

Tel Aviv, HaQirya הקריה 17.017.819.425.424.126.928.429.428.826.422.016.9תלאביב,
'a 20m. 3447'E; 32"04'N18.118.920.723.225.928.430.131.030.528.424.420.0

BenGurion Airport גיריון בן ת8ו6ח 18.018.221.127.326.729.530.531.831.829.523.718.6נמל
'8 40m. 34"54'E;32o00'N18.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.1

Negba 17.617.820.026.025.929.030.131.230.628.322.717.9נגבה
'B85m. 3441'E;31o40'N17.818.320.423.927.229.130.431.229.728.023.819.9

Sa'ad .J57Q17.117.820.026.225.628.529.530.830.328.122.517.9
מי 70m. 34O32'E; 31 O28'N17.518.521.024.026.929.630.030.529.227.023.916.8

hill region ההרים אזור
Har Kenaan כנען 8.89.113.820.723.227.127.329.328.624.716.410.2ןןר

's 934m. 35"3O'E; 32 58'N9.810.913.018.524.727.428.929.227.424.119.012.0
Tavor, Agr. School15.215.819.926.727.830.931.700.033.930.823.716.6

חקלאי בי"ס תבור,
'B 144m. 35"24'E; 32O42'N16.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8

Ramat David, דור' 16.316.719.926.527.130.331.532.932.830.323.717.4רמת
Aerodrome תעופה שדה
'tf50m. 35"ll'E;3240'N17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4

Mishmar HaEmeq הטמק 16.317.020.026.726.429.130.031.932.430.023.517.6משמר
מ' 75m. 3508'E; 32 37'N17.018.019.724.128.830.531.632.031.429.925.718.8

HefziBah, Giiboa גלבוע 16.817.921.529.130.933.935.236.436.133.025.418.2חפציבה,
'tf 80m. 35O26'E; 3231N18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.4

Jerusalem Central מרכז 10.711.415.222.223.625.926.728.228.325.718.011.6ירושלים,
'a810m. 35o13'E;31047'N12.814.116.120.825.227.428.629.727.725.519.214.5

Bet Jimal גימל 15.716.018.725.926.429.330.231.931.629.222.316.8גית
'n360m. 34"59'E;31O43'N16.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6

Beer Sheva שבע 16.116.619.927.328.431.131.933.232.529.722.416.4באר
מי 280m. 34O48'E; 31 oi5'N17.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0

Mizpe Ramon רמון 11.812.716.423.524.927.628.629.728.825.818.111.5מצפה
מי 860m. 34"48'E; 30o37'N13.814.418.423.126.329.730.330.627.525.320.516.1

jordan rift הירדן שקע
Daifar 16.015.919.926.327.430.631.433.033.530.723.817.8דפנה

מ' 150m. 35O38'E;33O14'N16.618.120.324.729.032.333.834.633.030.524.718.7
Kefar Blum בלום 316.516.620.827.128.131.131.733.334.031.024.318.5פר

'a75m. 35O36'E; 331O'N16.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4
Deganya Alef א' 17.118.121.728.030.533.934.636.435.631.224.617.7דגניה
's  200m. 35O34'E; 32O43'N18.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1

Tirat Zevi צבי 17.718.422.029.331.434.535.737.436.733.425.719.2טירת
'n240m. 35"32'E;3225'N19.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3

Sedom, Pans בריכות 19.320.824.130.533.236.537.638.036.932.926.519.4סדום,
מי  390m. 35O23'E; 31o02'N20.522.025.529.433.637.738.938.735.832.027.122.1

Elat 20.122.325.331.834.237.638.339.237.834.126.520.5אילת
"aI2m. 34O57'E;29O33N21.322.826.330.734.838.939.639.936.433.328.323.4

area and climate



Climate
/Tablei3.

CO

■ Monthly mean of daily maximum and minimum temperature,
by station

Minimumינימוםמ

m | nvrVIIVIIIIXXXIxnPeirod

6.29.4 7.112.514.718.021.020.619.817.05.4 12.21972

8.29.4 8.412.014.117.620.521.119.615.910.2 12.819621968
8.1(9.3) 8.112.814.717.920.120.319.416.97.0 12.61972
10.210.4 9.211.614.818.221.221.419.916.611.8 14.319661971
5.97.7 6.111.612.816.317.718.117.114.84.3 10.51972
7.08.0 7.110.112.515.717.919.316.614.09.2 11.619611967
8.511.5 8.715.516.819.921.722.321.419.08.1 14.11972
8.410.6 9.112.715.518.820.921.820.517.410.6 13.819491958
6.58.6 6.813.514.417.219.419.919.116.65.8 12.01972
7.58.2 7.110.113.916.919.420.118.715.89.1 12.519401949
6.99.6 6.213.114.116.919.319.719.216.76.0 12.71972
7.69.0 7.911.214.117.519.820.619.416.89.4 12.719511960
6.79.2 6.413,814.217.319.120.019.116.96.4 12.71972
7.69.4 7.711.314.217.519.219.718.615.79.3 13.019641970

3.76.5 2.911.813.015.916.718.718.116.04.5 10.11972
4.45.9 4.79.414.816.618.418.416.614.86.6 11.919401949
6.79.0 6.013.614.318.020.119.817.25.7 11.91972

7.88.8 8.011.616.019.021.321.720.117.29.8 14.019401949
4.77.8 5.212.014.017.419.0.19.918.615.22.7 9.71972

5.67.2 5.89.413.117.319.821.219.015.27.7 10.919491958
4.17.5 4.211.313.417.719.119.818.515.63.0 10.11972
7.08.4 7.510.815.518.821.121.819.816.08.4 12.519401949
6.79.4 6.314.015.719.521.221.920.818.45.2 12.51972
8.39.4 8.312.417.220.422.823.321.518.210.3 14.719401949
5.98.9 5.013.914.516.817.619.519.117.16.4 11.91972
6.58.4 7.111.715.317.418.719.718.016.58.3 12.319511960
8.310.4 7.914.814.518.219.520.320.118.28.6 13.81972
9.110.0 9.212.616.818.620.220.719.718.311.2 15.619401949
5.78.5 5.813.113.816.518.618.817.715.55.2 10.91972
6.48.9 7.011.214.017.118.519.017.014.68.0 11.519611970
5.48.3 5.113.113.816.316.518.617.615.45.7 11.01972
5.87.9 5.711.113.917.117.718.615.815.09.1 11.919581967

5.18.1 4.912.312.916.319.318.818.115.63.7 9.91972
7.19.2 7.611.614.817.920.421.219.516.49.2 12.619491958
4.58.1 5.112.313.016.318.718.317.315.02.4 9.31972
6.27.9 6.310.213.416.218.018.716.913.68.0 10.019601969
7.710.4 7.614.616.219.822.022.021.318.86.7 13.31972
8.910.7 9.213.216.820.122.823.621.518.511.2 14.819491958
6.29.6 6.014.115.318.520.921.420.518.04.8 12.11972
7.99.1 7.712.115.819.221.422.520.517.29.6 13.019581967
11.816.5 13.021.923.326.928.129.228.024.611.0 19.41972
11.615.9 13.019.523.329.028.429.027.223.613.5 18.719611970
8.713.7 9.619.221.023.324.425.424.521.78.8 16.11972
9.613.4 10.817.120.624.125.326.023.720.410.6 16.019561965

9 ואקלים שטח .



תחנות לפי משקעים,  A/h ליח
Table i/4.  Precipitation, by station

Mm. ממ

PeriodIIIIIIIVVVIVIIIIXXXIXIIהכל סך
TotalStation

החוף COASTALאזור AREA

מטי תחי 1972811161494201נהריה, 6436765570Nahariyya, Met.
193160156109632284 2588126601Station

כרמל 1972123146125301גבע 41071115625Geva Karmel
שומרון 197291148942712268083552Ganגן Shomron

19316016097561561 11386144578
הקריה אביב, 1972961391092300תל 8106Tel Aviv, Haqirya

19316013980501632 _2098158564
גור^ון בן תעופה 1972100174791620נמל 185110567Ben Gurion Airport

19316013283571231 1679130513

1972827963580נגבה _67860376Negba
19316011270551231 1578104448

19726652676128161336Sa'adסעד
193160845745104146688368

ההרים HILLאזור REGION

כנען 197287102715381הר 164551425Har Kena'an
1931601941438935121 1786141718

חקלאי בי"ס 197212110458480תבור, 841342398Tavor, Agr. school
1931601359169195j1062105497

דוד, 1972143104971930רמת 143657464Ramat David,
התעופה 19316012988531651שדה 1367111483Aerodrome
העמק 1972135136117291משמר 255070545Mishmar Ha'Emeq

193160171118651761 1679131604

גלבוע 197210198791800חפציבה, 12952378HefziBah ,Gilbo'a
19316010678501341 115686405

מרכז .197266113107235ירושלים,  16145421Jerusalem, Central
193160126105841741 86081486

ג'מל 1972878383261בית 59663444Bet Jimal
19316012891741640 147294493

שבע, 197213876032באר 014129236Be'er Sheva, Negev
הנגב 193160473932830מכון 42743204Inst.
רמון 197242019100מצפה 319883Mizpe Ramon

193160 90

הירדן JORDANשקע RIFT

197212710565558דפנה 1142338436Dafna
1931601531157435131 1462103570

בלום 19729995554570כפר 452634370Xefar Blum
193160129966229101 125288479

א' 19728484535001דגניה 0I1637326Degania Alef
193160977251195195080384

צבי 1972645466150טירת 001836253TiratZevi
1931606950371140 93852270

בריבות 19723712100סדום, 13339Sedom, Pans
193160___47

197244510אילת 021035Elat
193160255310 02725

!Note :O = drops or amount less than 0.5 mm. מ''מ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 :mvn

area and climate 10



הגשומים1 הימים מספר  א/5. לוח
Table i/5.  Number of raindays 1

nnnn
תקופה
Peirod

111111IVV\0\1נ1יIXXXIXIIהכל סך
TotalStation

COASTAL
החוף REGIONאזור

מטי יש' 197211996146551Nahariyyaנד,ריה,
1938/391947/48131093.20.4 371055Met. Station

כרמל 197210910412310554Gevaגבע Karmel

שומרון 19721010113137550Ganגן Shomron
1938/391947/481289210.361152

אביב, 197261083.49848Telתל Aviv, Haqirya
1938/391947/4810892הקריה 0.90.4271150

התעופה 8746Ben_197299841נמל Guiron
גוריון >8.(1938/391947/489892בן  (0.;26945Airport

1972878428542Negbaנגבה

19728684017640Sa'adסעד

ההרים .אזור .HILLREGION _

כנען 19721111107329659Harהר Kena'an
1938/391947/4813111142.50.261061

בי"ס ,19729883114539Tavorתבור, Agr. school
1938/391947/48129102.40.16950חקלאי

דוד, 1972118842126446Ramatרמת David
התעופה Aerodromeשדה

העמק 1972981031138548Misbmarמשמר Ha>Emeq
1938/391947/481310931.0.:261053

197210984חפציבה, 7745HefziBah, Gilbo'a
8.(1938/391947/4810892גלבוע (0.25945

,19729874109745Jerusalemירושלים, Central
1938/391947/488893.225844מרנז

גימל 197298851210649Betניח Jimal
1938/391947/489893.225743

שבע 19724661115529Be'erבאר Sbeva
1938/391947/486561).8 (0.13428

רמון 19721442מצפה

1
2216Mizpe Ramon

הירדן קע JORDANש RIFT

1972108771116344Dafnaדפנה
261060י.1944/451953/541213105.80

בלום 1972118861128449Kefarנפר Blum

אי 5642Deganya_197277107דגניה Alef
90.15742.נ1938/391947/489783

צבי 197211984טירת
. _

4541Tirat Zevi
בריכות 19721443סדום, 1215Sedom Pans

*7Elat_19721222אילת*
1.11.51.50.8  0.20.60.8.65

' Days with at least 1 mm. rain fall. * Longtime
averages for: 1940/41 ; 1942/431946/47; 1949/50
1957/58.

ממוצעים  גשם. מ*מ 1.0 לפחות בהם שירד ימים 1

;1942/431946/47 ;1949/501957/58 לשנים: יבשנו/יים
.1940/41
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(אחוזים) תחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות א/6. לוח

mnnתקופה
PeriodIn********

החוף אזור

מטי תה' 1972695974677372גהריה,
19621968676867656770

כרמל 1972393546697372גבע
19661971646564666671

שומרון 1972706173616770גן
19611967747470666565

הקריה אביב, 1972685868596769תל
19491958717168686970

גוריון בן התעופה 1972645664545759נמל
19401949707168645858

1972716170596262נגבה
19511960707270646165

1972736572616564סעד
19641970707163626062

ההרים אזור

כנען 1972726570555054הר
19401949767369574445

חקלאי בייט 19726656665455תבור,
19401949716966564851

תעופת שדה דוד, 1972705872626358רמת
19491958737572696260

העמק 19727465766565משמר
19401949757674696163

1972756271564952חפציבה,גלבוע
19401949686866584949

מרכז 1972685865484654ירושלים,
19511960656461514349

ג'מל 1972525365545658גית
19401949646263595257

שבע 1972645766505153באר
.19611970656357514849

רמון 1972655659434149מצפה
19581967595849413939

הירדן שקע

1972705867625862דפנה
19491958707066615453

בלום 1972695564565455כפר
19601969757366605350

אי 1972706071605353דגניה
19491958707167605351

צבי 1972716268544648טירת
19581967696861514442

בריכות 1972514246373536סדום,
19611970524942383532

1972473638292423אילת
19561965464035322924

area and climate 12



Table i/6.  Mean relative humidity, by stations (percentages(

Station xn XI IX var VII

COASTAL REGION

Nahairyya, Met. station

Geva Karmel

Gan Shomron

Tel Aviv, HaQirya

Ben Gurion Airport

Negba

Sa'ad

HILL REGION

Har Kenaan

Tavor, Agr. school

Ramat David, Aerodrome

Muhmar HaEmeq

HefziBab, Gilboa

Jerusalem, Central

Bet Jimal

Be'er Sheva

Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

Dafna

Kefar Blum

Deganya Alef

Tirat Zevi

Sedom, Pans

Elat

696967696863
717065656366
737369696451
707269656365
696869717166
707268676168
687068686964
717067676973
60 6059586358
626260586470
636464636763
676866656669
656566657164
666767656869

605250506453
475157525773
6050495449
565857505567
606060616764
596160606371
696864687267
686968626775
535452536062
515455525567
605255536555
535459535965
625961596554
596161565964
575456556558
545759575862
524754577055
424657515356

625956556258
565957556171
585653566257
555959596573
555253576461
525454535968
484748495757
464949485263
373640414745
343640424550
262730364538
262834343844
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אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים,  א/7. לוח

ו 972

יחסיתreTemperatuטמפרטורה לחות
ממוצעת
0/0 יומית
Mean
daily
relative
humidity

CA)

a n xtקיצוניMeממוצע remeE

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

Dwopn
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

החוף אזור
מטי תחי 24.513.719.139.417/91.027/1268נהריה

כרמל 24.013.919.036.517/91.027/1261גבע

שומרון 24.211.918.136.529/91.025/1268גן

הקריה אגיב, 23.515.619.636.514/42.927/1267תל

גוריון בן תעופה 25.613.319.437.927/4.227/1259נמל

24.813.319.037.819/6.027/12נגבה 25/1264

24.513.519.037.527/4725/1266סעד

ההרים אזור
כנען 19.911.515.734.417/91.525/1258הר

חקלאי בי'ס 1.527/12חבור,

תעופת שדה דוד, 25.412.218.841.817/93.227/1263רמת

העמק 25.112.018.542.817/92.827/12משמר

.27.914.321.143.9חפציבה,גלבוע 17/9.723/1258

מרכז 20.613.016.835.717/9.47/257ירושלים'

שבע 25.512.519.039.419/6.831/1257באר

רמון 21.612.216.935.117/91.07/254מצפה

הירדן שקע
25.512.118.841.017/92.024/1261דפנה

בלום 26.111.718.941.717/93.026/1258בפר

אי 27.415.021.240.817/9.727/1259דגניה

צבי 28.513.921.244.217/92.527/1255טירת

בריכות 029.621.225.443.519/65.226/1241דום'

30.618.024.343.44/83.229/1233אילת

area and climate 14



Table i/7.  Mean values, extremes and frequencies of climatic elements

1972

הכל סך
עם ימים aysמספר withNumber of d

משקעים
(פומ)
Total

משקעים

מ"מ
ברד
Hail

רעמים
Thunder

מערות
Gales

טמפרטורה
Temperature

COStation
Precipi
tation
)mm)

Precipi
tation
< 1

mm

שלג
Snow

ערפל
Fog

max.
>30"

מינימום
min.
< 5

COASTAL REGION

570512 023156532Nahariyya, Met. station

625544013Geva Karmel

552503 019016248Gan Shomron

61950527246Tel Aviv, Haqirya

ר56746 02009_ 11231Ben Gurion Airport

376421 014067829Negba

33640 .5824Sa'ad

HILL REGION

425593 3130282974Har Kenaan

39839222Tavor, Agr. school

464460 01704212864Ramat David, Aerodrome

545483 01602810164Mishmar HaEmeq

378452 0130117731HefziBah, Gilboa

421457 283282430Jerusalem, Central

236292 01102613532Be'er Sheva

83160 154503631Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

436441 0013756Dafna

370490 01403114761Kefar Blum

326423 017016714Deganya Alef

253413 0170217934Tirat Zevi

39151920Scdom, pans

3570 03012023Elat
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ה וכלוסיי א בי* פרק

רק ניתן הנוכחת האוכלוסייה אומדן ברציפות.
 האוכלוסייה. כל עבור

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
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 וכד') שומרונים

ואחרים.
האוכ כל סך לגבי 1961 מפקד תוצאות .2
לאומדנים מאד קרובות היו היהודית לוסייה
על מבוססים שהיו מועד, לאותו השוטפים
לגבי ב1948. שנערך התושבים רישום
מפקד תוצאות היו הלאיהודית האוכלוסייה
השו מהאומדן לערך ב4,000 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
חלוקה לתת בלי האוכלוסייה של הגידול הכל
הגירה" ו"מאזן טבעי" "ריבוי לפי משנית

ב/2). (לוה

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 נזאזן
שמוסבר כפי והיוצאים, הנכנסים בין הפרש
ההפרש הינו הנוכחת האוכלוסייה ולגבי לעיל.
היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים מספר בין

ממנה.

האוכלוסייה אומדן
והסברים 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.
את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
המדינה בתחום הנמצאים הקבועים התושבים
האר התושבים התיירים, את וכן האומדן בעת
ואינה בארץ' הנמצאים בכוח והעולים עיים
מהארץ שנעדרו הקבועים התושבים את כוללת

תאריך. באותו

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 י

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

האוכלוסייה אומדני בסים
מתייחסים 22 v 1961 מפקד עד האומדנים
על מבוססים אלה אומדנים נוכחת. לאוכלוסייה

.8 *\ ב1948 שנערך התושבים רישום
מתייחסים ואילך 1961 ממפקד האומדנים
זה. מפקד על ומבוססים קבועה לאוכלוסייה
המשך עדיין הם 1973 לסוף האומדנים גם
מפקד תוצאות על מבוססים ואינם לקודמים
טרם ואשר ב1972 שנערך והדיור האוכלוסין
החלוקה לפי האוכלוסייה רק סופית. סוכמו
הארעיות התוצאות על מבוססת הגיאוגרפית
האוכלוסייה מלבד וכוללת הנ"ל המפקד של
העולים את גם לעיל, שהוגדרה כפי הקבועה
שנמצאו ותיירים ארעיים תושבים וכן בכוח
משנה יותר בה ושהו המפקד בעת בישראל

אוכלוסייה population 16



התקן) (מרחק האוכלוסייה פיזור

המדינה שטח פני על האוכלוסייה פיזור
הממוצע שהוא התקן" "מרחק ידי על נמדד
של מגוריו מקום שבין המרחקים של הריבועי
התושבים: כלל של הכובד ומרכז תושב כל

d =
V2Pi[(XiX)2 +)YiY)2]

= Vox2 + oy2

התקן מרחק  d כאשר:

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

טבעיים. אזורים לפי  ואילך 1961

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

והסברים הגדרות

בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב
הבאים: התנאים שלושת את והמקיים

קבועים תושבים 20 כלל' בדרך בו' יש א.
10  1961 למפקד (עד יותר או

יותר). או תושבים

עצמי. מינהל לו יש ב.

יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
אחר.

לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. מזזוז
לסוף המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה

.1973 שנת

יישוב צורת

כוללים: עירוניים יישובים

מונה אוכלוסייתם אשר היישובים בל א.
ומעלה. תושבים 10,000

(כיום, עיר של מעמד להם שהוענק יישובים ב.
ומעלה). תושבים 10,000 מונים בולם

מונה אוכלוסייתם אשר יהודיים יישובים ג.
פחות ואשר תושבים ל000'10 2,000 בין
בחקלאות עובדים המועסקים ממחצית
נמצאים זה בגודל היישובים בל (כיום,

העירוניים). היישובים בין

אוכלוסייתם אשר לאלהודיים, יישובים ד.
ואשר תושבים, ל10,000 5,000 בין מונה
בהק 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

הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות, ל14
אזור כל טבעיים. אזורים ל40 המדינה שטח
מקרים ובכמה אחת, נפה של חלק הינו טבעי

שלם. מחוז או שלמה נפה

רצופים תחומים הינם הטבעיים האזורים
המבנה מבחינת הן האפשר, ככל ואחידים
התכו מבחינת והן והקרקעות, האקלים הפיסי,
של והתרבותיות הכלכליות הדמוגרפיות, נות

האוכלוסייה.

הכובד) (מרכז האוכלוסייה נרקום

כדל מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז
קמן:

^V TT\ 9 I^Pi ZYK

היישוב של הקואורדינטות  r/y Xi כאשר:
! ביישוב האוכלוסייה ?\

האוכלוסייה של הכובד מרכז זה, חישוב לפי
הן שלה הקואורדינטות אשר הנקודה היא
התוש כלל של הקואורדינטות של הממוצעים
הנקודה היא הכובד מרכז ישראל. במדינת בים
מקומות של המרחקים ריבועי הכל סך אשר

מינימלי. הוא ממנה התושבים של המגורים
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אחת. פעם רק נכללים הם היישובים הכל בסך
קבו לשתי מחולקים היהודיים היישובים
. חדשים ויישובים ותיקים יישובים  צות
המדינה הקמת לפני איכלוסם: למועד בהתאם

הקמתה. לאחר או (15 v 1948)

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,
י באוכלוסייתה.י נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה,

מקורות

מבוססים ביישובים האוכלוסייה אומדני
ועל 1972 מפקד של הארעיות התוצאות על
ביטוי לידי שבאו כפי בהם, שחלו השינויים

הבאים: במקורות
לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

נפש. מ2,000 פחות המונים היישובים

המתקבלת יישוב, בכל התושבים תנועת ב.
האוכלוסין. מרשם מקובץ

ת מ> פנ> 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
המדו כתובתם על להודיע באו וכאשר כתובת
יישוב יישובים"; בין כ"תנועה הדבר צוין יקת,
ידוע". "לא כמובן היה כאלה, במקרים היציאה,

כוללים: כפריים יישובים
2,000 עד מונה אוכלוסייתם אשר יישובים א.
יוצאים חקלאיים). אינם אם (גם תושבים
אגדי בתחום הנמצאים היישובים זה מכלל
לקיבו פרט וחיפה אביב תל של הערים

חקלאיים. ספר ,ובתי מושבים צים,
בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים ב.
נכללו לא ואשר תושבים ל10,000 2,000
יישו אין (ביום העירוניים היישובים בין

זו). בקבוצה יהודיים בים
כדלקמן! מתחלקים הכפריים היישובים

הייצור, בו אשר כפרי יישוב הוא כפר
כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,

פרטי. בסיס על

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
מבוסם 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,
ביי הן נכללים אלה יישובים ומעלותתרשיחא.
הלאיהודיים; ביישובים והן היהודיים שובים
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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

משפחות
מבוס וגודלן המשפחות על האומדנים
אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על סים
הדגי ושיטת וביצועז ארגונו הסקר' מבנה (על
.עבודה  י"ב פרק מבוא ראה והשקלול מה

ושבר).
את משפחה הגדרת חופפת זה סקר לצורר
בקיבה) 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
האוכלוסייה את כוללים אינם אלד, אומדנים

במוסדות.

דמוגרפיות תכונות

מקורות
גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ויבשת
ב1948ו\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

האומדנים חישוב שיטת
תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים
המצב את ומתארים לשנה אחת נערכים אחרות'
השנים מספר הוא הגיל הלוח. שנת בסוף

האומדן. תאריך עד לאדם שמלאו השלמות
מסוימת, שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על מבוסם
זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים כל הזזת עם

פרסומים

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (274)
'1 חל?  (19481964)

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 ! 1969)

1990 עד בישראל האוכלוסייה תחוית (393)

בישר האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (403)
(1971 ; 1970) אל

(19691971) בישראל יהודים של פנימית הגירה (449)

מיוחדים 8רסומים
א' חלק  תש"ט) בחשון (ו' 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)

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)
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 היישובים רשימת 1 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  ווו 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 ב' 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 האוכלוסין מפקד פרסומי

ו חלק ירושלים מזרח
וו חלק ירושלים מזרח

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

וביישו יישוב צורת טבעי, אזור לפי אוכלוסייה (1)

ארעיים) (נתונים גדולים בים
(סיכו ותתרבעים רבעים ערים, באגדי אוכלוסייה (2)

ארעיים) מים
היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה (3)

בישראל העירוניים

טכניים פרסומים
(1958) ליישובים סמלים מפתח (3)

(31 ו0ג 1959) ליישובים סמלים מפתח (7)
שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים (9)

(31 )01 1969)
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (12)

(31 xn 1961 וליום 22 v 1961 ליום ארעיים
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (14)

(31 <01 1962 ליום נים
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (18)

(31 <01 1963 ליום
וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (20)

(31 XII 1964)
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (23)

(31 1965ו0ג ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (26)

(31 ו1)ג 1966 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (28)

(31 <01 1967 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (32)

(31 ^11968 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (34)

(31 1969ו0ג ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (36)

(31 xii 1970 ליום
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (37)

(31 ו0ג 1971 ליום נים
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (41)
(31 ^11973 ליום

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה (1)

בישראל העירוניים
(סיכומים  1961  והדיור האוכלוסין מפקד (4)

ארעיים)
(נתונים ביישובים האוכלוסייה של סטטיסטיקה (5)

ארעיים)
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (6)

(22 v 1961 ליום ארעיים נים
חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (7)

סיכומים  המפקד של א' משלב (נתונים  ו
כלליים)

חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (8)
הנפות, לפי המפקד, של א' משלב (נתונים  וו

והמעמד היישוב צורות הטבעיים, האזורים
המוניציפאלי)
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Population estimate האוכלוסייה אומדן

אוכלוסייה קבוצת לפי האוכלוסייה,  ב/1. לוח

Table ii/1 . The population, by population group

אוכלוסייה
ממוצעת

Average
Population

אוכלוסייה
השנה בסוף

Population
at end
ofyear

ממוצעת אוכלוסייה
Average population

לאיהודים

NonJews

יהודים

Jews

I

הבל סך

Total

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at endofyear

לאיהודים

NonJews

יהודים

Jews

הבל סך

Total

De facto population נוכחת אוכלוסייה
Based on the registration 8X11948 התושבים רישום בסיס על

8<0 1948872.7716.7(156.0)XXX

1948758.7671.9

19491,173.91,013.9160.01,059.0901.0(158.0)

19501,370.11,203.0167.11,266.8,1,103.0163.8

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

19531,789.11,590.5198.61,750.41,555.3195.1

19561,872.41,667.5204.91,828.41,626.4,202.0

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
נובחתאוכלוסי יה
בסי מפקדעל ס
196122V

De facto
oקבועהאוכלוסייה npopulatiDejurepopulation

בסיס 1961על 22המפקד Vns us22 V 1961 c eon 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

19662,657.42,344.9312.5, 2,629.22,323.2306.02,653.02,631.0

19672,776.32,383.6392.72,715.22,362.6 :352.72,780.52,711.7

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

19723,200.52,723.64 76.93,146.22,678.2467.73,228.33,179.8

19733,307.52,810.4497.13,251.2i 2,764:3. 486.9 .3,331.13,318.9 ■
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האוכלוסייה גידול מקורות  ב/2. לוח
Table ii/2.  Sources of population increase

Thousands אלפים

מאזן אחוז
מתוך ההגירה
הגידול הכל סך
^/י of Migrat
ion balance
out of total

7= 3:4

גידול אחוז
שנתי
Yearly
percent
of increase

6=4 :I

האוכלוסייה
התקופה גסוף
Population at
end of period

5=1+4

הכל סך
הגידול
Total

Increase

4=2+ 3

ההגירה מאזן
Migration
balance

טב9י ריבוי
Natural
Increase

האוכלוסייה
נתחילת
הו/קופה

Population
at beginning
ofperiod

Jews Vיהודים S

119481973649.6886.71,268.02,160.82,810.45.958.7

119481951649.688.4666.4754.81,404.423.788.3
195219541,404.4101.420.2121.61,526.02.816.6
195519571,526.0100.7136.1236.81,762.84.957.5
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
197219732,636.689.184.7173.82,810.43.348.8

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
19722,636.644.842.287.02,723.63.248.5
19732,723.644.242.5 '86.82,810.43.249.0

NonJewsלאיהודים

19501973160.0262.6+2.12337.2497.134.131.6

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
196119642243.344.00.743.1286.44.21.6
19651971286.4104.40.92172.1458.534.230.9
19721973458.537.31.4238.6497.14.13.6

1969406.316.00.416.4422.74.12.4
1970422.716.80.517.3440.04.12.9
1971440.017.70.818.5458.54.24.3
1972458.518.30.118.4476.93.90.8
1973476.919.01.320.3497.14.36.4

1 As from 15 V 1948.
* See introduction.
3 Excl. the addition of the East Jerusalem population in 1967.

.15 V 19480 1
מגוא. ראה 2

ב1967; ירושלים מזרח אוכלוסיית הוספת כולל לא 3
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה  ב/3. לוח

Table ii/3.  World Jewish population and Jewish population in Israel

End of year, unless otherwise stated; thousands אלפים אחרת; צוין לא US שנ"/ 0וף

1 הכל סך
Total'

שראל Inבי Israel

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

בישראל היהודים
הכל מסך כאחוז
Jews in Israel . י .

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

218X1193117518X1 19312

19353551935

194016,7004672.8 '1940

194511,0005645.11945

194711,2706305.61947

215 V 194811,3006505.715 V 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

196813,7862,43517.71968

196913,8762,49718.01969

197013,9512,56118.41970

197114,2362,63718.5J971

197214,3712,72419.01972

< Crude estimates. Source
2 Census.

American Jewish Yearbook. .American Jewish Yearbook המקור: גולמיים. אומדנים 1

מ5קד. 2
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Geographical Distribution of the Population י האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

אוכלוסייה וקבוצת נ נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/4. לוח

Table ii/4.  Population, by district, subdistrict * and population group

District and subdistrict
Percentages אחוזים

31 ^1
1973

31 ?01
1972

22V
1961

8 XI
1948

Thousands אלפים

31 XII
1973

31 xn
1972

22V
1961

8X1
1948

ונפה מחוז

Total population האוכלוסייה כל

הכל 3,232.323,337.7100.0100.0100.0100.0TOTAL=872.72,179.5סך

ירושלים 87.1191.9349.1362.710.28.810.810.9Jerusalemמחוז District

הצפון 144.0337.1492.2511.716.815.515.215.3Northernמחוז District

צפת 10.845.657.759.31.22.11.81.8Zefatנפת SubDistrict

כנרת 19.543.352.253.52.32.01.61.6Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 59.0120.1180.9188.26.95.55.65.6Yizreelנפת SubDistirct

עכו 54.7128.1201.4210.76.45.96.26.3Akkoנפת SubDistrict

חיפה 175.1370.3496.5509.520.517.015.415.3Haifaמחוז District

חיפה 125.5276.2365.4374.014.712.711.311.2Haifaנפת SubDistrict

הדרה 49.694.1131.2135.55.84.34.14.1Haderaנפת SubDistrict

המרכז 122.3407.0596.0617.914.318.118.418.5Centralמחוז District

השרון 36.9102.5147.0151.54.34.74.54.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 48.9136.5210.1218.05.76.36.56.5Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 4.468.391.494.00.53.12.82.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 32.199.7147.4154.43.84.64.64.6Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 305.7699.3928.2946.835.732.028.728.4Telמחוז Aviv District

הדרום 21.4173.9367.8385.72.58.011.411.6Southernמחוז District

אשקלון 7.276.7161.1168.30.83.55.05.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 14.297.2206.7217.41.74.56.46.5Beerנפת Sheva SubDistirct

ידוע 17.1לא
■ 

 
Not Known
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אוכלוסייה וקבוצת * גפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/4. לוח
(המשך)

Table ii/4.  Population, by district, subdistrict x and population group (cont.)

District and subdistirct

Percentages אחוזים

31 xn
1973

31 xn
1972

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפים

31 XII
1973

31 <01
1972

22V
1961

8X1
1948

ונפה nna

DJewsיהודי

הכל 716.71,932.322,755.522,840.6100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ירושלים 84.2187.7264.7274.712.09.79.69.7Jerusalemמחוז District

הצפון 53.4194.3264.7274.87.610.09.69.7Northernמחוז District
צפת 8.942.653.755.21.32.22.01.9Zefatגפת SubDistirct
כנרת 14.435.439.440.22.11.81.41.4Kinneertנפת SubDistrict

יזרעאל 24.166.696.099.83.43.43.53.5Yizreelנפת SubDistirct
ענו 6.049.775.679.70.82.62.72.8Akkoנפת SubDistrict

חיפה 147.7322.3418.2428.021.116.715.215.1Haifaמחוז District
חיפה 13.312.312.2Haifa■116.4257.6338.1345.916.6נפת SubDistrict
חדרה 31.364.780.182.14.53.42.92.9Haderaנפת SubDistirct

המרכז 106.2380.1550.7570.815.219.719.920.1CentraiDistrictמחוז
השרון 26.585.1U9.1122.73.84.44.34.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8201.4208.96.66.87.37.4Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 1.863.983.385.50.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 32.099.3146.9153.84.65.25.35.4Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 302.1692.6919.2937.443.235.933.433.0Telמחוז Aviv District

הדרום 6.0155.3335.4351.40.98.012.212.4Southernמחוז District
אשקלון 4.876.4160.5167.80.73.95.85.9Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1.278.9174.9183.60.24.16.46.5Be'erנפת Sheva SubDistrict

ידוע Not_17.1לא Known

0lewsNonיהודילא
הכל 156.0247.2476.9497.1100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 2.94.284.488.01.81.717.717.7Jerusalemמחוז District

הצפון 90.6142.8227.5236.858.157.747.747.6Northernמחוז District
צפת 1.93.04.04.11.21.20.80.8Zefatנפת SubDistirct
כנרת 5.17.912.813.33.33.22.72.7Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 34.953.584.888.422.421.617.817.8Yizreelבפת SubDistirct
עכו 48.778.4125.8131.031.231.726.426.3Akkoנפת SubDistirct

חיפה 27.448.078.381.617.619.416.416.4Haifaמחוז District
חיפה 9.118.627.328.15.97.55.75.6Haifaנפת SubDistrict

י חדרה 18.329.451.053.511.711.910.710.8Haderaנפת SubDistirct

המרכז 16.126.945.347.110.310.99.49.5Centralמחוז District
השרון 10.417.427.828.96.67.05.85.8Sharonנפת SubDistirct

הקוה פתח 3.04.78.89.11.91.91.81.8PetahTiqwaנפת SubDistirct
רמלה 2.64.48.18.51.71.81.71.7Ramlaנפת SubDistrict

רחובות '0.10.40.50.60.1נפת 0.20.10.1Rehovot SubDistirct

אביב תל 3.66.79.09.32.32.81.91.9Telמחוז Aviv District

הדרום .15.418.632.434.39.9מחוז 7.56.86.9Southern District
אשקלון 2.40.30.60.61.6.0.10.10.1Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 13.018.331.833.88.37.46.76.8Beerנפת Sheva SubDistirct

According to the present boundaires of the subdistircts.
Inch Israeli residents in the Administered Territoires.

הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי 1

המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל 2
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היהודית האוכלוסייה של תקן ומרחקי כובד1 מרכזי  ג/5. לוח

Table ii/5.  Centres of gravity 2 and standard distances of the Jewish population

End of year שנה קוף

בק"נן) הקן (מרחק פיזור
Distirbution

)standard distance in km.)

Centre of gravity כובד מרכז

50.9

46.4

45.0

43.1

46.9

47.6

47.7

47.8

48.1

49.1

49.9

50.6

51.0

51.3

51.8

52.4

53.4

53.9

54.1

54.1

54.2

54.4

54.5

54.3

54.4

54.9

158.7

151.8

143.8

143.7

144.2

144.3

144.1

144.0

143.8

143.8

143.8

143.6

143.6

143.5

143.2

144.9

144.9

144.8

144.7

144.6

144.6

144.5

144.4

144.4

144.3

145.2

169.0

170.6 '

182.0

181.9

181.7

180.9

180.1 .

: 179.8

179.4 .

178.9 ;

178.1

177.7

 177.3 ,

177.2

175.6

173.8

173.1

172.6

172.2

171.8

171.6

171.2

170.7

170.4

170.1

171.9

1922

1931

8 XI 1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

22 V 1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

/ See:(a)An introductioninGeostatistics, based ona course of מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה *מבוא א) ראה! 1

lectures by Prof, R. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem, תשבי"ז, אקדמו!/ ירושלים/ ים/ יי' בעריכת בקי* ר' פרופ'
Academon, 1966, Chapter 3. tj p*j;j

)b) R. Bachi, Standard Distance Measuresand Related MethodsforSpatialAnalysis,T?hilade\phia, paperof Regioa&l (3
Science Association Vol. X, Zurich Congress, 1962.
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1 ונפה מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות  .6/1 לוח

Table ii/6.  Population density per sq. km., by district and subdistirct :

וגפה מחוז
8 XI
1948

22 V
1961

(■ 31 XII
1972

31 XII
1973

Distirct and subdistrict

הכל 43.1סך .107,6159.0164.2TOfAL

ירושלים 159.5344.5556.7578.4Jerusalemמחוז District

הצפון 44.2101.4148.0153.9Northernמחוז District

צפת 16.467.986.088.3Zefatנפת SubDistrict

גנרת 38.283.1100.3102.6נפת ;Kinneret SubDistrict

   יזרעאל 50.3נפת 100.4. 151.1 . . 157.2.Yizreel Sub^District

עכו' 59.6136.8215.2225.1נפת .Akko SubDistrict

חיפה 209.2433.6581.4596.6מחוז ..Haifa District

חיפה 452.4976.01,291.11,321.5נפת ■Haifa SubDistrict

חדרה 88.6164.8229.7237.4נפת .Hadera SubDistirct

המרכז 100.4327.8479.8497.5Centralמחוז District

השרון 108.2294.7422.3435.4נפת .Sharon SubDistrict

תקוה פתח 175.6480.6739.9767.6גפת ;Petah Tiqwa SubDistrict

רמלה 14.4218.9293.1301.2Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 109.8334.6494.7518.0נפת .Rehovot SubDistrict

אביב תל 1,834.04,113.55.459.95,569.3Telמחוז Aviv District

הדרום 1.512.326.127.3Southernמחוז District

אשקלון 5.860.3126.6132.3Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1.17.616.116.9Beerנפת Sbeva SubDistrict

. See note 1 to Table 11/4. ב/4. ללוח 1 הערה ראה 1
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת ל3י ,* ויישובים (אלפים) אוכלוסייה  ב/7. לוח
Table il/7.  Populaiton (Thousands) and localities x by populaiton group, sub

district and natural region
31 xii 1973

הכל TotalDn1rr<JewsNonJewsסך לאייהודים
We"3יישוביםI*'יישובים|*יישוביםנ0ו! 8

*JSubdistirct
טבעי Locali.glLocali.glLocaliglandואזול natural region

ties11£es ■//tiespS s
a"n

הכל !88423,337.777922,840.611240497.1TOTAסך
ירושלים 64362.760274.7588.0Jerusalemנפת SubDistrict

יהודה 32341.529253.7487.8Judeanהרי Mountains
יהווה ;3221.2312i.o1שפלת 0.2Judean Foothills
צפת 5859.35455.2441Zefatבפת SubDistrict
חולה 2325.223קמק ,25.10.1Hula Basin

מזרחי עליון ,2624.22321.63גליל 2.6Eastern Upper Galilee
הצור 99.888.411.4Hazorאזור Region
ננרת 40.23213.3Kinneret'4453.541נפת SubDistrict

2436.52434.911.6Kinrotגנרות
מזרחי תחתון .2017.017גליל 5.33111.7Eastern Lower Galilee
יזרעאל 112188.28799.825988.4Yizreelנפת SubDistrict
שאן בית .20עמק 19.020 .19.00.0Bet Shean Basin

חרוד 106.095.410.7Harodעמק Valley
כיכב 94.641.752.9Koihavר0ה Plateau

יזרעאל '.43עמק 42.74040.6: 32.1Yizreel Basin
מנשה 73.673.60.0Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 23112.2729.516982.7NazarethTir'anהרי Mts.
עכו 852/0.74979.8384131.0Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון :2186.546.6174גליל 79.9Western Lower Galilee
יחיעט 21222.6Yehiam;1927.885אזור Region
אילון 167.8133.93iאזור 3.9Elon Region
נהריה :■1840.71634.52אזור 6.2Nahariyya Region
עבו :1147.9829.64אזור 18.3Akko Region

חיפה ■3*■24374.021345.9נפת 28.1Hoi/a SubDistrict
חיפה 24374.021אזור .345.9... 43; 28.1Haifa Region
חדרה '7.2135.55282.120נפת 53.5Hadera SubDistrict
הכרמל 1511.0137.123.9Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 107.39.7010.2Zikhronאזור Ya'akov Region
אלכסנדר ;1834.440.714הר 33.7Alexander Mountain
חדרה 2982.926אזור .67.2■, 315.7Hadera Region

השרון 8,57J/.J78122.7728.9Sharonנפת SubDistrict
85151.578122.7728.9Sharonשרון

תקוה פתח \51218.048208.93נפת 9.1Petah Tiqwa SubDistrict
השרון 2570.224דרום ..67.412.8Southern Sharon

תקוה פתח 26147.824141.426.4Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 4694.04685.528.5Ramlaנפת SubDistrict
לוד .4694.0אזור 4685.5: 28.5Lod Region

רחובות nsi46154.446153.80.6Rehovot SubDistrict
רחובות 3579.43579.00.4Rehovotאזור Region

לציון ראשון .1174.91174.8אזור . . 0.2Rishon LeZiyyon Region

אביב תל 9.3Tel./9946.819937.4/נפת Aviv SubDistrict
אביב תל 19946.819אזור :937.419.3Tel Aviv Region

אשקלון 0.6Ashqelon___95168.395167.8נפת SubDistrict
מלאכי 4226.042א;יר ,25.90.1Malakhi Region
לכיש 2229.222אזור '29.10.1Lakhish Region
אשדוד 148.2148.0.0.2Ashdodאזור Region
אשקלון 3064.93064.80.2Ashqelonאזור Region
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טבע* ואזור נפה אוכלוסיית, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  ר. ב/ ליח
(המשך)

Table ii/7.  Population (thousands) and localities 1 by population group, sub
district and natural region (cont.)

31 xii 1973
הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהידיס

xיישוביםנפה 0£ יישובים3■
.. c* 0
n wיישובים£|J i

n ■3
Subdistrict

סב8י .~LocaliLocalijואזגר aLocaliand natural region
tiesa aties9 an S,. ties

a

שבע באר 183217.4Si183.622סת 33.8Beer Sheva SubDistrict
גרר 3115.73115.70.0Gerarאזור Region

בשור 2817.52817.4אזור 0.0Besor Region
שבע באר 7133.37100.122אזור 33.1Beer Sheva Region
צפונית 30.730.7ערגה ■0.0Northern Arava
דרוכלית 314.5314.0ערבה 0.5Southern Arava

הגנב 1135.81135.7הר
 

0.1Negev Mountains

1 Bedouin tribes are not included in the localities; As for the
mixed localities see introduction. 2 See note 2 to Table II/4.

היישיביג! בדבר ביישוגי0; כלוליט אי01 הבדוימ שגנוי 1

ב/4. ללוח 2 הערה ראה 2 מבוא. ראה המעורבים,

היישוב גודל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה  ב/8. לוח
Table ii/8.  Population (thousands) and localities, by size of locality

End of year שנה סיף

Localities1 י Populationיישובים 1אוכלוסיית יישובים
Localities1

אוכלוסייה
Population

ביישוב תושבים
Population in locality

1953197219731953197219731953197319531973

Ahsolute n

הכל 8488848841,669.423,337.7סך 23,232.3

7I Ifl

100.0

D

100.0100.0100.0
TOTAL

0999439365.02.02.011.14.10.30.1
100199148959323.014.614.517.410.51.40.4
200499362415413116.5136.7136.6 '42.746.77.04.1
5009999917217865.1110.4114.911.720.13.93.4

1,0001,99946363465.251.648.15.43.83.91.4
2,0004,999574951178.0162.9170.56.75.810.75.1
5,0009,999202627139.9174.5188.62.33.18.35.7
10,00019,99992322135.7322.0315.01.12.58.19.4
20,00049,999101818269.5584.8579.21.22.016.117.4
50,00099,99955389.4356.20.610.7
100,000 +367651.51,232.71,358.30.30.839.040.7

בדוים 20.144.046.21.21.4שבטי
Bedouin tirbes

ליישובים pna 0.1___4.14.1נרים
Living outside localities

Excl. Bedouin uibes, numbeirng 40 at the end of 1973.
See note 2 to Table n/4.

29 אוכלוסייה
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  ב/9. לוח

שנה סוף

1972

אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישובים
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

מוחלטים מספרים

8732,179.588423,232.3

657,697.9952,725.7
251,409.3312,222.6
40238.664503.1

80S481.6789504.0
39139.638145.9
129100.310071.0
346120.6349128.5
204.0285.8
22877.122790.0
429.044.0

426.74714.6
4.14.1

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

22,755.5

476.9

779

112

1,932.4

247.1

771

631,634.5862,488.6
231,347.0292,052.0
40287.557436.7

ג.264ג708297.969
1346.1

5739.94323.9
346120.2349128.2
204.0285.8

22877.022789.8
42.0
406.54614.4

2.22.1

1109

863.416237.1
862.38170.6

1.2866.4

101183.796239.8
2693.538145.9
7360.45747.1

0.60.6
27.044.0

20.210.1
1.92.0

כולל סך
עירונית אוכלוסייה

ערים
עירוניים יישובים

כפרית אוכלוסייה
גדולים בפרים
קטנים בפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
בדוימ ושבטי ארעיים יישובים

וכוי חוות מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

יהודים
עירונית אובלוסייה

ערים
אחרים עירוניים יישובים

כפרית אוכלוסייה
גדולים בפרים
קטנים כפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
ארעיים יישובים

ובו' חוות מוסדות,
ליישובים מחוץ ברים

לאיהודים
עירונית אוכלוסייה

ערים
אוורים עירוניים יישובים

כסרית אוכלוסייה.
גדולים כפרים
קטגים כפרים

וקיבוצים מושבים
בדוים שבטי

וכוי חלות מיפדות,
ליישובים מחוץ גרים

.1973 בסוף 40 שמספרם הבדוים שבטי את בולל אינו 1
ב/4. ללוח הערה2 ראה 2

population 30



Table ii/9.  Population (thousands) and localities J, by type of locality and
population group

nd of year

Populationאוכלוסייה._1973

Type of locality and population group
19721973אוכלוסייהיישובים
LocalitiesPopulation

Absolute NumbersאוזיםPercentages

23,337.7 884100.0100.0GRAND TOTAL

2,863.6 10484.485.8Urban population
2,288.5 3168.868.6Towns
575.1 7315.617.2Urban localities

470.6 78015.614.1Rural population
110.1 324.53.3Large villages
69.2 982.22.1Small villages
127.9 3494.03.8Moshavim
6.5 290.20.2Collective moshavim

91.7 2272.82.7Qibbuzim
46.2 1.41.4Temporary localities and Bedouin tribes
14.9 450.40.4Institutions ,farms etc.
4.1 0.10.1Living outside localities

22,840.6 779100.0100.0JEWS

2,572.4 8390.390.6Urban population
2,111.5 2974.574.3Towns
460.9 5915.816.2Other urban localities

264.7 6919.79.3Rural population
Large villages

22.3 420.90.8Small villages
127.5 3494.74.5Moshavim
6.4 290.20.2Collective moshavim

91.6 2273.33.2Qibbuzim
Temporary localities

14.8 440.50.5Institutions, farms etc.
2.1 0.10.1Living outside localities

497.1 112100.0100.0NONJEWS

291.2 2349.758.6Urban population
177.0 835.835.6Towns
114.2 1513.923.0Other urban localities

205.9 8950.241.4Rural population
110.1 3230.622.1Large villages
46.9 569.99.4Small villages
0.6 0.10.1Moshavim, qibbuzim
46.2 9.29.3Bedouin tribes
0.1 10.00.0Institutions, farms etc.
2.0 _0.40.4Living outside localities

Excl. Bedouin tribes, numbering 40 at the end of 1973.
See note * to table II/4.
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הארגונית והשתייכותו יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים  ב/10. לוח

Table ii/10.  Localities and population, by type of locality and organizational
aiffliation
31 xii 1973

(אלפים)Localitiesיישובינ אוכלוסייה
Population (thousands)

יהודים יהודיםמזה: מזה:
Thereof: JewishThereof ; Jews

יישוב lypeצורת oi locality ana

ארגונית הכלוהשתייכות הכלסך eg"sorganizationalסך aiffliation .
TotalחדשיםותיקיםTotalgjjn * £ a 

VeteranNewca 3
A." ~
aa

כולל 188429548423,337.72,114.6722.5GRANDסך TOTAL

עירוניים 10444442,863.62,002.5569.9URBANיישובים LOCALITIES

הכל סך  312092,288.51,779.6331.9Townsערים  total
292092,240.61,779.6331.9Jewishיהודיות

8לאיהודיות


172.0


NonJewish

עירוניים .732435575יישובים 1222.8238.1Other urban localities  total
הכל 8ך אחרים

592435465.5222.8238.1Jewishיהודיים
15לאיהודיים


111.8


NonJewish

כפריים 780251440470.6112.1152.6RURALיישובים LOCALITIES

הגל סך  1302220179.311.510.8Villagesכפריט  total
42222022.511.510.8Jewishיהודיים

88לאיהודייט


156.8


NonJewish

הכל סך גדולים 32110.1Largeכפרים villages  total
Jewishיהודיים

32לאיהודיים
110.1


NonJewish

הכל סך  קטנים 98222069.211.510.8Smallכפרים villages  total
42222022.511.510.8Jewishיהודיים

56לאיהודיים


46.8


NonJewish

ומושבים 37886292134.431.1102.8Moshavlmמושבים and collective moshavim
שיתופילם

הכל סך  34979270127.928.898.8Moshavimמושבים  total
המושבים 2174717079.717.661.9Moshavimתנועת Movement
המזרחי 5665025.22.922.3HaPoelהפועל HaMizrahi
החקלאי 35152011.55.56.0Halhudהאיחוד HaHaqlai
הציוני 122103.90.53.4HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 9182.50.12.4Poaleפועלי Agudat Yisrael and Agudat
ישראל Yisraelואגודת

8g1.61.6Uerulהרות
האכרים 6331.60.80.8Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 6511.91.40.4Noללא afBliatioD

population 32



(המשך) הארגונית והשתייכותו יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים  ב/10. לוח
Table ii/10.  Localities and population, by type of locality and organizational

afifliation (cont.)
31 xii 1973

(אלפים)Localitiesיישובינ אוכלוסייה
Population (thousands)

יישוב צורת

יהודים :,7m
Thereof: Jewish

יהודים מזה:
Thereof: Jews

Type of locality and
nn

ארגונית הבלוהשתייכות סך
Totalותיקים

Veteran
חדשים
New

הכל סך
TotalIII||I

a

l|l
a

organizational aiffliation

הכל סך  שיתופיים 297226.52.34.1Collectiveמושבים Moshavim  total

המושבים 10552.11.50.6Moshavimתנועת Movement

המזרחי 4הפועל


41.7


1.7HaPoel HaMizrahi

הציוני .העובד 6151.00.20.7HaOved HaZiyyoni

440.70.7Heartחרות

ישראל אגודת 220.30.3Po'aleפועלי Agudat Yisrael

החקלאי 3120.70.60.1Halhudהאיחוד HaHaqlai

הכל סך  2271349391.765.026.5Qibbuzimקיבוצים  total

הארצי 75403532.122.39.7HaQibbuzהקיבוץ HaArzi

והקיבוצים הקבוצות 76502628.521.07.5Ihudאיתוד HaQevuzot VeHaQibbuzim

המאוחד 55342124.317.76.5HaQibbuzהקיבוץ HaMeuhad

המזרחי 11564.32.51.8HaPoelהפועל HaMizrahi

הציוני 5321.51.10.4HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 3120.80.30.5Poaleפועלי Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 2110.10.00.1Noללא afifliation

בדוים 46.2שבטי



Bedouin tribes

 וכוי חוות מוסדות,
הכל סך

4593514.94.410.4Institutions, farms, etc.  total

חקלאיים ספר 11564.52.51.9Agirculturalבתי schools

אחרים חינוך 154115.31.93.4Otherמוסדות educational institutions

רפואה 1מוסדות


10.2
0.2Medical institutions

כפריים 15מרכזים


153.2


3.2Rural centers

אתרים 221.71.7Otherמוסדות institutions

לאיהודיים מוסדות
1

0.1
Non Jewish institutions

ליישובים מחוץ XX4.1נרים


2.1living outside localities

< Excl. Bedouin tirbes numbering 40 at the end of 1973.
* Seenote > to table II/4.

.1973 בסוף 40 שמספרם בדוים שבטי כולל אינו 1

ב/4. ללוח 2 הערה ראה *
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♦♦שוב וצורת נפה מחוז, ל3> אוגלוס"ה,  .11/3 לוח

3 ו xii 1973
אלפים

הכל 0ך
Total

עירוניים Urbanיישובים localitiesכפריים יישובים

ונפה nrar
הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
אתרים
Other
urban
localities

הכל סך
Total

אוכלוסייה קנוצת
Population group

יהודים
Jews

לאיהודינ:
NonJews

יהודים
Jews

,!לאיהודים
NonJews

הכל 3,337.72,863.62,572.4291.22,288.5575.1470.6205.9"סך 264.7

ירושלים 362.7343.2258.085.2326.416.819.52.8מחוז 16.7

הצפון 511.7292.5189.0103.5169.3123.2219.2133.4מחוז 85.9

צפת 59.336.035.90.114.421.623.34.0נפת 19.3

כנרת 53.532.325.17.225.37.021.26.1נפת 15.0

יזרעאל 188.2110.463.447.054.456.077.841.4נפת 36.4

ענו 210.7113.864.649.275.2.38.696.981.8נפת 15.2

חיפה 509.5454.5404.550.0288.5166.055.031.5מחוז 23.5

חיפה 374.0361.0339.721.4254.4106.613.06.7נפת 6.2

חדרה 135.593.564.828.734.159.442.024.8נפת 17.2

המרכז 617.9535.3493.741.6378.2J57.J82.65.5מחוז 77.1

השרון 151.5118.191.027.177.340.633.41.8נפת 31.6

תקוה פתח 218.0200.5194.75.7129.670.917.53.4נפת 14.1

רמלה 94.078.069.78.369.28.816.00.3נפת 15.8

רחובות 154.4138.8138.30.5101.936.915.60.1נפת 15.5

אביב תל 946.8945.2935.99.3880.165.11.60.0מחוז 1.6

הדרום 385.7292.9291.31.6246.046.992.832.7מחוז 60.1

אשקלון 168.3132.8132.30.5115.317.535.50.1נפת 35.4

שנע באר 217.4160.1159.01.1130.729.457.332.6נפת 24.6

ב/4. ללוח * הערה ראה 1

population 34



Table ii/1 1 . Population, by district, subdistrict and type of locality

31 xii 1973
Thousands

Rural localities


כפרים
גדולים
Large

כפרים
קטנים
Small

מושבים
Moshavira

'מושבים
שיתופיים
Collective

קיבוצים
Qibbuzixn

שבטי
בדוים

Bedouin

מוסדוח,"
וכי' חוות
Institu

pnoonj
ליישובים
Living

 ^\ 1 1tc 1it ^

District and subdistirct

villagesvillagesmoshavimtribesfarms. etc.localities

110.169.2127.96.591.714.9 46.24.1TOTAL

3.312.20.52.31.1 0.1Jerusalem District

87.740.427.11.948.10.6 12.50.9Northern District


6.16.4

10.8
 

Zefat SubDistirct


6.42.60.28.30.6 2.80.2Kinneret SubDistrict

24.214.011.50.721.6 5.50.4Vizreel SubDistirct

63.514.0 6.7no 7.3 4:20.3Akko SubDistirct ~

19.811.75.70.710.14.3 1.11.6Haifa District

4.71.21.0
 ■2.91.3 1.10.9Haifa SubDistirct

15.110.54.70.77.23.1 0.7Hadera SubDistrict

2.610.847:12.114.74.3 1.0Central District


6.618.40.86.51.0 0.2Sharon SubDistrict

2.61.710.10.12.50.3 0.2Petah Tiqwa SubDistrict


0.311.90.22.41.0 0.3Ramla SubDistirct

2.36.71.03.22.0 0.4Rehovot SubDistrict


0.4


0.30.9 0.1Tel Aviv District

' 3.035.51.216.43.8 32.60.4Southern District


23.11.08.72.4 0.3Ashqelon SubDistrict

3.012.40.27.71.4. 32.60.1Beer Sheva SubDistirct

<_ /Seenote1 to table n4.
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ולןבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה 1 יישובים  ב/12. לוח
אוכלוסייה

Table ii/12.  Localities J and population (thousands), by municipal status and
population group

31 xii 1973
הכל יהודיםTotalסך :narThereof: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוניטאוכלוסייה"שוניםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

הכל 88423,337.777922,840.6TOTALסך

312,288.5292,111.5Municipalitiesעיריות

מקומיות 115680.669465.5Localמועצות Councils

אזוריות 7013273.4674255.2Regionalמועצות Councils

מעמד 37487.772.8Noדוסרי municipal status

ליישובים מחוץ גרים
4.1


2.1Living outside localities

אזוריות 701273.4674255.2Regionalמועצות Councils

53.553.5Onoאונו

30.530.5Allonaאלונה

173.8173.8Eshkolאשכול

טוביה 219.2219.2Beerבאר Tuvya

שמעון 114.9114.8Beneבני Shimon

שאן בית 197.0197.0Biqatבקעת Bet Shean

63.363.3Brennerברנר

72.172.0Cederotגדרות

228.3228.2Gezerגזר

רווה 2.072.0Ganרגן Rave

157.5134.9Gaatonגעתון

2713.22210.1HaGilboaהגלבוע

העליון 3312.23312.2HaGalilהגליל HaEIyon

התחתון 143.3143.3HaGalilהגליל HaTahton

השרון 104.2104.2Hadarהדר HaSharon

72.072.0HaYarkonהירקון

הצפוני 83.383.3MaSharonהשרון HaZefoni

התיכון 113.6113.6HaSharonהשרון HaTikhon

1135.8105.1Zevulunזבולון

אילות 50.650.6Hevelחבל Elot

יבנה 94.394.3Hevelחבל Yavne

population ' 36



וקבוצת מוגיציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה י יישובים  ב/12. לוח
(המשך) אוכלוסייה

Table ii/12.  Localities * and population (thousands), by municipal status and
population group (conh)

31 xii 1973

מוניציפאלי מעמד

הבל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

Municipal status יישובים
Localities

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

אוגלוסייה
Population

אשקלון 176.6176.6HofAshqelonחוף

הכרמל 247.8227.6HofHaKarmelחוף

השרון 12תוף .4.9124.9Hof HaSharon

113.5113.3Yoavיואב

114.3114.3Yizreelיזרעאל

155.3155.3Lakhishלכיש .

137.0137.0Megiddoמגידו

208.0208.0Modiimמודיעים

יהודה 6119.45716.7Mateמטה Yehuda

197.1186.5Meuasheמנשה

~ הגליל 14מעלה  3,714  3.6Maale HaGalil

אפק 115.8115.8Mifalotמפעלות Afeq

הגליל 207.9175.9Meromמרוט HaGalil

176.1176.1Merhavimמרחבים

הגליל 44.0Merkazמרכז HaGalil

שורק 51.451.4Nahalנחל Soreq

62.662.6Naamanנעמן

צור 92.982.8Sullamסולם Zor

165.4165.4Azzataעזתה

הירדן 208.4208.3Emeqעמק HaYarden

חפר 4720.44318.7Emeqעמק Hefer

לוד 106.4106.4Emeqעמק Lod

167.0167.0Qishonקיקיון

נגב 41.441.4Ramatרמת Negev

הננב n4.2114.2Shaarשער HaNegev

156.5156.5Shaifrשפיר

50.850.8Tamarתמר

' Excl. Bedouin tirbes. 2 See note 2 to Table 11/4.
' Ind.one Bedouin tirbe. * Incl. 39 Bedouin tribes.

.4 בן ללוח 2 הערה ראה 2 בדוים. שבטי כולל לא 1

בדוים. שבטי 39 כולל * אחד. בדוי שבט כולל נ
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231 ןאנ ב1973 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה  ב/13. לוח

Table ii/13.  Population in localities * numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 1973 2

אלפים שנה; ;Endofyearסוף thousands

יישוב
8X1
1948

19501952195522V
1961

196520V
1972'

1973Locality .

יהודה 1.310.611.910.310.614.516.6Orאור Yehuda
עקיבא 1.21.73.26.06.46.6Orאור Aqiva

0.30.55.39.712.814.0Elatאילת
פחם' אל 4.45.66.17.59.513.314.5Ummאם al Fahm

0.64.68.38.39.4Ofaqimאפקים
■ אשדוד 4.623.440.548.2Ashdod
אשקלון

5.112.516.624.336.343.146.1AsbqeJon

גרביה אל 3.53.84.75.97.68.1Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.314.520.543.565.284.190.4Beerבאר Sheva

ן, שאן, 2.93.76.49.712.711.312.0Betבית Sbean
שמש 0.22.73.07.09.910.11MBetבית Shemesh

■■ ברק 9.314.320.528.047.060.474.179.3BeneBeraqבגי
2.35.510.016.031.753.199.8110.8Batבתים Yam

9.612.014.519.830.938.848.550.4Givatayimגבעתיים
י י שמואל 1.92.83.13.33.54.45.15.6Giv'atגבעת Shemuel

0.12.53.53.94.55.05.45.4Gederaגדרה

כרמל אל 3.03.34.14.86.26.6Daliyatדאלית al Karmel
דימונה


0.35.018.423.726.3Dimona

השרון 3.53.612.612.111.212.213.514.2Hodהוד HaSharon
.. .,., ., 5.312.218.621.026.934.141.244.3Herzeliyya■הרצליה,

. ■.  11.815.021.0.22.525.629.531.934.1Haderaחדרה
9.617.126.030.549.069.998.0106.7Holonחולון

.■.., ■ 98.6140.0150.6158.7183.0204.5218.7225.8Haifaחיפה
הגלילית חצור

2.04.65.25.35.5Hazor HaGelilit

5.512.216.216.820.823.323.825.3Tiberiasטבריה
": 5.15.56.17.69.411.712.7Taiyibeטיבה

.. , , . 3.64.04.55.56.48.38:7Tiraטירה
כרמל 5.213.812.811.012.914.615.5Tiratטירת Karmel

3.23.84.35.36.68.69:4Tamraטמרה

■. ■■..■,>.■:■■. ,.. 1.51.62.35.48.010.110.5Yavne_יבנה .

0.03.14.66.06.97.68.99.6Yehudיהוד
:  ;■ . '1.72.02.53.34.95.3Yaifיפיע

0.10.51.64.65.86.3Yeruhamירוהט
"' 84.0123.0142.7146.1167.4191.7304.5326.4Jerusalemירושלים

בנא 2.73.03.44.35.2516Kafarכפר Kaona
סבא 5.512.216.916.017.921.526.529.6Kefarכפר Sava
אסם ק 1.82.02.63.44.95.2Kefarכפר Qasem
קרע. 1.92.22.93.65.05.3Kafarכפר Qara1
כרמיאל


0.93.86.0Karmi'el

1.112.115.517.219.024.230.533.2Lodלוד

3.13.44.05.06.47.0Magharמגאר
העמק 0.12.74.07.79.911.0Migdalמגדל HaEmeq

מעלותתרשיחא"
1.21.33.34.75.15.4MaalotTarshiha ,.

population: 38



31 xii ב1973 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה  ב/13. לוח
■■(■■. . (המשך) ■h',

Table ן/ה 3.  Population in localities * numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 19732 (cont.)

■/ !.. :

אלפים שנה: :Endofyearסוף thousands

יישוב
8X1
1948195019521955

22V
19611965

20V
19723

1973Locality

1.75.09.09.814.619.524.027.2Nahariyyaנהריה
ציונה 9.510.510.912.011.712.6Nes"2.36.5נס Ziyyona

20.020.722.225.029.133.335.4Nazareth,נצרת
עיליוו 4.310.914.818.0Nazerathנצרת Illit

2.96.56.57.28.19.39.49.5Nesherנשר
2.94.35.66.2Netivot.נתיבות
11.623.026.531.041.354.670.777.5Netanyaמעיה

סתנץ
..

3.94.35.16.48.49.1Sakhnin

4.012.216.619.225.232.334.435.5Akkoעכו 1

2.56.29.610.313.816.517.419.0Afulaעפולה ,

2.62.93.74.56.06.5Arrabeעראבה
ערד

1.35.47.5Arad

כרכור חנה 9.76.613.510.610.612.913.614.5Pardesפרדס HannaKarkur
תקוה 21.931.841.044.854.068.992.4100.0Petahפתח Tiqwa

2.35.57.78.810.712.913.614.4Zefatצפת

2.02.33.03.75.05.4Qalansawaקלנמוה
אונו 0.41.46.88.08.210.615.916.9Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.014.216.319.123.727.028.6Qiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.85.56.09.612.318.020.7Qiryatקרית Bialik
גת 10.115.619.221.0Qiryatקרית Gat

טבעון 3.04.57.17.79.59.99.810.7Qiryatקרית Tivon
ים 0.97.88.89.010.314.319.822.0Qiryatקרית Yam

מוצקין 3.54.26.07.78.912.317.619.0Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 0.62.74.67.08.89.4Qiryatקרית Malakhi
שמונה קרית

1.43.36.311.815.115.216.1Qiryat Shemona

העין 5.97.08.19.310:311.812.3Roshראש HaAyin
.לציון. 10.418.020.521.527.936.551.958.6Rishonראשון LeZiyyon

12.518.223.026.029.032.839.243.3Rehovotרחובות
1.512.619.221.723.227.3רמלה 34.136.0Ramla ■' ,
גן 17.230.042.058.590.8102.6117.5121.0Ramatימו Gan .

השרון 1.13.27.6.7.310.514.220.122.4Ramatומת HaSharoh
5.97.89.0.9.5,10.111.014.917.2Raananaרעננה .

0.41.03.56.57.58.0Sederotשדרות
3.94.75.47.28.811.812.5Shefaramשפרעם ,

אביביפו 248.5335.0349.6359.7386.1392.1362.9367.6Telתל AvivYafo

1 The estimates between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census. 2 Ac
cording to the 1973 jurisdiction. 3 Provisional data of the
census. When ifnal data are available, estimates for previous
years will also be corrected.

תוקנו ו1961) 1948) המפקדים שני בין האומדנים 1

.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות נהתאם
ארעיים נתונים 3 ב1973. השיפוט תחום לסי 2

גם יתוקנו סופיים, נתונים שיתקבלו אחרי המפקד. של
קודמות. לשנים האומדנים

39 אוכלוסייה .



Infernal migration פנימית הגירה

יישובים, ובין יישובים בתון יהודים של פנימית ב/14.הגירה לוח
ונפה מחוז לפי

Table ii/14.  Internal migration of Jews withinand between localities, by
district and subdistrict

District and subdistirct

יישוביט בין
Between localities

מאזן
Balance

יוצאים
Left

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
locality

ובפה מחת

numbersAbsoluteVמוחלטיםמספרים

1965108,320128,824128,8241965
196697,41993,99393,9931966
196792,97578,12478,1241967

196894,13187,51587,5151968

1969128,553113,927113,9271969

197097,00999,87199,8711970
1971100,447103,425103,425

1971

197299,79897,87797,877


1972

הכל 0ך  197388,50799,02599,025
1973  TOTAL

ירושלים 9,8185,9735,380593Jerusalemמחוז District

הצפון 8,8279,25012,6793,429Northernמחוז District

צפת 4411,3692,268899Zefatנפת SubDistrict

כנרת 5069821,523541Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 4,3813,7695,0061,237Yizreelנפת SubDistrict

עבו 3,4993,1303,882752Akkoנפת SubDistrict

חיפה 12,17312,84514,6201,775Haifaמחוז District

חיפה 10,48810,18910,966777Haifaנפת SubDistrict

חדרה 1,6852,6563,654998Haderaנפת SubDistirct

י המרכז 19,02822,36016,8735,487Centralמחוז District

השרון 4,7454,1433,940203Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח .7,5998,3275,2783,049Petabנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 2,4832,8753,604729Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 4,2017,0154,0512,964Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 22,90034,09531,7992,296TelAvivמחוז District

הדרום 15,73913,58313,982399Southernמחוז District

אשקלון 6,3645,4575,4507Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר Be'er.9,3758,1268,532406נפת Sheva SubDistrict

ידוע 3,6922,773Not'22919לא known

population 40



יישובים, ובין יישובים בתוד יהודים של פנימית הגירה ב/14. לוח
(המשך) ונפה מחוז לפי

Table ii/14.  Internal migration of Jews withinand between localities, by
district and subdistrict (cont.)

Distirct and subdistrict

יישובים בין
Between localities

מאזן
Balance

יוגאים
Letf

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
locality

ונפה nna

Rates 2 שיעורים2
196547.756.856.81963

196641.940.540.5
1966

196739.333.133.1


1967

196839.136.336.3


1968

196952.246.246.2


1969

197038.439.539.5


1970

197138.739.839.8


1971

197237.336.536.5


1972

הכל סך  1973 . _31.7.3S535.51973  TOTAL

ירושלים 36.522.220.02.2Jerusalemמחוז District

הצפון 32.834.447.112.7Northernמחוז District

צפת 8.125.241.816.6Zefatנפת SubDistirct

כנרת 12.824.738.413.7Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 44.938.651.312.7Yizreelנפת SubDistrict

עכו 45.240.450.19.7Akkoנפת SubDistirct

חיפה 28.830.434.64.2Haifaמחוז District

חיפה 30.729.932.12.2Haifaנפת SubDistrict

חדרה 20.832.845.212.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז 34.040.030.29.8Centralמחרז District

השרון 39.434.432.71.7Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 37.140.725.814.9Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 29.534.242.88.6Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 28.046.827.019.8Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 24.736.834.3מחוז ■2.5Tel Aviv District

הדרום 46.039.740.81.1Southernמחוז District

אשקלון 38.933.333.3נפת


Ashqelon SubDistrict

שבע באר 52.445.547.72.2Be'erנפת Sheva SubDistirct

' See explanation in introduction..
2 Per 1 ,000 of the average population.

במבוא. הסבר ראה 1

הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 2

41s אוכלוסייה



Demographic characteristics דמוגרפיות תכונות

וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/15. לוח
Table ii/15.  Population, by population group, sex and age

■ : 31 xii 1973

NonJews לאיהודים

נקבות
Females Males

הכל סך
Total

Jews יהודים

נקבות
Females Males

הבל סך
Total

Grand total כולל סך

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

Thousands
244.0 2S3.1

10.3

37.3

39.0

32.8

24.8

19.2

16.0

12.9

11.1

:9.3

7.6

. .5.7 .

,ל 4.3

1;!'3^3

' ■ 2.7

1.8

'21.4

15.5

10.9

39.2

42.1

35.0

27.2

19.8

16.7

13.5

11.3

,87

7.1

5.1

3.7

3.8

2.9

■ 2.6

1.5

2.0

20.6

14.9

497.1

21.2

76.5

81.1

67.8

52.0

39.0

32.7

26.4

22.4

18.0

14.7

10.8

8.0

8.0

6.2

5.3

3.2

3.8

20.9

15.2

1,403.0

:32.3

122.7

130.4

124.1

128.1

136.1

115.6

' 74.3 ■

: 76.1

74.7 .

! 78.2

72.2

61.0

64.8'

46/3

33:3

18.8"

14.0

30.7

26.1

1,407.4

33.8

129.1

137.2

130.1

134.8

139.8

119.2

73.6

72.6

68.9

67.2

71.4

55.2

64.0

49.3

31.8

17.1

12.3

29.9

25.0

2,810.4

66.1

251.8

267.6

254.2

262.9

275.9

234.8

147.9

148.7

143.6

145.4

143.6

116.2

128.8

95.6

65.1

35.9

26.3

30.3

25.5

1,647.0

42.6

160.0

169.4

156.9

152.9

155.3

131.6

87.2

. 87.2

84.0

85.8

77.9

,' 65.3

69.0

49.6

36.0

20.5

15.8

29.4

24.5

אלפים
1,660.5 3,307.5

44.7 87.3

168.3 328.3

179.3 348.7

165.1 322.0

162.0 314.9

159.6 314.9

135.9 267.5

87.1 174.3

■ 83.9 171.1

. 77.6 161.6

74.3 160.1

76.5 154.4

58.9 ; 124.2

67.8 136.8

52.2 101.8

 34.4 70.4

18.6 39.1

14.3 30.1

28.6 28.9

, 23.4 23.9

total הכל סך
0

14

59

1014

1519

, . 2024

2529

" . 3034

,' 1, .. 3539

. ^40^ , ,,

4549

.,:/a,; 555.?.; ,. :
!>; .■ 60^64 ..;■ .'

'65^69 :

70^74 ■ .  ■

'"J 75^79 "■'

86'+'' '

ממוצע גי$
Average age,:1;■
חציוני גיל

'Median age : י ■

'Dאחוזי Percentages
total הכל ")100.0100.0סך : 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100:0

01432.933.6:. 32.129.930.629.249.650.2. 49.0

1529. ,27.127.526.727.528.027.124.925.2. 24.6

' 304415.315.015.715.715.316.013.413.2: 13.6

456417.416.7 18.119.018.3 '19.78.47.88.9

65 +7.37.27.47.97.88.03.73.63.9

population 42



גקבות ל1000 זכרים ומספר גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/16. לוח
Table ii/16.  Population, by population group, age and number of males per

1,000 females

Endofyear; thousands

Jews יהודים

אלפים שנה; סוף'

יחסגילגיל .
הבל סך
Total0459101415293044456465+ממוצע

Average
חציוני
Median

מינים
Ratio of

ageagesexes

.8.XI1948716.786.957.660.5188.3186.0107.128.228.927.11,069
19491,013.9133.482.681.8273.8251.5153.437.428.126.71.065
19501,203.0163.4102.994.0312.1291.0194.645.028.226.71,053 .

1951  1,404.4193.4136.2107.0351.0.318.8239.1.58.9 .28.226.51,038
19521,450.2200.4155.3106.8350.9324.0251.461.428.226.31,033
19531,483.6207.1167.7108.4348.9324.0261.865.628.226.11,032
19541,526.0212.9178.7115.5348.7328.1273.868.328.226.01.031
19551,590.5216.9194.4128.3355.4329.0292.174.427.625.81,031
19561,667.5220.2209.6150.1364.0336.3309.577.828.125.41,030
19571.762.8222.4223.3176.2374.0348.1336.282.628.225.51,029
19581,810.2218.3230.5192.1379.6352.0350.687.128.325.51,029
19591,858.8218.4234.6204.6389.2352.4368.091.727.925.41,029
19601,911.2218.6233.2219.2401.9358.7380.699.028.725.61,027
19611,981.7220.1231.8231.4427.4369.7395.3106.029.025.91,027
19622,068.9226.2235.1240.9459.5387.5407.5112.229.025.31,025
19632,155.6232.9238.6252.5489.4400.6420.5121.129.125.11,023
19642,239.2238.7242.2259.6517.8411.7439.7129.529.425.01,021
19652,299.1241.5243.4258.7547.5412.1450.8145.129.525.01,019
19662,344.9245.4241.7254.7574.4414.5462.1152.129.724.81,017
19672,383.6248.4240.0251.2600.3412.2472.7158.829.824.71,015
19682,434.8256.0240.7248.8627.6412.9482.7166.130.024.61,014
19692,496.4265.1243.7249.8655.6413.3494.5174.430.024.61,012
19702,561.4275.9246.4250.2684.4415.6503.4185.530.124.71,011
19712,636.6290.3252.2250.2716.1418.3512.2197.330.124.91,009
19722,723.6305.2258.2 N251.7747.1429.0523.7208.730.225.31,007
19732,810.4317.9267.6254.2773.6440.2534.0222.930.325.51,003

NonJewsיהודיםלא

1955198.637.226.926.650.325.121.710.823.017.01,049
1956204.938.227.927.852.526.321.810.422.917.61,054
1957213.239.630.027.655.927.822.210.122.817.0 .1,048
1958221.540.932.927.157.6, 28.423.910.723.016.91,048
1959229.843.035.925.660.424.424.810.723.316.91,050
1960239.245.836.526.762.731.924.810.821.916.81,051
1961252.552.239.327.665.233.324.710.221.816.31,047
1962262.955.141.129.567.035.524.710.021.615.61,048
1963274.557.643.532.268.635.725.411.521.515.81,049
1964286.461.245.835.569.137.225.911.721.315.21,049
1965299.364.048.637.172.238.825.812.821.115.01,051
1966312.567.051.538.974.242.026.312.721.1ilS.O1,051
1967392.780.365.149.593.454.034.316.121.115.21,053
1968406.382.068.052.096.955.335.117.021.315,11,052
1969422.783.872.354.6101.756.636.517.221.215.11,049
1970440.086.075.157.7106.559.737.817.221.115.11,046
1971458.589.377.761.3112.162.239.016.921.015.11,042 '
1972476.993.379.264.8117.364.540.717.121.015.11,040
1973497.197.781.167.8123.666.841.518.620.915.21,037

43 זווכלוםייה



לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  ב/17. לוח
Table ii/17.  Jews born abroad, by country of birth

אלפים שנה; ;Endofyearסוף thousands

לידה 8X1ארץ
1948195119541960196419721973Country of birth

הכל 463.01,046.71,047.11,195.31,357.71,418.21,445.4TOTALסך

 ה 70.0387.6410.6526.7643.1675.9673.5AsiaAfricaאסיהאפריק  total
הכל סך
10.740.738.240.843.245.144.9Turkeyטורקיה
9.0131.8128.7123.8120.6113.3112.3Iraqעירק

תימן דרום ,16.364.264.162.060.957.056.4Yemenתימן, Southern Yemen
3.925.129.337.445.052.152.2Iranאירן

אלג'יריה, ,5.446.063.9158.8265.5289.7289.3Moroccoמרוקו, Algeria, Tunisia
טוניסיה

1.231.632.431.230.630.530.2Libyaלוב
4.719.822.235.035.133.633.2Egyptמצריט

הארצות S28.431.837.742.254.655.0Other.18יתר countries

 EuropeAmerica*393.0659.1636.5668.6714.6742.3771.9אירופהאמריקה  total
הכל סף

רומניה פולין, ,.272.0455.2437.9471.3513.2531.4558.1U.S.S.Rגרה''מ, Poland, Rumania
יוון ,21.854.252.649.146.941.340.6Bulgariaבולגריה, Greece
הארצות 99.2149.7146.0148.2154.5169.6173.2Otherיתר countries

וגיל לידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  .18/3 לוח
Table ii/18.  Jews born abroad, by country of birth and age

31 xii 1973
"Thousands אלפים

לידת ארץ

Ageגיל '
Country of birth הכל סך

Total01415293044456465+

הכל 1.445.469.3329.0333.2499.9214.0TOTALסך

 ה 673.533.7203.1208.6170.058.1AsiaAfricaאסיהאפריק  total
הכל סך
44.91.18.712.216.46.5Turkeyטורקיה
112.30.426.242.630.812.3Iraqעירק

תימן דרומ ,56.40.17.921.619.96.9Yemenתימן, Southern Yemen
Iran.52.23.818.015.811.03.6אירן

אלגייריה, ,Morocco!289.322.9112.080.459.514.5מרוקו, Algeria, Tunisia
טוניסיה

30.20.47.410.98.53.0Libyaלוב
33.20.28.99.710.93.5Egyptמצרים

הארצות 55.04.814.015.413.07.8Otherיתר countries

 EuropeAmerica.771.935.6125.9124.6329.9155.9אירופהאמריקה  total
הכל סך

רומניה פולין, ,.558.121.587.782.5243.9122.5U.S.S.Rברה''מ, Poland, Rumania
יוון ,40.60.14.29.617.39.4Bulgariaבולגריה, Greece
הארצות 173.214.034.032.568.724.0Otherיתר countries

population 44



ודת עלייה תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/19. לוח

Table ii/19;  Population, by population group, continent of birth, period of
immigration and religion

End of year שנה סוף

Continent ofbirth, period
of immigration and religion 1973 1972 1964 1960 1954 1951

8 XI
1948

לידה, יבשת
ודת עלייה תקופת

0andsThousאלפי

כולל 872.71,577.81,717.82,150.42,525.63,200.53,307.5GRANDסך TOTAL

הכל 716.71,404.41,526.01,911.22,239.22,723.62,810.4JEWSיהודיםסך  TOTAL

ישראל 253.7357:7478.9715.988151,305.41,365.0ISRAELילידי BORN

הכל חו"לסך 463.01,046.71,047.11,195.31,357.71,418.21,445.4BORNילידי ABROAD  TOTAL
הכל סך  57.8288.8290.6299.8308.9317.6316.0Asiaאסיה  total

1947 עד 55.453.751.748.146.041.240.6Immigratedעלו up to 1947
1954 עד 19482.4235.1239.0228.9222.0206.1203.719481954
1960 עד 1955. 22.821.720.119.919551960
1964 עד 1961_19.217.717.519611964
1971 עד 196529.929.519651971

1972+2.64.81972 +

הכל סך  12.298.8120.0226.9334.2358.3357.5Africaאפריקה  total
1947 עד 7.47.27.06.56.15.45.3Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 19484.991.6113.0108.7105.999.398.2104R1454
1960 עד 1955111.7108.6101.7100.619551960

י 1964 עד 1961113.6106.5105.619611964
1971 עד 196541.841.219651971

1972 +3.66.61972+

 393.0659.1636.5668.6714.6742.3771.9EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
הכל סך
1947 עד 318.3306.9293.6267.5249.9215.8211.0Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 194874.7352.2342.9309.5291.7256.4251.519481954
1960 עד 1955_91.684.674.873.519551960
1964 עד 196188.477.476.019611964
1971 עד 196577.075.819651971

1972+40.984.11972+

הכל 156.0173.4191.8239.2286.4476.9497.1NONJEWSלאיהודיםסך  TOTAL
118.9131.8166.3202.3358.6374.7Moslemsמוסלמים
39.042.049.655.579.682.3Christiansנוצרים

ואחרים 15.518.023.328.638.740.2Druzesדרוזים and Others

ntageיםאחוז sPerce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

82.189.088.888.988.785.185.0Jewsיהודים
17.911.011.211.111.314.915.0NonJewsלאיהודים

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים TOTAL

ישראל 35.425.531.437.439.447.948.6Bornילידי: in: Israel
8.120.619.015.713.811.711.2Asiaאסיה

1.77.07.911.914.913.212.7Africaאפריקה
54.846.941.735.031.927.227.5EuropeAmericaאירופהאמריקה
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וגיל מין עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה  ב/20. לוח

אלפים שנה; טוף

ישראל iaילידיbornIsraelילידי iאסיה n A sBorn

כולל סך
Grand
Total

יל' Fatherהאב born in tedך Iעלו: m m i g r a

גיל וקבוצת שנה
Year and age groupהכל סך

Totalישראל
אסיה
אפריקה

אירופה
אמריקה

הכל סך
Total

עד
Up to194819551965 +

IsraelAsiaEurope194719541964
AfricaAmerica

19611,981.7754.6110.7303.1340.8301.4227.1 47.626.7
19672,383.61,020.4162.4465.4392.6310.3216.1 44.239.710.3
19682,434.81,070.6174.5494.4401.7311.7214.1 43.639.214.8

19692,496.41,124.5187.9524.7411.9314.7212.2 42.938.820.8
19702,561.41,182.8203.4555.6423.8317.2210.2 42.438.526.1

19712,636.61,245.3220.9587.6436.8318.5.208.2 4J838.330.2
19722,723.6J, 305.4238.5617.9449.0317.6206.1 41.237.832.5

19732,810.41,365.0258.0646.9460.1316.0203.7 40.637.434.3

066.165.720.631.114.00.0 0.0
14251.8243.266.0126.450.80.6 0.6

59267.6249.153.2144.751.22.9 0.02.9
1014254.2212.433.7123.355.46.0 2.13.9

1519262.9196.022.8106.167.19.10.1 4.64.4
2024275.9172.717.170.185.522.011.9 5.64.5
2529234.875.910.614.950.442.032.8 0.75.33.2

3034147.946.36.79.130.536.728.7 1.94.02.1
3539148.739.36.68.024.734.526.5 3.32.81.9
4044143.621.45.35.011.134.725.4 5.12.41.8
4549145.416.34.63.18.629.619.9 5.22.61.9
5054143.68.53.12.03.424.115.3 5.12.01.7
5559116.24.51.90.91.718.511.5 4.31.41.3
6064128.84.82.00.91.918.310.6 5.01.41.3
656995.63.51.60.51.414.18.2 3.71.21.0
707465.12.61.10.31.211.16.4 2.90.90.9

757935.91.50.60.20.76.23.4 1.70.60.5
80+26.31.30.50.30.55.63.0 1.70.50.4

חציוני 25.512.98.810.819.440.640.4גיל 53.831.226.2
Median age

זכרים מזה:
Total הכל 1,407.4696.8131.6330.7234.5157.7102.1סך 20.718.416.5

033.833.610.615.77.30.0 ' 0.0
14129.1124.733.964.726.10.3 0.3
59137.2127.727.473.926.41.4 0.01.4
1014130.1108.717.263.228.33.1 1.12.0
1519134.8100.711.854.934.04.70.0 2.42.3
2024139.888.08.635.943.511.46.2 3.12.1
2529119.238.85.47.126.321.617.0 0.32.91.4
303473.623.63.54.615.518.614.8 0.92.00.9
353972.619.73.44.112.217.113.4 1.81.10.8
404468.910.42.42.55.517.112.8 2.60.90.8
454967.27.92.3; 1.54.114.59.7 2.61.21.0
505471.44.41.51.11.812.27.6 2.71.00.9
555955.22.10.90.40.88.75.3 2.00.70.7
606464.02.31.00.40.98.85.1 2.50.60.6
656949.31.80.90.20.77.14.1 2.00.50.5
707431.81.20.40.20.65.43.1 1.50.40.4
757917.10.60.20.10.33.11.6 0.90.30.3
י80+12.30.60.20.20.2 2.61.4 0.90.20.1

חציוני .25.012.8.גיל 8.710.819.340.239.9 53.929.625.1
Median age
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Table ii/20.  Jewish population, by continent of birth, period of immigartion, sex
and age

End of year: thousands .

Born in Africa אפריקה Bornילידי inEuropeAmeirca אירופהאנ?ריק1ז ילידי

הבל סך
Total

Immigrated עלו;
סןיהכל
Total

Immigrated ; 1Vp

עד
Up to
1954

1955
1960

1961
1964

9ד+1965
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
1964

1965
19711972+

243.1114.4110.817.9682.6263.0305.089.625.0

344.2109.2105.8110.618.6708.6236.8278.580.483.429.6
350.1108.2104.9109.627.5702.4232.5273.879.081.935.3
355.1107.3104.1108.834.9702.1228.1269.477.980.646.1
357.4106.5103.3108.039.6704.1224.4265.076.979.658.2
358.0105.6102.6107.342.5714.8220.3260.876.078.679.1
358.3104.7101.7106.545.4742.3215.8256.474.877.477.040.9
357.5103.5100.6105.647.8771.9211.0251.573.576.075.884.1
0.00.00.4.0.4
0.7.0.77.31.85.5
4.00.23.811.60.15.36.2 :

19.60.313.85.516.20.33.85.17.0
34.40.59.617.96.423.40.05.15.65.67:1
46.76.717.516.06.534.54.88.96.77.07.1 .
48.816.714.212.75.268.10.732.310.97.88.57.9
37.012.412.19.23.327.91.110.13.14.24.54.9.
34.214.610.96.12.640.74.517.33.94.64.46.0
31.S14.88.25.92.656.014.423.83.44.6~4.25.6
26.011.17.05.52.473.522.429.45.26:14.95.5
22.08.56.05.22.389.028.9 '33.98.57.55.44.8
17.05.95.14.11.976.232.623.66.75.54.23.6
14.45.14.03.S1.891.342.625.77.17.24.74.0
9.83.62.82.21.2. 68.229.919.75.25.74.13.6
6.72.21.52.10.944.718.314.72.93.43.02.4
2.80.80.90.60.525.49.59.31.51.91.81.4
1.90.60.50.60.217.56.16.90.81.31.31.1

33.240.333.526.725.851.560.157.046.345.5 .35.131.3

ma lesThereof:
177.554.449.451.222.5375.4106.5121.435.336.435.140.7
0.0_0.00.2_0.2
0.40.43.7_0.92.8

, 2.1.0.21.96.0 ■0.12.83.1 ■.

10.0.0.17.12.88.30.11.92.63.7
17.50.24.89.23.311.90.02.5' 2.82.8 :' '3.8 ■■

23.83.48.98.33.216.62.44.63.43.13.r ■ .■.

24.68.77.16.52.334.20.416.85.64.13.63<.v"
18.36.56.24.31.313.10.64.91.32.01.9■<2.4■ ■l...

16.67.85.22.51.119.22.38.21.72.12.02.9
15.28.13.72.41.026.27.110.51.52.21.9*3.0
12.75.93.32.31.232.111.112.2 :1.82.42.12.5 . I■/
10.94.73.02.21.043.915.616.43.83.42.52.2.
.8.33.02.51.90.9, 36.115.011.63.2. 2.72.01.6
7.02.62.01.645.920.813.54.03.72.21.7
4.61.71.31.00.635.815.810.42.93.02.01.7
3.21.10.71.00.422.09.76.91.51.51.31.1
1.40.40.40.40.212.04.94.30.60.70.80:7 ■■

0.90.30.20.30.18.23.23.30.20.40.60.5

32.740.432.825.624.651.960.351.945.144.334.629.7
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וגיל מין דת, לפי לאיהודים,  ב/21. לוח
Table ii/21 . NonJews, by religion, sex and age

31 xii 1973

הכל :malesThereofמזה:זכריםTotalסך

גיל קגוצת
Age groupהכל סך

Total
מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

הבל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

;and sThou!

40.2253.1191.940.320.9

1.710.99.01.00.8

5.939.232.24.13.0

6.342.133.55.33.3

5.635.027.14.83.0

4.327.220.54.42.3

3.419.814.43.61.8

2.416.712.33.21.2

2.113.59.92.51.1

1.911.38.02.40.9

1.48.75.92.00.7

1.37.14.81.70.6

1.05.13.31.30.5

0.73.72.50.90.3

0.73.82.41.00.4

0.52.91.90.80.3

0.42.61.80.60.2

0.73.52.40.70.4

21.520.619.425.621.7

15.6 20.7 13.8 14.9 15.7

הכל סך
TOTAL

0

אלפים
497.1

21.2

374.7

17.4

82.3

2.1

1476.562.78.0

5981.164.810.0

101467.852.69.5

151952.039.38.4

202439.028.47.1

252932.723.86.5

303426.419.15.3

353922.415.45.1

404418.012.24.4

454914.79.73.8

505410.87.02.8

55598.05.32.0

60648.05.02.3

65*96.23.91.8

70745.33.51.4

75+7.14.71.7

ממוצע גיל
Average age

חציוני גיל
Median age

20.9

15.2

19.6

13.9

26.8

22.1

entagאחוזים esPerc

הכל סך
tota!l

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

01449.652.736.048.4.5Q253.037.848.7

152924.924.426.725.125.224.627.825.3

304413.412.518.013.313.212.417.113.0

45648.47.213.49.17.86.812.18.7

65 +3.7. 3.25.94.13.63.25.24.3
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Families . משפחות

אוכלוסייה וקבוצת משפחה גודל לפי משפחות,  ב/22, לוח

Table ii/22.  Families, by size of family and population group

במשפחה 119571960219653197019711973נפשות 1 1972Persons in family

המשפחות iliבל esAll fam

Thousandsםאלפי

1 הכל 474.9549.0653.9765.8787.9843.0סך 811.8TOTAL

sPercentageיםאחוז
הכל סך

1 1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0TOTAL
7.99.810.712.412.412.7 12.31

218.817.819.621.922.121.3 22.02

320.718.819.117.817.217.9 17.73

423.423.621.819.118.918.7 18.44

511.9!2.011.211.111.812.1 11.75

66.46.55.86.36.16.1 6.26

7+10.911.511.811.411.511.2 11.77+

ממוצע משפחה Averageגודל size of family

בודדים 3.93.93.93.83.83.8כולל 3.8Including single

בודדים גולל 4.24.24.24.24.24.2איני 4.2Not including single

!Jewיהודים

Thousandsיםאלפ

הכל 437.9505.7602.3695.2717.4765.9סך 738.4TOTAL

sPercentageיםאחוז

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL
7.59.910.813.013.013.4 13.0"  1

219.618.420.423.223:3 22.5 23.32

321.619.619.818.618.118.8 18.43
424.424.722.820.019.719.5 19.24

512.112.111.311.211.912.3 11.95

66.06.15.55.75.65.7 5.76

7+8.89.29.48.38.47.8 8.57+

ממוצעגודל milyAverageמשפחה size of fa

בודדים 3.83.83.83.53.63.5'כולל 3.6Including single
בודדים בולל 4.04.14.13.93.93.9אינו 4.0Not including single

J Excl. qibbuzim and institutions ; as of 1958 including qibbuzim
Butnot institutions.  2 New weights; see introduction
to Chapter XII. 3As'of 1968, including East Jerusalem.

כולל 1958 בשנת החל ומוסדות. קיבוצים כולל אינו ■1

ראה שקלולחדש; 2 מוסדות. כולל לא קיבוצים,
ירושלים. מזרח כולל ב68פ1 החל 3 י'ב; לפרק מבוא
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עלייה ותקופת לידה יבשת משפחה, גודל לפי יהודיותנ, משפחות  .23/3 לוח
המשפחה ראש של

Table ii/23.  Jewish families 1, by size of family, head of family's continent
of birth and period of immigration

Average ן 973 ממוצע

p?(אחוזים) במשפחה .8£■נפשות
לידה n'tinיבשת family (percentages)'PersonsContinent of birth and
עלייה קיתקיפו; 03,period of immigration

1234567+*rj o
J?f

המשפחות 765.9100.013.422.518.819.55.7כל 12.37.83.SALL FAMILIES
ישתל 133.7100.015.314.721.525.64.7ילידי 15.03.23.4Israel born  total

הכל טו
ישראל יליד 23.9100.011.216.920.522.66.0אב 18.44.43.6Father born in Israel

אסיהאפריקה יליד 28.4100.012.012.918.523.39.0אב 16.28.13.9Father born in AsiaAfrica
אירופה יליד 81.4100.017.614.722.927.32.8אב 13.61.13.2Father born in Europe

Americaאמריקה

אסיה 273.1100.08.213.113.818.111.0ילידי 16.419.44.6Born in AsiaAfrica  total
אפריקהסה"כ

1960 עד 218.6100.08.212.513.818.611.4עלו: 16.918.64.6Immigrated: up to 1960
1961196435.4100.07.614.213.915.18.7 14.326.24.919611964
1965+19.1100.09.617.014.318.610.5 15.114.94.21965 +

אירופה 359.0100.016.532.621.518.42.0ילידי 8.20.82.3Born in EuropeAmerica 
totalאמריקהסה"כ

1960 עד 289.5100.016.332.920.718.62.0עלו: 8.70.82.8Immigrated : up to 1960
1961196430.7100.014.931.725.519.91.0 6.10.92.819611964
1965+38.8100.019.331.224.715.33.0 5.51.02.71965 +

1 Not including institutions. 2 Incl. single persons. בודדים. כולל 2 מוסדות. כולל אינו 1

יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת משפחה, גודל לפי משפחות1  ב/24. לוח
Table ii/24.  Families *, by size of family, population group and type of locality

Average 1973 ממוצע
o
(אחוזים)1 במשפחה נפשות

אוכלוסייה קבוצת
1; ■Jיי =rM

Persons in family (percentages)
gg3Population group

יישוב and§2וצורת type of locality
at

A1234567 +
a

הכל סך  765.9100.013.422.518.819.512.35.77.83.5JEWSיהודים  TOTAL

היכ Urban.690.8100.012.023.319.019.912.4,5.77.73,6עירוניותס  total
61.0100.016.024.116.415.213.46.88.13.5Jerusalemירושלים

אביביפו 127.8100.017.525.119.219.810.63.44.43.1Telתל AvivYafo
70.0100.013.826.521.220.011.23.83.53.2Haifaחיפה

עירוניים יישובים 432.0100.09.422.119.020.613.06.59.43.8otherיתר

הכל סך 75.1100.026.115,216.416.411.45.68.93.4Ruralכפריות  total
28.9100.04.516.218.720.414.68.417.24.5Moshavimמושבים

: : 35.8100.049.012.813.612.98.42.50.82.3Qibbuzimקיבוצים
10.4100.07.020.519.517.913.18.213.84.1Villagesכפרים

יהודיםסה"כ 77.1100.06.59.39.59.910.210.444.26.2NONJEWSלא  TOTAL
34.7100.07.88.87.210.812.310.342.86.1Urbanעירוני
42.4106.05.49.711.59.18.410.5כפרי ■45.46.2Rural

12 See notes to table 11/26. ב/26. בלוח הערות ראה 21
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משפחה וגודל לידה יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי ג משפחות  נ/25. לוח
Table ii/25.  Families \ by population group, age, continent of birth and size

of family
1973

חציון
Median

Persons in family (percentages) (אחוזים) במשפחה נפשות

6+ הכל סך
Total

המשפחות כל
(אלפים)

All families
)thousands)

גיל קבוצת
Age group

הכלםיהודי סך totalJews

total 765.9100.013.422.518.819.512.313.52.7סךהכל

Up to 24 53.2100.031.922.522.311.63.68.11.8עד

2534164.8100.04.912.127.432.014.88.83.4

3544139.7100.03.54.29.526.127.329.44.2

4554151.5100.05.314.820.624.314.220.83.4

55+256.9100.025.043.616.56.83.34.81.6

I:ישראלילידי bornIsr a

total הכל 133.7100.015.314.721.525.615.07.92.9סך

Up to 24 30.4100.039.624.319.09.52.55.11.4עד

253452.7100.0(7.8)13.431.033.211.33.32.9

354428.3100.0(3.9)(3.9)(8.1)31.536.915.74.1

455414.1100.0(4.1)(8.6)(20.4)29.5(19.2)(18.2)3.6

55+ ,^8.2100.0(31.5)(35:6) (17.7)(9.1)(2.5)(3.6) _1.5

caaAfriinיקהאסיהאפרילידי AsiBorn

total הכל 273.1100.08.213.113.818.116.430.43.8סך

Up to 24 2.8(19.3)(6.8)27.218.7(18.6)(9.4)13.6100.0עד

253475.0100.0(2.7)9.721.431.119.315.83.5

35*465.7100.0(2.6)(3.1)7.314.823.149.15.0
455453.3100.0(3.8)9.98.314.116.847.14.8

. 55+65.6100.023.528.313.49.88.116.91.9

icameאירופהאמריקהילידי rope  Ain EurBorn

total הכל 359.0100.016.532.621.518.48.22.82.0סך
Up to 24 1.5(15)(2.4)(7.9)(26.2)(22.5)9.2100.039.5עד

253437.0100.0(5.0)15.234.532.210.8(2.3)2.9

354445.7100.0(4.7)(6.1)13.639.027.29.43.7
455484.1100.06.519.028.429.911.64.62.9

55 +183.1100.025.349.517.55.6(1.6)(0.5)1.5

JewsNoיהודיםלא n

total הכל 77.1100.06.59.39.59.910.254.65.4סך
Up to 24 3.8(34.9)(12.8)(13.0)(21.5)(15.0)(2.8)5.6100.0עד

253425.3100.0(3.0)(7.5)13.515.916.443.74.6
354419.1100.0(1.9)(4.6)(4.7)(4.9)(6.8)77.17.4
455412.5100.0(2.7)(2.2)(3.7)(6.6)(6.8)78.07.4
55 +14.6100.023.022.3(9.5)(7.8)(5.5)31.92.5

' Excl. living in institutions. מוסדות. דיירי כולל אינו 1
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טבעית תנועה ג'. פרק

חישוג 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
בגירושין והגיל בנישואין הגיל חישוב בעת
הוזג .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 הל.ידה שנת בין להפרש שווה
השנה, 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

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 שנה? 22 להם מלאו וטרם שנה 21

.21.5 הוא שלהם הממוצע

מתוך חושב בנישואין: "מתוקן" ממוצע גיל
לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי

Zxrx
  + 0.5

כאשר:
גיל =x

מספר :x בגיל סגולי נישואין שיעור  rx
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או

וגירושיו נישואיו

והסבריפ 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 מתיקחס הוא מתגרשים

האחרונים. נישואיהם

מלןורות

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 מבוסמים המוסלמים לגבי הנתונים
המתקבלים וגירושין נישואין תעודות העתקי
 הנוצרים ולגבי השיעיים, הדין מבתי

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים
נישואין של הכולל המספר על הנתונים
ג/1 בלוחות המובאים 1973 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
על מפורטים נתונים וכן המקורות פירוט
ני 1962 עד 1960 בשנים יהודים של נישואין
194 מס' המיוחדים הפרסומים בסדרת תנים

המבוא). בסוף רשימה (ראה
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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).
כוללים הלידות על הלוחות ב1970, החל
את ג/6 עד ג/1 ולוחות ירושלים, מזרח את
כל ב1973' החל ירושלים. במזרח הפטירות
הטבעית התנועה >נתוני את כוללים הנתונים

ירושלים. במזרח
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
ביש ארעיים ותושבים תיירים בקרב המקרים
תוש בקרב המקרים את כוללים אינם אך ראל
של הפטירות בחו"ל. השוהים ישראליים בים
במרכיבי נכללו לא ארעיים ותושבים תיירים

ב1964. החל האוכלוסייה גידול
לוחות גם חושבו שמתוכם הפטירות, ומספרי
חללי כוללים אינם 119671973 בשנים התמותה
ב 1973 ובאוקטובר ב750 1967 ביוני מלחמה,
גידול מקורות על ב/2 בלוח אולם ,2,450
קרבנות בחשבון. הובאו החללים האוכלוסייה
ונכללו. אחרות, בתקופות שאירעו התקריות,
הצעירים, הגברים בתמותת ניכרת השפעתם
האח בשנים ו2024 1915 הגיל בקבוצות

רונות.
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
5 חי לידות ל1,000 הם הלאיהודים ושל סייה
חושבו היהודים של תינוקות פיטירות 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

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 =z a
לידה). ארץ אותה (למשל, קבוצה מאותה
בן בחירת אילו זוגות, של הצפוי המספר = e

מקרית. היתד. זוג בת או זוג
הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל סך = גמ
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

יי .1959 נובמבר חברה,  א' חלק ראל,

ותמותה לודה ♦

והסגרים 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 9
"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

מ?ורות
והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הוד בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על עד.
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
האחראילמוסד על חלה הפטירה מזמן שעות
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המין לפי הסגוליים התמותה שיעורי מתוך
מסוים בגיל הנפטרים (מספר mx  והגיל
מחש גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי
התמותה. לוחות של הערכים יתר את בים
קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה זו שיטה
הנדונה, בשנה באוכלוסייה שנמצאו ומין, גיל

להבא. גם יתמידו
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = 1*

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות = q
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל "
שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת ,ex
אדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר ,,

.(x) מסוים לגיל שהגיע .

לגיל חשיבות יש שבהן הפטירות לגבי
פי על אותו מחשבים התינוקות, של המדויק,
בהודעת הנתונים והפטירה הלידה תאריד
של הלידה שנת רק שרשומה במקרים הפטירה.
של ביולי ב1 נולד שהוא מניחים הנפטר,
. . יי שצויינה. הלידה שנת

מוות ו* ו בי י ס

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
המהדורה וג/41)., ג/40 הסעיפים,!.(לוחית
בשנת לראשונה הונהגה סיווג ^של השמינית
חושבו קודמות לשנים פטירה שיעיולי .1969
עיבו על שהתבסס מקדם בעזרת ג/39) (בלוח
.19691971 בשנים הסיווגים שני לפי דים

תחלואה
מידבקות. מחלות

הרופאים הודעות על. מבוססים ,הנתונים
מחלות מקרי על הנפתלות 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 הנתונים,על,.שחפת

נפרדים.

בשנה האם גיל לפי סגוליים לידה שיעורי
מסוים בגיל לאימהות הלידות (מספר הנדונה
נקבות של הממוצעת באוכלוסייה מחולק
השי את מסכמים כן אחרי גיל)! באותו
והפריון מתקבל וכך 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 לאשת
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 סד של השיעור

.49 עד 15. בגיל נשים
הממו המספר הוא גלמי תחלופה שיטור
חייה במשך לאשת שתיוולדנה בנות של צע
ידי על מתקבל בתמותה)..הוא להתחשב (בלי
בממוצע כי ב0.485, הכולל" ה"פריון הכפלת

נקבות. הן .הנולדים מכלל 48.570

את בחשבון מביאי נקי תחלופה שיעור
הוא לכן ,49 לגיל על הנקבות התמותה'של
/i'rokt7 התחלופה משיעור במקצת נמוך תמיד
1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
נערך השנים וביתר של,,500/0' ממדגם נעשו
: , ; כולו. החומר על העיבוד
לפי סגוליים שיעורים של החישובים י

ובנישו בלידות .וגיל תקופתעלייה לידד"י יבשת
אוב, בסיס על. נעשו 19691973 לשנים. אין
הקיים מעמד בכוח' העולים את הכוללת לוסייה
לתת מנת על בעיקר געשה זה .1969 מאמצע
בקרב היחסיות השכיחויות של נכונה תמונה
אולם ואילך". "מ1965 העלייה תקופת יגנושי
מבוס ג/3 עד ג/1 בלוחות הגלמיים השיעורים
שאינם הרגילים האוכלוסייה נתוני .על סים
ייכללו (אלה בכוח העולים את עתה עד כוללים
מבוססים כשיהיו האוכלוסייה בנתוני בעתיד
י . .(1972 מפקד על
שיטה באותה נעשה בלידות האם גיל חישוב

לעיל. המובא בנישואין כמו

: תמותה לוחות
הגי הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות
האוכ של הגילים והרכב הנפטרים של לים

לוסייה.
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מלריה
הודעות על מבוססים' מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות
את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל אהרי

. לפרסום. ומוסרם הנתונים

ת ו ר י א מ מ ת ו ת א ש

של המרכזי הרישום הוא הנתונים מקור
לפעול התחיל אשר מבהירות שאחות מקרי
מופעלת זו כרטסת ארצי. בהיקף 1960 בשנת
שב ושיקום ממושכות למחלות היחידה ע"י
האגודה עם פעולה בשיתוף הבריאות, משרד

בסרטן. למלחמה
ממאירות שאתות כוללים אינם הנתונים
כוללים אך העור' של למלנומה פרט העור. של
העצבים. מערכת של ממאירות בלתי שאתות

האוכלוסייה. לכלל מתיחםים בלוח הנתונים

ללא גם ומתייחסים ארעיים ל1973 הנתונים
. . ירושלים. במזרח אלה להבות יהודים,

ת שחפ
"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 פרים"כוללים

י ממשי.
מתייח רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
המרכזית הכרטסת על ומבוססים שנה סים'לסוף
ושי ממושכות למחלות ביחידה אשר שחפת של

הבריאות. במשרד קום
במצב מקרים כוללים אינם בלוח המספרים

כ"נרפא". שהוגדר

המאושפזים החולים
על מבוססים המאושפזים החולים על נתונים
אותם ממלאים שבתיהחולים חולים, כרטיסי
בסט חולים. מבית המשתחרר חולה כל עבור
בארץ, החולים בתי כל נכללים זו מיסטיקה
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 מרגם
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 נסיונות ועל ההתאבדויות על הנתונים .
נמסרים '1968 מאז בשנתון המתפרסמים אבדות,
במספר.נסיו הגידול הבריאות. משרד עלידי
בהרחבת היתר בין קשור ההתאבדות נות

הנתונים. איסוף
.בפרסו הופיעו בנושא מפורטים גתונים ■

האחרון ו422. 282 '115 מסי המיוחדים מים
לשנים הנזכר השינוי לאחר נתונים מגיש

המבוא). בסוף רשימה (ראה '19681971

פרסומים

(1956) מוות סיבות (79)

(1957) מוזת סיבות (84)

(1954) אשפוז של סטטיסטיקה (86)

(1958) מוזת סיבות (95)

(1955 !1956) אשפת של סטטיסטיקה י100)

(19501957) בישראל מסרטן התמותה (107)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (110)
(1957)

 מיוחדים פרסומים
1950 בשנת מוות סיבות (9)

(1951 !1952) בישראל השינייט ורופאי הרופאים .(14)

(1951 ;1952) מהות סיבות (17)

(1953 !1954) מוות סיבות '(47)

(19501953) אשפוז של סטטיסטיקה (49)

(1955) מיזת סיבות (63)

בישראל אמהות ותמותת םרינטלית (75).■■■'.■תמותה

(19501954)
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:. (1969) מוות סיבות (345)

המאושפזים החולים של אבתנתית סטטיסטיקה (373)
(1968)

(1970) מוזת סיבות (374)

נבחרות מידבקות מחלות על סםסיססיים לוחות (379)
(19651970)

(1969 ; 1970) טבעית תנועה (391)

(1971) מוות סיבות .(407)
בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה (409)

(19501967)
(19681971) להתאבדות ונסיונות התאבדויות (422)

המאו,שפוים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (429)
(1969)

(1971) טבעית תנועה (431)

(1972) מתת סיבות (440)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (443)
(1970)

(19501972) תינוקות ופטירות מת לידות (453)

(1972) טבעית תנועה (466)

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
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)

ו חלק לקט;  המפקד של עיקריים נתונים (42)

ודיאגרמות לוחות 
 וו חלק לקט;  המפקד של עיקריים נתונים (43)

מפות

1967 והדיור האוכלוסין מפקד
^ ו חלק  ירושלים מזרח

וו חלק  ירושלים מזרח

מכגיימ פרסומים סדרת

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
ברכים) 3)

(1959) מתת סיבות (112)

היהודים בקרב להתאבדות ונסיונות התאבדויות (115)
(19491959)

(1960) מתת סיבות (125)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (128)
(1958)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (129)
(1959)

(1961) מידת סיבות (138)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (154)
(1960)

(1962) מתת סיבות (159)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (169)
(1961)

(1961 עד 1958) בישראל מסרטן התמותה (174)

(1963) מתת סיבות (177)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (181)
(1962)

(1964) מתת סיבות (191)

(1962 עד 1947) בישראל יהודים של נישואים (194)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (204)
(1963)

(1965) מתת סיבות (220)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (226)
(1964)

(1966) מתת סיבות (233)

נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות (246)
(19601965)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (263)
(1965)

(1965 !1966) טבעית תנועה (268)

(1967) מתת סיבות (271)

בישראל להתאבדות ונסיונות התאבדויות (282)
(19601966)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (287)
(1966)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (295)
(1967)

(1968) מתת סיבות (302)

(1967 ;1968) טבעית תנועה (318)
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Summary tables סיכום לוחות

תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות1, חי, לידות גירושין, , נישואין  ג/1. לוח
מת ולידות

Table iii/1.  Marriages, divorces, live births, deaths x, natuarl increase, infant
; deaths and stillbirths

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant

. deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers

720
756
754
859
875

951
854
861
844
816
856

899
920
843
823

Rates*

מוחלטים מספרים
50,5429,86640,6762,060
50,68610,53240,1541,891

56,00212,05343,9491,754
54,86912,66342,2061,598
56,35613,70142,6551,840
59,49114,42545,0661,636
63,54415,49148,0531,790

66,14616,26149,8851,811
67,14816,58250,5661,755
64,980317,64347,3371,685
69,91118,68951,2221,731
73,66619,76753,8991,733
77,60120,38457,2171,765

80,84321,23459,6091,960
85,89921,41564,4841,977
85,54422,71962,8252,067
88,545>23,05465,4912,017

16.8492,517
14,7422,156

16,5322,210
15,8232,023
16,8382,116
18,3182,253
19,2382,213

20,2832,303
20,6622,237
19,9892,142
23,1592,381
25,4772,355
26,5932,442

26,5932,442
28,3572,486
29,1612,665
29,4912,676

שיעורים2

1951
1955

1960
1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968
1969
1970

1970
1971
1972
1973

195111.41.733.86.627.240.8
19558.51.229.26.123.137.3

.

19607.81.026.65.720.931.312.8
19617.20.925.15.819.329.113.7
19627.40.924.66.018.632.613.4
19637.70.925.06.118.927.514.4
19647.80.925.76.319.428.213.8

19657.90.925.86.319.527.413.8
19667.90.825.56.319.226.112.7
19677.50.824.2 6.617.625.913.3נ"■
19688.20.825.36.818.324.812.1
19699.10.826.27.019.223.511.1
19709.20.826.97.119.822.711.0

19709.20.827.3 ,.7.220.124.211.2
19719.50.828.27.021.223.010.7
19729.50.927.2 י ■7.220.024.2 9.9י
19739.10.827.247.120.122.89.3

1 See notes 1 and 2 to Table 111/4. 2 See
introduction. 3 Excl. war casualties  about
750 in 1967  see introduction. * Excl. the Yom
Kippur war casualties  about 2,450  see introduction.

מבוא. ראה 2 ג/4. בלוח ו2 1 הערות ראה 1
ב750 1967 בשנת  מלחמה חללי כולל אינו 3
מלחמת חללי כולל אינו 4 מבוא. ראה  נפש

מבוא. ראה  נפש ב8,450  הכיפורים יום
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/2. לוח
(יהודים) מת ולידות

Table iii/2.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths (Jews)

מת לידות
Stillbitrhs

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live bitrhs

גירושין
Divorces

נישואין
Marirages

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
195115,5562,37343,2498,48734,7621,704649
195513,5302,05042,3398,96933,370. 1,369577

196014,4672,09144,98110,40434,5771,225589 י

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
196618,599■ 2,12651,98914,70937,2801,121655
196718,1882,01550,681215,65635,0251,052633
196820,6222,27254,97816,66338,3151,098633
196922,900 2,203.57,69717,75039,9471,090612

197023,983.2,25661,20918,42542,7841,155628
197125,5792,33565,46318,63146,8321,207663
197226,4332,47164,49019,89144,5991,220576
197326,0592,477:66,786220,32146,4651,210567

Rates3שיעורים3

<Seenoet3to Tablein/ 1.
2 See note * to Table m/1.
3 See introduction.

195111.81.832.76.426.339.215.0
19558.71.327.25.821.532.413.6

19607.71.123.95.518.427.213.0
1961■ ■7.2. 1.022.55.716.824.313.7
19627.3 '1.021.85.915.928.313.1
19637.61.022.06.015.922.514.5
19647.81.022.4■: 6.216.124.014.2

19658.01.022.66.416.222.714.2
,19668.00.922.4. 6.316.121.712.6
19677.70.921.526.614.920.812.5
1968■ . 8.60.9. 22.86.915.920.311.5
19699.30.923.47.216.219.010.6

19709.50.924.27.316.918.910.3
1971.. 9.9 0.925.27.218.018.610.1
1972,. 9.90.924.1

■. .7.416.718.88.9
1973: 9.40.9. .24.237.416.818.18.5

ג/1. בלוח 3 הערה ראה 1

ג/1. בלוח 4 הערה ראה 2
מבוא., ראה 3
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות1, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/3. לוח
(לאיהודים) מת ולידות

Table iii/3.  Marriages, divorces, live births, deaths 2, natural increase, infant
deaths and stillbirths (nonJews)

מת לידיו!
Stillbirths

טבעי פטירותריבוי
Naturalתינוקות.

Infant increase
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers

356
522

מוחלטים מספרים

131
154
172
186
176

222
199
228
211
204

228
271
257
267
256

529
535
575
585
614

644
634
633
633
643

610
805
770
847
807

5,914
6,784

9,372
9,509
10,460
11,419
12,618

13,045
13,286
12,312
12,907
13,952

14,433
16,825
17,652
18,226
19,026

7,2931,379
8,3471,563

11,0211,649
11,1501,641
12,1011,641
13,1071,688
14,4011,783

14,8351,790
15,1591,873
14,2991,987
14,9332,026
15,9692,017

16,3921,959
19,6342,809
20,4362,784
21,0542,828
21,7592,733

144
106

119
104
87
135
108

106
111

127
109
152

186
186
151
194
199

1,293
1,212

2,065
1,774
2,100
2,283
2,016

2,186
2,063
1,801
2,537
2,577

2,610
2,610
2,778
2,728
3,432

1951
1955

1960
1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968
1969

1970
1970
1971
1972
1973

Rates* <יעורים2

19518.30.946.58.837.848.8
19556.70.646.08.637.462.5

19608.80.550.37.542.848.011.9
19617.30.449.37.342.048.013.8
19628.20.350.66.943.747.514.2
19638.50.648.86.342.544.614.2
19647.20.451.46.445.042.612.2

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
1969■7.50.446.45.940.540.312.8

1970■7.30.545.75.540.237.213.9
19707.30.545.66.539.141.013.8
19717.40.445.56.239.337.712.6
19727.00.545.06.039.040.212.7
19737.00.444.75.639.137.111.8

See note 1 and 2 to Table 111/2.
See introduction.

ג/2. בלוח ו2 1 הערות ראה 1
מבוא. ראה 2
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/4. לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולידות

Table iii/4.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths, by religion (nonJews)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות2
Deaths2

חי2 לידות
Live births2

גירושין!
Divorces1

נישואין!
Marriages1 Religion דת

Absolute numbers מוחלטים מספרים
102
187
183
225
224
231
221

20
22
20
21
19
24
15

10
13
25
14
12
20
Rates3

12.5
16.2
13.9
13.9
13.2
13.3
12.3

11.4
11.3
11.4
10.6
9.7
11.6
7.1

404
537
509
685
655
730
689

77
57
48
67
66
60
61

48
50
53
49
57
57

49.7
46.6
36.5
42.5
38.7
42.0
38.4

43.9
29.3
27.4
33.7
33.8
29.0
28.9

7,032
10,201
11,727
14,036
14,892
15,293
15,995

1,400
1,598
1,386
1,469
1,417
1,509
1,555

940
1,246
1,320
1,343
1,424
1,476

47.7
49.2
45.1
43.7
44.3
43.6
43.7

28.6
28.4
21.9
19.7
18.6
19.2
19.2

1,098
1,314
1,396
2,094
2,046
2,081
1,959

352
346
368
520
535
562
557

199
130
195
203
185
217

7.5
6.3
5.4
6.5
6.1
5.9
5.3

7.2
6.1
5.8
7.0
7.0
7.2
6.9

8,130
11,515
13,123
16,130
16,938
17,374
17,954

1,752
1,944
1,754
1,989
1,952
2,071
2,112

1,139
1,376
1,515
1,546
1,609
1,693

55.2
55.5
50.5
50.2
50.4
49.5
49.0

35.8
34.5
27.7
26.7
25.6
26.4
26.1

100
88
161
161
124
163
169

15

18
18
20
23
21

0.6
0.4
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5

(0.1)

(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)

1,533
1,575
1,864
1,864
1,984
1,937
2,576

342
440
438
438
524
424
515

190
171
308
270
285
341

שיעורים3

9.4
7.6
7.2
7.2
7.3
7.0
7.0

7.0
7.8
6.9
6.9
8.0
6.5
6.4

Moslems נ1ו0למים
1960
1965
1970
1970
1971
1972
1973

Christians נוצויס
1960
1965
1970
1970
1971
1972
1973

ואחרים דרוזים
Druzes and others

1960
1965
1970
1971
1972
1973

Moslems מוסלמים
1960
1965
1970
1970
1971
1972
1973

Christians נוצרים
1960
1965
1970
1970
1971
1972
1973

ואחרים דרוזים
Druzes and others

19608.30.750.08.741.342.18.8
19655.80.647.14.442.636.39.4
19708.70.543.05.537.535.016.5
19717.40.542.35.536.731.79.1
19727.70.642.44.937.535.47.5
19738.70.542.95.537.433.711.8

. As of 1973, incl. East Jerusalem  see introduction.
2 As of 1970, incl. East Jerusalem. 3 See introduction.

מבוא. ראה  ירושלים מזרח כולל ב1973 החל 1

מבוא. ראה 3 ירושלים. מזרח כולל ב1970 החל 2
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וגפה מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/5. לוח
Table iii/5.  Live births, deaths and infant deaths, by district and subdistrict

1973

District and subdistrict

שיעורים!
Rates.

פטירות
תינוקות
Infant
deatbs

פטירות
Deaths

וזי לידות
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

פטורות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

ינפה מחוז

TOTAL*

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistirct

Haifa district
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central district
Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot Sub^District

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not known

Jewsיהודים

66,78620,3211,21024.27.418.1

7,6691,74513928.66.518.1

6,694] ,72311325.26.416.8
1,4493182726.85.918.6
1,0332632126.16.720.3
2,4666333626.16.514.6
1,7465092922.66.616.6

8,4543,77920020.19.023.7
6,8082,99616620.08.824.3
1,6467833420.49.720.6

13,8603,75624324.86.717.6
2,6139104121.77.615.7
5,1411,2868925.26.317.3
2,0945394124.96.419.5
4,0121,0217226.86.817.9

20,2477,33129821.98.014.8

9,6421,90021228.25.622.0
4,34896210926.65.925.0
5,29493810329.75.319.4

87 142

* הכל סך
ירושלים מחוז

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
ענו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אגיב תל מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

; שבע באר נפת

ידוע לא

JewsNonיהודיםלא

הכל 21,7592,73380744.75.637.1TOTALסך

ירושלים Jerusalem(55.8)3,81766421144.37.9מחוז District
הצפון 10,1991,21634934.95.434.5Northernמחוז District

יזרעאל נפת :3,70644912042.85.332.6Thereofמזה: Yizreel S.D.
ענו 5,80270021245.25.636.9Akkoנפת S.D.

חיפה 3,60938811845.25.032.9Haifaמחוז Distirct
המרכז 1,9462206642.14.934.4Centralמחוז Distirct

אביב תל 297571132.56.537.0Telמחוז Aviv District
הדרום Southern(23.8)(3.5)1,8891134556.6מחוז Distirct

ידוע 2757XXXNotלא known

' See introduction. 2 Incl. births and deaths of
Israelis in the administered terirtoires.

תושבי של ופטירות לידות כולל 2 מבוא. ראה 1

המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל
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יישוב צורת לפי תיגוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח

Table iii/6.  Live births, deaths and infant deaths, by type of locality
1973

Type of locality

שיעורים
Rates

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

יישוב צורת

TOTAL

Urban localities

Jerusalem

Tel AvivVafo

Haifa

Other towns

Other urban localities

Rural localities

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not known

Jewsיהודים

הגל 66,78620,3211,21024.27.418.1סך

עירוניות יישוב 59,60818,6231,07924.07.518.1צורות

6,8431,60612529.06.818.3ירושלים

אביביפו 6,1623,7479417.210.515.3תל

3,9042,0419018.69.823.0■חיפה

הערים 28,9487,56947725.66.716.5יתר

עירוניים 13,7513,66029325.36.721.4יישובים

כפריות יישוב 12823:5'1,616~7,164צורות 5.3 17.9

1,6453613425.05.520.7כפרים

2,9856816122.35.120.4.מואבים".

2,3533843226.04.313.6קיבוצים

וחוות (0.6)(13.0)(12.3)1811901■מוסדות

ידוע 14823XXXלאי

1JewsNonיהודים!לא

הכל 21,7592,73380744.75.637.1TOTALסך

ושפרעם 1,8362925538.96.230.0Nazarethנצרת and Shefar'am

2 מעורבים 5,49391025642.37.246.8Mixedיישובים localities!

עירוניים 1,2851435644.65.143.6Urbanיישובים localities2

3 11,2681,21539745.25.035.4Vlffages3בפריס

בנגב 1,8751064059.23.421.3Bedouinsבדויט in the Negev

ידוע 2673XXXNotלא known

. See notes . and 2 to Table m/1. * Mixed localities
are: Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod, Ramla
and MaaldtTarshiha. This group includes births and deaths
of NonJews /a other Jewish localities. 5 Including
Bedouins in Galilee.

המעורבים היישובים 2 .4 ג/ ללוח ו2 1 הערות ראה ,1

ומעלות רמלה לוד, עכו, חיפה, ת"איפו, ירושלים, הם:
של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו ה תרשיחה."ינוסף"לז
כולל 3 יהודים. של אחרים ביישובים לאיהודיט

בגליל. בדוימ
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Marriages and divorces
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, גישאימ  ג/7. לוח

וגירושיו נישואין

Table 111/7.  Persons marrying and divorcing, by district and subdistrict of
residence

1972

Distirct and subdistrict

Persons divorcing י מתגרשים

Rates שיעורים2

נשים
Wives h 3

S

3

Persons marrying נישאים

Rates2שיעורים

בלות
Brides ■c

m

i
I
o

ונפה מחוז

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistirct
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Reboyot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistirct
Beer Sheva SubDistrict

Not known

Jewsםיהודי
הכל 26,43326,4339.99.92,4712,4710.90.9סך

ים ירושל 2,4362,5159.59.72812741.21.1מתוז

הצפון 2,4282,4619.49.51921960.80.8מחוז
צפת 5014789.69.140390.80.8נפת
כנרת 3453498.99.028300.80.8נפת

יזרעאל 8979029.69.653550.60.6נפת
ענו 6857329.410.071721.01.0נפת

חיפה 3,9273,9239.69.63153160.80.8מחוז
חיפה 3,1893,1779.79.62622740.80.9נפת
חדרו! 7387469.59.553420.70.6נפת

המרכז 5,4965,47510.410.33523320.70.7מחוז
השרון 1,1681,20210.210.571620.70.6נפת

תקוה 2,0261,98010.610.31341280.70.7.נפת.פתח
רמלה 85584110.510.365480.90.6נפת

רחובות 1,4471,45210.210.282940.60.7נפת

;./ /./ 991 932 10.0 9.9 9,030 8,904

הדרום .3,0192,8869.38.92362390.80.8מחוז
אשקלון 1,4291,4289.39.274860.50.6נפת

שנע באר 1,5901,4589.38.51621531.00.9נפת

123 163 143 223

אביב תל מחוז

ידוע לא

JewsNonהודיםלאי
הכל :2,7282,7287.07.01941940.50.5סך TOTAL

ירושלים 29295.55.5110.20.2Jerusalemמחוז Distirct
הצפון 1,6071,6027.47.41071130.50.5Northernמחוז Distirct

יזרעאל נפת :5695646.87.020190.20.2Thereofמזה: Yizreel S.D.
ענו 9389387.67.879860.60.7Akkoנפת S.D.

חיפה 5765667.77.638320.50.4Haifaמחוז Distirct
המרכז 2672716.26.311100.20.2Centralמחוז District

אביב תל 55596.36.914151.61.7Telמחוז Aviv Distirct
הדרום י23220.7"1321284.34.2מחוז Southernר.0 Distirct

ידוע 6273XX1XXNotלא known

1 By subdistirct of residence at date of divorce.
2 See introduciton.

הגירושין. בעת מגורים נפת לפי ג
מבוא. ראה 2
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מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/8. לוח

Table iii/8.  Persons marrying and divorcing, by type of locality of residence

1972

Type of locality

Persons divorcing י מתגרשים
Rates שיעורים2

נשים
Wives

S §.r. si
a 2

Persons marrying נישאים

Rates שיעורים2

כלות
Brides

c £58
3
£

יישוב צורת

ה72 y.yy.y2,4712,4710.90.9TOTALטך

יישוב ,23,51323,7789.89.92צורות 1372,1741.01.0Urban localities
עירוניות

2,1852,2619.610.02542531.21.2Jerusalemירושלים
אביביפו 4,1244,19811.211.45214881.51.4Telתל AvivYafo

2,0852,10110.110.12012071.01.0Haifaהיפה
הערים 10,34810,4449.69.78559140.80.9Otherיתר towns

 4,7714,774.9.39.23063120.60.6Otherיישוביםעירוניים urban localities

יישוב 2,7362,5369.38.61731730.60.6Ruralצורות localities
כפריות

4964338.07.031430.50.7Villagesנפרים

1,1941,2019.19.144360.40.3Moshavimמושבים

1,01688711.610.196941.21.1Qibbuzimקיבוצים

וחוות 2(1.1)(2.2)3015מוסדות
(0.1)Institutions and farms

ידוע 184119XX161124XXNotיא known

JewsNonיהודיםלא

הכל 2,7282,7287.07.01941940.50.5TOTALסך

ושפרעם 3913408.67.512140.30.3Nazarethנצרת and Shefar'am
3 מעורבים 3153646.77.750491.01.0Mixedישובים localities 3

עירוניים 1961907.67.4550.20.2Urbanיישובים localities
4 *1,6321,6337.07.01041030.40.4Villagesכפרים

בנגב 1301284.44.423220.80.7Bedouinsבדוים in the Negev
ידוע 6473XX.1XXNotלא known

By type oflocalityof residence at dateofdivorce.
2 See introduction.
3 See noet * to Table m/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 *
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(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים, ג/9. לוח
Table iii/9.  Persons marrying, by age and marital status ( Jews)

>Dחתני m sGr ocכלותBrides

הכל סך
Total

רווקים
Single

"sj: a
B S
aQ

9S o

n
ידוע לא
Not
known

הבל סך
Total

רווקות
Single

"2
אלמנות//.

Widows

ידוע לא
Not
known

וגיל שנה
Year and age

1972
total הכל 26,43323,8261,63385811626,43324,312,186834סך 1101

UP to 19 740735416,8506,8301811על

Up to 17 60601,5271,5251עד

18180180__2,2332,2303

195004954


13,0903,075141


202414,14114,00910172414,38214,1222003822
201,1741,1692213,7963,7731922
212,5952,5863153,8443,7914283
223,6443,61720163,0933,0503265
233,4453,41224182,1112,04752102
243,2833,22552241,5381,461551210

25297,4227,06231319282,9912,6572635120
7ר252,6512,570674101,1681,07876
261,8961,827593775467161175
271,3481,26179444594074462

. . 28875814554237632042104
29652590534523418140112

30341,6091,25731026166784152074412
35397624192924293551391455714
404443017519749921661100487
45492799011966425129941199
505423637108801120516621225
5559200155712351889441296
6064249966169515810261211

6569 .185638140192521651

70749516781311228
75+722115811714111

Not known ידוע kV13101111917


2

ageAverageממוצעגיל
195230.027.339.051.6X;23.122.832.243.3X

195529.326.638.353.4X24.622.132.445.4X

196029.126.339.056.5X24.622.134.048.2X
196528.626.039.457.1X23.921.635.350.5X
197027.125.038.659.7X23.621.836.351.2X

197127.024.937.058.5X23.622.036.451.7X

197227.025.039.058.123.622.035.650.6X

ageMedianחציוניגיל
195226.925.738.155.1X21.921.030.343.0X

195526.125.035.653.9X21.620.830.045.6X

196025.724.936.558.1X21.721.031.348.9X

196525.624.837.258.8X21.020.633.551.6X
197024.423.935.859.7X22.121.933.753.6X

197124.323.936.660.1X22.221.833.754.3X
197224.424.036.560.522.221.932.752.4X
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאיס,  ג/10. לוח
Table iii/TO.  Persons marrying, afy religion, marital status and age (nonJews)

0m?יסתתנ sOrכלותBrides

הדתות הדתות(PVכל tכל §

וגיל Allקונה religionsr
a0All religionsrr ■Sf 0

Year and age;מזה
a

ca?;01מזהs£■§r Si

הכל1 I_2רווקיםסך
{ הכל81 uרווקותסך

K _
c 8

Total'Thereof:1■gf g
a uTotal'Thereof:8! singlesOQsingleSE|
1 972

total הכל 2,7282,6301,9374242852,7282,6651,937424285סך

Up to 19 1,5681,5601,188150■374373.3011158סד

Up to 17 6363501107757736115195עד

18127126995224144103104851

19184184152. 5263793772675147

20241,1561,14687612313983581753019379

2025625220520302812791874733

2127027022210342262231475422

222652632042828150147883917

2319719512435331019759314

241681661213014777149223

252979977551718559225203159538

251981911234624625644151

2619519113135~ 15^6360"45123

2717817412440546363682

28123118743211363421141

2910510165324 ■IS171341

30342282161336517605335193

35398770631642622175

404430221412275421

4549149822222

50541411943221

55594141 1

606494423
65 +133841

Not known ידוע .לא 111

igesraממוצעגיל geA V

195625.324.827.625.020.820.522.020.8
196025.725.328.524.520.920.522.920.0
196525.925.125.428.723.621.020.720.8. 22.519.5

197025.725.025.428.623.920.720.420.422.419.7
197125.825.125.129.024.420.720.520.422.319.7
197225.525.025.028.324.220.520.420.322.119.6

geanaMcdiחציוניגיל
195623.122.725.822.019.118.920.719.4
196024.023.526.322.819.519.220.918.8
196524.424.123.827.322.920.019.919.921.213.8
197024.524.324.227.723.019.519.419.221.718.7
197124.724.424.127.823.019.619.519.321.618.8
197224.324.123.827.123.019.319.319.121.618.7

l Including unknown religion. ידועה. לא דת כולל 1
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(יהודים) הכלה1 וגיל החתן גיל לפי נישאים,  ג/11. לוח
Table iii/1 1 . Persons marrying, by age of bride and groom 1 (Jews)

1972

החתן גיל
Age of groom

defהכליגיל brAge o

הכל סך
Total1920242529303435394044454950545559606465 +*IfS,

total V:>np26,4336,85014,3822,99167835521625120518S15814019

Up to 19 /740583141123על
202414,1414,8258,778483403129
25297,4221,2584,5661,45811217416
30341,6091386706081493671.

353976236161273195761551

4044430750106106101421422
45492792103748645940145
505423611016364184321051

55592004592349574184
606424928153466694312
65+352238223361102121

Not known ידוע 13151I14לא

' For unusual differences of age  see introduction. מבוא. ראה  רגילים בלתי גיל הפרשי בדנר 1

הנישואין לפני הכלה ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים,  ג/12. לוח
(יהודים)

Tableiii/1 2.  Persons marrying, by marital status of bride and groom before
marriage ( Jews )

של משפחתי מצב
הכלה ושל 19521960196519721952196019651972Maritalהחתן status of bride

and groom

Absolute numbers מוחלטים tagesPercenאחוזיםמספרים

הכל 16,15414,46718,09726,433100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עם: רווק
רווקה
גרושה
אלמנת

12,223
650
327

11,593
554
132

15,092
494
91

23,265
429
100

77.3
4.1
2.1

81.1
3.9
0.9

84.1
2.8
0.5

88.6
1.6
0.4

Groom single with:
bride single
bride divorced
bride widowed

עם: גרוש
רווקה
גרושה
אלמנה

699
463
349

555
526
196

642
579
209

858
523
225

4.4
2.9
2.2

3.9
3.7
1.4

3.6
3.2
1.2

3.2
2.0
0.9

Groom divorced with:
bride single
bride divorced
bride widowed

עם: אלמן
רווקה
גרושה
אלמנה

280
245
577

116
233
398

131
262
438

122
222
501

1.8
1.6
3.6

0.8
1.6
2.7

0.7
1.5
2.4

0.5
0.8
2.0

Groom widowed with:
bride single
bride divorced
bride widowed

1 ידוע 341164159188XXXXNotלא known1

* The marital status ofat least one partner. הזוג. מבני אחד של לסתות משפחתי מצב 1
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(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
Table iii/13.  Persons marrying, by bride's and groom's continent of origin (Jews)

מאסיהאפריקה innמאירופהאמריקה חתן
AsiaAfircaGroom frotrEuropeAmeirca

מלצא מדדיבשת

הכל 1גלהבלהסך ידועה אבדוגמיהלא
Totalמאסיה מאסיהמאירופהגלה Endogamyמאירופהכלה

indexאמריקהאפריקהאמריקהאפריקה
Birde fromBride fromBride fromBride from
AisaAfricaEuropeAsiaAfricaEurope

AmericaAmeirca

מוחלטים soIutמספרים e NumberAbs
הנישאים Allבל persons marrying

196014,4676,1047231,3706,214560.78
196114,0496,0767771,2735,91580.76
196214,7386,4778551,3356,06560.75
196316,0357,268,0421,4246,29650.73
196417,2227,754,2161,3696,873100.71
196518,0978,002,4251,3407,32910.70

1196518,0977,233,1211,0896,5612,0930.73
196618,5997,239,160L0716,9282,2010.74
196718,1886,626,3601,1387,0132,0510.71
5971,4/68,1841,9940.69,(96820,6227,43נ
196922,9007,991,9421,6779,1092,1810.67
197023,9838,512,9951,7899,1962,4910.66
197125,5799,278!,1712,1089,5872,4350.63
197226,43310,029<,0882,2739,3002,7430.64

Singleרווקים persons
196817,8516,652,4861,2006,7241,7890.69
196919,9977,2101,7841,4637,5801,9600.66
197021,0857,654,8291,5627,7752,2650.66
197122,5838,392,9811,8658,1142,2310.63
197223,2659,123,8672,019 17,7742,4820.63

acentagesPerאחוזי
הנישאים Allכל persons marrying

1960100.042.45.09.543.1XX

1961100.043.35.59.142.1XX

נ1962 00.043.95.89.141.2XX

1963100.045.36.58.939.3XX

1964100.045.07.18.039.9XX

1965100.044.27.97.440.5XX

11965100.045.27.06.841.0XX

1966100.044.27.16.542.2XX

1967100.041.18.47.143.4XX

1968100.039.98.67.643.9XX

1969100.038.69.48.143.9XX

1970100.039.69.38.342.8XX

1971100.040.19.49.141.4XX

1972100.042.38.89.639.3XX

Singleרווקים persons
1968100.041.49.37.541.8XX

1969100.040.09.98.142.0XX

1970100.040.79.78.341.3XX

1971100.041.29.79.239.9XX

1972100.043.99.09.737.4XX

 As from 1965, Israel born were classified according to a
new deifnition  see introduction.

של חדשת הגדרה לפי ישראל ילידי חולקו ב1965 החל 1

מנוא. ראה  מוצא
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(יהודים) הכלה ושל החתו של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים,  ג/14. לוח
Table iii/14.  Persons marrying, by continent of birth and period of immigration

of groom and bride ( Jews )

1972

£

לידר הבלהיבשת של עלייה Continentותקופת of birth and period of immigration of brid

AsiaAfricaEuropeAmericaאסיהאפריקהIsraelישראל איריפהאמריקה
יליד: הבלה אבי

לידה oBride'sטייבשת father born in :Dan 8
.: .g

Continent of birth and

עלייה הכל1ותקופת
I

13
ON+5

t~
ff■
to

so\|+
" G
55 T
*l £.

period of immigration

החתן Totalשל 1
*ar
0

rp 5

£*
.1*. i
X O

o\

o
ג
\0ר*

"7

ON

iff
On

2
0.

T
on

T
on

nO
ON

r £
PI
'1

of groom

Hr ■aû
w

5I/IDVi

1 הכל 26,43314,1191,4405,5637,0347,199סך 822,4381,7821,5581,334900 1,311 5,0527502,0100.38TOTAL'

10,5687,7609012,4744,3511,376ישראל 34613JW216147347 398 1,4221844610.44Israel

יליד: החתן Groom'sאבי father born in:
1,323956213242499194ישראל 28654282238 57 17325520.11Israel

3,0352,1791631,560452687אסיהאפריקה 42841901307236 34 16318700.39AsiaAfrica
6,1494,5895236653,390483אירופהאמריקה 112371345553271 302 1,0751403360.39EuropeAmerica

ידוע 6136271012לא 176332 51113Not known

9,5513,7452702,65.58145,144אסיהאפריקה2 281,5281,2381,251108 138 655 1,066783210.55AsiaAfrica2
1954 4,9672,4711761,7305482,142עד 171,06844532727464 93 360381500.31Up to 1954

195519601,865650464591391,114 620739532118025 22 10013400.1619551960
196119641,64735823276561,188 315730447424814 13 10122490.2619611964

1965+9992332314860663 282901253585 9 1015820.331965 +

6,2462,59725S4521,862672אירופהאמריקה2 /529316291120443 775 2,9694871,2250.46EuropeAmerica2
1954 2,7151,330131260928305עד 11158743140160 494 1,0781262800.31Up to 1954

195519601,0254704775348117 45392210127 85 436811360.1119551960
19611964855298305621195 13523221477 66 4601661490.2019611964

1965 +1,5724555856339149 25325165474 122 9671146500.371965+

< Including continent of birth not known.
2 Including period of immigration not known,

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1
ידועה. לא עלייה תקופת כולל 2

ס
נ*.



רווקות, כלות ושל רווקיט חתנים של וחציוני ממוצע גיל  ג/15. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

Table iii/15.  Average and median age of single grooms and birdes, by
continent of birth and period of immigration ( Jews }

19601972

EuropeAmericaאמריקהאירןקד,AsiaAfricaאפיהאפריקה

הכל :Immigratedעלו:ישראלסך
הכל סך
Total

Immigratedעלו: :

Period'TotalIsraelהכל סך
Total

Up to עד
1960

1961
19641965+Up toעד

1960
1961
19641965+

Groomsחתנים
ממוצע verage\גיל ageA

1960196226.425.7 24.829.0
196526.025.7 24.828.1
197025.025.5 24.425.624.626.225.224.925.526.3
197124.925.5 24.125.624.726.325.525.225.626.4
25.0נ97נ ,25.6 23.925.724.726.326.026.025.226.6

2 מתוקן' ממוצע 'גיל Average age2'Corrected.

1960196226.626.4 27.026.9
196526.626.5 26.726.5
197026.226.0 26.225.825.928.126.125.726.828.2
197126.025.8 26.225.525.928.226.125.626.928.0
197226.025.7 25.825.325.928.326.125.725.827.9

חציוני Medianגיל ag>

1960196225.024.7 24.227.1
196524.824.8 24.126.7
197023.924.6 23.624.723.925.023.623.423.824.6
197123.924.6 23.424.624.025.223.923.724.024.6
197224.024.7 23.624.924.125.224.824.824.125.2

Bridesכלות
ממוצע Averageגיל age

1960196222.021.3 21.724.1
1965 121.621.4 21.622.0
197021.922.4 21.122.621.323.123.223.122.423.6
197122.022.5 21.222.821.223.123.423.522.623.7
197222.022.7 21.323.121.323.223.624.022.523.6

''מתוקן* ממוצע "2גיל average age2'Corrected

1960196222.221.7 23.022.2
196522.421.9 22.822.4
197022.622.1 22.821.722.324.722.621.922.524.9
197122.722.0 22.821.821.824.722.622.222.624.4
197222.522.1 22.721.622.024.522.622.122.524.2

חציוני Medianגיל age:

1960196220.920.1 21.222.1
196521.120.9 21.620.5
197021.822.1 21.122.320.922.422.522.621.922.8
197121.822.2 21.322.520.922.322.722.721.922.9
197221.922.3 21.422.721.122.522.923.222.122.8

' The average and median ages tor 19601962
are averages of the data for each of those years.
2 For method of compilation  see introduction.

עד 1960 לשנים והחציוני הממוצע הגיל 1

הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע תינו 1962
במבוא. ראה חישוב לשיטת 2
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בנישואין וגיל בגירושין גיל לפי מתגרשיגז,  ג/16. לוח
Table iii/16.  Persons divorcing, by age at marriage and at divorce

גיל קבוצת
Age group

בגירושין ivorceAgeגיל at dבנישואין marirageAgeגיל at
WifeאשהHusbandבעלWifeאשהHusbandבעל

| 19601972| 19601972| 19601972| 19601972

TOTAL 2,0912,4712,0912,4712,0912,4712,0912,471ס"ה
Up to 19 877189112151575761עד

2024156274413590592898666898
2529388524385529508587278299
3034329411306293289293173131
353927034925125916814712187
40442132381932191219111161
4549224167190173109496954
505420114213911775544342
5559124125798440422542
60649898465645351723
6569405312361534815
7074284351092823
75+1226158612

ידוע 141156253_לא
Not known
ממוצע 40.338.535.234.231.830.027.025.6גיל
Average age
חציוני 38.035.232.930.428.426.423.522.5גיל
Median age

(יהודים) נישואין תקופת אורן לפי גירושין,  ג/17. לוח
Table iii/17.  Divorces, by duration of marriage { Jews )

שנות
נישואין

195119551960196519701972195119551960196519701972
Years of

married life

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאחוזיםPercentages
הכל 2,3732,0502,0912,1972,2562,471100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

4 1,3099849428521,0311,178.49.0עד JS245.040.146.448.5Upto 4
משנה 39620827015221723810.3פחות 17.612.97.29.89.8Under 1

130223022122223826711.4 13.410.610.410.711.01

225820418818621028810.2 11.59.08.89.411.92
31851571391642192127.9 8.26.67.79.88.73
41681851241281471739.2 7.55.96.06.77.14

5943457744846646351228.7 19.621.522.020.821.159
51741491231291181317.4 7.75.96.15.35.45
6105130891001071136.4 4.74.34.74.84.76

759116779192975.8 2.73.74.34.14.07
849111746670865.5 2.33.53.13.13.58
94771858076853.6 2.24.13.83.53.59

10142041933692932752389.6 9.117.713.812.49.81014
15191351131392661911875.6 6.06.712.58.67.71519
20+1601441912482643127.1 7.19.111.611.812.920 +

ידוע א131392723244לא xXXXXNot known

שנות 3.95.15.85.85.75.3xחציון XXXXMedianא of
durationנישואין of

marriage
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תקופת ואורן נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות  ג/18. לוח
(יהודים) נישואין

Table iii/18.  Copules married in Israel and divorced, by year and duration
of marriage ( Jews )

נישואין Yearקונת of marrigae

נישואין Yearsקונות of married life
196419651966196719681969197019711972

בישראל 35,31936,78743,52226,433נישאו 49,562Marired in Israel

עד שהתגרשו זוגות 2,4582,0681,63470מה0: 944Thereof: couples divorced up
הכל סך 1972to 1972  total

מצטברים Cumulativeאחוזים percentages
00.40.30.30.3 0.30
1.61.41.3ו 1.31

22.72.62.42
33.93.73.43
44.84.6 4
55.55.35
66.1_6
76.6

 
7

האשה ושל הבעל של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים  ג/19. לוח

Table iii/19.  Persons divorcing by continent of bitrh and period of immigration
of husband and wife

ו yesWiנשים"Husbandב9ליס
לידה Continentיבשת of birth and
עלייה 19601965197019721960196519701972peirodותקופת of immigration

הכל 2,0912,1972,2562,4712,197סך 2,0912,2562,471TOTAL
265364519624440ישראל .790616746Israel
:Oirginמוצא:

111142177278151אסיהאפריקה 172223341AsiaAfirca
154222342346289אירופהאמריקה 218393405EuropeAmerica
קה 625716775892742אסיהאפרי 617712813AsiaAfrica

Immigratedעלו: :
1954 187ד}568עד ן

ך501499 56{389383Up to 1954
1955196011417112617119551960
1961196485102240) 11313919611964

1965 +62105( _711091965+
ידוע 5724131526לא 521311Not known

1,1891,0989579461,000אירופהאמריקה 1,069919900EuropeAmerica
Immigratedעלו: :

1954 }1,042עד
719567509569r 922{481409Up to 1954

19551960/909311811519551960
19611964297 11590367ן ) 13410119611964
1965+(155234( _1612571965+
ידוע 14782302064לא 1472518Not known
ידוע 12195915לא IS912Not known
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(יהודים) האשת ושל הבעל של קודם משפחתי מצב לפי מתגרשים,  ג/20. לוח
Table iii/20.  Persons divorcing, by previous marital status of husband and

wife ( J ews )

משפחתי מצב
1955196019651970197219551960196519701972Previousקודם marital

status

מוחלטים Absoluteמספרים numbersאחו!יטPercentages

הכל 2,0502,0912,1972,471סך 2,256100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

טס: Husbandרווק single
with:

1,3021,3231,4701,768רווקה 1,55865.465.567.669.872.8wife single
114114125108גרושה 975.75.65.84.34.4wife divorced
47473619אלמנה 232.42.31.71.00.8wife widowed

עם: Husbandגרוש divorced
with:

112102120135רווקה 1285.65.05.55.75.6wife single
113146179167גרושה 1595.77.28.27.16.9wife divorced
62644750אלמנה 603.23.22.22.72.1wife widowed

עם: Husbandאלמן widowed
with :

68473834רווקה 383.42.31.71.71.4wife single
54716561גרושה 622.73.53.02.82.5wife divorced
1181079486אלמנה 1075.95.44.34.93.5wife widowed

ידוע/ 60702343לא 24XXXXX"Not known ' .

1 See note 1 to Table 111/12. .12 ג/ ללוח 1 הערה ראה 1

(יהודים) לזוג 18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים,  ג/21. לוח
Table iii/21 . Persons divorcing, by number of children under 18 to couple (Jews)

לזוג ילדים 1955196019651970197219551960196519701972Numberמספר of
children to couple

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 2,091סך 2,0502,1972,2562,471100.0 100.0100.0100.0100.0' TOTAL
ילדים 1,182בלי 1,1621,2161,1821,28157.2 59.155.652.651.9Childless

1516ילד 55155459163425.0 28.025.326.325.71 child
ילדים 2252 18327731436712.2 9.312.714.014.92 children
ילדיט 372 44791001083.5 2.23.64.54.43 children
ילדיט 426 153937451.2 0.81.81.61.94 children
ילדיט 514 61513160.7 0.30.70.60.65 children

ומעלה ילדיט 65 6710160.2 0.30.30.40.66 children and more
ידוע 24לא 831094X XXXXNot known

ילדים הכל 1,440סך 1,1751,6221,7952,057X XXXXTOTAL NUMBER
OF CHILDREN

1 ילדים 1.6ממוצע 1.51.71.71.7X XXXXAverage number of
children 1

** To divorcing couples with children. ילדיפ. עם למתגרשים 1
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Natality and mortality ותמותה ילודה

אוכלוסייה וקבוצת מין לפי מרובות, ולידות מת לידות חי, לידות  ג/22. לוח
Table iii/22.  Live births, stillbirths and multiple births, by sex and population

group

ושלישיות תאומים לידות
Bitrhsof twins and tirplets

אחוז
יילודים
מתים

Percent
s tillborn

אחוז
יילודים
זכרים
Percent
male
born

הכל1 0ך
Total'

Stillbirths מת לידות

אחוז
זכרים
Percent
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Live births חי לידות

אחוז
הזכרים
Percent
males

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

jewsיהודים

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

196449,14325,45123,69251.899£37532453.650152.24.4

196551,31126,42024,89151.572938134852.346751.93.0
196651,98926,61725,37251.265537028556.544148.51.0
196750,68126,06724,61451.4633'31731650.143447.73.8
196854,97828,26626,71251.463332830551.848950.42.5
196957,69729,62728,07051.361233128154.153750.72.0

197061,20931,64729,56251.762835227656.160451.22.5
197165,46333,43932,02451.166333832551.065151.53.5
197264,49033,14631,34451.457631526154.758755.12.3
197366,78634,18632,60051.256731025754.767048.21.2

JewsNonלאיהודים

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

196514,8357,7967,03952.622212110154.514748.8
196615,1597,8537,30651.82041079752.513746.5
196714,2997,4206,87951.922811711151.315654.3
196814,9337,7567,17751.92111189355.919150.9
196915,9698,2147,75551.42051109553.726854.3

2197019,63410,0709,56451.327115411756.828650.5
197120,43610,4719,96551.225713712053.326555.8
197221,05410,81010,24451.326714412353.927550.6
197321,75411,21510,53951.625614211455.5274

' Number of births and not of born. 2 As from 1970
including East Jerusalem; see also Table HI/4.

ב1970 החל 2 יילודים. ולא לידות מספר 1
ג/4. לוח גם ראה ירושלים; מזרח כולל
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לאיהודימ, ושל האס לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי  ג/23. לוח
דת לפי

Table iii/23.  Reproducton rates of Jews, by mother's continent of birth
and of nonJews, by religion

 תחלופה שיעור
יהודים

 תחלופה שיעור
יהודים

תוזלופד Grossגלמישיעור reproduction rate

Reproduction
rate  Jewsשנה

Reproduction
rate  JewsיהוויטJewsלאיהודיםNonJews

גלמי
Gross

נקי
Net

Year
גלמי
Gross

נקי
Net

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל סך
Total

מוסלמים
Mos
lems

נוצרים
Chirs
tians

דרוזים;
ואחרי0
Druses
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

19321.351.0719521.931.791.633.021.48

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

19391.090.9819591.691.621.352.561.133.584.112.103.76

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

19441.671.4419641.661.601.382.221.244.104.782.313.84

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

19691.641.601.432.041.323.754.362.003.59

19701.651.621.521.971.383.714.341.753.61

19711.671.641.551.971.423.614.231.643.47

19721.541.501.421.851.333.544.121.673.42

19731.511.471.441.801.293.504.071.64.3.50
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האם בחיי חי לידת מספר לפי כולל1, ופריון חי לידות  ג/24. לוח
Table iii/24.  Live births and total fertility \ by live birth order duirng life of

mother

הכל לידותסך Liveחימספר birth order

Total
ידוע+123456 לא

Not known

0Jewsיהוד
מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

194817,6786,9524,7072,2908824959631,389
195036,35911,35810,9245,5272,3951,3902,7172,048
195542,33911,10411,8786,7153,9422,4155,361924
196044,98112,19511,3046,7933,9352,9987,73620
196551,31114,87112,9008,2344,2912,8318.09391
196651,98915,36613,3598,5664,1732,7277,614184
196750,68115,08213,1838,3494,2342,4876,933413
196854,97815,84514,3919,8754,933 2,7666,980188
196957.69717,54814,72310,6995,1772,8616.5001S9
197061,20919,30315,65511,5725,6732,8126,000194
197165,46321,48816,94312,0066,0812,9295,791225
197264,49021,83417,28611,3215,7442,9145,244147
197366,78623,48018,50611,5795,4562,8004,842123

כולל( tili!ריון tyTotal fei
19483,0781,33088942216397177X

19503,9011,2841,238629273159318X
19553,6449661,037591347212491X

19603,495913877538314237616X
19653,467933879577302201575X

19663.392902876590291191542X

1967 _3,200835833567 .294 .175.496.
19683,364823863656336193493X

19693,375857837687344195455X

19703,407888837717366186413X

19713,436937840706375187391X

19723,183907797621337177344X

19733,121935807596306162306
NonJewsלאיהודים

מוחלטים 8number!Absoספרי0 lute
195810,4841,4341,3681,4061,3381,2183,516204
196011,8111,7911,5441,4221,4121,3784,264

196514,8352,1512,1191,7971,5631,4835,68141
196615,1592,2952,0011,9151,6121,4455,86526
196714.2992,0481,9601,8231,6131,3795,44630
196814,9332,0401,9321,8571,7271,5375,722118
196915,9692,3652,0481,9481,8151,5396,092162
197019,6343,1712,7022,2902,1111,8547,219287
197120,4363,2593,0662,3612,1811,9377,442190
197221,0543,4803,1902,6862,1901,9727,419117
197321,7543,5823,3942,9402,3212,1037,34673

גולל Totalפריון fertility
19587,3127267938538628663,212X

19607,9929388428328939243,563X

19658,4209739648637978224,001X

19668,2099918778767877723,906X

19677,3618508338067607003,412X

19687,7028418278428247803,588X

19697,7288898368508247293,600X

19707,6509819028137887193,445X

19717,4339309427837587053,316X

19727,2989449248377246943,175X

19737,2129249258667357083,025X

Per 1,000 women  see introduction. מבוא. ראה  נשים ל1,000 1
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האם בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות  ג/25. לוח
Table iii/25.  Rates of live births, by age of mother and live birth order in

mother's life
1973

חי לידת Liveממסר birth order

האם הכל1גיל סך
.Total123456+

< Age of mother

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
wsJeץודיםי

הכל 66,78623,48018,50611,5795,4562,8004,842TOTALסך
19 3,8263,2295326022Upעד to 19
202424,96514,1917,7822,19657315843;. 2024
252921,4515,0158,0454,8851,8529236852529
30349,9787451,6143,0781,8489871,6823034
35395,2202324411,1851,0135921,7373539
40441,15147711531521216054044
45+12421151013834J +
ידוע 7119207647Notלא known

NonJewsלאיהודים

הכל 21,7593,5823,3942,9402,3212,1037,346TOTALסך
19 2,4541,4617422261813Upעד to 19
20246,2781,4851,8261,5618753691522024
25295,7724516458411,0001,1071,7082529
30343,8241141342393184512,5563034
35392,426422853941422,0513539
40447651261211207004044
45+174433515645 +
ידוע 66131352820Notלא known

!Rateשיעורים
wsJeהודיםי

הכל 98.034.427.117.08.04.17.1TOTALסך
19 Up(0.0)(0.0)29.524.94.10.5עד to 19
2024182.5103.756.916.04.21.20.32024.
2529191.544.771.843.616.58.26.12529
3034134.710.021.841.124.913.322.73034
353969.03.15.815.713.47.823.03539
404415.40.60.92.02.01.68.14044
45+1.6(0.0)(0.0)0.20.10.21.045+

כולל 3.120.940.810.600.310.160.31TOTALפריון FERTILITY

NonJeלאיהודים ws

הכל 220.836.334.429.823.621.374.5TOTALסך
19 101.560.430.79.30.70.00.1Upעד to 19
2024343.281.299.885.347.820.28.32024
2529363.728.440.653.063.069.7107.62529
3034304.69.110.719.025.335.9203.63034
3539'224.63.92.64.98.713.1189.93539
40441.4$1.30.61.31.22.174.54044
45 +23.40.50.40.40.720.945 +

כולל 7.210.920.930.870.740.713.03TOTALפריץ FERTILITY

1 Inch birth order not known . ידוע. לא לידה מ0פר כולל 1
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האם של או האב של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידת  ג/26. לוח
(יהודים)

Table iii/26. ■ Live births, by mother's or father's continent of birth and period
of immigration (Jews)

לידה יבשת
עלייה ותקופת

FathersContinentאבותMothersאמהות of birth and
period of immigration

1951195519711973195519711973

מוחלטיםמספר 3ים lute numbersAbs

הכל 43,24942,33965,46366,78642.33965,46366,786TOTALסך

4,7995,53422,16926,6294,25718,06810,607Israelישראל

אסיהאפריקה יליד: 8781,0786,3868,9203,6764,868Fatherהאב born in: AsiaArfica

1,5162,27212,32813,25310,7311,388EuropeAmericaאירופהאמריקה 

ולאידוע 2,4052,1843,4554,4563,6614,351Israelישראל and
not known

^18,50122,71230,76327,65122,28132,97831,091AsiaAfricaאסיהאפריקה!

1947 עד 3,0652,2847264813,0641,5271,117Immigratedעלו: : up to 1947

19481954
. r15,47312,35618,48416,63619481954

19551960

19611964
14,976^20,204

6,085

5,794

5,783

5,491

18,9805,905

4,674

5,692

4,563

19551960 '

19611964

1965+/2,8483,3622,1512,5111965+

^19,77114,01112,47612,46715,43013,72414,077EuropeAmericaאירופהאמריקה!

1947 עד 8,9815,8007464447,1851,9011,252Immigratedעלו: : up to 1947

19481954['5,4734,3126,5195,86019481954

19551960

19611964
10,429 ■I8,087

1,992

1,787

1,984

1,613

8,1241,752

1,615

1,817

1,686

19551960

19611964

1965 +/2,4444,0381,8243,2571965+

לידה יבשת
ידועה לא

1788255393716931,011Continentof birth not known

הכל סך
אחוזי

100.0

e

100.0100.0100.0

ges

100.0

Percenta

100.0 100.0TOTAL

11.113.133.939.910.227.931.3Israelישראל

אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

43.0

45.9

53.7

33.2

47.0

19.1

41.4

18.7

53.0

36.8

50.9

21.2

47.3

21.4

AsiaAfrica

EuropeAmerica

* Incl. peirodof immigration not known.

79 טבעית תנועה

ידועה. לא עלייה תקופת בולל 1



(יהודים) האם לידת אוץ לפי חי, לידות  ג/27. לוח

Table iii/27.  Live births, by mother's country of birth ( Jews )

האם לידת ■19511955196019651969ארץ 197119721973Mother's country of birth

הכל 43,24942,33944,98151,31157,69765,46364,49066,786TOTALסך

4,7995,5348,08711,79316,16122,16923,50226,629Israelישראל

13,10214,68613,81513,65813,46613,25912,01311,272Asiaאסיה

2,0931,5791,4461,3391,2701,2901,1821,109Turkeyתורכיה

ולבנון 803684602600621565466455Syiraסוריה and Lebanon

3,9246,1805,6475,7445,3515,1954,6324,385Iraqעירק

ועדן 4,8724,0873.6553,3102,9142,6122,3041,986Yemenתימן and Aden

1,1821,7181,9442,0022,2192,2802,1002,061Iranאירן

אחרות 2284385216631,0911,3171,3291,276Otherארצות countries

5,3998,02613,07816,99317,42617,50416,76916,379Africaאפריקה

וטנג'יר מרוקו
וטוניסיה אלגייריה

2,555J

1,647

4,735
6,987

2,599

10,797

2,791

11,211

2,941

11,259

2,988

10,995

2,791

11,004

2,659

Morocco and Tangier
Algeria and Tunisia

2,1432,0882,0391,8841,8051,6321,459Libyaלוב

וסודן 1931,087Egypt,(1,1151,0841,3281,2291,2481,279מצרים and Sudan

אחרות 826476137142173158170Otherארצות countries

19,49213,6489,5197,9469,57810,97110,54310,712Europeאירופה

המועצות .1,3524605368271,1451,3041,6162,218U.S.S.Rברית

7,6304,1892,5491,5401,5641,8141,6821,516Polandפולין

3,7863,8272,9662,7153,1683,4863,2143,109Rumaniaרומניה

20514212810689959581Yugoslaviaיוגוסלביה

ויוון 1,438731837778693727615556Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 1,9221,3758065091,0341,2081,1191,083Germanyגרמניה and Austria

1,480957447220294348338304Czechoslovakiaציכוסלובקיה

1,080803586399433466461401Hungaryהונגריה

אחרות 5991,1646648521,1581,5231,4031,444Otherארצות countries

אמריקה
2793634829051,0481,5051,6391,755Americaואוקיאניה and Oceania

.136134213312584672723U.S.Aארה"ב

61113412412477490556Argentinaארגנטינה

אחרות 82116280324444477476Otherארצות countries

ידוע 178821618552439Notלא known
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(יהודים) האס וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/28. לוח
Table iii/28.  Live births, by mother's continent of birth, period of immigration

and age (Jews)

EuropeAmeirca אירופהאמריקה
Immigrated ; עלו:

1965+ 1961
1964

1955
1960

הבל* סך
Total*

AisaAfrica אסיהאפריקה
Immigrated: עלו:

1965+ 1961
1964

1955
1960 ft

הכל2 סך
Total*

ישראל
Israel

הכל1 סך
Total'

גיל קבוצת
Age group

1972
מוחלטים numbersluteAbsoמספרים

הכל 66,78626,62927,6515,783סך 12,8375,4913,36212,4671,984 4,7561,6134,038
TOTAL

Up to 19 3,8262,2861,108383על 6242322843062 66300
202424,96513,4247,9781,990 2,7751,8991,2443,554770 7085701,478
252921,4516,5489,1621,581 4,8511,5901,0905,736833 2,7695861,516
30349,9782,8795,4941,019 2,9809774881,604184 676246490
35395,2201,3062,991633 1,659456232922110 484116208
40441,151163784149 4341257320223 1152736

45 +124311324 6519581 34

ידוע 7120214לא 1122n1 126

Not known

ממוצע 26.925.228.227.6גיל 29.427.126.727.426.4 28.927.026.2
Average age

V)es3שיעוריםנ >■Rat ¥Y

הכל 98.098.7117.3112.6127.2123.870.761.477.488.7סך
TOTAL

Up to 19 29.524.149.262.443.440.334.922.123.245.0על
2024182.5169.4222.3227.4214.6204.4163.7165.8170.4156.5
2529191.5182.3207.0198.7221.8229.9180.0186.8161.8169.0
3034134.7130.9150.4143.5176.4157.9102.7104.9108.394.9
353969.069.785.581.3107.290.642.141.446.741.1
404415.415.223.421.631.828.36.65.910.87.6
45 +1.60.44.04.15.22.10.21.20.7

Total fertility כולל פריון

196019623.412.675.034.696.152.352.352.40
19643.432.844.574.275.172.562.442.89
19653.472.884.584.245.172.602.492.83
19663.392.784.474.174.992.532.502.83
19673.202.694.173.88

1

4.68
t

2.442.39
;

2.63
.L

19683.362.854.31
Y

4.1010
j> .

5.2.64
Y

2.60133.
, /1

19693.382.944.224.03
\

5.124.372.722.64
י ץ

2.82
1
3.15

19703.413.124.073.984.724.172.842.832.902.84
19713.433.204.073.994.594.002.933.002.972.78
19723.182.943.813.744.243.912.742.802.702.63
19733.122.963.713.704.003.772.652.652,612.57

i Incl. continent of birth not known. 2 Incl. period
of immigration not known. J See introduction.

תקופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת נולל 1

מבוא. ראה 3 ידועה. לא עלייה
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(לאיהודים) האם וגיל דת לפי חי, לידות  ג/29. לוח
Table Hi/29.  Live births, by mother's religion and age (nonJews)

Religionדת

האם הכלגיל סך . .

Totalואחרתנוצריתמוסלמית Mother'sדרוזית age
MoslemChristianDruze

and other

197 3

מספרים numbersAbsoluteמוחלטים.
הכל 21,75917,9542,1121,693TOTALסך

19 2,4542,161171122Upעד to 19

24 עד 206,2785,1296465032024
29 עד 255,7724,7096474162529
34 עד 303,8243,0873873503034
39 עד 352,426 ■1,9862082323539
44 עד 4076566349534044
ומעלה 4517416031145 +
ידוע לא .665916Not known
ממוצע גיל .27.627.627.428.3Average age

Ratesשיעורים! .
הכל 220.8255.7103.4213.9TOTALסך

19 101.5118.143.562.3Upעד to 19

24 עד 20343.2387.1188.0313.82024
29 עד 25363.7408.8199.9372.82529
34 עד 30304.6349.5142.7346.53034
39 עד 35224.6274.178.3258.43539
44 עד 4081.4105.820.472.64044
ומעלה 4523.433.3(1.5)18.345 +

rtilitגולל9ריון yTotal fe
19557.258.154.986.741955

19607.999.314.617.881960

19637.829.034.607.421963

19648.459.864.767.911964

19658.429.874.747.611965
19668.219.694.357.421966
19677.368.634.016.531967
19687.708.944.067.561968
19697.738.984.137.401969
19707.658.953.627.461970
19717.438.713.387.151971

19727.308.493.447.061972

19737.218.383.377.221973

I See introduction. מבוא. ראה 1
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של עלייה ותקופת לידה יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי חי/ לידות  ג/30. לוח
האם בווי* הי לידות ומספר האם

Table iii/30.  Live births, by population group, mother's continent of bitrh/
religion, period of immigration and live birth order in mother's fife

1973

Population group.
mother's continent
of birth and period
of immigration

הי לידת Liveמספר bitrh orderקי

הכלי מך
Total'

123456789 +a on

>

קבוצתאוכלוסייה
לידה יבשת
עלייה ותקופת
האם של

GRAND TOTAL

JEWS  TOTAL

Israel  total
Mother's father
born in :
AsiaAfirca
EuropeAmerica
Israel and not
known

A siaAfricaI otaP■

up to 1954
19551960
19611964
1965 +

EuropeAmerica 
total
Up to 1954
19551960
J9611964
1965+

Not known

NONJEWS 
TOTAL

Moslems
Christians
Druzes and others

1973
Absolute numbers מוחלטים מספרים
3.0 4,187 4,585 3,416 4,903 7,777 14,519 21,900 27,062 88,545

2.5 . 1,399 1,817 1,626 2,800 5,456 11,579 18,506 23,480 66,786

1.9

1.8
2.0
2.2

3.4
3.2
3.4
2.6

2.1

2.4
2.0
2.0
1.9

10
33
46

163

34
67
62

185 504 1,364 4,025 7,928 12,337 26,629

38 140
84 225
63 139

337 1,061 2,541 4,752 8,920
729 2,198 4,130 5,773 13,253
298 766 1,257 1,812 4,456

3.3 1,242 1,539 1,317 2,039 3,376 5,325 6,151 6,604 27,651

578
301
27 i
87

68

658
338
417
122

114

56
15
15

25

599 1,063
282 371
313 419
1(6 173

1,822 2,833
642 1,006
619 952
279 510

2,924
1,229
1,082
873

2,336
1,601
1,407
1,194

57 146
9 26
14 22
42 60

(2.3) 11 3

4.5 2,788 2,768 1,790 2,103

4.6 2,536 2,397 1,526 1,761
3.2 66 127 99 173
4.5 186 244 165 169

410 1,104
80 319
55 293
168 498

1 4

2,321 2,940

1,896 2,310
260 402
165 228

1,810
730
585

1,277

5

3,394

2,662
468
264

12,837
5,783
5,491
3,362

123 254 715 2,225 4,422 4,522 12,467

1,124 4,756
793 1,984
622 1,613

1,948 4,038

17 39

3,582 21,759

2,800 17,954
512 2,112
270 1,693

כולל סך
יהודיטסןהבל
הכל ישראלסך

יליד: האם אבי

א0יהא3ריקה
אירוקהאמריקה
ידוע ולא ישראל

אסיהאפריקה
הכל2 0ף
!954 עד

19551960
19611964

+1963

אירוסהאמרי'
הבל קהסך

1954 עד
19551960
19611964

+1965

ידוע לא

 לאיהודימ
הכל מך

מוסלמים
גוצרים

ואתרים דרוזים

rcentagesPeםאחוזי

הכל 100.030,524.816.45.63.95.24.7y.TOTALסך

100.035.227.717.48.24.22.42.62.3XJewsיחידים

anwvb100.016.515.713.510.79.78.212.812.9XNob Jews

l Incl, not known.
2 Incl. peirod of immigration no! know/1.
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ותקופת לידה יבשת לפי /34 עד 30 בגילים לאמהות חי לידות ממוצע  ג/31. לוח
האמ ושל האב של לימוד שנות ולפי האס של עלייה

Table 111/31 . Avearge live births of mothers aged 30 34, by mother's continent
of birth and period of immigration, and by years of schooling of mother and father

1973

לידה יבשה
עלייה ותקופת

לימוד Yearsשנות of schooling
Continent of birth and
period of immigration תכל סך

Total01891213+

erageלאםממוצע per mothAver

הכל סך  3,86.04.53.22.9JEWSיהודים  TOTAL

3.23.84.13.23.0Israelישראל

4.36.04.63.42.9AsiaAfricaאסיהאפריקה

1954 עד
19551960
19611964

+1965

4.1
4.8
4.9

 3.8

5.7
6,7
6.3
5.0

4.5
4.9
5.1
4.3

3.3
3.8
3.7
3.0

2.9
3.1
3.1
2.8

Up to 1954
19551960
19611964
1965+

2.95.13.42.92.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

1954 עד
19551960
19611964

1965+

3.2
3.1
2.8
2.5

4.4
(8.0)
(6.0)
(4.0)

3.7
3.6
2.1
3.2

3.1
3.0
2.9
2.5

3.1
2.9
2.8
2.4

Up to 1954
19551960
19611964
1965+

הכל יהרדיםסך 6.46.86.13.92.3NONJEWSלא  TOTAL

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

6.6
4.5
6.1

6.8
5.8
6.4

6.4
4.8
6.0

4.5
3.4
(4.1)

(2.2)
2.3

Moslems
Chirstians
Dirzes

fatherperAverageלאבממוצע

הכל סך  2.55.73.12.22.0JEWSיהודים  TOTAL

srael'1.92.22.01.91.8ישראל

3.26.13J2.62.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

1954 3.42.43.82.72.4Upעד to 1954
195519603.26.23.72.52.419551960
196119643.46.23.72.62.319611964

1965+2.65.03.12.12.01965+

מריקה 2.13.12.52.11,9EuropeAmerlcaאירופה/א

1954 2.42.93.02.42.2Upעד to 1954
195519602.03.52.41.91.819551960
196119642.04.02.31.91.919611964

+71965.נ1965+1.92.92.21.8

הכל יהודיםסך 6.46.76.55.44.6NONJEWSלא  TOTAL

6.66.76.75.94.9Moslemsמוסלמים
4.83.84.1Christians(4.1)4.5בוצרים
Drizes(3.9)6.15.96.26.0דרוזים
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ומין גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות  ג/32. לוח
Table Hi/32.  Deaths, by population group, age and sex

1973

NonJewsלאיהודיםJewsיהודים

גיל
Age

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים!
Rates'

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים!
Rates1

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 11,0219,3007.96.71,4931,2406.05.2סך

TOTAL

069351720.816.345335442.535.0

133331.01.035353.43.6

222190.70.61181.10.9

319170.60.68120.31.3

413110.40.4770.80.8

0t7805974.93.951441610.58.9

5962440.50.324200.60.5

101456370.40.321120.60.4

1519104450.80.433211.20.9

2024132570.90.425131.30.7

252984620.70.620161.21.0

303469510.90.727142.01.1

35391181041.61.438153.01.4

40442091313.01.837194.32.0

45^t92942664.33.437225.33.0

50544993647.25.241338.15.8

555975052113.38.5584915.811.7

60641,25899919.715.684719.016.6

65691,6581,17634.426.61026435.521.2

70741,6911,42954.143.812511949.64Z8

75791,3601,31382.073.4948968.060.2

80841,0261,048127.0114.5869188.199.3

8589552673180.0206.3516396.8158.9

90+311375307.3303.96481138.2163.6

ידוע 88XX1212XXלא

Not known

.< Per 1 ,000 average population of repsective sex and age. המתאימים. ובגיל הממוצעתבמין האוכלוסייה של נפשות ל1,000 1
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי פטירות,  ג/33. לוח
Table iii/33.  Deaths, by sex, conitnent of birth and age (Jews)

Females נקבות

ידוע לא
Not

known

אירופהאפיה
הכל אמריקהאפריקהישראלסף
TotalIsraelAsiaEurope

AfricaAmeirca

Males

ידוע לא
Not
known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקת
Asia
Afirca

ישראל
Israel

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

1973
Dluteמוחלטימספרים numbersAbso

הכל 11,0211,5113,0946,385319,3001,1182,8055,34136סך

TOTAL
0693689451751511

14878438077111

5962584444121

1014564754373331

1519104702311453177

202413282311957222510

25298419372862202517
303469232421151152511

3539118246133104224240

4044209231067821311664501

454929437118138126620101145
5054499371792821364201262171

555975029264457521151773281

60641,258443398741999393326226

65691,658564141,18261,176573957204
70741,691785021,10651,429494968786

75791,3603941390351,313463888754
80841,0264432365361,048433116895

8589552181453881673281574844

90+311910519737591232421

ידוע 811428431לא

Not known

Average 19711973 ממוצע
inRates1שיעורי

הכל 7.92.38.816.9X6.71.87.913.7Xסך

TOTAL
021.021.10.21.8X16.816.83.00.1X

140.80.80.30.7X0.60.61.01.7X

590.50.50.20.1X0.40.40.40.2X

10140.40.40.30.4X0.30.30.30.4X

15190.90.81.01.0X0.40.40.40.6X

20241.21.21.31.1X0.50.40.70.5X

25290.90.90.91.0X0.70.60.70.5X

30341.21.21.11.7X0.70.70.70.7X

35391.71.51.71.7X1.31.01.21.5X

40442.92.9: 3.12.7X1.81.71.71.8X

45^(94.74.55.04.5X3.32.93.43.2X

50547.37.58.26.8X5.35.15.65.1X

555912.512.614.211.8X9.06.910.58.5X

606420.217.822.219.6X15.213.618.913.7X

656934.431.034.733.4X27.329.132.325.0X

707455.456.861.252.6X45.637.658.340.4X

75+111.780.3111.4110.4X108.387.9111.7107.7X

' See introduction. מבוא. ראה 1
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אובלוס"ה וקבוצת מ*ן ג>ל, לפ> תינוקות, פטירוו!  ג/34. לוח

Table iii/34.  Infant mortality, by age, sex and population group

Age of infant

Rates' שיעורים!

1973 1972 1965 1960 1955 1950 1949

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1973

נ.
F.

ך,
M.

הבל סך
Total

התינוק גיל

Jewsיהודים

הכל 1,21069351751.746.232.4סך ;27.022.718.818.1TOTAL

מחודש 315.213.413.6less..89852137722.122.716.716פחות than /
הכל monthסך  total

ימים 0676944432514.614.311.412.913.011.411.606 days

ימיט 72712573527.58.45.33.42.22.02.0727

ידוע 44Notלא known

ומעלה 31217214029.623.515.7חודש :10.77.55.44.5More than /
הבל month.סך  total

2 חודש 17544314.34.13.02.31.61.41.11 month?

חודשים 25426284.13.72.72.01.11.10.82 months

חודשים 34729184.13.02.51.51.30.60.73 months

חודשים 43524113.02.51.81.20.70.60.54 months

חודשים 5198112.7. 2.01.7. 0.90.80.50.35 months

חודשים 6196132.61.91.10.80.40.20.3'6 months

חודשים 7ל711562.31.81.20.60.40.20.2 months

חודשים 8151052.11.50.80.70.40.20.2'8 months

חודשים 911742.41.50.60.40.30.30.29 months

חודשים 108441.50.90.40.40.30.10.110 months

חודשים 119540.90.80.40.20.10.20.111 months

ידוע 945XXX^xXXXNotלא known

I.הודיםלאי e ^^Non

הכל 'S.80745335462סך 48.043.432.937.1TOTAL

מחודש Less*37322914415.416.816.875.517.3פזזות than /
הכל monthסך ■ total

ימים 062871791089.011.410.311.413.406 days

ימים 7278448366.45.4■6.54.13.9727 days

ידוע 22Xלא XXXXXXNot known

ומעלה More'42622220447.131.226.617.919.8תודש than 1

הכל ך ס month  total
ידוע 82Xלא 6XXX .XXXNot known

l See introduction.
2 2859 days.

מבוא. ראה 1

ימים. 2839 2

87 טבעית תנועה



(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורל  ג/35. לוח
Table iii/35.  Average length of life, by sex (Jews)

Males Femalesזכרים /ynp3Males Femalesזכרים נקבית

1930193259.962.7195970.272.3

1933193559.561.8196070.773.5
1936193860.864.5196170.573.6
1939194162.364.6196270.872.8
1942194464.165.9196370.872.9

194965.267.9196470.272.9
195066.369.5196570.573.2
195167.270.1196670.973.7
195266.769.8196770.473.6
195368.070.5196869.873.4
195467.670.5196969.573.3
195569.472.1197069.873.3
195667.970.9197170.573.7
195768.071.4197270.573.2
195869.572.51197370.773.6

1 See introduction. מבוא. ראה 1

ומין אוכלוסייה קבוצת לפי נבחרים^,) בגילים חיים תוחלת  ג/36. לוח
Table iii/36.  Expectation of life at speciifed ages (eJ by population group

and sex

גיל
Age

לאיהודיםJewsיהודינ
NonJews

זכריםFemalesנקנותMalesזכרים
Males

נקבות
Females

19491960197019721197319491960197019721 1973Average SSIifS
19691973

070.7 65.269.870.7 70.567.973.573.373.273.668.972.5
568.2 65.466.567.4 67.267.470.869.869.770.067.370.7

1063.5 60.961.762.6 62.362.765.964.964.865.262.665.8
1558.6 56.256.957.7 57.457.961.060.059.960.257.861.0
2053.9 51.552.352.9 52.753.156.155.155.055.353.256.3
2549.1 46.947.948.2 48.048.451.350.250.250.548.751.5
3044.4 42.243.243.3 43.343.746.545.445.345.644.046.7
3539.6 37.538.538.5 38.639.041.740.540.540.739.441.9
4034.9 32.833.833.8 33.934.437.035.835.736.034.937.3
4530.3 28.329.229.3 29.329.832.331.131.031.330.632.6
5025.8 23.824.924.9 25.025.527.826.526.526.826.328.1
5521.6 19.720.720.7 20.921.423.522.322.122.522.423.9
6017.8 16.016.817.0 17.017.319.518.218.018.318.920.0
6514.4 12.813.413.5 13.613.615.714.514.214.615.716.5
7011.5 10.010.510.6 10.610.212.611.211.011.313.213.3
758.7 7.78.18.1 8.37.69.98.58.48.511.010.6

1 See introduction. מבוא. ראה 1
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לפי ,(it) חיים נולדים 1/000 מתון נבחרים בגילים בחייט נשארים  ג/37. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

Table iii/37.  Survivors at specified ages out of 1,000 persons born alive (1x1,
by population group and sex

לאיתודיםCewsJיהודי
NonJews

גיל
Age

זכריםemal>FנקבותalesMזכרים
Males

נקבות
Females

1930
19321949196019701972U9731930

19321949196019701972I 1973Average ממוצע
19691973

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886925964976977977888937969980980981953958
10878919961973975974881933967978978980948955
15872914959971972972875930966976977978945953
20862908954963968969868926964974974976938948
25849901950952961964859921961972972974930944
30840895945945957960848914957969969972923940
3582888$939939950956833908953965966968914935

40811880932930942948817899946960959961902928
457908679219179299347998879J7951951953882918
50758849905896906913780867921937936937860903
3897907911913823877נ557198148758648718817418
6065875882481S820824703794857866870975765836
65573671746732740746630732780803807809688766
70482553634617625627546639697699701708580683
75353404508464472476446488572555550568459559

' See introduction. מנוא. ראה 1

,(qx) נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוד נפטרים  .38/< לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

Table iii/37.  Persons dying within five years, out of 1 ,000 persons at specified
ages (qx), by population group and sex

לאיהודיםEJewsיהודי
NonJews

גיל
Age

זכריםsemaleFנקבותMalesזכרי0
Males

נקבות
Females

1930
19321949196019701972'19731930

2194919601970197211973Averageג19 מ5!י5ט
, ; 19691973 i.i

0114753626252411263312222205045
5107332274221243
1065322274121242
15126585484232275
2015951175115323285
251065754128433374
301595775187444395
667138ר3520889881910
402616121413152213109992310
454120172326222422161515172417
505141343638355240273126264328
558570585760655246444546427047
60129US941029394103796773727510083
65159176150158154160134126128130132125157109
70267269198247245241183237180204217198208180

' See introduction.
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Causes of death .,,■ מוות מזיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי  ג/39. לוח
Table iii/39.  Death rates, by cause ( Jews }

Ratesper 100,000population תושבים ל100,000 שיעורים

מהדורהAveragesממוצעים
שמינית1950195519601965197221973Causeסיבה

Eighth
19541959196419691Revision

הכל 646.0593.3588.2669.1742.6.73S1TOTALמך

כולירה
Cholera1

1.20.200טיפואיד
■ 

Typhoid fever2

חידקית 70.300Bacillary'3.61.46דיזנטריה dysentery and amoe3

biasisואמיביאזיס
אהר ושלשול המעיים 30.514.07.64.32.52.4Enteritisדלקת and other diarrhoeal4

diseases

הנשימה מערכת של r5.33.62.71.01.0Tuberculosisofשחפת respiratory sys5
tern

תוצאות כולל אחרת, I0.70.30.4I.I1.2Otherשחפת tuberculosis, including6
lateמאוחרות effects

. דבר


Plague7

2.20.100קרמת


Diphtheria8

1.20.50Whoopingשעלת cough9
ע''י גרון Streptococcal,_דלקת sore throat and10

ושנית scarletסטרפטוקוקוס fever
מנינגוקוקוס ע''י 0.30.30.30.20.10.4Meningococcalזיהום infection11

חריף ילדים ..:11.61.9שיתוק 0Acute poliomyelitis12

■אבעבועות ■■ Smallpox13

1.01.10.70.400Measles14חצבת

וריקטסיוזיס בהרות 0.30000Typhusטיפוס and other rickettsioses15
אחרת

0.7מלריה
Malaira16

ותוצאותיה S.0.20.10.1Syphilis.0'1.10.8'עגבת and its sequelae17

הזיהומיות המחלות 5.14.9All■גל other infective and parasitic18
האחרות diseases\הטפיליות

כולל ממאירות, 85.394.6106.2118.1128.5129.6Malignantשאתות neoplasms, including19
הלימפטית הרקמה neoplasmsשל of lymphatic and

haematopoieticוההמטופויטית tissue

טבות 8.56.75.94.83.83.9Benignשאתות neoplasms and neo20
מוגדרות plasmsובלתי of unspeciifed

nature

04.23.43.34.910.313.5Diabetesוכרת mellitus21

ומחסור בוויטמינים 0.40.3Avitaminosesמחסור and other nutritio22
אחר. nalתזונתי deifciency

דם 1.20.70.80.91.40.8Anaemias23חוסר

העוצבה 3.02.31.51.21.41.4Meningitis24דלקת
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(המשך) (יהודים) סיבה לפי תמותה שיעור*  ג/39. לוח
Table iii/39.  Death rates, by cause (Jews) (cont.)

Rates per 100,000 population חושבים ל100,000 שיעורים
מהדורהAveragesממוצקים

שמינית1950195519601965197221973Causeסיבה
Eighth

19541959196419691Revision

פעיל שגרוני, 0.5חום 0.80.1 0.30.10Active rheumatic fever25

כרוני הלב, 10.9שברון 10.87.8 8.88.37.0Chronic rheumatic heart disease26

דם לחץ 7.6יתר 6.16.8 6.76.56.6Hypertensive disease27

איסכמית לב 127.3מחלת 101.7182.6 150.5218.8216.4Ischaemic heart disease28

אחרות לב 18.9מחלות 18.519.1 18.322.619.6Other forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי של 66.0מחלות 63.589.1 67.5100.8100.1Cerebrovascular disease30

1.5שפעת 1.31.2 0.71.00.8Inlfuenza31

ריאות 28.8דלקת 34.014.7 20.816.515.3Pneumonia32

(כרונית סימפונות 10.614.4Bronchitisדלקת (chronic and unspeci33

וגנחת נפחת מוגדרת), ,(tiedולא emphysema and asthma
טיבולי 2.4כיב 2.73.8 3.63.64.1Peptic ulcer34

תוספתן 0.6דלקת 1.20.4 0.70.40.4Appendicitis35

אחרת וחסימה 3.0בקע 4.03.4 3.33.63.4Intestinal obstruction and hernia36
מעיים של
הכבד 3.8שחמת 3.75.2 4.76.16.9Cirrhosisof liver37

ונפרוזיס 6.6נפריטיס 7.74.9 5.94.46.3Nephritis and nephrosis38

הערמונית של עיצוב 4.0יתר 4.83.2 3.52.42.3Hyperplasia of prostate39

00Abortion40ךהפלה
אתרים Otherסיבוכים complications of41
הריון, 1.7של 2.6< 0.8 1,1pregnancy, childbirth and the

הלידה ומשכב J0.40.3puerperiumלידה

מולדים 17.0מומים 17.112.8 14.414.513.3Congenital anomalies42

בלידה, הילוד 13.214.1Birthןפציעות injury, diiffcult labour and43
ומצבים מסובבת לידה

חמצן מיעוט ע0 28.9אחרים 36.9123.7 24.3
other anoxic and hypoxic con
ditions

תמותה של אחרות J10.610.3Otherסיבות causes of perinatal morta44
lityסבלידתית

מוגדרות, בלתי 22.0סיבות 38.721.4 18.929.232.3Symptoms and illdefined condi45
tionsסימפטומים

האחרות המחלות 62.858.2Allבל other diseases46

החיצוניות הסיבות 46.3כל 55.848.6 37.751.543.5All external causes4750

ממונע רכב ע'"י 12.716.716.4Motorתאונות vehicle accidents47

האחרות התאונות 17.615.8Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 7.07.46.4Suicideאיבוד and selfinlficted injuries49

החיצוניות הסיבות 8.12.8Allכל other denned external causes50a
האחרות המוגדרות

מוגדרת לא חיצונית 3.61.72.1Injuryסיבה undetermined whether50b
accidentally or purposely in
lficted

1 Excluding 1967 war casualities.
2 Excluding October 1973 war casualities.

.1967 מלחמת חללי כולל לא 1

.1973 אוקטובר מלחמת חללי כולל לא 2
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אוכלוסייה וקבוצת גיל, מין, סיגה, לפי 3טירו7נ,  ג/40. לוח
Table iii/40.  Deaths, by cause, sex, age and population group

* 1973

הפטירות כל
All deaths'יהודיםJews'NonJews Cc.2לאיהולים S

סיבה
הכל סך

מזה:
הכל סך

: Thereofמזה:

הכל סך

Thereof: Causeמזה;
זכרים

TotalThereof:TotalתינוקותזכריםTotalתינוקותזכרים££■§£
MalesMalesInfantsMalesInfants

הכל 23,05412,51420,32111,0211,2102,7331,493807TOTALסך

Cholera1._כולרה

1111Typhoidטיפואיד fever2
וזידקית 5311421Bacillarydysentery3דיזנטריה

andואמיביאזיס amoebiasis
המעיים 2159767323714S65132Enteritisדלקת and other4
אחר diarrhoealושלשול diseases

מערגת של 3223282043Tuberculosisofשחפת res5
piratoryהנשימה system

אחרת 3726332244Otherשחפת tuberculosis6
Plague7דבר
Diphtheria8קרמת
Whoopingשעלת cough9

ע"י גרון Streptococcalדלקת sore10
ושנית throatסטרפטוקוקוס Sl scarlet

fever
מנינגוקוקוס ע*י .129119411Meningococזיהום inf.11

חריף ילדים Acuteשיתוק poliomyelitis12
Smallpox13אבעבועות

411312Measles14חצבת
בהרות 1111Typhusטיפוס and other15

אחרת irckettsiosesוריקטסיוזיפ
Malaria16■מלריה

ותוצאותיה 3333Syphilis■עגבת and seque17

הזיהומיות המחלות 1791001357224442822כל
lae
All other infective18

האחרות andוהטפיליות parasitic
diseases

ממאירות/ 3,7821,9073,5801,78972021183Malignant■שאתות neo19
הרקמה של ,plasmsכולל including

neoplasmsהלימפטית of lym
phaticוההמטופויטית and haema

topoietic tissue
טבות 118631086021031Benignשאתות neoplasms20

מוגדרות andובלתי neoplasms of
unspecified nature

4041833731693114Diabetesסוכרת mellitus21

בויטמינימ 138852534Avitaminosesמחסור and22
תזונתי otherומחסור nutritional

deifciencyאחר
דם 271123843Anaemias23חוסר

העוצבה 6034392317211113Meningitis24דלקת
פעיל שגרוני/ Active_2121חופ rheum. fever25
כרוני הלב, 21588194762112Chronic■שגרון rheumatic26

heart disease
דם לחץ 22996182754721Hypertensive27*חר

disease
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת גיל, מין, סיבה, לפי פטירות,  ג/40. לוח
Table iii/40.  Deaths, by cause, sex, age and population group (cont.)

* 1973
הפטירות בל
All deathsיהודיםJews'NonJews לאיהידים

D n oq 1_ 5;

מזה:סיבה
*

Thereof: :Thereofמזה: Causeמזה:
r ">ntzoor "tr

הכל הכלזכריםסך הכלסך סך
TotalThereof:TotalתינוקותזכריםTotalתינוקותזכרים

MalesMalesInfantsMalesInfants

איסכמית לב 6,3533,7655,980מחלת 3,553373212Ischaemic heart28
disease

אחרות לב 6853365432מחלות 271142659Other forms of29
heart disease

הדם כלי של 2,9891,3772,7652מחלות 1,27922498_Cerebrovascular30

diseaseשבמוח
2815221שפעת 13621Inlfuenza31

ריאות 59529242378דלקת 21417278113Pneumonia32

סימפובות(ברונית 455299397דלקת 26058392Bronchitis (chronic33
מוגדרת)' andולא unspeciiied),
וגנחת emphysemaנפחת and

asthma
עיכולי 12071114ביב 6665Peptic ulcer34

תוספתן 3Appendicitis35ך13710דלקת
אחרת וחסימה 10242949בקע 37855Intestinal obstruct36

המעיים tionשל and hernia
הכבד 2081371921שחמת 12316141Cirrhosisof liver37

ונפרוזיס 19797173נפריטיס 852412Nephritis and38
nephrosis__

הערמונית עיצוב 666664יתר 6422Hyperpl. ofpros39
tate

Abortion40.11הפלה
של אחרים Other.118.3סיבוכים complicat41
ומשכב לידה ionsהריון, ofpregnancy

childbirthהלידה and the
puerpeirum

מולדים 551309367258מומים 199184110156Congenital anoma
lies

42

בלידה, הילוד 504307391391פציעות 23711370113Birth injury, dim43

מסובכת cultלידה labour and
עם אתרים otherומצבים anoxic and

חמצן hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 416228285285סיבות 14613182130Other causesofpeir44

סבלידתית natalתמותה mortality
מוגדרות' בלתי 1,05364689340סיבות 5731607324Symptoms and ill45

dennedסימפטומים conditions
האחרות המחלות 1,7969081,60936כל 8091879947All other diseases46

החיצוניות הסיבות 1,4689041,20114כל 71926718515All external causes4750

רכב ע"י 5393644533תאונות 2988566_Motor vehicle47

accidentsממונע
האחרות התאונות 55730243811כל 2251197714All other accidents48

ופציעה לדעת 17998176איבוד 9632Suicide and selfin49

lfictedעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 1098877כל 6632221Allotherdenned ex50a

האחרות ternalהמוגדרות causes
לא חיצונית 855257סיבה 342818Unspeciifed exter50b

nalמוגדרת cause
מאושרח לא מוות 10453סיבת 1045312Causenot medi.

רופא ידי callyעל certified

J Excluding approx. 2,450 war casualties.
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(יהודים) לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה, 15 בגיל נ תמותה mv>v  Ally לוח
Table iii/41.  Death rates x at age 15 and over, by cause, sex and continent

of birth (Jews)
1973

ילידי
אסיהישראלילידיהכלסר מספראירופהאמריקהילידיילידי

TotalIsrael bornBorn in AsiaAfricaBorn inBron inברשימה
EuropeAmericaCauseBסיבה

Number
m. .:f. .Mנ. .fז. .mנ. .fז. .mנ. *ז. .Mנ. .1F. inנ. B list

S811.11,440.2.1,051.9883.8216.6159.81,074.3947.7880~11?11.סךהכל 1,818.2TOTAL

_______כולירה _Cholera,

טיפואיד Typhoid fever2
ואמיביאזי0 חידקית Bacillary_0.10.6דיזנטריה dysentery and amocbiasis3
אחר ושלשול המעייט 0.81.71.12.60.60.62.42.4דלקת 0.8Enteritis and other diarrhoeal diseases4
הנשימה מפרכת של 2.01.33.01.21.1_2.10.8שחפת 3.4Tuberculosisof respiratory system5

אחרת 2.31.10.71.31.30.61.21.9שחפת 4.8Other tuberculosis6
Plague7דבר

קרמת Diphtheira8

שעלת Whooping cough9

סטרפטוקוקוס עיי גרון ודלקת שנית  SUeptococcal sore throat Si scarlet feverJO

מנינגוקוקוס ע"י 0.10.3זיהום Meningococcal infections11

הריף ילדים שיתוק Acute poliomyelitis12

___אבעבועות Smallpox13

Measles14חצבת

אחרת וריקטסיוןיס בהרות 0.6_0.1טיפוס _Typhus and other rickcttsioses15

_מלריה Malaria16

ותוצאותיה 0.30.6עגבת 0.6Syphilis and sequelae17

האחרות והטפיליות הזיהומיות המחלות 5.55.01.70.36.53.911.06.68.3כל 5.7All other infective and parasitic diseases18

הריקמה של בולל ממאירות, 180.9181.129.439.0152.9134.2120.097.6345.6שאתות 347.9Malignant neoplasms incl. of lymphatic19

וההמטופויטית andהלימפטית haematopoietic tissue
מוגדרות ובלתי טבוח 5.84.82.40.38.55.93.63.08.6שאתות 8.5Benign neoplasms and neoplasmsofunspe20

ciifed nature
17.620.82.73.922.920.217.021.633.6סוברת 27.8Diabetes mellitus21

ומחסור בויטמינים 0.40.21.30.60.60.3מחסור 0.3Avitaminoses and other nutritional deif22
אחר ciencyתזונתי

דס I0.30.31.32.6.i22.40.5.!0.7הוסר 0.6Anaemias23
העוצבה 0.90.90.31.10.62.40.61.1דלקת 1.1Meningitis24



(המשך) (יהודים) לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה, 15 בגיל * תמותה שיעורי  ג/41. לוח
table Hi/41 .  Death rates * at age 15 and over, by cause, sex and country of

birth (Jews) (cont.)
1973

הכל ישראלסך אפריקהאסיהילידיילידי ילידי
ילידי

מספראירופהאמריקה
TotalbornIsraeln AsiaBornBorn in AfricaBorn inברשימה

EuropeAmericaCauseBסיבה
Number

m. .rf. .mנ. .fז. .Mנ. .Tf. .Mנ. .1f. .Mנ. .Tf. inנ. B list

סעיל שגרוני, 0.10.3Active_חום rheumatic fever25
כרוני הלב, 7.812.11.72.89.811.711.617.410.216.9Chronicשגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 7.811.01.40.713.714.39.720.49.713.2Hypertensiveיתר disease27
איסכמיח לב 369.2248.953.034.7285.0280.8215.0201.8741.7419.2Ischaemicמחלת heart disease28
אחרות לנ 28.127.43.14.639.227.433.5מחלות ■34.741.541.4Other forms ofheart disease29

שבמוח הדם כלי של 132.8152.316.715.6157.5181.7138.9192.8216.0225.7Cerebrovascularמחלות disease30
1.20.90.61.94.31.21.11.1Inlfuenza31שפעת

ריאות 16.816.53.45.320.918.917.714.425.925.0Pneumonia32דלקת
ולא (כרונית סימפונות 27.013.93.72.152.928.745.119.826.714.2Bronchitisדלקת (chronic and unspecified), em33

וגנחת נפחת physemaמוגדרת), and asthma
עכולי 6.94.90.30.77.85.94.91.812.89.1Pepticכיב ulcer34

תוספתן 0.70.31.30.61.20.60.80.3Appendicitis35דלקת
המעיים של אחרת וחסימה '3.35.20.31.84.6בקע 2.63.65.45.18.9Intestinal obstruction and hernia36

הכבד ■12.67.01.40.720.3שחמת 10.423.110.813.68.6Cirrhosisof liver37
ונפרוזיס 8.58.82.72.513.712.44.313.213.110.2Nephritisנפריטיס and nephrosis38

הערמונית עיצוב 6.7יתר .5.97.911.9Hyperplasia of prostate39
0.10.3Abortion40הפלה

הריון, של אחרים 0.80.71.3.1.80.3Otherסיבוכים complications of pregnancy, child41
לידה ומשכב birthלידר, and the puerperium

מולדים 2,12.82.72.12.05.91.20.62.03.0Congenitalמומים anomalies42
סימפטומים מוגדרות, בלתי 54.830.417.47.875.833.956.633.575.944.9Symptomsסיבות and illdefined conditions45

האחרות המחלות 80.378.314.314.597.486.690.171.3123.4126.5Allכל other diseases46
ממונע רכב ע"י 27.113.222.68.534.011.714.610.233.818.8Motorתאונות vehicle accidents47
האחרות התאונות 20.419.712.34.222.230.018.314.427.329.6Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 10.08.27.52.15.24.66.13.015.916.7Suicideאיבוד and selfinflicted injuries49
האחרות המוגדרות החיצוניות הסיבות 6.91.112.60.72.60.66.13.64.30.5Allכל other defined external causes50a

מוגדרת לא חיצונית 3.32.41.71.12.05.25.51.24.02.7Unspecifiedסיבה external cause50b

Per 100,000 population; excluding October war casualties. אוקטובר. מלחמת חללי כולל אינו תושבים; ל100,000 1

8
§
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O1



אוכלוסייה קבוצות לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/42. לוח
Table iii/42.  Maternity deaths, by population group

19501955196019651970197119721973

Jewsיהודים
מוחלטים 26מספרים 31 35211499 12Absolute numbers
ל1,000 0.57שיעורים 0.73 0.960.410.230.140.13 0.19Rates per 1,000 live births

הי לידוח
sNonJeלאיהודים w

מוחלטים 4443מספרים 5Absolute numbers
ל1,000 0.270.240.240.14שיעורים 0.29Rates per 1,000 live births

חי לידות

(יהודים) נבחרת וסיבה גיל לפי תינוקות, תמותת  ג/43. לוח
Table iii/43.  Infant mortality, by age and selected cause (Jews)

19701972.1973

מזה:מזה:מזה:מזה:מזה:מזה:מספר
בחודשבשבועבחודשבשבועבחודשבשבועברשימה

Bהמוות הכל0ינת הגלהראשון'הראשוןסך הבלהראשוןהראשוןסך Causeהראשוןהראשוןמך of death
No. inTotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:
B. Listifrstifrstifrstifrstifrstifrst

weekmonth 1weekmonthweekmonth

מוחלטיב numbersAbsoluteמספרים
הכל 1,1557098261,2207178481,210769898TOTALסך

חי לידות ל1,000 Ratesשיעורים per 1,000 live births
הכל 18.8611.6313.4918.9311.1613.1518.1111.5113.45TOTALסך

המעיים04 O20.080.550.010.18Enteritis.0.690.010.050.540דלקת and
otherושלשול diarrhoeal

diseasesאחר
מחלות0118 0.370.070.080.460.050.170.370.070.21Allיתר other infeo

tiveזיהומיות and parasi
ticוטםיליות diseases

ריאות32 1.310.280.511.410.260.461.170.210.43Pneumoniaדלקת
מולדים42 4.822.022.874.451.852.423.861.652,32Congenitalמומים ano

malies
הילוד43 5.635.265.525.464.825.215.875.475.77Birthפציעות injury, di

לידה iffcultבלידה, labour
andמסובנת other ano
xicומצבים and hypoxic

עם conditionsאחרים
חמצן מיעוט

אחרות44 4.123.784.024.373.884.324.273.874.16Otherסיבות causes of
תמותה perinatalשל morta
lityסבלידתית

0.390.030.150.260.020.040.210.010.02Externalסיבות4750 causes
חיצוניות

הסיבות1946 1.530.180.291.980.260.451.810.220.36Allכל other and un
speciifedהאחרות causes
ובלתי

מוגדרות
< Includes cases of number of days not known; in
1970 3, in 1972  2 and in 19734.

2  נ1972 ,3 ב1970 ידוע: לא ימיט מספר כולל 1

מקרים. 4  וב3ל19
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rates per 10,000 population

(יהודים) גבחרות מדבקות מחלות  ג/44. לוח
Table iii/44.  Selected infectious diseases (Jews)

תושבים ל10,000 שיעורים

ממוצע
Averageמחלה

1950195019601965197019711972■♦1973Disease
1965

Cholera__0.4____נולרה
6.114.81.30.3000קרמת

Diphtheria
0.20.20.10.10000.1Brucellosisברוצלוזיס

נצילדית ,12.38.812.18.810.911.514.611.0Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבד ,8.610.314.59.35.07.19.98.6Hepatitisדלקה viral
מזיהום מוח 0.30.30.20.30.60.40.20.2Acuteדלקת infectious encephalitis
המור! קרום 0.20.80.10.20.10.10.10.1Meningococcalדלקת
מנינגוקוקוס meningitisע"י

מזון 4.56.19.611.28.76.95.2Foodהרעלת poisoning
55.538.230.3212.08.60.51.23.1Measlesהצבת

(אנדמי) הבהרות 2.05.40.80.20.40.30.40.2Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 2.26.01.20.81.00.40.40.3Typhoidטיפוס fever

0.20.90.10.20.1000Leptospirosisלפטוספירוזיס
0.85.50.30.10.20.10.10.1Paratyphoidפרטיפוס fever

00000Tetanusצפדת
חוזרת 0.100.100000Relapsingקדחת fever

9.111.910.63.13.5שנית .2.51.92.0Scarlet fever
_ 28.156.323.520.11.11.70.10.1Pertussisשע^ת

ילדים 3.1שיתוק 14:3 or 0  0  00 

1

Poliomyelitis _ 

1 Includes cases of nonJews.
* Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. בולל 1

בהודעת. חייבים היו 04 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי  ג/45. לוח
Table iii/45.  Malaria cases, by place of infection

'194919501955196019651970197119721973

הכל 23סך 91 842 1,0913129785837TOTAL

מזה:
 חדשים מקרים
מקומית הדבקה
שנדבקו 30מקריס

1

2878

1

55

1

34

Thereof:
New cases  indige
nous infection
Imported infection

שנגרמו מקרים
דם עירוי עי

22Induced by blood
transfusion

< Data for this year are incomplete.
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אוכלוסייה, קבוצת התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת,  ג/46. לוח
לידה ויבשת גיל

Table iii/46.  Tuberculosis, by localization, stage of activity, population group,
age and continent of birth

1972

Population group, age and
continent of birth

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

בהשגחה
Under
obser
vation
only

בטיפול
Under
treat
ment

0ךהבל
Total

ריאות שחפת
Pulmonary

רגועה
ובלומה
Quies
cent and
arrested

פעילה
Un
stable

הכל סך
Total

הבל סך
Total

אוכלוסייה, קבוצת
לידה ויבשת גיל

GRAND TOTAL
Jews
NonJews

Cases under supervision
1,311 455 1,766 10,003
1,130 392 1,522 9,175
181 63 244 828

בפיקוח מקרים
699 10,702 12,468
505 9,680 11,202
194 1,022 1,266

כולל סך
יהודיט

לאיהודים
שנתגלו!מקרי newlyם discovered1Cases

הכל סך  650554207347968115JEWSיהודים  TOTAL
'04 1166532Ageגיל 04
5142610641615, 1514
15295847321511921529
3044101843450171523044
455918615939120272344559
60+268248901582016460+

לידה Continentיבשת ofbi rth
40336012024043349Europeאירופה
978335481414Asiaאסיה

9981324918153Africaאפריקה
482819920182Israelישראל

ידוע ולא 321111Otherאחר £ not known
הכל 1037657192727NONJEWSלאיהודימסך  TOTAL

014 261716199Ageגיל 014
15443423203U111544
4559201587554559
60 +232113822

60+
In addition to new cases of unstable pulmonary and extra

pulmonary tuberculosis underobservation, 95 cases of the disease
were registered (92 pulmonary and 3 extrapulmonary).

ושחפת פעילה ריאות שחפת של חדשים למקרים נוסף 1

המחלה התחדדות מקרי 95 נרשמו בטיפול, לריאות מחוץ
לריאות). מחוץ ו3 ריאות שחפת 92)

(יהודים) מין לפי להתאבדות*, ונסיונות התאבדויות  ג/47. לוח
Table iii/47.  Suicides and attempted suicides *, by sex (Jews)

1972 1971 1970 1969 1965 1960 1950 1949

Absolute numbers מוחלטים מספרים
114141174175239192226243SUICIDESהתאבדויות
זכרים :808593109143109121130Thereofנלזה: males

להתאבדות 1041146287088641,2081,5871,506ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

זכרים :5953261281283351491497Thereofמזה: males
Rates per 10,000 Jews aged 15 years and over ומעלה 15 בגיל יהודיט ל10,000 שיעורים

1.771.811.421.071.391.091.251.29SUICIDESהתאבדויות
2.402.111.511.351.671.241.341.39Malesזכרים
1.091.481.330.791.120.941.151,20Femalesנקבות

להתאבדות 1.611.465.124.405.046.858.758.03ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

1.451.324.233.422.793.995.445.32Malesזכרים
1.771.616.025.397.299.6912.0310.70Femalesנקבות

< Up to 1967 some cases of nonJews are included. לאיהודים. של אחדים מקרים כולל ,1967 עד 1
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מין לפי נבחרים מיקומים של ממאירות שאתות של חדשים מקרים  ג/48. לוח
(יהודים) וגיל

Table iii/48.  Newly detected cases of malignant neoplasms of selected sites,
)SM3f) 36D pUD X3S Aq

19651969

הכל סך
Total

גיל Ageקבוצת group

ומיקום Sexמין and site
0141524253435^*44554556465 +

מוחלטיםמספר numbersAbsolutים e

הכל סך  11,7542972692951,428זכרים 6263,2535,586MALES  TOTAL

:Thereofמזה:
1,24326124קיבה 39385687Stomach

והחלחולת הגס 1,1782616164המעי 45335610Colon and rectum
1,68047170הריאה 49518932Lung

760114הערמונית 2140603Prostate
השתן 8641499שלפוחית 25289446Bladder

ממאירה 750494643101לימפומה 67200244Malignant Lymphoma
63179332482לוקמיה 41147225Leukemia

הכל 12,5092912824752,421נקבותסך 1,2533,3554,436FEMALES  TOTAL

:Thereofמזה:
819121395קיבה 34199475Stomach

והחלחולת הגס 1,1964826180המעי 61358559Colon and rectum
3,08618125843השד 551864694Breast

הרחם 638112159גוף 50235181Corpus uteri
73831019190השחלה 89221206Ovary

ממאירה 61427493596לימפומה 44153210Malignant Lymphoma
44156232062לוקמיה 1993168Leukemia

ל 000שיעורים es per 1 00,Ra

הכל סך  197.1515.5623.3142.75232.57זכרים 96.01574.731,481.70MALES  TOTAL

:Thereofמזה:
0.8720.20(0.17)20.85קיבה 5.9868.02182.73Stomach

והחלחולת הגס 0.522.3226.71(0.10)19.76המעי 6.9059.19161.8CColon and rectum
1.0127.69(0.35)28.18הריאה 7.5291.52247.21Lung

2.28(0.05)12.75הערמונית (0.31)24.73159.95Prostate
השתן 16.12(0.58)(0.05)14.49שלפוחית 3.8351.06118.3CBladder

ממאירה 12.582.573.996.2316.45לימפומה 10.2835.3464.72Malignant Lymphoma
10.584.142.863.4813.36לוקמיה 6.2925.9759.68Leukemia

הכל 213.2516.0726.0667.57383.07נקבותסך 174.27641.491,120.20FEMALES  TOTAL

:Thereofמזה:
1.8515.03(0.18)(0.06)13.96קיבה 4.7338.05119.95Stomach

והחלחולת הגס 0.743.7028.48(0.22)20.39המעי 8.4868.45141.16Colon and rectum
0.7417.78133.39(0.06)52.61השד 76.63165.20175.25Breast

הרחם 1.7125.16(0.09)10.88גוף 6.9544.9345.71Corpus uteri
0.922.7030.06(0.17)12.58השחלה 12.3842.2652.02Ovary

ממאירה 10.471.494.534.9815.19לימפומה 6.1229.2553.03Malignant Lymphoma
7.523.092.132.849.81לוקמיה 2.6417.7842.42Leukemia
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אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי תושבים, ל10,000 אשפוז שיעורי  ג/49. לוח
Table iii/49.  Hospitalization rates per 1 0,000 population, by sex, age and

population group

הכל סך
Total

Ageגיל

0145141544456465 +

Jews

Males

4798001,288
4638481,313
5259261,636
5581,0851,906
6481,2002,178
6941,2472,334
6841,2562,467
6911,2642,499
6641,3402,527
6361,3572,627

es2Fem a 1

883870,t050
9979031,049

1,0869591,344
1,184,1261,625
1,107,1481,777
1.095,1951,892
1,121,2302,030
1,095,2411,945
1,087,2242,028
1,130,3512,138

JewsNon

Males
364500731
479594858
5431,0831,314
4469601,200
4858981,417
4837961,221
4869531,166
4949001.332

466

453
542

567

538
559

606
640

628

618

349
336
398

441

420
425
462
410
448
439

1S7
294

273

240
341

320
317

359

יהודים

זכרים

19526332,464535
19556592,688734
19577332,751725
19608333,388932
19659083,1461,009
19679663,0321,109
19689912,9921,179
19691,0102,9281,206
19701,0243,0041,250
119711,0242,9341,246

נקבוי/2
19527842,201406
19558402,305554
19578972,196532
19601,0102,518698
19651,0082,397779
19671,0262,218745
19681,0742,355802
19691,0572,258866
19701.0622,037840
119711,1202,130847

יהודים לא
זכרים

1957357905288
19605021,673434

19656482,669569
19675712,470594
19686533,036685
19696422,914726
19706402,674795
119716953,546817

lies*Feנקבות2 m
1957333602199129459435378
19604481,361319164548579412
19656341,888423196856665929
19675671,6473891807177771,008
19686262,274406227826585927
19696112,185425201786679912
19706341,7325762407607911,061
119716532,6194392097987941,026

Including East Jerusalem.
Excluding maternity wards.

ירושלים. מזרח כולל י
יולדות. מחלקת כולל לא 2
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(יהודים) נבחרות אבחנות לבי אשפוזים,  ג/50. לוח

Table iii/50.  Hospitalizations by selected diagnoses (Jews)

Rates per 10,000 population באוכלוסייה ל0,000נ שיעורים

195019551960196519701971Diagnosisאבחנה

הכל 993.5749.2920.4957.81,042.91,071.7TOTALסך

או הידקים ע'י שנגרמו מהלות
טפילים

118.959.648.642.056.656.9Infectious and parasitic diseases

שחפת :28.716.59.05.23.13.8Thereofמזה: Tuberculosis

נגיפית כבד 6.12.85.37.13.14.7Infectiousדלקת hepatitis

ממאירות 52.419.028.536.046.153.9Malignantשאחות neoplasms

ממאירות בלתי 24.321.931.230.630.434.7Benignשאחות neoplasms

8.54.36.07.211.310.3Diabetesסברת mellitus

6.77.410.212.614.8Cataractירוד

2.94.35.33.84.3Glaucomaברקית

והזיז התיכונית האוזן דלקת
הפיטמי

4.45.66.57.38.0Otitis media, mastoiditis

וממושך) (חריף הלב 11.711.715.314.26.013.0Rheumaticשגרון heart disease (acute and
chronic)

איסכמית לב 12.520.433.347.065.672.2Ischaemicמחלת heart disease

שבמוח הדם כלי של 6.45.07.412.016.917.1Cerebrovascularמחלות disease

ריאות 24.521.023.930.527.324.7Pneumoniaדלקת

והאדנו השקדים של יתר גידול
אידים

11.524.824.025.925.730.8Hypertrophyof tonsils and adenoids

עכולי 11.910.411.011.312.312.5Pepticכיב ulcer

התוספתן 24.715.214.814.412.112.2Appendicitisדלקת

מרה ואגני המרה ביס ,8.911.712.210.912.4Cholecystitisדלקת cholelithiasis

נפרוזיס ,3.24.84.54.55.8Nephritisבפריטיס, nephrosis

השתן דרכי של 12.19.012.110.49.59.6Urinaryחצצת calculi

הערמונית של עיצוב 7.15.17.78.89.511.4Hypertrophyיתר of prostate

מהרחם דם זוב בווסת, הפרעות
הבלות) לאחר (גם

18.825.124.122.521.9Disorders of menstruation,
metrorrhagia (also post
menopausal)

89.765.468.659.156.758.2Abortionsהפלות

מולדים 9.88.213.814.422.021.0Congenitalמומים malformations

מוגדרות לא ומחלות 126.081.186.384.174.788.1Symptomsסימפטומים and illdefined conditions

חיצוניות 592.250.277.082.197.795.0Externalיבות causes
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(יהודים) החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזים,  ג/51. לוח
ו97ו

זכריפמספר
נרשימת

הכל!אבחנהב"ח הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך
NumberTotal'MalesFemalesTotalMalesFemales

in
014514 Hlist

הכל מוחלטיםסך מספרים
Absolute numbers

מוחלטים 278,264133,630144,634278,264133,630144,6349,29213,89715,622מספרים

םשיעוו י ג ש ו ת ל10,000 ים
XXX1,0721,0241,1202,9341,246618שיעורים

001, ידי032 על שנגרמו 14,7728,7156,05757674761115845מחלות
טפילים או חיידקים

וזיהומים001,002 ופרטיפואיד 5152532622221732טיפואיד
2 סלמונלה עי אתרים

חידקית003 111(12)584336248232דיזנטריה

(חידקית)004 מזון X11(0)128725611הרעלות

אחר006 ושלשול המעיים 5,9523,4322,5202326195038811דלקת
007, *998683315452שחפת008
שיהוק018 של מאוחרות תוצאות

ילדים
2 חצבת

328144184111X(2)

019592732000310
נגיפית021 בבד 1,231808423563X(5)5דלקת

026, 0272 9574211100עגבת
ממאירות033056 3(4)(15)13,9906,4707,520544958שאתות
הקיבה033 של ממאירה 800472328342שאת
הגס035 המעי של ממאירה 840464376343שאת

חלחולת) כולל (לא
החלחולת036 של ממאירה 432224208222שאת

והמעי החלחולת קישור ושל
2 העקול

קנה039 של ממאירה 976696280452שאת
וריאה סימפון הנשימה,

השד043 של ממאירה 13(2)1,688321,6566שאת
044,0452 הרחם של ממאירה 60360325שאת

צוואר) (כולל
לאוקמיה054056 הודגיקין, *2,0329681,064878XXמחלת

של אחרות ושאתות
הלימפטיתוהמטופויטית הרקמה

טבות057059 9,0141,3907,624351159X96שאחות
מוגדרות060061 בלתי *1,9117341,177769XXשאתות

ומטבוליות062065 אנדוקריניוח 6,2662,6223,64424202833127מחלות
0632 49311238121300תירוטוקסיקוזיס
(2)2,6881,2321,45610911סוכרת064

האברים066067 ומחלות דם 2,1371,1271,010898362212מחלות
דם היוצרים

ליקוי068 נוירוזיס, 1,9289041,024778XX4פסיכוזיט,
נפשיות והפרעות אישיות

שכלי פגור פסיכוטיות, לא
העצבים069080 מערכת 14,8337,3087,5255756581306333מתלות

התחושה ואברי
1,104584520444169פזילה074
3,8321,5602,272151218X(2)ירוד075
*1,112560552444ברקית076
הרשתית077 *416248168221פרישת
התיכונית079 האוזן ר2,0881,0081,0808989725דלקת

הפיטמי והזיז
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Table iii/51 . Hospjtalizations, by sex, age, and diagnosis of patients (Jews)
1971

MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465 +0l^t5141544456465+

TOTAL

35,11733,41224,5326,4158,98262,183 10,54534,40620,398Absolute numbers

Rates per 10,000 population
6361,3572,6272,1308471,130 4391,3512,138Rates
43345948210626 372746]nfectious and parasitic diseases

1111551 301Typhoid fever, paratyphoid fever and
other salmonella infection2

222(13))5()1( )2(XXBacillary dysentery
00XX XFood poisoning (bacterial(
648372594 11512Enteritis and other diarrhoeal diseases
21324X2 x59Tuberculosis
1XX2 )2(Late effects of acute poliomyelitis

0410 0Measles2
10(1)XX83 5)1(XInfectious hepatitis
_111 _ __0 _^. 0.  .Syphilis2  
15109289X)5(25 )3(153210Malignant neoplasms2
X730X)0( 615Malig. neop. of stomach
18210 620Malig. neop.of large intestine

04100 48Malig. neop.of rectum and recto
sigmoid junction2

X1436X 612Malig. neop. of trachea, bronchus and
lung

X27 3735Malig. neop. of breast
41 1514Malig. neop. of uterus (incl. cervix)2

41727)3(6 x1626Hodgkins dis. ,leukaemia £ other neopl.
of lymphatic Si haematopoietic tissue

91918(13))4(65 512849Benign neoplasms
21229X8 x1825Unspeciifed neoplasms
123664431320 114684Endocrine and metabolic diseases

1232 068Thyrotoxicosis2
322475 )1(2456Diabetes
371124165 8712Disease of blood and blood forming

organs
810(4)X)5(9 5911Mental disorders

31781711315528 3086213Disease of the nervous system and sense
organs

31162 8XStrabismus
320891 x32142Cataract
(1)927)1( x1318Glaucoma

15(5)1 )2()3(Detachement of retina
4(I)X113184 9310Otitis media and mastoiditis
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(המשך) (יהודים) החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזימ,  ג/51. לוח
ו 971

זכריטמספר
ברשימת
ךב''ח ן ןן ך הבל1.1 הכלנקבותa>vrסך גילנקבותזכריםסך

Number/7 i רו ב £(Total'MalesFemalesTotalMalesFemales
in01^♦514

Hlist

מוחלטים מספרים
Absolute numbersתושביםשיעור 10/000  ל ים

הדם081092 מחזור 36,11221,22414,888140162מחלות 115(3)15

וממושך)081,082 (חריף הלב 3,3841,3442,0401310שגרון 16(3)13

דם083 לחץ 1,54480074466יתר 6
איסכמית084 לב 18,75212,2246,5287294מחלת 50

שבמוח086 הדם כלי של 4,4322,4961,9361719מחלות 15
התחתונות091 הגפיים של 1,08836072843דליות 6

דלייתי) כיב (כולל
הנשימה093102 כלי מערבת 30,04017,89612,144116137926מחלות 94489137
הנשימה093095 כלי של 7,0804,6962,3842736582זיהום 1815919

ושפעת העליונים
הצורות)096 (בל ריאות 6,4163,6402,7762528310דלקת 219518
הסימפוגות)099 (קצרת 1,9921,00099288xגנחת 8(4)11

ושל100 השקדים של יתר 8,0084,3203,6883133xגידול 2815880
האדנוידים

העיכול103111 כלי מערכת 26,41716,5179,900102127159מחלות 7710263

והתריסריון103105 הקיבה 3,2572,5017561219כיב 6X(1)
הצורות107 כל התו0פתן, 3,1761,8961,2801214דלקת 10419

מעייט108 10,4807,8242,6564060130שבר 217831
מרה110 ואבני המרה כיס 3,2248802,344127דלקת 18

ומחלות112124 השתן דרכי 30,54610,57119,9751188128מחלות 1553521
ושל הגבר של המין אברי

האשה
ונפרוזיס112,113 1,49685664067xנפריטיט 5169
השתן115 דרכי של 2,4961,6088881012הצצת 7(2)
הערמונית117 של יתר 2,9602,9601123גידול 

זכרים)119 (בולל השד 1,1521441,00841xמחלות 8
דם121 זוב (כולל בווסת 5,6965,69622הפרעות 44

הבלות) לאחר מהרחם

ונשית123 גברית 2,832642,768111עקרות 21
ומשכ125131 לידה הריון, 23,17623,17689סיבוכי 179

סיבוכים ללא לידות (כולל לידה
15,12015,12058הפלות127 117

עור132133 4,9842,8402,144192240מחלות 173520

ועצמות134137 שרירים 6,7793,3343,4452626xמחלות 27714

חוליתי134 בין דיסקוס .792528264342הזחת 
השדרה135 ודלקת מפרקים 1,9207681,15276Xדלקת 9X(2)

מולדים138142 5,4553,2902,1652125228מומים 176653
ושק139 הלב של מולדים 1,0165284884457מומיט 487

הדם מחזור
סבלידתיות143 2,3601,3521,008910423הפרעות 8

מוגדרות144148 בלתי 22,8721,1121,7608885201מחלות 9110171

1 חיצוניות9160,' 24,6726,2248,4489512491סיבות 65137114

אחוז. ב100 עובדו הסעיפים 2 ידוע. לא גיל גולל 1
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Table iii/51 . Hospitalizations, by sex, age, and diagnosis of patients (Jews) (cont.)
1971

MalesנקנותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+0145141544456465+

r 10,000 populationRates pe

43389925311239229670Diseases of the circulatory system
9IS9111132929Rheumatic heart disease (acute and

chronic(
41716■31814Hypertensive disease
102396024105373Ischaemic heart disease
X39158122137Cerebrovascular disease
38X


6135Varicose veins of lower extremities

46741605573041253351102Diseases of the respiratory system,
73112877616425Acute respiratory infection and inlfuenza

71342256731451232Pneumonia
41018)4(741613Bronchial asthma
73X


112819XXHypertrophy of tonsils and adenoids

9720927840413157140184Diseases of digestive system
174150

X31615Peptic ulcer
208(3)X131455Appendicitis
3698137(21)2710113845Hernias
21930


114462Cholecystitis and cholelithiasis

71115287745532214204126Diseases ofgenitourinary system

45(7)754511Nephritis, nephrosis
142319X)2(71210Urinary calculi
X40207

Hyperplasia ofprostate
2(2)XX1114)2(Diseases of breast

)3(676915Disorders of menstruation (incl.
metrorrhagia NOS, also post
menopausal(

(1)
49)2(Steirlity, male and female

41310Complications of pregnancy, childbirth
and puerpeirum (incl. normal deliveires(

2679Abortions
201631261910161826Diseases of the skin and subcutaneous

tissue
244543X1211215251Diseases of the musculoskeletal system
410(3)26XDisplacement of intervertebral disc.
31318)3()2(52028Arthritis and spondylitis
64X157492187)3(Congenital anomalies
\1X45125)1()1()2(Congenital anomalies ofheart and

circulatory system
333Peirnatal disorders
63107136187706190100141Symptoms and illdefined conditions
143931195091375366185All external causes

1 Including age not stated. 2 Processed 100X.
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הגירה תנועות די. פרק

מקורות
עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
התנו עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת דרך
התעופה ונמל חיפה נמל התחנות: דרך היא עה
ומדי שאלון ממלא הגבול את העובר אדם לוד.
על דו"ח אלה מתחנות אחת בכל נערך יום
העתקים לסוגיהם. והיוצאים הנכנסים מספר
בלשכה מתקבלים ומהשאלונים היומי מהדר'ח
הסד להכנת בסיס והם. לסטטיסטיקה' המרכזית

הגירה. תנועות על רות
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סן
המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק המובא
 י"ח לפרק מבוא ראה תחבורה, על בפרק

ותקשורת". "תחבורה
בכות והעולים העולים מספר על הנתונים
על הנתונים יתר כמו מתקבלים' לארץ הנכנסים
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
לידה' ארץ הבאים: הפרטים את הכולל עולה"
תאריך אזרחות' בחו"ל, קבוע מגורים מקום
בחו"ל יד משלח משפחתי' מצב מין, לידה'
שאלון מתוך המשפחה. לראש הנלווים ומספר

העולים. תכונות על העיבודים נערכים זה
"אזרחים גם העולים בין נכללו 1969 עד
נכללו הם במשפחה מעמד על ובלוחות עולים"'
העולים על הנתונים ב1970 החל הבודדים. בין

עולים". "אזרחים כוללים אינם
המופיעים והחזרה היציאה תאריך מתוך
על העיבוד נערך וחוזר' יוצא תושב בטופס

בחו"ל. התושבים של השהות
ניתן והסברים מקורות של נוסף פירוט
"19481972 לישראל "העלייה לפרסום במבוא
המיוחדים. הפרסומים בסדרת 416 מס' א'. הלק

ואומדן דוישוג שיטות
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות הגיל
מבלי בגבול' המעבר שנת לבין הלידה שנת בין
לכן' ,י המעבר ובחודש הלידה בחודש להתחשב
שבה השנה בסוף למצב מתייחסים הנתונים

המעבר. היה

והסברים הגדרות
קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם הוא טולה

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

אדם הוא בכוח לעולה מטמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל

ישר לאזרחים שנולדו ילדים עולה: אזרח
בחו"ל. שהותם בעת אלים

בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
שליחות עסקים' ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא
ה"יורדים". גם ביניהם כלולים י, אחרת מטרה או

ומעלה: שנתיים בחו"ל השוהים תושבים
וצוותי שירות בדרכון נוסעים לדיפלומטים, פרט

ואויר. ים

של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת
הראשונה. כניסתם לאחר בכוח, עולים

לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא ארעי תושב
לעבודה חודשים משישה למעלה של לשהות

וכוי. ללימודים זמנית'

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
תנועת הלוחות כוללים ב1970 החל
ירושלים. למזרח הנוגעת ותיירים תושבים
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בהקבלה קשיים בגלל יותר. או שנד, כעבור
גם בחו"ל" השוהים "התושבים בין כלולים
אפש היתה שלא אלא שחזרו' תושבים מספר

לזהותם. טכנית רות

"רי בטופס פרטים חסרים שהיו במקרים
עלייה, ושנת לידה ארץ על יוצא" תושב שום
כרטסת מתוך האפשר' במידת הושלמו  הם

הפנים. משרד של התושבים

שעליה לארץ מתייחסת ד/9 בלוח היעד" "ארץ
כעל ישראל את יציאתו בעת התושב הודיע
ממשיך שהוא ודאי זה אין אולם מטרתו, ארץ

ארץ. באותה לשהות

נכנסים תיירים
1957 ממאי ארץ, לפי תיירים על הנתונים
50"/0 של מדגם לפי עובדו 1960 סוף ועד
,25^, של מדגם לפי העיבוד נערך 1961 בשנת
,20>^ של מדגם לפי 1967 יוני עד 1962 משנת
500^ של מדגם לפי 1971 יולי עד 1967 מיולי
ומינואר ,750/0 של מדגם לפי 1971 מאוגוסט
השהות על הנתונים .20^< של מדגם יפי 1973
.20^, של מדגם על מבוססים בארץ התיירים של

הנכנסים התיירים גיל
זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים 
עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים אין
כ15,400 היה שמספרם הילדים גיל. על הפריט
14 עד 0  הגיל לקבוצת הוספו 1973 בשנת
כ היה שמספרן התיירים של הזוג ובנות
15 הגיל קבוצות בין יחסית חולקו 11,000

ומעלה.

חוזרים תושבים
לארץ בחוץ השהות חישוב ,1960 שנת מאז
של והשנה החודש בין ההפרש על מבוסס
התו  מחודש" "פחות ., השיבה ושל היציאה
 "חודש" חודש. באותו וחזרו שיצאו שבים
הלאה. וכן הקודם, בחודש שיצאו התושבים
קבוצות לפי חושבו והחציונים הממוצעת השהות

אלו.
הממו השהות חושבה ו1969 1960 לשנים
הכני ותאריך היציאה תאריך מתוך בחו"ל צעת
הביניים לשנות ושנה). חודש (יום, המדויק 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
1970 לשנים החישוב .1968 עד 1961 בשנים

.1969 של המשקלים על מבוסס 1973 עד

ולא הארץ את שיצאו תושבים
שנים 4 כעבור חזרו

שיצאו תושבים על טור ניתן ד/3 בלוח
למעשה, שנים. 4 כעבור חזרו ולא הארץ _את
החישוב כי ים, £4~שנ של ממוצעת היעדרות זוהי
חזרו לא מהם כמה מראה x שנת יוצאי לגבי

שנים. x + 4 תום עד
חזרו שלא 1973 עד 1970 השנים ליוצאי
שנים 4 של ההיעדרות תקופת מלאה וטרם
מבוסם זה אומדן אומדן. נערך ,1972 סוף עד
חזרו שטרם האנשים אחוז של השוואה על
השנים יוצאי בין וכד' שנים 1 ,2 ,3 כעבור

קודמות. שנים יוצאי לבין 1973 עד 1970

יוצאים תיירים
פי על חושבה בארץ התיירים של השהות
הכניסה תאריך לפי המדויק, הימים מספר

ושנה). חודש (יום, היציאה ותאריך

בחו"ל השוהים תושבים
ומעלה שנתיים

הטופס בין אינדיבידואלית הקבלה נערכה
תושב "רישום הטופס לבין חוזר" תושב "רישום
חזרו לא התושבים מבין אילו לוודא כדי יוצא"
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פרסומים

(1971) תיירות (386)

(1971) לישראל העלייה (392)

(1 (חלק (19481972) לישראל העלייה (416)
(1972) תיירות (428)

(1972) לישראל העלייה (434)

■ (1973) לישראל העלייה (457)

(1973) תיירות (464)

טגגיים פרסומים
בישראל העונתיות (15)

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

אחרים מוסדות עם בשיתוף הלשכה 5רפומי
.(19521955) בישראל התיירות של סטטיסטיקה

לתיירות הממשלתית החברה עם בשיתוף

מיוחדים פרסומים
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)

(1968) בישראל התיירות (291)

(1968) לישראל העלייה (308)

(1969) בישראל התיירות (319)

(1969) לישראל העלייה (335)

(1970) לישראל העלייה (349)
(1970) תיירות (355)
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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

תנועת
אזרהים

תושבים
Rcsi^***1*0

בכוח2 תושביםעולים
הכלי תייריםארעייםMovementעוליםעוליםסך
Total 1ImmigrantsImmigrating

הכל סך
יהודים ofTemporaryTouristsמזה:

citizensThereof:potentialresidents
Total

Jewsimmigrants2

0Arrivalsנבנסי

15 V 1948
19739,170,1551,431,0611,918,5141,829,09437,972109,5195,673,089

1948111,901101,8255,5435,4254,533
1950222,873169,72020,03118,58433,122
1955115,57036,32727,31026,8402,03449,899
1961277,41946,65065,85865,1405,287159,624
1962324,44459,60074,74874,1296,395183,701
1963381,25562,15692,69291,7967,947218,460
1964391,35252,45679,53479,1107,738251,624
1965420,58628,79587,47186,9547,827296,493
1966452,76313,610103.026102,1518,070328,077
1967408,96312,27594,87394,27610,647291,168
1968583,14218,156121,237120,22111,783431,966
1969_ 581,167 .332,892132,630131,2221,3755,296408,974
1970628,716*29,9611,082' "146;495 134;8146.074 3.810._ 441,294
1971878,50436,205873171,241160,2328,7914,638656,756
1972983,30351,564789187,460170,56910,6375,321727,532
1973954,12251.477763224,634188,46711,0954,502661,651

Departures יוצאים

15 V 1948
19737,916,6822,186,7342,080,69066,934128,4115,534,603

19486,6354,1493,9422,486
195061,17430,01829,18331,156
195584,37634,32133,8481,93048,125
1961236,32875,91475,0034,993155,421
1962269,78186,15885,2436,160177,463
1963226,276103,474102,2064,734211,068
1964344,98289,63788,9828,570246,775
1965395,96097,13196,218 ■8,457290,372
1966451,870115,840114,5329,701326,329
1967398,703108,564107,23811,235278,904
1968563,565128,142126,22710,044425,379
1969553,563139,032136,5942,46011,835400,236
1970596,579153,698139,69411,6307,395423,856
1971843,310179,889167,45916,8967,802638,723
1972955,571202,904181,80918,2747,746726,647
1973912,712238,169200,49717,6657,566649,312

1 Excl. transit by plane.
2 After first entrance.
3 As from 1969, including potential immigrants  see

also Chapter V.
* ' Since 1970  excl. immigrating citizens.

במטוס. מעבר כולל לא 1

ראשונה. כניסה אחרי 2
ה'. פרק גם ראה בכוח עולים כולל ב1969 החל 3

עולים. אזרחים כולל לא ב1970 החל 4
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אשרה וסוג ויציאה כניסה דרך לפי ויוצאים, נכנסים  ד/2. לוח

Table iv/2.  Arrivals and departures, by mode of entrance and
departure and category of visa

אשרה! סוג
הבל סך
Total

ים
Sea

אויר
Air

יבשה
LandCategory of visa1

19701973
Arrivalsנכנסים

הכל 3,444,645346,550149,299סך 2,948,796TOTAL

130,11713,827עולים 116,290[mmigrants

בכוח 39,0909,277עולים 29,813Potential immigrants
עולים 3,507741אזרחים 2,766Immigrating citizens

729,83051,63665,920תושבים 612,274Residents
בכוח עולים 36,5972,059תנועת 34,538Movementofpotential immigrants

1,830,084267,79482,630תיירים 2,136,809Tourists '

ארעיים 18,2711,216749תושבים 16,306Temporary residents

Departuresיוצאים

הכל 3,308,172316,215146,811סך 2,845,146TOTAL

774,66053,89970,351תושבים 650,410Residents
בכוח עולים 64,4654,450תנועת 60,015Movementofpotential immigrants

2,438,538255,43075,748תיירים 2,107,360Tourists
ארעיים 30,5092,43627,361712Temporaryתושבים residents

1973

TOTAL

Immigrants
Potential immigrants
Immigrating citizens
Residents
Movementofpotential immigrants
Tourists
Temporary residents

Arrivals

53,845

31,186

22,366
293

808,251

41,394

6,370
643

183,624

10,670

561,516
4,034

92,026

2,450
1,263
120

9,824
425

77,769
175

נכנסים

954,122

43,844
7,633
763

224,634

11,095

661,651
4,502

הכל סך
עולים

בכוח עולים
עולים אזרחים

תושבים
בכוח עולים תנועת

תיירים
ארעיים תושבים

resDepartיוצאים u

הכל 912,71287,756775,60349,353TOTALסך

238,16910,088197,44330,638Residentsתושבים
בכוח עולים 17,66554417,121Movementofpotentialתנועת immigrants

649,31276,569554,37718,366Touristsתיירים
ארעיים 7,5665556,662349Temporaryתושבים residents

/Seenotes to Table IV1. ד/1. ללוח הערות ראה 1
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Residents תושמם

חזרה ותקופת יציאה תקופת לפי תושבים, תנועת  ד/3. לוח
Table iv/3.  Movement of residents, by period of departure and return

חזרו לא
Did not return

מזה:
4 עד
שנים

Thereof:
Up to
4 years

Up tons)
1973

Periodof return' י חזרה rlffipn

1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967

15V
1948
31 XII
1966

היוצאים כל
All

departing

I

יציאה nsipn
Period of
departure

Thousands

263.4 193.7 172.6 1623: 136.3 132.6 121.2

8.6
11.4
10.7
9.2
8.7
10.9
10.7
7.0
6.3

2 7.0
2 8.0
2 9.0
211.0

105.5

8.0
6.9
6.4
8.5
8.6
6.0
6.3
8.9
14.6
25.4
58.3

0.8
0.2
0.1
0.2
0.2
0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
3.7
8.5
26.5
149.3

1.5

0.2
0.3
0.4
0.7
1.3
1.8
3.4
7.5
22.6
132.9

{■'{
1 0.3 t0.3

0.3
0.4
0.7
1.2
2.1
3.9
7.4
20.0
124.3

1.7
0.3
0.3
0.4
0.5
0.9
1.6
3.6
6.9
17.8

102.3

1.5
0.3
0.4
0.6
0.9
1.4
2.9
6.3
15.8

102.5

1.8
0.4
0.6
1.0
1.4
2.6
5.6
15.0
92.8

94.9

1.5
0.4
0.8
1.1
2.3
5.0

12.9
70.9

839.9

367.4
68.0
74.8
91.7
76.7
79.4
81.9

אלפים

2,116.9

468.2
75.9
86.2
103.5
89.6
97.1
115.8
108.6
128.2
139.0
142.4
170.0
184.8
207.6

הכל סך
TOTAL
15 V 1948

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Percentagesאחוזים

הכל 100.039.74.55.76.36.47.78.29.112.4סך
TOTAL
15 V 1948

1960100.078.50.30.40.3r0.4
.■0.4

J03/ 02
1961100.089.60.50.50.4/0.2\ 0316.711.3
1962100.086.80.90.70.50.4( 0.4/ 0.113.2
1963100.088.71.10.90.60.40.30.20.17.710.3
1964100.085.62.61.61.00.60.40.30.27.710.3
1965100.081.75.12.71.50.90.70.40.36.79.0
1966100.070.711.14.92.51.41.00.60.47.49.4
1967100.065.313.85.63.31.91.20.88:19.9
1968100.072.412.35.43.01.40.84.75.5
1969100.073.712.85.32.51.14.64.5
1970100.0_71.814.15.32.66.24.9
1971100.073.113.35.08.64.7
1972100.071.914.313.84.9
1973100.071.928.15.2

1 Returning residents whose year of departure was not known,
were distributed proportionally to the years of departure.

2 Data for 19701973, are estimates; see introduction.

לפי יחסית חולקו יציאתם שנת ידועה היתה שלא חוזרים 1

היציאה. שנות
מבוא. ראה אומדן; הם הנתונים ,19701973 לשנים 2
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בחו"ל שהות משן לפי חוזרים, תושגימ  ד/4. לוח

Table iv/4.  Residents returning, by duration of stay abroad

חזרה fשנת returnYear o
שהות Durationמשך of
196019651197011971119721973stayבחויל abroad

■ מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל 51,256136,249סך 87,471162,229172,532193,708TOTAL

מחודש 8,21131,281פחות 15,55038,11940,62647,189Under 1 month

חודש 113,32246,240 30,21558,16961,54566,9431 month

חודשים 210,06714,952 14,00217,40219,23422,1492 months

חודשים 35,1666,504 6,0336,9337.7908,3683 months

חודשים 42,5373,305 2,5873,5804.0574,8294 months

חודשים 51,5292,115 1,5522,3692,9833,4125 months

חודשים 682,5994,759 2,8155,5236,1437,48268 months

חודשים 9111,5555,593 2,3926,7277,5287,84191 1 months

2,6648,854שנה 4,8219,5499,83312,8201 year

ומעלה 3,42111,923שנתיים 7,20013,85812,74212,6952 years and over

יידוע 185723לא 304
51

Not known

(ימים) ממוצעת 178227שהות 212228204198Average stay (days)

(ימים) שהות 7254חציון 58525251
Median stay (days)

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 16.123.1פחות 17.823.523.624.4Under 1 month

חודש 1
26.134.1 34.735.935.734.51 month

חודשים 219.711.0 16.110.711.211.52 months

חודשים 310.14.8 6.94.34.54.33 months

חודשים 45.02.4 3.02.22.42.54 months

חודשים 53.01.6 1.81.51.71.85 months

חודשים 685.13.5 3.23.43.63.968 months

חודשים 9113.04.1 2.74.14.44.1911 months

5.26.5שנה 5.55.95.76.61 year

ומעלה 6.78.9שנתיים 8.38.57.26.52 years and over

< Excl. residents returning to East Jerusalem via the Allenby
. birdge.

גשר דרך ירושלים למזרח חוזרים תושבים בולל לא 1
אלנני.
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ומין גיל יציאה, שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים  ך/5, לוח
(יהודים)

Table iv/5.  Residents who stayed abroad two years or more,
by year of departure, age and sex (Jews)

ונקלה שנים * בחו"ל שהו
Stayed abroad 4 years or more

ומעלה שנתיים בחייל שהו
Stayed abroad 2 years

or more

Age and sex ומין יציאהניל Yearשנת ofdeparture

119622196431966.■.196831968M969>1970

מוחלטיב Absoluteמספרים numbers

הכל 10,3169,59611,24710,35812,88811,976סך 12,557TOTAL

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

01424.923.625.124.123.020.1 23.8014

152928.729.829.929.631.339.9 34.71529

304424.822.723.922.823.922.0 22.1' 3044

456418.218.716.518.417.313.9 15.04564

65+3.45.24.65.14.54.1 4.465 +

חציוני 28.328.627.628.128.026.5גיל 26.5Median age

מוחלטינמספרינ !IAbsolute numbers

זכרים 5,4885,0616,2415,4346,8516,697מזה: 6,952Thereof: males

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

01425.323.425.124.523.119.9 23.7014

152929.331.629.628.930.840.5 34.11529

304424.222.924.723.424.622.2 22.43044

456418.417.316.618.617.513.5 15.64564

65+ 2.84.84.04.64.03.9 4.265 +

חציוני 28.028.127.828.328.326.5ניל 26.8Median age

1 Did not return up to end of 1966.
2        1968.
3 1970.
* 1972.
5   ■      1971.

.1966 סוף עד חזרו לא 1

.1968     2

.1970     3

.1972     4

.1971     5
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יציאה, שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים  ד/6. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת

Table iv/6.  Residents who stayed abroad two years or more, by
year of departure, continent of birth and period of immigration ( Jews )

ומעלה שניט 4 בחו"ל שהו
Stayed abroad 4 years or more

בחול שהו
* ומעלה שנתיים
Stayed abroad 2

לידה yearsיבשת or more
Continent of bitrh and

עלייה ofיציאהשנתותקופת departureYeaiperiod of immigration

11962219643196641968319685196941970

Absoluteמוחלטיםמספרינ numbers

כולל 10,3169,59611,24710,35812,557סך 12,88811,976GRAND TOTAL

agesPercentאחתים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL

ישראל 0.830.234.040.0?.25.7.ילידי 36.839.4Israel born
הכל חו"לסך 74.369.269.866.060.0ילידי 63.260.6Born abroad total

6.66.48.36.47.0אסיה 6.77.6Asia

1947 עד 0.91.00.80.81.1עלו: 1.10.6Immigrated : up to 1947

194819543.13.22.73.63.5 3.73.819481954

195519601.00.60.60.50.7 0.50.519551960

196119641.61.62.30.70.6 0.70.519611964

1965+1.90.81.1 0.72.21965+

14.312.013.79.210.2אפריקה 8.712.5Africa

1947 עד 0.30.30.40.50.6עלו: 0.40.4Immigrated: up to 1947

194819542.2, 2.22.92.12.0 2.32.119481954

195519602.53.33.42.62.3 2.42.319551960
196119649.36.24.12.12.2 1.91.919611964

1965 +2.91.93.1 1.75.81965+

אמריקה אירופה,
ואוקיאניה

53.450.847.850.442.8 47.840.5Europe, America and
Oceania

1947 עד 12.511.68.710.18.9עלו: 10.16.3Immigrated : up to 1947

1948195420.415.412.815.212.7 14.810.219481954
1955196014.19.87.08.15.3 7.54.819551960
196119646.414.011.88.96.0 8.04.719611964
1965+7.58.19.9 7.414.51965 +

/15See notes to Table IV5 ד/5. ללוח הערות ראה 15
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לידה וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים  ד/7. לוח
(יהודים)

Table iv/7.  Residents who stayed abroad two years or more,
by year of departure and country of birth ( Jews )

לידה ארץ

ומעלה שנים * בחויל שהו
Stayed abroad 4 years or more

ומעלה שנתיים בחייל שהו
Stayed abroad 2 years or

more

Country ofbirth יציאה Yearשנת of departure

'1962219643196641968319685196941970

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

הכל 10,3169,59611,24710,35812,88812,55711.976TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

25.730.830.234.036.840.039.4Israelישראל

6.66.48.36.46.77.07.6Asiaאמיד,

2.01.52.01.21.31.11.2Turkeyטורקיה

1.23.3אירן: 1.61.31.22.32.1 Iran

1.51.61.82.02.21.62.2Iraqעירק

הארצות 1.91.71.21.92.02.02.1Otherיתר countries

14.312.013.79.28.710.212.5Africaאפריקה .

וטוניסיה אלגייריה ,12.09.19.76.35.87.110.0Moroccoמרוקו, Algeria and
Tunisia

הארצות 2.32.94.02.92.93.12.5Otherיתר countries

48.743.137.842.039.835.233.7Europeאירופה

המועצות .4.83.83.23.73.63.43.7U.S.S.Rברית

18.113.810.712.011.28.67.7Polandפולין

8.08.69.010.59.87.47.6Rumaniaרומניה

ואוסטריה 5.24.84.45.25.14.64.1Germanyגרמניה and Austria

1.71.61.41.61.51.41.3Czechoslovakiaציכוסלובקיה

3.53.02.32.11.91.61.6Hungaryהונגריה

הארצות 7.47.56.86.96.78.27.7Otherיתר countries

ואוקיאניה 4.77.710.08.48.07.66.8Americaאמריקה and Oceania

.2.63.14.03.94.33.5U.S.Aארהב

2.83.82.01.91.41.4Argentinaארגנטינה

הארצות 2.33.12.42.21.91.9Otherיתר countries

'5 /Seenotes to .Table IV5.
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היעדנ וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שגתיימ בחו"ל ששהו תושבים ד/8. לוח
(יהודים)

Table iv/8.  Residents who stayed abroad two years or more,
by year of departure and country of destination 1

)Jews)

יעד ארץ

* בחייל שהו
4 years or more

ומעלה שנים
Stayed abroad

ומעלה שנתיים בחו"ל שהו
Stayed abroad 2 years

or more
Country of destination יציאה Yearשנת of departure

ג1966"2196231964 1968>196861969M970

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל 10,3169,59611,24710,35812,88812,55711,976TOTALסך

Percentagesאחחימ

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

3.73.36.33.93.63.63.9Asiaאסיה

1.51.42.01.11.01.01.0Turkeyטורקיה

1.01.53.31.71.51.41.9Iranאירן

הארצות 1.20.41.01.11.11.21.0Otherיתר countries

1.72.72.62.83.02.82.1Africaאפריקה

אפריקה 0.71.41.51.31.41.71.4Unionדרום ofSouth Africa

הארצות 1.01.31.11.51.61.10.7Otherיתר countries

42.745.745.539.439.746.047.0Europeאירופה

ואוסטריה 5.15.14.85.76.06.36.3Germanyגרמניה and Austria

1.61.21.61.81.92.22.1Switzerlandשוויץ

המאוחדת 4.25.04.14.65.15.85.7Unitedהממלכה Kingdom

17.814.114.19.08.510.812.8Franceצרפת

4.34.04.73.13.43.63.2Italyאיטליה

הארצות 9.716.316.215.214.817.316.9Otherיתר countries

ואוקיאניה יקה 51.948.345.653.953.147.647.0Americaאמר and Oceania

3.96.88.79.08.16.25.9Canadaקנדה

.42.032.025.736.737.934.333.6U.S.Aארה"ב

1.41.61.71.31.31.11.5Brazilברזיל

0.62.74.52.42.11.61.9Argentinaארגנטינה

הארצות 4.05.25.04.54.34.44.1Otherיתר countries

< As stated by resident on his departure.
26 See notes >5 to Table IV/5.

יציאתו. בעת עליה הודיע שהתושב 1

ד/5. ללוח 13 הערות ראה 26
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Tourists תיירים

מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/9. לוח
Table iv/9.  Tourists arriving, by country of residence

מגורים 1955119601965197019721973"11951ארץ
Country

of residence

הכל 48,212סך 35,893113,956296,493441,294727,532661,651TOTAL

3,633אסיה 4,7345,9689,16829,02544,19637,214Asia

2,106טורקיה 2,2961,1622,8796,277.5,4345,557Turkey
388אירן 8912.0383,5986.8769,6529,518'■Iran

403קפריסין 4008149032,6874,3244,860'Cyprus
.29179662יפן 1.0272,274 2,462Japan

אחרות 707ארצות 1,1471,7751,12612,15822,51214,817Other countries

4,014אקריקה 2,6495,8169,34516,77022,27022,661Afirca

אפריקה 2,225דרום 1,6844,5315,90811,37315,31916,070Union of
South Africa

אחרות 1,789ארצות 9651,2853,4375,3976.9516,591Other countries

17,803אירופה 15,31740,940135,367185,848314,048315,259Europe

1,408סקנדינביה 7871,95512,98618.89237,92733,998Scandinavia
המאוחדת 4,916הממלכה 3,99210,88833,02447,17366,54266,649United Kingdom

773הולנד 7052,3747,9139,87419.80119,925Netherlands
 .בלגיה 1,032 1,364 2,1405,923_7,58410,49011,544Belgium
4,874צרפת 3,9599.95734.20349.46764,63771,597France
1932452,3438662,4834,516Spainספרד

1,275איטליה 1,2102,4438,3138.39018,21718,116Italy
1,039שוויץ 7992,7549,30440,07821,82120,455Switzerland
467גרמניה 7284,13611,91220,19943,21242,320Germany

647אוסטריה 4739872,8943,0097,2166,656Austria
41רומניה 39861462,0145,2254,410Rumania

236יוגוסלביה 2652415718192,1801,270Yugosalvia
356יוון 5898042,0615.3728,1828,627>5reece

אחרות 546§ארצות §407§1,930§3,774§2.111§6,1155,176Other countries

22,035אמריקה 11,66059.495102,124202,231335.993274,981Ameirca

1,055קנדה 5133,5466,69517,91723,89422,161Canada
הברית 18,332ארצות 9,52449,72483,182166,890288,459227,892U.S.A.

2609531,6352,2313,7124,291Mexicoמקסיקו
1,163ארגנטינה 5532.1084,6416,2417,7447,364Argentina

376ברזיל 3481.1752,617410154,8744,997Brazil
7711,0997971,740Uruguay■175314אורוגואי
2014557161,0651,4311,111Chileציילי

אחרות 473ארצות 7221,220.1,8672,7735,0825,425Other countries

466אוקיאניה 3211,4893,8596,98310,32310,818*Oceania

4111,3833,6296,1809,0789,739Australiaאוסטרליה
זילנד 551062308031,2451,079Newניו Zealand

ידוע 261לא 1,212248437702718!Not known

באוניה יומי 3,721ביקור 3,5057,56636,6302..'One day visit by ship

'< Up to 1960 incl. temporary residents.
2 Included in the respective countries.
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נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/10. לוח
Table iv/10.  Tourists arriving, by country of residence and

mode of travel
1973

הים Byדרך sea
אחוז

הכל סך
Total

דיר
פרט

יירמבקריםלמבקרים
שינוי
לעומת
1972

הנכנסים

ייר
מגורים CountryהאווירPercentהיבשהבאניותבאניותהאוירארץ of residence

By airסיורסיורBy landchange
frnm

Percent
Excl.Cruisearriving
cruisevisitors

irom

1972
by air

visitors

הכל. 661,651561,51620,00157,76822,3669.184.9TOTALסך

37,21423,5401,66171011,30315.863.3Asiaאסיה

5,5574,197970357332.375.5Turkeyטורקיה
9,5189,3625780191.498.4Iranאירן

4,8604,4811711812712.492.2Cyprusקפריסין
2,4622,4151018198.398.1Japanיפן

אחרות 14,8173,0854537411,20534.220.8Otherארצות countries

22,66121,96151794891.796.9Africaאפריקה

אפריקה 16,07015,9097273164.999.0Unionדרום of South Afirca
אחרות 6,5916,05244521735.291.8Otherארצות countries

315,259257,68214,60037,4535,5240.481.7Europeאירופה

33,99832,0505412381,16910.494.3Scandinaviaסקנדינביה
המאוחדת 66,64946,6441,32317,9177650.270.0Unitedהממלכה Kingdom

19,92518,2697407122040.691.7Netherlandsהולנד
11,54410,62825954910810.092.1Belgiumבלגיה
נ71,59764,4632,9962,5511,587צרפת 0.890.0France
4,5162,0981572,2016081.946.5Spainספרד

18,11613,5596973,3355250.674.8Italyאיטליה
20,45517,1981,5031,5711836.384.1Switzerlandשוויץ
42,32033,7202,4015,8283712.180.0Germanyגרמניה

6,6565,4162548271597.881.4Austriaאוסטריה
15.699.4Rumania_(15)(12)4,4104,383רומניה

1341.760.5Yugoslavia(62)1,270768427יוגוסלביה
8,6274,6772,962900885.454.2Greeceיוון

אחרות 5,1763,80932874729229.473.0Otherארצות countries

274,981248,1422,94018,7765,12318.290.2Americaאמריקה

22,16120,5823338843627.392.9Canadaקנדה
הברית .227,892203,5992,29317,5524,44821.089.3U.S.Aארצות

4,2914,070128512415.694.8Mexicoמקסיקו
7,3647,2098744244.997.9Argentinaארגנטינה

4,9974,8277947442.596.6Brazilברזיל
1,7401,6735584118.396.1Uruguayאורגואי
1,1111,0605133322.495.4Chileצ'ילי

אחרות 5,4255,12276143846.794.4Otherארצות countries

10,81810,0882511573224.893.2Oceaniaאוקיאניה

9,7399,1661811282647.394.1Australiaאוסטרליה
זילנד 1,07992270295813.385.4Newניו Zealand

ידוע 718103325785XXNotלא known
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וגיל מגורים ארץ לפי ,* נכנסים תיירים  ד/11. לוח
Table iv/1 1 . Tourists arriving J, by country of residence and age

groupAgeגילקגוצת

מגורים הכלארץ סך
Total

Country of residence
01415293044456465+

מלוולטיםמספו Absolutenים umbers
1968404,27417,104121,167116,498102,39347,1121968
1969384,97821,651100,48384,666134,59943,5791969
1970414,67926,828114,12386,108142,67444,9461970
1971602,448. 37,604160,959116,245212,36175,2791971

§ 1972664,47732,742162,798130,966244,33493,6371972§
הכל סך  1973594,72434,302159,685120,181202,50178,0551973  TOTAL

.Percentagesיםאחוז
1968100.04.230.028.8.,25.311.71968
1969100.05.626.1221035.011.31969

1970100.06.527.5201834.410.81970
1971100.06.226.719.3■ ;; 35.212.61971

§ 1972100.04.924.513.7, 36.714.21972§

הכל סך  1973100.05.826.820.2' 34.113.11973  Total

100.011.119.026.731.311.9Asiaאסיה
תורכיה .'.100.08.219.626.1מזה: 37.58.6Thereof: Turkey
100.019.715.928.828.07.6Iranאירן

100.07.127.724.6.J0.89.8Afirca  _ . ......
אפריקה דרום :100.04.926.422.934.211.5Thereofמזה: Union of South

Africa

100.05.229.221.931.412.3Europeאירופה
סקנדינביה :100.03.629.517.835.014.1Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 100.06.329.219.532.812.2Unitedהממלכה Kingdom
100.02.834.219.531.112.4Netherlandsהולנד
100.06.429.521.432.010.6Belgiumבלגיה
100.08.628.620.129.513.3Franceצרפת
100.05.321.626.735.510.9Spainספרד

100.03.718.429.638.89.5Italyאיטליה
100.03.138.820.427.610.1Swit2erlandשוויץ

פ. ר. ,100.02.532.630.426.67.9Germanyגרמניה, F.R.
100.04.221.526.237.310.8Austiraאוסטריה
100.01.86.615.652.823.2Rumaniaרומניה
100.02.721.026.824.624.9Greeceיוון

100.05.825.017.337.314.6Ameircaאמריקה
קנדה :100.05.828.218.1.37.510.5Thereofמזה: Canada

הברית 100.05.824.616.837.415.4Unitedארצות States
.100.05.122.917.4ארגנטינה 41.313.4Argentina

100.04.621.520.641.612.7Brazilברזיל

100.04.430.118.638.08.8Oceaniaאוקיאניה
י לעומתאתח change!וינוי onPercent

קודמר precedingשנה year
19694.826.517.127.331.57.51969
19707.72.413.61.7\ 6.03.11970
197145.340.241.035.0' 48.867.51971

§ 197210.312.91.112.715.124.41972§
197310.512.91.98.217.116.61973

Excl. cruise visitors and touirsts from Arab countries to East
Jerusalem via the Allenby birdge.
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בארץ שהות משן לפי י, יוצאים תיירים  ד/12. לוח
Table iv/12.  Tourists departing 1,by duration of stay

שהות 19611965197019721973Durationמשך of slay

Absoluteכוותלטיטמספרים numbers
הכל 142,078253,751397,297663,970583,434TOTALסך

מחודש 110,868203,907312,428545,510462,053Lessסחות than one month
ימים 0423,28056,28336,53656,17649,47504 days
ימים 5926,52245,68980,137156,081134,91259 days
ימים 101939,23766,001123,000235,458186.8851019 days
ימים 202921,82935,93472,75597,79590,7812029 days

ומעלה 31,04449,69484,835118,450121,266Oneחודש month or more
חודש 118,45728,09451,44866,90369,8131 month

חודשים 24,8798,91915,00320,80619,2352 months
חודשים 32,0523,2085,6869,2189,0213 months
חודשים 41,2961,6962,7034,4604,4964 months
חודשים 57921,2292,1383,4983,6435 months
חודשים 681,4002,2113,2465,3205,76168 months
חודשים 9119761,2272,0443,8993,621911 months

9082,5682,1323,4474,8111קנה year
ומעלה 2845424358998652שנתיים years or more

ידוע 1661503410115Notלא known

Daysימיט
השהות 1514161313Medianחציון stay

ממוצעת: Averageשהות stay :
פחות ששהו 1110131210ofלתיירים touirsts who stayed

lessמחודש than a month
sn פחות ששהו 191716ofלתיירים tourists who stayed

lessחודשים than 3 months
משבה פחות ששהו י25לתיירים 22252323of tourists who stayed

less than one year

Percentagesאחוזים

הכל 100.0160.0100.0100.0100:0TOTALסך

מחודש 78.180.478.782.279.2Lessפחות than one month
ימים 0416.422.29.28.58.504 days
ימים 5918.718.020.223.623.159 days
ימים 101927.626.031.035.432.01019 days
ימיט 202915.414.218.3 .14.715.62029 days

ומעלה 21.919.621.317.820.8Oneחודש month or more
חודש 113.011.113.010.112.01 month

חודשים 23.43.53.83.13.32 months
חודשים 31.51.21.41.41.53 months
חודשים 40.90.70.70.70.84 months
חודשים 50.60.50.50.50.65 months
חודשים 681.00.90.80.81.068 months
חודשים 9110.70.60.50.60.6911 months

0.60.80.50.50.21שנה year
ומעלה 0.20.20.10.10.22שנתיים years or more

1 See note " to Table IV/H. .11 ד; ללוח הערה1 ראה 1
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וקליטה ה עליי הי. פרק
תעסו ; בארץ לימודים עיתונים; וקריאת לרדיו
שכנים; ויחסי חברה חיי j מוסדות עם מגע ; קה

כללית. הסתגלות

חודשים 4 נערף ב') (שלב השני הביקור
מאז חודשים כ6 או הראשון הביקור אחרי
,1972 בספטמבר בוטל זד, ביקור ארצה; עלייתו

זה. בשנתון מופיעים אינם והנתונים

מאז כשנה נערף ג') (שלב השלישי הביקור
העולים נחקרים זה בביקור לישראל; עלייתו
הדיור מימון הכנסות, חדשים: בנושאים גם

הבית. וציוד
ושלוש שנתיים הנוספים, הביקורים בשני
מקום על גם נחקרים העלייה, אחרי שנים
מעמדי שינוי לחו"ל, נסיעות הבית, ציוד רכישת

ועוד. העולה
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 פרםית, פולנית, ערבית, פרדית, ס טית, מר

ורוסית. רומנית תית,
חודשי מדגם על שוטף באופן נערך הסקר
מתוך המוצא בכוח ועולים עולים כ110 של
18 בגיל בכוח והעולים העולים אוכלוסיית
החל חודש. באותו לישראל המגיעים ומעלה
כ5 החודשי למדגם נוספו 1971 בספטמבר
השתקעו אשר התיירים את המיצגים עולים
כני מאז חודשיים תוך בכוח כעולים בישראל
רשימה מתוך מוצא המדגם לישראל. סתם
וארץ העולה סוג עלייה, חודש לפי המסודרת

אחרונה. מגודים
כמח יחד מצורפים חודשים 4 של מדגמים
מת שנה שבמשך כך עיבוד, לצורכי אחד זור
עולים כ450 אחד שבכל מדגמים 3 קבלים

בכוח. ועולים
הוא שלב ובכל מחזור בכל ההיענות אחוז
כשברוב וירידה), מוות למקרי (פרט %90d
באיתור מקשיים ההיענות אי נובעת המקרים

העולה. כתובת
מנופחים מדגם' על מבוסס שהסקר מאחר

לאוכלוסייה. המדגם נתוני
קלי "סקר ראה האומדנים עריכת דרך על
מתוף "1969 ספטמברדצמבר עולים, טת
1971 ,7 מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון מוסף
בסוף רשימה (ראה 381 מם' מיוחד ובפרסום

המבוא).

עולים
ומקורות והסגרים הגדרות

הגירה. תנועות ד', בפרק ראה

ואומדן חישוג שיטות
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות הגיל
מבלי לארץ, הכניסה שנת לבין הלידה שנת בין
לכן הכניסה, ובחודש הלידה בחודש להתחשב
העולה הגיע שבה השנה לסוף מתייחס הגיל

לישראל.
את המנדט, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
שנשארו התיירים ואת המעפילים את העולים,
נרשמו אם בין לארץ, כניסתם שנת לפי בארץ
התיירים לאו. אם ובין המנדט שלטונות ידי על
כמשתקעים. נרשמו בד. בשנה נכללו המשתקעים

עולים קליטת סקר
הלשכה ע"י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר
הקליטה, משדד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
למחקר המכון בשיתוף  1972 אוגוסט ועד

שימושי. חברתי
קליטת תהליך אחרי לעקוב הסקר מטרת

בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה העולים
ב5 נערך שבמדגם, העולים אחרי המעקב
הראשו השנים 3 במשך העולה אצל ביקורים
שאלון הוכן ביקור ולכל בארץ לשהותו נות

מיוחד.
נק הקליטה, תהליכי אחרי לעקוב מנת על
וכן הביקורים בכל הנחקרים נושאים מספר בעו
מהביקורים. 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'). רצון (שביעות מצבו לגבי
כחודש נערך א') (שלב הראשון הביקור
העולה של כניסתו מאז חודשיים עד וחצי
הבאים: הנושאים נחקרים זה בביקור ארצה;
בחו"ל; יהודי וחינוך רקע העלייה: לפני רקע
בתחו בארץ לקשיים וציפיות לעלייה מניעים
הכנות בארץ; קודמים ביקורים שונים; מים
ולימודים. השכלה עברית; ידיעת לעלייה;

תרבות. נוהגי תעסוקה;
מכ מסידורי רצון שביעות העלייה: אחרי
האזנה ? עברית לימוד כללי); (באופן דיור ; ניסה
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מוסד לכל בנפרד חושב הניפוח גורם ניפוח.
אקדמי.

הסטודנטים הסטודנטים. ומנהל הלימוד סוגי
האקדמיים במוסדות ללמוד יכולים מחויל
סטודנט ככל היינו רגילים' כתלמידים בארץ

אקדמי. תואר לקבל כדי ישראלי,
לימודיהם שרמת מחו"ל סטודנטים אותם
המוסדות לדרישות מתאימה אינה ותיכוניים
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

האקדמאיים1. 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 מדי נקבע שגובהן
הסטודנטים מנהל מסייע כן סטודנט. כל של כלי
סטודנטים בשיכוני כלל בדרך דיור, בהשגת

האקדמיים. המוסדות שליד

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר
הםקר ומגנה האוכלוסייה

נחשבו זה' סקר לצורף מחו"ל כםטודנטיים
האקד במוסדות ללמוד שהתחילו הסטודנטים
קדמאקדמיים, בלימודים (כולל בישראל מיים
בתשל"א או בתש"ל חינוך)  כ"ב פרק ר'

ב1.1.1969. החל לישראל ושנכנםו
אחרי מספר שנים במשך מעקב כולל הסקר
המחזור מחו"ל.' סטודנטים של מחזורים שני
כנ"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
מהחקירות ממצאים מובאים בלוחות .(1970/71)
של והרביעית השלישית השנייה' הראשונה,
השנייה הראשונה, ומהחקירות הראשון' המחזור

השני. המחזור של והשלישית
הוצא מהמחזורים אחד כל אוכלוסיית מתוך
הראשון המחזור נדגמי כ,£ל20. של מדגם
במאי בשנייה ,1970 במאי לראשונה רואיינו
 וברביעית 1972 במאי  בשלישית ,1971
לרא רואיינו השני המחזור נדגמי .1973 במאי
1972 במאי  בשנייה ,1971 במאי שונה
נערכו הראיונות .1973 במאי  ובשלישית
לפי הסטודנט, בשפת או בעברית פוקד ע"י

הצורך.
הלוחות עובדו מדגמי' הינו שהסקר מאחר
במספר מהמדגם נחקר כל תכונות הכפלת תוך
בגורם היינו באוכלוסייה, ייצג שהוא המקרים

ים

חו ששה ותשל"א) (תש"ל עולים קליטת סקר (441)
העלייה אחרי דשים

העלייה אחרי שנה (תשל"א) עולים קליטת סקר (444)
חודשיים תשל"ב) עד (תש"ל עולים קליטת סקר (455)

העלייה אחרי
ללמוד התחילו  מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (456)

שלישית חקירה בתש"ל,
1973 לישראל העלייה (457)

העלייה אחרי שנתיים (תש"ל) עולים קליטת סקר (459)

טכניים פרפומים
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

מ ו פרס
מיוחדיפ 6רסומיפ

מרכז עם בשיתוף (19481953) לישראל העלייה (60)

בישראל כלכלי למחקר פאלק
(1968) לישראל העלייה (308)
(1969) לישראל העלייה (335)
(1970) לישראל העלייה (349)

לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (350)
(1971) לישראל העלייה (392)

שני) (ראיון (תש"ל) מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (402)
עלייתם אחרי שנה (תש"ל) עולים קליטת סקר (415)

(19481972) לישראל העלייה (416)
העלייה אחרי חודשיים (תש"ל) עולים קליטת סקר (381)<

ללמוד (התחילו מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (420<
בתשל"א)

הכנה בשנת 45%למדו רגילה, לימודים בתוכנית הראשונה בשנה למדו הראשון המחזור מאוכלוסיית 420/a 1

לימודים בתוכנית 35^< הראשונה בשנה למדו השני, המחזור מאוכלוסיית החדשנתית. בתוכנית למדו ו130/0

החדשנתית. בתוכנית ו0יל21 הכנה בשנת 440/0, רגילה,
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Immigrants עולים

(יהודים) משתקעים ותיירים עולים  ה/1. לוח
Table v/f.  Immigrants and tourists settling ( Jews )

משתקעיםעו? ותיירים 'יט
and tourists settlingImmigrants

שנהשיעיר*עולים'שגהשיעור*עולים1שנה
YearImmigrants1Rate*YearImmigrants1Rate*Yearהכל עוליםסך

תיירים
שיעור*משתקעים

TotalImmigrantsTouristsRate*
settling

המדינה קום Beforeלפני Establishment of the StateSince Establishment of the State המדינה קל0 מאז

.18825570,00011,517,877 319481,463,26954,608
19141973
1919482,857193445,2671771,290,619 '19481,261,34729,272

14V19481968

19191,80632193566,472206101,828 31948101,8199229

19208,223135193629,59580
239,576 1949239,076500266

170,249 1950169,405844154
19218,294115193710,62927175,095 1951173,9011,194132

19228,685104193814,6753624,369 195223,37599417

19238,17591193931,1957211,326 195310,3479798

1924 '"3J92'~~1461940" 16,6432318,370 195417,47189912

192534,38628519414,59210
37,478 195536,3031,17524

56,234 195654,9251,30935
192613,8559319424,2069

71,224 195769,7331,49141
19273,03420194310,0632027,082 195825,9191,16315

19282,17814194415,5523023,895 195922,98790813

19295,249341945 ■15,2592824,510 196023,4871,02313

19304,94430194618,76032
47,638 196146,5711,06725

61,328 196259,4731,85530
19314,07524194722,0983664,364 196362,0862,27830
193212,553691 1 4817,1657354,716 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

227,258 '1969201,92225,336
1973

37,804 4196932,6795,12515

36,750 5197029,9616,78914

41,930 197136,2055,72516

55,888 197251,5644,32421

54,886 197351,5133,37320

* Includingvisaless immigrants and touirsts 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.
* Since 1969 incl. potential immigrants. s Since 1970 ind.
DonJews and excl. immigrating citizens.

מספר 2 בארץ. שנשארו ותיירים מעפילים כולל 1

יהודיים תושבים ל1,000 המשתקעים 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. *וח

Table v/2.  Immigrants and tourists settling, by period of immigration and
continent of birth (Jews)

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersאחוזיםPercentages
עלייה אירופהאסיהאירופהאסיהתקופת Periodהכל ידועאמריקהאפריקהסך הכללא אמריקהאפריקהסך of immigrationTotalAsiaEuropeNot knownTotalAsiaEurope

AfricaAmericaAfricaAmerica

grantsImmיםעול i

191914 V 1948452,15844,809385,06622,283100.010.489.6
'194819731,488,605735,141732,95120,513100.050.149.9
'194S 196S1,261,347681,604560,29719,446100.054.945.1
M948 1951684,201330,456334,97118,774100.049.750.3
1952195451,19339,97811,18728100.078.121.9
19551957160,961110,71449,630617100.069.130.9
1958196072,39325,92646,4607100.035.864.2
19611964220,323133,56186,74814100.060.639.4
1965196872,27640,96931,3016100.056.743.3
19691972172,37247,755123,656951100.027.972.1

11948101,819. 12,93177,03211,856100.014.485.6
1949239,076110,780123,0975,199100.047.352.7
1950169,40583,29684,6381,471100.049.650.4
1951173,901123,44950,204248100.071.128.9
195223,37516,7256,6473100.071.628.4
195310,3477,7602,57413100.075.124.9
195417,47115,4931,96612100.088.711.3
195536,30333,7362,5625100.092.97.1
195654,92547,6177,3053100.086.713.3
195769,73329,36139,763609100.042.557.5
195825,91911,49014,4281100.044.355.7
195922,9877,63515,3484100.033.266.8
196023,4876,80116,6842100.029.071.0
196146,57121,99924,5657100.047.352.7
196259,47346,67712,7933100.078.521.5
196362,08643,05419,0284100.069.330.7
196452,19321,83130,362100.041.858.2
196528,50113,47615,025100.047.352.7
196613,4515,9147,537100.044.056.0
196712,2378,2224,015100.067.232.8
1968;18,08713,3574,7246100.073.926.1

משתקעיםתייר ttים ling1st s s eTour

11948196829,27211,49117,414367100.039.860.2

משתקעיםעולי ותייריט andם tourists settlingImmigrants
19691973■227,25853,537172,6541,067100.029.770.3

21969"37,80416,38021,063361100.043.756.3
3197036,75013,54422,952254100.037.162.9
1971.41,93010,26931,471190100.024.675.4
197255,8887,57248,170146100.013.6S6.4
197354,8865,77248,998116100.010.589.5

13 See notes 3_3 to Table V/l. ה/1. ללוח 35 הערות ראה ג1

immigration and absorption 124



מגורים וארץ יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/3. לוח
Table v/3.  Immigrants and tourists settling, by continent and country of residence

מנורים pm יבשת

19721973

Continent and country of birth
הכל סך
Total

עולים
Immi
grants

עולים
בכוח

Potential
immi
grants

הכל סך
Total

עולים
Immi
grants

עולים
בכוח

Potential
immi
grants

הכל 55,88843,37212,51654,88644,9549,932TOTALסך

3,1432,0291,1142,0251,600425Asiaאסיה

916652264725574151אירן Iran

6966326456050258Indiaהודו

הארצות 1.531745786740524216Otherיתר countries

2,7662,0696972,8392,156683Africaאסריקה

אפריקה 6053257357716561Southדרום Africa

הארצות 2,1612,0371242,2622,140122Otherיתר countries

39,14536,4012,74440,49238,3662,126Europeאירופה

..  _31,652,31,629נרהמ 2 333,47733,45819U.S.S.R.

 9486836324Polandפולין

1578716Yugoslaviaיוגוסלביה

ואוסטריה 2329313920173128Germanyגרמניה and Austria

201371192Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

המאוחדת 1,03010892276082678United'הממלכה Kingdom

2005814214634112Netherlandsהולנד

2244817615433121Belgiumבלגיה

2,3561,4469101,473797676Franceצרפת

206110961738588Italyאיטליה

הארצות 3,1162,8033134,0543,762292Otherיתר countries

ואוקיאניה 10,8142,8607,9549,5222,8286,694Americaאמריקה and Oceania

5195446539340353Canadaקנדה

.5,5158054,7104,3936593,734U.S.Aארה"ב

145151301265121Mexicoמקסיקו

45114930229194197Brazilברזיל

544261283612325287Uruguayאורוגואי

2ארגנטינה 5981,3111,2872,8091,5201,289Argentine

וניוזילנד 3514230931825293Australiaאוסטרליה and New Zealand

הארצות 691223468580160420Otherיתר countries

ידוע 20137844Notלא known
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(יהודים) ומין גיל עלייה, תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/4. לוח

Table v/4.  Immigrants and tourists settling, by period of immigration, age
and sex { Jews )

עלייה תקופת
הכל1 סך

גיל Ageקבוגת groupאחוזגיל
Period ofהזכריםחציוני
immigrationTotaliMedianPercent

01415293(M4456465 +agemales

מוחלטים rמספרים sznumb eAbsolut
Immigrantsעולים

2194819681,261,347333,421 394,053250,41656,373 221,50225.649.9
219481951684,201199,369 192,226143,88228,853 114,63326.250.2
1952195451,19314,579 18,4248,5332,074 7,54621.450.4
19551957160,96136,989 61,68431,2945,127 25,80621.651.3
1958196072,39313,214 23,57816,1523,719 15,69929.149.0
19611964220,32350,089 76,63839,38411,299 42,73523.449.1
1965196872,27619,181 21,50311,1715,301 15,08326.547.9

משתקעים Touristsתיירים settling
21948196829,2729,005 4,1165,9604,045 5,91533.847.3

משתקעיעולי ותיירים andם tourists settling Immigrantsם
19691973227,25874,002 50,06639,66219,689 42,96426.747.6
M96937,80414,141 9,0625,6351,952 6,34823.848.3
■U97036,75013,478 7,3506,2693,131 6,48226.247.1
197141,93014,098 9.1247,2353,722 7,73526.946.9
197255,88816,193 12,71710,5575,239 11,10428.947.9
197354,88616,092 11,8139,9665,645 11,29529.547.9

agesPercentאחוזים
antsImmigעולים r

19481968100.026.5 31.319.94.5 17.825.649.9
19481951100.029.4 28.321.24.3 16.826.250.2
19521954100.028.5 36.016.74.1 14.721.450.4
19551957100.023.0 38.319.53.2 16.021.651.3
19581960100.018.3 32.522.35.2 21.729.149.0
19611964100.022.8 34.817.95.1 19.423.449.1
19651968100.026.6 29.815.57.2 20.926.547.9

משתקעים tsתיירים settlingTouris
219481968100.031.0 14.220.513.9 20.433.847.3

משתקעיעולינ ותיירים £and tourists settling 0Immigrants
319691973100.032.7 22.117.58.7 19.026.747.6

31969100.038.1 24.415.25.2 17.123.848.3
>1970100.036.7 20.017.18.5 17.726.247.1
1971100.033.6 21.817.38.9 18.426.946.9
1972100.029.0 22.818.99.4 19.928.947.9
1973100.029.4 21.518.210.3 20.629.547.9

' Incl. age not known.
* < See notes 3_5 to Table V/l.

ידוע. לא גיל כולל 1

ה/1. ללוח 35 הערות ראה 2*
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לידת ויבשת גיל מין, לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/5. לוח

Table v/5.  Immigrants and tourists settling, by sex, age and continent of birth
11973

הכל FemalesנקבותMalesזכריםTotalסך

גיל אירופהאסיהאירופהאסיהאירופהאסיהקבוצת
Age group2הכל הכל2אמריקהאפריקהסך הבל2אמריקהאפריקהסך אמריקהאפריקהסך

Total*AsiaEuropeTotal*AsiaEuropeTotal*AsiaEurope.
AfircaAmericaAfircaAmeircaAfircaAmeirca

n^Vma Absoluteמספרים numbers

הכל סך
tota!

54,8865,77248,99826,3102,72723,52228,5763,04525,476

043,7634093,3531,9002271.6721,8631821,681

593,8004993,2991,8862511,6341,9142481,665

10144,2505433,7052,2402861,9522,0102571,753

15194,9947204,2742,4893222,1672,5053982,107

20245,8348045,0092,5943112,2723,2404932,737

25295,2645044,7462,6092312,3702,6552732,376

30343,0623322,7261,4911521,3381,5711801,388

35393,6192603,3491,7311381,5881,8881221,761

40443,2852663,0181,6851161,5681,6001501,450

45493,325 2793,034I ,4971341,3591,828145 _1,675

50542,9652262,7351,3461081,2361,6191181,499

55592,2772372,0371,0071278771,2701101,160

60642,7282332,4871,1871071,0771,5411261,410

65692,4671732,2731,165741,0771,302991,196

70741,5981381,4556876561991173836

7579883768034334538645031417

8084454404132181820023622213

858914591366826677770

90+987914343955352

Not known ידוע 7517553492541830לא

Median age חציוני 29.524.431.628.924.029.330.324.431.5גיל

Percentagesאחוזים

הכל 100,0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100:0סך

TOTAL
01421.525.221.222.928.122.420.322.620.0

15199.112.58.79.411.89.28.813.18.3

202920.222.719.919.819.919.820.725.220.1

304418.214.918.618.714.919.117.714.918.1

455411.58.811.810.88.911.012.18.712.5

55594.24.24.23.84.73.84.43.64.6

60645.04.05.14.64.04.65.44.15.5

65+10.37.710.510.07.710.110.67.810.9

See note > to Table V/l.
2 Incl. continent of birth not known.
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מגורים ויבשת בחו"ל יד משלח מין, לפי בכוח, ועולים עולים  ה/6. לוח

ו 973

הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

יד משלח

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

כולל 54,88626,31028,576100.0100.0100.0סך
יד משלח 25,23814,11711,12153.459.847.0בטלי יד משלח 22,0539,49612,55746.640.253.0ללא מסומן 7,5952,6974,898XxXלא

הכל סך  יד משלח 25,23814,11711,121100.0100.0100.0בעלי

ואקדמיים מדעיים מקצועות 5,6513,4762,17522.624.919.8בעלי
החיים במדעי אקדמאים 9948510.40.30.5עובדיט
הטבע במדעי אקדמאים 2801561241.11.1LIעובדים

ואדריכלים 2,4861,88560110.013.55.5מהנדסים
שיניים ומרפאי שיניים, רופאי 1,1006005004.44.34.5רופאים,

ווטרינרים 215851300.90.61.2רוקחים,
162119430.60.90.4משפטנים

החברה במדעי אקדמיים .7523883643.0עובדים 2.83.3
הרוח במדעי אקדמיים 277692081.10.51.9עובדים
גבוהה להשכלה במוסדות 7953260.30.40.2מורים

ועליסודי עלתיכוני,  לחינוך במוסדות ומנהלים 201731280.80.51.2מורים

אחרים חופשיים מקצועות 15.230.3■5,4572,1273,33021.9בעלי
ודומיהם טכניים

הביניים חטיבת עד מגן ומנהלים 1,6193181,3016.52.311.8מורים

ותמהירניט חשבון 7353200.30.40.2רואי
דת (0.0)726840.30.5עובדי

ועיתונאים מלחינים, אמנים, 1,1377054324.65.03.9סופרים,
ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, '9425690.40.2עובדיט 0.6

קדםרפואיים במקצועות ועובדים 1,0351009354.10.78.5אחיות
הטבע מדעי 263701931.10.51.8טכנאי

והנדסאים הנדסה 8105542563.24.02.3טכנאי
ומתכנתים מערכות 4730170.20.20.2מנתחי

אחרים חו9שיים מקצועות 3072041031.21.41.0בעלי

ופקידים 2,9268582,06811.76.118.8מנהליים
י193161320.8מנהלים 1.10.3
2,7336972,03610.9rפקידים 5.018.5

וזבנים סוכנים מכירות, 1,8291,2246057.38.85.5עובדי
שירותים 1,1394247154.63.06.5עובדי בחקלאות (0.0)494270.20.3עובדים

במחצבים בתעשייה מקצועיים 7,0675,3411,72628.338.315.7עובדים
ותחבורה בבנייה

מקצועיים בלתי 8474723753.43.43.4עובדים ידוע 273153120XXXלא

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1
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Table v/6.  Immigrants and potential immigrants, by sex, occupation abroad and
continent of residence

1973

בכוח ועולים :Thereofמזה:עולים
1 immigrantsand potentiaImmigrantsעוליםimmigrants

Occupationאירופהאירופה
הכלי סך
TotaU

אסיה
אפריקה

AsiaAfrica

אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה

AsiaAfrica

אמריקה
Europe
America

54,8864,86450,0143,75641,194GRAND TOTAL

 ~ 25,238 "' !,'321 ~23,91593120,723Occupation stated
22,0532,50719,5442,00215,837No occupation
7,5951,0366,5558234,634Not speciifed

25,2381,32123,91593120,723OCCUPATION STATED  TOTAL

5,6511205,531434,791Scientiifc and academic workers
99396274Academic workers in life sciences
28012791236Academic workers in sciences

2,486332,453102,270Engineers and architects
],100321,0685881Medical doctors, dentists and denta! assistants
215152007162Pharmacists and veterinarians
16291536105Jurists
752.__13._J739__4626._Academic.social.sciences^workers
27762712223Academic workers in humanities
79277137Teachers in higher education institutions
20161955177Teachers and principals in secondary and post

secondary institutions

5,4571915,2661124,212Otherprofessional , technical and related workers

1,619891,530561,032Teachers and principals in kindergartens, prinary
and intermediate schools

731162435Auditers and cost accounts
721062926Workers in religion

1,137271,11015910Authors, artists, composers and journalists
94589225Social workers, probation officers and

related workers
1,035271,00815889Nurses and paramedical workers
26342593240Physical sciences technicians
810108005753Engineering technicians and practical engineers
47344124System analysts and computer programmers

3075 .3022278Professionals and technical workers

2,9262892,63777S2,036Managers and clerical workers
193321611366Managers

 2,7332572,476165 1,970Clerical workers
1,8292161,612 .1611,301Sales workers
1,139821,05776971Service workers

49841424Agricultural workers
7,0623576,7053146,391Skilled workers in industry, mining, building and

transport
8522882424813Unskilled workers
2733024219184Not known

1 Inch continent of birth not known.
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גיל וקבוצת בחו"ל יד משלח לפי ומעלה, 15 בגי בכוח ועולימ עולים  ה/7. לוח

ו 973

יד משלח

גיל קבוצת
הכל סך
Total1519202930444554

כולל 43,0734,99411,0989,9666,290סך

הכל סך  יד משלח בעלי 25,1998507,5028,2724,742מזה:

ואקדמיים מדעיים מקצועות 5,64691,7892,344947בעלי

החיים במדעי אקדמיים 97עובדים


443211

הטבע במדעי אקדמיים 280112511028עובדים

ואדריכלים 2,48428021,160356מהנדסים

שיניים ומרפאי שיניים רופאי 1,099רופאים,


270440243

ווטרינרים 2151586741רוקחים

162295039משפטנים

החברה במדעי אקדמאיים 7522294268113עונדים

הרוח במדעי אקדמאיים 27721089345עובדים

גבוהה להשכלה במוסדות 79153321מורים

ועליסודי עלתיכון לחינוך במוסדות הוראה 2011449150עובדי

ודלמיהם טכניים אחרים חופשיים מקצועות 5,4502182,2971,748667נעלי

הביניים חטיבת עד מגן ומנהלים 1,61742726505193מורים

ותמחירנים השבון 73רואי


242017

דת 71עובדי


41114

ועיתונאים מלחינים, אמנים, 1,13680468310142סופרים,

ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, 94265165עובדים

פרהרפואייט במקצועות ועובדים 1,03337371406133אחיות

הטבע מדעי 2637919746טכנאי

והנדסאים הנדסה 8102439426777טכנאי

ומתכנתים מערגות 26181ר47מנתחי

אחרים חופשיים מקצועות 306241289839בעלי

ופקידים 2,924125894694659מנהלים

193מנהלים


306246

2,731125864632613פקידים

וזבנים סוכנים, מכירות, 1,82231266507495עובדי

שירותים 1,13796339325209עובדי

בחקלאות 4912078עובדים

במחצבים בתעשייה מקצועיים 7,0543401,7182,3041,471עובדים

ותחבורה בבנייה

מקצועיים בלתי 8511710627024עובדים 6

ידוע 26613737340לא
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Table v/7.  Immigrants and potential immigarnts aged 15 and over,
by occupation abroad and age group

1973

Age group

Occupation

1

5559606465 ידוע+ לא

2,2772,7285,64575GRAND TOTAL

1,3411,2651,19730THEREOF: OCCUPATION STATED  TOTAL

 184  177193. 3Scientiifc and academic workers . .
325Academic workers in life sciences
268Academic workers in sciences
5656502Engineers and architects
5239541Medical doctors, dentists and dental assistants
71823Pharmacists and veterinarians
81818Jurists
332418Academic social sciences workers
1379Academic workers in humanities
532Teachers in higher education institutions
546Teachers and principals in secondary and post secondary institutions

1911621607Other professional, technical and related workers
5345521Teachers and principals in kindergartens, primary and intermediate

schools
57Auditors and cost accounts
101022Workers in religion
4546441Authors, artists, composers and journalists
2121Social workers, probation oiffcers and related workers
3826211Nurses and paramedical workers
12451Physical sciences technicians
1917102Engineering technicians practical engineers
System analysts and computer programmers
764Professional and technical workers

2031841569Managers and clerical workers
2419111Managers
1791651458Clerical workers

1901661661Sales workers

8346372Service workers

148Agricultural workers

4044313806Skilled workers in industry, mining, building and transport

6976661Unskilled workers

1619311Not known
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מעמד גיל, מגורים, יבשת האשרה, סוג לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/8. לוח
משפחתי ומצב מין משפחה, גודל במשפחה,

Table v/8.  Immigrants and tourists settling, by type of visa, continent of
residence, age, status in family, family size, sex and marital status

200

כי

1
_ u

I
a2טולים

a

9

I
הכל E■aעוליםסך o1£

aבכוח>£
£}

TotalImmigrantsoםAPotential£n * 2P

כ
a a

immigrantsPj2 "g
11

a s| S
f? "

1
a

196937,80423,0601,5589,6193,5671969
197036,75019,5191,72110,4425,0681970
197141,93024,6421,49611,5634,2291971
197255,88842,1121,2609,4523,0641972

הכל 197354,88643,8801,0747,6332,2991973סך  TOTAL

מגורים Continentיבשת of
residence

4,8643,522234821287AsiaAfricaאסיהאפריקה
40,49237,9983681,451675Europeאירופה
9,5222,3504725,3592,335Americaאמריקה
ידוע 84לא


22Not known

Ageגיל
01411,81310,144771,436156014
152916,09211,1364313,1861,3391529
30449,9668,4491261,1512403044
456411,2959,6921711,1293034564
65 +5,6454,40226672025765 +

ידוע 75573114Notלא know
הציוני 29.531.332.525.925.4Medianגיל age

במשפחה Statusמעמד i n family
משפחה 14,02912,2001051,537187Familyראשי heads

31,21927,8221382,996263Accompanyingנלווים persons
9,6383,8588313,1001,849Singleבודדים

ממוצע משפחה Averageגודל size o f
family

בודדים .2.32.71.11.61.1Inclכולל single
בודדים בולל .3.23.32.32.92.4Exclלא single

משפחתי Maritalמצב status
(15 + for)(לבני aged15 + )

הכל סך  20,28415,9364842,889975Malesזכרים  total

6,1004,1752191,166540Singleרווקים
13,15310,9681811,632372Marriedנשואים
422334312928Divorcedגרושים
544407505532Widowersאלמנים
ידוע 6552373Motלא known

הכל 0ך  22,78917,8005/33,3081,168Femalesנקבות  total
5,3113,1731771,336625Singleרווקות
13,15810,9111931,680374Marriedנשואות

874738178237Divorcedגרושות
3,3162,871124192129Widowsאלמנות

ידוע 1301072183Motלא known
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/9. לוח
מגורים ויבשת

Table v/9.  Immigrants and tourists settling, by sfafus in faintly, family size
and continent of residence

1973
אירופהאסיהאירופהאסיה

במשפחה הבל1מעמד הכלאמריקהאפריקהסך Statusאמריקהאפריקהסך in family and
משפחה Total'AsiaEuropeTotalAsiaEuropefamilyוגודל size

AfircaAmericaAfircaAmerica

מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים
Absolute numbers

הכל 54,8864,86450,014100.0100.0100.0TOTALסך

משפחה 14,02994113,08625.619.326.2Familyראשי heads
31,2192,68428,53356.955.257.1Accompanyingנלווים persons
9,6381,2398,39517.525.516.7Singleבודדים

לפי משפחה, 14,02994113,086100.0100.0100.0Familyראשי heads, by family size
משפחה גודל

נפשות 25,0033204,68335.734.035.82 persons
נפשות 34,0681953,87329.020.729.63 persons
נפשות 42,979141233821.215.021.74 persons
נפשות 51,2081211,0878.612.98.35 persons

ויותר נפשות 67711646055.517.44.66 persons and more
ממוצע משפחת 2.32.22.3XXXAverageגודל size of family
נודדים) inch)(כולל single)

 . ממוצע משפחה 3.23.93.2XXAverageגודל size of family
בודדים) כולל .excl)(לא signle)

' Incl. continent of residence not known. ידועה. לא מגורים יבשת כולל 1

ומעמד משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בני בכוח ועולים עולים  ה/10. לוח
במשפחה

Table v/10.  Immigrants and potential immigrants aged 15 and over, by sex,
marital status and status in family

1973

במשפחה מעמד
הכל1 סך
Total'

רווקים
Single

נשואים
Married

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowed

Status in family

הכל סך
משפחה ראשי

נלווים
בודדים

הכל סך
משפחה ראשי

נלווים
בודדים

Males ןכרים
544 422 13,153 6,100 20,259

92 54 12,043 140 12,345
115 46 213 3,125 3,499
337 322 897 2,835 4,415

Females נקבות
3,316 874 13,158 5,311 22,724

718 440 385 122 1,684
1,170 126 11 ,924 2,597 15,817
1,428 308 849 2,592 5,223

TOTAL

Family heads
Accompanying persons
Single

TOTAL

Family beads
Accompanying persons
Single

J Inch mairtal status not known.
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Survey of immigrant absorption עולים קליטת סקר

לימוד ושגות מין עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/11. לוח
Table v/1 1 .  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, sex and

years of schooling

Years of schooling

מזה:עלומזה:עלומזה:עלומזה:
גבריםבתשלגגבריםבתשלבגבריםבתשל'אגברים
Thereof:ImmiThereof:ImmiThereof:ImmiThereof:
MalesgratedMalesgratedMalesgratedMales

1970/711971/721972/73

עלו
בתש"ל
Immi
grated
1969/70

לימוד שנות

IMMIGRANTS 
TOTAL

TOTAL

0

18

912

1315

16 +

Median

POTENTIAL IMMI
GRANTS  TOTAL

TOTAL

0

18

912

1315

16+

Median

Thousands אלפים
14.1 29.4 12.0 25.4 7.1 14.6 5.8 13.3

Percentages אוזןזיט

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5.9 8.5 7.9 8.7 8.1 8.6 6.1 10.2

30.3 30.6 34.3 34.1 29.8 31.0 38.3 38.7

28.6 30.5 28.4 30.7 27.9 30.1 30.0 30.4

 19.9 17.5 14.1 13.9 16.4 16.0 8.8 9.2

15.3 12.9 15.3 13.1 17.8 14.3 16.8 11.5

10.9 10.4 10.8 10.7 10.7 10.4 9.7 9.2

Thousands אלפים
3.3 6.5 4.1 8.8 3.9 8.5 3.0 6.9

Percentages אחוזים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.8 2.4 (2.4) 2.3 (1.1) 2.8  (1.4)

19.1 15.5 7.1 10.9 11.4 11.2 8.0 8.8

27.3 31.6 34.2 32.3 18.8 26.3 32.1 34.3

20.3 23.7 17.6 24.5 27.3 26.0 26.4 26.0

32.5 26.8 38.7 30.0 41.4 33.7 33.5 29.5

13.4 13.1 14.1 13.5 15.0 14.1 14.1 13.6

הכל סך  עולים

הכל סך

0

18

912

1315

16 +

חציון

 בכוח עולים
הכל סך

הכל סך

0

18

912

1315

16+

הציון
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אחרונה, מגורים יבשת עלייה, תקופת לפי ישראל את שעזבו עולים  ה/12. לוח
משפחתי ומצב גיל

Table v/12.  Immigrants who left Israel, by period of immigrantion, last continent
of residence, age and marital status

Percentages ים אתרז

תוך עזבו
שלוש
שבים
Left
within
3 years

בתשליא עלו
Immigrated
in 1970/71

תוך עזבו תוך
שנתיים
Left
within
2 years

עזבו
שנה
Left
within
1 year

בתשל עלו
Immigrated
in 1969/70

תוך תוךעזבו עזבו
שלוש

שנתיים
Leftשנים

withinLeft

2 yearswithin
3 years

תון עזבו
שנה
Left
within
1 year

TOTAL

Last continent of
residence
 America. __

Western Europe
Eastern Europe
AsiaAfrica

Age
1829
3054
55 +

Marital status
Married
Single
Divorced and widowed

Immigrants
2 8

עולים
7 4

(8)15161416(?)
(6)8271621ר13"

355132
(1)2427(2)

69129134
468663

(2)4435(1)

467562
581310151

(2)(3)4(3)(4)(2)

הכל סך
אחרונה מגורים יבשת

אמריקה
~י מערבאירופה

אירופה מזרת
אסיהאפריקה

גיל
1829
3054
55 +

משפהתי מצב
נשואים
רווקים

ואלמנים גרושים

rantsimmiבבוחעולים gnt ialPo te
הכל 192732172316TOTALסך

אחרונה מגורים Lastיבשת continent of
residence

202734172014Americaאמריקה
אירופה 202933243422Westernמערב Europe
אירופה Easternמזרח Europe
AsiaAfrica(5)122225312אפיהאפריקה

Ageגיל
18292432372332211829
30541423291214143054
55 +91216610855 +

משפחתי Maritalמצב status
112024111311Marriedנשואים
263342253826Singleרווקים

ואלמנים Divorced(9)(12)(7)81215גרושים and widowed
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תכונות בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה 18 בגיל עולים  ה/13. לוח
מהעבודה רצון ושביעות מין העבודה, כוח

בתשל"א עלו

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

בתש''ל עלו
Immigrated in 1969/70

שנים שלוש
בישראל
3 years
in Israel

שבחיים
בישראל
2 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year

in Israel

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

עולים
13.313.012.311.814.6

35.856.457.155.939.3

61.288.494.394.653.9

5.85.65.25.07.1

53.880.280.178.955.0

65.090.295.495.761.1

אלפים  הכל סך
העבודה לכוח השייכים אחוז

המועמקים אחוז מזה:

גבריםאלפים מזה:

העבודה לכוח השייכים אחוז

המועסקים אחוז מזה:

בכוחעולים

אלפים  הכל 6.95.65.24.88.5סך

העבודה לבוה השייכים 28.354.454.754.733.0אחוז

: המועסקים אחוז 65.587.188.695.658.3מזה:

אלפים  גברים 3.02.32.01.73.9מזה:

העבודה לכוח השייכים 72.850.8(72.6)40.671.3אחוז

המועסקים אחוז 63.491.294.699.264.4מזה:

מהעבודה רצון שבעי אחוז

59.273.675.278.355.9עולים

בכוח 74.176.678.284.679.5עולים
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Table v/13.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, labour force characteristics, sex and satisfaction with work

בתשלג טלו
Immigrated
in 1972/73

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

בתשל"ב עלו
Immigrated in 1971/72

שנה
בישראל

1 year
in Israel

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

Immigrated in 1970/71

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

niv
בישראל
1 year
in Israel

TOTAL  thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

THEREOF: MALE  thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

antsIm m 1g r

13.813.425.424.629.4

59.062.744.161.146.2

92.392.760.389.866.4

6.46.311.9115

75.979.557.574.1

92.593.165.895.4

TOTAL  thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

THEREOF: MALE thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

Percent satisifed with work

Immigrants

Potential immigrants

Potential immigrants
6.5

40.3

74.0

63.7

84.4

7.36.88.87.5

52.253.233.955.0

91.893.351.678.4

3.43.04.13.4

71.778.640.766.5

94.098.354.891.0

72.0

78.0

64.8

79.5

72.2

82.9

73.3

74.6

137 וקליטה עלייה



יד משלח בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/14. לוח
ומין ובישראל בחו"ל

Immigrated in 1969/70 בתש"ל בתשלאעלו עלו

יד n^tPE
שביםשנתייםשנה שלוש

בחו"לבישראלבישראלבישראלבחו"ל
Abroad1 year2 years3 yearsAbroad

in Israelin Israelin Israel

עולים
אלפים  הכל 856.36.66.210.3סך
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 26.324.522.325.335.1מקצועות
ודומיהם פקידים 25.111.217.417.421.3מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 26.245.137.937.623.1עובדים

שירותים 6.011.212.911.35.6עובדי
16.48.09.59.314.9אחר

אלפים  גברים 5.03.94.03.76.1מזה:
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 23.920.418.622.529.8מקצועות
ודומיהם פקידים 21.29.415.515.917.7מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 30.852.343.941.9.30.9עובדים

שירותים 7.39.77.94.2(3.2)עובדי
17.4;20.910.612.311.8אחר

בכוחעולים

אלפים  הכל 5.22.62.52.46.4סך
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 40.740.340.537.144.2מקצועות
ודומיהם פקידים 32.527.527.932.928.7מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 9.711.68.67.99.9עובדים
שירותים 6.84.74.2(5.9)3.1עובדי

14.014.716.217.413.0אחר

אלפים  גברים 2.51.51.21.23.4מזה:
100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 38.739.840.430.846.1מקצועות

ודומיהם פקידים 24.624.324.926.922.3מנהלים,
ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 12.215.3(13.2)15.316.2עובדים

שירותים (1.7)6.6(2.8)(3.0)עובדי

18.419.718.723.514.6אחר
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Table v/14.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, occupation abroad and in Israel and sex

Occupation

בתשל*ג קלו
Immigrated
in 1972/73

חודשיים
בישראל

2

months
in Israel

בחול
Abroad

בו/של"ב עלו
Immigrated
in 1971/72

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בחו'ל
Abroad

Immigrated
in 1970/71

שנתיים
בישראל
2 years
in IsraeJ

שבה
בישראל
1 year in
Israel

TOTAL  thousands
percentages

Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males  thousands
percentages _ _. 

Scientific, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry ,transport and building
Service workers
Other

t sImmigra n
7.57.7.1S813.019.88.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

29.429.533.422.337.46.3
14.112.921.912.614.62.6
39.638.629.150.931.377.6
11.010.73.610.26.29.5

5.98.312.04.910.54.0

4.44.19:57.85.7
100.C 100.0100.0100.0  . .100.0
31.529.625.019.66.8

14.510.421.08.52.1
43.844.237.459.687.4
5.18.62.06.4

5.17.214.65.93.7

TOTAL  thousands
percentages

Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Serivce workers
Other

Thereof: males  thousands
percentages

Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

immigrantsnti a 1Pote
3.33.36.43.74.60.9

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

52.360.037.840.034.445.8
15.023.935.723.132.118.0
16.715.87.114.68.117.0
6.33.6.S99.14.99.0
9.74.715.513.220.510.2

2.12.33.22.00.6

100.0100.0100.0100.0100.0
60.357.734.442.855.5
9.316.833.813.710.1

21.718.910.718.218.6
(2.0)0.8(0.8)6.65.5
(6.7)5.820.318.710.3
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דיורנ בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/15. לוח
מהדיור רצון ושביעות

אחוזים

בתש''ל עלו
Immigrated in בתשל<*1969/70 עלו

מהדיור רצון ושביעות דיור סוג

שניםשנתייםשנההודשייפ חודשייםשלוש
בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל

2 months1 year2 years3 years2 months
in Israelin Israelin Israelin Israelin Israel

100.0

45.7

3.7
38.9
3.1

54.3

3.0
27.2
6.0
10.9

7.2{

100.0

92.6

31.5
58.5
2.6

7.4

1.0

4.7
0.5
1.2

100.0

92.7

23.6
66.0
3.1

7.3

2.1

3.5

1.7

עולים
100.0 100.0

86.9 52.3

10.8 4.6
72.7 45.4
3.4 2.3

13.1

2.8

(0.9) {

5.9

3.5

47.7

3.2
19.9
7.3
13.3

4.0{

דיור סוג

הכל סך
קבע דיור

בבעלות2 דירות
מרוהטות לא שכורות דירות

קיבוץ

ארעי דיור

מרוהטות שכורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים^ אצל גרים

סטודנטים מעון
ואחר מוסד

בכוחעוליט

הכל 100.0100.0100.0100.0:100.0סך

קבע 19.954.579.583.520.2דיור

בבעלות2 דירות
מרוהטות לא שבורות דירות

קיבוץ

6.0
11.1
2.8

26.8
23.7
4.0

55.3
21.1
(3.1)

64.5
17.0
2.0

5.1
10.9
4.2

ארעי 79.8'80.145.520.516.5דיור

מרוהטות שכורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרוביסנ אצל גרים

סטודנטים מעון
ואחר מוסד

13.1
24.5
15.3
8.6

18.6{

23.6

2.4{
4.4

15.1

14.2

(1.7)

4.6

7.4

2.5
3.2
3.4

11.1
:27.7
13.1
7.0

:20.9 {

מהדיור רצון שביעות
עולים

בכוח עולים
76.7
80.3

81.0
75.3

81.6
83.9

80.3
89.5

to}?0.1

בשכירות.. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות גם כולל 2 בית. למשקי ולא לפרטים מתייחסים הנתונים 1
, בנים). (הורים, משפחה קרובי אצל קבוע באופן גרים כולל 3
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Table v/15.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, housing * and satisfaction with housing

Percentages

בתשלב בתשליגעלו עלו
Immigrated in 1970/71ImmigratedImmigrated

in 1971/72in 1972/73

Type ofhousing and satisfaction with housing
חודשייםשנהחודשייםשנתייםשנה

בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל
1 year2 years2 months1 year2 months
in Israelin Israelin Israelin Isarelin Israel

Type of housing
TOTAL

Permanent housing

Owned dwellings2
Unfurnished rented dwellings
Qibbuz

Temporary housing

Furnished rented dwellings
Absorption centre or Ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives3
Student dormitories
Institutions and other

1nt sImmigr ;

100.0100.0100.0

40.587.544.2

1.73.21.7
37.383.041.8
1.51.30.7

55.S 12.5 59.5

 6.6_1.94.1
31.21.527.7
4.50.13.3
12.75.913.9
1.2
3.3{3.1

5.7

100.0

90.9

19.3
69.2
2.4

9.1

 3.0
(0.2)

. 3.5

2.4

100.0

83.5

6.3
75.0
2.2

16.5

 3:0

1.3{
5.3

6.9{

1nt sIimmig rPotenti a

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

62.681.122.869.325.6Permanent housing

22.9
33.1
6.6

41.4
36.0
3.7

8.8
10.5
3.5

30.2
32.3
6.8

10.7
7.8
7.1

Owned dwellings2
Unfurnished dwellings
Qibbuz

37.418.977.230.774.4Temporary housing

17.8

S.g{

2.7

n.i{

10.8

2.1

6.0

14.3
31.5
9.0
8.2
6.0
8.2

15.3
2.7

5.9

6.8 {

12.7
31.3
14.3
6.8
5.5
3.8

Furnished rented dwellings
Absorption centre or Ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live withrelatives 3

Student dormitories
Institutions and other

Satisfaction with housing
80.7
78.3

80.7
8.23

76.3
80.4

77.2
75.8

71.4
77.9

Immigrants
Potential Immigrants

* Data relate to individuals and not to households. 2 Incl. dwellings with key money, and not owned nor rented
3 Incl. living permanently with relatives (parents, children).
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לפי נבחרים, בניקיימא מוצרים שברשותם ומעלה 18 בגיל עולים  ה/16. לוח
בישראל ושהות עלייה תקופת

Tagle v/16.  Immigrants aged 18 and over possessing selected durable goods,
by period of immigration and stay in Israel

Percent of total in each cell הא בכל הכל מסך אחוז

בתש עלו
ated in 1969/70
ל

Imrnigr

נתשל"א עלו
Immigrated in

1970/71

עלו
בתשלב
Immigr
ated in
1971/72

מוצר
שלוש
שנים
בישראל
3 years
in Israel

Durable goods
שנה

בישראל
1 year
in Israel

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שבה
בישראל
1 year
in Israel

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year
in Israel

Immigrantsעולים

חשמלי 96.498.298.395.097.296.8Electricמקרר refrigerator

19.724.843.324.031.820.5Foodמערבל mixer

כביסה 31.445.366.730.350.838.2Washingמכונת machine

תפירה 35.440.147.133.437.241.1Sewingמכונת machine

טלוויזיה 49.370.787.553.377.566.1TVמקלט set

25.930.237.926.834.121.9Gramophoneפטיפון

16.220.332.819.325.216.8Tapeרשמקול recorder

פרטית 13.826.627.421.835.917.8Privateמכונית car

בכוח Potentialעולים immigrants

חשמלי 97.097.498.296.597.994.7Electricמקרר refrigerator

56.260.871.651.466.665.0Foodמערבל mixer

כביסה 57.360.278.455.872.965.5Washingמכונת machine

תפירה 36.437.346.540.449.937.7Sewingמכונת maohine

טלוויזיה 47.862.979.155.976.966.5TVמקלט set

54.061.075.147.160.650.4Gramophoneפטיפון

44.748.655.646.750.549.2Tapeרשמקול recorder

פרטית 48.762.168.149.561.049.6Privateמכונית car

1 Data relate to individuals (not households) living in
private housing.

הגרים בית) למשקי (ולא לפרטים מתייחסים נתונים 1

פרטי. בדיור

immigration and absorption 142



בישראל שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/17. לוח
בעברית ודיבור

Table v/17.  Immigrants aged 18 over, by period of immigration, stay in Israel
and Hebrew speaking

Percentages אחוזים

מדברים
מדבריט
אינםבעברית

מדברים

הבל סך
עברית
חופשית

אך
עבריתמתקשיפ

בלל
TotalSpeakSpeak

Do not HebrewHebrew
lfuentlywithspeak

Hebrew
difficulty

rantsImmiעולים g
בתשל לו Immigratedע in 1969/70
4.2בחויל 100.010.885.0Abroad

בישראל 10.7חודשיים 100.034.355.02 months in Israel
בישראל 31.5שנה 100.036.631.92 1 year in Israel

בישראל 34.7שנתיים 100.034.430.92 years in Israel
בישראל שנים 39.5שלוש 100.030.829.73 years in Israel

בתשליא Immigratedעלו in 1970/71
4.9בחויל 100.012.382.8Abroad

בישראל 12.8חודשיים 100.036.550.72 months in Israel
בישראל 29.4שנה 100.0^36.534.1 ~ 1 yearin"Israel 

ביש"ראל 37.0שנתיים 100.633.429.62 years in Israel

בתשלב Immigratedעלו in1 971/7 2
2.6בחויל 100.012.584.9Abroad

בישראל 7.6חודשיים 100.039.053.42 months in Israel
בישראל 23.5שנה 100.043.333.21 year in Israel

בתשליג Immigratedעלו in1 972/7 3
1.9בחול 100.06.691.5Abroad

בישראל 5.5חודשיים 100.033.461.12 months in Israel

בבוחעולים
immigrantsPotential

בתשיל Immigratedעלו in 1969/70
13.7בחויל 100.023.663.3Abroad

בישראל 29.2חודשיים 100.043.926.92 months in Israel
בישראל 51.9שנה 100.029.918.21 year in Israel

בישראל 57.0שנתיים 100.030.112.92 years in Israel
בישראל שנים 66.4שלוש 100.022.211.43 years in Israel

בתשליא Immigratedעלו in1 970/7 1

13.8בחויל 100.023.163.1Abroad
בישראל 21.0חודשיים 100.049.329.72 months in Israel

בישראל 44.8שנה 100.038.816.4 .1 year in Israel
בישראל 51.6שנתיים 100.034.014.42 years in Israel

בתשליא Immigratedעלו in 1971/72
12.3בחויל 100.023.764.0Abroad

בישראל 24.4חודשיים 100.044.331.32 months in Israel
בישראל 44.7שנה 100.039.316.01 year in Israel

בתשליג /Immigratedin1972עלו 7 3
13.9בחויל 100.023.762.4Abroad

בישראל 24.6חודשיים 100.050.524.92 months in Israel
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שביעות בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/18. לוח
בישראל להשאר ביטחונם ומידת החברה, מחיי רצון

בתשל"א עלו

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

Immigrated in 1969/70 בתש'ל עלו

שנים שלוש
בישראל
3 years
in Israel

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year
in Israel

חודשיים
בישראל

2 months
in Israel

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0

33.520.614.316.529.8

41.543.450.548.5'37.8
15.222.122.321.116.3

9.813.912.913.916.1

בכוחעוליב

100.0100.0100.0100.0100.0

33.031.732.130.932.5

38.435.447.150.243.5

20.422.214.715.215.6

8.210.76.13.78.4

החברה מחיי רצון שביעות

הכל סך
בהחלט רצון שבע

למדי רצון שבע

רצון שבע בך כל לא
כלל רצון שבע אינו

הכל סך
בהחלט רצון שבע
למדי רצון שבע

רצון שבע כך כל לא
בלל רצון שבע אינו

יםעול
100.0100.0100.0100.0100.0

78.876.778.782.278.7

10.913.411.19.610.8

8.37.68.16.48.0

2.02.32.11.82.5

בכוחעול ים
100.0100.0100.0100.0100.0

38.247.657.761.039.0

28.123.124.022.828.3

28.023.614.011.725.3

5.75.74.34.57.4

בישראל להישאר הביטחון מידת

הכל סך
שיישאר בטוח

שיישאר למדי בטוח
בטוח אינו אך שיישאר ייתכן

יישאר שלא בטוח במעט או חושב

הכל סך
שיישאר בטוח

שיישאר למדי בטוח
בטוח אינו אך שיישאר ייתכן

יישאר שלא בטוח במעט או חושב
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Table v/18.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, satisfaction with social life and certainty to stay in Israel

Percentages

בתשלג פלו
Immigrated
in 1972/73

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

בתשלב עלו
Immigrated in 1971/72

שנה
בישראל
1 year
in Israel

חודשיים
בישראל
2 months
in Israel

Immigrated in 1970/71

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שבה
בישראל
1 year

in Israel

Satis fact ion with social life

Deifnitely satisfied

Fairly satisifed

Not so satisifed

Not at all satisifed

Deifnitely satisifed

Fairly satisifed

Not so satisifed

Not at all satisifed

TOTAL

TOTAL

in tsIm m 1gr £

100.0100.0100.0100.0100.0

17.717.834.123.227.0

43.044.738.742.140.1

22.824.114.920.718.3

16.513.412.314.014.6

Potential immigrants
100.0100.0100.0100.0100.0

30.129.929.726.838.9

47.343.046.146.640.8

16.621.317.319.815.9

6.05.86.96.84.4

Certainly to stay i n Israel
t sImmigra n

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

78.278.786.083.284.7Sure to sray
11.511.48.510.19.6Fairly sure to stay

7.68.04.65.55.0May stay but not sure
2.71.90.91.20.7Almost sure not to stay

!grantsim mPotential

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

48.953.345.346.536.4Sure to stay

27.322.627.028.634.3Fairly sure to stay
18.118.622.320.224.9May stay but not sure

5.75.55.44.74.4Almost sure not to stay
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Survey on absorption of students from abroad מחויל סטודנטים קליטת סקר

לאחר מצבט לפי בארץ, האקדמיים במוסדות מחו"ל סטודנטים  ה/19. לוח
שונות ותכוגווג הראשון, הראיון

Table v/19.  Students from abroad in academic institutions in Israel, by their
situation ofter the first interview and various characteristics

Percentagesאחוזים

First panel ראשון .mnsSecond panel שני מחזור

אתנמצאים .ntsאתנמצאים עזבו
הכל הכלהארץנארץסך הארץנארץסך
TotalInLeftTotalInLeft

IsraelIsraelIsraelIsrael

ן1 ו י א ר ה בעת Situationהמצב during1
100.076.623.463.8השבי 100.036.2Second interview

100.069.730.351.1השלישי 100.048.9Third interview
100.061.938.1הרביעי

 
Fourth interview

האוזרון2 הראיון בעת ,jxa7
iew 2inter vlastSituation during

100.069.230.862.1גברים 100.037.9Males
100.064.735.351.1נשים 100.048.9Females

לימודים Continentיבשת of secondary
studiesתיכוניים

אפריקה דרוס אמריקה, 100.033.466.627.6צפון 100.072.4North America, South Africa and
Oceanieואוקיאניה

הלטינית 100.078.621.469.1אמריקה 100.030.9Latin America
אירופה 100.077.722.360.6מערב 100.039.4Western Europe
אירופה 92.5(4.7)100.095.3מזרח 100.0(7.5)Eastern Europe
100.081.118.984.5אסיהאפריקה 100.015.5AsiaAfrica

אשרה3 Typeסוג of visa3
90.4(5.6)100.094.4עולה 100.09.6Immigrant

בכוח 100.061.238.856.8עולה 100.043.2Potential immigrant
ותייר מנקר 100.025.174.918.3סטודנט 100.081.7Visiting student or tourist
לימודיםנ Typeסוג of studies3

רגילה 100.071.928.167.0תכנית 100.033.0Regular
הכנה ■'.!.100.078.321.7שנת 0.026.4Preparatoryי'1 year

תדשנתית !2.,)89.5(10.5)100.0תכנית 101.092.8One year special program
*'Scholarshipמילגה43

100.075.724.375.6קיבלו 100.024.4Received
קבלו 100.029.270.823.2לא 100.076.8Din not receive

להשתקע Intentionכוונה to settle i n
'Israelבארץנ

שישתקע 100.077.023.078.9בטוח 100.021.1Sure to settle
שישתקע 100.057.043.059.7חושב 100.040.3Thinks that will settle
שישתקע 100.033.766.344.2ייתכן 100.055.8May settle

ישתקע (6.8)(75.0)(25.0)100.0לא 100.093.2Will not settle

1 Included are all who were drawn for investigation from each
panel, including those who left Israel before the ifrst interview
<41<y, of the first panel and 6.0yo of the second) or who left at
an unkonwn date. 2 Including only those interviewed in the
ifrst interview of each panel. Data relate to the fourth inetrview
for the ifrst panel and to the third  for the second panel.
3 During the ifrst interview . * Granted by the Student
Administration of the Ministry of Immigrant Absorption.

כולל מחזור, מכל לחקירה שנבחרו אלה כל נכללו 1
4.1X) הראשון הראיון מועד לפני הארץ את שעזבו אלה
המחזור מאוכלוסיית ו^6.0 הראשון המחזור מאוכלוסיית
אלה רק נכללו 2 ידוע. לא במועד או השני),
הנתונים מחזור. כל של הראשון בראיון שרואויינו
הראשון, המחזור לגבי הרביעי לראיון מתייחסים
הראשון. הראיון בעת 3 השני. המחזור לגבי והשלישי
העלייה. לקליטת המשרד של הסטודנטים מינהל מטעם .>
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בארץ, האקדמיים במוסדות הלומדים לארץ מחוץ סטודנטים  ה/20. לוח
שונות תכונות לפי

Table v/20.  Students from abroad in academic institutions in Israel,
by various characteristics

הראשון בראיון הסטודנטים מכלל Percentאחוז of all students during ifrst interview

ראיון:מחזור  ראיוןראשון  שני 1irna
Second panel 

First panel  interview:interview :

שלישישנירביעישלישישני
SecondThirdFourthSecondThird
V 1971V 1972V 1973V 1972V 1973

הכל 66.253.842.053.435.0TOTALסך
70.158.243.860.839.1Maleגברי?

. 62.250.341.846.931.2Femaleנשים

תיכוניים לימודים Continentיבשת 0 f secondary
studies

אפריקה דרום אמריקה, Northצפון America, South Africa and
46.738.62K236.516.9Oceaniaואוקיאניה ■ 

הלטינית 77.858.756.366.948.7Latinאמריקה America
אירופה 76.571.658.164.642.0Westernמערב Europe
אירופה 72.366.451.470.060.7Easternמזרח Europe
75.952.048.861.242.0AsiaAfricaאסיהאפריקה

אשרה1 Typeסוג of visa1
77.869.557.968.952.8Immigrantעולה

בכוח 66.052.240.154.036.8Potentialעולה immigrant
ותייר מבקר 40.127.218.329.29.7Visitingסטודנט student and tourist

לימודים! Typeסוג of studies^
רגילה 78.864.045.875.150.3Regularתכנית
הכנה 70.256.350.758.438.8Preparatoryשנח year

וזדקונחית Oneyear(3.0)(9.3)(6.4)(9.6)(9.6)תכנית special program

Scholarshiמילגה! pi
77.960.846.974.047.5Receivedקיבלו

קבלו 32.824.517.830.613.5Didלא not receive

בארץ! להשתקע Intentionכוונה to settle in Israel1
שישתקע 68.759.447.369.448.5Sureבטוח to settle
שישתקע 70.046.237.852.541.3Thinksחושב that will settle
שישתקע 45.534.420.448.921.6Mayייתכן settle

ישתקע Will(5.6)(10.0)(47.4)לא not settle

l During ifrst interview.
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בתשל"ג, בארץ האקדמיים במוסדות הלומדים מחו"ל סטודנטים  ה/21. לוח
הראיונות מן אחד בגל שונות תכונות לפי

Table v/21.  Students from abroad in academic institutions in Israel in 1972/73,
by various characteristics in each interview

בתשל"ג הסטודנטים מכל 0'nmePercentagesof all students in 1972/73

ראיון:  ראשון ראיון:מחזור  שני מחזור
interview :First panel 3anel  interview:Second

שלישישניראשוןרביעישלישישניראשון
FirstSecondThirdFourthFirstSecondThird

V 1970V 1971V 1972V 1973V1971V 1972V 1973

אשרה Typeסוג o f visa
51.3עולה 41.456.762.445.7 42.147.9Immigrant

בכוח 46.0עולה 54.340.135.349.8 50.848.5Potential immigrant
ותייר מבקר (2.7)סטודנט (4.3)(3.2)(2.3)(4.5) 7.1(3.6)Visiting student and tourist

מגורים Typeסוג o f housing
סטודנטים 41.7שיגון 69.526.821.652.1 63.039.8Student's dormitories

שכור/ה 22.3חדר/דירה 18.129.526.814.1 13.022.8Rented room or dwelling
36.0אדור 12.443.751.633.9 24.037.4Other

הכנסה Sourceמקורות of income and
workועבודה

מילגה 87.2מקבלי 91.1 ■83.767.386.4 84.779.8Receive scholarship
שטבורם מלגה, 52.3מקבלי 73.440.417.948.8 58.634.4Students for whom scholarship

עיקרי הכנסה מקור isהיא main sourceof income
הלימודים בזמן 36.0עובדים 13.154.364.840.5 22.846.4Working during studies
הלימודים בזמן 12.1עובדים (5.4)22.744.914.0 (5.8)17.5Students, for whom work
היא העבודה isשעבורם main source of income
עיקרי הכנסה מקור

Hebrewעברית
בשפת עברית 39.959.563.546.5מדנרים 32.246.0Speaking Hebrew as main every

עיקרית יומיומית dayדיבור language

רצון Satisfactionשביעות with
studiesמלימודים and social
lifeומחברה

הלימודים מרמת 81.4מרוצים 79.374.977.780.0 77.578.9Satisifed with studies
חברה מחיי 75.4מרוצים 70.976.578.478.7 76.486.8Satisfied with social life

לשתקע Intentionכוונה 10 settle
iבארץ □isra el

שישתקע 66.9בטוח 72.154.549.959.2 63.144.1Sure to settle
שישתקע 14.5חושב 21.121.820.312.2 22.425.1Thinks that will settle
שישתקע 18.0ייתגן 6.817.821.723.1 11.623.4May settle

ישתקע 0.6לא 5.98.1(5.5) (2.9)7.3Will not settle
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!re 'a.
fr" ■■

לאומית והוצאה הכנסה וי. פרק

חממשלה, הציבורי^ הסקטור מוסדות של
ועצות.דתטת^ול, מ (כולל המקומיות הרשויות
וקיבוצים^ךןז, מושבים של מוניציפליות צאות
'המיקומ"יו^בלבד"של^ (ההוצאה הלאומיים מוסדות
הוא היסוד)." וקרן קק"ל היהודית' הסוכנות
נטו התשלומים^עובךלםךואתהקנאות את כולל
הסקטו^הלה^נוןז"קניות^ממפעקייםמקומיים של
השוטפות^.ש£ ילאר1ן.יבני?:וי~ללנלותי:הם" ומחוץ
,0ע1£למאת.:1מוסןךת."הסקטוול מפע^ם^ומש.קן'

הצוב1רי;י^;התאד*ל^

אינן תת^מןלות 'למט י? ו.צייבנו£ הםקטור" י של
"בסעיף נב$לות~במלואן זהלא£א בסעיף נכללות

של^ו^שק^ו^מק^מיתהג^מית.''*5"
\~::\ c:r" ccv *a nnjtrr,''i n^uitn urr
מקומגת>;£ינ#העו'ף;בףו^ גולמית riDptun
הלאומי .ההון למלאי המתווספים הנכסים של
ז#"*יאה כוללת"'את י המקומ^י^האו£הי?ה£*
השינוי אתיערך5 כן5 ועינגו לקב ננסיים לרכישת"
(x) trc^r c~?rv7 ~? הפלסן'ים^במלאל,^

העצמי"ישליינ5י0יינ^1'^^ והייצור הרכישות את
מכונות אזרחיות, בנייה ועבודות (מבנים עים
מפ^םי'י^סדות ובלי!:תןןבורז;^על^ידי וציוד.
וה0?טוקי!ק!8ניג^ למטרותץרווח :'שלא ^פרטיים ^ציוד^נבללי41?;2ס2!י?ו0#? השקעהבמיבנים

rsr ix"\ נמצאיםנבתחומ^^&די^נושיעז אםהם
SB& \$$ םולא^ו?^ שינוי
דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של ה^רך את
לבין יכלערךץדלמלא^611¥*ד]^,תק^ ההפר'3!ובין
הנגרמיםעקיי^^ויי^^■כלי^וירזד^לאי^בתחי^ו^ר&ניכ^^וו^^^ הפסד^"הון 1או'

פל5^?ייי^^^ ^ב^לי^ע^^גל^אשאינ&ד^קפים^פע^ת מוצריה וז^מרי'גלם^
מב^ם"למגורע1^^^^גור^פ5^תו?ל>^?!;ק1מזן^
קבו בנכסים הגולמית בהשקעה נכללים אשר

c?r^ ובמחםגייי^קפזזד&ציימ^. ידי,המפעל?ם

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 שנתקבלו ייצור גורמי

שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר שונה
נטו11של ההכנסות את כולל הוא שאין בכך,
'■"qrra : לארץ. מחוץ שנתקבלו ייצור גורמי
n"nc:cn r.
במח^^גורימן^צןךן הנקי הלאומי התוצר
גווןמ?,יי^ור;>לאח1? במחירי התוצר ערך הוא
3.נפפידהון', efsפלאי עבור ההפרשות הפחתת
ליחסו.לגו^י?ה?יצו^'המסופ.קים. שיש קבועים)
האפץ^תוצר:י;זהי^זהדהכבעף,כו? תושבי ידי על
.tarv !'t;\ rr,^:r : "מל£ הלאומית להכנסה

".הל'כנםות ^מיס",,ה\א_,,סיכוים jiDjDn
;ןםמ6ופ:קינ1_על:^לנ הייצור המגיעו^לי^^י
כיפ;;:>1 מ^ם1ישי י יי,רלפחתתנ האר^לפנ שביי. תו

את '"מבטא nv זרם"ץ ' פרטית; "צריכה" .

בית משקי של השוטפת ההוצאה ערך
רתחלעל7מוצי:י^ למטרת שלא פרטיים ומוסדות
את^^ערכן^של"^תנות"^בעין וש^ותים^גכן
הגדרתו^של, ל"ידםי"ממו^לאיןץל; שנתקבלו'^
?ה^אה^השוגפת.^צריכ^ן!טזת"כוללת^י^

ושירותים fj^no עליי ■^s^vbWnn'mS^
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יכולים הדיירים שבהן בשכירות, דירות ולגבי
לעזוב. מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקבל

בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבו השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
רשויות ע"י הניתגים את הן והקהילתיים, ריים
בסים 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".

הד1ישו5 ודרכי הנתונים מקור

שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ■ג1רך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה"הכנסה
ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל הלאומית"
הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה, לצריכה
של הערך ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
אומדן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות יבוא
התשלומים של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה
ומשכורת עבודה שכר דהיינו: ייצור, לגורמי
דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון, ותשואות
אומדן בין זהות קיימת מושגית, מבחינה
ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית" ה"הכנסה
ובלאי: נטו עקיפים מסים בניכוי הלאומית",
האומדנים שני של שהמדידה מאחר אולם
בלתי מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית
למעשה מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים
הנרשם החישובים, שני תוצאות בין הפרש
והשמטות". ב"טעויות הלאומית ההכנסה בצד

לאומית הוצאה

המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסים על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
על ההוצאה המתאימים. והמהירים תעשייתיים
נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
הדיווח קנייה, מס נתוני של בסיס על בעיקר
סחר של והסטטיסטיקה התעשייתי הייצור על

חוץ.

ושירו ביטוח שירותי תובלה, שירותי אספקת
גורמי של הכנסות כוללים אינם אחרים! תים

בחו"ל. מפעילותם ישראליים ייצור

את כולל זד, זרם ושירותים. סחורות יבוא
מחוץ שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
תשלומים כוללים אינם ; (c i. f.) לארץ

זרים. ייצור לגורמי

נטו:  בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים
כמו מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה
מהשקעה ורווחים דיבידנדה ריבית, רנטה,
בהו"ל, מעבודה והכנסות מפעלים, של ישירה
ייצור לגורמי המתאימים התשלומים פחות
הציבורי, הסקטור של ריבית כולל לא ., זרים

השילומים. וחברת ישראל בנק
והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות
של המקובלות ההגדרות עם כלל בדרך זהות

י. המטבעהבינלאומית 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

באומ הלאומיים. בחשבונות התוצר סיווג
התוצר סיווג מבוסס ואילך 1968 משנת דנים
"1970 הכלכלה ענפי של האחיד "הסיווג על
התוצר סיווג בין הבדלים כמה שיש לציין יש

האחיד. הסיווג לבין זה בפרק

הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
התפוקה בין בהפרש בחקלאות התוצר מתקבל
של המדידה בסיס על החקלאית, והתשומה
חק כתוצךת המסווגים והשירותים הסחורות
הא ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת לאית.
העיקרית. פעילותו לפי ה"מפעל" היא חיד"

התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
מגורים בתי על בעלות מיוחד סעיף כלול
משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע שאינו
1 כולל הוא דיור. משירותי הנובעת ההכנסה את
למעשה, י התשלום בסיס על נקי דירה שכר
הדייר בבעלות דירות לגבי זקוף דירה שכר וגם

Balance of Payments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July 1961 Washington D.C. י
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המת מהשינויים שונים להיות לשנה משנה
הקודמת השנה במחירי שקלול בסיס על קבלים

השוטפת. השנה או
קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
או כמויות, נתוני 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
קבועיפ במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ומחירי הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ ציוד

ההכנסה הכל סך אומדן לאומית. הכנסה
(התו הנובעת ההכנסה כסיכום 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 מלאי. התאמת
שיטות. בסיס על ענפים בכמה חושבו השונים
שחמי כך המפעלים, ע'י הנהוגות המלאי הערכת
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי גם כוללים
או רווחים של נטו הסכום מחירים. שינויי ע"י
מלאי, התאמת בסעיף מנוכה, אלה הפסדים

כולו. למשק

המלאי אומדני שבין ההפרש בלאי: התאמת
לבין המפעלים של הכספיים בדוחות הרשום

חידוש. במחירי המלאי אומדני

לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
לשנתיים. באומדנים תיקונים הוכנסו הקודם
בנתונים: שימוש בעיקר המשקפים האחרונות,
באומדני תיקונים הוכנסו לכך, בנוסף מתוקנים.
שי ושל תעשייה מוצרי של הפרטית הצריכה
שהתיקונים; מאחר .1967 עד 1964 בשנים רותים
שני בלוחות מוגשים קודמות לשנים נערכו לא

בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
רווח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
והוצ שכר תשלומי על נתונים בסיס על נאמד
דרך מתקבלים אלו נתונים אחרות. שוטפות אות
דוח"ות בסיס על או למוסדות המופנים שאלונים

כספיים.

הממ ההוצאה ציבורית. לצריכה 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 מסי 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

השנה; במשד 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

על ההוצאה קבועים. במחירים אומדנים
חושבה 19681973 לשנים הלאומי התוצר
התקבל הכל וסך 1970 במחירי מרכיב לכל
לשנים האומדנים חישוב המרכיבים. כסכום
קבוצת לבל 1ערך 1970 במחירי 19501967
19501959 לשנים  ההוצאה ולסך הוצאה
1955 במחירי הכמותיים השינויים בסים על
השינויים בסיס על 19601967 ולשנים
הכל סך אין לכן .1964 במחירי הכמותיים
עם זהה אלה בשנים בלוחות ההוצאה
האומדנים משקלול בתוצאה הקבוצות. סיכום
הכמותיים השינויים עלולים בסיס, שנת במחירי

151 לאומית והוצאה הכנסה



במחי מוצגות זה בלוח המתוארות העסקות
ואיט תמיכות המהלל 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/13 בלוח ישירים מקדמים
בלוח עמודה כל סך כאשר ו/12, לוח בסים
מראה והוא 1000/0 הוא הענף) תפוקת (המייצג
מקד המונח (מכאן הישירה ההוצאה הרכב את
תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים) מים

המשק. מענפי ענף כל של

החלק מן נגזרו 13/1 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/13 לוח בסיס על חושב ו/14 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
איכסוי של אומדן ובתוספת וחומרים מוצרים

הקטנים.י המפעלים 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
בבנייה תשומה מחירי מדד על התבסס מות
מחלקת ידי על שנאספו נתונים ועל למגורים.

קשד. כשנת המשמשת 1964 לשנת אומדגים
התבססו אלה קבוצות של מהסעיפים בחלק
המשפחה הוצאות סקר על הקודמים האומדנים
עי שכירים משפחות שהקיף 1963/64 לשנת
המש של הצריכה על והערכות בלבד רוניים
בסיס על חויצו אלה אומדנים האחרות. פחות
המתאימים התעשייה ענפי של בפדיון השינויים
דומים. צריכה סעיפי של השינויים בסיס על או
בסעיפים תיקונים הוכנסו הנוכחיים, בחשבונות
המשפחה הוצאות סקר ממצאי בסיס על הנ"ל
העי המשפחות כל את שהקיף 1968/69 לשנת
שינויים הוכנסו החיוץ בשיטות גם רוניות.
מוצרי של יותר מפורטת מחלוקה כתוצאה
זו חלוקה הייצור; ענפי לפי והיצוא הצריכה

t מאפשרת
מפורטים ענפים של בפדיון השינויים לפי חיוץ

יותר;
התחלקות על יותר גבוהה מהימנות בעל אומדן
השימושים בין המתאימים הייצור ענפי פדיון

וכר). יצוא פרטית, (צריכה השונים

הרבע  המלחמה בתקופת המלחמה. תקופת
בולט באופן הצטמצמה  1973 של הרביעי
והוגברה האזרחי "במשק הכלכלית הפעילות
בתהליכים שונה זו תקופה הבטתונית! הפעילות
המלחמה. שלפני מהתקופה בה שפעלו הכלכליים
עד במשק ההתפתחויות ניתוח לאפשר כדי
לתקופה גם בלוחות החשבונות מוצגים למלחמה
ב המקבילה לתקופה בהשוואה 1xו 1973

.1972

ה התפוק תשומ
נתונים מובאים. ו/14 עד ו/12 בלוחות
ענפים) 12 של פירוט (ברמת ארעיים תמציתיים
עלידי שמרך תשומהתפוקה מחקר מתוך
בהמשך נערך המחקר .1968/69 לשנת הלשכה
מחלקת ידי על בעבר שהוכנו דומים למחקרים
ו1965/66. 1958 לשנים ישראל בנק של המחקר

והגדרות הסבריפ
מיוצג המשק מענפי אחד כל ו/12. לוח
מפרטת השורה אחת. ועמודת אחת שורה ידי על
השונים לשימושים הענף של המכירות את
העמודה ואילו וכוי) לצריכה אחרים, (לענפים
אחרים, (מענפים הענף של הקניות את מפרטת

וכוי). שכר הוצאות מיבוא,

national Income and expenditure 152



הכללי, החשב דו"חות לפי ציבורית: צריכה
סעיפי המקומיות. והרשויות הלאומיים המוסדות
הסעיף. תיאור לפי המקור לענפי סווגו ההוצאה

זמאזן חוץ סחר נתוני על התבסס יצוא.
התשלומים.

סקר היבוא' מחקר נתוני לפי השקעות:
הלאומיים 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
הלאישכירים.

הסבר, דברי וכן יותר מפורטים נתונים
מוק בפרסום הופיעו והגדרות שיטות מקורות,
רשי (ראה בפרסום יופיעו סופיים נתונים ! דם

להלן). מה

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 ועל 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 נתוני על התבסס מחקר ענפי לפי
'1968/69 המשפחה הוצאות סקר הלאומיים,

רווח. מטרת ללא המוסדות ודו"חות
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פרסומים

 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)

ט5גיים פרסומים

בלבד) (באנגלית . 1951 ישראל כלכלת סקר (1)

(1955/561956/57) הממשלה והוצאות הכנסות (2)

אחרים פרסומים

ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות
בלבד) (באנגלית . (1948/491954/55)

מיוחדים פרסומים

ב1950 ישראל כלכלת (1)

של הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים (29)
. (1952 ;1953) ישראל

של הלאומית ההוצאה של ארעיים אומדנים (44)
* (1952 ., 1953) ישראל

. ישראל של הלאומית ההכנסה (57)

. (19501954) ישראל של הלאומית ההוצאה (74)

המקומיות, הרשויות של וההוצאות ההכנסות (104)
של הלאומיים החשבונות לצרכי כלכלי ניתוח

(1957/58 ;1958/59) ישראל

המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

החש לצרכי כלכלי ניתוח (1959/601961/62)
ישראל של הלאומיים בונות

ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (153)
(19501962)

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (165)
עד 1952) המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

(1963

בישראל. כלכלי למחקר םאלק מרכז עם בשיתוף .
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קודמתה) לעומת שנה כל באחוזים (שינוי גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/1. לוח
Table vi/1 . Expenditure on gross naitonal product (percent change from

previous year)

At constant prices קבועים במחירים

פרטית צריבה
לנפש
Pirvate

consumption
per capita

לאומי תוצר
לנפש גולמי

Gross national
product per
capita

גולמית השקעה
מקומית

Gross domestic
capital

formation

לצריכה הוצאה
ציבורית
General

government
consumption
expenditure

לצריבה הוצאה
פרטית
Private

consumption
expenditure

הלאומי התוצר
הגולמי

שוק) (במחירי
Gross national

product
)at market
prices)

1במחירי 9 551 955 pricesAt

195129.722.620.118.210.03.9

19524.77.53.914.22.60.0

19531.93.55.0 16.24.50.8

195419.915.017.111.517.112.3

195513.98.115.923.110.04.3

19569.29.143.65.44.44.5

19578.67.015.717.02.71.4

19587.110.13.17.43.40.2

"195912779.84.09.39.36.6

1במחירי 9 641964 priceAt

19606.66.96.75.03.94.2

196110.210.917.119.36.57.2

196210.110.510.510.25.45.7

196311.410.011.23.67.15.7

19649.810.72.820.85.46.3

19659.79.010.40.56.05.4

19661.01.811.016.21.60.8

19672.22.338.322.41.00.9

196814.411.89.148.110.78.2

70 1במחירי 9At1 9 7 0 prices
196912.110.216.625.29.37.5

19707.93.026.313.55.10.3

19719.95.01.321.46.82.1

197210.08.81.98.76.55.4

19736.38.544.812.52.84.9

1IX 19737.912.40.524.94.48.8

1IX 1972
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גולמי לאומי תוצר על הוצאה  ו/2. לוח
אהרת צוין לא אם ל"י, מיליוני שוק; במחירי
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195046034186143 no363269315

1951700482124231 137502322341

19521,063791190356 274661492570

19531,3351,024242401_ 332808620685

19541,7641,326311515 3881,044784862

19552,1291,576423707 5771,2169001,036

19562,5431,870669740 7361,3901,0221,184

19572,9472,156607910 7261,5261,1161,286

19583,4202,4636631,005 7111,7091,2311,417

19593,9162,7677411,114 7061,8991,3411,578

19604,3933,0948231,211 7352,0751,4621,713

19615,2833,6471,0151,568 9472,4121,6651,956

19626,2564,4081,3392,0961,5872,7341.9262,190

19637,5445,2451,5862,307 1,5943,1702,2042,555

19648,7416,0871,7432,9302,0193.5282,4572,850

.219648,5575,9381,7042,930 2,0153,4532,3972,718

196510,2677,0172,1253,077 1,9524,0062,7383,222

196611,2797,7142,6252,6051,6654,2902,9343,430

196711,8037,9793,5422,0391,7574,3472,9393,464

196813,7339,0434,0933,2222,6254,9033,2223,997

196915,80710,2994,9194,2513,6625,4903,5774,484

197018,67011,4446,7285,3384,8406,3113,8685,135

197123,24613,5567,9407,3695,6197,6324,4516,220

197229,19017,0259,2429,3176,3949,2775,4117,568

197337,58521,9481,62712,98713,97711,5506,7459,519

197211021,22312,3566,7956,7044,6326,7753,9445,502

1973 IIX27,41916,4748,01810,2327,3058,4705,0896,932

במחירים השנתיים השינויים בסיס על ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 19501968 לשנים 1970 במחירי האומדנים 1

משנת 2 הקבוצות. סיכום עם זהה ההוצאה סך אין לכן .(1968 שנת (עד 1964 במחירי (1959 שנת (עד 1955 השנה של קבועים
מבוא). (ראה מתוקנים אומדנים ואילך, 1964
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Table vi/2.  Expenditure on gross national product
At market prices; IL. million, unless otherwise stated

הכל סך
Total
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11970 pricesבמחירי 1At 1970
2.82S2,0287171,4811,2742,2321,6011950
3,6682,4868611,7511,3242,4551,6641951

3,8402,6728271,5021,1192,3911,6641952

3,7672,7668631,2591,0942,2831,6761953

4,5173,1811,0161,4041,0742,6741,8831954

5,1453,4391,1781,728 1,1732,9391,9651955

5,6183,7521,6921,6351,3693,0732,0521956

6,1014,0151,4261,9131,2423,1602,0801957

6,5344,4211,4702,0551,4083,2672,2101958

7,3644,8541,5292,2461,3093,5712,3541959

7,8505,1891,6312,3591,3803,7082,4511960
8,6515,7551,9102,8141,8523,9502,6281961

9,5256,3592,1113,1012,0694,1632,7791962
10,6116,9952,3473,213 1,9994,4592,9391963
11,6517,7442,4133,8812,4414,7033,1261964
11,9027,9382,4683,8812,4464,8043,20419642

13,0578,6522,7253,9002,3265,0953,3761965

13,1888,8083,0253,2682,0335,0163,3501966

13,4789,0114,1842,5362,2614,9643,3191967

15,42010,0744,5653,7562,9755,4943,5901968

17,28911,1075,3254,7033,8466,0053,8581969

18,67011,4446,7285,3384,8406,3113,8691970
20,52212,0256,8156,4784,7966,7383,9481971

22,57613,0896,6867,0404,2397,1754,1601972

24,00214,2019,6827,9227,8037,3764,3641973

16,7029,7104,9685,1263,1025,3323,100IIX 1972

18,01810,9174,9936,4044,2965,5663,373IIX 1973

1 The estimates for 19501968 at 1970 prices were calculated for each group of expenditure and for the total expenditure on
the basis of annual changes at 1955 and 1964 prices; consequently ,the sum of the groups differs from the total expenditure.
2 From 1964  revised estimates; see introduction.

157 לאומית והוצאה nonn



במקורות ושימושים מקורות ו/3. לוח

ל" מיליוני

19641965196819691970197119721973IIX
1972

IIX
1973

שוטפים ricescurrentA?במחירים

 במקורות שימושים
הכל סן

12,44014,33420,48824,13128,81936,36945,40063,51432,96544,012

פרטית לצריכה 5,9387,0179,04310,29911,44413,55617,02521,94812,35616,474הוצאה

ציבורית לצריבה 1,7042,1254,0934,9196,7287,9409,24216,6276,7958,018הוצאה

מקומית גולמית 2,9303,0773,2224,2515,3387,3699,31712,9876,70410,232השקעה

1 ושירותים סחורות 1,8342,0723,8944,3924,8906,7348,99010,8476,5298,483יצוא

ליצוא 34432362704197708261,105581805תמיכות

הכל סך  12,44014,33420,48824,13128,81936,36945,40063,51432,96544,012מקורות

סחורות יבוא פחות:
2 ושירותים

3,4083,5225,9647,1428,72010,73312,76320,7119,23713,213

היבוא על נטו מסים 04254896659951,1642,0362,8934,2962,0432,720הות:

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

8,60710,32313,85915,99418,93523,60029,74438,50721,68528,079

לגורמי תשלומים פחות:
נטו בחול ייצור

5056126187265354554922462660

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

8,55710,26713,73315,80718,67023,24629,19037,58521,22327,419

ישראליימ. ייצור לגורמי מחו"ל הכנסות בולל לא ;f. o. b. יצוא 1
זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;c. i. f. יבוא 2
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Table vi/3.  Resources and uses of resources

IL. million

19641965196819681970197119721973
IIX
1972

IIX
1973

1 964 במחירי
At 1 964 prices

19 70 1במחירי 970 pricesAt

12,44013,32016,66522,87828,81931,80239,214 34,11425,17328,195USES OF RESOURCES 
TOTAL

5,9386,4747,54510,07411,44412,02514,201 13,0899,71010,917Pirvate consumption
expenditure

1,7041,8823,1534,5656,7286,8159,682 6,6864,9684,993General government consump
tion expenditure

2,9302,9452,8373,7565,3386,4787,922 7,0405,1266,404Gross domestic capital
formation

1,8682,0193,1304,4835,3096,4847,409 7,2995,369<5,881
Exports ofgoods and services'

JSubsidies on exports

12,44013,32016,66522,87828,81931,80239,214 34,11425,17328,195RESOURCES  TOTAL

:Lessך Importsofgoods and ser
3,8333,8795,4747,3179,88410,96414,605 11,14119,738 8,139vices2



JLess: net taxes on imports

8,6079,44111,19115,56118,93520,83824,609 22,97317,03418,457GROSS DOMESTIC PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

5056108141265316607 397332439Less : net factor payments to a
broad

8,5579,38511,08315,42018,67020,52224,002 22,57616,70218,018GROSS NATIONAL PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

J Exports f.o.b. ; excluding factor payments from the rest of the world.
2 Imports c.if.; excluding factor payments paid to the rest of the world.
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה .4/ v לוח

ליי מיליוני

19641965196819691970197119721973IIX
1972

IIX
1973

וטבק משקאות מזון,

שוטפים במחירים

2,794.5 2,182.4 1,948.53,027.73,327.23,907.94,536.0

prices

5,761.0

At current

4,206.8 3,351.2

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

509.9636.9828.3875.61,013.01,111.51,535.92,066.71,082.71,554.8

859.31,037.51,298.01,442.01,856.02,355.03,364.04,448.02,354.03,248.0דיור

וקרח מאור לצורכי"בית, 115.4128.2172.4183.9200.2246.5292.7328.7210.4239.3דלק

בית למשק וציוד 519.8578.0708.81,012.1943.21,032.41,289.21,751.2914.31,376.4ריהוט

בית משק 204.2244.4322.0338.3395.4467.8582.5702.0422.8529.4החזקת

ובריאות אישי 383.1455.8624.3700.6833.6973.41,196.11,531.5878.41,155.5טיפול

ותקשורת 495.5554.3779.8920.1958.51,272.51,681.62,056.41,216.21,641.1החגורה

ושעשועים 457.8543.2762.1832.0908.01,144.41,348.71,466.21,031.01,210.7בידור

שונים 552.8739.3942.01,112.81,255.41,521.01,810.12,330.41,341.01,728.0שירותים

28.030.687.484.889.6117.1136.6191.097.7141.7שונות!

מלאי התאמת 30.734.545.852.956.465.881.0109.060.881.0פחות:

לצריכה הוצאה
 מקומית פרטית

הכל סך
6,043.67,096.19,273.811,723.710,477.017,692.414,083.722,524.112,838.916,950.7

 זרים של צריכה ת; ו ה פ
נטו

105.679.5231.0178.0280.0528.0667.0576.0483.0477.0

לצריכה הוצאה
הכל סך  5,938.07,016.69,042.810,299.011,443.717,025.4פרטית 13,555.721,948.112,355.916,473.7

.1968 משנת מוצרים לפי לסווגו היה ניתן שלא חוזרים, ותושבים עולים ע"י יבוא גם כולל 1
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Table vi/4.  Private consumption expenditure, by category of expenditure

IL. million

19641965196819681970197119721972
IIX
1972

IIX
1973

1964 במחירי
At1 9 6 4 prices

1 9 70 rices970במחירי pAt 1

1,948.52,038.32,352.72,953.3,327.23,498.43,731.03,955.52,789.82,960.1Food, beverages and tobacco

509.9605.9697.2869.1,013.01,013.31,222.91,411.4895.51,093.3Clothing, footwear and
personal effects

859.3919.51,083.81,705.1,856.01,962.42,098.02,222.01,548.01,662.0Housing

115.4127.2158.3175.0200.2223.6243.1256.9178.5196.3Household fuel, light and ice

519.8562.5722.2789.7943.2947.91,040.11,211.7746.9970.0Furniture, furnishings and
household equipment

204.2218.7243.3360.3395.4421.4466.3468.9344.1363.2Household maintenance

383.1413.2486.5700.5833.6888.9984.81,034.1736.5797.7Personal care and health

495.5505.2616.1858.8958.51,101.01,267.61,391.1930.41,122.1Transportation and
communication

457.8507.5622.1828.7908.01,011.91,042.9991.7804.0823.7Recreation and entertainment

552.8651.6707.81,029.81,255.41,355.21,435.01,548.61,063.21,165.0Other services

28.031.595.696.289.6102.899.4114.471.786.7Miscellaneous1

30.732.739.748.056.457.663.674.046.855.5Less : inventory adjustment

6,043.66,548.47,745.910,319.011,723.712,469.213,567.514,532.310,061.811,184.6DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL

105.674.0201.0245.0280.0444.4478.8331.7352.0268.0Less: consumption of non
residents  net

5,938.06,474.47,544.91,443.7 10,074.014,200.6 13,088.7 12,024.89,709.810,916.6PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

< From 1968, imports by immigrants and returning residents which could not be classiifed by commodity are also included.
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וציבורית פוטית לצריכה הוצאה  ו/5. לוח

ליי מיליוני

1964196519681969197019711972 ■1973IIX
1972

IIX
1973

שוטפים pricesarrenבמחיריט tAt c

 מזון על הוצאה
הכל סך

1,723.61,924.6

פרטית צריכה

2,644.6 2,452.7

מזון, של

2,899.7

וטבק משקאות

3,944.4 3,404.34,995.72,915.93,665.6

ודגנים קמח 234.3249.5294.9301.0327.9365.7400.4482.3295.7347.9מוצרי

ומוצריו 393.5456.2629.4669.3748.2919.71,095.71,483.0805.81,068.8בשר

60.871.982.887.9104.7133.0156.5185.5110.5133.0דגים

81.488.9120.7130.5143.8168.2175.7193.7130.9147.7ביצים

ומוצריו 165.1186.5243.3261.3296.7339.1388.3437.3287.6333.2חלב

מאכל 60.762.883.186.191.4108.4125.4135.189.998.8שמני

טריים 262.4279.9336.7389.2398.1454.6550.0696.2418.0519.4פירות

טריים 179.4213.9274.6309.8338.0380.9433.8561.6326.8411.1ירקות

ומוצריו 137.3148.0171.0177.2189.3224.9255.9360.4189.2276.5סוכר

וקקאו קפה 57.862.772.677.686.9108.7125.2162.787.4113.3תה,

מעובדים וירקות פירות
ושונות

90.9104.3143.6154.7174.7201.1237.5297.9174.1215.9

משקאות על הוצאה
הבל סך

130.4151.4186.5206.9224.1260.5298.6375.6217.3.26S6

קלים 40.350.072.478.988.2101.5124.7151.883.591.8משקאות

חריפים 90.1101.4114.1128.0135.9159.0173.9223.8133.8173.8משקאות

 טבק על הוצאה
הכל סך

104.3117.4169.3191.4220.1262.7315.8418.7234.8296.8

מזון, על הוצאה
 וטבק משקאות

הכל סך

1,958.32,103.42,808.53,042.93,343.93,927.54,558.85,790.03,368.04,228.0

1 התאמה 9.811.014.015.216.719.622.829.016.821.2פחות:

מות, על הוצאה
וטבק משקאות

הכל (מותאם)סך
1,948.52,182.42,794.53,027.73,327.23,907.94,536.05,761.03,351.24,206.8
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Table vi/5.  Private and general government consumption expenditure

IL. million

19641965196819681970197119721973
IIX
1972

IIX
1973

במחי
prices

0 במחירי 1964 רי
970 Prices At 1964

Private consumptionof food, beverages and tobacco

19 
At 1

1,723.61,787.02,084.12,596.12,899.73,035.23,229.33,397.82,418.52,555.6Expenditure on food Total

234.3240.5266.9307.9327.9343.9349.9364.9259.2269.6Flour and lfour products

393.5411.4500.8631.9748.2773.1828.6920.96 נ 5.2691.0Meat and meat products

60.863.968.891.2104.7113.4119.0124.884.892.0Fish

81.483.390.5129.8143.8145.1144.7154.0107.9119.6Eggs

165.1168.6184.8258.1296.7315.3343.9370.1257.3281.5Milk and milk products

60.762.676.385.891.4102.2112.1117.781.086.4Edible oils

262.4267.0330.8386.6398.1408.9479.7436.8376.1332.4Fresh fruit

179.4181.6213.6299.0338.0342.3341.3331.7263.7251.7Fresh vegetables

137.3146.7156.2175.8189.3206.0209.5242.7154.0187.0Sugar and sugar products

57.863.072.578.486.997.4102.2125.772.087.9Tea, coffee and cocoa

90.998.4122.9151.6174.7187.6198.4208.5147.3156.5Processed fruit and vegetables
and miscellaneous

130.4144.1151.2193.1224.1241.5250.8261.1184.9191.9Expenditure on beverages 
Total

40.344.854.171.988.295.7105.2102.771.165.4Soft drinks

90.199.297.1121.2135.9145.8145.6158.4113.8126.5Alcoholic drinks

104.3117.4129.2178.9220.1239.3269.6316.5200.4227.4Expenditure on tobacco 
Total

1,958.32,048.52,364.52,968.13,343.93,516.03,749.73,975.42,803.82,974.9EXPENDITURE ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO  TOTAL

9.810.211.814.816.717.618.719.914.014.8Less: adjustment'

8.32,352.72,953.33,327.23,498.43,731.03,955.52,789.82,960.1EXPENDITUREי.1,948.52,0 ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO (ADJUSTED)
 TOTAL
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(המשך) וציבורית פרטית לצריכה הוצאה ו/5. לוח
ל*י מיליוני

IIX
1973

IIX
1972

1973 1972 1971 1970 1969 1968 1965 1964

At current prices שוטפים במחירים

תעשייתיים מוצרים של פרטית צריכה

הכל 1,392.81,616.82,126.72,600.22,674.53,067.84,073.55,439.22,854.04,194.5סך

119.5139.6178.6208.1241.4262.5308.2370.1223.4267.6הנעלה

340.1438.0575.7584.6683.3747.91,107.61,580.6773.11,189.9הלבשה

אישיים 50.359.374.082.988.3101.1120.1116.086.297.3ו1פצים

236.6273.8295.1337.3385.4421.5577.0820.1415.9652.7ריהוט

בית למשק 283.2304.2413.7674.8557.8610.9712.2931.1498.4723.7ציוד

בית משק 59.469.993.597.0117.4145.5194.5220.6136.2165.6צורכי

אישי וטיפול 28.038.257.068.482.896.6122.4152.987.7119.4קוסמטיקה

רפואיים ומכשירים 46.256.584.8102.7126.3156.9199.3261.9143.7190.8תרופות

אישיים תחבורה 116.2103.7131.3200.4141.3242.4422.8579.8267.4475.8כלי

כתיבה וצרכי עיתונים 58.469.3106.5122.0119.8113.5115.3150.882.8119.0ספרים,

בידור 26.933.751.162.571.189.3105.4128.377.499.0מוצרי

שונות
גל' ח >

8.416.57.74.52.95.12.13.8

מסווגים2 לא מוצרים
Zo.U S< .SU.O

57.043.051.975.285.8 121.959.789.9

רווח למטרת שלא פרטיים מוסדות של צריכה

1,830.9 1,410.4 2,442.5 1,902.5 1,572.2 1,273.9 1,077.9 914.9 715.9 539.9

653.5 529.0 864.2 716.0 583.7 486.5 383.7 348.0 253.9 219.4

770.6 580.2 1,018.0 779.5 645.9 495.8 396.1 327.1 217.3 158.5

203.4 161.9 269.9 218.0 181.6 154.2 136.1 125.2 98.0 83.8

203.4 139.3 290.4 189.0 161.0 137.4 162.0 114.6 146.7 78.2

הכל סך
בריאות מוסדות

והרבות חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
ובו' פוליטיים

ציבורית לצריכה הוצאה

8,018.0 6,795.0 16,627.0 9,242.0 7,940.0 6,728.0 4,919.0 4,093.0 2,124.6 1,703.8

6,895.0 5,978.0 15,112.0 8,120.0 7,040.0 6,000.0 4,294.0 3,507.0 1,707.1 1,380.2

985.0 718.0 1,328.0 986.0 793.0 646.0 554.0 516.0 358.3 270.3

138.0 99.0 187.0 136.0 107.0 82.0 71.0 70.0 59.2 53.3

הכל סך
ממשלה

מקומיות רשויות
לאומיים מוסדות

יבוא בעיקר כולל 1868 משנת 2 הלאומיים. החשבונות של אחרים בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה 1

ב''שונות". נכללו קודמות שבשנים אחרים ומוצרים סעיפים לפי לסווגו ניתן שלא עולים ע"י בניקיימא מוצרים
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Table vi/5.  Private and general government consumption expenditure (cont.)
IL. million

T IV T TV
19641965196819681970197119721973IIX

1972
IIX
1973

19 70 במחירי
At1 97 0 prices

1964 במחירי
A t1 9 6 4 prices

TOTAL
Footwear ך
Clothing >

Personal effects J
Furniture ""\

Household equipment_,

Nondurable household goods

Personal care

Medical products and
appliances

Personal transportation
equipment

Books, newspapers and
stationery

Recreation goods

Miscellaneous

Unclassified goods2

Pirvate consumption of industrial goods

2,916.2 2,301.9 3,696.8 3,210.6 2,769.8 2,674.5 2,304.4 1,913.2 1,551.6 1,392.8

1,093.3 895.5 1,411.4 1,222.9 1,013.3 1,013.0 869.5

970.0 746.9 1,211.7 1,040.1 947.9 943.2 789.7

117.9 109.7 152.0 155.5 127.1 117.4 100.5

233.3 194.0 305.0 268.4 233.8 209.1 150.6

290.9 179.7 348.1 280.2 193.9 141.3 153.6

77.2 64.2 96.3 88.4 98.0 119.8 116.6

73.9 64.8 93.9 87.8 83.0 71.1 54.5

1.8 1.4 2.4 1.9 3.6 7.7 8.9

57.9 45.7 76.0 65.4 69.2 51.9 60.5

697.2 605.9 509.9

519.8562.5722.2

59.467.877.7

74.290.5119.5

116.296.4112.7

58.464.882.2

26.932.242.1

28.0► \יי31.5
51.9 (

TOTAL

Health institutions
Education and culture
institutions

Welfare and religion
institutions

Trade unions, political
organizations, etc.

Consumption of private nonproift institutions

1,207.5 1,119.9 1,579.4 1,497.6 1,395.0 1,273.9 1,036.1

450.7 439.1 578.8 581.3 532.9 486.5 417.4

484.5 444.2 629.8 595.6 558.3 495.8 363.7

138.6 127.2 182.3 172.8 162.2 154.2 134.0

133.7 109.4 188.5 147.9 141.6 137.4 121.0

539.9628.9695.2

219.4224.4264.4

158.5183.0244.1

83.888.497.3

78.2133.189.4

General government consumption expenditure

1,703.8,881.913,153.04,565.06,728.06,815.06,686.09,682.04,968.04,993.0TOTAL
1,380.2,524.112,728.03,909.06,000.06,049.05,854.08,782.04,352.04,307.0Government

270.3303.7378.0583.0646.0676.0735.0790.0545.0602.0Local authorities

53.354.147.073.082.090.097.0110.071.084.0National institutions

1 Adjustment for expenditure included in other items of national accounts. 2 From 1968 includes mainly durable
goods impotred by immigtants which could not be classiifed by commodity and other products which were listed in
previous years as' *miscellaneous" .
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כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה ו/6. לוח

ליי מיליוני

IIX
1973

IIX
1972

1973 1972 1971 1970 1969 1968 1965 1964

A t current prices שוטפים במוזירים

הכל 2,930.33,077.03,221.84,250.95,338.17,369.49,316.512,986.76,704.110,232.2סך

גולמית השקטה
נננסים מקומית

קבועים

2,748.52,934.42,888.83,909.94,983.16,897.49,100.511,996.76,485.19,520.2

וייעור 159.5157.8171.0189.5238.8267.4349.0394.2263.8305.4חקלאות

מים 94.172.758.443.851.765.992.699.161.770.4מפעלי

וחרושת) (כרייה 402.5383.2469.7670.6823.51,059.11,358.51,535.4987.21,211.2תעשייה

ועבודות לבנייה ציוד
ציבוריות

חשמל

57.1

55.0

62.5

95.0

61.5

90.4

73.0

124.2

82.3

148.1

117.9

140.9

161.7

306.6

200.2

339.5

111.7

230.9

153.5

262.6

1 ותקשורת אחסנה 612.4598.6743.8891.2933.71,677.61,704.22,923.31,160.62,271.6תתבורה'

ושירותים 500.2587.8627.3835.5969.21,220.71,606.52,025.41,142.11,574.1מסחר

מגורים 867.7976.8666.71,082.11,735.82,347.93,521.44,479.62,527.13,671.4בחי

במלאי 181.8142.6333.0341.0355.0472.0216.0990.0219.0712.0השינוי

הענפים. לכל ומטוסים) אניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה בולל 1
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Table vi/6.  Gross domestic capital formation, by economic activity

IL. million

1965196819681970197119721973
IIX
1972

IIX
1973 1964

j 9 70 במחירי
At1 9 7 0 prices

1964 במחירי
At 1 964 prices

2,930.32,945.02,836.83,755.65,338.16,478.17,039.87,922.05,125.66,404.0TOTAL

2,748.52,807.92,537.83,391.64,983.16,054.16,861.87,318.04,952.65,938.0Gross ifxed domestic capital
formation

159.5147.8139.8192.0238.8237.3267.1239.8204.2191.2Agriculture and forestry

94.169.851.869.251.757.870.058.647.443.3Water projects

402.5368.8403.5538.5823.5908.31,004.4927.9736.0748.3[ndustry (mining and manu
facturing)

57.160.651.968.382.3103.7123.3124.285.997.6Construction equipment

55.091.578.1103.6148.1122.3227.9203.9173.3161.8Electricity

612.4576.2652.7837.0933.71,463.11,241.71,788.3859.31,415.8Transport, storage and
communication 1

500.2562.9564.0739.6969.21,077.51,237.31,255.4890.81,002.1Trade and services

867.7930.3596.0843.41,735.82,084.12,690.12,719.91,955.72,277.9Dwellings

IS1.8137.1299.0364.0355.0424.0178.0604.0173.0466.0Changes in inventories

J Inch capital formation in transport equipment (net of export of ships and aircraft) of all branches.
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כלכלית פעילות לפי קבועים, בנקסימ מקומית גולמית השקעה  ו/7. לוח
נכס וסוג

ל"י מיליוני

IIX
1973

IIX
1972 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1965 1964

A t current prices שוטפים במחירים

הכל 2,748.52,934.42,888.83,909.94,983.16,897.49,100.56,485.1סך 11,996.79,520.2

נכס סוג

עפר ועבודות 1,768.91,977.81,687.62,307.53,043.83,979.85,699.97,133.34,099.15,753.0מבנים

מגורים 867.7976.8666.71,082.11,735.82,347.93,521.44,479.62,527.13,671.4בתי
למגורים שאינם 475.8549.9490.3617.7768.5909.41,226.21,537.0בניינים

1 572 0 f2,081.6
אחרות בנייה '425.4451.1530.6607.7539.5722.5952.31,116.7עבודות . t

וציוד 979.5956.61,201.21,602.41,939.32,917.63,400.64,863.42,386.03,767.2מכונות
תחבורה 356.5275.7354.0383.6503.81,058.4774.51,705.2521.11,375.9כלי

אחר וציוד 620.7678.8843.11,212.01,426.31,840.32,596.63,116.31,842.62,359.9מכונות

בעליחיים במלאי 2.42.14.16.89.218.929.541.922.331.4שינוי

וסוג ייעוד ענף
ננס

וייעור חקלאות
עפר ועבודות 104.897.598.793.0139.3133.3183.1175.1141.2138.3מבנים

וציוד 54.760.372.396.599.5134.1165.9219.1122.6167.1מכונות

מים מפעלי
עפר ועגודות 77.560.247.033.839.154.877.983.650.558.2מבנים

וציוד 16.612.511.410.012.611.114.715.511.212.2מכונות

מכרות חרושת,
ומחצבות

ועבודות 173.8154.8122.7124.3167.2196.3261.8298.8189.7262.8מבנים
עפר

וציוד 228.7228.4347.0546.3656.3862.81,096.71,236.6797.5948.4מכונות
ועבודות לבנייה ציוד

עפר
וציוד 57.162.561.573.082.3117.9161.7200.2111.7153.5מכונות

חשמל
עפר ועבודות 32.341.634.366.169.075.3113.8120.382.890.9מבנים

וציוד 22.753.456.158.179.165.6192.8219.2148.1171.7מכונות
ותקשורת תחבורה הובלה,

עפר ועבודות 161.6220.4i290.6373.8300.0430.6543.5699.7400.5523.1מבנים

וציוד 94.3102.599.2133.8129.9188.6386.2518.4239.0372.6מכונות
1 תחבורה 356.5275.7354.0383.6503.81,058.4774.51,705.2521.11,375.9כלי
ושירותים מסחר

עפר ועבודות 351.2426.5427.6534.4593.4741.6998.41,276.2707.31,008.3מבנים

וציוד 149.0161.3199.7301.1375.8479.1608.1749.2434.8565.8מכונות
מגורים בתי

עפר ועבודות 867.7976.8666.71,082.11,735.82,347.93,521.44,479.62,527.13,671.4מבנים

.6 רו ללוח 1 הערה ראה 1
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Table vi/7.  Gross ifxed domestic capital formation, by economic activity
and by type of asset

IL. million

IIX
1973

IIX
1972

1973 1972 1971 1970 1968 1968 1965 1964

1 0 7 0 במחירי
At1 97 0 prices

1964 במחירי
At 1 964 prices

2,748.52,807.92,537.83,39164,983.16,054.16,861.87,318.04,952.65,938.0TOTAL

Type of asset
1,768.91,879.11,499.22,048.03,043.83,518.74,347.54,317.93,166.93,568.4Building and construction works

867.7930.3596.0843.41,735.82,084.12,690.12,719.91,955.72,277.9Dwellings
475.8523.7440.9587.8768.5797.6927.6r 911.8

i 686.2
Nonresidential buildings

425.4425.1462.3616.8539.5637.0729.81,21 1.2,290.5Other construction works

979.6928.81,038.61,343.61,939.32,535.42,514.33,000.11,785.72,369.6Machinery andequipment
356.5268.0306.9389.3503.8926.8542.51,038.8373.1845.6Transpotr equipment
620.7658.8728.0950.21 ,426.31,596.01,953.61,940.91,398.71,508.1Machineryandother equipment
2.42.03.74.19.212.618.220.413.915.9Change in livestock inventory

Industrial use and
type of asset

Agriculture and forestry
104.889.378.5110.5139.3119.5141.7107.2110;887.1Building and construction

works
54.758.561.381.599.5117.8125.4132.693.4104.1Machinery and equipment

Water projects
77.557.642.056.439.148.058.948.838.935.4Building and construction

works
16.612.29.812.812.69.811.19.88.57.9Machinery and equipment

Manufacturing, mining and
quarrying

173.8147.3109.0147.4167.2172.2198.1179.9145.3160.9Building and construction
works

228.7221.5294.5391.1656.3736.1806.3748.0590.7587.4Machinery and equipment
Building equipment and
construction works

57.160.651.968.382.3103.7123.3124.285.997.6Machinery and equipment
Electricity

32.339.630.541.169.066.186.171.363.655.7Building and construction
works

22.751.947.662.579.156.2141.8132.6109.7106.1Machinery and equipment
Transport and communication

161.6209.1258.6337.3300.0378.3417.4435.9310.8338.2Building and construction
works

94.399.187.2110.4129.9158.0281.8313.6175.4232.0Machinery and equipment
356.5268.0306.9389.3503.8926.8542.51,038.8373.1845.6Transpotr vehicles'

Trade and services
351.2405.9384.6511.9593.4650.5755.2754.9541.9613.2Building and construction

works
149.0157.0179.4227.7375.8427.0482.1500.5348.9388.9Machinery and equipment

Dwellings
867.7930.3596.0843.41,735.82,084.12,690.12,719.91,955.72,277.9Building and construction

works

/1See note 1 to Table VI6.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/$. לוח
הלאומיים והמוסדות

Table vi/8.  Current receipts and expenditures of government, local
authorities and national institutions

שוטפים במחירים ליי, .ILמיליוני million, at current pirces

196419651969197019711972

ומפעילות מרכוש הכנסה
כלכלית

178216383481706 589Income from property and
enterpreneurship

החוב על ריבית 2923126418411,586פחות: 1,112Less : Interest on the public debt
הציבורי

עקיפים 1,4461,5992,6723,1646,004מסים 4,585Indirect taxes

המקומי הייצור (2,968)(1,973)(1,665)(1,071)(980)על (2,425)On domestic production

1 היבוא (3,036)(1,191)(1,007)(528)(466)על (2,160)On imports1

חברות על ישירים 208242386529828מסים 645Direct taxes on corporations

בית משקי על ישירים מסים
רווח למטרת שלא ומוסדות

8011,0201,8432,5854,078 3,348Direct taxes on households and
private nonproift institutions

לאומי ביטוח בעד (1,493)(866)(466)(251)(180)תשלומים (1,241)Contributions to national insurance

2 אחרים ישירים (2,585)(1,719)(1,377)(769)(621)מסים (2,107)Other direct taxes*

בית ממשקי שוטפות העברות
למטרת שלא וממוסדות

רווח

93113206238348 283Current transfers from households and
private nonprofit institutions

 שוטפות הכנסות
הכל סך

2,4342,8784,8496,15610,378 8,338CURRENT RECEIPTS  TOTAL

לצריבה 1,7042,1254,9196,7289,242ההוצאה 7,940Consumption expenditure

2282585677641,465תמיכות 1,292Subsidies

מקומי (496)(317)(285)(176)(153)לייצור (398)On domestic production

(826)(419)(270)(43)(34)ליצוא (770)On exports

1 (143)(28)(12)(39)(41)ליבוא (124)On imports1

בית למשקי שוטפות העברות
למטרות שלא ולמוסדות

רווח

4445961,2721,5552,641 2,053Current transfers (0 households and
private nonproift institutions

 שוטפות הוצאות
הכל סך

2,3762,9796,7589,04713,348 11,285CURRENTEXPENDITURE 
TOTAL

שוטף S81011,9092,891עודף 2,970 2,947 CURRENT SURPLUS

l Taxes and subsidies on imports are given above separately, נאן הניתנת ליבוא ותמיכות יבוא על מסיט של ההצגה 1/i.e.on gross basis, whereas these data appear in Tables Vl2,3 אלה נתונים מופיעים זאת לעומת ברוטו, בסיס על היא
on net basis, i.e. taxes less subsidies on imports. 2 Excluding פחות יבוא על מסים היינו נטו, בסיס על ו/3,2 בלוח
compulsory loans, which were deifned as loans and not as direct הוגדרו אשר חובה, מלוות כולל לא 2 ליבוא. תמיכות
taJtes. ישירים. כמסים ולא כהלוואות
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לפי ייצור, גורמי במחירי הלאומית וההכנסה נקי מקומי תוצר  ו/9. לוח
ראשי כלכלי ענף

Table vi/9.  Net domestic product and national income at factor cost,
by major economic branch

IL. million, at current prices, unless otherwise stated אחרת צוין אם אלא שוטפים, גמחירים ליי, מיליוני

שינוי
196819691970197119721973

'A change
IX 1973

IIX 1972

ודיג ייעור ,9039521,0391,3021,5501,86620iAgircultureחקלאווו, forestry and
ifshing

(כרייה 2,7593,2773,8724,7265,9547,52631Industryתעשייה (mining and
(manufactuirngוחרושת)

ומים חשמל 1,0511,4671,9472,6063,5224,16933Constructionבינוי, ,electricity
and water

אובל שירותי ,1,3481,5721,7612,1272,627Tradeמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת ,1,0901,2321,4271,8132,209Transpotrתחבורה,אחסנה storage and
communication

ושירותים 1,0851,2211,4241,7572,1892,866Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 7428351,1161,4412,1012,81540Ownershipבעלות ofdwellings
ציבוריים 2,3092,5633,1063,8504,5627,03232Publicשירותים and community

!servicesוקהילתיים1
אישיים 423465528615731Personalשירותיס and other

servicesואחרים

נקי מקומי 11,71013,58416,22020,23725,445NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

TORייצור COST (BEFORE
התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
מלאי התאמת :7166305356373765Lessפחות: inventory adjustment

בלאי 402466558696875Depreciationהתאמת adjustment

נקי מקומי 11,23713,55215,35719,176NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

(ADJUSTED)
לגורמי תשלומים 9126187265354553922Lessחות: : net factor payments
לארץנטו בחוץ toייצור abroad

והשמטות 11046100123169Errorsטעויות and omissions

לאומית 11,22112,91115,19218,94523,81330,97630NATIONALהכנסה INCOME
לאומי תוצר =)(= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1,3501,5161,8222,2742,9053,847Depreciationגלאי allowances
לייצור תמיכות 271285317398496867Lessפחות; :subsidies on domestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים 1,4331,6651,9732,4252,9683,629Indirectמיסיס taxes on domestic

productionהמקומי

גולמי לאומי 13,73315,80718,67023,24629,19037,585GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT

MARKET PRICES)

1 Excl. business services (e.g., education and heatlh
services on proift basis).

ובריאות חינוך שירותי (כגון, עסקיים שירותים כולל לא 1

טסקי). בסיס על הניתנים
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ראשי כלכלי ענף לפי ומשכורת, שכר  ו/10. לוח

Table vi/10.  Compensation of employees, by major economic branch

IL. million, at current prices, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם שוטפים, במחירים ליי, מיליוני

שינוי 'A

19681969197019711972
%change
IIX 1973
IIX 1972

ודיג ייעור ,22222225931237416iAgricultureחקלאות/ forestry and
fishing

(כרייה 1,6541,9062,3472,8693,542±28Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומיס הקמל ,Construction*6407579321,1711,45629בינוי, electircity
and water

אוכל שירותי ,Trade*41148558368481624מסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה ,6397168491,0421,26930Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 43950158772294938Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 273039507340Ownershipבעלות of dwellings

ציבוריים 2,2952,5463,0873,8264,52932Publicשירותים and community
1 servicesוקהילתיים 1

אישיים 32834739144552426Personalשירותים and other
servicesואחרים

ומשכורת 6,6557,5109,07411,12113,53230COMPENSATIONשכר OF
של EMPLOYEES(מרכיב (COM

המקומי PONENTהתוצר OF NET
הכל סך  DOMESTICהנקי) PRO

DUCT)  TOTAL

של נטו תשלומים 14306916932680iLessפוזות net wage and salary
לחר"ל ומשכורת paymentsשבר to abroad

ומשכורת 6,6697,4809,00510,95213,20629COMPENSATIONשכר OF
ההכנסה EMPLOYEES(מרכיב (COM
לפני PONENTהלאומית) OF NATIO

והשמטות NALטעויות INCOME),
BEFOREסךהכל ERRORS

ANDו OMISSIONS 
TOTAL

/1 See note 1 to Table VI9. ו/9. ללוח 1 הערה ראה
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עבודה לשעת * ובשכר הלאומי בתוצר שינויים  ו/11. לוח

Table vi/11.  Changes in national product and compensation s of employees
per v/ork hour

קודמתה) לעומת שנה כל  (אחוזים
(percent change from previous year)

19661967196819691970197119721973IIX 1973

IIX 1972

הגולמי הלאומי התוצר
השוק במחירי

Gross national product at
market pirces

שוטפים 9.94.716.315.118.124.525.628.829.2Atבמחירים current prices

קבועים 1.02.214.412.17.99.910.06.37.9Atבמחירים constant prices

במחירי הנקי הלאומי התוצר
שוטפים ייצור גורמי

8.94.018.715.117.724.725.730.130.2Net national product at current
factor cost

של העבודה שעות
המועסקים

1.07.813.24.41.53.16.33.32.1Work hours ofpersons
employed

במחירים גולמי לאומי תוצר
עבודה לשעת שוטפים

11.013.62.710.216.320.818.233.226.5Gross national product at cur
rent prices per work hour

במחירים גולמי לאומי תוצר
עבודה לשעת קבועים

2.010.81.17.46.36.63.59.95.7Gross national product at con
stant prices per work hour

במחירי נקי לאומי תוצר
עבודה לשעת ייצור גורמי

10.012.84.810.216.020.918.334.527.5Net national product at factor
cost per work hour

 ומשכורת' שכר
הכל סך

15.11.511.012.220.421.620.628.8COMPENSATION OF EM
PLOYEES1  TOTAL

השכירים של 1.29.314.67.32.14.86.83.12.5Workשעותהעבודה hoursof employees

(של עבודה לשעת השכר
שכירים)

16.511.90.974.617.916.012.9
.■

25.6Wages per work hour (of
employees)

1 Incl. fringe beneifts.
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תפוקה תשומת

הישראלי המשק של תשומהתפוקה  ו/12. לוח
ו 968/69

ל*י מיליוני שוטפים, במחירים

ביניים/ שימושי
קונים' /
/1234567891011

/ מוכרים

ייעור חקלאות' 1173.10.5626.759.13.20.1

ודיג
מחצבים מנרות, .239.321.910.80.14.91.7266.80.40.9

ומינרלים
ומוצרי כימיקלים .384.131.785.531.236.072.534.956.388.2106.7
ופלסטיק גומי
משקאות מזון, .4

ולזרל*

255.416.6239.83.31.9

הלבשה טקסטיל, .52.01.021.2373.02.36.30.14.7
ועור

מכונות, מתכת, .644.725.343.144.53.2430.728.91.1256.58.8107.3
חשמל

ואלקטרוניקה
הדפסה נייר, עץ, .741.54.238.227.08.913.7124.792.00.98.7

ושונות
יהלומים .8_1.23.04.6

בנייה .9.0.50.31.117.73.5
ומים חשמל .10134.913.317.617.216.018.66.71.21.560.32.9

וקשר תחבורה ,1125.817.866.960.112.241.213.90.1107.95.143.6
ושירותים מסתר .1265.950.872.5146.479.3195.557.930.9162.141.9180.7

 ביניים 827.4183.4384.51,203.7591.1780.9284.237.9960.9205.7459.0מוצרי
הכל סך
במלאי .4.618.014.232.8124.315.960.0שינוי

חומרים
סייף 74.635.5428.7356.3225.7524.6170.8616.358.810.6515.9יבוא

תפוקה על 35.728.370.630.8108.170.319.11.176.911.752.9מסים
מקומית

יבוא על 4.08.928.555.490.981.361.10.221.52.57.8מסים
תפוקה על 77.58.49.873.615.810.33.90.52.651.517.1סובסידיות

מקומית
יבוא על 15.52.15.130.02.59.03.00.51.22.2סובסידיות

עבודה 662.5145.8179.3257.6305.3648.0265.180.5771.2104.7692.5שכר
(פרט מוסף 458.5115.0356.5226.2274.4420.1137.171.9331.0139.5433.5ערך

לשבר)

כולל 1,969.7501.81,415.22,021.21,544.42,381.6914.6747.42,217.2422.02,142.3תשומותסך

בשורות. שמופיעים כפי לענפים מתייחסים המספרים 1
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Inputoutput

Table vi/12.  Inputoutput of the Israel economy
1968/69

Atcurrent pirces, IL. million

ite usesIntermediסופיינ Final!שימושים uses\
a£ c

^\ Buyers 1

12
הכל סך

Total

o
י> Sr en 3
K s? sl\
'I

י* 6

£§!Ill/?/
o

III
rilln .2 a
£"< g
a

**w On2 c

U ■9

/ j aהכל סך
Total

כולל סך
Grand
total

Sellers \<

22.4885.1540.376.432.8435.11,084.61,969.71. Agriculture, forestry and fishing

14.5361.317.610.1112.8140.5501.82. Mining, quarrying and minerals

110.8737.9225.792.11.237.7320.6677.31,415.23. Chemicals, rubber and plastics

43.7560.71,305.060.4215.91,460.52.021.24. Food, beverages and tobacco

61.5472.1564.132.310.0465.91,072.31,544.45. Textiles, clothing and leather

188.11,182.2295.9434.0238.053.4178.11,199.42,381.66. Metals, machinery, electrical and
electronic equipment

128.9

14.1
28.1

220.2
911.8

488.7

8.8
37.2
318.3
614.8

1,995.7

273.6

116.5
92.1
579.7

2,498.8

15.8

353.0
9.5

113.2
254.1

20.2

1,710.3

29.7
130.0

1.1

2.2

0.1
0.7

730.6

115.2

736.4
0.1
2.0

804.3
874.4

425.9

738.6
217.9
103.7

1,527.6
4,487.9

914.6

747.4
2,217.1
422.0

2,142.4
6,483.6

7. Wood, paper, printing, and
miscellaneous

8. Diamonds
9. Construction
10. Electricity and water
11. Transport and communication
12. Trade and services

1,744.17,662.86,509.31,304.02,205.8818.315,098.2 4,260.822,761 .0Intermediate products  Total

269.8269.8Changes in raw material stocks

916.7
618.4

3,934.5
1,123.9

675.6
607.0

1,237.9
79.0

'^712.8
11.6

124.2
6.1

2,750.5
703.7

6,685.0
1,827.6

Imports c.i.f.
Taxes on domestic production

65.3
35.7

427.4
306.7

18.2 280.0
20.6 101.1

134.574.5
303.1

507.2
425.4

934.6
732.1

Taxes on imports
Subsidies on domestic production

10.4
1,618.6
1,566.6

72.5
5,731.1
4,530.3

15.9
650.0

1,098.8

11.I14*^71.7
 1,716.8
 .■ 8.9

0.9

421.7

29.6
2,366.8
1,529.4

102.2
8,097.9
6,059.8

Subsidies on imports
Wages
Gross proift (excl. wages(

6,483.622,761.09,703.74,342.53,053.01,022.222,500.8 4,379.445,261.8INPUTS  GRAND TOTAL

' The numbers relate to the branches as presented in the rows.
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תשומהתפוקה מקדמי  .13/1 לוח
1968/69

*!
b £

PI*
r

IS >

5g

,.8

£|'t
o

n

m a
aA

קונים

ן.2!
115

מוכרים

ישיריםמקדמים

0.0880.3100.038
0.0780.0160.0050.002

0.0430.0630.0600.0150.0230.030
0.1290.0120.1190.002

0.0010.0020.0150.2420.001
0.0230.0500.0310.0220.0020.181

0.0210.0090.0270.0130.0060.006
0.001

0.0690.0270.0130.0090.0100.008
0.0130.0350.0470.0300.0080.017
0.0330.1010.0510.0730.0520.082

0.4200.3650.2720.5960.3830.328

_0.0090.0130.0070.0210.052
0.0380.0710.3030.1760.1460.220
0.0180.0560.0500.0150.0700.030
0.0020.0180.0200.0270.0590.034

0.0390.0170.0070.0360.0100.004
0.0080.0040.0040.0100.0020.004
0.3360.2910.1270.1270.1970.272
0.2330.2290.2520.1120.1780.176

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

ודיג ייעור חקלאות/
ומינרלים מחצבים מכרות,

ופלסטיק גומי ומוצרי כימיקליט
וטבק משקאות מזון,
ו9ור הלבשה טקסטיל,

ואלקטרוניקה חשמל, מכונות, מתכת,

ושונות הדפסה נייר, עץ,
יהלומים
בנייה

ומים חשמל
וקשר תחבורה

ושירותים מסחר

הכל סך ביניים מוצרי
חומרים במלאי שינוי

סייף יבוא
מקומית תפוקה על מסים

יבוא על מסים
מקומית תפוקה על סובסידיות

יבוא על סובסידיות
עבודה שכר

לשכר) (פרט מוסף ערך

כולל סך  תשומות

כולליםמקדמים

1,1550.0020.0070.4080.0610.001
0.0031.0870.0190.0090.0010.004
0.0830.0901.0790.0580.0450.047
0.1720.0030.0161.1960.0130.002
0.0050.0070.0230.0041,3210.004
0.0490.0810.0510.0570.0131.230

0.0360.0180.0370.0340.0140.013
__0.001

0.0010.0010.001
0.0970.0370.0180.0470.0220.013
0.0310.0510.0580.0520.0180.029
0.0870.1520.0850.1400.0920.127

1.472 1.600 2,005 1.394 1.529 1.718

ודיג ייעור חקלאות,
ומינרליים מחצבים מכרות,

ופלסטיק גומי ומוצרי כימיקלים
וטבק משקאות מזון,

ועור הלבשה טקסטיל,
ואלקטרוניקה חשמל מכונות, מתכת,

ושונות הדפסה נייר, עץ,
יהלומים
בנייה

ומים חשמל
וקשר תחבורה

ושירותים מסחר

הכל סך
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Table vi/13.  Inputoutput coefficients
1968/69

Sellers

Buyers

K .o toe
13s
E,3 §

1££ o
S E

a5

Directco eff icien ts

Agriculture, forestry and fishing
Mining, quarrying and minerals
Chemicals, rubber and plastics
Food, beverages and tobacco
Textiles, clothing and leather
Metal, machinery, electrical and electronic
equipment

Wood, paper, printing, and miscellaneous
diamonds
Construction
Electricity and water
Transport and communication
Trade and services

Intermediate products  Total

Changes in raw material stocks
Imports ci.f.
Taxes on domestic production
Taxes on imports
Subsidies on domestic production
Subsidies on imports
Wages
Gross proift (excl. wages)

INPUTS  GRAND TOTAL

0.0040.004
0.0020.1200.0010.002
0.0380.0250.2090.0500.017
0.0020.007
0.0070.0020.010
0.0320.0020.1160.0210.0500.029

0.1360.0410.0020.0040.020
0.0030.006

0.0010.0080.0020.002
0.0070.0020.00 I0.1430.0010.004
0.0150.0490.0120.0210.034
0.0640.0410.0730.1000.0840.140

0.3110.0510.4330.4880.2140.269

0.0180.080

0.1870.8250.0260.0250.2410.142
0.0210.0010.0350.0280.0250.095
0.0670.0100.0060.0040.010

0.0040.0010.0010.1220.0080.006
0.0030.0030.0010.002
0.2890.1080.3480.2480.3230.250
0.1500.0960.1490.3300.2020.242

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Inver.s e matrix

0.0070.0020.0030.0020.009Agriculture, forestry and fishing
0.0040.1330.0060.0020.004Mining, quarrying and minerals
0.0560.0020.0520.2690.0610.030Chemicals, rubber and plastics
0.0050.0010.0020.0050.0020.011Food, beverages and tobacco
0.0130.0010.0040.0080.0060.016Textiles, clothing and leather
0.0530.0040.1640.0490.0700.048Metal, machinery ,electrical and electronic

equipment
1.1630.0010.0560.0160.0100.029Wood, paper, printing, and miscellaneous
0.0041.006diamonds
0.0021.0090.0010.0020.003Construction
0.0130.0020.0091.1720.0040.008Electircity and water
0.0260.0020.0660.0351.0290.045Transport and communication
0.1010.050 '0.1320.1630.1141.180Trade and services

1.4471.0691.6291.7271.3021.383TOTAL
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ראשוניות תשומות של כוללים מקדמים  ו/14. לוח

Table vi/14.  Total primary coeiffcients

1968/69

00

3

Q.
X

a>

E
o
u

ס
c

"5
c

Buyers

Sellers מוכרים

הבל סך
Total

!I
PO

en

o a

^l §..§1
£o S a

.5 (A קונים

Agriculture, forestry and fishing

Mining, quarrying and minerals

Chemicals, rubber and plastics

Food, beverages and tobacco

Textiles, clothing and leather

Metal, machinery, electrical and electronic
equipment

Wood, paper, printing and miscellaneous

Diamonds

Construction

Electricity and water

Transport and communication

Trade and services

1.000 0.384 0.502 0.012 0.065 0.015

1.000 0.350 0.421 0.006 0.025 0.028

1.000 0.337 0.221  0.005 0.012 0.029

1.000 0.321 0.389 0.017 0.067 0.041

1.000 0.299 0.331 0.003 0.020 0.082

1.000 0.274 0.392 0.005 0.009 0.045

1.000 0.238 0.403 0.005 0.009 0.083

1.000 0.112 0.124  0.002 0.001

1.000 0.281 0.515 0.002 0.007 0.024

1.000 0.517 0.400 0.005 0.147 0.018

1.000 0.269 0.395 0.002 0.010 0.010

1.000 0.325 0.346 0.003 0.009 0.018

0.042 0.140 0.006

0.086 0.162 0.016

0.069 0.379  0.018

0.048 0.298 0.013

0.106 0.235 0.030

0.053 0.315 0.065

0.041 0.273 0.024

0.007 0.839 0.081

0.066 0.135 0.012

0.065 0.159 0.007

0.042 0.301 0.005

0.119 0.208 0.004

ודיג ייעור ,n1x)>pn

ומינרלים מחצבים מכרות,

ופלסטיק גומי ומוצרי כימיקלים

וטבק משקאות מזון,

ועור הלבשה טכסטיל,

ואלקטרוניקה חשמל, מכונות, מתכת,

ושונות הדפסה נייר, עץ,

יהלומים

בנייה

ומים חשמל

וקשר תחבורה

ושרותים מסחר



התשלומים מאזן זי. פרק
הון תנועת חשבון

בהת שחלו השינויים את משקף זה חשבון
בחשבון המדינה. של החוץ ובנכסי חייבויות
הב הסקטורים לפי הפרדה קיימת ההון תנועת
מר מונטריים מוסדות ממשלתי, פרטי, אים:
הסקטור אחרים. מונטריים ומוסדות כזיים
עסקות של וההרכב ההיקף את משקף הפרטי
הסקטור פרטיים. גורמים ע"י שבוצעו פיננסיות
ע"י שבוצעו ההון עסקות את כולל הממשלתי
הוא פירעונן מועד אשר הלוואות הממשלה.
בעוד הארוך, במועד נכללות משנה למעלה
עד הוא 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

האזור* 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,

והסגרים1 הגדרות
המתכונת לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעה אשר
כרישום התשלומים מאזן את מגדירה זו מתכונת
במשך שבוצעו הכלכליות העסקות כל של שיטתי
הארץ של הלאומי משקה בין מסוימת תקופה

חיצוניים. לאומיים משקים ובין המדווחת
כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
בוצעו אשר הכלכליות העסקות של הערכות
ותוש ירושלים) מזרח (כולל ישראל תושבי בין

צה"ל. ע"י המוחזקים השטחים בי

התש מאזן לדו"ח עיקריים חלקים שלושה
חשבון ושירותים, סחורות חשבון לומים:

הון. תנועת וחשבון חדצדדיות העברות

ושירותים סחורות חשבון
והתשלומים התקבולים את מסכם זה חשבון
(יצוא, סחורות. על .בעלות בהעברת הקשורים.
מתן עבור והתשלומים התקבולים ואת יבוא)
תשלומי חוץ, נסיעות ביטוח, (הובלה, שירותים
גורמים הוצאות ודיבידנדה, רווחים ריבית,
מפורטים). בלתי שירותים ושאר ממשלתיים
בסיס והוא  אחיד בסיס על ניתן ויבוא יצוא
הסחורות סחר על בנתונים כלומר, פו"ב.
וביטוח הטענה הובלה, על הוצאות כלולות לא

הובלה על והתשלומים התקבולים מטענים.
נפרדים בסעיפים נכללים מטענים וביטוח
חשבון סחורות. וביטוח בהובלה המוגדרים
בסיס על ניתן 1957 עד ושירותים סחורות

פו"ב. בסיס על ואילך 1958 ומשנת סי"ף

חדצדדיות 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.
העברות ובין מוסדות ע"י העברות בין להבחין

אחרים. פרטיים גורמים ע"י
.365 מס' מיוחד בפרסום ראה  יותר מפורטים והסברים הגדרות 1
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חמש עד בינוני מועד אחת, שנה 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

חו"ל.

ולסוף לתחילת היתרות בין השינויים אין
באותה חוץ בחובות העלייה את מייצגים שנה
מתתו חלק התשלומים. במאזן שנרשם כפי שנה
,1973 דצמבר וסוף 1972 דצמבר סוף שבין ספת
1973 שנת לפני שהתקבלו מחובות נובע למשל,
.1973 שנת של בדר'ח יותר מאוחר נרשמו אבל

מקורות

התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
מש של מרוכזים דיווחים על מבוססים
המתקבלים נתונים ועל ממשלתיים, ודים
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'כוםלובקיה, פולין, העממית, סין

ורומניה. וייטנאם צפון קוריאה,

את כולל ממוין ובלתי אחד 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
כיתרות מוגדרים חוץ במטבע נטו נכסים
של פיקדונות בניכוי המשק שבידי חוץ מטבע
במטבע נטו נכסים בישראל. המוחזקים זרים
במטבע החופשיות היתרות סך 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

פרסומים

מיוחדים פרסומים
של הביןלאומיים 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 תמצית  ז/1. לוח

Table vii/1 . Summary of global balance of payments

דולר Sמיליוני million

19721973Item§1971§1952195519601965196819691970סעיף

הכל סך
עסקות

4404661,0791,7522,3912,9403,2614,0314,7456,672זכות

TOTAL TRANS
ACIONS

CREDIT

4404661,0791,7522,3912,9403,2614,0314,7456,672DEBITחובה

סתורות
י ושירותיט

Goods and
services 1

861443367111,1471,2881,4101,8742,2252,741Creditזכות

3926826821,2341,8092,1662,6503,0833,3265,338Debitחובה

סתורות Thereof:goodsגזה:

44862104046497468099941,2121,532Creditזכות

חובה .. 322337442_7301,0031,1771,2961,6591,8032,724Debit

וזד העברות
צדדיות

Transfer pay
ments

1922143183304524786787821,0602,196Creditזכות

14791415241678Debitחובה

הון Capitalתנועת move
ments

1621064256997921,1741,1581,3531,3901,735Creditזכות

46303575095467245539321,4121,309Debitחובה

של הקצאות
משיבה זכויות

מיוחדות

Allocations of
special drawing
rights

זכות


151414


Credit

חובה


Debit

טעויות
נטו והשמטות

Net errors and
omissions

זכות


2


12


856


Credit

חובה
1

33


223534


17Debit

1 C.i.f. basis for 1952 and 1955. ו1955. 1952 לשנים סי"פ בסיס על 1
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הכללי התשלומים מאזן  ז/2. לוח
Table vii/2.  Global balance of payments

$ million דולר מיליוני
§19721973

נטוחובהזכותסעיף nwrffDTנטוחובה Itemזכות
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

הכל 4,7254,7256,6726,672TOTALסך
9 עד 1) ושירותים חירות 2,2253,3261,1012,1415,3382,597Goodsם and Services (I through 9)

סחורות סחר .11,2121,7975851,5322,7121,1801, Merchandise
פו"ב) בסיס on)(על f.o.b. basis)
מונטרי לא זהב .26612122. Nonmonetary gold

סחורות וביטוח הובלה .317459115210901203. Freight and merchandise
(3.2 פלוס 3.1)insurance (3.1 plus 3.2)

הובלה 3.116849119203751283.1 Freight
ביטוח 3.2610471583.2 Insurance

אחרת הובלה .416222260164256924. Other transport
נסיעה דמי 4.18623639027634. 1 passenger fares
חבירה דמי 4.23753163958194.2 charter hires
נמל שירותי 4.32279572296744.3 port disbursements

שונות 4.41767501375624.4 other
אחר ביטוח .513915718158181235. Other insurance
חוץ נסיעות .6215731422331081256. Travel

מהשקעות הכנסה .71272461192403521127. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1 plus 7.2)

ישירה השקעה 7.1242427277. 1 Direct investment
אחרת השקעה 7.212722295240325857.2 Other investment
ל.נ.מ.א. ממשלה .827545518191,3481,3298. Government, n.e.c.
בטחוני יבוא :4904901,2531,253Thereofמזה: defence imports
אתרים שירותים .916922152185279949. Other services

חדצדדיות 1,06071,0532,19682,188Transferהעברות payments (70 plus 11)
(11 פלוס 10)

פרטיים לגורמים העברות .101,00279951,39181,38310. Private (10. 1 through 10.4)
(10.4 עד 10.1)

אישיים פיצויים 10.1292
29226426410.1 Personal restitutions

fromמגרמניה Germany
ידי על העברות 10.230630673773710.2 Institutional remit
במזומן tancesמוסדות in cash
פרטיות העברות 10.33864382370436610.3 Personal remittances

inבמזומן cash
בסחורות העברות 10.4183152041610.4 Transfers in kind
ממשלתיות בין העברות .1158

5880580511. Government

וזהב הון 1,3901,412221,7351,309426Movementsofתנועת capital andmone
(17 עד 12) taryמונטרי Gold .(12 through IT)
ארוך למועד פרטי הון .1250419231257222834412. Private longterm

(12.9 עד 12.1)(12.1 through 12.9)
ישירה השקעה 12.1155481072137713612.1 Direct investment

in)(בישראל) Israel)
ערך בניירות 12.23535373712.2 Israeli common stocks
ישראליים

בחול השקעה 12.310100012.3 Investment abroad
הלוואות 12.4231671642127713512.4 Loans

מסחרי אשראי 12.534501672472512.5 Trade credits
ויבוא יצוא מבנק 12.630131727121512.6 Eximbank
ממשלת הלוואות 12.7331112.7 U.S. loans (Cooley

קולי, (קרן ,Fundארהנ DLF. other)
ובד') פיתוח
העולמי הבנק 12.81688118312.8 Accounts with IBRD

ופיתוח לשיקום
אתר 12.9231

6612.9 Other
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(המשך) הכללי התשלומים מאזן ז/2. לוח

Table vii/2.  Global balance of payments (cont.)
S million דולר מיליוני

§19721973

Iסעיף /VDtנטוחובה נטו7amזכותזבות Itemזכות
| CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

קצר למועד פרטי הון .13149187^3821419024Pirvate shotrterm capital13.
(13.3 עד 13.1)(13.1 through 13.3)
הלוואות 13.18782568892113.1 Loans

מסחרי אשראי 13.2621013994101713.2Trade credits
והתחייבויות נכסים 13.34\525213.3 Other assets and

liabilitiesאחרים

ארוך למועד ממשלתי הון .14701291410910275635Government longterm14.

(14.6 עד 14.1)capital (14.1 through 14.6)
מלווה איגרוח 14.130011618450214335914.1 Independence tf deve

והפיתוח lopmentהעצמאות bonds
ויבוא יצוא מבנק 14.20665514.2 Eximbank
ממשלת הלוואות 14.33001031973429924314.3 U.S. Government loans
הברית ארצות

אחרות הלוואות 14.495583761214014.4 Other loans
מסחרי אשראי 14.565145114.5Trade credits

לשיקום העולמי הבנק 14.63312114.6 Accounts with IBRD
(הלוואות) (Loans)ופיתוח

קצר למועד ממשלתי הון .153673373938,Government shortterm15.
(15.2 פלופ 15.1)capital (15.1 plus 15.2)

הלוואות 15.13661253534115.1 Loans
מסחרי אשראי 15.20121244015.2 Trade credits

מרכזיים מונטריים מוסדות .16_570570_544544Central monetary institutions16.
(16.6 עד 16.1)(16.1 through 16.6)
המטבע קרן 16.13333353516.1 Accounts with IMF
הבינלאומית

חוץ במטבע נכסים 16.250550548848816.2 Assets in foreign
currency

זהב 16.3442216.3 Gold
הנובעות יתרות 16.4222216.4 Bilateral balances

מסחריים מהסכמים
פיקדונות 16.5665516.5 Deposits
הלוואות 16.63232202016.6 Loans

מונטריים מוסדות .17_9999_3434Other monetary institu17.
(17.5 עד 17.1) tionsאחרים (17.1 through 17.5)
תוץ במטבע נכסים 17.145645612112117.1 Assets in foreign

currency

פיקדונות 17.236436435135117.2 Deposits
הלוואות 17.36627027017.3 Loans

ערך ניירות 17.4117717.4 Securities
אחר 17.51414131317.5 Other

זכויות של 1414Allocationofהקצאות special drawing rights
מיוחדות משיכה

נטו והשמטות 56561717Netטעויות errors and omissions
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האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום  ז/3. לוח
דולר מיליוני

וקנדההכלטל השטרלינגארה'ב אזור
talToU.S.A. and Canada .. Sterling Area.

חובהזכותחובהזכות . זכות nnin
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

1 968

, סחורות
י שירותים

649. 1,003219 .126123231 ;..■■.

498806287 19687.122 ';.'
חדצדדיות ;45214העברות 2 220331

הון :246תנועת  157109

רבצדדיות, 'עסקות 22 .191 2 ■ 

נטו והשמטות טעויות
1 969■ :""

anD 1 סחויית
' שירותים

7461,177278 147<':145 .241
542989427 200103136

חדצדדיות 47815העברות 24831

הון 450תנועת 34318

רבצדדיות, 35233עסקות 79

נטו והשמטות טעויות

1970

, סחורות
י שירותים

8091,296298 162148215
6011,354784 210112140

וודצדדיות 67824העברות 26038

הון 620תנועת 586.... ' .'34
רבצדדיות, 34136עסקות 91" 

נטו והשמטות .טעויות

1971
> סחורות
י שירותים

9941,659399 197186271
8801,442696 291145162 I,

חדצדדיות 78216העברות 43745
1 הון 453תנועת 33154

רבצדדיות. 8161עסקות 3 .
נטו והשמטות טעויות

§1972
ן סחורות
י שירותים

1,2121,803359 242234360
1,0131,532765 342165215

חדצדדיות 1,0607העברות 59451

1 הון 8תנועת 313.11
רבצדדיות, 56367עסקות 136

נטו והשמטות טעויות

1973

> סחורות
י שירותים

1,5322,724499 283276464
1,2092,6141,586 429190256

חדצדדיות 2,1968העברות 1,60791

1 הון 426תנועת  ■ 49816
רבצדדיות, 17732עסקות 179

נטו והשמטות טעויות

מיוחדות משיכה זכויות של הקצאות כולל 1
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Table vii/3.  Summary of regional balance of payments estimates
S million

ממוין ובלתי אחר אזור
סובייטיOECDאזור Otherאזור and unallocated
AreaOECDSoviet Area

area

■ חובהזבותחונהזבותחובהזבות 

CreditDebitCreditDebitCreditDebit

1 968

25839918 18124136Goods ן ... .
< f.o.b. basis

Services < : 1632801 151116

17713 227Transfer payments
7 417Capital movements

89j79Multilateral settlements, net errors and
omissions

1969

304
187

498
314

23 23
2 2

127
50

137
110

Goods 1. ._ t ._/ > f.o.b. basisServices <

176j3  2311Transfer payments
851 5Capital movements
61 553Multilateral settlements, net errors and

omissions

1970

320
207

583
. 295

32 20
2 .2

159
70

168
133

Goods ן
o . \ f.o.b. basisServices J

3013 7921Transfer payments
5315Capital movements

18 : ' 1415Multilateral settlements, net errors and
omissions

1971

388
335

751
369 :

28 16
4 5

207
104

210
211

Goods ן , , , .
_ . < f.o.b. basisServices <

2853 1513Transfer payments
119 31468Capital movements'

7 11162Multilateral settlements, net errors and
omissions

§ 1972
492
373

837
362

31 15
2 7

229
126

216
179

Goods }
_ . >. f.o.b. basisServices J

391j3 2223Transfer payments
278133Capital movements1

222 1154Multilateral settlements, net errros and
omissions

1973
6541,28143 19300437Goods /...

Services } fOb■ basls 4434408 8139324
42312 3725Transfer payments
87'143Capital movements'
115 23398Multilateral settlements, net errors and

omissions

l Include allocation or special drawing irghts.
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התשלומים.האזוריים מאזני אומדן ♦4/t לוח
1973

דולר מיליוני

סעיף

הכל סף
Total

וקנדה ארחיב
U.S.A. and Canada

השטרלינג אזור
Sterling area

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חוגה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

ושירותים סחורות
(9 עד 1)

2,7415,3382,5977122,0851,373466720254

ויבוא יצוא סחורות: .1
פויב) (לפי

1,5322,7121,180283499216276464188

מונטרי לא זהב .21212

סחורות וביטוח הובלה .3
(3.2 פלוס 3.1)

2109012035296411229

הובלה 3.12037512834259371027

ביטוח 158143422ר3.2

אחרת הובלה .416425692547218143117

אחר ביטוח .51581812310829211927

חוץ נסיעות .6233108125114338116124

מהשקעות הכנסה .7
(7.2 פלוס 7.1)

2403521121521984671710

ישירה השקעה 7.12727151522

אחרת השקעה 7.224032585152183317158

לנמ"א ממשלה, .8191,3481,329121,1901,17824442

אחרים שירותים .918527994525641821j

חדצדדיות העברות
(11 פלוס 10)

2,19682,1881,6071,6079191

פרטיים לגורמים העברות .10
(10.4 עד 10.1)

1,39181,3838118119191

מגרמניה אישיים פיצויים 10.1
ומאוסטריה

264264

במזומן מוסדות ע''י העברות 10.27377375345346262

במזומן פרטיות העברות 10.33704366271


2712929

מוסדות עיי העברות 10.4
בסחורות ופרטים

2041666


ממשלתיות בין העברות .11805805796796
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Table vii/4.  Estimates of the regional balance of payments
1973

8 million

oecd *זור
OECD area

סובייטי ■wr
Soviet area

ובלתי אחר אזור
unallocated area

ממוין
Other £

rvut
Credit

חובה
Debit

נטו זנות
Net

Credit

nirt
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

rain
Debit

נט /twr
Net
Credit

Item

1,0971,721624275124439761322GOODS AND SERVICES
(1 through 9(

6541,269615194324300437137Merchandise: exports and imports
(both f.o.b.(

1.

1212Nonmonetary gold2.

11642745231358Freight and merchandise insurance
(3.1 plus 3.2(

3.

1143579523133103.1 Freight

275223.2 Insurance

589436121375720Other transport4.

56542Other insurance5.

76334311
26293Travel6.

81765225959Investment income (7.1 plus 7.2(7.

664A7.1 Direct investment

8170112255557.2 Other

4979311716Government, n.e.c.8.

52448116215795Other services9.

423142232173667TRANSFER PAYMENTS (10 plus 11(

42342332163657Private (10.1 through 10.4(10.

264264
10.1 Personal restitutions from

Germany and Austira

89
89525210.2 Remittances by institutions in

cash

65652252310.3 Personal remittances in cash

553
364210.4 Personal and institutional

transfers in kind



1
■10

10Government11.

187 התשלומים ///a;



(המשך) האזוריים התשלומים מאזני אומדן  ז/4. לוח
1973

דולר מיליוני

הכל וקנדהסך השטרלינגארה"ב אזור
Total. and CanadaU.S.ASterling area

סעיף
זכות
Credit

rain
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זגות
Net
Credit

npt
Credit

חובה
Debit

נטו זבות
Net
Credit

נטו מונטרי וזהב הון 42642649849816תנועות 16
(17 עד 12)

(12.112.9) ארוך למועד פרטי הון .12344344171171 1313

(בישראל) ישירה השקעה 12.1136 ;136109109 22

ישראליים ערך ניירות 12.23737323255

בחויל השקעה 12.3 

הלוואות 12.413513518182 2
מסחרי אשראי 12.5252522_ 1212

ויבוא ליצוא מבנק 12.615151515 
ארה"ב ממשלת 12.7,מלוות ■111j

 

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 12.833 

אחרים והתחייבויות נכסים 12.966 

עד 13.1) קצר למועד פרטי הון .13242488 2323
(13.3

הלוואות 13.12121131355
מסחרי אשראי 13.277 

אחרים והתחייבויות נכסים 13.3525255 1818
עד 14.1) ארוך למועד ממשלתי הון .14635635584584j1

(14.6
ופיתוח העצמאות מלווה איגרות 14.1359


359346


346j1

ויבוא ליצוא מבנק 14.25555
ארה'"ב ממשלת הלוואות 14.3243243243243

אחרות הלוואות 14.44040 

מסחרי אשראי 14.511

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 14.611 

פלוס 15.1) קצר למועד ממשלתי הון .151155 

(15.2
הלוואות 15.11155 

מסחרי אשראי 15.2 

עד 16.1) מרכזיים מונטריים מוסדות .1654454431231253 53
(16.6

הביךלאומי המטבע קרן 16.13535 

חוץ במטבע נכסים 16.248848831131153 53
זהב 16.322 

מסחריים להסכמים בקשר יתרות נ 6.422 

פיקדונות 16.5551j
 

הלוואות 16.62020 

עד 17.1) אחרים מונטריים מוסדות .1734346868 

(17.5
והלואות חוץ במטבע נכסים 17.1121121424220 20

זרים לבנקים
זרים מבנקים והלואות פיקדונות 17.2351351245245 2222

לזרים הלוואות 17.32702701021021 1
ערך ניירות 17.47733331 1

אחר 17.513
13 

משיכה זכויות של הקצאות 
מיוחדות

טעויות רבצדדיות, 1717732732עסקות 179179

(נטו) והשמטות
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Table vii/4.  Estimates of the regional balance of payments (cont.(
1973

S million

Item

ממוין ובלתי אחר אזור
Other <S unallocated area

נטו זכות
Net

Credit

rain
Debit

זכות
Credit

סובייטי אזור
Soviet area

נטו זכות
Net
Credit

nnin
Debit

זבות
Credit

oecd אזור
OECD area

נטו /jur
Net
Credit

חובה
Debit

זבות
Credit

NET MOVEMENTS OF CAPITAL
AND MONETARY GOLD
)12 through 17)

12. Private longterm capital (12.112.9)
12.1 Direct investment (in Israel)
12.2 Israeli common stocks
12.3 Investment abroad
12.4 Loans
12.5 Trade credits
12.6 Eximbank
12.7 U.S. government loans
12.8 Accounts with IBRD
12.9 Other assets and liabilities

13. Private shortterm capital (13.1
through 13.3)
13.1 Loans
13.2Trade credits
13.3 Other assets and liabilities

14. Central government longterm ca
pital (14.1 through 14.6)
14.1. Independence and develop

ment bonds
14.2 Eximbank
14.3 U.S. Government loans
14.4 Other loans
14.5 Trade credits
14.6 Accounts with IBRD

15. Government shortterm capital
)15.115.2)
15.1 Loans
15.2 Trade credits

16. Central monetary institutions
)16.1 through 16.6)
16.1 Accounts with IMF
16.2 Assets in foreing currency
16.3 Gold
16.4 Bilateral balances
16.5 Deposits
16.6 Loans

17. Other monetary institutions
)17.1 through 17.5)
17.1 Assets in foreign currency

. and loans to foreign banks
17.2 Deposits and loans from

foreign banks
17.3 Other loans to foreigners
17.4 Secuirties
17.5 Other

ALLOCATIONS OF SPECIAL
DRAWING RIGHTS

MULTILATERAL SETTLEMENTS,
NET ERRORS AND OMISSIONS

143

75

143  _

55
8


8

5


5
1

1

3


3
66
2626



77
1919

7


7

99

75  

3535
1919

22
11

44
2020

4444

44

5353

13  13 

398  398 23  23

87  87

165165 
3737

114114 
1414 

35


35


1313

4848
4343

3 

40  40

66

6


6


104104

105105

1


1

5858

5959

 88

114 114
27 27

115  115
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חוץ במטבע נטו נכסימ  ז/5. לוח

דולר מיליוני

19551960196219651967

[(0601 הכל 67.2215.8410.9617.6781.9סך

הכל סך חוץ במטבע ברוטו סיס כ נ .189.2270.2506.0748.5968.2
[(4) ד ע (2)1

ישראל בבנק .250.4213.2419.6643.0714.6

1.16.347.368.368.4זהב

49.3206.9372.3574.7646.2אחר

אחרים כספיים במוסדות .338.80.813.921.3133.6

למשכנתאות ובבנקים מסחריים בבנקים .456.272.584.2120.0

חוץ במטבע זרים של 522.054.495.1130.9186.3.פיקדונות
הכל בישראלסך בבנקים המוחזקים

[(7) + (6)]

ישראל בבנק .80.40.71.0

פרטיים בבנקים .722.054.494.7130.2185.3

מחו"ל בנקים ידי 5.825.38.320.422.2על

מחול2 פרטייט ידי 16.229.186.4109.8163.1על

מקומיים. לבנקים ההלואות את גם כוללים והפקדונות זרים לבנקים ההלואות את גם הנכסים כוללים 1971 מינואר 1

./7/7 תושבי של בפיקדונות חוץ מטבע על הפיקוח הוראות ידי על המוגדרות חוץ במטבע עולים של הפקדות כולל 2
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Table vii/5.  Net assets in foreign currency

$ million

196819691970§1971§19721973

684.9401.5395.9448.01,073.01,562.1TOTAL [(1H5([

916.2729.1848.71,445.02,420.23,305.8L Gross assetsin foreign currency  Total
IV) through W[

662.8412.4458.6732.01,229.51,809.82. With the Bank of Israel

68.545.753.443.443.446.3Gold

594.3366.7405.2688.61,186.11,763.5Other

91.649.524.435.957.1168.S3. With other monetary institutions

161.8267.2365.71 677.11,133.61,327.54. With commercial and mortgage
banks

231.3327.6452.8997.01,347.21,743.75. Foreigners' depositsin foreign currency

in local banks  Total [((5) + (7([

1.031.038.510.74.61.86. With the Bank of Israel

230.3296.6414.31 986.31,342.61,741.97. With private banks

59.686.7 .96.9458.1670.0837.9By banks abroad

170.7209.9317.4528.2672.6904.0By private persons2

J Since January 1972 the assets include also loans to foreign banks and the deposits includealso loans to local banks.
2 Including deposits of immigrants in foreign currency, which were denned by the regulations of the Foreign Exchange
Controller as deposits of foreigners.

191 התשלומים מאזן



חוץ גמטבע המדינה חובות ז/6. לוח

Table vii/6.  Foreign exchange obligations of the state

End of year, $ million דולר מיליוני שנה, סוף

195519601965196819691970197119721973Itemסעיף

הכל 450.2646.11,225.71,902.32,123.62,621.73,429.74,081.55,093.0TOTALסך

1.חובות
ישירים

398.3553.8894.61,536.41,725.62,055.42,677.23,127.23,864.71 . Direct obligations

ארוך מועד 1.1
פלוס 1.1.1)

(1.1.2

341.9506.2872.71,536.11,704.91,979.32,575.83,082.83,838.11.1 Long term
)1.1.1 plus 1.1.2)

אגרות 1.1.1
מלווה

ופיתוח עצמאות

198.3388.6531.8795.3884.21,019.91,204.21,391.31 ,746.91.1. i Independen
ce Si. develop
ment bonds

אחרים 1.1.2143.6117.6340.9740.8820.7959.41,371.61,691.52,091.21.1.2 Other

מועד 1.2
בינוני

41.633.77.4


10.448.868.737.318.51 .2 Intermediate
term

קצר מועד 1.314.813.914.50.310.327.332.77.18.11.3 Short term

ערבויות .2
חוב לתשלום

.5J925.4134.6121.6129.6157.8182.7247.1277.72. Guaranteed
obligations

ארוך מועד 2.111.711.3120.8114.8120.8146.0§138.3209.4246.62.1 Long term

בינוני מועד 2.223.911.612.36.88.88.839.437.231.12.2 Intermediate
term

קצר מועד 2.316.32.51.5


3.05.00.5


2.3 Short term

בערבות .3
להמרת
מטבע


59.6176.7236.9264.1380.9505.1623.0858.23. Guaranteed of

convertibility

ארוך מועד 3.1
23.863.4123.1, 168.6233.8344.0429.8612.63.1 Long term

בינוני מועד 3.2
13.120.126.325.247.654.175.7150.13.2 Intermediate

term

קצר מועד 3.3


22.793.287.570.399.5107.0117.595.53.3 Short term

התחייבויות .4
פרטיות

ערבות ללא

 .7.319.87.44.327.664.784.292.44. Non guaranteed
private obligations

ארוך מועד 4.1


0.44.83.63.30.116.717.12.64.1 Long term

בינוני מועד 4.2
0.3


2.410.25.13.04.2 Intermediate

term

קצר מועד 4.3


6.615.03.81.025.137.862.086.84.3 Short term
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חוץ סחר חי. פרק

עם בט"נ סיווג על המבוסס הנוכחי3,
היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
הסעיפים חלזקת את הכולל היצוא"*' סתורות
היצוא לצורכי בהתאם בט"נ סיווג של הראשיים

הישראלי.

סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה בשנתון
לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה וסוגי

ספרות). ושתי אחת ספרה
ישראל של החוץ סחר על מפורטים נתונים
הקודמות, השנים עם בהשוואה 1973 בשנת
לסיווג בהתאם והיצוא היבוא של פירוט כולל
בפרסום הופיעו ארצות, ולפי סחורות לפי בט"נ'
לירחון רבעשנתי ובמוסף 463 מסי מיוחד
ינואר ,4 מסי חוץ סחר של לסטטיסטיקה
יצוא  וו חלק יבוא;  ו חלק ,1973 דצמבר

זה). מבוא בסוף רשימה (ראה

הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
היבזא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
השימזש הסחורות. של הראשוני הייעוד לפי
מיי שונה מיובאות סחורות מספר שלי 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

cost,) c. i. f. לערך בהתאם נרשם היבוא .6
גם מסוימים, במקרים שכולל, (insurance, freight

והסגרים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני
ארצות עם בסחורות למסחר מתייחסים זה

לים. שמעבר
את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
ושומרון, (יהודה המוחזקים השטחים עם המ&חר
נתונים הגולן). ורמת סיני וצפון עזה רצועת
ושאין בלבד גולמיות הערכות שהם אלה,
במספרים רק משתקפים מתאים, פירוט לגביהן
גם (ראה החוץ סחר מאזן ח/1, בלוח הכלליים
זה). בשנתון כ"ו ופרק להלן ו14 8 סעיפים
בתחנות העברות גם כוללים אינם הנתונים
מארצות יבוא סחורות של הישראליות המכס
המוחזקים לשטחים והמיועדות לים שמעבר
שמקורן לים שמעבר לארצות יצוא סחורות ושל

המוחזקים. בשטחים

הסחורוית סיווג
שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
s. i. t. c.  מתוקן  (סיט"ק המסחר" של
של הבינלאומי התעריף ו"סיווג (Revised 1

? (b. t. n.  (בט"נ בריסל"

בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג .1

מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתחבורה). ציוד מכונות, כימיקלים, גלם, חומרי
ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי

המקור.

בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט .2
החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה שממנו
של החוץ סחר בסטטיסטיקת בט"נ סיווג לפי
הישראלי המכס תעריף לפי מוצג ישראל

Standard International Trade Classification, Revised. United Nations Statistical Office. New 1

York, 1961
Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff. Customs Cooperation Council. 2

Brussels, 1955
.1961 בדצמבר 21 מיום ,1238 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו 3

תשל"ג. ירושלים האוצר, משרד ,423 והבלו, המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות "סיווג 4
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ששוחררו המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה
הערבונות, .31 xm 1973 עד שחוסל ערבון נגד
התאריך עד ואשר 1973 שנת במשך שניתנו
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו' לא הנ"ל
בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות

השחרור.

לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכי "סך .8
בסך המכס. ידי על ששוחרר המיובאות הסחורות
מהשטחים הסחורות יבוא נכלל לא הזה הכל
וצפון עזה רצועת והשומרון, (יהודה המוחזקים
מיליון כ41 הוא הזה היבוא אומדן סיני)!

ב1973. דולר מיליון וכ68 ב1972 דולר

הסחו לזרם מתייחס נטו" היבוא הכל "סך .9

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 .10

ישר בלירות היבואן הוצאות הכל סך פירושו
םי"פ יבוא ערך (ז"א היבוא עבור אליות
מחולק היבוא) מסי וכל ישראליות בלירות
לכן משקף זה ממוצע בדולרים. היבוא בערך
בהר ההן המסים בשיעורי הן השינויים את
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
(הפרש סובסידיה או חיובי) (הפרש היטל
תשלום מטילה הממשלה כאשר (ב) שלילי).
יבוא למוצרי סובסידיה) מעניקה (או נוסף

לחקלאות"). השוואה "קרן (כגון:
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
.(7 סעיף (ראה 31 xn 1973 עד סולקו אשר

היתר: בין נכללים, היבוא" הכל ב"סך .11

ו עולים של אישיים חפצים

מכם"). לצורכי ("ערך סבלות והוצאות רציף דמי
היבוא, בערך שנכללו אלו, מקומיות הוצאות
וב דולר מיליון ב34.6 1972 בשנת הסתכמו
נרשם היצוא דולר. מיליון ב53.1 1973 שנת
ההנחה ניכוי לפני (free on board) f. o. b. בערך

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,
חפצים כגון: עסקות של החוץ, סחר מנתוני ניכוי
מס דוגמאות ותיירים' דיפלומטים של אישיים
וכד' קולנוע סרטי מוחכר, ציוד זהב, חריות,
מערך המקומיות ההוצאות ניכוי ידי על וכן
יבוא מסתכם האלו ההתאמות לאחר היבוא.
מיליון ב1,765 (f. 0. b. בסיס (על מוצרים
ב1973. דולר מיליון ו2,661 ב1972 דולר
ב1,083 הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים יצוא
דולר מיליון ו1,364 ב1972 דולר מיליון

ב1973.

הארצות סירוג
החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה; ארץ

לישראל. שיובאו הטובין על
החשבון נשלח שאליה הארץ יעד: ארץ

מישראל. שיוצאו הטובין על

יבוא

המיוחדת(^60?8 לשיטה בהתאם נרשם היבוא .7
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
,1972 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף פרים
לגבי זה בשנתון תוקנו 24 בשנתון שפורסמו
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
.1973 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
בשנתון המובאים 1973 לשנת היבוא מספרי
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החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .16
אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
על הסופיים הנתונים אלה. סחורות של הסופי
לאחר מתקבלים הדר פרי של היצוא ערך
תיקון המאפשרים החשבונות של סופית הסדרה
פרי יצוא על המספרים הסטטיסטיים. הנתונים
בשנתון המובאים '1972 לשנת עד הדר
לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עלולים 1973

היתר: בין נכללים היצוא" "כל ב"סד .17

מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים
ו הארץ את שעזבו

ומטוסים לאניות המסופקים ומזון דלק
(נכללים ישראליים ואויר ים בנמלי זרים

;(1969 שנת מנתוני החל ביצוא
בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן

דואר!
ומטוסים. אניות

היצוא": הכל ב"סך נכללים אינם .18
על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
או לסניפיהן מקומיות תעופה חברות ידי

לארץ! בחוץ נציגיהן
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך לכן
הכו תחת מופיעים אלה משלוחים וכד'.

ו מוחזר" "יבוא תרת
ערובה; ממחסני יצוא

חוקי. הילך בעלות מטבעות יצוא

מקורות
המו הטפסים משטשים הנתונים כמקורות .19
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות גשים
ויצוא). יבוא (רשימתי סוכניהם או היצואנים

סיכו כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים מים
מוצרים. קבוצות של החוץ סחר את המרכזים

והכמויות המחירים מדדי
של ממוצע כערד מחושבים המחירים מדדי
השינוי אין שבהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא

תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים
בחזרה: נלקחו ולא

בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן
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 .12
מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

ו קבלניות עבודות
ערובה! למחסני יבוא

מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
המסו ,(dunnage) ומילוא (ballast) זברית
בחוץ ישראליים ומטוסים לאניות פקים

לארץ!

(פרטי חוקי הילך בעלות מטבעות יבוא
ו72.01.2000). 72.01.1000 המכס תעריף

יצוא

הסט הרישום תאריך ,1962 בנובמבר החל .13
התרת של התאריך הוא היצוא של טיסטי
נקבע כן לפני המכס. ע"י ליצוא הרע.ימון
רשימוני הגשת תאריך לפי היצוא רישום תאריך

המכס. לשלטונות היצואן ידי על היצוא
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .14
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 יוכ189 ב1972 דולר מיליון כ137

ב1973.

ברו "ליצוא מתייחם נטו" היצוא הכל "סך .15
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".
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המדדים של והכיסוי השיטות של מלא תיאור את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערר
לישראל הסטטיסטי לירחון ב' בנספח מופיע אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי

.1963 .8 מס' חוץ' סחר  ג' חלק אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת
באינ החוץמשמשים, סחר בנתוני מספיקה
המחי ומדדי המחירים במחיר, לשינוי דיקטורים

>בןא >>עןך> סקר לארץ. בחוץ המתפרסמים מוצרים של רים
של המשקלים לפי מחושבים המחירים מדדי

בשנ פורסמו הסקר של עיקריות תוצאות מתקב הכמות מדדי ואילו השוטפת התקופה
י כיהיו תונים המחיר. במדדי הערך מדדי חלוקת ידי על לים

;233230 ע"ע  1970,21 שנתון הקוד השנה בסים על מחושבים המדדים
;243240 ע"ע  1971,22 שנתון =11968 בסים על ומוצגים משורשרים והם מת,
.219216 .ע"ע  1972,23 שנתון .100
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פרסומים

 (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)

סיכר  (1966) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (230)
סחורות לפי והיבוא היצוא כלליים! מים

היצוא  (1966) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (231)

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

סיכו  (1967) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (250)
ארצות לפי סחורות יבוא כלליים! מים

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

היצוא (1967) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (252)

סיכו  (1968) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (277)
ארצות לפי סחורות יבוא כלליים! מים

היבוא (1968) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (278)

היצוא  (1968) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (279)

(1969) ישראל של החוץ סחר (307)

(1970) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (347)

(1971) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סתר (390)

כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (433)
(1972)

(1973) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (463)

טכניים 9רםומימ
וסחו ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר (6)

1958 רות)
היצוא סחורות קטלוג (16)

היצוא סחורות סיווג (25)
3) סטטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח (39)

כרכים)

מיוחדים 3רםוטים
(1951) ישראל של החוץ סחר (5)

(1953 עד 1952) ישראל של החוץ סוור (23)

(1957) ישראל של החוץ סחר (76)

(1958) ישראל של החוץ סחר (88)

(1959) ישראל של החוץ סחר (99)

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

(1960) ישראל של החוץ סחר (114)

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

(1961) ישראל של החוץ סחר (126)

לפי (פירוט (1961) ישראל של החוץ סתר (132)
וסחורות) ארצות

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

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

 (1962) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר ו142)
הסחורות ולפי הארצות לפי פירוט

 (1962) 1v חלק ישראל, של החוץ סחר (143)
הארצות לפי העיקריות הסחורות פירוט

 (1963) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (160)
הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים: סיכומים
 (1963) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (161)
העיקריות הסחורות הסחורות, לפי הארצות

הארצות לפי
סי  (1964) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (183)
הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים, כומים

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

הארצות
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החוץ סחו* מאזן  ח/1. לוח

ברוטו יבוא
Gross imports

מוחזר יבוא
Returned imports

נטו יבוא
Net imports

ברוטו יצוא
Gross exports

מוחזר יגוא
Returned exports

123 = 1245

דולריםאלפי
1949253,0891,183251,90628,495
1950302,0321,707300,32535,147
1951383,7442,062381,68244,754
1952324,0491,788322,26143,489
1953282,0862,157279,92957,636

1954290,3423,094287,24886,300
1955336,8382,385334,45389,056
1956378,4262,833375,593107,135634

1957434,9362,107432,829141,2531,126

1958423,1062,176420,930140,6171,515

1959429,9692,678427,291178,7662,383

1960502,6787,032495,646216,6055,329

1961591,9868,074583,912245,2806,198

1962634,5348,312626,222279,1977,794
1963672,08610,099661,987351,49413,209

1964837,49121,991815,500372,35020,549
1965835,81121,288814,523429,59123,496
1966838,22421,133817,091503,44426,518

1967777,87420,939756,935554,45337,208

'1967779,87420,939758,935569,00037,208

19681,120,78427,5921,093,192639,21937,114

119681,134,96327,5921,107,371690,06237,114

19691,332,49328,1171,304,376729,31040,613

'19691,346,34928,1171,318,232797,24040,613

19701,461,97528,4781,433,497778,73545,113

119701,480,34128,4781,451,863852,58745,113
19711,833,28521,6801,811,605957,60942,548

11971§1,863,60521,680§1,841,925§1,059,98242,548

1972§1,986,98025,618§1,961,362§1,146,97247,134

11972§2,027,69425,618§2,002,076§1,284,02047,134

19732,987,27543,6662,943,6091,448,65967,169

119733,055,20443,6663,011,5381,637,15967,169

צה"ל. עיי המוחזקים השטחים עם הסחר את כולל 1
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Table viii/1.  Balance of foreign trade

נטו יצוא
Net exports

על היבוא כאחוזעודף לגולגולתהיצוא Tradeהמסחר per capita
היצוא

Excessof imports
over exports

מהיבוא
Exports as eY
of imports

יבוא
Imports

יצוא
Exports

המסחרי הגירעון
Trade deficit

6 = 457 = 368 = 6:3910U

$ thousandדולריםDollars

28,495223,41111.324127214

35,147265,17811.723728209

44,754336,92811.725530225

43,489278,77213.520127174

57,636222,29320.617035135

86,300200,94830.017051119

89,056245,39726.619251141

106,501269,09228.420558147

140,127292,70232.422472152

139,102281,82833.021170141

176,383250,90841.320785122

211,276284,37042.6234100134

239,082344,83040.9269110159

271,403354,81943.3273118155

338,285323,75251.1278 ,142136

351,801463,69943.1329142187

406,095408,42849.5317158159

476,926340,16558.4311181129

517,245239,69068.327919188

531,792227,14370.128019684

602,105491,08755.1389214175

652,948454,42359.0394232162

688,697615,67952.8451238212

756,627561,60557.4456262195

733,622699,87551.2481246235

807,474644,38955.6488271217

915,061896,54450.5589297292

§1,017,434§824,49153.7§598§330§268

§1,099,838§861,524§56.1§617§346§271

§1,236,886§765,190§61.8§630§389§241

1,381,4901,562,11946.9899422477

1,569,9901,441,54852.1920480440

1 Incl. trade with the Administered Territories by the I.D.F,
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וערן מחיר נפח, מתי  ויצוא יבוא  ח/2. לוח
Table viii/2.  Imports and exports  indices of volume, price and value

Base: 1968=100 הבסיס:

1 חליפין תנאי
Terms of
trade1

Exports יצוא

ערך
Value

מחיר
Price

נפת
Volume

Imports יבוא

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Volume

Indexes
93
93

90
99
92
89
93

94
97
95
97

101

99
100
100

99

99
100
98

14

17

22

21

28
34

38

44
55

58
67

79

87
100
114

121

150

180
226

95
100

104

102

92
89

90

89

93

93

97
103

101

100
105

104

108

116

145

15

17

21

21

31

38

42

49

59

62

69

77

86

100

109

117

138

155

158

31

35

40

39

40
46

54
58

62
77
75

75

70
100
119

130

162

1'76

267

מדדיס
102

108

116

103

100

100

97

95
96
98
100
102

102

100
105

106

109

116

148

30

32

34

38

39

46

56

61

64
78
75

73

68

100
113

123

148

152
180

1955
1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964
1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972
1973

Percent change from previous year קודמתי. לעומת שנה כל השינוי, אחוז
19567613135210

19576714244293
19581211202410

19593324810337
19601801523321j

196122317111124

19621127171161

1963517204253

1964222245052

196542j114152

1966320126184

122102ך0ך1967

196847243161151

19691351995140

19709197071
197121325184230

1972269127201

1973182851225263

1 Export pirce index divided by import price index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מתירי מדד 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי עיקרי, עגף לפי יצוא, מדדי  ח/3. לוה
Table viii/3.  Indices of exports, by main branch and indices of imports,

by economic desitnation
Base : 1968=100 הבסיס:

1973

עיר
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

1972

ערך
Valuei

מחיר
Price

נפת
Vo
lume

1971

עיר
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

1970

עיר
Value Price

נפח
Vo
lurae

TOTAL

Main branch

Agriculture

Thereof: citrus fruit

Industry

Industry (except
diamonds)

Diamonds

Exports יצוא

226 145 158 180 116 155 ISO 108 138 122 104 117

152 125 123 141 107 132 137 105 130 115 99 115

125 121 103 123 108 114 129 108 120 98 100 98

242 148 164 188 118 159 152 109 140 123 106 U7

221 134 165 189 111 171 168 106 159 136 105 130

269 165 164 186 128 146 132 115 116 107 106 100

הכל סך

עיקרי ענף

חקלאות

הדר פרי מזה:

תעשייה

(פרט תעשייה
 ליהלומים)

יהלומים

ortיבוא sImp

הכל 123106130148109162152116176180148267TOTALסך

כלכלי Economicייעוד
destination

תצרוכת נכסי
ישירה) (לצריכה

121106128141117165157128202186161300Consumer goods (for
direct consumption)

קיימא בני :122106129145108156184116213238141336Thereofמזה: durable
consumer goods

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

119103124134107144143114163164148242Production inputs (raw
materials)

יהלומים מזה:
נולמיים

98989713896133175107186201135270Thereof: rough
diamonds

השקעה 138$10149197113222177117208229144330Investmentנכסי gooods
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סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים אלפי

Mfcfh**■■סמל ***** ****

Importsיבוא
משנה וסרג jno

1970§1971§19721973

הסחורות 1,461,9751,833,2852,987,275כל 1,986,980

חיים0 ובעלי 161,210183,676300,735מזון 192,719

חיים00 4021,2722,708בעלי 2,074
בשר01 ועיבודי 22,76532,51063,223בשר 29,390
וביצים02 חלב 4,3937,24311,365מוצרי 10,627
דגים03 ועיבודי 3,9415,8967,658דגים 5,555
דגנים04 ועיבודי 85,07886,723144,189דגנים 79,913

טחונה בלתי חיטה 30,22720,17639,958מזה: 19,129
טחון בלתי 7,1517,08716,881תירס 7,384

וירקות05 8,8619,07515,101פירות 11,946
הדר פרי 2,1091,9992,637מזה: 2,447

משומרים 2,6281,5424,257פירות 3,685
סובר06 ועיבודי 14,84722,17034,963סוכר 34,746
תבלינים07 קקאו, תה, 13,25712,57716,427קפה, 12,178

ומוצריהם
קפה 7,0646,3639,017מזה: 5,955

חייט08 לבעלי 6,4684,5173,315מזון 4,581
שונים09 מזון 1,1981,6941,786עיבודי 1,709

וטבק1 6,2886,9439,414משקאות 7,444

8731,0262,114משקאות11 1,479
טבק12 ועיבודי 5,4155,9177,300טבק 5,965

מעובדים2 בלתי 113,162144,529214,147חומרים 140,945
למאכל ניתנים שאינם

מעובדים21 בלתי ועורות פרוות 3,4773,7596,242שלחים, 5,539
שמן22 וגרעיני שמן אגוזי שמן, 29,34554,46876,201זרעי 44,330
סינתטי23 גומי כולל מעובד, בלתי 10,0748,61611,414גומי 7,119

שנית מופק וגומי
ושעם24 עצים נסורת 24,71329,81448,519עצים, 34,267

מעובד או מעוצב עץ 15,29018,72731,508מזה: 20,925
פשוט

נייר25 ופסולת עץ 8,75810,27311,788ציפת 10,445
מעובדים26 (שאינם טקסטיל 16,28615,96929,188סיבי 19,682

ופסולת tלחוטים)

כותנה 1,9131,8072,955מזה: 1,765
7,2236,92914,333צמר 9,937

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 10,7499,71013,247דשנים 10,384
מתכתיים28 וגרוטאות 5,8777,28313,344מחצבים 6,247
החי29 מן מעובדים בלתי 3,8834,6374,204חומרים 2,932

הצומח ומן

סיבה3 שמני מינרלי, 70,93390,496209,280דלק 98,168
דומים וחומרים

פחם32 ולבני קוקס פחמי 799731853פחם, 633
נפט33 ומוצרי 70,13389,763208,419נפט 97,524
128גזים34 11
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division

S thousand

Exportsיצוא
Section and divisionCode

19701971§19721973
No.

00
01
02
03
04

05

06
07

£0
09

11
12

21
22
23

24

25
26

27
28
29

32
33
34

ALL COMMODITIES

Food and live animals

Live animals
Meat and meat preparations
Dairy products and eggs
Fish and ifsh preparations
Cereal and cereal preparations
Thereof: wheat, unmitled

maize, unmilled
Fruit and vegetables
Thereof: citrus fruit

fruit preserves
Sugar and sugar preparations
Coffee ,tea. cocoa, spices and
manufactures
Thereof: coffee
Feeding stuff for animals
Miscellaneous food prepara ons

Beverages and tobacco

Beverages
Tobacco and tobacco manufactures

Crude materials ,inedible

Hides, skins and fur skins, undressed
Oils seeds, oil nuts and oil kernels
Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed

Wood, lumber and cork
Thereof: wood, shaped or simply worked

Pulp and waste paper
Textile ifbres (not manuf. into yarn) and
waste

Thereof: cotton
wool

Crude fertilizers Sc crude minerals
Metalliferous ores and scrap
Crude materials, animal and vegetable

Mineral fuels. lubricants and related
materials

Coal, coke and briquettes
Petroleum and petroleum products
Cases

1,146,972148,659

215,473240,723

1,8921,910
2,4976,014
2,7992,288
761929

1,1781,460

2341
191,046216,217
119,203127,841
57,81265,365

9161,455
1,1051,655

486429
11,1887,055
2,0911,740

2,2612,321

2,2592,320
2

45,964 41,334

957,609

201,720

1,357
1,646
2,663
553

1,041
0
15

181,809
123,270
47,529

941
1,369

506
8,797
1,544

1,939

1,938
1

32,721

778,735

160,459

2,440
1,401
2,640
687
859
0
26

143,197
94,074
37,049

731
1,502

811
5,829
1,173

1,679

1,678
1

37,870

04759172
4,2014,3686,3265,060

19303825

350477508639
17,159§12,80716,25919,694

12,7528,76110,30410,591
2,4682,4944,0887,386
5,3343,9105,1263,789
2,7431,0371,167887
8,064§10,04511,85115,698
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים אלפי

םמל
Importsיבוא

משנה וסוג j/e

1970§1971§19721973

ומן4 החי מן ושומנים 10,2907,88412,658שמנים 9,515
הצומח

החי41 מן ושומנים 17315591שמנים 99
הצומח42 מן ושומנים 6,3464,2599,059שמנים 5,652
הצומח43 ומן החי מן ושומנים 3,7713,4703,508שמנים 3,764

ושעוה דונג בולל עיבוד, בתהליך
הצומת ומן החי מן

99,948116,421180,800כימיקלים5 134,687

ותרכובותיהם51 כימיים יסוד 40,23646,03671,204חומרי 51,177
אורגניים כימיקלים 28,17032,73750,744מזה: 35,320

גולמיים52 וכימיקלים מינרלי 272306326זפוו 181
טבעי ומגז מנפט מפחם,

גוון,53 נותני וחומרים צביעה 6,8239,17614,268חומרי 10,574
לבורסקאות צביטה חומרי

ורוקחות54 רפואה 13,48915,13822,107מוצרי 17,855
ותכשירי55 מיבושם תמצית, 3,1143,8777,406שמני 5,017

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים56 כימיים 9091,5903,546דשנים 2,381
פירוטבניים57 873255887מוצרים 320
מחודשת,58 צלולוזה פלסטיים, 17,80320,18137,234חומרים 26,976

מלאכותיים שרפים
ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 16,42919,86223,822חומרים 20,206

מסווגות6 מעובדות 479,431576,4281,001,351סחורות 698,919
חומרים לפי

א.61 מ. נ. ל. עור עיבודי 5,8607,74111,586עור, 9,277
מעובדות ופרוות

א.62 מ. נ. ל. גומי, 6,6137,49910,022מוצרי 7,964
ושעם63 עץ 10,35412,61612,756עיבודי 12,408

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטון 27,10833,41444,258בייר, 31,888

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 47,63357,23573,180מטווים 53,551
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי 31,34737,49140,223מזה: 31,810
כותנה 1,7011,7373,607בדי 1,738

אחרים טקסטיל 6,6399,81415,417בדי 10,624

אלמתבתיים,66 מינרלים 187,993263,899531,506מוצרי 369,732
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אבנים 176,615243,561492,459מזה: 339,920
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division
(cont.(

S thousand

Exportsיצוא
Section and divisionCode

No.
1970197119721973

4,6685,8524,021 5,111Animal and vegetable oilsand fats4

506659 69Animal oils and fats41

4,6005,6803,883 5.004Vegetable oils and fats42

IS10679 38Animal and vegetable oils and fats proces43
sed, and waxes of animal and vegetable
origin

68,23281,131110,381 88,416Chemicals5

18,75922,66739,886 28,216Chemical elements and compounds51

11,50712,52223,571 15,379Thereof: organic chemicals
Mineral tar £ crude chemicals from coal,52
petroleum £ natural gas

8968811,347 1,169Dyeing, tanning and colouring materials53

5,2917,2598,473 7,357Medicinal and pharmaceutical products54

1,6452,0553,139 2,885Essential oils and perfumematerials ; toilet,55

polishing £ cleansing preparations
25,38529,93434,176 29,688Fertilizers, manufactured56

25315441 322Pyrotechnic products57
3,0452,3376,927 3,370Plastic mateirals, regenerated cellulose,58

artiifcal resins
13,18615,68315,992 15,409Chemical materials £ products, n.e.s.59

367,109450,480781,950 572,768Manufacturedgoods classiifed chielfy by6
materials

1,9562,3724,990 3,501Leather, leather manufactures, n.e.s. and61
dressed furs

16,80018,72817,685 20,701Rubber manufactures, n.cs.62
8,3047,77110,547 7,294Wood and cork manufactures (excl. furni63

ture(
2,8072,0562,300 2,258Paper, paperboard and manufactures64

thereof
39,31647,55252,017 41,894Textile yarn, fabrics, madeup articles and65

related products
22,92920,97523,987 15,911Thereof: textile yarn and thread
4,0953,7836,052 5,633cotton fabircs
9,13018,12617,076 15,119textile fabircs, other than cotton

fabircs
249,170310,575624,472 433,260Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

245,781306.398621,223 430,403Thereof: precious £ semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ♦4/n לוח

דולרים אלפי

סמל
Importsיבוא

משנה וסוג j7d

1970§1971§19721973

ופלדה67 119,564110,706195,907ברזל 119,908

וזויתונים מטילים, מוטות, 33,33829,60866,353מזה: 34,697

אוניברסליים ופחים 52,29955,97695,754לוחות 52,217
ואביזרים צינורות 7,8276,9428,406שפופרות, 11,715

אלברזליות68 38,47135,24755,789מתכות 39,280
נחושת 17,89914,79624,820מזה: 15,542

13,16713,07017,818חמרן 14,998
א.69 מ. נ. ל. מתכת, 35,83548,07166,347§מוצרי 54,911

הובלה7 וציוד 439,427612,340907,053מכונות 601,913

חשמליות71 מכונות למעט 184,781211,102289,996מכונות, 255,591
ומכשירי72 חשמליות 101,844112,882186,949מכונות 147,027

שונים חשמל
חשמלי כוח מכונות 25,14527,67554,499מזה: 40,999
חשמל לחלוקת 10,74612,34810,316ציוד 17,042

קשר 26,78632,72053,238מכשירי 40,585
להובלה73 152,802288,356430,108ציוד 199,295

בדרבים הנע מנועי רכב 76,74181,327178,042מזה: 118,502

טיס 22,35159,69142,812כלי 9,284
שיט 51,460143,856204,018כלי 69,251

שונים8 מעובדים 69,77673,443124,695מוצרים 81,519

מוצרים81 סניטריים, ואביזרים 1,7181,9434,495מוצרים 3,303
וחימום לתאורה ואביזרים

ואביזרים82 6,0167,27017,933רהיטים 8,798
יד83 ארנקי טיול, 215284362אביזרי 221

דומים ופריטים
הלבשה84 2,2562,3365,443דברי 2,970

לפרוות) (פרט הלבשה 2,2352,2145,418מזה: 2,923
הנעלה85 1,7241,5723,109דברי 2,083
מדעיים86 מקצועיים, 33,67533,47051,258מכשירים 37,408

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה, מדע, ומכשירי כלים 24,65323,90835,632מזה: 25,436
ובו'. אופטיקה

א.89 מ. נ. ל. שונים, מעובדים 24,17226,56842,095מוצרים 26,736

מוינו9 שלא ועסקות סחורות
לסוגיהם

11,51021,12527,142 21,151

ומזון דלק אספקת
זרים ומטוסים לאניות
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division
(cont.(

S thousand

Code
No.

Section and division

Exports

1973 §1972 1971

יצוא

1970

67

68

69

71

72

73

81

82
83

84

83

86

89

Iron and steel
Thereof: bars, rods, and angles

universal plates and sheets,
tubes, pipes Sl ifttings

Nonferrous metals
Thereof: copper

aluminium
Manufacturesofmetal, n.e.s.

Machinery 8l transport equipment

Machinery, other than electric

Electricmachinery, apparatus £ 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 £ lighting
ifxtures and ifttings

Furniture and ifxtures
Travel goods, handbags Sl similar articles

Clothing
Thereof: clothing (except fur clothing)
Footwear

Professional, scientiifc 8icontrolling instru
ments, photographic £ optical goods,
watches and clocks

Thereof: scientiifc, medical, optical etc.
apparatus

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.

Commodities and transactions not classiifed
according to kind

Bunkersand storesforforeign shipsandair.
craft

3,9763,6064,9746,252
11473658
125766

3.9193,4824,9146,148

19.48517,26315,80924,120

17,19314,26212,65120,393

2,2132,9133,0653,673

25.29540,55743,07639,567

38,09357,42776,20996,822

13,52413,00420,73132,014

14,62327,31031,46733,338

1,7573,3345,8415,528

9371,0982,7393,162

7,52218,34316,99413,605

9.94617,11324,01131,470

1,8401,8541,7441,224

5,2455,8857,50320,913
2,7218.97514,4618,963

79,763107,469126,873143,475

171368373205

1,8722,1714,3985,371

4771,4611,9391,169

52,20667,74175,21886,153

51,27766,71273,60785,533
1,2851,3421,6411,848

2,5753,6797,4057,617

2,1603,2916,8255,927

21,17730,70735,89941,112

12,7607,6647,04512,632

8,10211,20611,48210,370
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אזור לפי ויצוא, יבוא  ח/5. לוח
Table viii/5.  Imports and exports, by area

$ thousand דולרים אלפי

Area 1973 §1972 1971 1970 1969 אזור

Importsיבוא
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

1,332,4931,461,9751,833,2851,986,9802,987,275TOTAL

812,518869,8231,103,9681,292,7581,894,268Europe
657,689685,095857,8291,071,5531,608,764Common market J
109,157124,718151,797152,927196,376Free trade area (E.F.T.A.)
25,31734,67232,20132,43949,945Comecon countries
20,35525,33862,14135,83939,184Other countires of Europe
323,828338,754447,923400,548581,146United Stales and Canada
65,997106,56798,981104,795150,624Asia and Africa
130,150146,831182,413188,879359,918Other countries

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

61.059.560.265.163.4Europe
49.446.946.853.953.8Common market1
8.28.58.37.76.6Free trade area (E.F.T.A)
1.92.41.71.61.7Comecon countries
1.51.73.41.81.3other countries of Europe

24.323.224.420.219.5UnitedStates and Canada .

4.97.35.45.35.0Asia and Africa
9.810.09.99.512.0Other countries

>portsEיצוא

Absoluteמוחלטיםמספריט numbers

הכל סך
אירופה

1 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

1 המשותף השוק
(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר אזור

קומקון ארצות
אירופה ארצות יתר

וקברי; הברית ארצות
ואפריקה אסיה ארצות

אחרות ארצות

הכל 729,310778,735957,6091,146,9721,448,659TOTALסך

389,921414,734485,263570,453752,888Europeאירופה
1 המשותף 270,559291,829360,060418,852559,102Commonהשוק market1

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 64,41061,23576,646100,212137,562Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
קומקון 22,65420,13016,18315,02118,973Comeconארצות countries

אירופה ארצות 32,29841,54032,37436,36837,251Otherיתר countries ofEurope
וקנדה הברית UnitedStates/152,553164.182201,433242,173288,23ארצות and Canada

ואפריקה אסיה 140,489158,328209,958268,370324,662Asiaארצות andAfrica
אחרות 46,44741,49160,95565,97682,876Otherארצות countries

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

53.453.350.749.752.0Europeאירופה
1 המשותף 37.137.537.636.538.6Commonהשוק market1

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 8.87.98.08.79.5Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
קומקון 3.12.61.71.31.3Comeconארצות countries

אירופה ארצות 4.45.33.43.22.6Otherיתר countries of Europe
וקנדה הברית 20.921.121.021.119.9Unitedארצות States and Canada
ואפריקה אסיה 19.320.321.923.422.4Asiaארצות and Africa

אחרות 6.45.36.45.85.7Otherארצות countries

/1 See note to Table VIII6. ח/6. ללוח הערה ראה 1
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,  ח/6. לוח
Table viii/6.  Imports, by country of purchase and exports, by country of

destination

J thousand דולרים אלפי

tsImpoיבוא rיצואtsExpor
ארץ

1971§197219731971§19721973

כולל 1,833,2851,986,9802,987,275957,6091,146,9721,448,659GRANDסך TOTAL

הכל סך  1,103,9681,292,7581,894,268485,263570.453752,888EUROPEאירופה  TOTAL

המשותף 857,8291,071,5531,608,764360,060418,852559,102Commonהשוק market

85,161166,291151,64322,73428,49734,771Italyאיטליה
'313,312855655941Ierland(7,0091,4אירלנד!

ולוכסמבורג 75,265122,391144,95743,88646,24975,664Belgiumבלגיה 8c Luxembourg
פ. ר. ,237,888229,332511,87690,585103,645137,650Germanyגרמניה, F.R.

9,7798,82212,2914,1575,7287,602Denmark1דניה!
79,59782,827166,14057,87567,43997,960Netherlandsהולנד

המאוחדת' 277,157365,362478,83597,515111,249140,799UnitedKingdomהממלכה .

85,97295,155129,71042,45355,39063,715Franceצרפת

החופשי הסתר 151,797152,927196,37676,646100,212137,562Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
א.) .0 פ. (א.

12,71613,12425,6837,6548,70715,039Austriaאוסטריה
214312118216904565Icelandאיסלנד
23,4565,3168,2553,7444,2326,088Norwayנורבגיה
6,8685,5563,2561,5061,9613,355Portugalפורטוגל
17,84320,92024,2907,6437,9028,726Finlandפינלנד
28,61337,20050,79113,11313,80115,569Swedenשבדיה
62,08770,49983,98342,77062,70588,220Switzerlandשוויץ

ארצות 94,34268,27889,12948,55751,38956,224Otherיתר countriesofEurope
אירופה

2,5882,2371,7171,499632880Bulgairaבולגריה
המוטצות .2501171U.S.S.Rברית

2,1504,5726,1162,9572,8312,828Hungaryהונגריה
11,21118,90516,1378,2617,9069,090Yugoslaviaיוגוסלביה

43,7954,2704,60615,49718,08114,447Greeceיוון
6,2439,96515,5696,2896,15710,982Spainספרד
Poland.310פולין
26,47625,30440,74910,74510,69214,159Rumaniaרומניה

אחרות Other,5,0893,767"1,8743,0194,2353,308ארצות countries

הכל סך  74,28772,84293,498162,537222.186281,970ASIAאסיה  TOTAL

2,6082,2582,74932,91344,61036,847Iranאירן
2S615414064Burmaבורמה

קונג 1,8812,5923,15645,26860,88996,943Hongkongהובג
5,61913,68316,2312,4822,8134,110Turkeyתורכיה

יפו
פדרציה מלאסיה'

57,94947,28659,27848,35171,60887,235Japan
2222251916,8047,3332,130Malaysia, Federation

2,6252,4443,89810,26114,83429,056Singaporeסינגפור
9521,2098645,6336,8649,740Cyprusקפריסין

אחרות 2,4293,1377,12510,67113,09515,845Otherארצות countries
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(המשך) יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,  ח/6. לוח
Table viii/6.  Imports, by country of purchase and exports by country of

destination (cont.)
$ thousand דולרים אלפי

tיגוא sIrnpo rיצואExports
Countryארץ

1971§19721973(971§19721973

 אפריקה
הכל סך

24,69431,95357,12647,42142,692 46,184AFRICA  TOTAL

1,440283477,95841אוגנדה 3,095Uganda
2,2032,3664,5133,5744,023אתיופיה 3,954Ethiopia

8372,0081,895166281גבון 37Gabon
8424702003,1032,419גאנה 2,299Ghana

אפריקה 7,97311,59132,4209,39811,967דרום 8,819South Africa
השנהב 4137521,9041,2554,929חוף 1,428Ivory Coast

1973543781,4021,264טנזניה 1,317Tanzania
3,1803,2463,8343,3471,526ליבריה 7,112Liberia
3018104,9505,627ניגריה 6,152Nigeria
9801,2081,6674,1873,028קניה 2,796Kenya

אחרות 6,5999,65710,2588,0817,587ארצות 9,175Other countries

, אמריקה
הכל סך

הצפונית אמריקה

483,864437,445658,583217,693311,896 256,337AMERICA  TOTAL

449,121401,329582,085203,104292,702 243,227North America , _" 

הברית 426,568373,235549,455185,548267,009ארצות 223,473U.S.A.
1,1987819391,6714,169מכסיקו 1,054Mexico
21,35527,31331,69115,88521,224קנדה 18,700Canada

המרכזית 3064722901,3754,698אמריקה 2,376Central America
2068210243162גואטמלה 109Guatemala

25144444122,225פנמה 900Panama
ריקה 522236328קוסמה 304Costa Rica

אחרות 692241446841,983ארצות 1,063Other countries

הדרומית 34,43735,64476,20813,21414,496אמריקה 10,734South America
5,4772,9418,20443440אורוגואי 366Uruguay
15,18616,36944,0492,0071,257ארגנטינה 836Argentina

10,81713,52322,2323,4818,229ברזיל 3,406Brazil
162299631,0241,770ונצואלה 1,973Venezuela

2,1241,781פרו ■;944,8741,074 2,669Peru
424612610116219קולומביה 382Colombia

אחרות 247389561,2781,908ארצות 1,102Other countries

 אוקיאניה
הכל סך
אוסטרליה

4,0187,2035,5877,15813,998 7,865OCEANIA  TOTAL

3,9116,9295,3466,97213,373 7,652Australia
זילנד 107274241186625ניו 213New Zealand

בלתי 142,454144,779278,21326,33134,945ארצות 32,465UNCLASSIFIED COUN
 TRIESמסווגות  TOTAL
הכל סך

ומזון דלק 11,20610,370אספקת 11,482BUNKERS AND STORES
ומטוסים FORלאוניות FOREIGN SHIPS

ANDזרים AIRCRAFT

Joined the Common Market on 1 T 1973; data for 1971
and 1972 were corrected accordingly.

ל1971 הנתונים ב1.1.1973. המשיתף לשוק הצטרפה 1

בהתאם. תוקנו 1972 ול
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כלכלי ענף לפי יצוא,  ח/7. לוח

Table viii/7.  Exports by economic branch
S million דולרים מיליוני

כלכלי 19721973Economic§196919701971ענף branch

כולל 723.8778.7957.61,146.91,448.7GRANDסך TOTAL

הכל חקלאיסך 118.0129.6154.8157.21יצוא 7S.IAgricultural exports  total

הדר פרי :91.386.1113.8104.9110.1Thereofמזה: citrus fruit

26.743.541.052.363.0otherאחר

הבל תעשייתיסך 589.9629.5780.2954.71,241.1Industrialיצוא exports  total

והציבה 35.940.841.942.348.1Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,55.662.978.995.0105.5Foodמזון, beverages and tobacco

64.144.449.345.661.0Textilesטקסטיל

16.553.669.877.686.8Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.53.54.86.47.0Leatherעור and leather products

ומוצריו 9.29.69.611.415.6Woodעץ and its products

ומוצריו 2.23.22.52.82.9Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.05.911.212.514.3Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 19.123.527.430.529.3Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 45.152.953.962.679.7Chemicalמוצרים and oil products

מתכתיים אל מינרליים 3.43.03.72.22.6Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית 5.27.98.18.013.7Basicמתכת metal

מתכת 32.810.113.717.020.4Metalמוצרי products

8.928.940.144.545.8Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 9.212.825.329.627.9Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 11.09.118.413.429.5Transportכלי equipment

253.5245.8306.4430.4662.8Diamondsיהלומים

9.711.615.223.128.2Miscellaneousשונות

הכל סך אחר 15.910.622.635.034.5Otherיצוא exports  total

ומזון דלק אספקת מזה:
זרים ולמטוסיט לאוניות

8.111.211.510.3Thereof: bunkers and stores for foreign
ships and aircraft
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא,  ח/8. לוח

דולרים מיליוני

חקלאי Agirculturalיצוא exports

כולל"7
totalGrandהכל הדרסך פרי :run

יעד :TotalThereofארץ citrus fruit

§19721973§19721973§19721973

הכל 1,147.01,448.7173.1סך 157.2105.2110.1

המשותף 418.9559.1117.5השוק 113.375.472.2

28.534.810.8איטליה 11.24.94.8
0.70.9אירלנד!

ולוכסמבורג 46.375.77.0בלגיה 6.44.14.8
פ. ר. 103.6137.638.4גרמניה, 37.125.321.8

5.77.63.1דניה! 3.92.72.5
67.498.06.6הולנד 6.86.34.5

המאוחדת! 111.3140.834.1הממלכה 32.522.725.4
55.463.717.5צרפת 15.49.48.4

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 97.2137.636.1אזור 28.321.625.6

5.715.04.3אוסטריה 4.33.33.2

0.90.60.1איסלנד 
0.1

4.26.13.7נורבגיה 3.22.43.1

2.03.42.3פורטוגל 

7.98.76.4פינלנד 5.64.96.7

13.815.66.8שבדיה 6.85.65.6

62.788.212.5שוויץ 8.45.47.5

אחרות עיקריות 508.4625.317.4ארצות 17.08.810.9

44.636.91.8אירן 1.7
0.1

הברית 223.5267.00.8ארצות. 4.10.90.5

4.04.00.2אתיופיה 0.20.10

אפריקה 8.812.00.7דרום 0.6


0

קונג 60.996.90.7הונג 0.60.60.3

2.82.80.5הונגריה 0.20.20.2

7.99.14.0יוגוסלביה 2.83.14.0

18.114.50.7יוון 2.1

71.687.20.7יפן 00.5

6.15.60.1ניגריה 0.1


14.829.11.6סינגפור 2.12.01.6

6.211.00.7ספרד 0.1


18.721.20.9קנדה 1.01.00.9

6.99.70.8קפריסין 0.1




10.714.22.8רומניה 1.10.92.8

2.84.10.4תורכיה 0.2


הארצות 122.5126.72.1יתר 1.40.61.4

ח/6. בלוח ג הערה ראה !
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Table viii/8.  Exports, by selected group of commodities and main country
of destination

8 million

תעשייה Industrialיצוא exports

:Thereof:מזד

הכל טקסטיל,יהלומיםסך
ועור חקלאותהלבשו; כימיקלים,מוצרי

וצבעים תרופות
Totalמלוטשים

Polished
diamonds

Textiles,
clothing
* leather

מזון ומצרכי
Agircultural and
food products

Chemicals
medicaments
£ paints

Country ofdestination

§19721973§19721973§19721973§19721973§19721973

989.71,275.6426.9617.1138.8154.895. ;0105,562.6234.6TOTAL

305.5441.6122.9199.938.854.657.671.616.622.7Common market
17.324.04.24.21.52.22.12.43.86.1Italy
0.70.900.10.30.2Ireland1
39.868.732.359.00.84.41.51.51.40.9Belgium Si Luxembourg
66.599.221.532.017.927.67.88.91.62.0Germany, F.R.
1.84.50.20.50.20.81.51.90.20.3Denmark1

60.691.440.370.22.54.47.45.84.46.3Netherlands
78.8106.714.219.47.710.431.142.72.63.6United Kingdom1
40.046.210.214.68.24.66.28.12.63.3France

68.9101.541.966.07.110.08.110.22.23.3Free trade area {E.F.T.A.(
1.410.72.61.23.30.92.11.00.9Austria
0.90.500.10.10Iceland
1.02.400.40.20.60.70.10.4Norway
2.01.10.10.10_0.7Portugal
2.32.30.201.30.71.21.00.10.2Finland
7.08.80.60.91.31.83.63.60.20.3Sweden
54.375.741.162.42.93.81.82.70.80.8Switzerland

491.4607.9236.6326.273.3. 75.425.1 .21.426.736.4Other main countries
42.935.10.50.95.28.11.60.52.32.8Iran
219.4266.2105.7134.947.844.69.99.36.37.4U.S.A.
3.83.8


0.70.80.20.20.91.3Ethiopia

8.211.20.20.42.13.31.01.12.33.4Union ofSouth Africa
60.396.358.691.50.70.40.10.10.41.4Hongkong
2.62.30.400.40.30.30.5Hungary
5.15.11.11.51.71.01.01.9Yugoslavia
16.013.7

03.64.13.63.52.83.0Greece
71.686.664.177.02.02.80.40.81.21.7Japan
6.05.60

01.30.101.22.4Nigeria
12.727.41.212.20.10.30.20.31.11.1Singapore
6.110.300.300.10.20.21.82.4Spain
17.720.36.39.06.16.41.51.50.70.4Canada
6.88.90

2.80.52.02.01.20.8Cyprus
9.611.40.61.12.20.51.93.7Rumania
2.63.7000.10.100.11.32.2Turkey

123.9124.625.525.019.614.84.22.317.1172.2Other countries

/Seenote 1 to Table VIII6.
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היעד ארץ לפי הדר, פרי יצוא  ח/9. לוח
Table viii/9.  Exports of citrus fruit, by country of destination

Tons טונות

י8ד 1972§1971ארץ

1973

Country of
destination הכל סך

Total
שמוטי

Shamouti

אפילים
Late
oranges

אשכוליות
Grape
fruit

לימונים
Lemons

זניט
אחרים
Other
vaireties

הכל 873,687824,399778,253362,506146,523228,25817,24523,721TOTALסך

המשותף 644,703600,525500,723203,65883,661196,9103,20813,286Commonהשוק market

30,28126,19334,30210,36313,7359,643402159Belgiumבלגיה

פ. ר. ,225,054219,630156,74576,80322,70255,5201221,598Germanyגרמניה, F.R.

19,00620,49418,0159,5083,6372,1187022,020Denmark1דניה!

46,03047,38031,92310,42710,15010,548479319Netherlandsהולנד

המאוחדת! 216,027187,672178.52689,76623,60955,5151,0818,555Unitedהממלכה Kingdom 1

69,38265,58152,2266,7919,82834,550422635Franceצרפת

הסחר אזור
החופשי
א.) ט. פ. (א.

161,656161,194178,000105,09438,62623,9294,8325,519Free trade area
)E.F.T.A.)

25,49526,11824,05015,1323,6864,066497669Austriaאוסטריה

16,93517,85521,62114,0314,9576933241,616Norwayנורבגיה

33,79937,43944,549302808,9743,2481,225822Finlandפינלנד

47,67843,44543,29327,6599,9423,1281,1911,373Swedenשבדיה

.34,41235,58543,94617,76710,96512,7891,572שוויץ 853Switzerland

ארצות יתר
אירופה

35,14332,70863,63535,90211,7963,6218,9173,399Other countries of
Europe

23,47222,30829,50721,3751,8751336,124Yugoslaviaיוגוסלביה

4,8017,26322,26311,1194,1401,4652,3703,169Rumaniaרומניה

12,13814,34820,3925,06210,2043,3512581,517Asiaאסיה

442471413190223Africaאפריקה

18,96014,72913,39610,9772,01337630Americaאמריקה

קנדה :10,6759,3357.9365,5172,01337630Thereofמזה: Canada

בלתי ארצות
מסווגת

7054241,6941,62371Unclassiifed
countries

/1 See note to Table VHI6. ח/6. ללוח הערה ראה 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא,  ח/10. לוח

Table viii/1O.  Imports, by economic destination

1million דולרים מיליוני

כלכלי 19721973Economic§19701971§1965ייעוד destination

הכל 83S81,462.01,833.31,987.02,987.3TOTAL.סך

חצרוכת נכסי
ישירה) (לתצרוכת

82.9142.6184.3228.6334.4Consumer goods {for direct consump
tioiri

שוטפת לצריבת תצרוכת 156.792.6124.2146.5205.2Nondurableבםי goods

מזון 35.250.667.5S3.0118.9Foodמצרכי

אחרים 21.542.056.763.586.3Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 26.250.060.182.0129.2Durableנכסי goods

(חומריגלם) לייצור 574.3972.41,129.81.273.61,882.2Productionתשומות inputs (raw materials)

34.167.078.772.0112.9Agricultureבחקלאות

426.4722.3838.5950.01,373.7Industryבתעשייה

כבישים ולמלילת לגניין 17.421.533.947.164.4Buildingחומרים and road construction
materials

סיבה וחומרי 53.269.889.497.3207.5Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

43.291.889.3107.2123.7Spate parts, acessories, tools for
current use

השקעה 178.6347.0519.2484.9770.7Investmentבכסי goods

לחקלאות 5.26.99.211.114.3Agirculturalציוד equipment

לחשמל לבניין, לתעשייה, ציוד
ולמים

88.6181.9196.8251.3299.7Industrial, building, electrical and
water equipment

ציוד תעבורה, תחבורה, כלי
וחלקיהם לתקשורת

65.4116.3266.7174.6384.7Transport and conununications
equipment and parts thereof

ומטוסים אניות :33.558.4189.364.5224.8Thereofמזה: ships and aircraft

לשירותים למסחר, ציוד
אתרים ולענפים

19.441.946.547.972.0Equipment for business, services
and other branches
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעו1 לפי יבוא,  ח/11* ל>ת

דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerנכסי goods

היבוא כל
Total importsשוטפת בניקיימאלצריבה

קנייה NondurableDurableארץ

§19721973§1972197319721973

הכל 1,987.02,987.3146.3205.282.3131.6סך

המשותף 1,071.61,608.860.477.846.173.9השוק

166.3151.77.38.58.815.5איטליה

1 1.413.30.712.000אירלנד

ולוכסמבורג 122.4145.06.44.90.43.3בלגיה

ס. ר. 229.3511.912.019.420.428.2גרמניה,

8.812.3I.I1.20.61.1דגיה'

82.8166.15.35.2132.3הולנד

המאוחדת! 365.4478.819.315.64.67.4הממלכה

95.2129.78.3.1J010.016.1צרפת

א.) ט. ם. (א. החופשי ר ח ס ה 8.0■152.9196.413.411.96.1אזור

13.125.70.30.70.30.4אוסטריה

0.30.10.10.100איסלנד

5.38.30.91.40.10.3נורבגיה

5.63.20.20.3O.i0פורטוגל

20.924.30.50.40.30.2פינלנד

.37.250שבדיה S0.71.03.13.7

70.584.010.78.02.23.4שוויץ

אתרות עיקריות .'**570.8IJ82.153.6115.513.3ארצות 7

6.95.40O.I00אוסטרליה

10.444.015.631.9O.i0ארגנטינה

13.522.210.014.3O.I0.1ברזיל

הברית 373.2549.515.722.43.96.7ארצות

J9.2.0גאבון


אפריקה 11.632.40.44.400דרום

4.66.10.30.300.1הונגריה

6.10.40.10.70.4!18.9יוגוסלביה
10.015.60.62.80.30.4ספרד
47.359.32.93.37.39.8יפן

27.331.7O.S0.500.1קנרוז

25.340.72.0I.I0.91.6רומניה

00!.>}13.716.24.9תורכיה

הארצות 191.7341.018.923.216.830.5יתר

ה/6. ללרח הערה ראה 1
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Table viii/1 1.  Imports, by economic destination and main country of purchase

S million

גלם) (חומרי לייצור תשומות
Production inputs
)raw material)

השקעה ננסי
Investment goods

Country of purchase

1972197319721973

1,273.51,882.3484.9768.2TOTAL

665.0948.7300.1508.4Common market

59.482.290.845.5Italy
0.71.200.1Ireland 1

103.2125.812.411.0Belgium £ Luxembourg
101.4188.895.5275.5Germany, F.R.
4.95.82.24.2Denmark'

64.4110.511.848.1Netherlands

282.3373.859.282.0United Kingdom.
48.760.628.242.0France

93.9127.539.549.0Free trade area (E.F.T.A.(

10.421.42.13.2Austria
0.2000Iceland
3.65.80.70.8Norway

4.42.90.90Portugal

19.723.40.4,0.3Finland
19.229.214.2, 16.9Sweden

36.444.821.227.8Switzerland

369.1806.1134.8210.8Other main countries

6.65.20.30.1Australia
0.812.000.1Argentina
3.07.70.40.1Brazil

244.6363.4109.0157.0United States
2.01.9Gabon
11.027.90.20.1South Africa

4.25.60.10.1Hungary

17.315.60.50Yugoslavia
7.811.01.31.4Spain
28.536.18.610.1Japan
15.428.211.12.9Canada
19.425.6/3.012.4Rumania

8.510/

.2S9

0.30.1Turkey

145.510.526.4Other countries

1 /Seenote to Table vm6.
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כלכלי ייעוד לפי ,1 בל"י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי  ח/12. לוח

ל"י)מסיט (אלפי

היבואעיר

בלבלי ייעוד
היבוא של

Value of imports
0ךהכל($1000(

Total

מבס ,

Custom
duty

חובה תשלומי
Surcharges

§19721973§19721973§19721973§19721973

כולל 1,986,9802,987,2732,197,9922,969,0271,920,2602,618,7004,6544,343סך

תצרוכת 228,555334,390611,515819,119429,837571,7675221,179נבסי
שוטפת 146,548205,181227,879282,117219,424283,0325221,176לצריבה

מזון 83,028118,85073,16790,658102,115142,0353J41,092מזה:

קיימא 82,007129,209383,636537,002210,413288,7353בני

לייצור 1,273,5471,882,2231,064,9701,290,509990,2891,368,2444,1073,161תשומות
71,967112,87652,5624,37165,466Jלחקלאות 105,77480136

/950,0161,373,655693,618886,671654,272לתעשייה 928,5543,7242,878
מזון לתעשיית ■108,676182,261מזה: 1,322123,07383,08191,5721,681286

■ 47,06564,382126,153168,177102,901133,50912לבינוי

סיכה ושמני 97,308207,5817,01413,7985,8201דלק 12,146

חילוף 107,191123,729185,623217,492161,830188,261302145חלקי

השקעה 484,878770,560621,507859,399500,134678,689253נכסי

11,12314,2569,49211,8519,44511,8366לחקלאות

251,319299,680254,572324,366229,337283,58919לתעשייה

174,579384,659289,916426,777214,142317,503לתחבורה 1
3

ומטוסים אוניות בלי 110,063159,890289,916426,777214,142317,503מזה:
1

3

ושירותים 47,85772,06567,52796,40547,21065,761למסחר
(

הכל סך  מכס2 חב 4,343'1,297,3312,055,6602,120,9392,759,0111,757,2072,415,7844,654יבוא

תצרוכת 1,179'182,530267,866581,263800,469408,585557,717522נכסי
שוטפת 123,625171,490217,945274,417209,490275,3325221,176לצריכה

מזון 1,092*(76,127112,10069,88087,35998,828138,73631מזה:
קיימא 58,90596,376363,318526,052199,095282,3853בני

לייצור 167,4891,223,690965,2881,162,355890,6071,240,09074,113,161תשומות

70,775110,45751,3622,82864,266104,23180136לחקלאות
486,772762,222619,240782,280579,894824,1633,7242,878לתעשייה

מזון לתעשיית 105,873180,225814124,82080,94589,8251,681286מזה:
42,26459,597122,945164,86799,693130,19912לבינוי

סיכה ושמני T~96,099205,7686,83813,3725,64411,720דלק

חילוף 71,579חלקי
1

85,646164,903'"199,008141,110169,777)<l

■יו

3(145

השקעה 347,3121564,104574,388796,187458,015617,97753נכסי

ו \לחקלאות לתעשייה
לתחבורה

10,51612,7879,42111,6169,37411,601

155,373184,563226,307279,693201,072"'.238,916
^305,993

19

149,604321,416276,091412,767205,3173

ומטוסים אוניות בלי 86,004122,444276,091412,767205,3175,993$3מזה:

ושירותים למסחר
ן

31,81945,33862,56992,11142,2526,467
I
1 \

המותנה. הפטור במסגרת יצוא\בוא לשם יבוא פחות היבוא ערך מכס חב יבוא 2 ' במבוא. 10 סעיף ראה 1
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Table viii/12.  Import taxes and the average payment of importer per one u.s.
dollar in IL. 1 by economic destination

Taxes (IL. thousands

לדולר ממוצע תשלום
בליי ליבואן

Average payment קנייה ca(נטו) Economicקרנות destination
Purchase taxFunds (net)of importer per one

Dollar in IL.of imports

§19721973§19721973§19721973

508,656731,643135,578385,6595.20 5.36GRAND TOTAL

219,960314,99838,80468,8256.65 6.88Consumer goods
46,73766,73438,80468,8255.58 5.76Nondurable
9,54216,35638,80468,8254.97 5.08Thereof: food

173,223248,264


8.36 8.88Durable goods

167,348235,93896,774316,8344.89 5.04Production inputs
6212213,046101,6614.24 4.93For agriculture

119,350170,41283,728215,1734.85 4.93For industry
28824283,728215,1733.53 4.22 ,Thereof: for food industry

23,25134,6666.82 6.88For construction
1,1941,6524.27 4.28Fuel and lubricating oil

23,49129,086
5.96 5.93Spare parts

V
121,348180,7075.32 5.48Investment goods

41155.03 5.06 'For agriculture
25,21640,777. 5.29 5.22 .■For industry
75,774109,2715.31 5.86 1For transport
75,774109,2716.87 6.84Thereof: excl. ships and aircraft
20,317 ,30,644


5.54 5.61For commerce and services

494,656724,543135,578385,6595.55 5.84DUTIABLE IMPORTS2  TOTAL

210,960310,39a38,80468,8257.19 7.39Consumer goods
46,73766,73438,80468,8255.80 . 5.97Nondurable
9,54216,35638,80468,8254.98 5.12Thereof: food

164,223243,664
9.66 10.37Durable goods

167,348■
1

235,938\96,774316,8345.15 5.46Production inputs
62122'13,046101,6614.23 4.93For agirculture

119,350170,41283,728215,173/ 5.23 5.48For industry
2882k83,728215,1733.51 4.20Thereof: for food industry

23,25134,6(66.97 7.11For construction
1,1941,624.27 4.27Fuel and lubricating oil /

23,49129,016

1


6.53 6.51Spare parts

116,348178,207,5.61 5.86Investment goods /
41■151


5.11 5.10For agriculture !

25,2164*',777 1
5.72 5.66For industry /

70,774V6,771
5.49 6.05For transport /

70,774/106,771/ 30.64A
7.57 7.41Thereof: excl. ships andafcraft

20,3176.23 6.17For commerce and services /
/

1 See §10 in the introduction. 2 Dutiable imports  the value of imports less importsor exports, and less impotrs of
goods eligible for stipulated exemption from duty.
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כספים טי* פרק

נתונים לפי מחושבים הממוצעים הפיקדונות
חודש. כל לסוף

הינה: החישוב נוסחת
לחשבונות החיובים
החשבונות סכום = המחזור שיעור

הבנקים, על המפקח  1954 עד המקור:
ישראל. בנק  ואילו מ1954 ., האוצר משרד

המוסדות באמצעות אשראי יתרות
הבקכאיים

הלוואות הכוללות האשראי יתרות התפלגות
בני"ע) הבנקים השקעות (ללא שנוכו ושטרות
.הבנקאים המוסדות לגבי המקור לפי מוצגות
שהלווים הכלכלי הענף ייעוד ולפי ט/4) (לוח

ט/6). (לוח בו עוסקים
המוסדות ע"י נערכה הייעוד לפי החלוקה
לייעודים החלוקה עקרונות הבנקאיים.
ובין למשנהו מוסד בין זהים אינם
בזמן מסוימת זהירות המחייב דבר לשנה, שנה

/ בנתונים. השימוש
ו.

המקור:
ואש הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה

ישראל. בנק  בנקאי ראי

חל"י של החליפין שער

נוספים, סערים כוללימ אינם בלוח הנתונים
בעד רשמיות פרמיות מתן ידי על שנוצרו

שונות. בעסקות חוץ מטבע

השחור וה^וק החופשי השוק שערי
ולזהב לדולר

ממקורות לקוחים אל7 לסדרות הנתונים
היומית מהעיתונות * רשמיים בלתי שונים
של מהימנותם כן יעל המקצועי!* ומהעיתונות

נמוכה^חסית. אלה מקורות

0 כס8יי נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי
במטבע מזומנים הם הציבור בידי מזומנים
הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור ישראלי

לאשראי. השיתופיות והאגודות המסחריים
ולפי עו''קו פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
הממש פיקדונות (למעט הציבור בידי דרישה
ופקו הבנקים של עזר חברות פיקדונות לה),

לפרעון. העומדות והמחאות דות

לזמנים פיקדונות הם אחרים פיקדונות
המאושרות החסכון בתוכניות פיקדונות קצובים,
חוץ. במטבע קצובים ולזמנים עו"ש ופיקדונות
מבוס תשלום אמצעי בלוח הממוצעים
חודש. כל של האחרון ליום נתונים על סים
השוטפת השנה סוף נכללו הממוצעים בחישוב
המשקל. במחצית אחת כל הקודמת, השנה וסוף
הסדרות בכל השנתיים הממוצעים חושבו כך

חודש. סוף של הנתונים על המבוססות
אמצ את הנתונים כוללים 1967 ביוני החל
תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום עי

המוחזקים. השטחים
המוס של ישראל בנק סיכומי המקור:

הבנקאים. דות

הציבור שבידי הכספיים הנכסים
בבנק מט"ח נכסי כוללים במט"ח נכסים

הבנקאיים. ובמוסדות ישראל

לממש אשראי כולל ישראל מבנק אשראי
בשוק ופעולות והלוואות משנה ניכיון לה,

הפתוח.
אשראי כולל הבנקאיים מהמוסדות אשראי
(כולל בל"י לציבור ואשראי בל"י לממשלה

ובמט"ח. בתיווך) שטרות
ישו^ל. בנק דו"ח המקור:

\

(עו"ש) ושב ע\^ר פיקדונות מחזור
עו"ש פיקדונות של השנ*י המחזור שיעור
בבג ישראלי במטבע פיקדונות פי על מחושב
כוללים אינם ההיהבים בלבד. המסחריים קימ
סכומי דביטוריים. חוזיים חשבונות על משיכות
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הכ מס ניבוי לאחר נטו ניתנות התשואות
שונתה החישוב שיטת .750/0 של בשיעור נסה
עמלת בניכוי מחושבת והתשואה 1970 בשנת
קוד בשנים 0.70/0 לעומת 0.50/0 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
הצמודות אג"ח תשואת חושבה 1970 בשנת
ימים בשוק נמכר שהנייר בהנחה ברירה' לפי
(הנחת הסופי הפדיון תאריך לפני ספורים

"כיבוס").
התשו חושבו בד. השיטה של מפורט תיאור
רשימה (ראה 27 מס' טכני בפרסום ניתן אות

המבוא). בסוף

חוב איגרות של שנתית תשואה
השנתי הגידול כשיעור מוגדר זה שיעור
הנחקרת השנה בסוף המוחזק הרכוש ערך ש.ל
שיעור השנה. רכושבתחילת אותו ערך לעומת
ותקבו השערים ברמת שיגויים 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 מם ניכוי לאחר נטו ניתנות התשואות

.250/0 של מכסימלי בשיעור
חוב איגרת כל לגבי מחושבת התשואה
התשואה חישוג הצמדה. סוג לפי ומוצגת בנפרד
1 הבאות ההנחות על מבוסס סוג בכל הממוצעת

בתחילת המשקיע של הנכסים תיק הרכב א."
החוב איגרות תיק להרכב דומה השנה
כל נכללות לכף אי בבורסה; רשום שהיה
בבורסה רשומות שהיו החוב איגרות
בהן לסחור ניתן ואשר השנה בתחילת

כולה. השנה במשך
נוס מזומנים השקעת מבצע אינו המשקיע ב.
חוב איגרות נכללות לא לפיכך  פת

השנה. במשך שנרשמו

מניות של שנתית תשואה

מני™ לגבי מחושבת המניות תשואת
הרכוש ערך השוואת ע"י גבורסה הרשומות
לעומת הנחקרת השנה בסוף המשקיע שבידי
התשו שיעור השנה. בתחילת רכוש אותו ערך
הטבות חלוקת המניות' בשערי שינויים כולל אה

ערן 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 לספייר מדד כל
ערך כאשר השונים, בניירות השערים שינויי
בתחילת נייר מכל הסחירה הכמות של השוק
.בממוצע. זה נייר של משקלו את מהורה התקופה
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 '3'^ תי
הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב. בלבד.
שלפי בעוד בבורסה' הרשומה הכמות כל לפי
הכמות לפי רק שוקללו הם הישנה השיטה
הסחיר. ההון אומדן לפי או בארץ' המוחזקת
חישוב שיטת ד. תוקנה. הריבית ניכויי שיטת ג.
הנסחרים ניירות גם נכללים ה. תוקנה. הזכויות
אותם לרשום התחייבויות יש אם החופשי, בשוק

בבורסה.
הכלכלה ענפי לפי הרגילות המניות חלוקת
המופיעה לחלוקה דומה המנפיקות' החברות של
ב החל הבורסה. של היומי השערים בגליון
לשתי ומסחר תעשייה קבוצת הופרדה 1.1.1973
כלולות איגן מטעים חברות של מניות קבוצות.
הבורסה, שנוהגת כפי המקרקעין, מניות בין
המדד על רק משפיעות בשעריהן והתנודות

הרגילות. המניות לשערי הכללי

המד חישוב שיטת של מפורטים תיאורים
החישוב, שיטות שתי בין השינויים ושל דים
רשימה (ראה 13 ממי טכני בפרסום ניתנים

המבוא). בסוף

חוב איגרות של לפדיון ריאלית תשואה
מסו ביום חוב איגרת של לפדיון התשואה
ה"ערך שלפיו ריבית שער כאותו מוגדרת יים
המש של והריבית הקרן תקבולי של הנוכחי"

האיגרת. לשער שווה קיע
שיצ הצמדה הפרשי כוללות אינן התשואות
התשואה. מחושבת שלז התאריך לאחר טברו
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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 מהשינוי חלק כן על שוק;

המסחר. מהתרחבות ולא השערים

מזומנים השקעת ללא שנוצלו בהנחה וזכויות
דיבי נכללים כן השנה, סוף עד והוחזקו נוספת
מכסי הכנסה מס ניכוי (לאחר שנתקבלו דנדים
באותה שוב שהושקעו בהנחה (750/0 של מלי
תשואת התשלום. יום שלמחרת השער לפי מניה
הרכוש ערך גידול סמך על מחושבת הדיבי,דנדה

בלבד. דיבידנדות מקבלת הנובע
הודעות קובצי השערים, גיליונות מקורות:

אביב. בתל ערך לניירות הבורסה של

מועד קצר מילווה
ישראל בנק ע"י מונפק מועד קצר מילווה
הנ 4 יש שבוע בכל ד'. ביום לשבוע אחת
ימים. 546 '364 ,182 ,91 בנות סדרות של פקות

הגדרות
מכירות כוללות לציבור בווטו 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 מצבת
ערך ניירות כוללת ואינה שוק במחירי ניתנת
וניירות שער להם ואין נסחרים אינם אשר
הבורסה. שליד החופשי בשוק הנסחרים ערך
הנתו סופיים. הם קודמות לשנים הנתונים
הוד על מבוסס אומדן, הם האחרונה לשנה נים
ניירות של ופדיון מתיקה רישום על והבורסה עות

ערר

המניות ערך הוא ט/15 בלוח ההון ערך
בבורסה. הרשומים שוק 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
בבורסה עסקות כולל ערך ניירות מחזור

פרסומים

טגניימ 3רמומים

ערך ניירות מדדי (13)

חוב איגרות של התשואה (27)
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Financial assets כספיים נכסים

אחרים ופיקדוגות תשלום אמצעי  ט/1. לוח
Table ix/1.  Money supply and other desposifs

IL. million ליי מיליוני

תשלום Moneyאמצעי supplyישראלי במטבע הציבור פיקדונות
Deposits of the public in Israeli currency

הציבור פיקדונות
חוץ במטבע

בידי Depositsמזומנים of the

הכל עושהציבורסך קצוב1פיקדונות חיסכוןלזמן publicבתכניות in foreign
TotalCurrency heldCurrent sccountsTime deposits1In saving schemescurrency

by the public

שנתי verממוצע ageAnnual a

19553951652306332
19564652012648126
195755823032810138
195864224939312459
1959724267457140117
1960820287532162199
1961970340630190334
19621,126380746176734
19631,474491983197904
19641,6795821,0972171,032
19651,8266441,1812411,216
19661,9637121,2502931,413
19672,3449121,4326591,650
19682,8151,0601,755§716§5482,244
19693,0151,1571,858§887§8402,830
19703,1671,2281,939 .§1,521§1,129 .3,711
19713,8761,4632,413§2,568§1,364§5,286
19725,0341,8323,202§3,284§1,615§7,406
19736,3152,3233,9923,7462,1029,519

Endשנהסוף of year
19554201722477628
19565172282898832
195757723134611343
195866025140812689
1959726260466148166
1960880300581177256
1961969344625182429
19621,257409847189859
19631,6095251,084209961
19641,7075901,1172321,141
19651,899657.1,2422591,351
19662,0087511,2574161,489
19672,5399661,573§520§4062,113
19682,8981,0911,807§864§6822,504
19692,9701,1291,841§904§1,0053,231
19703,3831,2812,102§2,109§1,2424,276
19714,3411,5842,757§2,854§1,483§6,525
19725,5871,9743,613§3,743§1,752§7,862
19737,3922,715.4,6773,7432,49510,439

1 Till 1967, including deposits held against liabilities
incurred by banks.

ידי על שניתנו התחיבויות בנגד פיקדונות גולל 1967 שנת עד 1

בנקים.
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הציבור שבידי הכספיים הנכסים  ט/2. לוח
Table ix/2.  Financial assets held by the public

ל"י .L]מיליוני million

197119721973

הכל סך  13,52616,74620,346SOURCESמקורות  TOTAL

הכל סך  ישראל 8,29110,38112,825Bankבנק of Israel  total

חוץ במטבע נטו נכסים מזה:
לממשלה נטו אשראי

2,299

5,113

4,689

4,565

7,398

3,825
Thereof: net assets in foreign currency

net credit to the government

הבל סך בנקאים 5,2096,2087,620Bankingמוסדות institutions  total

pn במטבע נטו התחייבויות מזה:
ישראלי במטנע לממשלה נטו 688אשראי

669

894
1,340

1,237
Thereof: net liabilities in foreign currency

net credit to the government

אחרים 2615799Otherגורמים factors

הכל סך  13,52616,74620,346COMPONENTSמרכיבים  TOTAL

תשלום אמצעי
ישראלי במטבע נזילים פהות פיקדונות

חוץ ובמטבע
הציבור בידי מועד קצר מלווה

4,341

8,508

677

5,587

10,448

711

7,392

12,565

389

Money supply
Deposits of minor liquidity in Israeli and foreign
currency

Short term loan held by the public

בבנקים הציבור של עו"ש פיקדונות של שנתי מחזור  ט/3. לוח
Table ix/3.  Annual turnover of current accounts of the public with banks

ממוצע שנתיחיוביםסכום מחזור שיעור
Average amountDebitsAnnual rate of turnover

ל*י .1Lמיליוני million
1950836487.8
195119551302,10116.2
19551733,40219.6
195619603265,73617.9
19604567,43016.3
19615478,84316.2
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
19722,90871,28724.5
19733,60287,03824.2
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הבנקאיים המוסדות באמצעות לציבור אשראי יתרות  ט/4. לוח

Table ix/4.  Credit balances to the Public by Banhirg Institution

Endof year; IL. million ליי מיליוני שנה; סוף

הוץ במטבע
In foreign
currency

In Israeli currency ישראלי במטבע

חיסכון מתכניות
Credit from

saving schemes

מוכוון אשראי
Directed credit

פיקדונות מתוך
למתן מאושרים

הלוואות
From authorized
deposits for gran

ting loans

הבנקים מאמצעי
From the banks הכל סך

Total

j1

19707,1407,114261,161

19717,3967,354422,035

19729,1519,115362,465

197312,2594,9115,73651 1,5614,412

ולהשקעות למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור, אשראי יתרות  ט/5. לוח
כספיים ומוסדות

Table ix/5.  Credit balances to the public, by and through mortgage and
investment banks and ifnancial institutions

Endofyear ; IL. million ל"י מיליוני שנה; סוף

למשכנתאות בנקים
Mortgage banks

להשקעות בנקים
Investment banks

כספיים מוסדות
Financial institutions

* ..

19702,3131,962§740

§19712,7342,368718

§19723,4672,937600

19734,5343,580674
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המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואה אשראי יתרות ט/6. לוח
י כלכלי ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל

Table ix/6.  Oustanding loans and bills discounted by commercial banks
and credit cooperative societies, by economic destination 1

End of year; IL. million ל"י מיליוני שנה; סוף

נלכלי 19541960196519691970197119721973Economicייעוד destination

הכל 3189292,2884,3786,7399,54711,70317,512TOTALסך

מקומיות 13371975496429621רשויות 1,2261,77Local authorities

ציבוריים rשירותים
< 296

332386478Public services

ומים }חשמל
15134212

233i 25728iElectricity and water

כספיים 317803036999321.280l,60CFinancialמוסדות institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

21320325457204135170The Jewish Agency and the
national funds

952654173455126381,069חקלאות 822Agriculture

O203,4514,68Industry.642656311,2841,7463תעשייה

33775131296464567667813Buildingבנייה

39831212814966697941,260Commerceמסחר

719791222744151,062תובלה 607Transport

אחרים 72992290382357456761Otherשירותים services

פרטיים 323902143835826431,364אנשים 921Private persons

חוץ תושבי
4881,507 575Foreign residents

ובלתי אחר ייעוד
ידוט

71416C259589871266StOther destination and not
known

< 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). 2 Includes P.I.C.A. 3 For 1954, the heading
"Building" includes loans for the purchase and repair of
dwellings. For other years, such loans are included under the
heading "Pirvate . persons."

מקומיים מסחריים ובנקיפ לאשראי שיתופיות אגודות 1
למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל וזרים;
כולל 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
גם בנייה" בסעיף נכללו ב1954 נ פיק"א. את
הועברו השנים ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות

פרטיים*. אנשים לסעיף אלה הלוואות
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הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער  ט/7. לוח
Table ix/7.  Oiffcial exchange rate of the Israel pound

ארהב של לדולר .ILליי per U.S. S

Up to עך
18 IX 1949

19 1\ 1949
17 11 1952

18 II 1952
18 V 1953

19 V 1953
31 XII 1953

1 I 1954
9 II 1962

10 II 1962
18 XI 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 raie c  ג' וש8ר ליי 0.714 בגובה גי ש9ר גם שררו זו בתקופה 1

IL. 1.000. 2 In this period there was in addition to the above וגי בי שערים שררו זו בתקיפה 2 ליי. 1.000 בגובה
mentioned rates, rate d  il. 1.80. ליי. 1.80 בגובה די שער שרר כן לטיל. המצוינים

השחור ובשוק החופשי בשוק ממוצעים חליפין שערי  ט/8. לוח
Table ix/8.  Free and black market average exchange rates

.ILליי

ארה"ב של דולר
נחיד דולר
Investment

השחור בשוק
אביב תל (ק"ג)של זהב
U.S. Dollar atGold (kg) dollarTel Aviv black

market

19500.701950
19552.302,4201955

19562.512,8401956
19572.522,9291957
19582.382,7161958
19592.652,9891959
19602.452,6701960

19612.572,9901961
19623.213,6491962
19633.223,6021963
19643.273,6661964
19633.213.364,0071965

19663.153.344,9341966
19673.343.504,2571967
19683.763.694.6521968
19694.353.905,2521969
19704.203.854,6041970

19714.093.985,4441971
19724.254.418,4401972
19734.274.5014,5441973
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Securities עיי ניייית
נ בבורסה חוב איגרות לשערי משוקללים חודשיים מדדים  ט/9. לוח

Table ix/9.  Weighted monthly indices of bonds quoted at the stock exchange 1

Base 2: Average 1960=100.0 ממוצע הבסיס2:

חוב איגרות
צמודות לא
Unlinked
bonds

Linked bonds צמודות חוב איגרות

במעורב
ולמדד לדולר
המתירים
Mixed to

U.S. Dollar
and

to the C.P.I.

לצרכן המחירים למדד
To consumer price index

ברירה
Optional

בלבד מדד
To index
only

הכל סך
Total

של לדולר
ארה"ב
To U.S.
Dollar

הכל סך
Total

1960
שנתי ממוצע
100.0 100.0100.0

average
100.0

Annual
100.0

1961103.4104.1107.6102.898.1
1962138.0148.0123.1129.8106.9

1963147.8160.2127.4137.4111.9

1964159.0172.5137.2149.6116.0

1965171.2184.5148.4160.8119.3

1966176.5180.7157.83100.0164.6123.2

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

1972242.7229.8215.1235.5126.1232.8126.1

1973283.5235.3251.6277.3146.8253.9134.1

1960
סוף
100.6

טנה
100.5103.8_

year
100.9

End of
96.1

1961107.1107.7113.3106.197.4
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

1972259.6238.0230.1251.0135.2239.9137.2

1973322.1270.9285.9318.7165.3283.8120.9
< 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 bonds linked to the
consumer pirce index at choice: December 1966 = 100.0.

במבוא ראה הסברים ב1960. שונתה החישוב שיטת 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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נ בבורסה מניות לשערי משוקללים חודשיים מדדים  ט/10. לוח
Table ix/10.  Weighted monthly indices of shares' quotation at the stock

exchange 1

Base: average 1960=1000 ממוצע הבסיס:

בכורה מניות
preference
shares

Ordinary shares רגילות מניות
בינוי מקרקעין
(פרט ופיתוח
להדרים)

Land, construction
and development
)excl. citrus)

מסחר
ושירותים
Commerce

and
services

תעשייה
Industry

להשקעה הנרות
Investment

וביטוח כספים
Finance and
insurance

הכל סך
Total

Annual a verage 1

50.8

90.0
108.2

100.0
105.6

125.2

138.7

141.9

165.3
162.8

151.5

160.4

175.8

168.8
190.5

269.8

321.1

Old method ישנה שיטה

method1New

100.0100.0

108.1133.8

107.1156.1

118.6278.8

115.2273.9

96.6218.2

72.8175.1

69.0124.3

94.9122.6

117.2107.6

96.097.9
112.1124.1

203.9241.8
205.4262.3 206.6

חדשה!שיטה
100.0100.0

146.0136.5

165.6155.6

280.7252.5

281.7249.3
242.4183.5
199.1145.9

189.8138.5

212.5146.7

227.3146.5

213.7136.3

227.2143.9

339.6224.5

470.0285.5

שנתי! ממוצע

25.4
55.0

102.1

100.0

121.2

131.0
191.6

188.9

155.6

125.5
114.3

128.0

134.8
122.1

132.0

207.8

262.8

שנה Endסוף of year
1960128.9144.6139.5119.5151.3106.1

1961112.3126.4125.4101.3125.7105.4

1962147.7197.6191.4108.0199.9132.5

1963195.1287.6262.3114.4287.9140.6

1964171.3259.6213.1109.0246.6155.1

1965139,7221.1157.585.7198.5172.3

1966107.0170.1136.460.5138.9151.1

1967118.2200.1141.774.0112.5157.9

1968135.4224.2152.3118.3110.3162.3

1969133.5226.6156.6111.4102.8180.8

1970118.8207.4134.392.3103.3167.1

1971146.0246.8161.8132.9144.6221.8

1972272.2451.5340.3227.8283.2358.9

1973217.2389.8230.4160.8 177.7213.0227.7

" See introduction. מבוא. ראה 1
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סוג לפי חוג, איגרות לפידיון ממוצעת ריאלית תשואה  ט/11. לוח

Table ix/11.  Average real redemption yield, by type
Percentages אחוזים

למדדלדולרצמודות לצרכן!צמודות :רירהלפיהמחירים
Linked to U.S. dollar.Linkedto the C.P.I1

:
Optional

בהנחהנפרעותנפרעות
5נפרעותנפרעות 5נפרעותנפרעותתוך שלתוך איבהנחה של
25תוך 25תוךשניםתוך הצמדה2הצמדהשניםתוך

הכל שניםסך הכלומעלהשנים2 שניםסך OnOnומעלהשניט2
TotalRedeemedRedeemedRedeemedTotalRedeemedRedeemedRedeemedassumpassump

withinwithinwithinwithinwithinwithintion oftion of
2 years2'5 years5 years2 years25 year5 yearslinkingnot

and overand overlinking*

19663.93.63.94.94.44.34.54.44.27.5

19673.02.23.45.75.15.94.84.72.97.2

19684.13.94.05.56.28.65.85.12.27.5

19691.95.00.63.15.16.26.04.81.26.8

319702.41.51.53.26.27.86.44.73.512.4

19714.53.83.24.84.95.85.14.85.911.3

19726.67.68.16.45.35.85.25.25.66.3

19736.56.6X6.25.66.35.45.65.04.7

■ Excl. absorption
■> New method  si

loans. 2 Nominal yield.
e introduction.

נומינלית. תשואה 2 קליטה. מלוות בולל אינו 1

מבוא. ראה  חדשה שיטה 3

הצמדה סוג לפי צמודות, חוב איגרות של ממוצעת שנתית תשואה  ט/12. לוח
(אחוזים)

Table ix/12.  Average annual yield of linked bonds by type of linkage
)percentages)

1972

חוב איגרות באחוזיםסוג תשואה
Percent yield

תקן סטיית
Standard deviationTypeof bond

הכל 16.986.43TOTALסך

לדולר 9.602.53Linkedצמודות to the U.S. dollar

לצרכן המחירים למדד 15.735.21Linkedצמודות to the C.P.I.

ברירה לפי למדד /imos22.442.19Linked to the C.P.I. optional

במעורב 11.775.09Mixedצמודות linkage

חוץ במטבע 6.323.44Tradedנסחרות in foreign currency
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ערן, לניירות בבורסה רשומות למניות ממוצעת שנתית תשואה ט/13. לוח
ענף לפי

Table ix/13.  Average annual yield to shares registered at the stock exchange,
by branch

Percentages אחוזיט

נטו הדיבידנד נטותשואת כללית כלליתתשואה תשואה של התקן סטיית
Akf dividend yieldsNet general yieldStandard deviationofgeneral yield

הכל Totalסך
19705.318.7813.90
19714.8223.9318.18
19724.3769.506.24
19733.8613.5316.24

מסחריים Commercialבנקים banks
19704.552.007.75
19714.9631.5821.S1
19724.52104.704.18
19732.848,2617.91

למשכנתאות Mortgageבנקים banks
19706.6810.2211.15
19712.9017.9610.57
19727.0534.803.03
19735.270.7611.46

פיננסיים Otherאחריםמוסדות ifnancial institutions
19704.0412.3512.27
19711.6834.0012.47
19723.70137.606.87
19735.448.6713.68

ביטוח Insuranceחברות companies
19706.325.199.05
19718.7019.469.69
19725.96103.007.01
19734.2212.954.36

להשקעות Investmentחברות companies
19707.263.6112.59
19718.0928.329.43
19725.13147.605.62
19735.4726.4712.65

קרקע, בנייה, Buildingחברות and land companies,
והדרים olevelepuedפתוח and citris

19705.7011.68
19717.1333.46
19724.0589.23
19732.6016.9716.23

תעשייה Industrialחברות companies
19703.488.5624.22
19716.5438.6736.43
19723.2688.3014.94
19732.9113,3517.73

ושירותים Commerceמסחר and services
19707.858.56
197110.1538.67
19721.2988.30
19738.1325.0311.14
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בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות  ט/14. לוח
שוק במחירי ליי, מיליוני שנה; מוף

בנקיםשירותיםמוסדותמלוות
הנייר הבלסוג וביטוחציבורייםלאומייםמדינהסך

TotalGovernmentNationalPublicBanks and
loansinstitutionsservicesinsurance

כולל 19705,484.41,587.547.9139.42,264.3סך
19717,473.02,625.151.3144.32,835.2
§197210,094.13,123.650.2167.84,135.9
197314,086.75,456.9

הכל חובסך 19704,403.81,587.547.9120.01,564.1איגרות
19716,050.62,625.151.3125.31,915.0

§19727,260.93,123.650.2141.32,398.2
197310,941.35,456.9

לדולר 1970173.818.62.828.630.4צמודות
1971130.415.326.019.8

§1972117.910.824.811.2
1973110.17.3

לצרכן המחירים למדד 19701,565.9588.40.158.8681.1צמודות
19711,736.3583.661.7767.5

§19722,437.2955.360.3965.0
19733,955.51,812.5

במעורב 197027.97.22.41.410.7צמודות
197116.76.01.30.84.6

§19725.83.91.7
19732.61.9

צמודות 197037.319.3.15.0לא
197116.716.7

§197219.519.5_
197323.823.8

חוץ במטבע 1970791.942.631.2295.2נסחרות
19711,127.450.036.8463.8

§19721,208.950.256.2520.6
19731,198.8

ברירה לפי 19701,807.0954.0531.7צמודות
19712,992.72,003.5633.7

§19723,366.72,134.0822.1
19735,650.43,611.4

להמרה 25.6_197130.4ניתנות
§1972104.977.6
1973361.4

הבל סך  19701,080.619.4700.2מניות
19711,432.7.18.6918.3

§19722,833.226.51,737.7
19732,784.0

חוץ במטבע 1970178.4178.3נסחרות
1971213.4§213.3

§1972226.3_226.3
1973226.1

1970876.419.4500.9רגילות
19711,175.019.0678.0

§19722,501.926.51,411.0
19732,196.5

197025.821.0בכורה
197134.128.9

§1972105.0100.5
1973361.4..
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Table ix/14.  Bonds and shares registered at the stock exchange
Endof year; IL. million, at market pirces

הובלהn11nnדלקתעשייהמקרקעין
Typeותיירותלהשקעהונפטומסחרופיתוח

Land andIndustry andFuel andInvestmentTransport
developmentcommercekerosenecompaniesand touirsm

90.6179.218.41,095.661.51970GRAND TOTAL
124.3218.118.51,382.873.41971
284.2373.340.11,847.071.71972§

1973

1.730.51.8939.061.31970Debentures  total
0.862.51,197.473.21971

14.6'75.31,386.071.51972§
1973

1.180.41.86.93.21970Linked to the U.S. dollar
0.860.44.93.21971

0.464.82.63.31972§
1973

_237.51970Linked to the Consumer Price Index
_323.51971

6.3450.21972§
1973

0.6_1.54.11970Mixed linkage
0.43.61971

__0.21972§
1973 "

_3.01970Not linked
1971

_1972§
1973

_0.1368.854.01970Traded in foreign currency
0.1510.366.41971

513.768.21972§
1973

_321.31970Optional likage
_355.51971

410.61972§
1973

2.0_2.81971Convertible into shares
7.910.78.61972§

1973

88.998.716.6156.60.21970Shares  total

§123.5§155.6§18.5185.40.21971

269.6298.040.1461.00.21972§
1973

0.1_1970Traded in foreign currency
0.11971

_0.00.01972§
1973

88.994.916.6155.71970Ordinary .
123.5150.618.5185.4

1971

269.6293.740.1461.01972§
1973

3.7_0.90.21970Preference

4.90.21971

4.30.21972§
1973
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הנייר1 סוג לפי בבורסה השנתי המחזור ושיעור ישומ הון מחזור,  ט/15. לוח

Table ix/15.  Turnover, registered capital and annual rate of turnover at
the stock exchange, by type of security 1

IL. million, at market pirces שוק במחירי ליי, מיליוני

המחזור שיעור
מחזור

Turnover
ממוצע רשום הון

Average marketable
capita]

(אחוזים) השנתי
Annual rate of turn
over (percentages)

2 הניירות Allכל securities2
196063.616.4 386.91960
196178.814.0 562.71961
1962116.013.4 864.91962
1963270.621.5 1 ,257.21963
1964259.016.5 1,567.91964
1965135.78.1 1,668.31965
1966105.46.0 1,746.01966
1967108.25.6 1,931.91967
1968249.49.0 2,783.81968
1969273.48.2 3,348.91969

§ 1970219.85.5 4,024.91970§
§1971382.27.3 5,240.51971§
§19721,327.717.9 7,418.11972§
19731,617.715.6 10,388.41973

Sharesמניות
196037.548.7 77.01960
196145.625.6 178.41961
196267.624.5 275.41962
1963231.939.3 590.61963
1964216.926.8 817.81964
196589.411.0 810.21965
196656.97.9 722.51966
196752.17.3 717.11967
1968110.113.8 798.81968
196997.41 1.9 820.91969

§197047.05.4 874.01970§
§197196.49.1 1,061.21971§
§1972745.139.5 1,884.21972§
1973624.623.8 2,628.31973

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds and debentures
196026.59.7 272.51960
196133.29.5 348.71961
196246.88.5 549.41962
196337.86.0 628.01963
196441.25.8 712.51964
196544.95.5 823.21965
196647.74.8 992.01966
196755.44.7 1,185.01967
1968139.07.1 1,956.01968
1969170.46.8 2,507.11969
1970172.15.5 §3,111.81970

§1971282.86.8 4,144.91971§
§ 1972569.010.4 5,458.81972§
1973913.512.2 7,457.21973

' Data refer to securities that can be traded on the Tel Aviv
stock exchange and to those traded over the counter on condition
that they will be registered on the stock exchange.
2 Including loans and nonlinked debentures not detailed in
the table.

בהם לסחור ניתן אשר הערך לניירות מתייחסים 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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קבוצה לפי בבורסה, הרשומות המניות של המחזור ושיעור* ב מחוזר  ט/16. לוח
Table ix/16.  Turnover 1 and rates of turnover 2 of securities registered at the

stock exchange, by group
At market prices שוק במחירי

בכורה מניות
Preference
shares

Ordinary shares רגילות מניות

מקרקעין
Land

ושירותים מסחר
Commerce
and services

תעשייה
Industry

להשקעות חברות
Investment

וביטוח cpsco
Finance and
insurance

הבל3 סך
TotaP

ליי) (מיליוני million)Turnoverמחזור (IL.
§ 197046.117.911.68.55.10.9
§197194.442.011.321.914.02.0
§ 1972722.9280.6134.2153.4121.422.2
1973624.4299.0135.127.0 89.668.30.2

(אחוזים)שיעורי turnoverהמחזור (percentages)Rates of
§ 19705.43.87.59.47.13.2
§19719.27.16.719.015.15.6
§ 197239.727.845.063.765.534.5
197324.521.026.934.3 33.228.60.2

1 Excl. shares tradeable in foreign currency. 2 Deifned as
the ratio between the volume of trade during the year and the
average capital at market prices in the specific group of shares.
ג Incl. also public services, fuel and oil.

מוגדר 2 חוץ. במטבע הנסחרות מניות בולל אינו 1

הממוצע ההון לבין השנה במשך המסחר היקף בין כיחס
גם כולל 3 מניות. של קבוצה באותה שוק במחירי

ונפט. דלק ציבוריים, שירותים

סוג לפי בבורסה, הרשומות חוב איגרות של המחזור2 ושיעורי מחזורג  ט/17. לוח
Table \yj\7.  Turnover 1 and rate of turnover 2 of bonds registered at the

stock exchange, by type
At market prices שוק במחירי

צמודות שאינן
Nonlinked

ניתנות
להמרה

Convertible

נושאית
פרסים
Loan

premium

צמודות
Linked

במעורב
לדולר
ולמדד

המחירים
Mixed to
U.S. dollar
and C.P.I.

ברירה
Optional

למדד
To

Consumer
Price Index

למט''ח
To foreign
currency

הבל סך
Total

בולל סך
Grand total

million)Turnover (IL.
49.8102.30.50.30.4
56.7210.30.50.52.5
111.8441.7§0.00.7§12.9
250.6651.40.00.379.3

ל"י) (במליוני המחזור
§19.5 172.1 172.8

15.3 §282.8 285.8
15.5 §569.0 §582.6
11.5 913.5 993.1

1970
1971
1972
1973

(אחוזים)שיעורי Rateהמחזור of turnover (percentages)
§ 19705.55.510.44.16.11.41.52.1
§19716.86.810.13.78.62.02.415.9
§197210.510.412.75.513.40.12.725.4
197312.812.210.87.915.50.41.129.3

1 Excl. bonds tradeable in foreign currency. * Deifned as
the ratio between the volume of trade during the year and the
average capital at market prices in the speciifc group of bonds.

מוגדר 2 .pn במטבע הנסחרות חוב איגרות בולל אינו 1

הממוצע ההון לבין השנה, במשך המסחר היקף בין כיחס
חוב. איגרות של סוג באותו שוק במחירי
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סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלווה  ט/18. לוח

Table ix/1 8.  Shortterm loan: movement and balances, by series

נקוב ערך ליי, .ILמיליוני million, nominal value

196519691970197119721973

לצינור ברוטו 234.81783.271,024.021,428.881,878,351,645.22Grossמכירות sales to the public

ופדיונות 286.34807.80930.501,272.701,843.771,973.51Purchasesרכישות and redemption

נטו 51.5324.5393.52156.1834.58328.29Netמכירות sales

הציבור בידי היתרה
הכל סך  השנה בסוף

221.61466.73560.25716.83748.30420.03BALANCE HELD BY THE
PUBLIC AT END OF YEAR

TOTAL

יום 91 בנות סדרות 32.2665.55118.23202.84241.11143.8791 days series

יום 182 בנות סדרות 52.08105.90160.01216.54237.55142.48182 days series

יום 364 בנות סדרות 30.55140.93193.55230.73219.04119.17364 days series

יום 546 בנוה סדרות 106.72154.3588.4666.7250.6014.51546 days series

תוכנית סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות צבירה  ט/19. לוח

Tableix/1 9.  Accumulation in approved saving schemes, by type

ל''י מיליוני שנה; Endסוף of year ; IL. million

196519691970197119721973

הכל 314.01,134.91,385.71,658.61,985.72,711.9TOTALסך

כלליות חיסכון 141.8918.81,148.51,362.81,592.12,161.6Generalתבניות saving schemes  total
הכל סך

רגילות ברירה תכניות :63.9910.51,145.21,360.01,589.51,752.9Thereofמזה: Optional schemes
6000 ברירה 406.56000תכניות optional schemes

מיוחדות חיסכון 172.2216.1237.2295.8393.6550.3Specialתכניות saving schemes  total
הבל סך

לדיור :97.692.9103.7139.0204.3318.3Thereofמזה: for housing
עליסודי 32.962.967.677.786.8101.8forלחינוך secondary education
ולנוער 39.057.663.376.3100.0127.7forלילדים children and youth

Source: Saving and Insurance Authority. והביטוח. החיסכון רשות המקור:
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מחירים יי. פרק

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
של אריתמתי כממוצע מתקבל שנתי ממוצע

חודשיים. התלת או החודשיים המדדים

לצרכןנ מחירים מדד
הטרד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות' ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

במשק.

המדד אוכלוסיית
מינואר מתייחם, לצרכן המחירים מדד
כל ידי על שנצרכו ושירותים לסחורות ,1970
המ עירוניים. ביישובים שהתגוררו המשפחות
של התצרוכת סל מחירי מדדו הקודמים דדים

בלבד. עירוניות שכירים משפחות
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
המצר של ייצורם נסתיים שבהם הכלכלה ענפי

.2 י/4) (לוח כים

המדד משקלי של המקורות
לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב את
הוצאות על מהסקרים מקבלים הבסיס בתקופת
בסיס על ביותר, המעודכן במדד המשפחה.
הוצאות סקר לפי המשקלים נקבעו ,1969

.3 1968/69 לשנת המשפחה

כללי
המהירים מדדי מטרת

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 בסל סעיף לכל הניתנת
(בתקופתהבםים), 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 שיטת
נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי על
שהמרד להבטיח שנועדה כללים מערכת פי ועל
בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

ובאיכותם. המצרכים

המדד חישוכ
בעם שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על

.29 מסי טכניים, פרסומים סדרת לצרכן'', המחירים ב"מדד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

מס' מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון .1964 משק" ענפי לפי לצרכן, המחירים מדד סיווג ''עקרונות : ראה 2

.1965 ,7
.330 מס' מיוחד פרסום ,1968/69 המשפחה הוצאות סקר : ראה עריכתו ושיטת הסקר ממצאי פירוט בדבר 3
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מחירי של מדגם על המבוסס רבעשנתי בסקר
י. י/5) (לוח שנה רבע כל שאוכלסו דירות

המרד עדכון
התצ סל בהרכב שינויים חלים הזמן במשך
של הקנייה ובמקומות הקנייה בהרגלי רוכת'
הבדלים יוצרים אלה שינויים המדד. אוכלוסיית
שלפיו הסל לבין בפועל שנצרך הסל בין
לרוב מצטברים אלה הבדלים המדד. מחושב
במהימנות יפגע לא שהדבר וכדי הזמן, במשך
עדכון מספר. לשנים אחת לעדכנו נוהגים המדד,
המצרכים מדגם של עדכון בעיקר כולל המדד
נרש שבהם החנויות מדגם עדכון ומשקליהם,
בשיטות ושכלולים ושיפורים המחירים מים

המדידה.

בספטמבר במדד נערכו העיקריים העדכונים
1965 בינואר ,1962 בינואר ,1959 בינואר ,1951

.21970 בינואר ולאחרונה

הטדדיפ קישור
ביטאר ,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 הכפלתי ידי על (100.0=1951 טמבר
זה יחס הסדרות. בשתי 1959 לינואר המדד
ניתן לכך בדומה הכללי. המדד לגבי 2.753 הוא
1965 מינואר שפורסמו המדד מספרי את לתשב
כהמ '100.0=1964 לשנת ביחס 1969 דצמבר עד
לינואר (ביחס 1964 דצמבר עד שחושב למדד 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 כהמשך לחשב ניתן 100.0=1969
על (100.0=1964 לשנת (ביחס 1969 דצמבר עד

ב1.237. הכפלתם ידי

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מינם
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 1300 של במדגם חודש כל
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 כן לפני .100.0=1969 שנת ,1970
כמפורט אחרות בסים לתקופות ביחס והוצג

להלן.

מיוחדות מדידה כעיות
הגדולים העונתיים השינויים ופירות. 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. מחודש קבוע זאת
הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו חודש כל של
המשפ מן שנתקבלו נתונים סמך 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 בדירות השימוש 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

השינויים לגבי להלן). רשימה1 (ראה ,29 מם' טכני בפרסות ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט 1
.1970 ,11 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 1970 שנת באמצע הדירות מחירי במדידת שהוכנסו
במדד שהוכנסו השינויים לגבי להלן). רשימה (ראה 5 מס' טכני בפירסום ראה ב1959 החל המדד עקרונות 2 1962 לצרכן המחירים מדד ''עדכון : ראה 1970 ובינואר 1965 בינואר ,1962 בינואר העדכונים בעקבות
לסטטיסטיקה ירחון  1964 לצרכן המחירים מוו "עדכון ,''1963 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון
.*1970 ,1 מם' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון  1969 לצרכן המחירים מדד ו"עדכון "1965 ,1 מס' מחירים של
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ידי על הנקבעים השכר בתעריפי השינויים
ר.עץ> הבנייה, בענפי העובדים הסתדרויות
בתשלומים השינויים בתוספת וכר המתכת
פועלי ביטוח (קרן שונים לקרנות הנלוים
הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא
הוחל, ולכן למעשה הקבלנים ידי על המשולם
למעשה המשולם השכר במדידת ,1970 מדצמבר

הקבלנים3. ידי על
בן בציוד השימוש הוצאות קיימא. בן ציוד
המדד בסל 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 מעלי כן, לפני .4100.0=1964
1950 יולי למחירי ביחס המדד חושב ,1964
מוצגים הנ"ל הבסיסים על המדדים .100.0=
בין לקשר ניתן מעשיות למטרות י/8. 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
לבפיס: 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.

בסלילה5 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מכנה

לסוגי בהתאם תתמדדים מ4 מורכב המדד
כביש בינעירוני, אספלט כביש השונים: הסלילה
נושאת. ושכבה עפר עבודות עירוני, אספלט

1 למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

בנייה. חוזי להצמדת כבסיס משמש המדד
ההש בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

וכוי. בבנייה קעות

הטרד 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 וכו') ריבית, (קרקע' מחיריהם דת
השטח, יישור (כגון פיתוח עבודות על אות
בנייה' לרשיונות והוצאות וכו') שבילים הכנת
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון

בלבד. לבונים

המדד משקלי של המקורות
ינואר מאז נמדד שמחירו הנוכחי המדד "סל"
לבניית הוצאות "סקר ממצאי על מבוסם 1969
ובו 1968 בשנת נערך זה סקר מגורים'/ בתי
פרוייקטים כ150 של התשומות הרכב נחקר
.21967 ליוני 1966 יולי בין נסתיימה שבנייתם

המחירים איסוף ושיטת המוצריט מדגמ
מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
של מדגם אצל ושירותים' חומרים כ250 של
חומרים המספקים ויצרנים' סיטונאים כ200
המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים ושירותים
וקבלני הקבלנים שמשלמים אלה הם הנמדדים

לסוגיהם. למשווקים משנה
מראשית היא' המדד של הבסיס תקופת
חושב כן לפני נקודות. 100.0=1968 שנת ,1969
כמפו אחרות בסיס 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
פי על 1970 דצמבר עד שוטף באופן נאמדו

.17 מס' טכני פרסום ראה 1
סקר  1968 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה "ירחון ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר 2

מגורים". בתי בניית הוצאות
.1971 >3 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 3
למגורים", בבנייה התשומה מחירי מדד "עדכון : ראה 1969 בינואר המדד עדכון בעקבות שהוכנסו השינויים *

.1969 ,1 מס' של'מחירים, לסטטיסטיקה ירחון ,1968
שהוכנסו והשינויים להלן). רשימה (ראה 24 מס' טכני בפרסום ניתנו עריכתו ושיטות המדד עקרונות פירוט 5
.19731 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון בסלילה", התשומה מחירי מדד ב"עדכון מתוארים המדד עדכון בעקבות
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מדידה שיטת לעובדיהם. למעשה הסלילה קבלני
תעריפי מדידת של השיטה את מחליפה זו
מאז המדד בחישוב נהוגה הייתה אשר השכר

.1972 דצמבר ועד 1966 בינואר הקמתו

המדדים וקישור המדד עדכון
= 1972 שנת בסיס על מוצג הנוכחי המדד
שחושב הקודם למדד כהמשך בא הוא .100.0

נקודות. 100.0 = 1966 ינואר הבסיס: על
הבסיס פי על המחושבים המדד מספרי את
לבסיס לקשר ניתן 100.0=1972 ממוצע החדש:
הכפלתם ידי על 100.0 = 1966 ינואר הקודם:
הקודם המדד שבין היחס שהינו קשר במקדם

.1972 שנת לכל בממוצע זה מדד לבין
ותתהמדדים הכללי המדד של הקשר מקדמי
בינ כביש ,1.542  הכללי המדד כלהלן: הם
עבו ,1.549  עירוני כביש ,1.530  עירוני
 תשתית ,1.495  מצע ,1.650  עפר דות

.1.527 נושאת שכבה ,1.521

תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים2 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 כי'תעשייה"
של האחיד ב"םיווג שהוגדרו כפי ל"תעשייה",

.1970  הכלכלה" ענפי
הישן הסיווג לפי התעשייה הוגדרה 1970 עד
הסיווג בין ההבדלים בדבר הכלכלה3. ענפי של
 י"ד לפרק מבוא ראה הישן, והסיווג החדש

תעשייה.
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

סוגי לשני תתמדדים מחושבים לכך פרט .

עד במדד כלולים שהיו ותשתית, מצע הסלילה:
ב1973. עדכונו

השינויים את לשקף נועד תתמדד כל .
של קבוע סל לקניית הדרושות :בהוצאות
והמייצג בסלילה המשמשים ושירותים חומרים
המתאים הסלילה מוג של ההוצאות הרכב את
ממוצע שהינו הכללי המדד הבסיס. בתקופת
האמורים יהתתמדדים ארבעת של משוקלל
של התשומות סל במחירי השינוי את משקף

כולו. הסלילה ענף
על בחוזים להצמדות כבסיס 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
מאז נמדד שמחירו המעודכן, המדד נזל
ההוצאות "סקר ממצאי על מבוסס ,1973 ינואר
הרכב נחקר ובו ,1972 בשנת שנערך בסלילה"
נסתיימה שסלילתם פרויקטים 46 התשומותשל

19701971נ. בשנים

העסקים ומדגם והשירותים החומרים מדגפ
השו ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים נים
אס מקומות ב80 הנאספים ושירותים חומרים

הסלילה. לענף לערך, פקה'

עגודה שירותי
המעודכן במדד עבודה שכר במדד השיגוי
שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על נקבע

כנ"ל. ,24 מס' טכני פרסום ראה 1

להלן). רשימה (ראה 22 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט, 2
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת 8
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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
על החקלאי" ה"משק של 3 (Terms of Tarde)

הרווחים. ועל וההוצאות ההכנסות
וה הייצור לערכי כדפלטור גם משמש הוא
הפי לצורך שוטפים, במחירים החקלאי שיווק

ריאליים. לערכים כתם

המדד אוכלוסיית
כלל נתקבלו החקלאי'' ה"משק להגדרת כיסוד
"חקל "0" עיקרי בענף המוגדרות הפעילויות
ענפי של האחיד ב"םיווג ודיג" ייעור אות
שצומצמו לאחר חקלאיות, כפעולות הכלכלה"
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
ולכן אחת כיחידה מוגדר החקלאי המשק
בתחומי הנערכות העסקות מחיר מודדים אין

הבודדים. החקלאים בין החקלאי המשק
איפוא מוגבלות במדד הנמדדות העסקות
וגם חקלאים, לא לבין חקלאים שבין לעסקות
שלגביהן 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

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

המחירימ 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. סוג~מפעלים 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
אחרתנ, בסיס לתקופת ביחס והוצג המדד חושב

נקודות. 100.0 = 1963

בחקלאות2 וונשומה תפוקה מחירי מדד
ושימושו המדר מטרת

מודד בחקלאות ותשומת תפוקה מחירי מדד
של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת את

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד "עדכון ראה: המדד עדכוני בעקבות שהוכנסו השינויים לגבי 1

הסיטוניים המחירים מדר ו"עדבון "1969 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,1968 מקומיים, ליעדים
."1972,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,1968 מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של

להלן). רשימה (ראה 11 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 2

מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה: מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים הסחר" "תנאי 3

תשלמה. מחירי במדד תפוקה מחירי מדד חלוקת ידי על
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ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההדרים2 בענף

ושימושיו, המדד מטרת
ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
של הכללי למדד במקביל המודד, ענפי מדד הוא
השינויים את בחקלאות' ותשומה תפוקה מהירי
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 הסל 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, וים
הסחר תנאי בחישוב לסייע עשוי הוא 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 וכדי) 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 הענף 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, בסל 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
ששווקה התוצרת כמויות הכפלת ידי על נאמד

האריזה. לפני התוצרת במחירי בתשכ"ו
הדר, פרי בייצור השונות התשומות ערך
התשומות משקלי לקביעת כבסיס שימש אשר
מיוחד סקר של תוצאות לפי נאמד השונות,
והקיבוצים פרדסים לעיבוד החברות נחקרו שבו

שינויים לא ואף עצמית לצריכה שנועדה
אינו בחקלאות התשומה מחירי ומדד במלאי,

העצמית. העבודה את כולל

המרד משקלי של המקורות
התפו הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
תשכ"ו. בש.נת החקלאי המשק של והתשומה קה
משקלי לקביעת ששימשו ההכנסות, ערך
שנתקבלו התקבולים כל את כולל התפוקה,
מקו (שווקים הייעודים לכל התוצרת משיווק
הסכומים את וכן וכוי) יצוא תעשייה, מיים,
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 בןקיימא וציוד מכונות חקלאיים,
כלל על המחושב החידוש) (ערך הפחת ערך
הערך לפי ולא בחקלאות הנדון והציוד המבנים

הבסיס. בתקופת בו נקנו שהם

הנמדדים המחירים
אינם החקלאי המשק שמקבל התפוקה מחירי
על מחושבים מחירים אלא מסחריים שוק מחירי
הסיטו החברות משווקות שבהם 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 י. נקודות 100.0 = תשב"ו שנת תשכ"ז,
בסיס: לתקופת ביחס והוצג המדד חושב

נקודות. 100.0 = תשי"ט
ירחון תשכ"ז, בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדו "עדבון ראה המדד, עדכון בעקבות שהוכנסו השינויים 1

י ."1967 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה
ירחון תשכ"ז, ההדרים, בענף ותשומה תפוקה מחירי "מדד : ראה המדד, עקרונות של שלטתי פירוס 2

."1968,6 מס' מחירים, של לסטטיסטיקה
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בתקו השוטף ניהולם לצורך המדד באוכלוסיית
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר נתונה, פה
על שההוצאה מעיפים כולל אינו המדד סל
על הוצאות (כגון: כהשקעה מוגדרת רכישתם
נכסים ברכישת הקשורות הוצאות מניות' קניית
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

מלון"2. בתי אות
ספ  אפריל בתקופה נערך אשר בסקר
של המפורט ההוצאות מבנה נחקר ,1969 טמבר

ב1968. מלון בתי כ110

המחירים איפוף ושיטת ד,מוצרים מדגם
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 בעיות
המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
השו העובדים קבוצות של העבודה שירותי של
מטבח, עובדי אדמיניסטרציה, עובדי (כגון: נות
בהתאם נקבעו וכו') שירותים עובדי מלצרים,
על המלון בתי של ההוצאות שמהוות לאחוז,
סל על הוצאותיהם מכלל העבודה, שירותי
הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות המדד.
מרכיביו, כל על ברוטו, שכר זה! לצורך
תשלומים לעובדים: ישירות המעביד שמשלם
עובדיהם, עבור המלון, בתי שמשלמים נלווים
וכוי); מבטחים לאומי, (ביטוח שונות לקרנות
למעט לעובדים, מזון על המלון בתי הוצאות
עבור העובדים מן המלון בתי של התקבולים

שירווז. ודמי לר.ם הניתנות הארוחות
העבו שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
הדרושה בהוצאה השינויים את רק משקפת דה"
(המייצג עבודה שירותי של קבוע "סל" לקניית

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

הנמדדים 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 ההדרים 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 ההדרים ענף של התשומה

הספקים. אצל התשומות של השוק

ותשומה תפוקה מחירי מדד הבסיס. תקופת
על תשכ"ז בשנת החל מחושב ההדרים בענף

נקודות. תשכ"ו=100.0 בסים

* מלון בבתי תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסים משמש המדד
וכ המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף אינדיקטור

המדד אוכלוסיית
כל של התשומות סל אל מתייחס המדד
וההבראה המרגוע ובתי הפנסיונים המלון, בתי
למחנות פרט ,1968 שנת במשך בארץ שפעלו

נוער. וקייטנות אכסניות הנופש,
המוצ החומרים, כל את כולל המדד סל
הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים רים

של לסטטיסטיקה ירחון ,1969 מלון בבתי תשומה מחירי "מדד ראה: ד.מדד .עקרונות של שיטתי פירוט 1

."1970 ,3 מס' מחירים,
.1970 ,3 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה ב"ירחון ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על פרטים ג
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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, וכוי) אוטובוסים
תרומות ריבית, על (הוצאות מחיריהם במדידת
כולל אינו המדד כי עוד, יצוין וכר). ומתנות
חברי שכר כגון בעלים, של שכר על הוצאות

הקואופרטיבים.

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".
.21968/69 בשנת אוטובוסים חברות 9 של

המחירים איפוף ושיטת המוצרים מרגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
אלה הם המחירים ושירותים. חומרים סוגי
בו במקום האוטובוסים, שירותי ענף שמשלם
החומרים, את לקנות האוטובוסים חברות נוהגות
הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים המ'וצרים
מסי מכס, כולל (כלומר, קונות הן שבו בשוק

אחרים). והיטלים קנייה

1969 שנת היא המדד של הבסיס תקופת
נקודות. 100.0 =

מיוחדות מדידה געיות
המשקל וכן הסעיף משקל עבודה3. 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,
זה: לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות

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 בךקיימא. וציוד נכסים
אחוז לפי נקבע המלון בתי שבבעלות וציוד
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.

באוטובוסיםנ תשומה מחירי 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 מתייחס 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 החברות לבין בינם העסקות אך טובוסים,
אוכלוסיית אין למשל, כך, מסחריות. עסקות
חברות של התחנות" "מפעלי את כוללת המדד

האוטובוסים.

לסטטיסטיקה ירחון ,1969 באוטובוסים", תשומה מחירי "מדד : ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

.1971,2 מס' מחירים'', של
."1971,2 מם' מחירים, של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 2

."1972 ,5 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ב"ירחון ואד. העבודה, שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 3
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משכנת של הנ"ל הריבית שערי בסיס על
שער מחושב מוגדרים, תנאים בעלות אות
שניתנו המשכנתאות כלל של הממוצע הריבית
הממו הריבית שערי וכן ותקופה, תקופה בכל
המשכנתאות את המקבלים הצרכנים לסוגי צעים
במפעלי משתכנים עולים, (כגון: שונים בתנאים
וכוי) פרטיות בדירות משתכנים שונים, שיכון
בין היא העיקרית ההבחנה כאשר 
מוגד לייעודים הניתנות מכוונות, משכנתאות
מוכתבים שלהן המשכנתא ותנאי דיור של רים
בלתי משכנתאות לבין האוצר, משרד ידי על
מוגדרים לא דיור לצורכי הניתנות מכוונות,
למשכנתאות. הבנקים ידי על הנקבעים ובתנאים

כממו מתקבלים הנז'מוצעים הריבית שערי
משכנתאות של ריבית שערי של משוקלל צע
שימ השקלול, לצורך מוגדרים. תנאים בעלות
של באחוזים היחסית חשיבותה כמשקל שה
כלל בתוך מוגדרים, תנאים בעלת משכנתא כל

המשכנתאות.

לכלל מחושב אינו הממוצע הריבית שער
למשכנת כלומר העומדות, המשכנתאות מצבת
רק אלא, נפרעו, לא ועדיין בעבר שניתנו אות
ששערי בתקופה שניתנו החדשות למשכנתאות

אליה. מתייחסים הריבית
של הממוצעים הריבית שערי בסיס על
ותקופה, תקופה בכל שניתנו המשכנתאות כלל
השינויים את המודד הריבית, שער מדד מחושב
המשכנתאות כלל של הממוצע הריבית בשער
בשער השינוי ותקופה. תקופה בכל שניתנו
אשר שינויים הן איפוא משקף הממוצע הריבית
צרכ לסוג המשכנתא בתנאי הזמן במשך חלים
הצרכנים סוגי בהרכב שינויים והן נתון נים

שונים. בתנאים משכנתאות המקבלים

בהם והשינויים הממוצעים הריבית שערי
כלכלי כאינדיקטור לשמש יכולים הזמן במשך
הרי בשערי השינויים לכך, נוסף ההון. בשוק
המש מרכיב שינוי השפעת את מבטאים בית
הדיור שיתתי של הצריכה ערך על כנתאות

לצרכן. המחירים מדד במסגרת

והמדגם האוכלוסייה
של ריבית שערי עקרונית נמדדים בסידרה
למש הבנקים ידי על הניתנות המשכנתאות כל
אם בין דיור, לצורכי והמיועדות כנתאות
מכספי אם ובין הבנקים של המימון ממקורות

אחרים. ממקורות או האוצר

משלם שהמעביד מרכיביו, כל על ברוטו, שכר
האוטובוסים, חברות ותשלומי לעובדים ישירות
לאומי, (ביטוח שונות לקרנות עובדיהן, עבור

וכו'). מבטחים
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 (הכולל האוטובוסים חברות הוצאות של
של שכרם על עבודה ליום הנ"ל) השכר כיבי
על המועסקים אינדיבידואליים עובדים מדגם
העובדים כלל הרכב את מייצג זה 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

הנכם. שכירות דמי נמדדים שוטף ובאופן

דיור לצורכי משכנתאות על ריבית שערי

ושימושיפ הגדרות
נתו תנאים בעלת במשכנתא הריבית שער
על הצרכן לשלם שנדרש כתשלום מוגדר נים
בלירה שימוש ,עבור למשכנתאות הבנקים ידי
תנאי פי על דיור, לצורכי משכנתא של אחת

המשכנתא. חוזה

התשו כשיעור מחושב השנתי הריבית שער
התשלו זרמי של הנוכחי הערך את המשווה אה
המשכנתא לפירעון לשלם הצרכן שעל מים
המשכנתא לסכום המשכנתא, תקופת לאורך
מותנה, הריבית שער גובה הצרכן. שקיבל
בעי מוגדרים ואלה המשכנתא, בתנאי איפוא,
בחוזה הנקובים הריבית שערי ידי על קרם
החד העמלות וגובה הפירעון תקופת ההלוואה,
קבלת תמורת מראש לשלם הצרכן שעל פעמיות

המשכנתא.
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המשכנתאות מכלל אחוזים מ90 למעלה מכסה
הסידרה. מתייחסת שאליהן

הריבית תלןו3ת
הם הריבית שערי מדד וכן הריבית שערי
מחושבים שנה כל ובמשך תלתחודשית, סידרה
הבאים: השנה רבעי ל4 המתייחסות סדרות, 4
ואוק יוליספטמבר אפריליוני, ינוארמרס,

טוברדצמבר.
ממוצע הם השנתיים והמדד הריבית שערי

הרבעשנתיים. הריבית שערי של משוקלל
לתקופת ביחס מוצג הריבית שערי מדד
מבטא תקופה בכל המדד .100.0=1970 הבסיס:
באותה הממוצע הריבית בשער השינוי את
ב1970. הממוצע הריבית לשער ביחס התקופה

של ריבית שערי נמדדים אין בסידרה
מוסדות ידי על הניתנות דיור לצורכי הלוואות
גמל, קופות כגון למשכנתאות, בנקים שאינם
בסידרה נכללים לא כן ובו'. רגילים בנקים
ידי על שניתנו משכנתאות של ריבית שערי
למגורים, דיור לצורכי שלא למשכנתאות בנקים
וכוי. ציבור מוסדות לבניית משכנתאות כגון
עם יחד ניתנות הן אם אף עומדות, הלוואות
באוכלוסיית הן אף כלולות אינן המשכנתא,

המשכנתאות.
בכל נמדדים אינם הריבית שערי למעשה,
בנקים של במדגם אלא למשכנתאות הבנקים
הריבית שערי נמדדים אלה אצל אך בלבד,
מדגם דיור. לצרכי שניתנו המשכנתאות כל של
נמדדים שלהן הריבית ששערי המשכנתאות

פרסומים

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד (22)

(1963) מקומיים ליעדים
(1966) בסלילה התשומה מחירי מדד (24)

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
כרכים) 3)

טגגיים פרסומים םדרת
(1959) לצרכן המחירים מדד (5)

בחקלאות ותשומת תפוקה של מחירים מדדי (11)
(תש"ל)

(1962)  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)
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קודמתה לעומת שנה כל הממוצעת המח*ר>0 ברמת השינו*  י/1. ל1ח

Table x/J.  Change of the average price level on a year earlier

Percentages אחוזים

19661967196819691970197119721973Indexמדד

לגרבן המחירים +מיד 8.0+ 1.6+ 2.1+2.5+ 6.1+ 12.0+ 12.9+20.0Consumer pirce index

תשומה מחירי מדד
למגורים בבנייה

+ 8.10.0+4.5+ 2.3+ 10.9+ 10.5+ 16.0+ 28.5Pirce index of input in
residential building

תשומה מחירי מדד
בסלילה

1.0+ 6.6+ 3.0+ 7.6+ 12.6+ 14.1+20.1Price index of input in
road construction

הסיטוניים המחירים מדד
התעשייה תפוקת של

+4.8 .+ 1.2+2.3§+ 1.9+6.8+9.2+ 11.6+ 19.1Wholesale price index
of industiral output

תפוקה מחירי מדד
בחקלאות1

+4.30.2+ 5.5+ 5.80.5§+ 13.5§+9.2+ 19.5Price index of output
in agriculture1

תשומה מחירי מדד
1 בחקלאות

+7.6+ 3.0+ 7.6+3.0+4.1+ 12.2+ 14.8+ 14.2Pirce index of input in
agriculture■

תשומה מחירי מדד
באוטובוסים

+ 11.3+18.9+ 21.8+25.6Pirce index of input in
buses

בבתי תשומה מחירי מדד
מלון

+ 7.4+ 12.8+ 17.0+35.4Pirce index of input in
hotels

1 Percent change according to agircultural years 1965/661972/73. תשלג. עד תשכ"ו חקלאיות, שנים לפי השינוי אחוז <
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Consumer prices לצרכן מחירים
לצרכן המחירים מדד  י/2. לוח

Table x/2.  The consumer price index

ממוצע
שנתי

Monthחודש

Annual
average1nIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIxn

Base: IX 1951 = )00 הבסיס:
777982868991939494939696

979797989492908987858584

8484848484S3S38485858689

9092939496959698100103105107

113120132144150157162165169173175178

181182184187191197200201205207208212

214216217217218214217222227227228228

228228229230230232233231239238236239

238239244246249249244247260259248250

254259261265270258264269268268267263

267269268272276267274274280280273274

=הבסיס: 1O0.OI 1959Base:
1100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6

101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1

107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6

115.0115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3

126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6

133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

100.0הבסיס ;1964 =Base:
103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0110.1

111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9

120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2

121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4123.9

89

91

85

97

153

196

220

233

248

264

273

100.6

102.9

109.8

120.2

128.1

134.7

107.7

116.3

118.2

120.7

123.7

Base: 1969 = 100.0 הבסיס:

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970106.1101.5101.9102.9103.7105.0104.8104.4104.9109.1111.3111.3112.1

1971118.8114.1114.0115.5116.4117.0117.2116.6117.2121.0123.6125.6127.1

1972134.1128.9128.2130.8132.3133.7131.8132.7133.3135.2138.4140.8142.8

1973160.9145.5146.9150.5156.3158.5159.0161.7162.7165.4168.4175.8180.5

1974186.9202.0207.4213.0

< The index ofi 1959 with base ix 1951 = 100 was 275.3. .275.3 היה 100= 1951 ספטמבר נסיפ 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

Base: 1969 = 100.0 ■■ p'fjn

וקבוצה ראשיו! קבוצה
משקל
Weight
1969

1970197119721973Main group and group

הכללי 1,000.0106.1118.8134.1160.9GENERALהמדד INDEX

וסירות ירקות בלי 924.6106.5119.3134.9160.9Theהמדד index excluding vegc
tables and fruit

ירקות (בלי מזון
ופירות)

219.9104.2118.9128.6151.1Food (excl. vegetables and
fruit)

בצק ומוצרי דגנים לחם,

ודגים סופות בשר,

29.3

88.5

102.9

103.7

108.8

125.2

116.3

136.0

131.2

נ 70.8

Bread, cereals and dough
products

Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 6.1102.7108.2113.9116.7Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 29.3103.1109.9114.7116.4Milkחלב and dairy products

12.4108.3125.6131.1134.6Eggsביגים

וממתקים ריבה ,12.8103.2111.1121.1145.6Sugarסוגר, marmalade and sweets

11.4105.8114.6125.0146.4Beveragesמשקאות

שונים מזון 10.9106.7117.6128.4140.2Miscellaneousמצרכי food products

לבית מהוץ 19.2106.4126.7145.1178.2Mealsארוחות away from home

ופירות 75.4100.7112.3124.2161.7Vegetablesandירקות fruit

144.3112.5127.0153.7202.9Housingדיור

שבורה 17.9103.1114.0134.6154.3Rentedדירה dwelling

מפתח ודמי דירות מחירי

רכוש מסי

120.6

5.8

114.5

100.0

130.3

100.0

159.1

100.0

215.1

100.0

Prices of dwellings and key
money
Property taxes

הדירה 79.4106.1117.7135.8157.7Householdהחזקת maintenance

ומים דלק 28.7100.2111.7128.5140.1Electricityחשמל, ,fuel and water

הבית של ושיפור החזקה
והחצר

שונים בית משק צורכי

כללית ארנונה

14.5

8.7

12.1

115.5

107.8

101.1

135.6

124.2

102.4

163.4

135.9

120.1

209.0

159.8

131.3

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

Municipal taxes

בבית 15.4111.1120.7135.6162.0Housemaidsעזרה
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  .3/< לוח

Table x/3.  The consumer price index, by main group and group (cont.)

Base: 1969 = 100.0 : הבסיס

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1969

1970197119721973Main group and group

לבית וציוד 83.1107.0117.7132.9160.8Furnitureריהוט and household
equipment

29.0107.7119J139.4178.1Furnitureריהוט

חשמלי 30.0106.3115.8127.3145.6Electricalציוד equipment

ולמטבח לבית ציוד

לדירה וקישוט מיטה כלי

11.7

12.4

106.5

107.8

116.0

118.7

129.6

134.6

147.9

169.4

Home and kitchen equip
ment

Bedding and home
decorations

והנעלה 97.6102.2111.7J27.7149.5Clothingandהלבשה footwear

74.1101.6111.6125.3147.7Clothingהלבשה

23.5104.1112.1135.2157.4Footwearהנעלה

45.3106.1115.9129.1149.0Healthבריאות

חוליס קופת 22.9104.2109.8115.8123.9Sickשירותי fund services

פרטי רפואי 4.7107.4116.5131.1163.3Privateשירות medical services

שיניים '11.8107.7126.7152.3187.3Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 5.9109.3117.7132.51S8.1Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידור

116.7106.1117.3130.1146.8Education, culture and
entertainment

38.399.5105.9112.4118.9Educationחינוך

ובידור 78.4109.3123.0138.7160.5Cultureתרבות and entertainment

ודואר 94.9107.5122.8138.8159.5Transportל/חבורה and posts

80.9108.1124.5143.0162.2Transportתחבורה

דואר 14.0103.5113.1114.3144.1Postalשירותי services

43.4107.4119.9133.0154.8Miscellaneousשונות

וטבק 14.9106.4117.4123.7139.9Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 24.6107.8120.4135.2156.7Personalשירותים services

ושעונים 3.9108.2125.9154.4199.5Jewelleryתכשיטים and watches

prices 250



כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד  י/4. לוח
Table x/4.  The consumer pirce index, by economic branch

Base: 1969 = 100.0■. p>pjn

ענף
משקל
Weight
1969

1970197119721973Branch

הכללי 1,000.0106.1118.8134.1160.9GENERALהמדד INDEX

הוצרת ללא הכללי המדד
חקלאית

907.2106.5119.2135.0161.2General index excluding
agricultural produce

חקלאית 92.8101.7115.2125.9158.1Agriculturalתוצרת produce

וכוי ופירות 68.9100.2112.3123.7162.2Vegetablesירקות and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת 23.9106.1123.4132.1146.4Fishדיג and livestock
products

תעשייה 457.0104.7116.6129.2151.8Industrialמוצרי products

וטבק מזון 199.8103.9117.2126.3148.3Foodתסשיית and tobacco industry

ומוצריו 54.5102.1123.2133.6168.5Meatבקור and its products

ומוצריו 30.4103.3110.4115.1118.0Milkחלג and its products

המזון 114.9104.9113.4123.3141.4Otherיתר food

טקסטיל ומוצרי הלבשה

רהיטים

78.2

26.9

102.3

108.3

112.5

121.1

126.4

141.7

149.6

182.5

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, תעשיות

28.4

60.4

33.1

30.2

104.1

109.2

103.2

106.9

111.7

119.0

115.1

120.7

132.6

131.5

131.2

137.9

152.9

147.2

148.8

164.4

Footwear 8l leather, rubber
and plastic products

Metal products, machines,
vehicles and electrical
goods

Manufacture of chemical
and petroleum products

Miscellaneous industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 146.5113.1128.5156.3207.1Buildingשירותי and housing services

ומיס 22.4100.2110.1126.4133.6Electricityחשמל and water

ודואר 55.6106.5120.7137.2155.1Transportandpostsתחגורה

225.7106.4118.8133.2154.8Servicesשירותים

וביטוח 38.5104.9116.2128.5143.0Taxesמסים and insurance

חינוך 37.199.5106.0112.7120.5Educationalשירותי services

בריאות 39.4105.7115.7128.6147.6Healthשירותי services

בידור 20.8110.5120.7133.6156.0Entertainmentשירותי services

אחרים 47.4110.9124.7143.7176.3Otherשירותים services

הארחה 40.6107.5128.3148.5178.7Hotelsשירותי

עסקיים 1.9104.0111.2132.0150.4Businessשירותים services
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קודמתה לעומת שנה כל מפתח, ובדמי דירות במחירי השינוי  י/5. לוח

Table x/5.  Change of prices of dwellings and key money on a year earlier

Percentages אחוזים

מפתח דמי
Key money

דירות מחירי
Prices of dwellings

+ 1.8

+ 13.9

+ 31.5

+33.6
+ 13.7

+ 10.2

 1.7

 1.5

 3.7

+ 3.0

+ 12.3

 1.8

+48.4

+ 8.1

+ 15.2

+21.7

+ 23.9

+ 15.7

+ 10.9

 2.1

+ 0.4

+ 6.2

+ 13.9

+ 17.5

+ 25.8

+29.3

+26.8

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

הגדולות, הערים בשלוש פרטית בבעלות דירות של ממוצעים מחירים  י/6. לוח
דירה גודל לפי

Table x/6.  Average prices of privately owned dwellings in the three large
towns, by size of dwelling

il. thousand לירות אלפי

1970197119721973

48.166.382.3100.0Jerusalemירושלים

onrn 142 :37.145.656.276.8Thereofמזה: 142 rooms
חדרים 24352.263.177.3103.62^3 rooms

אביביפו 48.760.280.7111.8Telתל AvivYafo

חדרים 142 :33.845.262.779.5Thereofמזה: l±2 rooms
2iחדרים 352.964.989.7120.42J3 rooms

39.749.166.882.3Haifaחיפה

חדרים 14 2 :30.639.848.061.3Thereofמזה: 142 rooms
חדרים 24341.848.970.586.1243 rooms

prices 252



גבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניימ מחירים י/7. לוח

Table x/7.  Average retail prices of selected food commodities

.aל"

יחידהמצרך

אביב תל
Tel Avivהארץ Wholeכל country

UnitCommodity
19491965 1959196619671969 1968197019711973 1972

אחיד 0.06לחם i"p0.38 0.210.380.380.38 0.380.380.38kg. 0.38 0.38Bread, standard

לבן 0.110.47לחם 0.290.470.470.47 0.470.470.470.47 0.47Bread, white

לבן 0.090.43קמח 0.280.430.430.45 0.450.460.500.66 0.56Flour, white

0.181.13אטריות 0.651.231.281.28 1.281.301.351.74 1.48Noodles

2 ,1 0.101.30אורז 0.961.311.311.30 1.301.301.341.97 1.47Ricei. 1

1 טרי בקר 0.748.71בשר 6.159.539.4510.23 9.7010.5213.60" 18.88 15.20Beef, fresh1

1 קפוא בקר 0.485.32נשר 6.106.306.38 6.356.818.93" 12.61 9.66Beef, frozen *

שחוט עוף בשר
ומרוט

1.033.49 2.813.343.443.90 4.093.934.536.06 4.77Poultry, slaugh
tered £ dressed

קרפיונים
מקומיים

0.602.57 2.002.832.852.85 2.852.963.353.50 3.50Carp, local

קפואים, דגיט
3 '1 פילה

0.252.53 1.883.373.413.72 3.524.235.277.36 6.03Fish, frozen.
fillet 1, נ

1 0.281.15מרגרינה 1.171.301.401.40 1.401.401.501.60 1.60Margarine.

נ 0.321.16שמן 1.221.161.161.16 1.161.161.191.22 1.22Oil' 1

פרות4 011חלב 0.47ליטר 0.400.500.600.60 0.600.600.62liter 0.63 0.64Cow's milk4

מקומית 1.64חמאה 5.50קיג 2.406.006.006.00 5.526.206.86kg. 8.00 7.75Butter, local

כחושה גבינה
6 '5 רבד,

0.251.08 1.071.321.321.32 1.321.441.681.78 1.72Cheese, lean(skiml
med milk)'. > '

שמנה, גבינה
ל ,5 רכה

0.31.1.52 1.301.601.601.60 1.601.681.842.00 1.96Cheese, fat (whole
milk). ל

5 0.05לבנייה 8 0.17צנצנת 0.120.200.210.21 0.210.190.22bottle^ 0.22 0.22Lebenia (sour
milk)!

א'1 סוג 0.30ביצים, יחידות 100.87 '1.060.971.101.10 1.101.171.3310 units 1.44 1.40Eggs, grade A1

0.08סוכר1 0.67קג 0.790.670.680.72 0.690.720.77kg. 1.07 0.84Sugar1

ג מקומית 0.221.26ריבה 0.901.341.391.41 נ1.39 .481.662.17 1.79Jam, loca\<

0.691.80סונריות 1.802.202.402.40 2.402.602.823.77 3.15Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניימ מחירים  י/7. לוח

Table x/7.  Average retail prices of selected food commodities
)cont.)

.ILל'י

יחידהמצרך

אביב תל
Tel AvivהארץכלWhole country

UnitCommodity
19491959196519661967196819691970197119721973

0.32חלווה .1.772.702.902.903.003.063.203.49kg:קג Halva

"11.136.199.509.509.609.509.509.8511.3313.40/ד<1 14.00Tea■

1 טחון "0.738.678.939.009.109.109.1010.1011.2912.34קפה 13.40Coffee, ground1

"0.497.687.908.108.008.008.108.809.549.36קקאו1 10.40Cocoa1

אדמה '■0.040.250.400.470.560.570.580.600.660.77תפוחי 0.92Potatoes

"0.100.370.870.780.940.941.111.031.121.17עגנניות 1.98Tomatoes

"0.100.531.051.111.061.051.201.231.271.43מלפפונים 1.86Cucumbers

0.080.340.630.610.680.630.710.690.811.031.35Carrotsמר

0.290.560.520.630.560.700.610.690.871.00Beetrootסלק

0.060.290.730.650.680.670.840.760.991.181.45Eggplantחצילים

0.060.250.570.550.580.580.760.630.751.051.12Cabbageכרוב

"m0.350.780.710.920.801.040.931.171.44כרובית 1.67Caulilfower

יבש ,0.450.610.530.600.650.570.590.780.861.04Onionsבצל dry

0.20בננות * ;0.801.271.190.991.171.221.301.381.832.46Bananas

0.520.981.080.890.971.061.291.341.321.98Grapesענבים

__אבטיחים 1r0.180.330.430.390.450.450.450.550.J50.92Watermelons

שמוטי ,0.180.370.490.500.510.550.590.620.720.81Orangesתפוזים,
shamouti

אפילים ,0.230.550.550.570.540.590.610.670.760.82Orangesתפוזים, late

0.230.470.560.560.570.580.640.700.781.00Grapefruitאשכוליות

לימונים "0.390.710.800.810.880.941.031.131.26" 1.54Lemons

' 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. > Till 1958 prices
were for milk powder procudts; as from 1959  for natural milk
products. . Till 1961 in packages weighing 100 gr.; as from
1962  in packages weighing 250 gr. ' Till 1964  in 100 gr.
packages; since 1965  in 250 gr. packages. 8 Till 1969 in
bottlesof 230 gr.; from 1970  170 gr.

הוא המחיר ואילך מ1959 ;1958 עד בקיצוב המחיר 1

אורז ואילך מ1965 בורמי; אורז 2 : חופשית. במכירה
הוא המחיר 1958 עד 4 ארוז. ב1966 החל 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 י גרם. 250 של בחבילות ואילך מ1962 גרם; 100
250 של בחבילות מ1965 גרם; 100 שלי בחבילות 1964
נרם. מ1701970 גרם; 230 של לצנצנת 1969 עד 8 גרם.

prices 254



Prices of input in building בבנייה תשומה מחיר*

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד .8/* ליח
Table x/8.  Price index of input in residential building

ממוצע
שנתי

Monthחודש

Annual
average111IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIxn


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

104.4101.9102.3103.3

121.9115.6115.5115.8

131.0128.1130.1131.2

150.1149.3151.2153.6

201.8196.7207.0214.7

Base: 1 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

Base: 1968 = 100.0 הנסים:
106.8 106.2 103.1 100.2

119.2 118.1 114.7 111.5

131.8 128.7 124.5 120.7

156.1 150.4 144.7 140.6

201.0 197.4 184.8 177.4

 116.0 


214.0

239.9250.9258.4

343.9352.4352.4

377.2377.2377.7

427.4444.9444.9

468.9468.9468.9

479.5479.5481.1

479.3481.0484.1

491.1502.0503.8

538.8540.7550.4

599.7618.0618.6

662.7659.7660.1

125.1

211.3160.4

275.8239.9

353.6306.4

393.4377.4

451.7427.2

474.2468.9

479.4480.6

484.8475.4

510.9491.1

557.0521.5

627.2576.2

660.8655.3

103.9100.0100.3100.4100.7

111.5107.9108:4109.1110.0

120.5113.3117.6119.1119.5

120.5120.5120.4120.4120.3

125.9122.6122.9123.0123.3

102.399.899.999.9100.1

113.4104.3105.7107.3111.3

125.3118.6119.7120.0119.7

145.4135.4135.7138.4139.0

186.9160.4162.4165.5174.3
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ותתקבוצה קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד  י/9. לוח
Table x/9.  Price index of input in residential building, by group and

subgroup

Base: 1968 = 100.0 : t"p:1n

משקל
ותתקבוצה Weightקבוצה

1968
1970197119721973Group and subgroup

הכללי 1,000.0113.4125.3145.4186.9THEהמדד GENERAL INDEX

שיש מחצבה, ,58.3108.7119.3131.5158.4Quarryחומרי marble and porcelain
productsוחרסינה

מחצבה 47.7108.6118.9130.6159.0Quarryהומרי products
חרסינה ומוצרי 10.6109.2121.2135.6155.6Marbleשיש and porcelain products

סיליקט איטונג, ,117.6108.1118.0131.9163.1Cementצמנט, ytong. silicate and their
productsומוצריהם
ומוצריו 114.0107.9117.8131.5162.3Cementצמנט and its products

וסיליקט איטונג 3.6113.8125.9146.0190.6Ytongמוצרי and silicate products

מתכת ומוצרי 90.2123.9129.8148.5213.5Ironברזל andmetal products
לבנייה עגול 63.9125.8131.0151.1223.5Roundברזל buildingiron

מתכת ומוצרי פחים ,26.3119.0126.8142.3189.2Proiflesפרופילים, tin and metal products

אחרים וחומרים 103.3108.0121.2138.0177.1Woodעץ andother materials
59.1110.9125.8143.5233.2Woodעץ

אחרים 44.2104.2115.0130.8147.7Otherחומרים materials

אינסטלציה 60.4120.7126.6142.1191.1Plumbingחומרי materials
סניטרית אינסטלציה 50.9120.7126.5142.8194.4Sanitaryחומרי and central heating,

מרכזית plumbingוהסקה materials
חשמלית אינסטלציה 9.5120.7127.0138.2173.4Materialsחומרי for electircal installa

tion

עבודה 501.5114.0128.0152.6191.8Wagesשכר

בניין 376.6114.5128.5154.2193.9Buildingפועלי workers
על העובדים אחרים 68.2112.6Otherפועלים contructionworkers

הבניין
ושירותים ניהול פיקוח, ,56.7112.1123.5139.3174.0Supervisionצוות management and

services

17.1106.1122.1139.2165.9Transportationהובלה
שבורה 7.4105.7121.4133.1164.5Hiredהובלה transportation
עצמית 9.7106.3122.6143.9166.9Ownהובלה transportation

עבודה וכלי 29.8115.0124.8139.7169.9Equipmentציוד and tools
ציוד 16.2112.2118.7134.9165.5Hiringשכירת ofequipment
עצמי 9.6115.7130.4142.3168.1Ownציוד equipment
עבודה 4.0124.3136.2כלי .153.3191.7Tools

21.8108.1119.5131.0153.1Miscellaneousשונות

וביטוח 11.7110.2120.2133.6156.2Taxesמסים and insurance
משרדים 10.1105.7119.1128.0149.4Oiffceהחזקת maintenance

prices 256



Prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי

סלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/10. לוח
Table x/10.  Price index of input in road construction, by type of road

construction

הבסיס

1966 = 100.0 :Baseהבסיס: IBase

סלילה 1972סוג
= 100.0

Type of road construction

19681969 || 1970| 197119721973

הכללי 108.3111.5120.0135.1154.2120.0THEהמדד GENERAL INDEX

בינעירוני אספלט 108.2111.9119.6134.6153.0120.4Interurbanכביש asphalt road
עירובי אספלט 108.0110.6120.0135.2154.9119.9Urbanכביש asphalt road

עפר 8112.0115.0125.6143.0165.0119.4Constructionנודות works
נושאת 107.6109.5118.0133.8152.7119.5Bearingשכבה course

107.5111.1118.4131.6149.5121.8Subbaseמצע

152.1118.3Base§107.5109.8118.7134.0תשתית

Prices of industrial output התעשייה תפוקת n>nn

מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד  י/11. לוח
_ ראשי ענף לפי . . ..

/Tablex1 ן . Wholesale price index of industrial output for the domestic
market, by main branch

Base: 1968 = 100.0  P^in

משקל
ראשי Weight1970197119721973Mainענף branch

1968

הכללי 1,000108.8118.8132.6157.9THEהמדד GENERAL INDEX

וחציבה 12106.4115.9128.9146.3Miningכרייה and quarrying
267104.7113.9123.6141.0Foodמזון

91105.5115.0128.9154.9Textilesטקסטיל

66108.7117.9132.1150.6Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו ,60112.1126.4151.1199.1Woodעץ wood products and furniture
ומוצריהס קרטון ''33107.6121.4135.0נייר, 155.9"Paper and paper products

ומוצריו 17108.5117.8150.2183.1Leatherעור and leather products
ופלסטיקה גומי 51103.6110.0118.4137.7Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימייט .מוצרים 75102.4112.9123.9144.4Chemical and petrol products
אלמתכתיים מינרלים 58109.7119.9132.8158.9Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 40118.6126.8143.6195.2Basicמתכת metal
מתכת 88120.2128.9145.5186.9Metalמוצרי products

45111.7122.6136.0157.1Machineryמגונות
ואלקטרוני חשמלי 47115.1124.2138.0158.0Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 36113.0131.0141.6154.1Vehiclesכלי
14109.6117.5130.0152.0Miscellaneousשונות
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Prices of output and input in agriculture בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי  י/12. לוח
וקבוצה

Table x/12.  Price indices of output and input in agriculture, by main group
and group

Base: 1965/66 = 100.0 = תשכו : wpjn

חקלאית Agriculturalשנה year

וקבוצה ראשית קבוצה

משקל
בתשכ"ו
Weight in

תשב"ט
1968/69

תשיל
1969/70

תשל'"א
1970/71

תשל"ב
תשל"ג1971/72

1972/73Main group and group

1965/66
3

תפוקה מחירי 124.7136.2162.8PRICE§1,000.0110.5109.9מדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 256.7107.3109.0117.6135.4162.8Fieldגידולי and garden crops

שדה 125.1103.3102.9114.2129.3163.6Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 113.9108.3112.1118.4139.2161.7Vegetablesירקות and potatoes

17.7129.5132.6136.9154.0165.1Miscellaneousשונות

חיים בטלי 127.0138.9165.4Livestock§455.1112.6114.0תוצרת produce

95.8105.0106.6128.5146.4176.0Meatבשר

125.6115.9116.5128.0138.3163.0Poultryעופות

בריבות 19.4108.8109.2119.0131.4154.5Pondדגי ifsh

116.9113.1115.1121.8131.4157.1Milkחלב

133.6144.0172.5Eggs§91.9118.0119.0ביצים

4.468.080.089.9102.3123.7Honeyדבש

1.1123.6147.4175.7170.6155.2Miscellaneousשונות

מטעים 135.9104.8102.9114.6118.8162.5Produceoffruitתוצרת plantations

הדר 152.3114.8105.2138.6145.3154.9Citrusפרי fruit

תשומה מחירי 1,000.0114.1118.8133.3153.0174.8PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים 342.5120.3123.4143.2165.3190.5Feedingמספוא stuff and seeds

והדברה דישון 72.9109.5110.1118.3133.5153.0Fetrilizersחומרי and pesticides

ושמנים דלק חשמל, ,118.3137.1148.2Water§90.4102.7103.4מים, electircity, fuel and oils

חילוף וחלקי 45.9115.4124.8149.6183.3203.2Machineryמכונות and spare parts

אריזה וחומרי ציוד עבויה, ,54.5110.4121.8139.4156.4181.4Toolsכלי equipment and packing
materials

בנייה 16.1108.7119.2127.9140.7180.9Materialsחומרי for building and repair

חקלאי לשימוש 350.0112.8119.1128.9146.2167.1Servicesשירותים for agricultural use

עבודה שכר :268.2111.9119.0129.1147.7169.5Thereofמזה: wages

וביטוח 27.7111.1114.7123.5139.3161.2Taxesמסים and insurance
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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/13. לוח

Table x/13.  Price indices of output and input in citirculture, by main group

Base: 1965/66 = 100.0 = תשכין : הבסיס

Agircultuarl year חקלאית שנה

Main group תשל"ג
1972/73

תשלג
1971/72

תשל"א
1970/71

תשיל
1969/70

תשכיט
1968/69

משקל
בתשב"ו
Weight

in
1965/66

ראשית קבוצה

תפוקה מחירי 145.31S4.9PRICE§1,000.0114.8105.2138.6מדד INDEX OF OUTPUT

124.7143.9Shamouti§556.1112.1101.8133.9שמוטי

147.1128.4141.5198.8257.2239.0Grapefruitאשכוליות

164.2103.951.1103.199.0108.4Valenciaולנסיה

41.4148.3177.5176.2204.5236.6Lemonsלימונים

91.2113.7131.7117.3147.2133.6Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0110.1114,4125.3141.81S9.8PRICEמדד INDEX OF INPUT

5.5107.4122.2184.4214.0228.3Saplingsשתילים

והדברה זיבול דישון/ ,92.4106.9107.2114.6131.9152.6Fertilizersחומרי manure and pesticides

133.5103.1104.7122.5128.3139.3Waterמים

בנייה וחומרי ציוד עבודה, ,32.6112.1122.8137.7153.5180.7Toolsכלי equipment and building
materials

עבודה 497.1111.3118.0127.9145.9166.1Wagesשבר

(ללא חקלאי לשימוש שירותים
עבודה) שכר

151.6112.3111.9120.5142.1154.8Services for agricultural use (excl.
wages)

וביטוח 27.1121.5123.6125.9134.6146.6Taxesמסים and insurance

כלליות 60.2109.2114.1126.6142.0165.1Generalהוצאות expenses
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Prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחירי

וקגוצה ראשית קבוצה לפי מלין, בבתי תשימה מחיר* מדד  י/14. ל1ח

Table x/14.  Price indices of input in hotels, by main group and group
Base: 1969 = 100.0 < ^^^^^

וקבוצה ראשיי; קניצה
משקל
Weight
1969

1970197119721973Main group and group

הכללי 141.7192.0THE§1,000.0107.4121.2המדד GENERAL INDEX

עבודה 411.0110.7123.11151.5236.5Wagesשכר

אדמיניסטרציה 99.0111.9122.3158.6248.9Administrationעובדי workers

מטבח 91.0110.9125.5154.2248.8Cooksעובדי

שירותים '159.2257.1Services§84.2110.9129.2עובדי workers

140.6223.0Waiters§89.9108.2115.3מלצרים
אחזקה 134.9168.5Maintenance§25.2111.3125.9עובדי workers
אחרים עובדים ■.21.7111.8117.4142.5182.3Other workers

220.7103.6120.1130.2155.5Foodמזון

ודגים עופות ,94.0103.2127.2113.6174.9Beefבשר. poultry and ifsh

טריים וסירות .29.697.7ירקות 113.6130.3161.7Vegetables and fresh fruit

חלב 18.8103.5110.5116.1120.2Dairyמוצרי products

אחרים מנולת 59.8105.6U8.0129.6140.7Otherמוצרי groceries

קליט 6.9102.9109.5121.2145.6Softמשקאות beverages

אלכוהוליים 11.6109.7119.9132.5151.3Alcoholicמשקאות beverages

אחרות 368.3106.7119.7137.7164.3Otherהוצאות expenses

למלון מחוץ 15.1106.1116.1130.8149.2Laundryכביסה outside the hotel

ושיפוצים 22.9113.9134.1159.2200.4Repairsתיקונים and renovations

שונים 23.0108.3121.1135.9169.2Miscellaneousחומרים materials

וכוי גז חשמל, ,44.0100.0113.6134.5150.0Waterמיט, electricity, gas, etc.

ורשיונות 9.5100.9111.7134.4151.7Taxesמסים and licenses

26.9123.3141.1165.8211.3Insuranceביטוח

ניהול וצורכי דואר ,39.6104.1115.2119.7145.2Telephoneטלפון, mail and administration

6.2101.1111.5127.1156.7Advertizingפרסום

ושנירות) (פחת דיור 76.0107.5119.0139.1171.2Housingשירותי services (depreciation and rent)

27.2108.8139.4163.3179.4Equipmentציוד

8.8108.6127.4143.3167.7Vehiclesרכב

מיטה כלי קישוט, ריהוט,
אובל וכלי

37.9105.3113.5129.:160.1Furniture decoration ,bedding and
crockery

ובו') (בידור 31.2104.8116.5132.157.5Miscellaneousשונות (entertainment, etc).
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Prices of input in buses . באוטובוסים תשומה מחירי

וקבוצה ראשית קבוצה לפי באוטובוסים, תשומה מחירי מדד  י/15. לוח

Table x/15.  Price indices of input in buses, by main group and group

Base: 1969= ו 00.0; p'pjh

Weight
וקבוצה ראשית 1968/69קבוצה

משקל
1970197119721973Main group and group

הכללי 1,000.0111.3132.3161.2202.4THEהמדד GENERAL INDEX

דה עבו 350,0121.0149.6185.9251.3Wagesשכר

126.8121.9152.8181.8246.4Driversנהגים

כרטיסנים אדמיניסטרציה, 118.4119.6147.2177.1256.0Administrationעובדי workers
and ticketsellers

64.8124.5153.9216.9267.9Mechanicsמכונאים

שירותים 40.0116.7139.7175.1201.3Serviceעובדי workers

ושמנים 94.7100.3128.1167.4204.3Fuelדלק and Oils

80.5100.0132.5176.9219.6Fuelדלק

18.2101.8108.3125.7136.4Oilsשמנים

126.7103.7122.0161.4190.3Vehiclesרכב

ושיפוצי חילוף 197.7111.2128.3146.7170.5Spareחלקי parts andoverhaul
ofbusesאוטובוסים

ואבובים) לצמיגים (פרט חילוף 98.7118.3145.5169.7188.8Spareחלקי parts (excl. tubes
and tyres)

ואבובים 72.1101.4106.2113.0132.3Tubesצמיגים and tyres

אוטובוסים 26.9111.6124.5154.7199.2Overhaulשיפוצי ofbuses

וכוי) זכוכית (טץ, 11.2106.3121.3133.4158.9Materialsחומרים (wood ,glass, etc.)

5.1108.0128.3162.0191.2Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור 86.9109.9120.5138.4175.5Housingשירותי services
{depreciation and rent)

משרדים 17.4106.7117.1123.2145.5Maintenanceofאהזקת ofifces

והדפסות משרד 5.6111.2117.5127.0145.9Stationaryצורכי and printing
ודואר 11.8104.6117.0121.4145.4Telephoneטלפון and mail

מבנים 10.9107.5121.8141.6166.2Maintenanceofאחזקת buildings

ושיפוצים 5.5114.9134.7תיקונים .163.1204.7Repairs and renovations

ומים 5.4100.2108.9120.1127.7Electricityחשמל and water

וביטוח רשיונות ,75.1101.5111.9128.4152.6Taxesמסים, licenses and insurance

17.6102.9113.9142.6164.4Taxesמסים

23.6100.9101.2101.2101.2Licensesרשיונות

33.9101.3118.3139.9182.2Insuranceביטוח

וכוי) משפטיות הוצאות (י.ב.מ., 20.3101.0709.9123.1130.5Miscellaneousשונות (I.B.M.,
judicial expenses, etc.)
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צרכן סוג לפי המשכנתאות, ואחוז ממוצעי0 ריבית שערי  י/16. לוח

Table x/16.  Average interest rates and percentage of mortgages, by type
of consumer

197119721973

אחוזשעראחוזשעראחוזשער
Consumerהמשכנריביתהמשכנריביתהמשכנריביתצרכן

תאותממוצעתאותממוצעתאותממוצע
AveragePercentAveragePercentAveragePercent
interestmortginterestmortginterestmortg
rateagesrateagesrateages

 מכוונות 6.727.477.4377.57,6281.4DIRECTEDמשכנתאות MORTGAGES 
הכל TOTALסך

מפונים, ותיקים/ ,6.2110.06.337.36.314.7Immigrantsעולימ, veterans, slum clear
בשיכונים פרפלגיים ingנכים paraphlegics in housing pro

פיתוח jectsבאזורי in development areas

צעירים, זוגות 6.7929.17.8742.97.7852.3Immigrantsעולים, ,young couples, slum
פרפלגיים נכים clearingparaphlegicsמפונים, in housing
באזורי שלא projectsבשיכונים not in development

areasפיתוח

עצמית השתכנות  6.9424.86.8714.96.6813.5Immigrantsעולים buying flats on their
own

עממי בשיכון 9.362.310.382.711.323.6Consumersמשתכנים of Popular Housing
שונים שיכון schemeובמפעלי and other schemes

בקיבוצים 4.085.65.477.26.394.9Consumersמשתכנים in qibbuzim and mo
shavimובמושבים

6.630.27.601.17.450.8Minoritiesמיעוטים
שונים מוסדות 9.042.79.631.410.371.6Workersעובדי ofvarious institutions

 מכוונות בלתי 13.3923.814.4320.215.6017.2NONDIRECTEDמשכנתאות MORT
הכל GAGESסך  TOTAL

פרטיות בדירות 13.1018.014.2914.615.6712.6Consumersמשתכנים of pirvate dwellings

פרטיות בדירות 14.315.814.815.615.424.6Consumersofprivateמשתכנים dwellings of
קבלנים 'contractorsמפיקדונות deposits

למשתכנים 10.501.511.282.313.001.4MORTAGESמשכנתאות TO OTHER
CONSUMERSאחרים

הכל 8.36100.08.93100.09.07100.0MORTGAGESמשכנתאותסך  TOTAL

הריבית בשער השינוי 101.1X108.0X109.7X[ndexמדד of change in average interest
המשכנתאות בלל של rateהממוצע of all mortgages

(100.0  1970 ממוצע :Base)(הבסיס: Average 1970 100.0)
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חיים רמת "א. י פרק
ישירות המוטלים המסים הם ישירים מסיס
וביטוח ביטחון היטל הכנסה, מס ההכנסה: על

לאומי.

תרומות כוללות אחרים בית למשקי העברות
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות
בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית

לארץ.

או המצרך של המלא המחיר היא הוצאה
המשפחה ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
במזומן שולם אם בין  המוכר עם שהוסכם או
לעיתים כולל המחיר באשראי. נקנה אם ובין
כגון: ברכישה, הקשורות נוספות הוצאות גם
לעומת התקנה. או הובלה דמי קומיסיון, ריבית,
לשיעורין תשלומים בהוצאה נכללים לא זאת
או החקירה, חודש לפני שניקנו מצרכים עבור
לא כן כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות
פיקדון אש"ל, (כגון: מוחזרות הוצאות נכללות

וכר). בקבוקים, על
במחיר המוצר את המשפחה קיבלה אם
נלקחה בהנחה, כלומר השוק, ממחיר נמוד

למעשה. ההוצאה רק בחשבון
מן מוצרים משך אשר עצמאי של במקרה
המשפחה, לשימוש או הפרטי לשימושו העסק
שבו במחיר שווים את להעריך התבקש הוא

לעסק. עלו הם

הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
בי בטחון, היטל הכנסה, למס פרט המשפחה;
בית למשקי והעברות חסכונות לאומי, טוח

אחרים.
בסקר לתצרוכת ההוצאות השוואת לצורך
שנאמרו כפי לתצרוכת ההוצאות עם הנוכחי
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
קודמים המשפחה הוצאות סקרי על מפורטים
רשימה (ראה ו200 ,148 מסי בפרסומים הופיעו

המבוא). בסוף

לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב את
על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס שישמשו
על והרכבה, התזונה רמת על ביקוש, תחזיות
הסל ולעידכון והרכבם, והחיסכון ההכנסה רמת

לצרכן2, המחירים מדד של

המש כל את כללה הסקר אוכלוסיית
אוכ בארץ. העירונית האוכלוסייה של פחות
בהם שהיו יישובים ב76 התגוררה 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,£,820 היוו
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 י מן עצמאי ע"י שנמשכו המוצרים ערך
ממעבידו שכיר ע"י שנתקבלו או פרטי לשימוש

תשלום. ללא

.1970 ,1 מם' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 1
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נת משפחות תקציבי על מסקרים נתונים
.269 ע' ,23 בשנתון הופיעו מכות

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 מס' ובמוסף ,395 מס' מיוחד

.1973 לישראל טיסטי

והמכרים הגדרות

הכס ההכנסות כל כוללת: כספית הכנסה
הורדת לפני הבית משק של השוטפות פיות
של מהכנסות מורכבת היא למיניהם. הניכויים
במשק אחרים מפרנסים ושל המשפחה ראש
(כולל ונוספת עיקרית שכירה מעבודה הבית
עבור תשלום ,13 חודש כגון: התוספות כל
ומעבודה וכד') בונוסים פרמיות, נוספות, שעות
דיבי 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
100/0 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
מתייחסים שאליה האוכלוסייה האוכלוסייה.
השכירים משפחות כל את מקיפה הנתונים
ויותר תושבים 2,000 בני ביישובים היהודיות
שבערים הלאיהודיות השכירים משפחות ואת
כמשפחה מוגדרת שכירים משפחת כאשר בלבד,
קואופ חבר או שכיר הוא המשפחה ראש שבה
המת משפחות כוללת אינה האוכלוסייה ראטיב.

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. חדפענזיים תקבולים
כגון: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים

וכר/ 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

וכר. דה

מקורות
של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות כ2,400
1968 ספטמבר שבין בתקופה חודש במשך
שיטת של תיאור להלן >ראה 1969 ואוגוסט

החקירה).
צרכ כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
אנשים קבוצת כלומר: בית, משק או נים"
ואוכלים הדירה באותה השבוע רוב הגרים

ביחד. ביום אחת ארוחה לפחות
מגו דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.

שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת רים.
שנחקרו אדם כוח סקרי של תתמדגמים א.

ב1967/68.
ב שאוכלסו חדשות דירות רשימת ב.
החקי הסתיימה שכבר לאחר 1968/69

האדם. כוח בסקרי רה

החקירה שיטת
הוצאותיהן כל את רשמו שנחקרו המשפחות
לרישום ב"פנקס חודש במשך ביומו יום מדי
הלשכה פוקדי של ועזרתם בהדרכתם יומי"
משפחה כל ביקרו אשר לסטטיסטיקה, המרכזית
הפו קיבל כך על נוסף בערך. 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
בשאלון החקירה. חודש גמר עם שמולא מיוחד
וחם המשפחה הכנסות על נתונים גם נתקבלו
הוותק המשפחה, (גודל תכונותיה ועל כונותיה,

וכד'). ההשכלה, בארץ,

living conditions 264



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 המיוחדים לתנאיה מסוימת
בפרסו בפרוטרוט מתוארים המאזן עריכת
21 מס' לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה מי
ו327 35 ומס' הטכניים הפרסומים בסדרת
בסוף רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים בסדרת
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
ואילו "יצוא"' בטור  אליה היבוא על ראל

"יבוא". בטור  הגירעון
חקלאיות. לשנים מתייחסים הנתונים

הגדרות
 פקטו) (דה נוכחת ממוצעת אוכלוסייה
האוכ היא  במאזן החישובים געשים לפיה
בשנה למעשה שנמצאה הממוצעת לוסייה
התיירים לכך, אי המדינה, בתחום הנסקרת
נכ המאזן מתייחס שאליה בתקופה בארץ ששהו
הקבועים התושבים ואילו זו באוכלוסייה ללים

בה. כלולים אינם ממנה שנעדרו
ומהיבוא) המקומי (מהייצור המזון נטו: מזון
אחרי ז"א המטבח, סף על הצרכן לרשות העומד
אדם, בני לצרכי שימשו שלא הכמויות ניכוי
שסופקו הכמויות וכן וכוי לזרעים למספוא, כגון
מופיעים מהם שנוצרו המוצרים אם לתעשייה,
הפחת ניכוי ללא אבל מיוחדים, בסעיפים במאזן

ובישולו. האוכל הכנת תוך שנוצר

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 סעד מוסדות מזון, תעשיית

בקיבוצים במושבים, קטנים, בכפרים גוררות
במוסדות. או

ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה. פעמים
במשך הכנסותיו על ומעלה, שנד, 14 מגיל פרט,
של בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים 12
לשנה שהנתונים מכאן הפוקד. של ביקורו פני
ראשית של להכנסה בממוצע מתייחסים מסוימת

שנה. אותה
הסקר נערך הכיפורים יום מלחמת עקב
ולכן ,1973 של הראשונים הרבעים ב3 רק
בממוצע מתייחסים 1973 סקר של הנתונים

.1972 לנובמבר

הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
שנד. 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

ומעלה.
דהיינו: צרכנים'' כ"משפחת מוגדר בית משק
אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
כראש משותף. הוצאות תקציב להם ויש
האדם נחשב הבית משק ראש או המשפחה
המשפחה מתכונות חלק העובד. ביותר המבוגר
ותק לידה, יבשת כגון: בליווחים 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.
עיבוד ליחידת מתייחסים י"ב, בפרק פרסמים
יום לפחות כשכיר שהועסק פרט, והיא שונה
ראה נוספים (הסברים החקירה בתקופת אחד

י"ב). לפרק במבוא

המשפחות מן כרבע נחקרו במדגם המדגם.
מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרות

ושכר). עבודה  י"ב לפרק

הנתונים 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 זה
אדם כוח לסקר הכנסות סקר בין הקיים הנפל
הי הכנסות, על לדווח מסירוב כתוצאה (נפל
מה כ100/0 שהיקפו וכד'), המשפחה עדרות
לבל בנפרד יישוב צורת לכל וחושב משפחות

שנה. רבע
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בסקר מיוחד כנושא שנים לכמה אחת הנערכת
בינוארמרס נחקרו זו במסגרת האדם. כוח
כלל את המייצגים בית משקי כ4,900 1971
מוסדות לקיבוצים, פרט המדינה, אוכלוסיית

ובתים.
בית. משק הייתה החקירה יחידת

בית עוזרת העסקת
ממוצ הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים עים

.1967 בשנת החל האדם כוח

מוגדרת בית עתרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה כל

מטפלת. או עוזרתבית

פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר
1973  הדייר הגנת חוק

בחו ערכה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
ודיירים בעלים סקר ,1973 מרסיולי דשים
לפי הדייר, הגנת חוק פי על מוגנים בבתים

ובמימונו. השיכון משרד הזמנת
עובדתי בסים לקבוע הייתה הסקר מטרת
(דירות המושכרים הבעלים, אוכלוסיית מצב על
הגנת חוק פי על המוגנים והדיירים ועסקים)
תשל"ב משולב נוסח הדייר, הגנת (חוק הדייר
הסקר). עריכת במועד בתוקף שהיה ,1972 

ראשון בשלב שלבים: בשני נערך הסקר
של מייצג מדגם נחקר ובו בעלים סקר נערך
ובו דיירים סקר נערו שני ובשלב בעלים 590
שהוצא דיירים, 1,150 של מייצג מדגם נחקר

ראשון. בשלב שנחקר הבעלים מדגם מתוך
במחצית למצב מתייחסות הסקר תוצאות

.1973

הגדרות
המשמש(ים) חדרים מערכת או חדר מושכר:
פי על מוגנים ודייריהם לעסקים או למגורים
לכל נכנס שהדייר ובלבד הדייר, הגנת חוק
הדייר נכנס אם אחת; בשנה התדרים מערכת
שאליו חלק כל שונות, בשנים החדרים למערכת
נפרד, במושכר ייחשב נפרדת בשנה נכנס
הנוכחי שדיירה חדרים 3 בת דירה לדוגמא:
ובשנת חדרים ל2 ב1936 לראשונה נכנס
תיחשב דירה, באותה נוסף לחדר נכנס 1952

מושכרים. ל2

חישוג שיטות
המזון ואבות (קלוריות) האנרגטי הערך
עיקריים) וויטמינים ומינרלים שומן (חלבון,
הממוצע המזונות מסל מצרך לכל מחושבים
לוח על מבוססים החישובים ליום. לגולגולת
הארץ. למזונות מסוימת בהתאמה ביןלאומי1

דיור
תינם בלוחות הדיור צפיפות על הנתונים
שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים
המשפחה לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי
מבנה על ולמוסדות). לקיבוצים (פרט במדינה
עבו י"ב' פרק ראה  וביצועו ארגונו הסקר,
מסקר נתקבלו י"א/17 בלוח הנתונים ושכר. דה
לסקר מיוחד כנושא שצורף ,1971 דיור תנאי

.1971 בינוארמרם האדם כח

והםברימ הגדרות
החדרים כל נכללו בדירה, החדרים מספר
המשפחה. למגורי המשמשים החדרים וחצאי
אמבטיה, חדר מטבח, החדרים: במניין נכללו לא
המשמשים חדרים מרפסות, שימוש, בית
וחדרים בלבד לעבודה או עסקים לצורכי
צפיפות על הנתונים לגבי לדיירים. המושכרים
בחשבון הובאו קיבוצים, הכוללים הדיור,
בני ע"י תפוסים שהיו חדרים רק בקיבוצים
נכללו לא ומעלה). 18 (בני המבוגרים המשפחה
כגון: בקיבוצים, ציבור ובנייני ילדים בתי

ובד'. תרבות אולמי אוכל, חדרי
הדיור) (=צפיפות לחדר הנפשות מספר
הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב
התפוסים החדרים הכל בסך בדירה כלל בדרך

הבית). (משק המשפחה בני ירי על
אחד הוא שבעליה דירה היא בבעלות דירה
דירה. באותה כלל בדרך הגר הבית משק מבני
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
בבעלות דירה של ממוצע ערך על נתונים
נתונים .182 עי ,21 בשנתון הופיעו הדיירים
,23 בשנתון הופיע צעירים, זוגות סקר מתוך

.293,292 ע"ע

מקורות
תוצ על מבוססים יי'א/17 בלוח האומדנים
דיור תנאי על מיוחדת מחקירה שהתקבלו אות

המבוא. בסוף אחרים" פרסומים ראה 1
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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/26 ועד י"א/23 בלוחות האחוזים
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 כ5,000

ומוסדות. קיבוצים לאוכלוסיית פרט בארץ
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל

שאינו מושכר כל הוא לעסקים מושכר
מרפאה, משרד, חנות, כגון: למגורים, משמש

וכדי. כנסת בית מלאכה, בית
ניכויים) (לפני ברוטו הכנסה שנתית: הכנסה
עצמאית, ומעבודה מעסק וממשכורת, משכר
מקצ מרנטה, מפנסיה, מרכוש, דירות, מהשכרת
שהיה אחר ממקור הכנסה וכל מריבית באות,
12 במשך משפחותיהם ולבני לדייר או לבעל

הסקר. עריכת שלפני החודשים
שוטפות הוצאות שנתיות; שוטפות הוצאות
המוש של שוטפת באחזקה הקשורות הבעל של
ביטוח, רכוש, מס קלים, תיקונים כגון: כרים,
12 במשך וכדי גינון ניהול, ניקיון, על הוצאות

הסקר. עריכת שלפני החודשים
לפי ששולמו שכירות, דמי שכירות: דמי

.1973 בפברואר התשלום גובה
הממוצע הנפשות מספר הדיור: צפיפות

לחדר.

שימש לצרכן המחירים מדד מפתח: דמי
פברואר במחירי המפתח דמי לחישוב כמדד

שונות. בתקופות הדיירים ע"י ששולמו 1973

1972 חופשות סקר
הסקר ותקופת הפקר אוכלוסיית

אדם כוח סקר במסגרת נערך חופשות סקר
.1973 ינוארמרס בחודשים

מאוכלוסיית חלק היא החופשות סקר אוכלוסיית
עבודה  י"ב לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר
כ5,000 כולל החופשות סקר מדגם ושכר).
את ומייצג נחקרים כ000'11 ובהם משפחות
שנה 18 בגיל ישראל של הקבועה האוכלוסייה
במוסדות, בקיבוצים, לאוכלוסייה פרט ומעלה,
וקט (גדולים לאיהודים תושבים עם בכפרים

בדוים2. ושבטי נים)

והסברים הגדרות
ולכל לחופשה לחו"ל יציאה לחו"ל: נסיעה
בשנה בחו"ל שהות הנדונה. בשנה שהיא מטרה
היציאה אם לחו"ל' כנסיעה תחשב לא הנדונה

קודמות. בשנים או בשנה היתה

י הנתונים ועיבוד מקורות
באמצעות פוקדים ידי על נאספו הנתונים
לדיירים. או לבעלים שהופנו מיוחדים שאלונים
מוקדם בעיבוד נתקבלו המובאותנ התוצאות
תשובותיהם על מבוססות והן הנתונים של ידני
דיירים 492) דיירים ו966 בעלים 432 של
כי יצוין, לעסקים). דיירים ו474 למגורים
התשובות בין הפרשים אלה אי נמצאו לפעמים
(כגון משתכנים לאותם ביחס הסקרים בשני

ועוד). המהשכר גודל שכירות, דמי
ונתקבלו ארעיות הן המתפרסמות התוצאות
התוצאות בי ייתכן ידניים; מעיבודים כאמור
שונות יהיו מכניים בעיבודים שיתקבלו הסופיות

כאן. המתפרסמות מן מה במידת

קיימא בני מוצרים על בעלות
והסברים הגדרות

זו הגדרה קיימא. בני מוצרים על בעלות
נמצא קיימא בר שמוצר הבית משקי את כוללת

.1974,5 מס' לישראלמוסף, הסטטיסטי בירחון הופיעו הנתונים ומגבלות התוצאות,ההגדרות של מפורט תיאור 1

הסטטיסטי בירחון פורסמו הנתונים ומהימנות האומדנים קבלת שיטת הסקר, עריכת שיטת על הסברים 2

.1973 ,11 מס' מוספים,  לישראל
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גיל עד ילדים ילדים. של לחופש יציאה
הו של לחופשה ונלוו למשפחה ששייכים 18

ילדים של לחופשה יציאה כולל אינו ריהם;
הוריהם. ללא

שבבע משפחות רכב. שברשותן משפחות
מסחרית או פרטית מכונית ברשותן או לותן

טון. 1 עד

ולי ימים ארבעה של שהות בארץ: חופשה
בילוי, נופש, למטרות: לבית, מחוץ רצופים לות
וידי קרובים ביקור או החלמה, הבראה, טיול,
כולל לא חופשה. בזאת רואה הנחקר אם דים
השתלמויות עסקים, למטרות לבית מחוץ יציאה
שבה עיקרית, לחופשה מתייחסים הנתונים וכוי.

ביותר. הארוכה התקופה הנחקר שהה
של יציאה משפחות, של לחופשה יציאה

אשתו. ו/או המשפחה ראש

פרסומים

(1969) ריור תנאי סקר (323)

וו חלק  (תש"טתשכ"ט) בישראל החקלאות (327)

(1968) עמידר דיירי סקר (32?;

א'. חלק  (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (330)

מיו באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים (340)

(1968/69) חדות
כלליים סיכומים  (1971) צעירים זוגות סקר (375)

 ב' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (368)
בישראל התזונה רמת

 ג' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)

מיוחדות משכבות משפחות תקציבי
 ד' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (388)

המשפחה הכנסות
(1971) שכירים משפתות הכנסות סקר (395)

(1971) דיור תנאי סקר (405)

(19681972) שכירים עובדים הכנסות סקר (435)

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
של ב' משלב נתונים  ו חלק  דיור תנאי (16)

המפקד
חלק היישובים, ספר  ביישובים דיור תנאי (23)

המפקד של ב' משלב נתונים  v
11 חלק  דיור תנאי (31)

מיוחדים פרפומיפ
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)
י (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 צריבת 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 5רסומים
Levels of Nutrition in Israel (1963 1964); The Ministry of Education an.l Culture and The
Central Bureau of Statistics  Jerusalem, 1966.
FAO, Food Compositu n Tables for Internaitonal Use, Rome 1964.
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Survey of family expenditure 1968/69 1968/69 המשפחה הוצאות סקי

בני ביישובים יהודים שכירים למשפחת והוצאה הכנסה  י"א/1. ליח
ומעלה תושבים 10,000

Table xi/1.  Income and expenditure per family of Jewish employees in

localities with 1 0,000 inhabitants and over
Monthly average חודשי ממוצע

1968/69 1963/64 1959/60 1956/57

Families in sample
Average sizeof family
Earners per family

6,6141,112,5821,480
3.93.83.93.9

1.31.41.5

At current pirces (1l.) (ליי) שוטפים במחירים

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

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

7031,114
2723786141,002

3134176721,017

122152205274
364897128
26344860
22356279
364466100
365493183

274290176
781116

Percentagesאחוזים
100100100100

39363127
12121413
8876
7898
12111010
11131418

9101316
2222

במדגם משפחות
ממוצע משפתה גודל
למשפחה מפרנסים

כוללת הכנסה
כוללת כספית הכנסה

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
 י והנעלה הלבשה

ובידור תרבות חינוך, בריאות'

ושירותים סיגריות תחבורה,
ותרומות ארגון מסי

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
וסירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובידור חרבות חינוך, בריאות,

ושירותים סיגריות תחבורה,
ותרומות ארגון מסי

(ליי) 1969 אוגוסט 1968 ספטמבר במחירי
At September1968August 1969 prices (1L.)

הכל סך  לתצרוכת 5546748361,017CONSUMPTIONEXPENDITUREהוצאות
TOTAL

  ופירות) ירקות (כולל 196227250274Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
90109130128Housingדיור

הבית ומשק הדירה 47556460Dwellingהחזקת and household maintenance
לבית וציוד 31446679Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 505977100Clothingהלבשה and footwear

ובידור תרבות חינוך, ,7293117183Healthבריאות, education, culture and
entertainment

ושירותים סיגריות ,5674118176Transportationתחבורה, cigarettes and services
ותרומות ארגון 12121416Organizationמסי dues and donations
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בעבודה מעמד לפי עירונית, למשפחה וחיסכון הוצאה הכנסה,  י"א/2. לוח
המשפחה ראש של

Table xi/2.  Income, expenditure and saving per urban family, by employment
status of family head

1968/69
Monthly average חודשי ממוצע

Family head המשפחה ראש

שייך לא
הכל לכוחעצמאיסך
TotalשכירSe//העבודה

Employee
employed

Not in
labour
force

(אלפים) הטירונית באוכלוסייה 614.2395.8103.2115.2Familiesמשפחות in urban population (thous.)
במדגם 2,4311,576406449Familiesמשפחות in sample

ממוצע משפתה 3.73.94.02.5Averageגודל size of family
למשפחה 1.31.51.50.4Earnersמפרנסים per family

.ILל"י
כוללת 1,005.81,093.21,256.8478.9TOTALהכנסה INCOME

זקופה :105.9110.3121.976.3Thereofמזה: imputed
ומחברות שבירה 645.5924.4151.0132.4fromמעבודה employed work and

membershipבקואופרטיב in cooperative
עצמאית 159.86.0909.113.8fromמעבודה selfemployed work

ותמיכות קצבות 77.938.056.5234.4fromמפנסיות/ pensions, allowances
and assistance

למשקי והעברות ישירים 168.2182.6267.529.2DIRECTמסים TAXES AND TRANSFERS
הכל סך  אחרים TOבית OTHER HOUSEHOLDS 

TOTAL
ישירים 146.4158.6239.221.5Directמסים taxes

אחרים בית למשקי 21.824.028.37.7Transferהעברות to other households

הכל סך  לתצרוכת 926.21,016.21,040.1517.4CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE
TOTAL

256.3274.8290.0164.2Foodמזון
ופירות ירקות :66.070.275.443.3Thereofמזה: vegetables and fruit

39.142.147.521.7meatבשר
28.228.832.722.3poultryעופות

ומוצריו 25.627.228.517.7milkחלב and dairy products
126.2128.0149.099.8Housingדיור

הבית ומשק הדירה 56.259.762.139.1Dwellingהחזקת and household maintenance
ולמטבח לבית וציוד ,68.280.162.932.2Furnitureריהוט household equipment and

kitchen utensils
והנעלה 89.299.3101.344.4Clothingהלבשה and footwear

39.340.652.323.0Healthבריאות
ותרבות 44.651.251.815.5Educationחינוך and culture

ושטשוטינו 78.288.294.129.8Recreationבידור and entertainment
ושירותים סיגריות ,154.0178.1164.062.3Transportationתהבורה' cigarettes and services

והובלה נסיעות :70.984.069.827.2Thereofמזה: 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"ן real estate
37.53.7204.73.2businessעסקי

מובהקים חדפעמיים 28.325.352.217.2significantתקבולים nonrecurrent
receipts

other nonrecurrent receipts מובהקים לא חדפטמיים 21.122.78.127.0תקבולים
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Survey of income of urban employees' families עירוניות שכירים משפחות המסות סקר

קבוצות לפי הכוללת, הכספית והכנסתן עירוניות שכירים משפחות  י"א/3. לוח
ברוטו שנתית הכנסה

Table xi/3.  Urban employees' families and their total money income, by
gross annual income groups

1973

משפחה מפרנסיםגודל אחוזאחוזמספר
הכנסה Grossההכנסותהמשפחותממוצעממוצעקבוצות annual

(ליי) ברוטו Averageשנתית sizeAverage numPercentage ofPercentage ofincome group (IL.)
of familyber of eramersfamiliesincome

(אלפים) הכל 468.2XXXfamiliesTotalמשפחותסך (thousands)

הכל 4.01.5100.0100.0TOTALסך
3,999 2.21.12.20.3Upעד to 3,999
4,000 4,9993.11.21.60.44,000 4,999
5,000 5.9992.91.21.70.55,000 5,999
6,000 7,9993.21.16.42.56,000 7,999
8,000 9,9993.91.110.45.58,000 9,999
10,00012,4994.21.214.89.510,00012,499
12,50014,9994.41.413.210.312,50014,999
15,00019,9994.21.518.418.315,00019,999
20,00024,9994.11.912.415.820,00024,999
25,00029,9994.01.97.511.725,00029,999
30,000+4.12.011.425.230,000+

עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י"א/4. לוח
המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל לפי

Table xi/4.  Average gross annual money income per urban employee's family,
by age and years of schooling of family head

1973

המשפחה ראש של לימוד שנות
Yearsמספרגודל of schooling of family head

מפרנסיטמשפחות

ראש גיל
המשפחה

(אחוזים)
Families
)per

ממוצע
Average
size of

ממוצע
Average
number

 הכנסה
הכל סך
Income0l^t5891213 +

Age of
family head

centages)
family

of
earners

total

.ILליי

הכל 100.04.0l.S17,50013,400סך 10,70014,30018,10024,400TOTAL

14247.13.31.412,00010,80013,50011,5001424
253426.03.81.417,900(10,400)12,70019,00022,2002534
354422.95.11.418,400(13,200) (11,000)15,50019,00027,1003544
455422.34.41,719,00015,000 8,90016,20019,40029,7004554
556416.93.31.617,400(14,700) (13,400)13,80017,80027,0005564
65+4.73.41.413,200(11,100) (9,500)12,500(11,400)(20,200)65+

271 חיים רמת



עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י"א/5. לוח
משפחה גודל ולפי המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

Table xi/5.  Average gross annual money income per urban employee's family,
by continent of birth and period of immigration of family head and size of family

1973

משפחות1965196719681969197019721973'
(אחוזים)

גודל
משפחה

מספר
מפרנסים
ממוצט

Families
)percen
tages)

ממוצע
Average
size of
family

Average
number
of

earners .ILל"

7,8009,3009,60010,40011,80015,40017,500100.04.01.5ALLכל
FAMILIESהמשפחות

Continent
of birth

לידה andיבשת period
oותקופת fimmi 

gratioעלייה n

7,8009,4009,60010,50011,90015,50017,60097.03.91.5Jewishיהודים families
6,2006,7007,7008,3009,70012,80014,30040.64.91.5AsiaAfricaאסיהאפריקה

Immigratedעלו: :

1947 7,8009,2009,4009,10011,00016,00016,4003.34.31.4upעל to 1947
194819546,2007,0007,9008,70010,00013.30015,10019.54.81.619481954

,. 19551960
1 1961 +

6,100 ,
5,400 J

7,0007,9009,50012,30013,9007.25.21.519551960
5,5006,3006,9008,30010,50012,40010.55.21.51961 +

8,60011,10010,90012,00013,20017,20019,30038.73.11.5EuropeAmericaאירופה
:Immigratedאמריקה

1947 עד 10,40013,50012,80013,10014,70019,60021,70012.13.11.4upעלו: to 1947
194819547,90010,30010,40011,10013,00016,80019,40013.43.21.419481954

,19551960
1 1961 +

9,700 ,

6,900 .

9,70012,20012,20015,30019,6004.23.01.619551960
6,900

8,7009,50010,20015,20015,6009.03.01.51961 +
ישראל 9,40011,00011,40011,90013,60017,40021,70017.63.51.5Israelילידי born

יהודים לא
7,0007,0008,4008,10011,20014,9003.06.71.4NonJews

Personsinנפשות
familyבמשפחה

14,7005,4005,7007,7007,8009,4009,9005.61.01.01

26,9009,5008,2009,10010,40014,40015,10019.92.01.32

38,2009,30010,10011,00012,40015,90018.30019.53.01.53

48,80011,00011,20012,10013,80017,50021,30022.14.01.64

58,3009,80010,10010,60012,70017,60019,30014.55.01.55
67,0008,6008,6009,60010,70013,60016,0007.46.01.66
76,6006,7008,3009,30011,10014,30014,9003.97.01.77
85,6007,0008,8009,2009,50013,00014,9003.28.01.98

9 +6,7007,2008,6009,00010,70013,20016,6003.910.42.09 +

1 Only Jewish employees' families. בלבד. יהודיות שכירים משפחות 1
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י"א/6. לוח
ההכנסה מקור לפי

Table xi/6.  Average gross annual money income per urban employee's
family, by source of income

ההבנפה 196719681969197019721973Sourceofמקור income

.ILל'י

הכל 9,3009,60010,40011,80015,40017,500TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שכירה 92.494.093.093.093.792.6Fromמעבודה employed work

המשפחה ראש של :75.676.175.775.074.273.2Thereofמזה: of family head
המשפחה ראש אשת 10.210.710.011.011.911.5ofשל family head's wife

אחרים מפרנסים 6.67.27.37.37.67.9ofשל other earners
עצמאית 3.71.61.92.10.91.4Fromמעבודה selfemployed work

ודבידנדות ריבית 0.8)0.50.4מרכוש,
I 4.3} SS

From property, interest and dividends

ומענקים תמיכות 3.44.04.65.4Fromמפנסיות/ pensions, assistance and grants

(אחוזים) עשירון לפי עירונית, שכיריס למשפחת ברוטו הכנסה  י''א/7. לוח

Table xi/7.  Gross income per urban employee's family, by decile (percentages)

196719681969197019721973

(ליי) ממוצעת 9,600הכנסה 9,30010,40011,80015,40017,500Average income (IL.)
(ליי) חציונית 8,500הכנסה 7,7009,20010,10013,30014,900Median income (IL.)

Percentagesאחוזים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0. 100.0100.0. >*TOTAL

תחתון 1.7עשירון 1.82.22.83.03.0Lowest decile
שני 4.3עשירון 3.94.74.85.04.9Second decile

שלישי 5.9עשירון 5.46.05.96.16.0Third decile
רביעי 7.0עשירון 6.57.06.97.16.9Fourth decile
חמישי 8.2עשירון 7.68.18.08.18.0Fifth decile
שישי 9.4עשירון 8.99.39.39.19.2Sixth decile
שביעי 10.9עשירון 10.510.710.910.610.8Seventh decile
שמיני 13.0עשירון 12.712.812.812.412.7Eighth decile
תשיעי 16.0עשירון 15.815.915.415.415.7Ninth decile
עליון 23.6עשירון 26.923.323.223.822.8Upper decile

לורנץ 0.327מקדם 0.3590.3140.3050.2980.300Loernz coeiffcient
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המוונות מאזן

ליום לגולגולת המזון ואבות קלוריות  י"א/8. לוח

קלוריות
Calories

(גרם) /7J&7Protein (gram)

(גרם) שומן
Fat (gram)

(מיליגרם) סידן
Calcium
)milligram)

(מיליגרם) ברזל
Iron

)milligram) הבל 0ך
Total

חיים מבעלי מזה:
Thereof: from

animals

2,61083.932.273.985015.0תש'י

2,67788.233.774.487915.8תשי"א

2,70684.926.268.280515.9תשי"ב

2,73687.826.068.31,09217.0תשי"ג

2,84986.727.675.395016.1תשי"ד

2,86088.829.882.292616.0תשט"ו

2,87689.230.582.979615.7תשטז

2,84690.131.580.083717.1תשי"ז

2,74786.733.683.588115.5תשיח

2,81185.933.285.782615.5תשייט

2,77285.134.086.788215.2תשיך

2,80385.634.686.986915.1תשכ'א

2,84287.136.591.878815.3תשכיב

"ג 2,80485.237.793.277014.8תשב

2,83186.939.294.175215.2תשביד

2,81985.239.195.081515.0תשב''ה

יו 2,84787.840.997.679415.2תשב

'ז 2,92389.141.499.882515.9תשב

2,93489.041.7100.983115.8תשביח

2,93589.943.3101.283316.1השביט

2,98891.544.3104.372216.3תש"ל

2,99792.845.3105.769216.2תשליא

3.03094.646.7108.070116.4תשלב

3,06395.648.1109.473016.8תשליג
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Food balance sheet

Table xi/8.  Caloires and nutrients per capita per day

(יחידות a ויטמין
בינלאומיות)
Vitamin A

)intern. units)

 bj (ויטמין תיאמין
מיליגרם)

Thiamin (Vit. Bl
milligram)

ריבופלבין
(מיליגרם)
Ribo flavin
)milligram)

ניאצין
(מיליגרם)
Niacin

)milligram)

אסקורבית חומצה
 C (ויטמין
מיליגרם)

Ascorbic acid
)Vit. C milligram)

3,1951.921.7913.41261949/50

3,4561.961.7513.11451950/51

3,0802.091.6812.91511951/52

3.2482.032.1612.71341952/53

3,6111.941.4112.61371953/54

3,6031.921.4113.71341954/55

3,7841.951.4614.81391955/56

3.6941.931.4814.51331956/57

3,9621.841.7014.61401957/58

3,9811.841.7114.81431958/59

3,7741.801.7514.61491959/60

3,8311.771.6914.81331960/61

3,8951.731.6215.11311961/62

3,9171.651.6315.11301962/63

3,9751.661.5315.61301963/64

4,0061.581.6415.21281964/65

4,1051.651.6516.41291965/66

4,1291.681.7216.51331966/67

4,1121.671.7716.51301967/68

4,0611.641.6916.21341968/69

4,2121.681.4216.81301969/70

4,1501.681.3617.31321970/71

4,2281.721.4217.41311971/72

4,0591.671.4117.61251972/73
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ונשל"ג המזונות/ מאזן  י"א/9. לוח
אחרת צוין לא אם טונות,

לתעשייה
שלא ושימוש

במלאי בניההספקהשינוי לתזונת
ייצורמצרך

ProductionChange
in stocks

יצוא
Exports

יבוא
Imports

המצויה
Available

אדם1
For industry

supplyand not for
human con
sumption*

ומוצריהם דגנים
241,500+92,15070,000431,500510,85065,450חיטה

שועל משיבולת 150קווקר
97247

פנינה '450450גריסי
נקי 1,30011,70031,30020,900אורז

מקולפת כוסמת


200200
 

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה +165,100תפוחי 13,95030,15018,700139,70021,157

אדמה תפוחי 47910010350919קמח

45,040404781504,7522,719קורנפלור

ודבש סוכר
.סוכר 23,5738,60050,000152,117134,29018,775
1,650754121,313דבש

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
יבשות מאכל +6,800קטניות 1,700' .9,05014,1501,450

+500שומשמין 10058005,0244,62410
מקולפים 9,500.3,3508,1502004,900310בטנים

+5,900חמניות 1,8502324,28250
מקולפים 1,6003501002,0003,850אגוזים

6 +554.000ירקות 1,500157,20014,450409,75022,100
פירות
38,1001372,30035,9373,600בננות

הדר פרי
זהב 1,179,600975,98721,676225,289161,050תפוחי
390,750380,51814,90825,140725אשכוליות
45,40031,14429914,5551,800לימונים

אחר הדר 72,85041,50111631,4651,850פרי
ומלונים 125,000+23534,94289,8235,820אבטיחים

למאכל +12,500זיתים 3,30014. 429,228

77,9009106604,85083,00052,713ענבים
נשירים +165,750פירות 11,9509,600750144,9501,900
שונים 27,8507009,30045019,7004,342פירות

למאכל 675975_■300צימוקים

 : אחרים מיובשים ■860860פירות

מיבוא ומשומדים

בשר
/. וקפוא טרי +18,800בקר, 1 ,80070040,90057,200

משקל 1 מבוגר 1,4601251,335צאן

קרקס ן" וגדיים 2,3002,300טלאים

1 אחר 7,1257,125בשר
למאכל הניתנים וכוי פני0 'חלקי 3,700+ 1,4005,8908,190

הניל החייט מבעלי
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Table xi/9.  Food balance sheef, 1972/73
Tons, unless otherwise stated

(נטו) מזון
Food (net)

.2 לגולגולת aהספקה supplies2Per capit

לשנה קג
Kg.

per year

ליום גרם
Grams
per day

מספר
הקלוריות
ליום

Calories per
day

ליום חלבון
(גרם)

Protein per
day (grams)

ליום שומן
(גרם)

Fat per day
)grams)

Commodity

 ■
1,06834.74.4CEREALS AND CEREAL PRODUCTS

3339,840286.3 104.51,00233.54.3Wheat
2470.3 0. 11Oats, lfakes
4S00.3 0.11■ Pearl barley

20,90017.5 6.4631.20.1Rice, milled
2000.3 0.11


Buckwheat, hulled

791.80.1POTATOES AND STARCHES
118,543100.0 36.5701.70.1Potatoes

9190.8 0.330.1Potato lfour
2,0331.6 0.66




Cornlfour

380_SUGAR AND HONEY
115,51597.3 35.5377.Sugar
1,3131,1 0.43


Honey

1074.96.2PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
12,70010.7 3.9372.3.0.3Pulses, edible. dry
4,6143.8 1.4220.71.9Sesame seed
4,5903.8 1.4211.0\ 1.6Groundnuts, shelled
4,2323.6 1.310"0.50.8Sunlfower
3,8503.3 1.2170.41.6Nuts, shelled

387,650326.6 119,2753.70.7VEGETABLES^
1562.02.1FRUIT

32,33727.1 9.9180.20.1Bananas
Citrus fruit

64,239 54.2 19.8170.30.1Oranges
24,41520.5 7.550.1Grapefruit
12,75510.7 3.930.1Lemons
29,61524.9 9.180.1Other citrus fruit
84,00370.7 25.890.20.1Watermelons and sugar melons
9,2287.7 2.880.10.8Olives, edible
30,28725.5 9.3160.20.1Grapes
143,050120.5 44.0 59 0.60.4Deciduous fruit
15,35812.9 4.790.10.5Miscellaneous fruit

9750.8 0.32Raisins, edible
8600.8 0.32




Other dried and preserved fruit, imported

28722.921.0MEAT
57,20048.2 17^61057.28.2Beef ,fresh and frozen ך
1,3351.1 0.420.10.2Sheep and goats I Carcass
2,300 .1.9_ _ 0.7_20.20.1Lambs and kids ^ f weight
7,1256.0 2.2220.62.2Other meat J
8,1906.8 2.5101.10.5Offal and other edible parts of above

mentioned animals
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(המשך) תשל"ג המזונות, מאזן  י"א/9. לוח

אחרת צוין לא אם טונות,

לתעשייה
שלא ושימוש

במלאי בניההספקהשינוי לתזונת
ייצורמצרך

ProductionChange
in stocks

יצוא
Exports

יבוא
Imports

המצויה
Available

אדםג
For industry

supplyand not for
human con
lumption 1

מנוקה) בלתי (מרוט 134,4006,300128,100עוף
מיבוא +משומר 1532501,086683

,78,3152,0601,204411ביצים 79,582'7,292

דגים
שלם) (משקל וקפואים 26,5002,00024,500טריים

(פילה) 273,5653,592קפואים
ושונים 2006,1256,325מלוחים

ומוצריו חלב
בקר 540,2520540,252307,211חלב
צאן 43,82143,82119,300חלב

ומלא) (רזה חלב +341אבקת 17010013,40013,47111,050
רזה רכה 8,7258,725גבינה

שמנה רכה 20,0423020,012גבינה
מלוחה 1,3101,310גבינה
מותכת 1,4442551,189גבינה

ואחרות קשות 9,525175270809,510400גבינות
12,34190011,441שמנת
19,20355018,653לבן

ויוגורט לבנייה 28,7401,47027,270אשל<

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 885,000+6,25012,8001,50067,45029,600שמני

30,45085029,600650מרגרינה
+3,230חמאה 31



6763,8751,087

שונות
קקאו ואבקת +9,750שוקולדה 1,4006003308,080

+14,786ממתקים 1,2002,20068212,068
6,6621,3555475,854ריבות

שיעור חיטה, קמח 3 .3,251,000 הממוצעת: האוכלוסייה 2 ולזרעיט חיים בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל 1

ליצוא שומשומין מוצרי לייצור ששימשה במות כולל 5 בינים. תוצרת לייצור ששימשה כמות כולל לא * אחוז. 76.3 המיצוי
המרגרינה. במפעלי שזוקקו שמנים כולל . דגירה. ביצי ל ופופקורן. מתוק תירס לשימורים, אפונה דלעת, כולל 8
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Table xi/9.  Food balance sheet, 1972/73 (cont.(

Tons, unless otherwise stated

לגולגולת2 Perהספק capita supplies?

(נטו) לשנהמזון ליוםק"ג גרם
מספר

ליוםהקלוריות חלבון
(גרס)

ליום שומן
Commodity(גרם)

Food (net)Kg.
per year

Grams
per day

ליום
Caloires per

day

Protein per
day (grams)

Fat per day
)grams)

128,100107.9 39.414513.69.7Poultry (dressed not drawn(
' 6830.5 0.210.10.1Preserved, imported

72,29060.8 22.2886.76.3EGGS

142.70.3FISH
24,50020.5 7.591.70.2Fresh and frozen (round weight(
3,5923.0 1.120.5Frozen (ifllet(
6,3255.2 1.930.50.1Salted and miscellaneous

24415.813.1MILK AND MILK PRODUCTS
233,041196.4 71.71166.55.7Cow's milk
24,521 20.5 7.5150.80.9Sheep and goat's milk
2,4211.9 0.770.7Milk dried (skim and whole(
8.72S7.4 2.761.1Cheese, soft. skim milk
20,01217.0 6.2262.21.5Cheese, soft, whole milk
1,3101.1 0.430.20.2Cheese, salted
1,1891.1 0.430.30.2Cheese, processed
9,1107.7 2.8232.21.5Hard cheese and other
11,4419.6 3.5170.31.6Cream
18,65315.6 5.7100.60.5Leben
27,27023.0 8.4180.91.0Eshel, lebenia and yogurt .

48054.5OILS AAND FATS
37,85031.8 11.628131.8Vegetable oils, reifned, edible
28,95024.4 8.918120.7Margarine
2,7882.5 0.9182.0Butter

850.42.0MISCELLANEOUS
8,0806.8 2.5330.42.0Chocolate and cocoa powder
12,06810.1 3.738Sweets
5,8544.9 1.814Jam

< Including waste and quantities used for animal feed and seeds. * Average population 3,231,000. נ Wheat lfour,
extraction rate 16.3',/. * Excluding quantity used for intermediate products. 5 Including quantity used for the
productionof sesame products for export. t Including pumpkins, peas for canning, sweet corn and popcorn. ל Eggs
for hatching. s Including oils reifned in margarine factoires.
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ליום לגולגולת קלוריות  י"א/10. לוח
Table xi/10.  Calories per capita per day

תשל"גתשל"בתשל''אתשילתשכ"טתשכהתש"ךתשט"ותש"י 1949/501954/551959/601964/651968/691969/701970/711971/721972/73Conunoמצרך jiiy

הכל 2,6102,8602,7722,8192,9352,9882,9973,0303,063TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,3511,1571,0331,0671,0671,0691,0691,068Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 989077727179787879Potatoesתפוחי and starches
ועמילנים
ודבש 184255311365378376379378380Sugarסוכר and honey

גרעיני ,11485.918796104101107Pulses?6קטניות' oil seeds and 
ואגוזים nutsשמן

656967657077747775Vegetablesירקות
(כולל 105102147166164164161165156Fruitפירוו! (including

ומלונים) watermelonsאבטיחים and
sugar melons)

9587143210257264268284287Meatבשר
615973868889868488Eggsביצים
582718171516151514Fishדגים

ומוצריו 197229220201212224224230244Milkחלב and milk
products

ושומנים 343400406429444452453466480Oilsשמנים and fats
827768848284868385Miscellaneousשונות

Grams

ליום לגולגולת חלבון  י"א/11. לוח
Table xi/1 1 . Protein per capita per day

גרמים

Commodityתשלגתשל''בתשל"אתש''לתשכ"טתשביהתשיךתשט''ותש"י 1949/501954/551959/601964/651968/691969/701970/711971/721972/73מצרך

הכל 83.988.885.185.289.991.592.894.695.6TOTALסך

:32.229.834.039.143.344.345.346.748.1Thereofמזה:מבעלי from animals
חיים

7.47.011.817.120.420.821.722.822.9Meatבשר
4.64.55.56.66.76.86.66.46.7Eggsביצים
7.14.03.03.02.72.72.82.72.7Fishדגים

ומוצריו 13.114.313.712.413.514.014.214.815.8Milkחלב and milk
products

ומוצריהם 41.445.539.734.534.734.634.634.834.7Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 2.22.11.71.61.61.81.81.81.8Potatoesתפוחי and starches
ועמילנים

גרעיני ,3.26.14.04.44.14.54.84.74.9Pulsesקטניות# oil seeds and
ואגוזים nutsשמן

2.93.13.53.03.53.73.73.83.7Vegetablesירקות
(כולל 1.81.82.12.32.42.32.32.42.0Fruitפירות (including
watermelonsאבטיחים and
sugarומלונים) melons)

ושומנים 0.1Oilsשמנים. and fats
. 0.20.30.10.30.30.30.30.40.4Miscellaneousשונות
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ליום לגולגולת שומן  י"א/12. לוח
Table xi/12.  Fat per capita per day

Grams גרמים

תשלגתשלבתשלאתשילתשביטתשביהחשיךתשטיותשיי 1949/501954/551959/601964/651968/691969/701970/711971/721972/73מצרך
v_"on1TT1 0oixy

הכל 73.982.286.795.0101.2104.3105.7108.0110.7TOTALסך

ומוצריהם 5.45.74.84.34.44.44.44.44.4Cerealsדננים and cereal
products

אדמו? 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
ועמילנים

גרעיני ,2.95.75.05.15.15.56.35.96.2Pulsesקטניות' oil seeds and
ואגוזים outsשמן

0.20.40.40.40.60.70.70.70.7Vegetablesירקות
(כולל 1.11.01.42.11.82.02.12.22.1Fruitפירוח (including
watermelonsאבטיחים and
sugarומלונים) melons)

6.96.210.315.018.719.319.420.721.0Meatנשר
4.44.35.26.26.36.46.26.16.3Eggsביצים
3.30.90.60.40.40.40.40.40.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.611.810.911.612.212.512.513.1Milkוזלב and milk
products

ושומנים 39.045.446.348.950.551.551.653.154.5Oilsשמנים and fats
1.30.90.81.61.71.82.01.92.0Miscellaneousשונות

ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  י"א/13. לוח
Table xi/13.  Vitamins and minerals per capita per day

1972/73 תשל'ג;
Milligrams,ifnot otherwise stated אהרת צוין לא אם מיליגרמים,

A nssinויטמין
אסקור(יחידות
(ויטמיןבינ

(BI
TTiiamin

ביתריבופ
לאומיות)מצרך

Vit. A
לבין

Ribofla
ניאצין
Niacin

(ויטמין
(C

סידן
Calcium

ברזל
IronCommodity

(inter
national

(Vit.BI)vinAscorbic
acid

units)(Vit. Q

הכל 4,0591.671.4117.612S73016.8TOTALסך

ומוצריהם 0.930.215.2717.1Cerealsדגנים and cereal products
ועמילגים אדמה 0.080.031.2870.6Potatoesתפוחי and starches
שמן גרעיני ,200.120.041.1661.4Pulsesקטניות' oil seeds and nuts

ואגוזים
1,4290.160.141.464591.8Vegetablesירקות

(כולל 7610.140.090.851541.5Fruitפירות (including watermelons
ומלונים) andאבטיחים sugar melons)

3190.100.177.0142.3Meatבשר
5410.050.160.1271.3Eggsביציס
10.0דגים I0.010.450.1Fish

ומוצריו 5200.080.550.324180.4Milkחלב and milk products
ושומנים Oils_466שמנים and fats

20.010.190.3Miscellaneousשונות
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Housing דיור

לחדר נפשות מספר לפי יהודיות: משפחות  י"א/14. לוח
Table xi/14.  Jewish families 1, by number of presorts per room

Averagesממוצעים

הכל לוזדוTotalסך Personsנפשות per room

אלפים
Thousands

אוזוזיס
Percentages1.001.001.011.491.501.992.002.012.993.003.994.00+

1967613.6100.014.826.612.914.414.17.06.14.1
1968634.4100.016.127.513.214.312.97.05.73.3
1969640.8100.016.928.112.714.612.56.75.62.9
1970662.2100.018.828.012.814.211.77.05.12.4
1971683.2100.020.027.513.614.011.16.84.62.4
1972704.3100.020.827.614.014.510.46.54.41.8
1973729.9100.021.627.814.714.510.06.03.91.5

Exlc. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1

לחדר נפשות מספר ולפי משפחה גודל לפי יהודיות1 משפחות י"א/15. לוח
Table xi/15.  Jewish families 1 by size of family and number of persons per room

1973
Averages ממוצעים

Persons per room לחדר נפשות

4.00+ 3.003.99 2.012.99 2.00 1.501.99 1.011.49 1.00 1.00

הבל סך
Total

במשפחה נפשות
Persons in family

Thousand

11.3
)0.3)

(2.0)
(1.1)
(0.6)
7.3

28.4

4.3

8.4
15.7

43.9 72.7

11.2

 33.1
17.1

26.8
25.7
(2.7)

105.9

 41.0

52.8
6.3
5.8

106.9

87.5
16.8
(1.1)
(1.5)

202.8
25.8
75.8
78.5
19.5
3.0
(0.2)

אלפים
158.0
58.5
80.7
15.2
(2.9)
(0.4)
(0.2)
(0.1)

729.9
84.6
167.7
139.0
145.0
91.2
42.5
59.9

total הכל סך
2
3
4
5
6
7+

Percentages

total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
1 111.637.012.7(2.7)
223.051.137.415.4.

319.09.638.738.715.1■
419.9(1.8)9.681.945.5(17.7)
512.5(0.2)(1.5)15.749.939.0"(9.7)
65.8(0.1)(0.1)(1.0)5.935.429.6(5.3)
7 +8.2(0.1)(1.4)5.5(3.7)61.055.364.6

1 Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1
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של עלייה ותקופת לידה יבשת לחדר, נפשות מספר לפי ,* jnnlf\y>3 ,16/h"* לוח
המשפחה ראש

Table xi/16.  Families 1. by number of persons per room, continent of birth and
period of immigration of head of family

Averages ממוצעים

Continent of
bitrh and
peirod of
immigration

הכל PersonsלחדרנפשותTotalסך per room

אלפים
Thou
sand

אחוזים
Percen
tages

1.001.00
1.01
1.49

1.50
1.992.00

2.01
2.99

3.00
3.994.00+

לידה יבשת
עלייה ותקופת

1968
הכל 699.7100.014.926.112.113.713.15.57.15.5TOTALסך

634.4100.016.127.513.214.312.97.05.73.3Jewsיהודים
 ישראל Israel(3.2)(3.3)82.7100.017.425.619.415.511.14.5ילידי born 

הכל totalסך
יליד Fatherאב born
Israel(4.2)(6.0)(6.1)(11.6)24.619.315.1(13.1)20.1100.0ישראל
AsiaAfirca(6.5)(6.1)(9.0)18.216.9(12.7)17.3(13.3)19.4100.0אסיה

אפריקה
Europe(1.2)(0.9)(1.7)43.2100.021.329.822.414.48.3אירופה
Ameircaא&ריקה

232.4100.07.017.28.615.417.114.513.07.2AsiaAfircaאסיה
 Totalאפריקה

הכל סך
Immigratedעלי: :

1960 201.1100.06.617.28.415.517.214.213.27.7upעד to 1960
1961 +31 3100.09.417.49.914.716.516.211.8(4.1)1961 +
Europe(0.4)319.3100.022.435.514.813.310.42.21.0אירופה

 Americaאמריקה 
הכל totalסך
Immigratedעלו: :

1960 up(0.5)(1.0)285.9100.022.735.114.912.910.62.3עד to 1960
1961 +33.4100.020.038.814.316.09.2(1.2)(0.3)(0.2)1961+
יהודים 7.214.512.120.927.7Non(2.2)12.1(3.3)65.3100.0לא Jews

1973
הכל 801.8100.020.026.413.614.110.26.75.33.7TOTALסך

729.9100.021.627.814.714.510.06.03.91.5Jewsיהודים

 ישראל Israel(1.6)115.7100.016.728.622.415.48.03.82.6ילדי born 
הכל totalסך
יליד Father(1.8)(3.0)(5.6)(8.9)22.3100.017.426.319.018.0האב born
Israelישראל

AsiaAfrica(4.0)(5.7)(9.5)26.8100.010.920.215.618.815.3אסיהאפריקה
Europe(0.6)(1.2)(0.8)66.6100.020.432.726.313.24.8אירופה
Ameircaאמריקה
אסיה 271.2100.010.417.412.419.215.613.18.73.2AsiaAfricaילידי 
 Totalאפריקה
הכל סך
Immigratedעלו: :

1960 217.3100.09.417.112.419.416.012.89.33.6upעד to 1960
1961 +53.9100.014.218.612.418.514.014.16.4(1.8)1961 +

אירופה Europe(0.2)(0.5)343.0100.031.935.813.810.56.11.2ילידי
 Ameircaאמריקה 
הגל totalסך
Immigratedעלו: :

1960 up(0.2)(0.5)279.4100.031.735.213.810.96.41.3עד to 1960
1961+63.6100.032.638.214.18.65.0(1.0)(0.4)(0.1)1961+
יהודים 9.912.813.619.925.1NonJews(3.3)12.2(3.2)71.9100.0לא

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל אינו 1
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בעלות וצורת בדירה שירותים יישוב, צורת לפי בית, משקי  י"א/17. לוח
Table xi/17.  Households, by type of locality, facilities in dwelling and type

of ownership
1971

Thousands אלפים

£i 
יישוביםגוזרותערים

הכל סך
Total

ירושלים
Jerusa
leml>

חיפה
Haifa

Other townsכפריים
Rural
loca חדשותוותיקות

VeteranNewlities

המשפחות 749.667.7126.967.2236.5178.972.3ALLכל FAMILIES

שירותים Typeסוג o f facilities
הדירה לחימום סידור 627.762.4106.360.3200.7132.862.1Haveיש apartment heating

אמבטיה 404.035.183.848.8148.550.734.1Haveיש bath
בלבד מקלחת 276.413.825.313.979.5119.524.5Haveיש showere only
בעלות rypצורת e o f ownership
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 43.27.713.83.812.84.5fromמבעל private landlord

36.22.82.41.97.76.415.0Otherאחר

לידה יבשת לפי בית, עוזרות המעסיקות יהודיותנ משפחות  י"א/18. לוח
המשפחה ואש של עלייה ותקופת

Table xi/18.  Jewish families 1 employing domestic help, by continent of
birth and period of immigration of family head

ותקופת לידה יבשת
המשפחה ראש של עלייה

1968196919701971197219731973Continent of birth and
immigration period of אלפים

2 Percentages2Thousandshouseholdאחוזים head

הכל }12.012.712.512.812.413.2סך 101.1TOTAL

לידה Continentיבשת o f birth
srael]20.420.019.720.419.120.927.8ישראל

ישראל יליד .15.5(14.6)17.417.015.318.0אב 3.7Father born in Israel
אסיהאפריקה יליד Father(1.4)(5.1)(5.6)(7.4)(6.4)(6.4)(7.7)אב born in AsiaAfrica

אירופהאמריקה יליד 26.727.026.426.025.427.922.7Fatherאב born inEuropeAmerica
2.52.82.52.92.93.49.4AsiaAfricaאטיהאפריקה

16.317.517.517.417.417.863.9EuropeAmericaאירופהאמריקה

עלייה Periodתקופח of immigration
1947 9ד 22.022.020.722.621.922.735.3Immigratedעלו: up to 1947
194819546.77.88.28.38.08.924.319471954
195519605.65.56.07.0(6.2)6.45.119551960

1961 +4.95.44.74.46.56.88.5. 1961 +
1 Excl. institutions. * Percent families employing domestic
help of all families in the respective group ; including families in
qibbuzioi. '

המעסיקות המשפחות אחוז 2 מוסדות. כולל לא '
המתאימה; בקבוצה המשפחות בלל מתוך בית עוזרת

בקיבוצים. משפחות לרבות
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Survey of owners and tenants in protected premises
according to Tenants' Protection Law

פי על מוגנים בבתים ודיימם בעלים סקר
הדייר הגנת חוק

ומושכריהס הבעלים  י"א/19. לוח
Table xi/19.  Owners and premises

1973
לבעלמושכריםמספר

הבעל jje
Type of ownerof premises per

owner
Numbe

הכל סך
5f

Total
£4■£?פרטי 524+25עד
Privatec g.S

o a

n
up to 4

הכל סך  12,4867,7174,7696,4575,825204OWNERSבעלים  TOTAL

(ל''י) לבעל שנתי Annualממוצע average per
owner (IL)

16,683Incomeהכנסה
שכירות 6,4915,0788,7782,5128,74867,964Rentדמי fees

שוטפות 1,9461,5222,6327902,61419,433Currentהוצאות expenditure
לבעל מושכרים 5.95.27.22.08.850.8AVERAGEממוצע OF PREMISES

PER OWNER
3.73.54.21.45.820.3forלמגורים dwelling
2.21.73.00.63.030.5forלעסקים business

הכל סך  74,50839,85134,65712,92551,22110,362PROMISESמושכרים  TOTAL
הדייר כניסת yearשנת o f tenants'

entrance
1940 8,3734,6973,6761,3146,068991upעד to 1940
1941475,6653,7101,9551,4833,895287194147
19485310,4025,8914,5112,5236,8211,058194853
19546629,19615,37413,8225,09319,6854,418195466

ואילך 196714,7037,7206,9831,89610,7252,0821967 and after
ידוע 6,1692,4593,7106164,0271,526notלא known

נובעת: המושכר טל Ownershipהנעלות of premises
derivesfrom :

25,74016,1079,6334,59916,3744,767buildingמבנייה
25,66716,4789,1895,02517,3543,288purchaseמרכישה
22,6947,26615,4283,25117,4891,954inheritanceמירושה
ידוע 407407504353notלא known

למגורים מושכר 2.32.12.52.42.32.0Sizeגודל of premises for dwelling
חדרים) average)(ממוצע of rooms)

■ לעסקים מושכר 494453614358Sizeגודל of premises for business
מר) average)(ממוצע sq.m.)

(ל"י) לחודש שבירות Monthlyדמי rent (IL)
המושכרים :918210010583111forלכל All premises

585759605951dwellingלמגורים
145131158203129152businessלעסקים

מגורים 262724252625dwellingלחדר room
עסקים .2.972.972.973.333.022.63sq.mלמיד business

לחודש שוטפות 272530332532Monthlyהוצאות current expenditure
(ל*י) למושכר averageממוצע per premise (IL)

 הבעל שקיבל מפתחי 7,2265,5759,0524,7537,4968,088Keymoney1דמי the owner received
(ליי) למושכר averageממוצע per premise (IL.)

.5,7785,0066,738למגורים 5,4235,9384,902for dwelling
8,8806,30811,3703,7259,5139,499forלעסקים business

' Regending premises the tenants held since 1967 and
after  February 1973 prices.

 ואילך מ1967 בהם מחזיקים שדייריהם מושכרים עבור 1

.1973 פברואר במחירי
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ומושכריהמ הדיירים  י"א/20. לוח

Table xi/20  Tenants and their premises

1973

■!בעל
Typeo

לנעלמושכריםמספר
J1D

f owner
Number of premises per

owner

הכל סך
£5
ES

TotalBs §
gפרטי gi4 עד
Privatefff

P&

Upt0 452425 +

הכל סך  34,89434,57712,15945,96511,347TENANTS(69,47דיירים  TOTAL
הכל סך  למגורים 42,33722,34119,9968,33430,1593,844Tenantsדיירים for dwelling  total
(ליי) לדייר שנתי Anuaממוצע lly average per

tenant (IL.)
12,11212,00312,23313,33011,87211,301Incomeהכנסה

שכירות 773744806844773616Rentדמי fees
שוטפות 378441306396376351Currentהוצאות expenditures

למשפחה נפשות 2.93.02.82.82.83.5Sizeoffamilyממוצע (Average of persons)
לדירה חדרים 2.22.22.22.42.22.0Averageממוצע of rooms per dwelling
לחדר נפשות 1.31.41.31.21.31.7Averageממוצע of persons per room

הכל סך  למגורים! 45,29124,05921,2329,12132,0034,167Premisesמושכרים for dwelling1  total
עבורם למגורים המושכרים 777777638080Percentאחוז of premises for dwelling

מפתח דמי forשולמו which key money was paid
(ליי) לחודש שכירות Monthlyדמי rent (IL.)

מגורים 605762646047Perלמושבר premise dwelling 
292829292925Perלחדר room

Monthly current expenditure 
לחודש שוטפות 293424302927averageהוצאות per dwelling premises

(ליי) מגורים למושכר *Keymoneyממוצע  average per dwel
למושכר ממוצע מפתח2 16,75717,24516,33622,07216,21815,595lingדמי premise paid by the tenant
(ליי) הדייר ששילם (.IL)מגורים

הכל סך  לעסקים 27,13412,55314,5813,82515,8067.503Tenantsדיירים for business  total
(ליי) לדייר שנתי Annualממוצע average per tenant (IL.)

שכירות 2,3051,9872,5802,8202,2322,196Rentדמי
שוטפות 8496661,0076977791,072Currentהוצאות expenditures

הבל סך  לעסקיםנ 29,73813,22416,5143,97717,1098,652Premisesמושכרים for business3  total
שעבורם לעסקים המושכרים 818082698384Percentאחוז of premises for business

מפתח דמי forשולמו which key money was paid
מיר) (ממוצע לעסקים מושכר 504059794548Sizeofpremisesגודל for business (ave

age sq.m.)
(ליי) לחודש שכירות Monthlyדמי rent (IL.)

עסקים 175157190226172158forלמושבר business premises
3.463.893.232.853.823.29perלמיר sq.m.

 לחודש שוטפות 655374556077Monthlyהוצאות current expenditure 
(ליי) עסקיט למושכר averageממוצע per business premises

(IL.)
למושבר ממוצע  מפתח2 27,58729,24326,35333,01129,13923,818Keyדמי money*  average per busi
(ליי) הדייר ששילם bessעסקים premises paid by the tenant

(IL.)

J Excl. 231 premises for business which have been held by
tenants for dwelling. * See note ' to Table XI/19.
3 Excl. 43 premises for dwelling which have been held by
tenants for business.

למגורם. הדיירים החזיקו בהם לעסקים מושכרים 231 כולל לא 1
מושכרים 43 בולל לא 3 ייא/19. בלוח (1) הערה ראה 2

לעסקים. הדיירים החזיקו בהם למגורים
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Ownership of durable goods קיימא בני מוצרים על נעלות

יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן משפחות1  י"א/21. לוח
אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

Table xi/21.  Families 1 possessing durable goods, by type of locality, family
head's employment status and population group

המשפחות יישובכל המשפחה1צורת ■אש
All familiesType of localityFamily hea>

העבודה לכוח שייך שייך■ אינו
Inתקופהמוצר labour forceלאיהודיותלכוח

CommodityPeriodהעבודהכפריתעירוניתאחוזיםאלפיםNon
ThousandsPerUrbanRuralעצמאיNot inJewish

centagesשכירSelflabourfamilies
Employee

Employedforce

המשפחות מכלל amאחוז i 1i estag e out of allPercen

לבישול גז 195816835.039.314.134.118.7מכשיר 43.3
196030659.364.036.162.831.2ולאפייה 61.5

Gas range for196552785.589.260.487.060.1 93.230.9
cooking and baking197061585.886.678.788.174.8 87.960.7

197261480.580.681.480.877.2 82.574.0
197358272.972.977.472.475.3 72.171.8

חשמלי 196926137.238.829.839.223.8מכשיר 40.615.9

ולאפייה 197024734.535.029.737.423.2לבישול 34.714.3
Electirc range for197224932.734.026.635.223.1 31.713.6
cooking and baking197320626.727.523.428.619.6 27.219.9

גז משולבת 5.13.3(3.0)1970365.05.2מערכת 6.0(0.4)
ולאפייה לבישול 197210614.014.98.115.76.5חשמל 15.1

Combined gas.197316821.823.4(11.0)23.811.0 25.6(3.2)
electric system for
cooking and baking

חשמלי 195816434.038.413.032.322.4מקרר 43.0
Electric refrigerator196024246.851.722.447.230.2 52.6

196547977.680.246.378.459.0 84.58.2
197063888.992.556.690.781.1 90.026.8
197270492.196.164.393.587.3 92.042.0
197371492.496.563.193.388.5 92.842.3

(5.2)9.0(4.0)1962539.210.1מערבל 11.3
Mixer196510917.719.18.417.08.2 24.1

197019927.728.421.727.716.8 36.8
197223530.832.818.833.417.4 34.0
197324534.436.422.136.919.8 39.7(2.5)

כביסה (3.7)1958449.19.85.79.4מכונת 10.1

(5.0)19608215.816.313.417.0חשמלית 17.3
Electric washing196517628.528.626.928.69.7 37.1(2.4)

machine197030742.843.139.947.117.7 50.311.8
1972§38850.552.239.756.022.5 53.119.9
197342655.257.342.661.124.7 64.617.8

אבק (4.1)1963528.79.64.08.2שואב 12.0
Vacuum cleaner19658513.815.0(5.6)12.9(6.8) 19.4

197014720.521.114.420.114.1 27.1
197217022.323.713.723.313.6 26.5(2.6)
197318724.225.8(13.3)24.615.6 30.6(2.1)

תפירה 196926337.639.127.238.125.5מכונת 44.416.8
Sewing machine197027037.737.837.337.828.1 45.421.5

197226234.335.524.435.624.5 38.715.9
1973292.37.838.831.038.729.8 42.220.0
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יישוב, צורת לפי בגיקיימא, מוצרים שברשותן משפחות1  י"א/21. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

Table xi/21 . Families x possessing durable goods, by type of locality, family
head's employment status and population group (cont.)

המשפחות יישובכל nilsהמשפחהו ■אש
niliesAll faTypeof localityFamily head1:מזה

תקופהמוצר
אלפים

העבודה לכוח שייך
In labour force

שייך אינו
לכוח

משפחות
לאיהודיות
Thereof: CommodityPeirodהעבודהאחוזים ThousandsPerעצמאיכפריתעירונית<jq* inNon

centagesUrbanRuralשביר
EmployeeSelf

Employed
labour
force

Jewish
families

families המשפחות מבלל Percentageאחוז out o f all
Telephone 196921731.033.932.3טלפון 10.734.320.9(3.4)

197024934.837.035.1 14.240.726.4(3.4)
197231441.244.742.1 16.145.533.0(4.2)
197334244.347.944.4 17.851.436.0(4.9)

אויר 1970334.64.64.4מזגן (4.4)6.4(3.2)
Air conditioner1972597.16.46.5 14.711.04.111.0

1973648.37.66.9 15.714.76.2(9.5)
טלוויזיה 1965142.42.72.14.02.4מקלט

TV set197035649.751.553.6 33.259.323.314.3
197252068.070.973.2 47.475.440.635.3
197357974.477.678.0 52.880.854.935.3

19596011.813.012.4פטיפון 6.013.2(4.9)
Gramophone19607213.915.415.3 6.513.9(4.4)

196513722.223.422.7 13.527.5(8.4)
197017424.325.426.6 14.527.212.2
197219826.015.728.8 9.629.012.2 .(5.9)
197320426.427.929.4 17.530.711.3(3.6)

1963193.23.53.0רשמקול 1.85.3
Tape recorder1965416.77.46.2 (1.8)10.0(2.5)

1968649.29.79.5 (4.3)12.5(3.0)
19698211.612.412.7 6.113.9(4.0)(1.7)
19708511.912.613.0 (5.4)14.4(4.8)
197211414.915.715.7 9.618.68.0(3.7)
197314618.919.821.3 (13.8)23.16.2(5.5)

(כולל 195938476.279.978.9רדיו 58.081.846.738.1
196040778.782.782.2טרנזיסטור) 69.182.746.736.4
Radio (lncl.196555589.990.892.1 83.795.466.174.5
transistor)196963089.790.692.2 90.093.074.881.4

197064589.989.992.5 89.493.375.175.6
197268089.089.391.0 91.893.576.683.6
197365284.485.086.0 88.087.375.571.8

Camera 196917424.826.628.1מצלמה 13.727.08.0
197019226.827.529.5 21.032.010.8
197213030.232.133.2 17.734.713.8(3.6)
197324832.134.135.6 19.038.912.7(3.9)

פרטית 1962234.14.63.6מכונית (1.9)6.9
Private car1965477.78.07.1 (5.5)12.3

197011015.415.916.0 10.121.06.4(3.1)
197214519.120.120.8 11.624.26.7(6.6)
197316922.123.324.2 15.430.16.3(6.1)

מסחרית 1968172.42.21.2מכונית 4.27.61.7
Commercial1970365.04.73.0 (7.9)15.0(3.0)

vehicle1972324.14.43.2 6.810.50.8(2.6)
1973354.64.5(6.8)3.312.66.0(2.8)

' Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1
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לידה יבשת לפי מוצרים.בניקיימא, שברשותן יהודיות1 משפחות י"א/22. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

. Table xi/23.  Jewish families 1 posessing durable goods, by continent of
birth and period of immigration of family head (percentages)

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידיילידי
Bomילידיכל in AsiaAfircaBoro inEuropeAmeirca

מוצר
Commodity

תקופה
peirod

המשפחות
All

ישראל
Israelבלted ImmigratedעלוכלImmigraעלו

familiesbornהמשפחותismaמאזעדהמשפחות
AllUp toSinceAllUp toSince

families19471948families1947194S

המשפחותאחוז familiestofמכלל allg e o uPercenta

לבישול גז 195838.251.314.031.010.248.960.937.0מכשיר
196064.575.943.065.038.475.382.369.0ולאפייה

Gas range for coo.196590.195.885.089.684.492.493.991.3
king and baking197088.588.089.488.289.487.986.389.0

1972§81.275.684.180.984.481.082.480.1
197373.063.277.977.178.072.473.871.7

חשמלי 196939.442.140.237.040.737.944.433.5מכשיר
ולאפייה 197036.637.238.236.438.535.243.129.8לבישול

Electric range for1972§34.735.036.433.136.833.239.829.3
cooking and baking197327.424.030.635.630.126.032.222.7

19705.58734.14714.15.64.16.6מערכתמשולבתגז
ולאפייה לבישול 197215.322.312.814.512.714.712.815.8חשמל
Combinedgaselectric197323.834.518.6(18.2)18.624.322.225.4
system for cooking

and baking

חשמלי 195837.144.08.221.853.251.468.234.7מקרר
Electirc refirgerator196051.164.917.336.713.368.682.856.1

196583.689.466.984.664.493.496.491.4
197095.596.792.595.892.097.396.997.6
1972§97.498.695.396.795.2 .98.799.098.5
197397.698.595.696.795.598.998.898.9

Mixer 13.422.46.1(1.4)(8.0)(2.3)196210.016.9מערבל
196519.235.94.9(12.1)3.925.236.817.0
197030.545.514.423.113.237.743.933.4
1972§33.948.918.224.417.540.849.635.6
197337.753.722.633.321.444.255.038.5

כביסה 12.015.98.2(2.1)(7.7)19589.919.83.1מכונת
Washing machine196017.326.68.520.06.220.926.715.7

196530.746.522.839.620.332.739.627.8
197046.160.246.046.446.041.644.339.7
1972§53.766.157.559.357.346.250.243.7
197359.173.862.659.462.951.353.450.1

אבק 14.519.910.0(1.0)(3.9)(1.5)19639.49.8שואב
Vacuum cleaner196514.917.4(2.7)(6.8)(2.0)22.729.717.7

197022.525.36.8(13.9)5.733.338.130.0
1972§24.424.59.415.18.936.141.532.8
197326.529.68.7(15.5)8.039.548.834.6

תפירה 196939.739.634.445.832.843.751.238.7מכונת
Sewing machine197039.441.733.445.531.643.251.337.6

1972§36.235.032.441.831.439.749.333.9
197339.636.235.148.033.744.456.937.8
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן יהודיותנ משפחות  י"א/22. לוח
(המשך) (אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

Table xi/22.  Jewish families 1 possessing durable goods, by continent of
birth and period of immigration of family head (percentages) (cont.)

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידי ילידי
Bornילידיכל in AsiaAfricaaEuropeAmericaBorn i

מוצר
Commodityperiod

המשפחות
All

ישראל
IsraelכלImmigrated tedכלעלן Immigraעלו

familiesbornמאזעדהמשפחותמאזעדהמשפחות
AUUp toSinceAllUp toSince

families19471948families19471948

המשפחות מכלל oאחוז f a 11 familiesage outPercent
Telephone 196933.812.4טלפון 48.9(19.2)45.7 11.461.734.7

197038.115.1 50.727.451.0 13.365.541.1
1972§45.121.9 56.236.659.2 20.475.549.5
197348.426.3 59.944.162.1 24.479.452.9

אויר 19705.01.9מזגן 3.92.57.6 1.810.16.0
Air conditioner1972§6.7(1.5) 9.89.6 1.514.36.7

19738.21.7 13.111.716.79.1

טלוויזיה (1.9)19652.4מקלט (3.1)(2.5) (1.8)(2.1)(2.8)
TV set197053.448.3 60.460.655.0 46.559.152.2

1972§71.569.0 71.375.873.5 68.476.771.6
197378.574.7 77.276.782.0 74.584.880.4

195912.88.9פטיפון 17.3(11.8)14.5 8.419.010.7
Gramophone196015.19.5 22.8(9.5)17.2 9.420.514.2

196524.119.5 נ29.5 8.926.0 19.632.521.4
197026.716.4 36.619.831.1 15.932.230.4
1972§28.117.1 40.820.132.1 16.836.629.4
197328.815.2 45.1(14.7)33.9 15.339.131.2

(1.7)19633.5רשמקול 6.8(3.0)4.0 (1.5)5.13.4

Tape recorder19657.24.2 10.3(6.9)8.6 3.89.18.3
197013.09.5 19.5(16.1)13.5 8.615.112.4
1972§16.111.5 21.813.317.6 11.320.116.1
197320.313.0 27.2(17.1)23.8 12.526.022.6

טרנזיסטור) (כולל 195979.666.2רדיו 84.977.587.1 64.192.082.8
Radio (incl.196082.671.3 86.876.888.5 70.193.883.9
transistor)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
1972§89.683.3 91.986.793.6 82.996.292.1

197385.777.6 89.084.991.0 76.895.188.9

Camera 196927.313.9מצלמה 42.8(16.5)32.9 13.536.230.6
197029.515.5 44.620.335.1 14.837.833.2
1972§33.018.0 49.322.338.8 17.541.437.2
197335.118.5 56.019.741.1 18.443.939.6

פרטית 2.56.19.83.3§19624.4מכונית
Private car19658.2(1.8) 20.69.9 (1.3)14.96.3

197016.77.8 29.8(17.5)19.0 6.424.315.4
1972§20.49.4 34.315.623.8 8.829.120.7
197323.812.8 39.9(16.6)39.9 12.432.2 ;24.2

מסחרית 19682.51.9מכונית 3.43.62.6 1.73.42.2
Commercial vehicle19705.23.6 (7.8)5.6 3.55.8.S5

1972§4.43.9 4.4(2.5)4.5 4.15.14.1
19734.84.4 (6.4)(6.9)4.6 4.1(5.6)4.0

< Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1
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המשפחה ראש גיל לפי קיימא, בגי מוצרים שברשותן משפחות  י"א/23. לוח
Table xi/23.  Families possessing durable goods, by age of family head

1973

Percentages1 אחוזים!

מוצר
הבל סך
Total

Up to is
24

253435444554556465 +Commodity

(אחוזים) 10052319201716Familiesמשפתות (percentages)
ולאפיית לבישול גז 72.968.968.370.972.976.479.1Gasמכשיר range for cookingand baking

חשמלי 26.716.723.729.031.828.922.4Electricמכשיר range for cooking and
ולאפיית bakingלבישול

גז משולבת 21.823.828.524.923.618.39.6Combinedמערכת gaselectric system for
ולאפיית לבישול cookingחשמל and baking

חשמלי 92.490.390.292.495.295.589.2Electircמקרר refrigerator
34.418.237.440.840.533.320.3Mixerמערבל

כביסה 55.246.566.371.962.644.922.9Washingמכונת machine
אבק 16.226.035.530.517.5Vacuum(6.8)24.2שואב cleaner

תפירה 37.822.425.239.148.648.932.9Sewingמכונת machine
44.327.035.644.154.253.439.9Telephoneטלפון

אויר 6.87.89.211.57.5Air(4.8)8.3מזגן conditioner
טלוויזיה 74.453.276.281.482.876.257.2Televisionמקלט set

26.419.430.131.332.825.210.3Gramophoneפטיפון
Tape(4.9)18.914.118.425.827.815.5רשמקול recorder

טרנזיסטור) (כולל 84.478.082.584.888.888.378.6Radioרדיו (inch transistor)
32.124.939.941.039.327.28.6Cameraמצלמה

פרטית Private(5.5)29.028.728.116.8(12.3)22.1מכונית car
מסחרית Commercial(4.2)4.66.25.95.2מכונית vehicle

TablesXI/23 XI/26  see introduction. מבוא. ראה  יא/26 עד י*א/23 לוחות 1

במשפחה הנפשות מספר לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות  י"א/24. לוח
Table xi/24.  Families possessing durable goods, by number of persons per family

1973

Percentagesאחוזים

מוצר
הכל סך
Total

123456+Commodity

(אחוזים) 100112218191218Familiesמשפחות (percentages)
ולאפייה לבישול גז 72.971.876.367.968.771.180.0Gasמכשיר range for cooking andbaking

לבישול חשמלי 26.716.323.924.129.534.330.7Electricמכשיר range for cooking and
bakingולאפייה

גזחשמל משולבת 18.130.829.727.214.9Combined(6.0)21.8מערכת gaselectric system for
ולאפייה cookingלבישול and baking

חשמלי 92.484.094.895.097.095.984.6Electricמקרר refirgerator
34.412.630.143.750.646.917.7Mixerמערבל

כביסה 55.29.234.061.077.080.162.6Washingמכונת machine
אבק 24.211.626.832.135.027.17.1Vacuumשואב cleaner

תפירה 37.822.438.137.241.144.639.1Sewingמכונת machine
44.334.747.753.356.147.322.6Telephoneטלפון

אויר 5.9Air(7.1)10.59.69.8(4.8)8.3מזגן conditioner
טלוויזיה 74.437.970.081.087.585.873.5Televisionמקלט set

26.410.219.937.939.832.414.0Gramophoneפטיפון
12.025.928.426.413.9Tape(4.1)18.9רשמקול recorder

טרנזיסטור) (כולל 84.471.786.388.486.585.882.4Radioרדיו (incl. transistor)
32.19.222.346.551.141.516.9Cameraמצלמה

פרטית 14.832.635.231.310.7Pirvate(4.6)22.1מכונית car
מסחרית Commercial(4.5)(6.2)7.3(5.2)(3.0)4.6מכונית vehicle
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הלימוד שנות לפי קיימא, בני מוצוימ שברשותן משפחות  י"א/25. לוח
המשפחה ראש של

Table xi/25.  Families possessing durable goods, by years of schooling of
family head

Percentages I 973
מוצר

הכל1 סך
Total 1

0\45891213 +Commodity

(אתוזים) 10099323317Familiesמשפחות (percentages)
ולאפיין; לנישול גז 72.972.383.579.868.562.8Gasמכשיר range for cooking and bak

לבישול חשמלי 26.718.623.030.426.825.8Electricמכשיר range for cooking andingbaking
ולאפייה

גזחשמל משולבת 16.428.234.8Combined(9.8)(6.0)21.8מערבת gaselectric system for cooking
ולאפייה andלבישול baking

חשמלי 92.472.481.892.297.498.9Electricמקרר refrigerator
24.545.162.0Mixer(9.2)(3.1)34.4מערבל

כביסה 55.224.834.554.163.868.0Washingמכונת machine
אבק 14.334.344.6Vacuum(7.3)24.2שואב cleaner

תפירה 37.820.228.640.539.743.2Sewingמכונת machine
17.135.056.273.6Telephone(5.5)44.3טלפון

אויר 5.110.117.5Air(3.7)8.3מזגן conditioner
טלוויזיה 74.438.562.876.482.979.9Televisionמקלט set

14.734.553.7Gramophone(9.8)(3.5)26.4פטיפון
14.022.436.8Tape(4.8)(3.6)18.9רשמקול recorder

טרנזיסטור) (כולל 84.461.682.684.187.892.4Radioרדיו (incl. transistor)
18.244.563.6Camera(7.0)(2.7)32.1מצלמה

פרטית 10.630.248.5Private(4.2)22.1מכונית car
מסחרית Commercial(2.7)4.65.66.3מכונית vehicle

< Incl. families with the years of schooling of family head not known. ידועה. לא המשפחה ראש השכלת רמת עם משפחות כולל 1

יישוב צורת לפי קיימא, בני מוצויט שברשותן משפחות  י"א/26. לוח
Table xi/26.  Families possessing durable goods, by type of locality

1973Percentagesאחוזים

עירוניים ויישובים ערים
ettlementsTowns and urban יישובים/

מוצר
הבל סך
Total£ Isg ■

כפריים
RuralCommodity

הכל sסך Sn localiאחרחיפה>
Total*In >

1 >HaifaOthertion

(אחוזים) 1009191657משפחות 99Families (percentages)
ולאפייה לבישול גז 72.972.967.675.072.9מכשיר 69.677.4Gas range for cooking and baking

לבישול חשמלי 26.727.528.331.224.8מכשיר 33.123.4Electric range for cooking and
bakingולאפייה

גזחשמל משולבת 21.823.420.120.723.8מערבת 24.6(11.0)Combined gaselectric system for
ולאפייה cookingלבישול and baking

חשמל' 92.496.586.797.795.9מקרר 97.863.1Eelectric refrigerator
34.436.439.035.124.0מערבל 43.922.1Mixer

כביסה 55.257.352.744.760.3מכונת 57.042.6Washing machine

אבק 24.225.819.329.123.1שואב 39.2(13.3)Vacuum cleaner
תפירה 37.838.837.240.837.3מכונת 42.831.0Sewing machine

44.347.944.362.839.3טלפון 72.717.8Telephone
ו י י י*

אויר 8.37.615.86.6מזגן (4.0)15.4Air conditioner
טלוויזיה 74.477.660.380.677.1מקלט 84.152.8Television set

26.427.930.234.223.7פטיפון 35.617.5Gramophone
18.919.819.324.117.2רשמקול 25.5(13.8)Tape recorder

טרנזיסטור) (כולל 84.485.071.989.483.5רדיו 90.288.0Radio (incl. transistor)
32.134.130.738.231.3מצלמה 42.919.0Camera

פרטית 22.123.316.528.921.6מכונית 26.215.4Private car
מסחרית 4.1(4.6)(3.4)4.64.5מכונית (6.6)(6.8)Commerical vehicle
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Vacations survey ו 972

ולחו"ל בארץ לחופשה היוצאים  י"א/27. לוח
Table xi/27.  Vacationers in Israel and abroad

Thousands,if not otherwise stated

1972 חופשות סקר

אוזרת צוין לא אם אלפים,
בארץ לתופש לחויליצאו /או

id/or abroadVacationer in Israel ai

c
X Oהכל Total51סך

 3 11
.o a
f: o
c ■ם

n >>n
 c

n £
n ^
1 g

II
n o

P>

rs iff
a s
n jo

.ifg

is
If

0 מ.

?Ia c

*3go
£ O

//
PS
a >

j/ISQ

כולל 1,750.1384.822.0297.673.413.91,365.3GRANDסך TOTAL
הכל סך  865.4183.621.2140.835.67.2681.8Matesגברים  total

1834 :363.866.718.351.312.72.8297.1Ageגיל: 1834
3554276.267.724.550.214.53.0208.53554
5564118.830.125.425.24.388.65564
65 +106.619.117.914.14.2(0.8)87.565+

הכל סך 884.7201.222.7156.837.76.7683.5Femalesנשים  total
1834 :361.381.622.665.613.22.8279.7Ageגיל: 1834
3554295.674.725.358.014.7(2.0)220.83554
5564119.127.923.422.35.091.35564
65 +108.616.916.010.84.8(1.4)91.765+
משפחתי Maritalמצב status

1,299.5313.817.9252.051.610.2985.7Marriedנשוי/אה
17.3Divorced(t5)22.65.323.43.5גרושוה
126.520.016.013.85.5106.5Widowedאלמן/ה
301.445.715.228.314.82.7255.7Singleרווק/ה

לידה Continentיבשת o f birth
578.4AsiaAfrica(1.3)662.784.312.769.813.2אסיהאפריקה

אמריקה 636.8191.730.1148.734.28.8445.2EuropeAmericaאירופה
הכל1 סך  ישראל 450.6108.9ילידי ■24.279.126.03.8341.7Israel born  total 1

יליד: Fatherהאב born in:
97.4AsiaAfrica(1.0)111.614.212.712.8אסיהאפריקה

122.1EuropeAmerica(2.4)185.963.934.346.614.9אירופהאמריקה
122.2Israeli(0.9)153.030.820.119.810.1ישראל!

לימוד Yearsשנוח ofschooling
0197.510.85.58.02.8186.80

1^*128.112.49.79.82.7115.714
58■ 543.979.814.770.18.7(1.0)464.158
912589.8168.128.5131.431.84.9421.7912
13 +279.1113.040.577.727.38.0166.113 +

ידוע 6.110.9Not(0.7)11.6לא known
המגורים יישוב Typeצורת of living locality
וזיפה אביב, תל ,573.2163.428.5120.435.47.5409.8Jerusalemירושלים, Tel Aviv, Haifa

ותיקות 583.9127.421.8103.820.23.4456.5Longערים established towns
חדשות 381.6New(1.5)454.572.916.063.67.8עריה towns

62.6Moshavim(1.0)(1.6)72.810.214.07.6מושבים"
24.3Villages(1.3)(2.2)28.23.913.9כפרים
37.57.018.27.030.4Othersאחר

יד Occupationמשלח
הכל סך  994.6255.725.4198.848.07.2738.7EMPLOYEDמועסקים PERSONS 

TOTAL
מדעיים מקצועות 63.132.050.721.28.02.731.1Scientificבעלי and Academic

workersואקדמיים
חופשיים מקצועות 120.046.338.536.49.273.8Otherבעלי professional, technical

ודומיהם טכניים andאחרים, related workers
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(המשך) ולחו"ל בארץ לחופשה היוצאים  י"א/27. לוח
Table xi/27.  Vacationers in Israel and abroad (cont.)

אחרת צוין לא אם ,statedThonsandsאלפים, if not otherwise
לחו"לי או / ו בארץ לחופשה גאו

Vacationer in Israel and/or abroad

cסןהכל./. J
K OTotal■o s
.51tr at

□ O§2 /
?I
c a

a u

w

na a

"3
S2
go

H
it
r a

n 25c cr o
'■ .a£ §ri a

51
.sin 5

n o
■*. s

n.

0

(1.9)34.817.550.4מנהלים 7.0 8.717.3Administrators
ודומיהם פקידות (1.9)163.357.135.0עובדי 9.7 45.6106.1Clerical and related workers

וזבנים סוכנים מכירות, (0.7)80.317.922.3עובדי 4.8 12.462.4Sales workers
שירותים 110.016.114.62.8עובדי 12.893.9Services workers

בחקלאות (1.1)52.26.011.5עובדים 4.646.2Agricultural workers
בתעשייה, מקצועיים 299.655.818.65.1עובדים 50.4243.7Skilled workers in industry,

ובתחבורד בבנייה ,miningבמחצבים, building 4 transport
בתעשייה אחרים 71.37.09.9עובדים .. 6.764.2Other workers in indsutry,

ובתחבורה buildingבבנייה and transport
העבודה, בכוח 755.6129.015.74.8אעם 25.4 98.8626.6NOT IN LABOUR FORCE
ולא מועסקים UNEMPLOYEDבלתי AND

NOTידוע KNOWN
בעבודה Employmentמעמד status

הכל סך  1,000.2257.325.78.3מועסקים 48.2 199.9743.0EMPLOYED PERSONS 2 
TOTAL

792.8206.926.17.4שכיר 37.7 161.8585.8Employee
עובדים 21 21.36.028.0מעביד (1.7) 4.315.4Employer 12 workers

ומעלה עובדים 3 (0.9)14.17.351.9מעביד (2.2) 4.26.8Employer 3 + workers
125.922.517.84.3עצמאי 17.8103.5Selfemployed

קיבוץ וחבר קואופרטיב 14.98.167.97.66.8Cooperativeחבר £ qibbuz member
תשלום ללא משפחה (2.1)31.26.520.9בן 4.224.7Unpaid family member

העבודה בכה 749.8127.515.64.6אינם 25.2 97.7610.1NOT IN LABOUR FORCE
מועסקים ANDובלתי UNEMPLOYED
בלבלי Economicענף Branch

הכל סך  1,012.0259.025.69.4מועסקיםג 48.2 201.5753.1EMPLOYED PERSONS 
TOTAL3

ודיג ייעור (1.3)50.58.517.0חקלאות, 6.942.0Agriculture forestry and ifshing
(2.4)264.056.716.9תעשייה 9.4 44.8207.3Industry (mining and

וחרושת) (manufacturing(כריה
ומים 10.63.432.0חשמל .. 3.37.2Electricity and water

ציבוריות ועבודות (1.0)89.215.817.7בניה 14.773.3Building and public works
וארוח אוכל שרותי (1.1)125.526.821.3מסחר, 7.3 18.398.7Commerce, restaurants and

hotels
אחסנה 76.419.525.55.3תחבורה, 13.856.9Transport, storage and

communicationוקשר
ושרותים (1.7)67.425.337.6פיננסים 5.5 18.142.1Financing and business

servicesעסקיים
צבוריים 258.791.535.32.8שרותים 16.8 71.9167.2Public services
אישיים (1.4)69.711.516.6שרותים 9.758.2Personal services

העבודה, בכח 738.0125.817.14.5אינם 25.2 96.1612.2NOT IN LABOUR FORCE
ולא מועסקים UNEMPLOYEDבלתי A.ND

NOTידוע KNOWN
J Includes nonJewish residents whose country of birth
was unknown. 2 Excl. occupation not known.
3 Excl. economic branch not known,

לגני תשובה נתקבלה לא שעבודם יהודים לא תושבים נכללו 1

ידוע. לא יד למשלח פוט 2 הלידה. יבשת
ידוע. לא כלכלי לענף פרט 3

living conditions 294



האכסון, מקום הלינות, מספר לפי בארץ לחופשה שיצאו משפחות  י"א/28. לוח
רכב שברשותן ומשפחות שהצטרפו ילדים היציאה, חודש

Table xi/28.  Families vacationing in Israel, by bednights spent, accomodation,
month, accompanying children and possession of vehicle

Thousands אלפיט

ואשתו משפחה ראש בראשן אשר משפחות
Families with head of family and his wife

£ 1r 2
£< 'S
" <2

כולל §סך *£< a
_ a1

Grand
totala££*

§ 1
c 2

§1
n 0

£ 8
§! n£/ s|

r S

K
tz oB tit£■ .a

11
1^r Si

1 1/fpi
A go
as ■a
* ano"~ at

a

כולל 724.1587.0XXXX137.1GRANDסך TOTAL

שיצאו S10.416.82.722.5VACATIONINGFAMILIES.154.9132.4102משפחות 
הכל סך  TOTALלחופשה

ילדים With(0.9)40.940.034.35.2עם children
ילדים 114.092.468.210.111.62.521.6Withoutללא children

רכב ברשותן Have(1.5)57.047.63.44.5שיש vehicle
רכב ברשותן Have(1.2)75.454.97.012.3שאין no vehicle

הלינות Bedמספר nights spent
לבית awayמחוץ from home

420.819.616.4(1.1)(2.0)(1.2)4
5789.878.761.27.09.1(1.4)11.157
81026.420.014.9(1.7)2.86.5810
111510.88.36.0(1.3)(2.4)1115
16 +7.15.83.9(1.5)(1.3)16+

האכסון Accomodationמקום
הבראה 3.8Rest(36.532.724.14.72.61.3בית house

הארחה בית פנסיון, ,43.837.528.73.44.96.3Hotelמלון, pension, guest house
נופש כפר inבקיבוץ, qibbuz, holiday village

קמפינג 9.18.17.8חניון
(1.0)Camping site

ידידים או קרובים '9.2Friends(0.9)6.7(2.0)48.138.929.4דירת or relations*
dwelling

שגורים חדר או Rented(0.8)(1.0)9.58.87.7דירה room or dwelling
אחר או נוער (1.2)7.96.44.9אכסנית


(1.5)Youth hostel or other

Monthחודש
January(1.3)(1.6)ינואר

February(0.8)(0.9)(1.3)(2.1)פברואר
March(1.0)(2.0)4.23.2מרס

April(1.7)(0.7)9.37.86.5אפריל
May(1.0)(1.7)(2.5)3.5מאי
6.56.14.70.9Juneיוני
3.9July(2.2)(2.2)24.820.916.4יולי

7.1August(0.8)61.854.742.53.77.9אוגוסט
2.03.4September(1.1)22.819.416.0ספטמבר
October(1.3)(0.8)(0.8)11.19.97.8אוקטובר
November(0.9)(0.8)(0.9)(1.8)2.7נובמבר
December(0.8)4.53.72.7דצמבר

< Details relate to head of family's wife.
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אליהם, שנלוו וילדים מבוגרים בארץ/ לחופשה היוצאים  י"א/29. לוח
וגיל היציאה חודש לינות, מספר אכסון, מקום לפי

Table xi/29.  Vacationers in Israel, adults and accompanying children by

accomodation, bednights spent, month and age

Thousandsאלפים

ומעלה 18 גגיל גילמבוגרים עד 18ילדי0

כולל 18סך and overAdults agedage 18Children up to
Grand
totalהכל סך

Total1834355455 הכל+ סך
Total

עד
up to
14

:1518

הכל 2,516.61,750.1725.1571.8.45J2766.5TOTALסך

בארץ לחופשה 400.3311.4122.5113.275.888.980.48.5Vacationedיצאו in Israel
לחופשה היוצאים V,15.917.816.919.816.711.6ya vacationers of survey
הסקר populationמאוכלוסיית

מחוץ Bedהלינות nights
spentלבית away

from home 

463.746.524.516.85.217.115.7(L5)4
57231.3181.269.770.041.450.145.54.657
81057.548.514.016.218.39.08.3(0.7)810
111528.121.28:26.66.37.06.0(1.0)1115
16 +19.814.16.03.64.65.74.9(0.8)16 +

אכסון Accomodationמקום
הבראה 73.769.312.132.624.64.43.21.2Restבית house

נית פנסיון, ,97.188.535.630.023.08.78.1Hotelמלון, pension, guest
כפר בקיבוץ, houseהארחה in qibbuz,

holidayנופש village
קמפינג Camping(1.2)34.621.011.59.213.712.4חניון site

או קרובים '144.795.047.127.320.649.745.04.7Relationsדירת or friends' ■.

dwellingידידים
שכוריט חדר או 25.419.76.17.85.95.75.4Rentedדירה room or dwelling
מקום או נוער 24.718.010.06.21.76.86.3Youthאכסניית hostel or other

אחר אכסון

January(0.9)(1.0)(2.6)3.1ינואר
February(1.6)(1.1)3.73.3פברואר

March(1.4)(1.4)(2.2)(2.0)9.27.83.5מרס
24.019.16.95.76.54.84.2Aprilאפריל
r80.6)May.7.26.93:4מאי
June(1.6)(1.8)15.013.24.93.74.6יוני
July(1.3)64.549.621.117.011.514.913.7יולי

176.0125.251.553.320.350.845.55.4Augustאוגוסט
54.346.416.515.614.37.97.4Septemberספטמבר
27.223.38:47.57.44.03.7Octoberאוקטובר
נונמבר .4.74.5(0.9)1.8(1.8).November
(1.8)(1.8)11.39.54.02.62.9דצמבר

December
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ושכר י"ב.עבודה פרק

עובדים הם הרגילה מעמדתם זמנית נעדרו .3
הקובע השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו
מזג שביתה, מילואים, חופשה, מחלה, לרגל
זמנית עבודה הפסקת או מתאים לא אויר

יום). 30 (עד

כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
שירות של העבודה בלשכות רישום ע"י
בכתב או אישית פנייה ע"י או התעסוקה
וגם מעבודתם זמנית שנעדרו עובדים וכר.
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 אלד, 

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 ההל קבועה. כרטסת
השאלונים באמצעות חקירה ע"י מתקבלים

בשדה).

הכלכלי בענף נכלל מועסק כל כלכלי. ענף
עבד בו המוסד, או. המפעל משתייך שאליו
בהונ סווגו בקבוצים המועסקים הקובע. בשבוע

פעילותם. לענף אם
סיווג לפי המועסקים מוינו 1969 סוף עד
לשי נכנם 1970 מינואר ^ 1961 הכלכלה ענפי
הכלכלה. ענפי של החדש האחיד הסיווג מוש
סיווג לפי נתונים בין השוואה לאפשר כדי

297 ושכר עבודה

אד0 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
במוסרות ואנשים משפחה בני אחרים)!
שעות מ15 למעלה תשלום ללא שעבדו
מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים בשבוע!

אחרת. עבודה חיפשו ולא הרגילה
קבו משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה: צות

שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות 35
עסוק היה שהנחקר השעות את כולל השעות
שעות כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר בהן
המתנה ושעות תשלום בלי או עם נוספות
לע מכונית בעל של ההמתנה שעות (כגון:
1966 עד נכללו מלאה בעבודה זבו7). בודה
עבודה שבהם מקצועות באותם עובדים גם
לש שעות מ35 פחות כרגיל, היא, מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים, כגון: בוע,
עבודה של ההגדרה 1קבעה אלה ממקצועות
הרפו במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עוב קבוצות ב1967 החל וכוי. החינוך אה,
אם רק מלאה" ב"עבודה נכללים אלה דים

יותר. או בשבוע שעות 35 עבדו
(שעות ההכנה שעות נכללות ב1968 החל
מבו אינן אפילו בעבודה, הקשורות עבודה
והכנת בדיקת בגון: העבודה' במקום צעות
מלאה עבודה בחישוב וכד') 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 שצוינו למקרים

.(1966

המבוא. בסוף רשימה ראה 1
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בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, הברי כולל: שכר, ללא
בקיבוצים הגרים החברים קרובי לחברות,

הכשרה. ובקבוצות

שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה 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
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 והמדגם המסגרת
הדגימה שיטת לגבי ?1968 מאמצע (בפועל
לי עקב .(240 עמי 20 מסי שנתון ראה הישנה
כמסגרת ששימשו הבוחרים, ברשימות קויים
כתובות עדכון, מחוסר הנובעים הישן, למדגם
מוצא ממנה המסגרת הוחלפה וכו', 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 דוגמים
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
ארנונה ברשימות בהם משתמשים שאין בים
מזרח מושבים, קטנים, כפרים קיבוצים, (כמו:
במסגרות משתמשים במוסדות), ובן ירושלים

מקודם. נהוגות שהיו הדגימה

סקר של השאלונים סומלו 1960 לסיווג 1970
הסי שני לפי 1970 ינוארמרס של אדם כוח
סקר והשכירים, המועסקים הכל סך לגבי ., ווגים
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

י"ב/13). י"ב/12, (לוחות 1970

ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום הנחקר

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם
האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל

היד. משלחי של החדש
האוכלוסין מפקד לקראת הוכן הסיווג
הבין הסיווג על מתבסס והוא 1972 והדיור
בשימוש שנרכש הניסיון ועל החדש1 לאומי
אדם כוח סקר שאלוני .(1961) הקודם בסיווג
לפי ספרות 3 של פירוט ברמת סומלו 1972

החדש. הסיווג
הסיווג לפי המופיעים ל1972, הנתונים
שנעשה לתרגום בהתאם הם ,(1961) הישן
הישן לסווג ספרות 3 של ברמה החדש מהסיווג

ספרות. 2 של ברמה

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 המעסיקים 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

International Standard Classification of Occupations. (I. S. C. O) International Labour 1

.Organization, Geneva 1969
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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 הנושאיפ
תעסוקה על שאלות כוללים 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
כוח תכונות על הסקרים היא לכך דוגמא

בית, ציוד ועל שנתיות עבודה

הכנסות סקרי מיגון 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/22 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". י"א"רמת

ההכ סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם נסות
אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על שנתקבלו

הדרגתי. היה החדשה לשיטה המעבר
וה הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, מסגרות

.412 מס'
כ000'6 הקיף האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך תקופה אותה שנמצאו במדינה מהמשפחות
השזהים 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 שנבחרו 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

העיגוד שיטות
הנתו מנופחים הנהוגה' השקלול שיטת לפי
לקבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
האוכלוסייה. וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל'

ע"י: נעשה הניפוח
שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1
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
עמ' 20 מס' שנתון (ראה יותר פשוטה שיטה

.(241

מדגמים' על מבוססים שהאומדנים היות
שהיו מהמספרים מה במידת לסטות הם עלולים
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
ממך על חושבו אשר אדם כוח סקר מתוך רים
טעויות .1971 ו 1970 של שנתיים רבע סקרים

היהודים. לגבי רק הן הדגימה
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מתייחסים שאליה בתקופה הבדלים יש ב.
בממוצע). שנה (בחצי ד1םדרות 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

הגורות
שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"נזפעל" 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 השכר 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
נוס עבודה הוצאות כלולות לא הבראה. וקצובת
עבור משלם שהמעביד סוציאליות והוצאות פות

העובד.

מחו השכר מך 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

זה בפרק י"ב/22 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
למסים' כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הועסק. שבהם 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

האומדנים חישוב 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
כ100/0 הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף

מהנפשות.

ממקו השכר נתוני עם השוואה
הלאומי הביטוח רות

לפי שנים בסדרת והמשכורת השכר השוואת
דיווחי ולפי הכנסות בסקרי המועסקים דיווחי
נתוני כי מראה, לאומי, ביטוח מנתוני המעבידים
מהשנים. אחת בכל יותר גבוהים הלאומי הביטוח
הבדלים מספר לאור להבין יש אלו הפרשים

הסדרות: שתי בנתוני הקיימים יסודיים

להכנסה מתייחמים הלאומי הביטוח נתוני א.
בעוד שכיר משרת של ומשכורת משכר
של להכנסה מתייחסים הכנסות סקר שנתוני

שכיר. מועסק
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מפ כ4,800 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
משרות הכל מסך %70'D הכוללים 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 14 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
שיפורים מספר הוכנסו 1972 בינואר
הביטוח ממקורות והתעסוקה השכר מדדי במדגם
והעסיקו שגדלו, מפעלים למדגם הוספו הלאומי.
הסיווג ושופר שונה ובן עובדים מ75 למעלה
לכ נגעו השינויים מספר. מפעלים של הענפי
היו שבהם מפעלים מספר לגבי מפעלים. 300
שהם הכלבלי לענף (יחסית גדולים השינויים
מ הסדרה של הנתונים תוקנו אליו), שייכים
המפעלים, יתר השפעת לגבי ואילך. 1968
ואחרי לפני ותעסוקה שכר מדדי נתוני חושבו

בלבלי. ענף לכל התיקון

משרות מספר על המתפרסמים הנהוגים
למשרת .הממוצע והשבר השכר, סך השכיר,
לנתונים בהמשכים חושבו הענף, לפי שכיר
במד השיפורים .1972 ינואר לפני המקבילים
שרשור) של (בדרך 1972 בינואר הוכנסו דים
לבין בינם אלד, מדדים של שההשוואה כך

נפגעה. לא 1972 עד עצמם

הדיווח לצורת בקשר הבהירות חוסר עקב
בתקופה לאומי לביטוח למוסד .המעבידים של
ל .הנתונים נמסרים ,1973 אוקטוברדצמבר
,הרא החודשים תשעה של כממוצע רק 1973

השנה. של שוגים

מאורות

של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים העובדים

לאומי. לביטוח המוסד
הכל וסך 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 נערך 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)' כ500'44 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
המעסיקים בארץ המעבידים כל את כוללת

לפחות. אחד שכיר
קיבוצים חברי כוללת: אינה האוכלוסייה
שבבעלות במפעלים או במשקיהם העובדים
תל במפעליהם, העובדים מעבידים משקיהם,
חברי בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי מידי

באוכלוסייה. כלולים קואופרטיבים

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

.1970 ,11 מס' לישראל הסטטיסטי לירחון מוסף ותעסוקה", שכר "מדדי ראה
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ועוז ימאים אקדמאים' לסטודנטים' המיועדות
לנוער העבודה לשכות על הנתונים בית. רות

בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל
מזרח בנתונים נכלל 1967 באוקטובר החל

ירושלים.
אבטלה' ביטוח דזוק הופעל 1973 בינואר
,הת בשירות הרישום נוהלי השתנו וכתוצאה
על ובעיקר השפיעו החדשים הנהלים עסוקה.
ועל מובטלים של יומי ממוצע של הסדרות
אבטלה. ימי לפי העבודה לדורשי התפלגות
"0" עם עבודה דורשי קבוצת הושפעה בעיקר
.אבטלה יום עתה נרשם שלהם אבטלה" ימי
הממוצע עלה ,זה מרישום .ובתוצאה יותר' או אחד

מובטלים. של היומי

יזומה עבודה
לאחרונה הופיעו יזומה עבודה על נתונים

.301300 ע"ע '1970  21 בשנתון

והשבתות שביתות

הגדרות
זמנית עבודה הפסקת והשבתות: שביתות
סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת ע"י
מעבידים.  עובדים ליחסי הקשור עבודה

המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
יותר השובת מושבת או שובת כאשר בשביתה

ששבת. הפעמים כמספר גספר אחת מפעם

שבהם העבודה יגגי שאבדו. עבודה ימי
בשבי ישירות המעורבים העובדים עבדו לא
עבודה מיזם פחות של שביתה של במקרה תה;
סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו שלם
ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו העבודה שעות

מקורות
דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
המחקר למחלקת העבירו הפועלים שמועצות
והתייחסו ההסתדרות של הפועל הועד של
במישרין עבודה סכסוכי עקב .עבודה להפסקות

למעבידים. עובדים בין
המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם עצמם
השביתות. לנתוני הבסיס היו .אלה נתונים
ע"י הושלמו חסרים ונתונים חסרות שביתות

ישימה 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 הבולל המספר חלוקת
האפ העבודה ימי במספר החודש במשך מים

חודש. באותו 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 בלשכה

עבודה. קבלת
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפניה
הזמנת סמך על שליחה' מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.

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'
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היוקר תוספת שיעורי

היוקר תוספת
(לי) המקסימלית

ליום לחודש
התקופה

1957 ביולי 3.216.000.64מ16
1958 ביולי 6.834.001.36מ16
1960 ביולי 9.748.501.94מ16
1961 ביולי 14.773.502.94מ16
1962 ביולי 22.6113.004.52מ16

1963 בינואר 28.9144.505.78ב16
1964 בינואר 33.6177.407.10מ16

1964 באוקטובר 37.6205.408.22מ16
1965 בינואר 38.5211.708.47מ16
1966 בינואר 47.8276.8011.07מ16

1970 בינואר 51.8304.8012.19מ16

1970 בדצמבר 55.4330.0013.20מ1
1972 בינואר 63.4386.0015.44מ1
1973 77.7486.101944נ!1~בינואר .

1973 ביולי 88.0558.2022.33מ1
1974 ביגואר 102.8661.8026.47מ1

15.7.1957 עד היוקר' תוספת על הסבר
.299298 ע"ע '1973  24 בשנתון ניתנה

פרסום הפועל' הועד של למתקר המכון נתוני
הנתונים ב1971 החל במשותף. נעשה הנתונים
המחלקה ע"י נאספים והשבתות שביתות על
עם בשיתוף העבודה במשרד עבודה ליחסי
ההסתדרות של וחברתי כלכלי למחקר המכון
משנת לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ניעוץ
והשבתות שביתות גם כוללים הנתונים 1960
משעתיים, יותר אך אחד מיום פחות שארכז
ושביתות האטה שביתות כוללים אינם אך

חלקיות.
שבי השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו תות

היוקר תוספת
החל מחושבים היוקר תוספת שיעורי
החדש", היסוד ל"שכר ביחס ,1957 ביולי
העובד שהשתכר שכר לאותו ביחס כלומר
שהיתד, היוקר תוספת בצירוף '1956 בסוף
של נקודות 249 לפי ב31.12.1965 נהוגה
תוס .(100=1951 ספטמבר (הבסיס: המדד
הוותק תוספת על גם משלמים זו יוקר פת
שולמהתוספתהיוקר ינואר~1964 והמשפחה.עד
למטה בלוח הנקובים בשיעורים זה לשכר ביחס
שכר למקבלי לחודש' ל"י 500 של עד,לתקרה
יומי. שכר למקבלי ליום ל"י 20 או חודשי'
1964 מינואר הנוספות היוקר תוספות לגבי
החדש" היסוד "שכר תקרת הועלתה ואילך
ומ20 חודשי' שכר למקבלי ל"י ל700 מ500

יומי. שכר למקבלי ל"י ל28
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פרסומיט

(1970) אום כוח סקרי (376)

(1971) אדם כוח סקרי (412)

(1972) אום כוח סקרי (451)

1961 מפקד פרסומי
הכלכלה ענפי סיוזג (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 בי משלב
ההשתקעות תקופת :1v חלק  היישובים ספר (18)

הויבור מידת ימוד, ל שנות מספר ביישוב,
והענף העכורה בכוח ההשתתפות בעברית,

המועסקים של הכלכלי
העבודה כוח, תכונות וו: חלק  העבודה כוח ..(21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי .המועסקים והרכב. ... .

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב .

משלב נוסםיט נתונים :111 חלק  העבודה כוח (24)

. .■ המפקד של ב'
בחו"ל יד משלח : 1v חלק  העבודה כוח (27)

עבודה חיי לוחות (37)

■ הערכה סקרי (40)

טכגיימ פרסומים

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

מיוחדימ פרסומים

(אוגוסט בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)
(1952

ארעיים) (סיכומים (1954 (יוני אדם כוח סקר .(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 עד 1955) אדם כוח סקרי (162)

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

; (1963) אדם כוח סקרי (176)

י מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה '(192)

 י (1964) לאומי לביטוח המוסד

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (218)
(1965) לאומי לביטוח המוסד .

" (19641966) אדם כוח סקרי (243)

מנתוני שכירים עוברים של ושכר תעסוקה (245)
(1966) לאומי לביטוח המוסד

(1967 עד 1965) והשבתות שביתות (257)

(1967) אדם כוח סקרי (273)

(1968) אדם כוח סקרי (305)

(1969) אדם כוח סקרי (333)

labour and wages 304



Labour force surveys .... אדם כוח סקרי
ומועסקיס, עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה י"ב/1. לוח

אוכלוסייה וקבוצת מין בעבודה, מעמד יד, משלח כלכלי, ענף לפי

Table xii/1.  Population aged 14 and over, by labour force chaarcteristics and
employed persons, by economic branch, occupation, employment status, sex and

population group

Average 1973 ממוצע

Thousands אלפים

יהודיםהאוכלוסייהכל מזה:
al populationTotThereof: Jews

הבל הכלנשיםגבריםסך נשיטגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

1 הכל סך  2,247.31,119.51,127.81,991.2990.31אוכלוסייה ,000.9Population  total1
האזרחי העבודה לכוח 1,117.9764.6353.31שייכים ,008.4668.8339.6[n civilian labour force

מועסקים 29.518.211.327.316.410.9Unemployedבלתי

הכל1 1,088.4746.4342.0981.1652.4328.7EMPLOYEDמועסקיםסך PERSONS  TOTAL1

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייטור ,81.461.619.860.844.216.6Agricultureחקלאות, forestry and ifshing

וחרושת) (כרייה 269.8206.163.7253.6193.460.2Industryתעשייה (mining and manufactuirng)
ומים Electircity(0.8)9.99.1(0.8)10.49.6חשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה Construction(3.1)69.366.2(3.3)96.192.8בינוי (building and public

והארתה אוכל שיריתי 138.993.045.9124.979.745.2מסחר,
works)

Commerce, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,78.967.811.172.060.9U.ITransportתחבורה, storage and communication
עסקיים ושירותים 68.037.530.566.536.330.2Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 265.9137.3128.6250.4126.9123.5Publicשירותים and community services
אחרים אישיים 75.738.737.070.433.736.7Personalשירותים and other services

(1972 (סיווג יד Occupationמשלח (1972 classiifcation)
ואקדמיים מדעיים מקצועות 61.842.918.961.042.318.7Scientiifcבעלי and academic workers
אחרים, חופשיים מקצועות 123.258.764.5U5.053.961.1Otherבעלי professional. technical and

ודומיהם relatedטכניים workers
Administrators(2.5)34.532.0(2.5)35.332.8מנהלים and managers

ודומיהם פקידות 177.185.891.3168.378.989.4Clericalעובדי and related workers
וזבנים סוכנים מכירות, 85.559.825.778.152.925.2Salesעובדי workers

קירותיט 133.861.872.0122.351.770.6Serviceעונדי workers
בחקלאות 75.658.117.459.844.515.3Agriculturalעובדים workers

בתעשייה, מקצועיים 317.0279.737.3279.8245.834.0Skilledעובדים workers in industry, mining,
ובתחבורה בבנייה buildingבמחצבים, and transport and other

אחריס מקצועיים skilledופועליט workers
בתעשייה, אחרים 71.761.010.754.944.610.3Otherעובדים workers in industry ,transpotr,

ופועלים בבנייה andבתחבורה, building and unskilled workers
פשוטים

בעבודה Employmentמעמד status
818.4549.3269.1738.5479.4259.1Employeesשבירים
Employers(2.8)35.732.9(2.8)37.434.6מעבידים
134.5118.815.7114.298.915.3Selfemployedעצמאיים

קואופרטיב Cooperative(1.2)11.510.3(1.2)11.610.4חברי members
קיבוץ 52.226.525.752.226.525.7Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 24.6Unpaid(4.4)34.36.827.529.0בני family members

1 Ind. not known. ידוע. לא כולל 1
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ומין האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ,* ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/2. לוח

האזרחי העבודה כוח

Employed persons מועסקים

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

עבודה עבדו
מלאה

worked full
time

הכל מך
Total

הכל סך
Total

בכוח אינם
האזרחי להעמידה
Not in civilian
labour force

האוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Population aged

14 and over

אלפיט

24.8
23.2
34.7
31.6
33.8
39.6
41.0
50.7
43.5
43.5
42.3
50.5
50.1
49.9
61.1
49.9
51.2
55.8
60.6
61.8
119.2
64.9
74.5

103.7
77.5
108.1
104.3
105.2
124.6
134.8
132.9
140.6
137.0
137.0
144.1
148.6
147.7
180.8
168.2
154.5
157.3
169.3
173.2
197.2
172.0
191.1

457.2
473.6
499.4
522.4
536.4
537.6
570.7
604.3
629.1
628.5
674.8
684.6
679.5
676.3
588.8
692.8
740.1
750.1
767.2
812.4
772.0
807.2
819.2

585.7
574.3
642.2
658.3
675.4
701.S
746.5
787.9
813.2
809.0
854.1
879.2
878.2
873.9
830.7
910.9
945.8
963.2
997.1

1,047.4
1,088.4
1,044.1
1.084.8

631.2
620.3
689.8
698.3
714.5
735.8
774.3
818.4
843.1
839.5
883.6
912.4
948.4
943.4
926.9
969.9
990.1

1,001.4
1,032.8
1,076.5
1,117.9
1,073.4
1,112.0

547.3
583.4
585.5
615.4
639.5
656.1
674.0
695.2
748.1
752.9
772.0
815.0
836.7
850.1
911.8
958.2
987.7

1,030.9
1,064.4
1,092.9
1,129.4
1,085.8
1,124.8

הכל סך
1,178.5
1,203.7
1,275.3
1,313.7
1,354.0
1,391.9
1,448.3
1,513.6
1,591.4
1,592.4
1,655.6
1,727.4
1,785.1
1,793.5
1,838.7
1,928.1
1,977.8
2,032.3
2,097.2
2,169.4
2,247.3
2,159.2
2,236.8

גברים

50 1955
VI 1956

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
נ 1963
1964
1965
1966

*1966
51967
61968
1969
1970
1971
1972
1973

IIX 1972
IIX 1973

50 1955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
VI 1956607.0130.3476.7443.1383.341.718.1

1957642.2131.9510.3478.7400.553.324.9
1958661.6141.1520.5492.9420.350.921.7

1959681.3142.4538.9510.3433.953.923.0
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
1961728.8153.3575.5556.0455.572.328.2

1962760.5162.0598.5578.5480.166.731.7
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3

'1963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7
1964831.9189.1642.8623.0527.965.729.4

1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9

*1966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6
51967922.2257.4664.8598.0461.590.346.2
'1968963.9271.3692.6655.0540.479.834.8

1969989.2292.6696.6670.4573.665.531.3
19701,016.9313.3703.6679.8577.866.835.2
19711,046.8326.6720.2697.1588.569.939.3
19721,082.0340.4741.6724.4615.669.639.2

19731,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2
IIX 19721,077.3338.5738.8721.3611.669.839.9
IIX 19731,114.4350.6763.8746.4620.980.245.3
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Table xii/2.  Population aged 14 and over *, by civilian labour force characteirstics
and sex

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

המועסקים אחוז
העבודה מכות

האזרחי
Percent
employed
persons of

civilian labour
force

העבודה כוח אחוז
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force

of total
population
aged14 +

Civilian labour force

Unemployed2 מועסקים2 בלתי

ב12 בארץ עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel last 12 months

Thousands

ב12 בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

הבל סך
Total

Total
45.535.69.953.692.816.5
46.036.39.751.592.512.5
47.636.111.554.193.115.7
40.029.910.153.294.314.9
39.130.19.052.894.514.7
34.027.56.552.995.416.9
27.821.86.053.596.417.4
30.521.78.854.196.316.2
29.922.37.653.096.416.7
30.522.87.752.796.416.3
29.522.27.353.496.715.5
33.225.87.452.896.415.8
70.2 _ _ _54.5_ _. 15.7 _53.192.615.7
69.550.219.352.692.615.6
96.265.730.550.489.619.5
59.035.623.450.393.917.4
44.322.222.150.195.515.5
38.218.619.649.396.215.7
35.719.016.749.296.516.4
29.115.313.849.697.316.1
29.516.313.249.797.417.6
29.315.014.349.797.316.0
27.214.712.549.797.517.2

Males
33.327.85.580.193.012.0
33.628.25.478.593.08.8
31.626.25.479.593.810.5
27.622.25.478.794.79.8
28.123.2(4.9)79.194.810.0
24.821.4(3.4)78.195.511.8
19.516.4(3.D79.096.612.6
20.015.6(4.4)78.796.711.2
19.215.2(4.0)77.096.911.6
19.615.6(4.0)77.096.811.4
19.816.0(3.8)77.396.910.2
22.118.6(35)76.196.710.7

 49.740.88.975.592.610.5
48.937.611.374.792.710.5
66.851.715.172.190.013.6
37.626.511.171.894.611.6
26.214.911.370.496.29.4
23.812.910.969.296.69.5
22.513.19.468.896.99.7
17.29.97.368.597.79.4
18.211.07.268.397.610.6
17.510.17.468.697.69.5
17.410.56.968.597.710.5
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ומין האזרחי העבודה כוח תכונות לפי י, ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/2. לוח
(המשך)

בבלון אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

האזרח העבודה בות

האוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Population aged

14 and over
הכל סך
Total

Employedמועסקים persons

הכל 0ך
Total

עבודה עבדו
מלאה

Worked full
time

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporairly
absent from

work

אלפים

נשים

XI 1955584.1429.2154.9142.790.746.65.4

VI 1956596.7453.1143.6131.290.335.85.1

1957633.1453.6179.S163.598.954.89.8

1958652.1474.3177.8165.4102.153.49.9

1959672.7497.1175.6164.6102.551.310.8

1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7

1961719.5520.7198.8190.5115.262.512.8

1962753.1533.2219.9209.4124.266.219.0

1963790.0564.0226.0215.3132.268.914.2

31963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8

1964823.7582.9240.8231.1146.971.312.9

1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1

1966889.9617.7272.2251.7157.077.517.2

"1956894.2622.9271.3250.7156.377.117.3

1967916.5654.4262.1232.7127.390.514.9

61968964.2686.9277.3255.9152.488.415.1

1969988.6695.1293.S275.4166.589.019.9

19701,015.4717.6297.8283.4172.390.520.6

19711,050.4737.8312.6299.4178.799.421.3

19721,087.4752.5334.9323.0196.8103.622.6

19731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0

IIX 19721,081.9747.3334.6322.8195.6102.225.0

IIX 19731,122.4774.2348.2338.4198.3110.929.2

בעבר עבדו ו"לא בארץ" בעבר עבדו לפי 1966 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכות עולים כולל לא 1

השיטות. שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר בדי הסקר; מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963 3 בארץ".

השיטות. שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר בדי הסקר; בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966 4
ב967נ 5 ומין. כלכלה ענפי לפי המועסקים ולגבי מין לפי האזרחי העבודה כוח תכונות לגבי חוזר עיבוד נעשה
השעות מספר לפי לא חלקית" ו"עבודה מלאה" ל"עבודה המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל הסקר. שאלון שונה
הנתונים ב1968 החל 6 .(273 מיוחד פרסום ראה יתר (פירוט שעבר" "בשבוע אלא בשבוע בלל בדרך שעבדו
הכנה* "שעות הוספת לאחר היא "חלקית" או "מלאה" לעבודה המועסקים של והחלוקה ירושלים, מזרח את כוללים

.(305 מיוחד פרסום (ראה
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Table xii/2.  Population aged 14 and over *, by civilian labour force characteristics
and sex (Cont.(

Civilian labour force

מועסקים2 Unemployedבלתי 2
rmjyn n>j TinK

האזרחי
מהאוכלוסייה

המועסקים אחוז
העבודה מכוח

העובדים אחוז
חלקית בעבודה

הכל סך
Total

נ 2 ב בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

ב12 בארץ עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in

Israel last 12 months

ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

pupolation
aged 14+

האזרחי
Percent
employed
persons of

civilian labour
force

העבודה מכוח
האזרחי

Percent part
time workers of
civilian labour

force

Trousands

<Female

12.27.8(4.4)26.592.130.0

12.48.1(4.3)24.191.325.1

16.09.96.128.391.130.5

12.47.7(4.7)27.393.030.0

11.06.9(4.1)26.193.729.2

9.26.1(3.1)27.395.131.7

8.35.4(2.9)27.695.831.4

10.56.1(4.4)29.295.230.1

10.77.1(3.6)28.695.330.5

10.97.2(3.7)28.195.130.1

9.76.2(3.5)29.296.029.6

11.17.2(3.9)29.495.629.1

20.513.76.830.692.528.5

20.612.68.030.392.428.4

29.414.015.428.688.834.5

21.49.112.328.892.331.9

18.17.310.829.793.830.4

14.45.78.729.395.230.4

13.25.97.329.895.831.8

11.95.46.530.896.430.9

11.35.36.031.396.832.8

11.8(4.9)6.930.996.530.5

9.8(4.2)5.631.097.231.9

1 Excl. potential immigrants and temporary residents. 2 Up to the end of 1966 ,classified by "worked previously in
Israel" and "did not work previously in Israel". 3 In 1963, the weighting methodof the survey was improved; for com
parison data are presented by both methods. 4 In 1966 ,the method by which army personell was represented in the
survey ; for comparison ,data are presetned by both methods. New processings were made for labour force characteristics by
sex and for employedpersons by economicbranch and sex. 5 The survey questionnaire was altered in 1967: the breakdown
of employed persons to fulltime and parttime workers, was made not by the number of hours they generally worked during
that week but in the "previous week" (see details in special publication No. 273).6 As of 1968, data include East
Jerusalem, and the breakdown of employed persons into fulltime or parttime work is madeafteradding"preparation hours"
)See special seires No. 305).
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה*, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה  י"ב/3. לוח
ומין האזרחי

האזרחי העבודה כוו!

Employed persons מועסקים

זמנית נעדרו
מעבודתם
temporary
absent from

work

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

עבודה עבדו
מלאה

Worked full
time

הכל סך
Total

הכל סף
Total

בכוח אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

האוכלופיה
ומעלה 14 בגיל
Population
aged 14 and

אלפים

23.7
22.4
33.0
30.4
31.7
35.0
35.5
40.7
39.0
38.8
39.5
48.2
47.1
47.0
58.7
47.5
49.4
54.1
58.7
58.8
114.3
61.4
71.3

87.6
70.2
97.6
94.8
93.7
111.7
126.0
123.5
132.9
129.9
128.9
135.4
141.5
140.8
172.3
158.8
146.3
150.0
162.6
166.3
189.0
165.6
184.1

431.0
438.2
468.9
487.1
502.4
507.0
526.2
555.2
575.1
574.4
619.3
626.9
624.0
621.0
539.1
621.8
663.2
670.1
681.2
719.5
677.8
716.0
721.3

542.3
530.8
599.5
612.3
627.8
653.7
687.7
719.4
747.0
743.1
787.7
810.5
812.6
808.8
770.1
828.1
858.9
874.2
902.5
944.6
981.1
943.0
976.7

583.7
572.1
643.5
648.8
661.1
680.3
711.8
746.6
774.9
771.7
815.3
841.2
874.6
870.2
853.3
879.3
899.1
909.3
935.3
972.3

1,008.4
970.7

1,002.2

הכל סך
490.1
523.9
519.9
541.3
564.3
577.8
597.9
622.9
672.2
676.0
692.1
731.7
750.9
764.0
820.8
879.3
863.4
899.8
929.1
954.0
982.8
946.7
979.7
גברים

1,073.8
1,096.0
1,163.4
1,190.1
1,225.4
1,258.1
1,309.7
1,369.5
1,447.1
1,447.7
1,507.4
1,572.9
1,625.5
1,634.2
1,674.1
1,719.0
1,762.5
1,809.1
1,864.4
1,926.3
1,991.2
1,917.4
1,981.9

XI 1955
VI 1956

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
31963
1964
1965
1966

<1966
ג 1967
'1968
1969
1970
1971
1972
1973

IIX 1972
IIX 1973

0ג 1955541.4106.5434.9405.5342.144.918.5
VI 1956552.6118.5434.1404.8350.836.617.4

1957585.9117.9468.0439.8372.544.123.2
1958599.3124.1475.2450.9387.343.120.5
1959616.7126.2490.5468.1401.845.121.2
1960633.0137.0496.0478.4400.654.0. 23.8
1961659.0138.5520.5504.7414.365.924.5
1962687.7147.6540.1523.3435.460.827.1
1963728.4170.9557.5540.1446.966.626.6
31963729.2171.1558.1540.3448.065.626.7
1964756.3175.7580.6562.8476.459.027.4
1965788.4192.6595.8576.1479.264.432.5
1966814.4204.5609.9568.4472.066.230.2

41966818.7212.3606.4565.6469.765.830.1
51967838.8240.8598.0544.1415.784.244.2
'1968859.1248.3610.8580.5474.772.833.0
1969880.0266.1613.9591.6501.959.829.9
1970903.7284.3619.4598.3502.961.633.8
1971929.3297.6631.7611.9508.765.637.6
1972959.2310.3648.9633.0531.065.336.7
1973990.3321.5668.8652.4490.276.086.2

IIX 1972955.1308.3646.8630.8528.065.737.1
IIX 1973985.8318.1667.7651.7533.775.643.0
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Table xii/3.  Jewish population aged 14 and over ,נ by civilian labour force
characteristics and sex

Civilian labour force

מועסקי20 *Unemployedבלתי
העבודה כוח אחוז

בארץ עבדו מהאוכלולא המועסקיםהאזרחי המועסקיםאחוז אחוז
ב12 כארץ החדשיםעבדו ומעלהב12 14 בגיל העבודהסיה מכוחמכוח חלקית

הכל האחרוניםסך Percentהאחרוניםהחדשים civilianהאזרחיהאזרחי העבודה
TotalWorked in IsraelDid not worklabour force ofPercent employedPercent parttime

last 12 monthsin Israelpopulationpersons of civilianemployed of
last 12 monthsaged14 +labour forcecivilian labour force

Thousands

Total
41.432.39.154.492.915.0
41.332.68.752.292.812.3
44.033.011.055.393.215.2
36.527.68.954.594.414.6
33.325.67.753.995.014.2
26.621.25.454.196.116.4
24.118.45.754.496.617.7
27.219.08.254.596.416.5
27.920.77.253.696.417.2
28.621.37.353.396.316.8
27.620.76.954.196.615.8
30.723.77.053.596.316.1
62.047.314.753.892.916.2
61.443.617.8" 53.2 92.9"   ~ 16.2 

83.253.529.751.090.320.2
51.229.521.751.194.2.1S1
40.219.121.151.095.516.2
35.116.718.450.396.116.5
32.817.415.450.296.517.4
27.714.613.150.597.217.1
27.314.812.550.697.318.7
27.714.213.550.697.117.0
25.513.512.050.697.518.4

Males
29.424.6(4.8)80.393.210.3
29.324.8(4.5)78.593.38.4
28.223.44.879.994.09.4
24.320.04.379.394.99.1
22.418.63.879.595.49.2
17.615.3(2.3)78.596.410.9
15.813.02.879.097.012.7
16.812.9(3.9)78.596.911.3
17.413.8(3.6)76.596.911.9
17.814.2(3.6)76.596.811.8
17.814.3(3.5)76.796.910.2
19 716.6(3.1)75.696.710.8
41.5 33.77.874.993.210.8
40.831.09.874.093.310.8
53.939.614.371.391.014.1
30.320.79.671.195.011.9
22.311.910.469.896.49.7
21.111.010.168.596.69.9
19.811.68.268.096.910.4
15.99.26.767.797.610.1
16.49.86.667.597.511.4
16.09.46.667.797.510.2
16.09.56.567.797.611.3
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העבודה כוח תכוגות לפי / ומעלה 14 בגיל היהודית האוכלוסייה  י"ב/3. לוח
(המשך) ומיו האזרחי

האזרחי העבודה כוח

Employed persons מועסקים

זמנית נעדרו
מעבודתם
Temporary
absent from

work

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

עבודה עבדו
מלאה

Worked full
time

הכל סך
Total

הבל סך
Total

בכוח אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

האוכלוסיה
ומעלה 14 בגיל
Population
aged 14 and

over

אל5ים

XI 1955532.4383.6148.8136.888.942.75.2

VI 1956543.4405.4138.0126.087.433.65.0

1957577.5402.0175.5159.796.453.59.8

1958590.8417.2173.6161.499.851.79.9

1959608.7438.1170.6159.7100.648.610.5

1960625.1440.8184.3175.3106.457.711.2

1961650.7459.4191.3183.0111.960.111.0

1962681.8475.3206.5196.1119.862.713.6
1963718.7501.3217.4206.9128.266.312.4

31963718.5504.9213.6202.8126.464.312.1

1964749.7517.8231.9222.2141.867.812.6

1965784.5539.1245.4234.4147.771.015.7

1966811.1546.4264.7244.2152.075.316.9

>1966815.5551.7263.8243.2151.375.016.9

51967835.3580.0255.3226.0123.488.114.5

'1968859.9591.4268.5247.6147.186.014.5

1969882.5597.3285.2267.3161.386.519.5

1970905.4615.5289.9275.9167.288.420.3

1971935.1631.5303.6290.6172.597.021.1

1972967.1643.7323.4311.6188.5101.022.1

19731,000.9661.3339.6328.7187.6113.028.1

I1X 1972962.3638.4323.9312.2188.099.924.3

IIX 1973996.1661.6334.5325.0188.2108.528.3

יב/2. ללוח הערות ראה 18
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Table xii/3.  Jewish population aged 14 and over 1, by civilian labour force
characteristics and sex (Cont.(

^vilian labour force(

מועסקים2 העבודהUnemployed2בלתי כוח אתוז
מהאוכלו האזרחי
ומעלה 14 בגיל סיה
Percent civilian
labour force of
population
aged14 +

המועסקים אחוז
העבודה מכוח י

האזרחי
Percent employed
persosn of civilian
labour force

המועסקים אחוז
מכוח חלקית

האזרחי העבודה
Percent parttime
employed of

civilian labour force
הכל סך
Total

ב12 בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

בארץ עבדו לא
חהודשים ב12
האחרונים

Did not work
in Israel

last 12 months

Thousands

Females

12,07.7(4.3)27.991.928.7

12.07.8(4.2)25.391.324.3

15.89.66.230.491.030.5

12.27.64.629.493.029.8

10.97.03.928.093.628.5

9.05.9(3.1)29.595.131.3

8.35.42.929.495.731.5

10.46.1(4.3)30.395.030.4

10.56.9(3.6)30.395.230.5

10.87.1(3.7)29.795.030.1

9.76.2(3.5)30.995.829.3

11.07.1(3.9)31.395.528.9

20.513.76.832.692.328.5

20.612.68.032.392.228.4

29.313.915.430.688.534.4

20.98.812.131.292.232.0

17.97.210.732.393.730.3

14.05.78.332.095.230.5

13.05.87.232.595.732.0

11.85.46.433.496.431.2

10.95.05.933.996.833.3

11.7(4.8)6.933.796.430.8

9.5(4.0)5.533.697.232.4

.>< /Seenotes to Table XII2.

313 ושכר עבודה



וקבוצת מין מגורים, יישוב צורת לפי האזרחי, העבודה כוח  >"ב/4. לוח
אוכלוסייה

Table xii/4.  Civilian labour force, by type of locality of residence, sex and
population group

תאאלפים בכל הכל סך מתוך אחוזים
מגורים, יישוב ThousandsPercentagesצורת of total in each cellType of locality of resi

dence, sex and population
XI 19551973XI 195519601965197019721973

group

הכל 631.21,117.953.652.952.849.349.649.7TOTALסך

1 '54.199.453.551.751.643.944.346.2Jerusalemירושלים
אביביפו 143.0159.353.152.451.350.451.250.6Telתל AvivYafo

63.590.554.551.453.648.850.151.5Haifaחיפה
ויישובים אחרות 196.5586.850.050.251.248.648.748.6Otherערים towns and urban
הבל סך  localitiesעירוניים  total

יהודים :185.8558.750.250.251.348.848.948.7Thereofמזה: Jews
32.447.657.564.763.155.657.356.6Moshavimמושבים
51.156.793.491.687.283.482.884.7Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 90.677.648.445.247.742.243.242.2Otherיישובים rural localities 
הכל2 סך total2
יהודים :57.818.450.851.251.245.244.143.5Thereofמזה: Jews

הכל סך  476.3764.680.178.176.169.268.568.3Malesבברים  total

1 38.665.376.974.469.461.059.961.5Jerusalem1ירושלים
אביביפו 107.2107.680.778.875.171.169.869.6Telתל AvivYafo

48.860.983.877.176.969.270.370.3Haifaחיפה
ויישובים אחרות 155.7406.278.777.476.069.168.167.6Otherערים towns and urban
הבל סך  localitiesעירוניים  total

יהודים :146.1382.978.577.575.868.767.667.0Thereofמזה: Jews
24.129.982.583.279.869.171.969.7Moshavimמושבים
30.128.892.691.385.881.381.081.3Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 71.865.976.774.577.371.471.371.0Otherיישובים rural localities 
2 הכל סך total2
יהודיס :43.112.476.473.369.961.259.658.0Thereofמזה: Jews

הכל סך  154.9353.3215.527.329.429.330.831.3Femalesנשים  total

1 15.534.130.428.533.926.928.931.3Jerusalem1ירושלים
אביביפו 35.851.726.226.227.930.233.232.2Telתל AvivYafo

14.729.625.225.931.029.230.633.2Haifaחיפה
ויישובים אחרות 40.8180.620.922.926.128.129.329.8Otherערים towns and urban
הכל סך  localitiesעירוניים  total

:39.7175.821.523.426.729.030.330.5Thereofמזה:יהודים Jews
8.317.730.545.045.441.442.043.0Moshavimמושבים
21.027.994.691.988.985.984.888.5Qibbuzimקיבוצים

אחרים כפריים 18.811.720.116.017.212.114.612.9Otherיישובים rural localities 
2 הבל סך total2
יהודים :14.46.025.329.031.828.628.328.6Thereofמזה: Jews

/1 See note o to Table XII2.
2 Including Bedouins, institutions etc.

יב/2. בלוח " הערה ראה 1

וכוי. מוסדות בדוים, כולל 2
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ומין גיל לפי האזרחי/ העבודה כוח י"ג/5. לוח
Table xii/5.  Civilian labour force, by age and sex

Age group גיל קבוצת
65+ 5564 3554 2534 1824 1417

הכל סך
Total

XI 1955
196S
19701
1971
1972
1973

XI 1955
1960
1965
1966
19671
1969
J970
1971
1972
1973

XI 1955
1970
1971
1972
1973

XI 1955
1960
1965
1966
19671
1969
1970
1971
1972
1973

XI 1955
1970
1971
1972
1973

Total  thousands אלפים  ל כ ה סך

17.4
35.6
38.9
39.8
40.7
44.6

20.5
20.7
22.3
23.8
21.4
20.2
19.5
18.8
18.3
18.8
Males
15.0
33.9
34.5
34.5
38.0

38.3
35.5
39.7
41.1
37.1
35.0
33.8
33.2
31.5
32.6

56.8
117.2
139.9
142.8
139.6
140.2

Percentages2
50.5
5Z5
58.8
57.9
55.4
56.6
55.1
55.5
54.4
54.6

 thousands
47.5
111.7
112.8
110.0
108.7

Percentages2
82.3
84.3
91.0
90.3
88.1
89.0
88.5
87.8
86.2
86.2

Females  thousands
)2.4) 9.3
5.0 28.2
5.3 30.0
6.2 29.6
6.6 31.5

258.5
352.7
367.5
376.1
393.9
405.4

61.7
63.1
62.8
63.4
62.1
63.1
62.8
62.9
63.7
63.5

204.1
268.0
273.5
282.5
289.0

96.4
96.3
96.4
96.5
95.4
95.4
94.9
94.7
94.7
93.9

54.4
99.5
102.6
111.4
116.4

258.7
334.7

217.3 182.5
233.5 189.5
254.9 194.5
276.9 199.5

56.8
56.6
57.0
58.1

61.4
61.8
62.1
63.1
63.9
64.5

48.4
47.1
45.4
45.3
45.5
45.9

186.0
160.7
169.8
183.3
195.3

95.3
98.3
99.4
102.1

80.9
79.5
76.2
76.1

93.3 51.9
92.1 48.7
91.1 46.0
91.0 45.8
90.9 45.5
89.9 46.0

72.7
56.6 87.2
63.8 91.1
71.6 95.1
81.6 97.4

39.8
72.2
55.3
51.1
52.9
51.3

אחוזים2
37.2
26.8
32.8
31.3
26.9
25.2
22.8
21.1
21.6
20.4

אלפים 
23.7
34.0
31.3
31.9
31.5

2 אחוזים
42.2
32.1
38.1
36.0
30.7
29.2
27.3
25.1
25.3
24.2

אלפים 
16.1
21.3
19.8
21.0
19.8

631.2
912.4

1,001.4
1,032.8
1,076.5
1,117.9

53.6
52.9
52.8
53.1
50.4
50.1
49.3
49.2
49.6
49.7

גברים
476.3
703.6
720.2
741.6
764.6

80.1
78.1
76.1
75.5
72.1
70.4
69.2
68.8
68.5
68.3

 נשים
154.9
297.8
312.6
334.9
353.3

XI 1955
1965
11970
1971
1972
1973

>0 1955
1960
1965
1966
'1967
1969
1970
1971
1972
1973

>0 1955
1970
1971
1972
1973

XI 1955
1960
1965
1966
'1967
1969
1970
1971
1972
1973

XI 1955
1970
1971
1972
1973

?Pecrentagesאחוזים2
XI 195526.531.732.226.217.0(5.1)XI 1955

196027.321.133.230.118.5(7.3)1960
196529.427.137.530.922.9(6.0)1965
196630.626.339.632.223.56.71966
1196728.623.044.729.731.021.2(5.6)1967'
196929.721.045.331.433.123.05.71969
197029.318.144.932.632.822.15.01970
197129.816.844.734.733.223.34.91971
197230.817.645.536.334.822.95.51972
197331.316.345.738.435.324.15.51973

1 See note נ to Table XU/2. 2 Of total in each cell. תא. בכל הכל סך מתוך 2 aw ללוח 5 הערה ראה 1
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קבוצות עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/6. לוח
(יהודים) ומין גיל

Table xii/6.  Civilian labour force, by continent of birth, period of immigration,
age group and sex (Jews)

Average 1973 ממוצע
Percentages of toal in each cell תא בכל הכל מסך אחוזים

לידה, הכליבשת Ageגילקבוצתסך group
Continent of birth, period of

ומין עלייה Totalתקופח
14171824253435545564+ 65

immigration and sex

כולל 50.619.645.366.165.255.819.5GRANDסך TOTAL

הכל ישראלסך ISRAEL(17.0)(49.4)46.119.943.272.671.0ילידי BORN  TOTAL

יליד האב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
ישראל

39.1
51.7
46.6

21.4
17.6
(19.1)

45.2
42.2
39.1

63.8
75.9
69.7

65.1
75.2
65.9

X
X

X

X

X

Father born in
AsiaAfrica
EuropeAmerica
Israel

הכל חו"לסך 52.718.348.963.164.256.119.6BORNילידי ABROAD  TOTAL

1960 עד עלו
19611964

1965 +

54.4
46.7
49.2

(19.4)
(19.2)
(16.4)

51.9
43.4
48.4

63.3
58.7
66.8

64.6

60.1
65.7

57.0
55.3
46.8

20.8
(16.6)
(12.7)

Immigrated up to 1960
19611964

1965 +

 פריקה מאסיהא עלו
הכל סך

1960 על
19611964

1965 +

50.5

53.2
42.3
44.8

20.7

(20.3)
(21.3)
(19.5)

48.5

52.7
41.9
45.4

61.0

61.8
57.1
61.0

59.6

61.0
52.3
55.5

45.7

47.4
(41.5)
(37.4)

11.8

12.2
(11.6)

X

Immigrated from AsiaAfrica 
total

Up to 1960
19611964

1965 +

ה יק ר מ הא מאירופ עלו
הכל סך 
1960 עד

19611964
1965+

54.7

55.4
53.4
51.9

(/5.2)

X

X
)13.6)

49.6

49.9
(47.1)
(50.7)

67.1

66.7
62.4
71.2

68.2

67.7
69.1
70.8

60.5

60.9
65.4
51.6

22.8

24.2
(20.0)
(13.9)

immigrated from
EuropeAmerica  total

Up to 1960
19611964

1965 +

הכל סך  67.521.541.289.294.087.133.7MALESגברים  TOTAL

הכל ישראלסך 50.422.036.887.893.8XXISRAELילידי BORN  TOTAL

יליד האב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
ישראל

41.4
56.4
54.8

23.5
19.7
(21.9)

37.8
36.7
(33.0)

90.2
87.1
88.1

93.0
94.4
93.0

X

X

X

X
X

Father born in
AsiaAfrica
EuropeAmerica
Israel

הכל סך  חו"ל 75.519.548.789.894.087.233.7BORNילידי ABROAD  TOTAL
1960 עד עלו

19611964
1965+

78.9
66.6
63.3

X

21.9
17.2

54.5
42.5
42.5

89.6
89.7
90.9

94.4
93.5
90.5

88.7
86.1
72.5

34.7
(33.0)
(25.4)

Immigrated up to 1960
19611964

1965 +

 מאסיהאפריקה עלו
הכל סך

1960 עד
19611964

1965+

75.2

79.6
62.5
63.0

(22.0)

X

)23.5)
X

50.1

56.1
43.5
(40.2)

91.6

91.4
92.2
92.8

93.6

93.8
90.9
95.5

79.5

82.3
X

X

21.2

21.2
X

X

Immigrated from AsiaAfrica 
total

Up to 1960
19611964

1965 +

מאירופהאמריקר עלי
הכל סך 
1960 עד

19611964
1965 +

75.8

78.2
73.0
63.5

(14.4)

X

X

X

45.7

(50.1)
X

)44.4)

86.1

85.5
(84.3)
89.4

94.4

95.0
96.6
88.0

90.6

91.2
93.5
(78.6)

38.8

39.8
(40.8)
(27.6)

Immigrated from
EuropeAmerica  total

Up to 1960
19611964

1965+
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קבוצת עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/6. לוח
(המשך) (יהודים) ומיו גיל

Table xii/6.  Civilian labour force, by continent of birth, period of immigration,
age group and sex ( Jews )(cont. )

Average 1973 ממוצע
Percentages of total in each call תא בכל הבל מסך אחוזים

לידה, הבליבשת גילסך Ageקבוצת groupContinentofbirth, period of
ומין עלייה Total1417182425343554תקופת |+65immigration and sex

הכל סך  נשים
הכל ישראלסך ילידות

יליד האב

33.917.549.642.738.425.65.6FEMALES  TOTAL
41.617.649.856.748.6XXISRAEL BORN  TOTAL

Father born in
XAsiaAfrica(32.1)(38.1)36.819.352.4אסיהאפריקה

47.964.155.7XXEuropeAmerica(15.2)46.8אירופתאמריקה
XIsrael(44.4)(50.3)46.5(15.9)38.0ישראל

הכל חו"לסך S7BORN.49.136.336.725.7(17.3)30.6ילידות ABROAD  TOTAL
1960 עד 30.021.249.135.936.225.96.6Immigratedעלו up to 1960

1961196428.316.644.3(27.9)33.6(26.8)(2.7)19611964
1965+36.615.554.246.644.9(22.5)(2.0)1965+

מאסיהאפריקה Immigrated(2.9)(12.9)46.728.926.2(19.5)25.5עלו from AsiaAfrica 
הכל totalסך

1960 25.9X48.829.727.4(13.3)(3.6)Upעד to 1960
1961196423.1(19.2)(40.0)(22.8)(21.6)(13.9)X19611964

+ 196527.7(50.8)(33.1)(21.8)X1965+
מאירופהאמריקה 53.449.545.331.26.9Immigratedfrom(9.;;)34.9עלו

הכל EuropeAmericaסך  total
1960 33.4X(49.7)48.743.5(30.9)(7.8)Upעד to 1960

1961196436.0X(53.7)(39.8)47.4(37.2)(3.8)19611964
1965 +41.8X56.456.556.6(29.1)(2.6)1965 +

(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/7. לוח
Table xii/7.  Civilian labour force, by sex, continent of birth and period of

immigration (Jews)
Average 1973 ממוצע

לידה יבשת הכלמין, הכלנשיםגבריםסך ,Sexנשיםגבריםסך continent ofbirth and period of
עלייה TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesimmigrationותקופת

העבודהאלפים מכוח Xהאזרחי
Thousandsay of civilian labour force

כולל סך
הכל סך ישראל ילידי

1,008.4668.8339.650.667.533.9GRAND TOTAL
285.4158.4127.046.150.441.6ISRAEL BORN  TOTAL

יליד Fatherהאב born in
94.249.944.339.141.436.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

149.883.566.351.756.446.8EuropeAmericaאירופהאמריקה
41.425.016.446.654.838.0Israelישראל

אסיהאפריקה 327.3244.982.450.575.225.5Bornילידי in AsiaAfrica  total
הכל סך

ל194 עד 25.720.45.350.977.621.7Immigratedעלו up to 1947
19481954166.6128.737.954.983.625.419481954
1955196060.543.117.449.770.228.819551960
1961196447.434.213.242.362.523.119611964

1965+27.118.58.644.863.027.71965
אירופהאמריקה 395.7265.5130.254.775.834.9Bornילידי in EuropeAmerica  total

הכל סך 
1947 עד 127.290.037.257.580.034.2Immigratedעלו up to 1947

19481954134.794.140.653.778.331.119481954
1955196042.726.915.854.972.638.919551960
1961196439.125.114.053.473.036.019611964

1965+52.029.422.651.963.541.81965+
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ומין גיל קגוצת לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/8. ליוו
Table xii/8.  Civilian labour force, by years of schooling, age group and sex

ומין לימוד שנות
Years of schooling

and sex

האזרחי העבודה כוח
Civilian labour force
)Thousands) (אלפים)

גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה כוח אחוז
Percentage of civilian labour force, by age group

1973

19721973
הכל סך
Total

1417182425343554556465 +

total הכל 11,076.511,117.949.720.445.964.563.554.618.8סך

056.457.523.4(19.3)(24.9)24.533.726.7(6.1)

1468.265.146.1X(42.3)45.661.554.8(12.9)

58344.5328.352.229.453.560.062.754.821.2

910166.5177.046.318.352.264.765.961.625.4

1112246.0269.652.014.540.870.673.764.630.8

1315107.4121.563.1X43.977.777.968.9(36.7)

16+79.792.277.054.378.191.080.7(41.4)

Males 741.6764.668.324.246.089.993.986.232.6גברים

036.437.855.5XX(73.7)85.070.7(15.0)

. 1456.954.972.9XX91.493.581.0(21.3)

58266.3255.577.737.4'67.395.195.486.034.4

910111.8116.959.720.551.592.592.791.4(41.2)

1112156.7170.762.3(16.5)34.991.495.791.748.3

131551.161.669.6X32.188.092.892.2(49.4)

16+56.762.678.3
(37.3)77.495.088.4(44.9)

Females 334.9353.331.316.345.738.435.324.15.5נשים

020.019.711.1X(9.9)(9.8)17.8(9.4)(1.6)

1411.310.215.5XX(15.6)(19.9)(19.8)(3.4)

5878.272.824.321.037.319.828.022.0(6.2)

91054.760.132.215.752.934.941.4(32.2)(7.5)

111289.398.940.5(12.6)47.945.250.835.0(11.4)

131556.359.957.552.269.564.4(39.3)X

16+23.029.674.4(70.9)79.181.2XX

> Including persons whose numberofyearsof schooling is not known. ידוע. אינו לימודיהם שנות שמספר אנשים ,i,t13 1
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וקבוצת גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח י נשואות נשימ  >"ב/9. לוח
אוכלוסייה

Table xii/9.  Married women 1 in civilian labour force, by age group and
population group'.. ■

14+ גילמזה:סךהכלנגיל :Thereofקבוצת age group

Total aged 144182425343554 |5564

הכל Totalסך
אלפים
139.2

tTJjOneaijtre

196051.371.2
^ תלווורו!

12.81960
1961142. S53.173.712.51961
1965140.852.072.713.91965
1967144.118.734.673.0217.51967
1969166.122.440.681.418.71969
1970168.923.941.081.420.01970
1971177.623.345.284.721.31971
1972193.327.650.092.420.41972
1973205.625.357.098.122.51973

Percentages3אחוזיםנ
XI 195521.723.225.416.8XI1955
VI 195724.426.329.016.4VI 1957

195823.526.226.917.31958
196024.926.929.313.81960
196124.627.429.316.41961
196324.526.529.518.51963
196425.625.628.821.21964
196525.526.428.020.91965
1967_ 25.328.324.528.5216.61967
196825.729!725. f^28.621.11968
196927.231.127.130.422.31969
197026.832.726.930.021.41970
197127.431.528.330.422.71971
197228.734.129.532.122.31972
197329.532.931.833.123.6.1973

יהודי :JewishThereofותמזה:
Thousandsאלפים

1960136.950.570.012.61960
1961138.251.271.712.21961
1965138.250.771.713.61965
1967142.018.534.271.8217.21967
1969163.622.140.180.118.41969
1970167.123.640.680.519.81970
1971175.223.144.683.520.91971
1972190.627.349.391.020.21972
1973202.825.056.096.722.41973

Percentages3אחוזים3
XI 195522.924.526.517.7XI 1955
VI 195726.028.630.417.2VI 1957

196026.829.730.919.01960
196126.129.830.617.21961
196326.129.330.819.31963
196427.628.830.322.31964
196527.429.629.621.81965
196727.432.827.430.2217.31967
196828.334.828.630.822.41968
196930.836.031.132.923.71969
197029.737.331.232.822.61970
197130.336.332.733.323.91971
197231.739.333.835.223.51972
197332.638.335.936.225.31973

' The data until 1963 include widows £ divorced. * In 1967
the group includes aged 55 and over. 3 Of total in each cell.

1967a 2 ..,,*,,
תא. בכל הכל סך מתוך 3

וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים 1

ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה
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גיל, קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח רווקות1 לא יהודיות נשים  >"ב/10. לוח
הצעיר הילד וגיל ילדים2 מספר

Table xii/10.  Nonsingle Jewish women * in the civilian labour force, by age
group, number of children 2 and age of youngest child

גיל קבוצת לפי ה5נודה כוח אחוז
Percent labour focre by age group

45 + 3544 1434 הכל סך
Total

אלפים
Thousands

העבודה
Thereof:
in labour
force

הבל סך
Total

1968

הכל S29.029.921.2TOTAL.621.3158.725סך

ילדים 329.084.925.858.138.020.8Withללא no children

ילדים2 292.373.825.324.226.825.5Withעם children*

1(30.9)170.825.736.337.536.0ילד child

ילדים 2101.428.528.124.533.4(30.8)2 children

ילדים 3+120.119.616.314.319.0(15.8)3+ children

הצעיר הילד Ageגיל of youngest child
שנים 0189.917.719.720.5(13.8)X01 years

* 2474.817.923.925.6(19.3)X24 years

 5974.920.627.529.427.8(21.7)59 years

* 101352.717.633.5(43.1)34.928.51013 years

9731

הכל 715.8210.629.435.435.823.3TOTALסך

ילדים 388.9108.427.964.242.622.8Withללא no children

ילדים2 326.9102.231.330.233.828.5Withעם children?■

1116.846.239.642.439.532.61ילד child

ילדים 2106.134.232.229.939.419.52 children

ילדיס 3+104.021.820.919.523.321.23+ children

הצעיר הילד Ageגיל of youngest child
שנים 01104.624.023.023.718.327.301 years

י 24101.333.533.035.727.716.924 years

י 5970.825.936.639.137.926.359 years

* 101350.218.837.435.341.831.41013 years

1 Excl. women in qibbuzim and institutions.
* Up to the ageof 13 in the household.

ובמוסדות. בקיבוצים נשים בולל לא 1
הבית. נמשק 13 גיל עד 2
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כוח ותכונות מין לפי ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה י"ב/11. לוח
עבודה ויישוב כלכלי ענף מין, לפי ומועסקיס, עבודה,

Table xii/1 1 . NonJewish population aged 14 and over, by sex and labour
force characteristics, and employed persons, by sex, economic branch and locality

of work

1973 1972 1970

JP 3 Percentages אחוזים

GRAND TOTAL

In civilian labour force
Not in civilian labour force
Employed
Unemployed

EMPLOYED  TOTAL1

Economic branch
Agriculture, forestry and ifshing
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Constructions (building and publicworks)
Commerce, restaurants and hotels
Transport, storage and communication
Financing and business services
Public and community services
Personal and other services

Locality of work
In locality of residence
Not in locality of residence

THEREOF: MALES  TOTAL

In civilian labour force
Not in civilian labour force
Employed
Unemployed

EMPLOYED  TOTAL1

Economic branch
Agriculture, forestry and ifshing <

Industry (mining and manufacturing)
Electircity 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
Locality of work
In locality of residence
Not in locality of residence

2S6.1 100.0 100.0 100.0

109.5 42.8 42.9 41.3
146.6 57.2 57.1 58.7

107.3 98.0 98.6 96.6
)2.2) (2.0) (1.4) (3.4)

107.3 100.0 100.0 100.0

כולל סך

22.819.119.220.6
16.912.515.116.2
(0.3)(0.3)(0.5)(0.5)
20.226.625.026.8
12.814.313.014.0
5.77.86.46.9
(1.2)(0.8)(1.4)(1.5)
13.613.514.415.5
6.55.15.05.3

47.851.149.853.5
52.248.950.253.8

129.2 100.0 100.0 100.0

74.475.474.295.8
25.624.625.833.4

96.898.698.194.0
(3.2)(1.4)(1.9)(1.8)

94.0 100.0 100.0 100.0

20.817.018.517.4
16.911.713.512.7
(0.3)(0.3)(0.6)(0.5)
22.129.928.226.6
13.415.414.113.3
6.28.67.36.9
(1.2)(0.8)(1.3)(1.2)
12.411.211.110.4
6.75.15.45.0

46.048.047.344.5
54.052.052.749.5

האזרחי העבודה בכוח
האזרחי העבודה בכוח אינם

מועסקים
מועסקים בלתי

הכל1 סך  מועסקים
כלכלי ענף

ודיג ייעור חקלאות,
וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי
והארתה אוכל שירותי מסחר,
ותקשורת אחסנה תחבורה,
עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ואתרים אישיים שירותים

העבודה יישוב
מגוריו ביישוב עבד

מגוריו ליישוב מחוץ עבד

הכל גבריםסך מזה:
האזרחי העבודה בכוח

האזרחי העבודה בכוח אינם
מועסקים

מועסקים בלתי

הכל1 סך  מועסקים
כלכלי ענף

ודיג ייעור חקלאות,
וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ותקשורת אחסנה תחבורה,
עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ואחרים אישיים שירותים

העבודה יישוב
מגוריו ביישוב עבד

מגוריו ליישוב /p70 עבד
1 Incl. employed persons with branch unknown. ידוע. לא בענף מועסקים כולל 1
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/12. לוח

הכל סך
Total

ודיג ייעור
Agriculture,
forestry

and ifshing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufacturing)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building
and public
works)

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce*
restaurants
and hotels

אלפים
Thousands

0123סמל

אחוזים

הבל סך
< 1968910.9100.010.424.01.38.013.2
1969945.8100.09.724.01.18.113.3
1970963.2100.08.824.31.28.313.0
1971997.1100.08.524.11.18.912.7
19721,047.4100.08.023.80.89.513.1
19731,088.4100.07.524.91.08.812.8

IIX 19721,044.1100.08.223.60.89.513.2
IIX 19731,084.8100.07.424.91.09.012.9

גברים
1970679.8100.09.326.5.511.612.5
1971697.7100.09.126.5.412.312.4
1972724.4100.08.626.2.113.412.6
1973746.4100.08.327.71.312.512.5

IIX 1972721.3100.08.726.01.013.412.6
IIX 1973746.4100.08.127.41.312.612.7

נשים
1970283.4100.07.719.1(0.3)(0.5)14.2

1971299.4100.07.118.4(0.3)(0.9)13.4
1972323.0100.06.818.4(0.3)(0.9)14.4
1973342.0100.05.818.7(0.2)(1.0)13.5

IIX 1972322.8100.07.118.3(0.4)(0.8)14.3
IIX 1973338.4100.05.819.1(0.3)(0.9)13.5

הכל סך יהודים מזה:
1970874.2100.07.425.11.37.113.0
1971902.5100.07.025.21.27.412.6

1972944.6100.06.825.00.97.713.0
1973981.1100.06.225.91.07.112.8

IIX 1972943.0100.07.124.70.97.713.0
IIX 1973976.7100.06.325.91.07.112.9

גברים
1970598.3100.07.7.27.8.710.212.4
1971611.9100.07.428.5.610.412.1
1972633.0100.07.328.3.211.012.2
1973652.4100.06.829.7.410.212.2

IIX 1972630.8100.07.628.0.211.012.2
IIX 1973651.7100.06.829.5.310.212.4

נשים
1970275.9100.06.719.1(0.3)(0.5)14.4
1971290.6100.06.218.5(0.3)(0.9)13.6
1972311.6100.05.718.4(0.3)(0.9)14.7
1973328.7100.05.118.4(0.3)(0.9)13.8

IIX 1972312.2100.06.218.1(0.4)(0.9)14.6

IIX 1973325.0100.05.118.8(0.3)(1.0)13.8

בלבד. הכל סך לגבי (1970) והחדש (1961) הישן הסיווג בין מעבר מפתח הפעלת סמך על התקבלו הנתונים נ
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Table xii/12.  Employed persons, by economic branch, population group and sex

תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
commnni
cation

פיננסים
ושירותים
עסקיים
Financing

and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים
Personal
and other
services

ל6
89Code

Percentages

Total
7.54.922.68.119681
7.95.122.78.11969
7.55.224.07.71970
7.45.724.37.31971
7.45.824.37.31972
7.26.324.57.01973
7.35.724.47.3IIX 1972
7.16.224.66.9IIX 1973

Males
9.54.418.95.81970
9.64.718.95.11971
9.34.818.75.31972
9.15.018.45.21973
9.24;8_18.8 5.5 1IIX 1972
8.95.018.65.4IIX 1973

Females
2.77.136.212.21970
2.68.036.812.51971
3.08.036.611.61972
3.38.937.710.91973
3.17.836.611.6IIX 1972
3.28.738.110.4IIX 1973

o f : Jews  totalThere
7.75.625.07.81970
7.66.225.37.51971
7.3.6.325.47.61972
7.46.825.67.21973
7.26.325.57.6IIX 1972
7.26.725.77.2IIX 1973

Males
10.04.819.85.61970

9.95.219.85.11971
9.45.419.85.41972
9.45.619.55.21973
9.35.419.95.4IIX 1972
9.15.619.65.5IIX 1973

Females
2.87.336.412.51970
2.68.336.812.81971
3.08.236.812.01972
3.49.237.711.21973
3.18.036.811.9IIX 1972
3.3 .9.037.910.8IIX 1973

' Data for 1968 and 1969 were obtained by a conversion table between the old (1961) and the new (1970) classiifcations for
the total only.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי שכירים,  י"ב/13. לוח
ייטור תעשייהחקלאות,

ליר^ וחרושת)ודייגחדי ומים(כרייה חשמל
X0t31Agriculture,IndustryElectricity and

forestry(mining andwater
and ifshingmanufacturing)1

אלפים
Thousandאחוזים

הכל סך
119686495100.05.027.31.8
1969689.1100.04.527.31.5
1970709.2100.03.727.21.6
1971744.4100.03.627.11.5
1972787.2100.03.326.61.1
1973818.4100.03.027.41.3

IIX 1972782.7100.03.426.31.1
IIX 1973817.5100.03.127.31.3

גברים
1970495.0100.04.429.92.1
1971514.5100.04.230.31.9
1972536.2100.03.929.61.4
1973549.3100.03.731.01.7

IIX 1972532.3100.03.929.31.4
IIX 1973550.3100.03.730.71.7

נשים
1970214.2100.0(2.3)20.9(0.4)
1971229.9100.0(2.3)20.0(0.4)
1972251.0100.0(2.0)20.2(0.4)
1973269.1100.0(1.7)20.0(0.3)

IIX 1972250.5100.02.120.2(0.5)
IIX 1973267.2100.0(1.8)20.5(0.4)

הכל ך ס יהודים מזה:
1970645.6100.02.827.91.7
1971677.3100.02.728.11.6
1972714.6100.02.627.81.2
1973738.5100.02.228.51.3

IIX 1972710.4100.02.727.51.2
IIX 1973735.4100.02.328.51.3

גברים
1970435.9100.03.231.32.3
1971452.4100.03.032.22.1
1972470.5100.03.031.81.6
1973479.4100.02.633.31.9

IIX 1972466.2100.03.031.51.5
IIX 1973478.7100.02.733.01.8

נשים
1970209.7100.0(1.9)20.8(0.4)
1971224.9100.0(2.2)19.9(0.4)
1972244.1100.0(1.8)20.0(0.4)
1973259.1100.0(1.5)19.5(0.3)

IIX 1972243.8100.0(2.0)19.9(0.5)
IIX 1973256.7100.0(1.6)20.0(0.4)

השבירינ המועסקיםאחוז מכלל
1968X71.337.781.199.1
1969X72.933.882.898.1
1970X73.631.082.599.0
1971X74.731.683.998.8
1972X75.231.183.998.3
1973X75.230.582.898.1

IIX 1972X74.930.783.798.8
IIX 1973X75.431.882.898.6

ללוחיב/12. 1 הערה ראה 1
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Table xii/13.  Employees, by economic branch, population group and sex
(בנייה בינוי

ציבוריות) וענודות
Construction
)building and

שירותי מסחר,
והארחה אובל

Commerce, restau
rants and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת
Transport
storage and

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and busi
ness services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and

community services

אישיים שירותים
ואחרים

Personal and other
services

public works)communication

Percentages

Total
9.37.36.95.329.97.2
9.37.87.35.529.77.1
9.38.16.85.830.96.6
10.07.86.56.231.16.2
10.58.26.66.530.86.4
9.78.06.67.031.15.9
10.58.36.46.431.16.5
9.98.06.37.031.16.0

Males
13.07.78.54.624.94.9
13.97.78.24.724.84.3
14.97.98.25.024.34.8
13.87.98.15.224.14.5
14.98.08.05.024.64.9
14.07.97.75.324.14.9

Females
(0.7)9.12.98.544.810.4
(1.2)8.12.89.645.110.5
(1.1)9.03.19.544.89.9
(1.1)8.23.611.045.48.7
(1.0)9.13.19.344.99.8
(1.2)8.23.510.545.78.2

ws  totalThereof: ]e
7.68.27.06.232.16.5
8.17.66.76.732.26.3
8.28.16.67.032.06.5
7.37.86.97.632.46.0
8.18.16.56.932.46.6
7.47.86.57.632.56.1

Males
11.07.78.95.026.04.6
11.57.38.65.225.94.2
11.87.58.55.625.54.7
10.77.48.55.725.44.5
11.87.58.35.625.94.9
10.87.58.05.925.44.9

Females
(0.7)9.23.08.644.810.6
(1.2)8.32.89.944.710.6
(1.1)9.23.19.744.610.1
(1.2)8.53.711.145.38.9
(1.0)9.33.19.544.89.9
(1.2)8.53.610.945.38.5

Percent employees of total employed persons
82.939.365.677.194.463.0
84.342.667.177.995.463.6
81.946.166.581.994.962.9
83.746.065.481.495.763.5
83.047.066.984.095.665.9
82.147.168.184.195.463.6
82.347.566.183.595.666.1
82.846.666.685.195.165.3

/1See note 1 to Table XII12.
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וקבוצת ועבודה מגורים יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/14. לוח
אוכלוסייה
1973 ממוצע

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

הכל סך
Total

חקלאות
ודיג ייעור
Agriculture,
forestry and

fishing

תעשייה,
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומיס חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building and
public works)

אלפים
Thousandsאחוזים

מגורים יישוב

הכל .1,088.4100סך 07.524.91.08.8

.95.6100ירושלים 0(0.4)14.3(0.6)8.2

אביביפו O(0.3)24.8(1.1)6.1.154.2100חל

7.2(1.9)18.0(0.2)87.8100.0חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 570.3100.02.531.01.19.0ערים

יהודים 542.7100.02.231.51.18.4מזה:

.47.1100מושבים 058.49.9(0.2)(4.0)

(1.8)(0.1)56.7100.030.720.4קיבוצים

אחרים כפריים 24.0(0.3)76.7100.028.113.1יישובים

יהודים (5.9)(1.0)(19.8)(19.1)18.2100.0מזה:

עבודה יישוב
8.4(0.6)14.8(0.1)96.4100.0ירושלים

יפו  אביב 7.2(1.3)24.5(0.2)251.6100.0תל

12.0(1.9)19.9(0.2)119.4100.0חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 10.2(0.8)434.9100.03.132.5ערים

(2.0)(0.4)(5.7)40.3100.071.1מושבים

(3.0)(0.1)62.4100.029.925.1קיבוצים

אחרים כפריים (7.8)(0.3)(8.6)41.6100.044.0יישובים

ידוע1 ולא 13.8(1.3)19.4(3.4)41.8100.0אחר

עבודתם שמקום אלף ו30.9 המוחזקים בשטחים העובדים אלף 4.0 עבודה, במקום קשורים שאינם אלפים 6.9 1
ידוע. אינו
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Table xii/14.  Employed persons, by type of locality of residence and work and
population group

Average 1973

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
Transport
storage arid
communica "

tion

פיננטים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

שירותים
צינוריים
וקהילתיים
J^ubiic and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other servicesType of locality and population group

Percentages

Locality o f residence
12.87.26.324.57.0Total

11.77.66.742.87.7Jerusalem

17.77.812.921.38.0Tel AvivYafo

16.812.57.929.36.2Haifa

12.17.25.525.46.2Other towns and urban localities

12.17.35.725.66.1Therof: Jwes

4.4(4.1)(1.9)13.83.3Moshavim

11.5(2.9)(0.2)11.620.8Qibbuzim

10.9(5.2)(3.1)12.6(2.7)Other rural localities

(10.9)(5.0)(10.8).(20.8)(6.7)Thereof: Jews

Locality o f work

11.77.66.642.47.8Jerusalem

16.87.615.319.87.3Tel AvivYafo

15.812.06.825.36.1Haifa

12.16.23.125.66.4Other towns and urban localities

(3.6) (2.2) (0.5)12.4(2.1)Moshavim

10.7(2.4)9.819.0Qibbuzim

(9.5)(5.3)(1.7)21.1(1.7)Other rural localities

(5.6)16.3(1.8)34.9(3.5)Other and not known1

l 6.9 thousand who are not connected with any fixed placeof work, 4.0 thousand who work in the Administered
Territoires and 30.9 thousand whose place ofwork is not known.
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לפי למועסק, בשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות  י"ב/15. לוח
בעבודה ומעמד כלכלי ענף

בינוי
(ברייהתקלאות, n"wsnועבודות (בנייה

הכל סך
ודיג ומיםווזרושת)ייעור ציבוריות)חשמל
Agriculture,IndustryElectricity andConstruction
forestry and(mining andwater(building and
fishingmanufacturing)public works)

01234סמל

לשבוע! עבודה (מיליונים)שעות
מוע6קים

197038.623.399.810.503.38

197139.823.329.970.463.70
197242.293.3010.590.374.25
197340.953.0710.500.423.58

IIX 197241.923.3610.390.364.22

IIX 197342.873.1611.170.434.05

שכירים

197028.101.048.120.492.76

197129.461.108.380.463.09

197231.461.058.910.363.53
197330.560.978.750.423.09

א11 197231.101.068.730.353.48

א11 197331.861.039.290.433.37

43.742.2
41.842.0
41.542.8
40.338.3
41.142.6
41.741.8

נעדרים) (כולל לשבוע עבודה שעות ממוצע
מועסקים

42.1 39.9 40.1
41.6 39.3 39.9
42.6 39.6 40.4
38.9 37.7 37.6
42.4 39.4 40.2
41.5 39.6 39.5

1970

1971

1972

1973

I1X 1972
IIX 1973

שבירים

197039.639.542.243.642.1
197139.641.141.741.841.9
197240.040.742.841.442.9
197337.339.039.240.739.2

IIX 197239.740.742.641.042.6
1IX 197339.040.641.741.542.1

ידוע. לא בענף עבודה שעות כולל 1
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Table xii/15.  Weekly workhours and average weekly workhours per employed
person, by economic branch and employment status

אישיים שירותים
ואחרים

Personal and
other services

צינוריים שירותים
וקהילתיים
Public and
community
services

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and
business services

אחסנה תחבורה,
ותקשורת
Transport
storage and

communication

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

Code

1970

1971

1972
1973

IIX 1972

IIX 1973

1970

1971

1972

1973

IIX 1972

IIX 1973

Weekly workhours1 (millions)
Employed persons

5.343.092.038.402.58
5.453.222.308.792.51

5.893.352.439.262.68
5.673.112.559.362.48

5.823.322.399.152.71

5.953.322.659.442.61

Employees

2.382.001.648.031.54

2.432.061.858.471.53

2.652.202.038.891.69

2.542.102.158.941.52

2.652.161.998.781.72

2.652.152.249.001.62

Average weekly .workhours (incl. absents)
Employed persons

1970
1971

1972

1973

IIX 1972

IIX 1973

1970
1971

1972

1973

IIX 1972

IIX 1973

42.842.840.836.534.9
43.243.540.636.434.5

43.043.640.536.735.2

40.939.437.635.232.7

42.743.840.236.235.5
42.843.139.635.534.4

Employees
41.341.840.436.733.3

41.842.740.036.733.2

41.142.840.236.833.7

38.839.037.635.331.5

41.043.140.036.334.0
40.541.939.235.533.0

< Incl. workhours in unknown branch.
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ומין גיל קבוצת לפי מועסקים  י"ב/16. לוח

Table xii/16.  Employed persons, by age group and sex

Age group

חציוני גיל
Median age 65 +

Percentages

גיל קבוצת

5564 3554 2534

1

1824 1417
Total הכל סך

אחוזים אלפים
Thousands

J~YL1Totהכלסר a

XI 1955585.7100.05.740.742.18.82.736.7

1960701.8100.05.138.943.110.92.937.8

1965879.2100.07.136.239.613.23.938.4

1970963.2100.04.817.222.037.614.44.038.2

1971997.1100.04.417.422.837.314.23.937.9

19721,047.4100.04.417.423.937.213.23.937.2

19731,088.4100.04.217.225.036.812.84.037.0

Malesגברים

<0 1955443.0100.04.538.943.99.63.138.0

1960521.9100.03.936.244.612.23.139.4

1965637.3100.06.033.640.814.84.840.1

1970679.8100.04.212.723.138.916.34.840.1

1971697.7100.03.812.823.838.816.04.839.9

1972724.4100.03.912.724.938.715.14.739.2

1973746.4100.03.812.725.738.314.55.039.1

tiesFemנשים i

XI 1955142.7100.09.346.136.76.3(1.6)33.0

1960179.9100.06.743.140.67.4(2.2)35.1

1965241.9100.010.042.936.38.8(2.0)33.9

1970283.4100.06.328.119.434.69.91.733.6

1971299.4100.05.728.120.733.89.91.833.4

1972323.0100.05.727.621.734.09.11.932.7

1973342.0100.05.127.023.333.69.11.932.7
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים,  י"ב/17. לוח

Table xii/17.  Employed persons, by employment status and sex

משפחה בני
תשלום ללא

Unpaid family
members

קיבוצים 7!כרי
Members 0/
qibbuzim

Percentages

O'WOyP,O'7>3StB
קואופ' וחברי
Employers,

selfemployed
£ cooperatives

members

שכירים
Employees Total

אחוזים

הכל סך

אלפים
Thousands

Total הכל סך

1955585.7100.063.222.68.45.8
1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.617.74.93.8
1971997.1100.074.717.14.73.5
19721,047.4100.075.216.64.63.6
19731,088.4100.075.216.94.83.1

 11X19721,044.1100.0_ 75.016.74.73.6
IIX 19731,084.8100.075.416.7478 3:1י

Malesגברים

1955443.0100.064.427.06.62.0
1960521.9100.068.924.35.31.5
1965637.3100.072.422.53.81.3
1970679.8100.072.822.63.5LI
1971697.7100.073.721.93.50.9
1972724.4100.074.021.73.40.9
1973746.4100.073.621.93.60.9

IIX 1972721.3100.073.821.83.41.0
IIX 1973746.4100.073.721.83.60.9

Females נשים

XI 1955142.7100.059.58.914.017.6
1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.66.18.010.3
1971299.4100.076.86.07.69.6
1972323.0100.077.75.47.39.6
1973342.0100.078.75.87.58.0

IIX 1972322.8100.077.65.47.49.6
IIX 1973338.4100.078.95.57.48.2
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(1961 (סיווג ומין י יד משלח לפי מועסקים,  י"ב/18. לוח

מקצועות (אדמינעלי מנהלים
מדעיים' סוכניםניסטרטוריס)חופשיים' סוחרים' ודומיהם וזנניםופקידיםטכניים

Traders, agents הכל ,TotalProfessional,Administrativeסך
scientiifc, techexecutive,and salesmen
nical £ relatedmanagerial, tS

workersclerical workers

אלפים
Thousandsאחוזים

הכל סך

Xf 1955585.7100.010.415.811.3

1960701.8100.011.314.19.1

1965879.2100.013.016.78.0

1970963.2100.015.517.47.7

1971997.1100.016.017.77.7

19721,047.4100.016.617.58.4

גנרים

.XI 1955443.0100.06.915.511.0

1960521.9100.08.413.88.7

1965637.3100.09.314.87.9

1970679.8100.011.315.47.6

1971697.7100.011.715.47.8

1972724.4100.012.314.88.5

נשים

XI1955142.7100.021.516.412.4

1960179.9100.019.914.710.3

1965241.9100.022.621.78.4

1970283.4100.025.422.07.8

1971299.4100.026.023.07.4

1972323.0100.026.223.68.2

.1961 מפקד לפני נהוג שהיה הסיווג לפי הם ןל1960 xi ל1955 הנתונים 1
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Table xii/1 8.  Employed persons, by occupation and sex
(1961 classification(

שירותים, עובדי
ובידור ספורט
Services, sport
8l recreation
workers

מלאכה בטלי
אתרים ועובדים

בחרושת
Craftsmen,
production
process 8l re
lated workers

בבנייה, עובדים
ובמכרות במחצבות
Construction
workers,
quarrymen
and miners

בתחבורה עובדים
קשר ובמקצועות
Workers in

transport and
communications

חקלאים,
ודומיהם דייגים
Farmers,

ifshermen and
related workers

Percentages

Total

10.4

12.5

11.4

12.5

12.3

12.1

Y

29.0

31.1

9.723.7

7.824.6

7.924.3

8.623.4

6.0

4.8

5.0

5.3

5.3

5.2

17.1

17.1

12.5

9.2

8.8

8.2

i1

Males
Y

33.76.9

37.37.8

13.427.27.5

11.128.68.8

11.428.58.3

12.527.58.4

7.7

6.2

6.7

7.2

7.2

7.0

18.3

17.8

13.2

10.0

9.7

9.0

Females
1

Y

14.221.7

13.226.2

14.421.6

15.221.6

14.721.2

14.120.4

(0.4)

(0.8)

(0.7)

(0.7)

(1.0)

(12)

13.4

14.9

10.6

7.3

6.7

6.3

1 Data for ix 1955 and for 1960 are according to the classiifcation which had been in use prior to the 1961 census.
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ומין עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים
(1972 (סיווג
1973 ממוצע

י"ב/19. לוח

ישראל aelילידי bornIsr
אסיהילידיהכלסר

Total
Father "ימני יליד עלואפריקדהאב

ומין יד משלח
אלפים
Thou

הכל סך
Totalישראל

אסיה
אפריקה

אירופה
הכלאמריקה עדסך

Up to
sandsIsraelAsia

Afirca
Europe
America

Total1947

אלפים  הכל סך
אחוזים 

1981.1X273.339.886.5147.0317.625.3
X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (2.1)(1.5)12.3(1.2)(5.9)61.06.37.9בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות (6.8)115.011.816.415.07.222.27.0בעלי

(3.8)(1.5)4.8(0.4)(5.6)34.53.63.5מנהלים

ודומיהם פקידות (16.0)168.317.321.922.022.721.412.0עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, (11.4)4.67.3(5.1)(7.3)78.18.05.1עובדי
שירותים (18.9)12.47.718.6(8.8)122.312.69.4עובדי

בחקלאות (3.3)9.17.2(4.4)(6.3)59.86.17.2עובדים
בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 279.828.725.426.640.716.035.931.2עובדים

אחרים מקצועיים ופועליס ובתחבורה

ופועלים ובתחבורה בתעשייה אחרים (6.5)9.0(1.9)5.9(2.5)54.95.63.2עונדים

פשוטים

אלפים  652.4X151.724.045.682.1238.020.1'גברים
אחוזים X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (2.6)(1.7)13.6(1.5)(5.4)43.26.58.7בעלי
ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות (4.8)14.45.6(4.3)(10.5)53.98.310.7בעלי

(3.8)(1.9)7.6(0.8)(8.5)32.05.05.7מנהלים

ודומיהם פקידות (16.0)11.09.9(8.8)(10.5)78.912.210.2עובדי

וזבנים סוכנים מכירות (10.3)6.27.6(5.7)(7.9)52.98.26.3עובדי
שירותים (13.1)12.7(2.9)(5.3)(4.5)51.78.03.9עובדי

בחקלאות (3.7)14.46.8(6.0)(8.8)44.56.911.0עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 245.838.039.139.760.527.043.437.5עובדים
אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ופועליס ובתחבורה בתעשייה אחרים (8.2)10.4(2.9)(7.1)(4.2)44.66.94.4עוגדים

פשוטים

אלפיט  328.7X121.515.740.964.979.75.7'נשים

אחוזים X.1OO0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
ואקדמיים מדעיים מקצועות (0.9)10.6(1.0)(6.6)18.75.76.8בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות (14.5)32.011.5(10.3)(22.0)61.118.723.4בעלי

(3.9)(0.3)(1.2)(1.2)(0.8)(0.8)2.4מנהלים

ודומיהם פקידות (16.0)89.427.336.339.538.034.518.4עובדי
וזבנים סוכנים מכירות (15.3)(6.3)(2.6)(4.4)(6.3)(3.7)25.27.7עובדי

שירותים (41.6)20.313.635.9(15.4)70.621.616.1עובדי
בחקלאות (2.2)8.1(2.5)(2.7)(2.5)(2.6)15.34.7עובדים

בבנייה' במחצבים, בתעשייה, מקצועיים (6.5)13.6(2.3)18.8(6.5)34.010.48.4עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים בתחבורה

ופועלים ובתחבורה בתעשייה אחרים (5.0)(0.7)(4.5)(1.9)10.33.1עובדים

פשוטים

ידוע. אינו ידם שמשלח מועסקים כולל 1
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Table xii/19.  Jewish employed persons, by occupation, conitnent of birth,
period of immigration and sex (1972 classiifcation)

Average 1973

Born in AsiaAfircaעלויליד  אירופהאמריקה י
immigratedBorn in EuropeAmeirca  immigrated

Occupation and sex

1948
19S4

1955
1960

1961
1964

הכל+1965 סך
Total

עד
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
1964

1965 +

163.158.545.125.6390.2126.4133.142.238.649.9TOTAL  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(1.3)(1.3)(0.9)(3.8)9.08.66.0(10.3)(11.1)15.3Scientiifc and academicworkers
6.58.8(6.6)(7.6)12.510.912.115.9(12.2)14.9Other professional, technical

and related workers
(1.8)(0.6)(0.4)(0.7)5.28.95.2(2.2)(1.7)(1.4)Administrators and managers
11.811.1(9.8)(15.8)18.321.017.716.915.816.2clerical and related workers
8.0(6.1)(3.5)(7.9)10.711.212.9(9.4)(9.1)(5.6)Sales workers
19.118.120.8(12.3)9.97.710.1(10.7)13.311.7Service workers
7.99.3(5.6)(4.0)4.66.9(3.7)(2.5)(2.0)(4.8)Agricultural workers
35.336.339.637.225.222.427.627.527.522.4Skilled workers in industry,

building transport Si other
skilled workers

8.3(8.4)12.8(10.7)4.62.44.7(4.6)(7.3)(7.7)Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

126.041.832.717.4262.789.593.326.525.028.4Males  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(1.5)(1.5)(1.0)(4.6)9.79.26.6(9.8)(12.5)18.8Scientiifc andacademic workers
5.7(5.2)(5.8)(5.8)9.57.99.3(14.5)(9.0)(10.9)Other professional, technical

and related workers
(2.4)(0.8)(0.6)(1.0)7.311.87.0(3.3)(2.3)(2.3)Administrators and managers
9.9(8.3)(7.0)(11.9)15.419.414.2(13.6)(11.9)(11.6)Clerical and related workers
8.3(6.9)(3.4)(9.2)9.810.511.4(8.3)(7.5)(5.5)Sales workers
12.312.216.1(10.8)6.0(4.9)6.3(5.9)(8.9)(6.6)Service workers
7.2(9.8)5.2(4.2)4.66.1(3.6)(2.3)(2.4)(6.9)Agricultural workers
43.045.246.641.832.527.435.836.736.929.7Skilled workers in industry,

building and transport 81.

other skilled workers
9.7(10.1)(14.3)(10.7)5.2(2.8)5.8(5.6)(8.6)(7.7)Other workers in industry,

transport and building and
unskilled workers

37.216.812.48.2127.536.939.815.613.621.6Females  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(0.9)(0.8)(0.7)(1.9)7.6(7.2)(4.6)(11.3)(8.6)(10.8)Scientiifc and academic workers
(9.3)(17.6)(8.5)(11.2)18.718.218.9(18.2)(17.8)(20.0)Other professional, technical

and related workers
(1.0)(1.8)(1.1)(0.5)(0.6)(0.2)Administrators and managers

18.1(17.9)(17.2)(24.3)24.324.926.1(22.5)(22.8)(22.3)Clerical and related workers
0.O)(4.3)(3.6)(5.1)12.412.716.6(11.1)(11.9)(5.7)Sales workers
41.932.733.4(15.4)17.914.519.1(18.8)(21.5)(18.4)Service workers
(10.3)(8.2)(6.8)(3.8)4.6(8.8)(3.7)(2.7)(1.4)(2.1)Agricultural workers
(8.9)(14.2)(21.0)(27.6)10.3(10.4)(8.0)(12.0)(10.4)(12.9)Skilled workers in industry,

building, transport 8c other
skilled workers

3.6(4.3)(8.8)(10.7)(3.2)(1.5)(1.9)(2.9)(5.0)(7.6)Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

Including employed persons whose occupation is not known.
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(1972 (סיווג לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים  י"ב/20. לוח

1973 ממוצע

אחרת צוין לא אם אחוזים,

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותלנהליםטכניים עובדי
לימוד הכלשנות סך

Total
ואקדמיים

Scientific and
Other

professional,Administratorsודומיהם
Clerical and

academictechnicaland managers
related workers

workersand related
workers

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

0411.3(0.6)(1.9)4.1

5829.7(0.4)4.8(10.6)13.0

91239.7(4.7)37.044.563.4

131510.916.542.623.113.9

16+8.478.415.019.95.6

9.917.113.512.411.1חציון!

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0גברים

0412.4(1.1)(1.9)7.0

5833.8(0.4)(7.7)(11.2)19.0

91237.3(4.5)45.844.853.7

13158.114.829.121.913.7

16+8.480.316.320.26.6

13.017.112.612.310.8חציון!

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0נשים

048.7(1.9)(1.9)(1.4)
5820.6(0.4)(2.1)(4.0)7.4

91245.0(5.0)29.1(39.9)72.6
131517.2(20.4)54.9(37.7)14.1

16 +8.574.213.9(16.5)(4.5)

10.817.314.013.311.3חציון!

לימוד. שנות 1618 הינה לימוד שנות 16+ קבוצת בי הונח החציון חישוב לצורך !
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Table xii/20.  Employed persons, by sex, occupation and years of schooling
(1972 classification)

Average 1973

Years of schooling

אחרים a<1va
בתעשייה,
בתחבורה,

ופועליט בבנייה
פשוטים

Other workers
in industry,
transport and
building and
unskilled
workers

מקצועיים עובדיס
בתעשייה,
במחצבים,

בתחבורה בבנייה,
מקצועיים ופועלים

אחרים
Skilled workers
in industry,

mining, building
and transport
and other

skilled workers

בחקלאות עובדים
Agricultural
workers

שירותים עובדי
Service workers

מכירות, עונדי
וזבנים סוכנים
Sales workers

TOTAL

04

58
912

1315

16+

Median1

Males  total

04

58

912

1315

16+

Median!

Females  total

04

59

912

1315

16+

Median1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

14.723.624.59.429.4

35.239.635.445.747.9

40.633.335.841.121.1

6.2(2.7)(375)3.1(1.3)

(3.3)(0.8)(0.8)(0.7)(0.3)

9.07.77.98.66.7

100.0100.0100.0100.0100.0

15.925.623.29.731.7

35.144.736.945.747.6

38.826.835.540.619.0

(6.4)(1.9)(3.7)3.3(1.3)

(3.8)(1.0)(0.7)(0.7)(0.4)

8.97.27.98.56.5

100.0100.0100.0100.0100.0

(11.9)21.928.9(7.1)(16.0)

35.535.230.345.649.2

44.838.836.844.733.4

(5.8)(3.4)(2.7)(1.8)(1.4)

(2.0)(0.7)(1.3)(0.8)


9.28.27.38.87.8

* For computing the median, the group 164 was considered 1618 years of schooling.
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מעמד יד, משלח כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה מועסקים  י"ב/21. לוח
ומין בעבודה
1973 ממוצע

ידסמל ומשלח כלכלי ענף

חלקית מועסקים
Parttime employed

שבירים מזה:
Thereof: employees

Codeאלפים
Thousands

אחוזים1
Percentages 1

אלפים
Thousands

אחוזים1
Percentages1

הכל 2סך 197.2100.0142.1100.0

כלכלי ענף
ודיג0 ייעור (2.6)(3.6)18.19.2חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 30.915.722.215.7תעשייה

ומים3 (0.3)(0.4)(0.2)(0.4)חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 7.8.3.95.74.0בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 25.412.912.58.8מסחר,

ותקשורת6 אחסנה (3.4)(4.8)7.43.8תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 13.06.610.47.3פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 65.633.461.543.4שירותים

ואחרים9 אישיים 28.014.320.514.5שירותים

(1972 (סיווג יו משלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 15.17.713.29.3בעלי

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם

35.117.931.322.2

(1.2)(1.8)(1.2)(2.4)מנהלים2

ודומיהם3 פקידות 32.016.329.020.6עובדי

וזבנים4 סוכנים מכירות, 16.08.25.23.7עובדי

שירותים5 38.419.530.621.6עובדי

בחקלאות6 20.310.35.94.2עובדים

במחצבים78 בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים ופועליםמקצועיים ובתחבורה בבנייה

29.415.018.613.2

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים יפועלים

V 7.63.95.74.0

הקובע בשבוע חלקית אלפיםהמועסקים

חלקית כלל 157.4Xבדרך ■110.8 mX

מלא כלל 39.8X31.3Xבדרך

יד. משלת ובכל ענף בכל המועסקים מגלל חלקית המועסקים אחוז 1
היד. משלח ידוע שלא איש ו900 הכלכלי הענף ידוע שלא איש 600 כולל הבל סך 2
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Table xii/21 . Parttime employed, by economic branch, occupation,
employment status and sex

Average 1973

Economic branch and occupation

שכירים מזה:
Thereof: employees

נשים
Females

ננרים
Males

הבל סך
Total

חלקית מועסקים
Parttime employed

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

taאחוזים gesPerce n

18.110.933.917.410.331.8TOTAL

Economic branch
22.313.250.3(14.7)(11.4)XAgriculture, forestry and fishing

11.48.919.610.08.115.9Industry (mining and manufacturing)

(4.0)(3.8)X(3.5)(3.5)XElectricity and water

8.17.5X7.2(6.5)XConstruction (building and public works)

18.310.334.619.1(10.1)36.4Commerce, restaurants and hotels

9.4(7.2)(22.9)(8.9)(5.9)(22.3)Transport, storage and communication

19.1(11.8)28.118.2(10.4)25.8Financing and business services

24.7"14.735.324.314.335.0Public and community services

37.021.453.342.725.061.4Personal and other services

Occupation (1972 classiifcation)

24.415.544.624.314.544.4Scientific and academic workers

28.416.639.228.316.638.5Other professional, technical and related
workers

(6.8)(5.7)(20.9)(7.0)(5.5)XAdministrators and managers

18.010.824.917.711.024.0Clerical and related workers

18.810.138.920.1(9.1)(42.1)Sales workers

28.713.441.730.214.145.6Service workers

26.918.056.423.8(21.3)XAgricultural workers

9.38.018.87.76.9(13.3)Skilled workers in industry, mining build
ing and transport £ other skilled workers

10.69.8(15.2)8.9(8.2)(12.9)Other workers in industry transport and
building and unskilled workers

n dsThousaParttime employed in the
determinant week

157.454.0103.4110.835.275.6Generally parttime

39.827.412.431.321.310.0Oenerally fulltime

* Percentages ofparttime employed outof all employed ineachbranch and occupation,
> The total includes 600persons whose economic branch a not known and 900 persons whose occuption a not knwon.
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ענף לפי עירוני, לשכיר ומשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה  י"ב/22. לוח
יד ומשלח כלכלי

Table xii/22.  Average annual income from wages and salary per urban
employee, by economic branch and occupation

197 3

יד ומשלח כלכלי 19701971ענף

הכל נשיםגבריםסך

Economic branch
and occupation

TotalMalesFemalesn a

ax

שכירים הכל 720.4773.5800.2255.5סך 544.7100.0Total urban employees
1 (אלפים) '(thousands)עירוניים

.ILל"י

ממוצעת שנתית 8,0009,30010,7007,100הכנסה 12,400XAverage annual income from
ומשכורת wagesמשבר and salary

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור (4,100)6,2005,8007,800חקלאות, 8,8001.4Agriculture, forestry and fishing

וחרושת) (ברייה 7,8009,40010,4005,800תעשייה 11,80028.8Industry (mining and manufactu
ring)

ומים ..12,30011,50014,800חשמל 15,3001.4Electricity and water

ועבודות (בנייה ..8,30010,00011,100בינוי 11,2008.5Construction (building and public
(worksציבוריות)

אוכל שירותי 7,5008,5009,2005,700מסחר, 11,1007.5Commerce, restaurants and hotels
והארחה

ותקשורת אחסנה (8,900)10,60012,40015,300תחבורה, 16,2007.2Transport, storage and communi
cation

ושירותים 9,60010,60012,6008,400פיננסים 16,3007.3Financing and business services
עסקיים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

8,8009,90011,7008,900 13,90031.0Public and community services

4,7005,4006,0004,300 7,3006.9Personal and other services

יד Occupationמשלח

מדעיים מקצועות 15,30019,40012,200בעלי 22,2007.1Scientific and academic workers
ואקדמיים

חופשיים מקצועות 10,70012,40010,500בעלי 14,40013.0Other professional, technical and
ודומיהם טכניים relatedאחרים, workers

..18,70020,100מנהלים 20,1002.8Administrators and managers
ודומיהם פקידות 9,30010,3007,400עובדי 13,00019.9Clerical and related workers

סוכנים מכירות, (5,900)9,00010,000עובדי 11,4003.1Sales workers
וזבנים

שירותים 5,9006,8004,900עובדי 8,70012.5Service workers
בחקלאות (4,300)5,0006,900עובדים 7,4002.5Agricultural workers

בתע מקצועיים 9,30010.9005,300עובדים 11 ,70032.0Skilled workers in industry, mining,
ובתחבורה כבנייה buildingשייה, and transport and other

מקצועיים skilledופועלים workers
אחרים

ופועלים בתחבורה 7,3008,1004,300עובדים 9,1007.1Other workers in transport and
unskilledפשוטים workers

1 Including employees whose occup;
not known.

1ation or economic branch is הכלכלי הענף או ידם שמשלח שכירים כולל 1
ידועים. אינם
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Employment and wages from
national insurance sources

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה

לחודש) (ממוצע שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/23. לוח
Table xii/23.  Employees' posts, salary and average salary per employee's post

)monthly average)

השינוי השנהאחוז לעומת

משרות
שכיר
(אלפים)
Employees'

שכר
(מיליוני
לי)

Salary

ממוצע שכר
שכיר למשרת

(לי)
Average
Salaryper

הקודמת
Percent change
on a year earlier

משרות
ממוצע שכר
שביר למשרת

posts
)thousands)(IL. million)Employee's

post (IL.)
שכיר

Employees'
Average
Salary per

postsEmployee's
post

1961532.4146.4275XX1961
1962574.7182.23177.91.71962
1963615.5217.93547.19.51963
1964653.6260.13986.19.31964
11964622.6252.8406XX1964."
1965641.7305.94773.117.81965
1966638.9362.85680.419.11966
1967620.6353.55702.90.31967
1968676.9398.15889.13.21968
1969723.5445.26156.94.61969

מהשטחים עובדים eries*Newחדשה2סדרהכולל sIncl. workers from the admi
nisteredהמוחזקים territories

1968720.5427.5593XX1968
1969786.7490.86249.25.21969
1970828.6561.46775.3.S51970
1971875.3683.47815.615.41971
31972911.8814.78934.114.319723

IIX 1972909.5802.9882XX1972 IIX
*IIX 1973942.11,049.61,1143.626.31972 IIX4

מהשטחים עובדים כולל Excl.workersלא from the admi
nisteredהמוחזקים territories

1968716.5426.5595XX1968
1969772.9487.56317.96.11969
1970808.3556.26884.69.01970
1971842.1674.5S014.216.41971
31972870.1798.79183.314.419723

IIX 1972868.1787.3907XX1972 11X
IIX 1973893.21,025.61,1482.926.71973 IIX

' Chained data according to 1965 sample. 2 For difjeren
ces between the old and new series see introduction. 3 At
the beginning of 1972, the sample on which the data are based,
were changed and improved. Consequently fluctuations from
year to year should be calculated according to the indices and
not the absolute numbers; see introduction. * Average for
9 months; see introduction.

.1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים 1

ראה לקודמת החדשה הסדרה בין ההבדלים על 2
המדגם ושופר שונה 1972 בראשית 3 מבוא.
שינויים לחשב יש לגן, עליו. מבוססים שהנתונים
סמך על ולא המדדים סמך סל סמוכות שנים בין
ממוצע 4 מבוא. ראה המוחלטים; המספרים

מבוא. ראה חודשים; ל9
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כלכל* ענף לפי שכ>ר, למשרת ממוצע ושנו שכר שכירנ משוות  י"24/3. לוח
לחודש) (בממוצע

סמל
Employee'sשכירמשוות postsשכר

Codeבלבלי ענף
לייThouandsאלפים מיליוני
19711972IIX 19721I1X 197319711972

הכל 875.3911.8909.5942.1814.7סך 683.4

ודיג0 ייעור 40.938.139.032.219.9חקלאות, 18.2
לחק')0002 ושירותים למטעים (פרט 13.612.813.311.57.4חקלאות 6.5

הדרים03 5.64.64.83.92.9גידול 3.1
להדרים)04 (פרט מטעים 0.90.60.70.40.3גידול 0.3
לחקלאות05 5.7'10.29.59.38.6שירותים 5.4

ודיג0607 10.610.610.97.83.6ייעור 2.9

וחרושת)12 (כרייה 238.8245.2244.7249.6211.7תעשייה ;80.7
וחציבה10 4.84.84.84.56.7כרייה 5.9

יטבק1112 משקאות מזון, 35.337.337.041.723.5תעשיית 20.0
ועור1315 הלבשה טקסטיל, 51.161.752.153.535.8תעשיית 30.8

רהיטים16 כולל  ומוצריו עץ 9.29.49.410.27.1תעשיית 6.1
והוצל1718 דפוס ומוצריו, נייר 14.114.514.515.313.8תעשיית 11.4
ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיקה, גומי, 20.621.521.422.322.2תעשיית 18.8

אלמתגתיים21 מינרלים מוצרי 8.98.78.68.98.8תעשיית 7.9
מתכת2223 ומוצרי מתכת של בסיסית 34.536.636.832.434.2תעשייה 27.6
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד מכונות, 47.642.747.148.450.1תעשיית 44.1

שונות2729 ותעשיות יהלומיט 12.713.013.012.49.5תעשיית 8.1

ומים3 10.09.99.810.415.0חשמל 13.3

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 81.988.888.490.872.2בינוי 57.8
לבניין4041 ומשנה כללית 71.178.177.779.360.7קבלנות 47.7

ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 10.810.710.711.511.5עבודות 10.1

והארחה5 אוכל שירותי 72.673.573.777.059.6מסחר, 50.5
סיטוני50 27.527.727.529.328.2מסחר 24.1

קמעוני5156 23.723.023.022.817.1מסחר 15.0
והארחה5758 אוכל 21.422.823.224.914.3שירותי 11.4

ותקשורת6 אחסנה 58.560.160.161.281.2.תחבורה, 54.8
יבשתית6062 23.123.723.724.232.8תחבורה 23.2
ושירותים6367 תקשורת ואוירית, ימית 35.536.436.437.048.4תחבורה 31.7

לתחבורה אחרים
עסקיים7 ושירותים 59.964.864.371.169.3פיננסים 54.0
ניידי7072 דלא ונכסי ביטוח פיננסיים, 30.032.132.035.241.4מוסדות 31.4

ומשפטיים73 עסקיים 29.932.732.335.927.9שירותים 22.6

וקהילתיים8 ציבוריים 275.4294.9293.1312.7266.0שירותים 223.6
וביטחון8082 ציבורית 120.7128.0127.6132.4124.5אדמיניסטרציה 105.2

ומדע8384 מחקר חינוך, 83.591.490.599.779.6שירותי 64.8
בריאות85 38.841.441.244.039.9שירותי 35.1

אחרים8689 וקהילתיים ציבוריים 32.534.133.836.622.0שירותים 18.5

ואחרים92 אישיים 37.236.536.437.119.9שירותים 77.5
וספורט90 בידור אמנות, 8.78.88.89.36.5תרבות, 5.8

בית9192 למשק ותיקונים 8.38.98.89.86.8מוסבים 5.4
ובמוסדות93 בבתים 12.611.911.911.23.8שירותים 3.7

אחרים.9498 אישיים 7.66.96.96.82.8שירותים 2.7

בית. עוזרות כולל לא 2 המחזקים. מהשטחים עובדים כולל 1
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Table xii/24.  Employees' posts 1 salary and average salary per employee's
post, by economic branch (monthly average(

Economic branch

(ליי) שכיר למשרת ממוצע שכר
Average salary per employee's

post (IL.)

1973
IIX

1972
IIX

1972 1971

Salary

IL. million

IIX 1973 ' IIX 1972

TOTAL

Agriculture, forestryandifshing
Agriculture (excl. fruit growing and agriculture services)
Citrus groves
Fruit growing (excl. citrus groves)
Agricultural services
Forestry and ifshing

Industry (mining andmanufacturing)
Mining and quarrying
Food, beverages and tobacco industries
Manufacture of textiles, clothing and leather
Manufacture ofwood 8l wood prod. incl. furniture
Manufacture ofpaper £ paper prod. print. £ publ.
Manufacture of rubber, plastic, chemical products and
petroleum

Manufacture ofnonmetallic mineral products
Basic metal industry and metal products
Manufacture of machinery, electric equipment and trans
port equipment

Diamond industry and miscellaneous manufacturing in
dustires

Electricity and water

Construction (building andpublic works)
Construction  general £ special trade construct.
Public works and civil engineeirng works

Commerce, restaurants and hotels
Wholesale trade
Retail trade
Restaurants and hotels

Transport, storage and communication
Land transport
Air and sea transpotr, communication, post oiffces and
other services for transport

Financing andbusiness services
Financing, insurance and real estate services
Business and legal services
Public andcommunity services
Public administration and defence
Education, research and scientific services
Health services
Other public and community services

Personal and other services*
Cultural, recreational services and sport
Garages and repair services for households
Services in houesholds and institutions
Other personal services

1,114

884

1,876

882

727

1,513

893 781 1,049.6 802.9

20.021.4446521513667
7.58.2481579564708
2.93.2545623611825
0.30.2327392375549
5.76.5531601608761
3.63.3277339336427

208.3264.47568638511,059
6.68.41,2151,4011,3781,841
23.031.5567629623755
35.044.6602684673833
6.99.6556754734937
13.617.88079529411,158
22.029.59151,0341,0271,324

8.611.38831,0119981,282
34.036.47999339231,099
49.164.39261,0621,0421,329

737

1,510

643

1,331

11.0

19.5

9.4

14.9

70.489.9705813796990
59.074.2671777760936
11.415.79341,0701,0581,365

58.973.7695812799957
11.636.88761,0181,0051,256
16.920.2634744734890
14.416.6532630620694

80.2105.81,1581,3501,310.J727
32.642.11,2231,3841,3781,739
47.663.71,1161,3281,3071,718

68.194.29021,0691,0591,326
40.557.91,0451,2891,2661,647
27.636.37578538561,009

262.5■ 355.28129028971,136
122.6163.38729729611,123
78.3113.07768718651,133
40.049.89069649711,132
21.629.1569647639793

19.625.5470545537682
6.48.3663741736894
6.69.2647759747934
3.84.4289316320389
2.83.5355411399509

1 Incl. workers from the administered territoires. * Excl. domestic workers.
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של מדדים  י"ב/25. לוח
לחודש) (ממוצע כלכלי

שכיר משרות
Employees' posts

שכר
Wages

שכיר למשרת ממוצע שכר
Average wages per employee's

post

19711972
1972
IIX

1973
IIX197119721972

IIX
1973
IIX197119721972

IIX
1973
IIX

עובדיס כולל
המוחזקים 1968מהשטחים ממוצע הבסיס:  Indicesמדדים  Base: Average 1968 = 100.0 =

הכל .121סך 5126.5126.2130.5158.9190.5187.6245.1131.7150.5148.7187.7

ודיג ייטור 93.687.189.072.4125.5136.7137.7139.6134.3157.4155.4198.5חקלאות,

וחרושת) (ברייה 125.1128.5128.3131.5164.9194.3190.3242.7131.7150.3148.2184.6תעשיה

ומים 106.4105.6104.9111.1163.2184.0183.2240.0158.8174.2174.5203.0חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

צבוריות)
143.7155.9155.2159.5182.2227.7222.1283.6126.8146.1143.0177.7

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

121.4122.8123.2126.9158.5187.8185.5231.8130.6153.0150.4182.9

ותקשורת אחסנה 120.3123.4123.3125.7169.2202.5200.1263.5140.7164.2162.3209.0תחבורה,

עסקיים ושירותים 127.2137.6136.4151.4160.5205.7202.2279.6126.3149.3148.1184.9פיננסים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

117.7126.0125.3133.6152.9182.0179.6250.2129.9144.3143.3181.5

ואחרים אישיים 124.4122.0121.9124.6147.8168.2165.7.21S0118.7137.8135.8172.4שירותים

עובדים כולל לא
המוחזקים מהשטחים

הכל 117.5121.4121.1124.8158.1187.2184.6240.3134.6154.2152.3192.6סך

ודיג ייעור 80.074.675.565.1117.5125.1125.5136.1146.7167.5166.0208.9חקלאות,

וחרושת) (כרייה 121.5123.4123.5123.8163.5190.3187.5236.2134.6154.4151.8190.6תעשיה

ומיס 106.4105.6104.9110.9163.2184.0183.2240.0158.8174.2174.5216.3חשמל

ועבודות (בנייה בינוי
צבוריות)

121.6124.3123.8123.9169.9202.9198.0248.9139.8163.1159.8200.8

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

119.6120.7120.9122.9157.8186.4184.0228.2131.9154.4152.0185.5

ותקשורת אחסנה 119.0122.3122.0124.9168.9202.1199.5263.6142.0165.4178.0211.0תחבורה,

עסקיים ושירותים 127.2137.6136.4151.0160.5205.7202.2279.3126.3149.3148.1184.7פיננסים

צבוריים שירותים
וקהילתיים

117.1125.3124.5132.8152.7181.6179.2242.3130.4144.9143.9182.2

ואחרים אישיים 123.2119.7120.0121.0147.1166.2164.0211.2119.4138.9136.8174.3שירותים
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Table xii/25.  Indices of employees' posts, wages and average wages per
employee's post, by economic branch

שכיר משרות
Employee's posts

שכר
Wages

שכיר למשרת ממוצע שגר
Average wages per employee's

post

197019711972
1973
IIX197019711972

1973
IIX

197019711972
1973
IIX

קודמת שנה לעומת שינוי arwPercent change on previous year
Including workers from the
Administered territories

5.35.611.4 3.6 4.121.719.230.78.515.414.326.3TOTAL

1.01.27.2 17.6 6.917.78.97.010.118.917.230.0Agirculture, forestry and
ifshing

5.55.613.9 2.0 2.720.317.326.98.013.914.124.4Industry (mining and
maoufacturing(

1.00.47.6 5.7 0.836.812.731.06.437.49.723.9Electricity and water

12.310.723.5 2.7 8.523.525.027.810.210.715.224.4Construction (buildingand
public workes(

2.64.314.5 4.5 1.214.518.525.211.69.817.219.8Commerce, restaurants
and hotels

2.46.414.8 1.9 2.623.819.731.912.116.516.733.4Transport, storage and
communications

7.87.816.7 10.6 8.221.728.238.48.312.918.225.1Financing and business
services

3.86.212.0 6.7 7.124.819.035.37.817.711.126.5Public and community
services

15.40.525.8 1.9 2.25.613.830.19.16.116.127.0Personal andother services

Excluding workers from
the administered territories

4.64.214.1 3.0 3.321.218.430.39.016.414.426.STOTAL

1.00.76.4 14.0 6.714.16.510.27.724.714.228.3Agirculture, forestry and
ifshing

4.44.113.5 2.4 1.619.816.425.58.315.214.722.5Industry (mining and
manufacturing(

1.00.47.6 5.7 0.836.812.731.06.437.49.723.9Electricity and water

7.85.221.6 0.3 2.220.219.425.612.714.316.725.4Construction (building and
public works(

2.53.614.5 2.0 0.914.318.124.511.810.417.122.0Commerce, restaurants
and hotels

2.95.614.2 2.5 2.823.719.732.111.717.116.528.9Transport, storage and
communications

7.87.816.7 10.6 8.221.728.238.48.312.918.227.0Financing and business
services

3.65.911.9 6.6 7.024.818.935.38.017.811.126.9Public and communal
services

16.91.326.6 0.7 2.85.213.020.88.36.516.320.1Personal and other services
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Registered unemployment רשומה אבטלה

בלשכות מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי הרשומים,  י"ב/26. לוח
התעסוקה1 שירות של למבוגרים העבודה

Tabzle xii/26.  Registered workseekers and daily average of unemployed at
adult labour exchanges of the employment service 1

למבוגריט העבודה בלשכות עבודדהרשומים מובטליםממוצקדורשי של יומי
Registered at adult labour exchangesWorkseekersDaily average ofunemployed

הכל הבלנשיםגבריםסך הכלנשיםגנריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

194918,91215,8353,0776,351795 5,556
195022,55118,8163,7355,908
195126,723■ 21,9794,7446,3371,060 5,277
195229,43624,3955,0419,4131,491 7,922
1953 .42,18036,0456,13517,6802,443 15,237
195436,10730.4075,70013,4552,133 11,322
195532,07726,2515,82610,7332,023 8,715
195637,60130,6486,95312,2902,436 9,854
195739,66731,9487,71912,5132,604 9,909
195832,80825,3237,4859,3282,323 7,005

: 21959 ■29,02221,2427,7807,3772,093 5,284.
1960134,58744,671 89,91625,79218,2247,5686,0421,839 4,203

51961124,63244,808 79,82429,15919,2379,9225,1432,008 3,135
1962138,15350,740 87,41329,96419,34310,6214,6021,942 2,660
1963142,79554,082 88,71329,18718,57010,6174,0321,788 2,244
1964137,82953,443 84,38627,90317,61710,2863,3991,528 1,871
1965142,41256,496 85,91627,98017,52510,4553,2001,417 1,783
1966166,87958,868 108,01137,87626,20011,6757,9302,388 5,542
"1967183,86657,547 126,31955,78842,13313,65513,5253,491 10,034
1968174,25065,105 109,14539,15926,94112,2185,7091,825 3,884
1969155,70767,856 87,85127,17416,21210,9622,3951,019 1,376
1970149,94769,053 80,89423,88713,31110,5761,595751 844
1971136,47564,337 72,13819,45110,5168,935938415 523
1972133,61664,870 68,74618,530■ 9,8448,686744330 414

51973133,61664,870 68,74616,9039,1667,737879381 498

1 Data up to 1959 relate to registrations in the exchanges
aiffliated to the "Center of Labour Exchanges". Since January
1954, data include registrations of nonJews in labour exchanges
which were under the direct control of the Ministry of Labour.
2 Since 1959 ,labour exchanges did not register handicapped
who worked 5 days a week. 3 Since 1961, the number of
workseekers includes those who applied to the labour exchanges
but were not registered as unemployed. 4 Incl. East Jerusa
lem from October 1967. 5 Data for 1973 are not comparable
with previous data, because registration procedures in labour
exchnages were altered  see introduction.

העבודה בלשכות לרישום מתייחסים 1959 עד הנתונים 1

1954 בינואר החל העבודה". לשבות ל"מרכז מסונפות שהיו
העבודה בלשכות לאיהודים של הרישום גם נתונים כוללים
ב1959 החל 2 העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו
ימים 5 עבדו אשר המוגבלים את העבודה לשבות רשמו לא
העבודה דורשי במספר כולל ב1961 החל 3 בשבוע.
אבטלה. להם נרשמה ושלא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם
נתוני 5 .1967 באוקטובר החל ירושלים מזרח כולל *
שינוי בגלל קודמים נתונים עם השוואה. בני אינם 1973

מבוא. ראה העבודה. בלשכות הרישום סדרי
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שירות של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י"ב/27. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה,

Table xii/27.  Daily average of unemployed in adult labour exchanges of the
employment service, by sex, section, district, subdistrict and average monthly

unemployment days per unemployed

21973 1972 1971 1970 11969 1965 1962

ageaverDailyיומיממוצע
הכל 4,6023,2002,3951,595938744879TOTALסך

2,6601,7831,376844523414498Malesגברים
1,9421,4171,019751415330381Femalesנשיט

Sectionמדור
חופשיים מקצועות 75596032232224Liberalנעלי professions

1021698550351168104103Clerksפקידים
בתעשייה 40424914196543446Industryעובדים

ועבודות בבנייה 1861379235121019Bundingעוכרים and public works
ציבוריות

בתחבורה 16715411376575433Communicationsעובדים
ובבתי מלון בבתי 87757341191020Hotelsעובדים and restaurants

/^ /if*

מקצועיים בלתי 2,6621,8281,366964605510634Unskilledפועלים workers

ונפה Districtמתיז andsub district

428288354296193169115Jerusalemירושלים

Northernהצפון
178875637161114Zefatצפת
70514222111013Kinneretכנרת

496445230151584466Yizreelיזרעאל
32227016677485150Akkoעכו

Haifaחיפה
712419387200834880Haifaחיפה
13617712394686248Haderaחדרה

Centralהמרכז
16610710684454240Sharonהשרון

תקוו; 1971157136242337Petahפתח Tiqwa
1881265535282833Ramlaרמלה

214161153114624249Rehovotרחובות

אביב 1,05749831818110159146Telתל Aviv

Southernהדרום
235220199152695586Ashqelonאשקלון

שבע 203236135125132100102Beerבאר Sheva

lysלמובטלבחודשאבטלהימיממוצע per unemployedMonthly average unemployment d:

הכל 5.04.03.22.61.8סך 2.11.5TOTAL
4.63.73.22.61.8גברים 2.11.6Males
5.64.43.32.71.7נשים 2.01.4Females

Incl. East Jerusalem, since October 1967.
See note 5 to Table XII/26.

.1967 באוקטובר החל ירושלימ מזרח כולל 1

יב/26. בלוח 5 הערה ראה 2
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עבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו עבודה דורשי  י"ב/28. לוח
לחודש רישום וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות של וגוער למבוגרים
Table xii/28.  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

U973 1972 1971 1970 1967 1965 1962

Adult labour exchanges למבוגרים עבודה לשכות

TOTAL

Males
Females

Section
Liberal professions
Clerks
Industry
Building and public
works

Communications
Hotels and
restaurants

Unskilled workers

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Registration
days per month
0 days
1to 6 days
7 to 12 days
13 to 18 dyas
19 days and over

16,903 18,530 19,451 23,887 55,788 27,980 29,964

9,166
7,737

318
1,696
905
377

558
327

1,848
2,402
2,745
3,198
3,707
3,003

2,772
13,830

188
60
53

9,844 10,516 13,311
8,686 8,935 10,576

307 242 241
1,609 1,845 2,314
1,012 1,173 1,519
421 530 755

623
363

2,143
2,700
2,968
3,596
3,847
3,276

660
427

742
567

42,133
13,655

568
4,923
5,040
5,328

1,951
1,088

2,276
2,598
3,186
3,783
4,332
3,276

2,694
4,009
3,532
4,555
5,215
3,882

8,028 7,857 8,782
10,129 11,027 13,776

257 368 831
66 106 272
50 93 226

3,636
11,367
9,819
10,300
12,326
8,340

7,314
30,280
8,532
4,225
5,437

17,525
10,455

295
2,971
2,151
1,829

866
587

12,722 14,195 14,574 17,749 36,890 19,281

1,964
5,822
4,291
5,143
6,274
4.486

7,784
16,527
2,183
885
601

19,343
10,621

329
2,988
2,627
2,073

756
512

20,679

2,287
6,476
4,635
5,587
7,179
3.800

6,377
17,763
3,330
1,394
1,100

הכל סך
גברים
נשים

מדור
חופשיים מקצועות בעלי

פקידים
בתעשייה עובדים

ועבודות בבנייה עובדים
ציבוריות

בתחבורה עובדים
ובבתי מלון בבתי עובדים

אוכל
מקצועיים בלתי פועלים

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרנז
אביב תל
הדרום

לחודש רישום ימי

ימים 0
ימים 6 עד 1

ימים 12 עד 7
ימים 18 עד 13
ומעלה ימים 19

esYouthלנוערעבודהלשכות labour exchang

הכל 7,8517,6009,4116,2775,2844,8594,217TOTALסך

4,0633,9935,1943,4072,9292,7832,535Boysנערים
3,7883,6074,2172,8702,3382,0761,682Girlsנערות

Districtמחוז
828711837732664750563Jerusalemירושלים
1,0101,0701,447926790795625Northernהצפון
1,2329701,037843765668590Haifaחיפה

1,6871,9102,1881,3988421,010897Centralהמרכז
אביב 2,2801,6782,3771,3271,234806774Telתל Aviv
8141,2611,5251,051990830768Southernהדרום

1 See note ' to Table >01/26. יב/26. בלוח 3 הערה ראה 1
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לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  י"ב/29. לוח
ומין גיל קבוצת

Table xii/29.  Persons registered at the adult labour exchanges of the
employment service, by age group and sex

Age group

65 +

Percentages

גיל קבוצת

5564 4554 3544 2534 1824
Total הבל סך

אלפים
Thousands

Total
1.9
1.2
1.4
1.5
2.0

Males
3.0
2.0
2.2
2.5
3.5

Females

7.7
5.4
4.8
4.6
5.3

9.8
7.3
6.3
5.9
6.8

12.6
8.7
8.6
8.8
10.3

12.4
8.6
8.3
8.5
9.8

16.4
12.1
11.8
12.3
13.6

14.6
11.1
10.8
11.1
12.5

21.6
28.9
27.7
27.2
20.5

22.6
30.1
28.9
28.2
21.2

39.8
43.7
45.7
45.6
48.3

37.6
40.9
43.5
43.8
45.6

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הבל סך
142,412
149,947
136,475
133,616
126,732

גברים
85,916
80.894
72.138
68,746
68,783
נשים

1965
1970
1971
1972
1973

1965
1970
1971
1972
1973

0.219.012.74.40.4ג196556.496100.043.3
197069,053100.046.927.613.18.93.10.4
197164,337100.048.226.313.09.03.10.4
1972 ~64,870100.047.626.213.59.23.10.4
59,949100.051.219.114.710.93.60.5?י1973

ותעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  י"ב/30. לוח
ומין * לידה יבשת לפי

Table xii/30.  Persons registered at the adult labour exchanges of the
employment services, by continent of birth ' and sex

Continent of birth לידה יבשת
אירופתאמריקה
EuropeAmerica

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

ישראל!
Israel'

Total הכל סך

Percentages אחוזים אלפים
Thousands

הכל Totalסך
1965142,412100.017.953.029.11965
1970149,947100.029.851.818.41970
1971136,475100.033.247.819.01971
1972133,616100.033.443.023.61972
19732 126,732100.036.334.729.01973

Malesגברים
196585,916100.018.953.627.51965
197080,894100.028.952.518.61970
197172,138100.032.348.419.31971
197268,746100.032.443.224,41972
1973266,783100.034.635.729.71973

Femalesנשים
196556,496100.016.452.031.61965
197069,053100.030.851.018.21970
197164,337100.034.247.118.71971
197264,870100.034.342.822.91972
1973259,949100.038.233.628.21973

. Israel bom include nonJews. 2 Incl. 45,929
registered, thereof 24,382 males who are not detailed.

45,929 בולל 2 לאיהודים. בוללים ישראל ילידי 1

פורטו. שלא גברים 24,382 מהם רשומים,
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לשכות דדן נענו שלא והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע  י"ב/31. לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה

Table xii/31 . Monthly average of requests, referrals and unfulfilled
requests by adult labour exchanges of the employment service, by section

בלתיתחבורהמקצועות
הכל מקצועייםשירותיםבנייהתעשייהפקידיםחופשייםסך
TotalLiberalClerksIndustryBuilding

1^ר511 1ורד1רר1*/י*
ServicesUnskilled

professions
nicationsworkers

בישראל מלשכות Referralsהפניות from labour exchanges in Israel
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
196928,0031712,1182,0391,20171865521,101
197024,4121862,0991,66085962758718,394
197122,1262701,9491,39462166048616,748
197221,5762701,7401,09646658839017,026
197317,6892691,73897040052235213,446

Requestsהזמנות
196529,3912942,1953,23025074411,29419,430
196930,3542372,0583,3082,30946391221,067
197030,7194502,0823,2092.26048281922,173
197135,1015982,4873,5972.39846875924,707
197235,3796642,7993,8672,05147284224,684
197330,3264292,7633,0741,71346976421,114

באמצעות שבוצעו lgCSRequestהזמנות fuliflled through labour excha
בשטחים העבודה inלשנות the administered territories

19704,85096950_3,804
19717,6041318436,630
19727,334136691_6,507
19735,56212256414,875

של8 Unfuliflledנענוהזמנות requests
19653,82688348937438592541,702
19693,661691581,168 ■456401561,620
19704,7622792091,4964131191272,120
19717,1353603792,099919582153,166
19728,4873925992,344818812663,987
19736,8201865331,662559912813,508

Strikes and lockouts והשבתות שביתות
שאבדו עבודה וימי ומושבתים שובתים י, והשבתות שביתות  י"ב/32. לוח

Table xii/32.  Strikes and lockouts 1, strikers and lockedout and work days lost
והשבתות ומושבתיםשביתות שאבדושובתים עבודה ימי
Strikes andStrikers andWork days
lockoutsLockedoutlost

196013514,42049,3681960
196112526,184122,8971961
196214437,588241,8221962
196312686,475128,0011963
196413647,168100,9121964
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
1968J0042,14671,7891968
196911444,496102,1621969
1970163114,941390,2601970
2197116988,265178,61219712
3197216887,309 236,05819723
197396122,348375,0231973

1 Excl. slowdown strikes and parttime stirkes; in 1973,
52 such strikes were registered. 2 See introduction.
3 As of 1972, excl. strikes with less than 10 days lost.

ב1973 חלקיות; ושביתות האטה שביתות בולל אינו 1
מ1972 החל 3 מבוא. ראה 2 כאלו. שביתות 52 נרשמו

עבודה. ימי ב!10 פוזות בהן שאבדו שביתות נכללו לא
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ומושבתים, שובתים מספר השביתה, משן לפי והשבתות1, שביתות  י"ב/33. לוח
כלכלי וענף סיבה

Table xii/33.  Strikes and lockouts 2, by duration, number of strikers and
lockedout, cause and economic branch

Percentagesאחוזים

19721973

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork daysStrikes andWork days

■    
lockouts Lostlockoutslost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ההשבתה או השביתה Durationמשך of strike or lockout
שעות 6 עד 26.23.720.80.82toמשעתיים 6 hours

אחד עבודה יום עד שעות 30.318.724.017.36מ6 hours to one work day
ימים 3 עד 218.49.717.715.62to 3 days
ימים 6 עד 413.716.912.58.84to 6 days
ימים 9 עד 74.83.64.22.37to 9 days
ימים 14 עד 102.41.211.512.010 to 14 days
ימים 24 עד 151.815.63.134.915 to 24 days
ימים 49 עד 251.828.25.28.225 to 49 days
ויותר יום 500.62.41.00.150 days and over

ומושבתינ שובתים lockedoutNumberמספר o f strikers and
1103.00.14.20.1110
115024.41.916.71.01150
5110018.55.112.51.251100
10120014.93.417.73.3101200
20150017.815.027.114.6201500
5011,000r7.311.25011,000

1,0012,0002/ aJ7457.33.21,0012 000
3.133.92,0015,000ו2,0015,000
5,000+c4.131.55,001 and more

Causeסיבה
אחרים ותשלומים עבודה 38.742.649.073.0Wageשכר rates and other payments

הסגמי איחתימת או 14.97.125.023.2Workהפרה agreements broken or not
signedעבודה

שכר 2.40.03.20.2Withholdingהלנת ofwages
עובדים 7.71.55.20.6Dismissalsפיטורי of workers

והשבתות אחרות 36.348.814.63.0Otherסיבות causes and lockouts

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור ,1.20.11.00.3Agricultureחקלאות' forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 36.346.127.112.9Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים 0.62.10.4Electricityחשמל and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 1.22.31.00.2Constructionנינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,3.00.33.10.7Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אחמנה ,22.614.724.02.4Transportתחבורה, storage and communica

tion
עסקיים ושירותים 1.83.72.10.1Financingפיננסים and business services

וקהילתיים ציבוריים 31.530.334.476.0Publicשירותים and community services
ואחרים אישיים 1.82.54.21.7Personalשירותים and other services
אחד מענף ביותר שביתות


1.05.3Strikes in more than one branch

1 See notes to Table >01/32. יב/32. ללוח הערות ראה 1
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חקלאות "ג. י פרק

זרוע שטח על מחושב לדונם ממוצע יבול
ברוטו.

מקורות
שדה, גידולי נתוני מבוססים תשל"ג מאז
החצי המפקדים שני על דגים ובריכות מטעים
לתקופה מתייחס אחד מפקד הלשכה. של שנתיים
עד מרם לתקופה והשני פברואר עד ספטמבר
מופנים אלה מפקדים של השאלונים אוגוסט.
אל והמושבים, הקיבוצים של המרכזים אל
לא ביישובים מוכתרים או מועצות ראשי
אחרים ביישובים חקלאיים ועדים אל יהודיים,
שדה גידולי .המגדלים פרטיים חקלאים אל או
גידולים מספר ועל מטעים על הנתונים את וגן.
משלימים אלה ממפקדים המתקבלים אחרים
אחרים. ומקורות ייצור ממועצות מידע סמך על
וגן שדה גידולי של ההיסטוריים הנתונים
על הנתונים ואילו דומים, ממפקדים התקבלו
של שנתי עידכון ע"י נתקבלו המטעים שטחי
ייצור ממועצות מידע סמך על בסים נתוני

אחרים. וגורמים

פיתוח מנהל מאת מתקבל יער נטוע שטח
הקרקע.

האומדנים שדה. גידולי של ממוצעים יבולים
משקים של עונתי סקר על בעיקר מבוססים

לפחות. דונם 10 המגדלים
של פוטנציאליות אפשרויות על נתונים
,1969  20 בשנתון פורסמו בקרקע שימוש

.312 עי
בשנתון הופיעו ההדרים שטח על נתונים
המשמש שטח ועל ,312311 ע"ע 1970  21

.318 ע' ,22 בשנתון 

הייצור וערן ייצור
י''ג/17) עד י"ג/12 (לוחות

הגדרות
וצריכה 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 להל?) (ראה ביניים תוצרת גם כולל
ובלעדיה. ביניים תוצרת עם הייצור מובא י"ג/17

מתפרסמת השוטפת החקלאית הסטטיסטיקה
במו חקלאית". ''סטטיסטיקה בירחון חוהש ג!די
(5 מס' ה', (כרך 1974 ממאי זה לירחון סף
עם תשל"ג שנת לכל הסדרות עיקר סוכמו
ההיסטורי המעקב ההיסטוריים. מהנתונים חלק
(1968/69) תשכ"ט ועד המדינה קום מאז המלא
הלש של המיזחדים הפרסומים בםידרת הופיע

ו327. 326 מס' כה,
הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
בפירסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
לסטטיס המרכזית הלשכה של 21 מם' טכני
הסדרות, לרוב עדיין המתאים זה, תיאור טיקה.
המת והשלמות תיקונים לאחר להלן תומצת
האחרונות. השנים 10 התפתחות מתוך חייבים
ודיג. ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
מתשכ"ח ירושלים מזרח את כוללים הנתונים

ואילך.
החדש ד.סיווג סמך על נערכים הלוחות
בגידולי בוטנים נכללים לפיו הכלכלה, ענפי של
כתת מופיע זשלחין), (בעל מקשה ואילו שדה,
אדמה תפוחי "ירקות, הראשית בקבוצה קבוצה

ומקשה".
שנים הן בלוחות השנים אחרת, צוין לא אם

באוקטובר. באחד המתחילות חקלאיות'

ויבולים שטח
י"ג/11) עד >"ג/2 (לוחות

הגדרות

ברוטו". המעובד ל"שטח מתייחס שטח
במקרה וכוי, תעלות פנימיות, דרכים הכולל
שווה דגים, ובריכות רבשנתיים גידולים של
של במקרה הפיסי. לשטח המעובד השטח
כמספר הפיסי השטח נרשם שנתיים גידולים
עובד (או השנה במשך נזרע שהוא הפעמים

נע). כרב של במקרה
עד י"ג/2 בלוחות המעובד השטח נתוני
מחוץ ומטעים עזר משקי גם כוללים י"ג/6
זיתים וכרמי ביערות חרובים (כגון למשקים

אימונים). בשטחי
לשטח (או הזרוע לשטח מתייחסים הנתונים

שנקצר. לשטח ולא המעובד)
השקיית נכללת השנתון בלוחות עזר. השקיית
מובא העזר השקיית של פירוט בבעל. עזר

לישראל. הסטטיסטי הירחון בלוחות
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שמובאים כפי ההדרים מדדי בי? הפרשים
חישוב .שלמטרת מכך נובעים י/12 ובלוח כאן
כמוצר הדרים זן כל נחשב י/12 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
מחי  י' בפרק שמובא כפי החקלאית' התפוקה
המחי מדדי בהגדרה. משוני בעיקר נובעים רים'
החק הייצור לכל מתייחסים כאן המובאים רים
מתייחסים יי' בפרק המחירים מדדי ואילו לאי,
מחיר מדד כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת רק
שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחס הייצור

השיווק. לתקופת מתייחס התפוקה מחירי
בשנתון הופיעו הדר בפרי פגעים ,על נתונים

.391390 ע"ע ,24

וסדרות חקלאית תוצרת ריכוז
בו הקשורות

י"ג/24) עד י"ג/18 (לוחות

הגדרות
התוצרת את כולל חקלאית תוצרת ריכוז
הנדונה כשינה הושלם החקלאי במשק שייצורה
באמצעות לאכסון או ריכוז לנקודות והועברה
ההג לכך' בהתאם המוכרים. השיווק צינורות
בצינורות חקלאית תוצרת ריכוז כוללת דרה

.. הבאים
וירקות פירות של סיטוני שיווק .1

ומיון ריכוז תחנות .2

טרייה תוצרת יצוא .3

שימור, (שחיטה, תעשייה במפעלי קבלה .4

וכד') מיצוי חלב, תוצרת
ארוכה. לתקופה וקירור) (איסום אכסון .5

מתייחסים תשל"ג לפני שהנתונים לציין יש
בין ההפרש ל"ריכוז'/ ולא מאורגן" ל"שיווק
המאורגן שבשיווק, מכך נובע המונחים שני
מהאיסום ההוצאה בזמן נמדדת לאיסום תוצרת

הכניסה. בזמן במקום

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

בנקודת היצרן במחירי ניתן הייצור ערך
עבור הסיטונאי השוק שהיא הראשונה, המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק

וי"ג/16). י"ג/15 (לוחות ייעוד .

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 רכת

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 פירות, ייצור של האומדנים
השדה גידולי ומרבית דגים ביצים, חלב, בקר,
תוצרת" "ריכוז הסדרה על בעיקר מבוססים
לנתונים להלן). (ראה בה הקשורות וסדרות
אומדנים מוסיפים גבוהה, מהימנות בעלי אלה,
ותוצרת עצמית צריכה פרטיות, מכירות של

ביניים.
נאמד אחרים שדה גידולי מספר של הייצור
הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת ע"י

הכפלת ע"י תשכ"ט עד חושבו הכמות מדדי
של הקבועים במחירים שנה בכל הכמויות
בל להצגת בסיס גם המשמשת תשכ"ח שנת
הכמות מהדי מתקבלים תש"ל, מאז הםידרה.
נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור ע"י

תשכ"ח. בסיס על והמחושב למדד למפייר)
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
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במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי ת9וקת
וכד' בניקוז קרקע, בהכשרת בייעור, צעירים,
בזה כלול לא החקלאות. ענף ע"י המבוצעים
החק ב"ייצור שנכלל החי באינוונטר השינוי

לאי".

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

חישוב ושיטות מקוריו:
י"ג/17. בלוח b מטור מתקבל חקלאי ייצור

פיתוח ממינהל מתקבלת השקעה נכסי תפוקת
ניקוז קרקע, הכשרת לייעור' (בייחס הקרקע
עיבוד הוצאות של נורמטיבי חישוב וע"י וכד')

צעירים. מטעים
גלובלי באומדן מתקבלות הקנויות התשומות
לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד לכל
תשו יבוא הבאים: המקורות בעיקר משמשים
אספקה וזרעים); מספוא (גגון לחקלאות מות
תפוקת ודשנים); כוספות (כגון מקומי מייצור
נתונים המים; גציבות ע"י שנאמרה כפי המים
(כגון הייצור וממועצות המשווקים של מסקרים
כספיים דו"חות אריזה); וחומרי הדברה חומרי
המ ניתוח המקומיות? והרשויות הממשלה של

שונים. וארגונים משקים של אזנים

שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחת
ההשקעות סידרת ,על המבוסס המתמיד, המלאי

הלשכה. ע"י הנערבת בחקלאות

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. לדמי ריבית
על הנתון ישראל. מקרקעי ממינהל בעיקר
היישובים. מאזני על ומתבסס גלמי הוא ריבית

מתקב ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
ההגירה ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על לים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה

שחי היא מטבתיים בבתי חיים בעלי שחיטת
בפי הנמצאים המטבחיים בבתי חיים בעלי טת

הוטרינרי. השירות קוח

חישוג ושיטות מקורות
ירקות של ריכוז על הנתונים וירקות. פיירית
של חודשי סקר ידי על בעיקר נאספים ופירות
אספקת על הנתונים המורשים. הסיטונאים
סקר על מבוססים לתעשייה' וירקות פירות

בדבר. הנוגעים המפעלים כל של שנתי
ליצזא המאורגן השיתק נתוני הדרים.
במועצה מקורם יג/19 בלוח ולתעשייה למ,אכל
עצמית צריכה על נתונים הדר. פרי לשיווק
משלים. אומדן ע"י מתקבלים פרטיות ומכירות
נתונים פי על נאמד הייצור זית. ושמן זיתים
החקלאות. ומשרד הזיתים ממועצת המתקבלים
התוצרת ריכוז נתוני וביצים. עופות חלב,
והלול. החלב מועצות של מדיווחים מתקבלים

הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
הטי לפי שנשחט ראש גל 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
מאגף חודש מידי מתקבלים הנתונים דגים.

החקלאות. משרד של הדיג

מחקלאות הכנסה
וי''ג/26) י"ג/25 (לוחות

הגדיות
לענף מתייחסים החקלאות ענף חשבונות
בסיווג שהוגדר כפי זדיג ייעור החקלאות,

הכלכלה. ענפי של האחיד
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
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השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר שנתי החצי
מרישומים משלימים אלה ממצאים המעובד.

צאן. לגבי בעיקר שונים,
על לרוב מבוססים ההיסטוריים 'הנתונים
ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי עיהכון
משרד ושל מקצועיים ארגונים של רישומים

החקלאות.
סט סמך על בעיקר נאמד הלול איטונטר
משרד עם ובהתייעצות דגירה, של טיסטיקות

החקלאות.

למ העיקריים 'המקורות חקלאיות. מכונות
מפקד ממצאי עידכון הם בתשל"ג המכונות צבת
החקלאות. משרד ורישזמי תשל"א החקלאות
עידכון על בעיקר חסידיה התבססה בעבר גם
נתונים בעזרת מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. ממשרד שוטפים מינהליים

של החלוקה אומדן בחקלאות. מים צריכת
השונים' הענפים לפי בתקלאות' במים השימוש
בהת לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה ע"י נעשה
של שוגים ומומחים המים נציבות עם ילעצות
זו לחלוקה העיקרי הבסיס החקלאות. משרד
הגידולים של המושקה השטח על הנתונים הוא
הממוצעת המים צריכת 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 הצריבה בחלוקת
הצריכה ונורמות המספוא סוג בחשבון חים

השונים. החיים בעלי של לראש

מייצור דשנים על הנתונים דשנים. צריכת
מיו דשנים ועל מהייצרנים, מתקבלים מקומי

החקלאות. ממשרד באים

הנתונים הצומח. להגנת הדברה חומרי
הצומח להגנת המחלקה ידי על נמסרים
רשימות סמך על בעיקר החקלאות, משרד של

מנהליות.

מדדים
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי
הערך באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/25) (לוח

הקודמת. השנה במחירי
הקנו התשומות של והכמות המחיר מדדי
ע"י תש"ל שנת מאז חושבו י"ג/26) (לוח יות
בסיס על למדד השנתיים השינויים קישור

תשכ"ח.

המשנה עגפי חשגונות
י"ג/32) עד י"ג/27 (לוח

הגדרוו?
ההגדרות אותן משמשות המשנה לענפי

החקלאות. ענף כל עבור לעיל שתוארו

ומקורות שיטות
נערכו זה בשנתון המשנה ענפי חשבונות
המכון נתוני את המשלבת חדשה, שיטה לפי
הסטטיס עם י החקלאי המשק רווחיות לחקר

הלשגה. של המיצרפית טיקה
המשמשים מהנתונים נלקח התפוקה ערך

החקלאי. הייצור ערך של הםידרה להכנת
ו תשל"א בשנים התשומות על הנתונים
הייצור הוצאות הכפלת ע"י חושבו תשל"ב
בסקרי שנתקבלו כפי וכו'), טונה (דונם, ליחידה
הלשכה. לנתוני בהתאם היחידות במספר המכון,
תשל"ב מנתוני חויצו תשל''ג בשנת ההוצאות
שינויים בתפוקה, שינויים מחיר, מדדי בעזרת
על מיצרפיים ונתונים הייצור גורמי במספר
להזנת תערובת כגון שונות, תשומות מכירת
חומרי מכירת השונות' בשלוחות חיים בעלי

ובדומה. הכותנה מועצת ע"י הדברה

ייצור אמצעי
י"ג/38< עד י"ג/33 (לוחות

חישוב ושיטות מקורות
אינ מבוסס תשל"ג מאז חיים, בעלי מס9ר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר וונטר

ה, א פרסומים סירות וכו'. החלב רפת ענפי ושל כותנה גידול של סובר' 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.
Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics,
Tel Aviv, 1967.
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השנתי ייצורם שערך וכוי עזר משקי לרבות
בתשל"א. ל"י מ2,000 פחות היה

למשקים מתייחסים וי"ג/42 י"ג/40 לוחות
הק חקלאיות יחידות דהיינו בלבד, משפחתיים
יותר לא אך יותר, או אחד בית למשק שורות
ל"י 2,000 השנתי ייצורם ושערך מחמישה

בתשל"א. ומעלה

של היישובים סיווג לפי מוינו יישוב צורות
ליי ומושבים קיבוצים חולקו בנוסף, הלשכה.
משרד בטיפול (בד"כ ביסוס שלאחר שובים
בטי (בד"כ ביסוס שלפני וליישובים החקלאות)

היהודית). הסוכנות פול

חק יחידה לגל בנפרד נאמד הייצור ערך
חיטה, (שטח ייצור גורם כל הכפלת ע"י לאית,
בנור השונים) החיים בעלי ומספר וכוי שעורה

ליחידה. הייצור ערך של מתאימה מה

תשל"א החקלאות מפקד
י"ג/42) עד י"ג/39 (לוחות

כללי חקלאות מפקד התקיים 1971 בשנת
השונות והיחידות המשקים כל בו שנפקדו
בשנת חקלאית פעילות שקיימו (כ000'43)

תשל"א.
המשק שטח 1יצול ,על נתונים נאספו במפקד
החיים, בעלי על וכד'), וגן שדד. גידולי (מטעים,
אוכלוסיית על וכן ומגונות, ציוד מבנים, על

ותעסוקתה. המשקים
פרסו בסידרת מתפרסמים המפקד מימצאי
נכללו הראשונים הכרכים ובשני מיוהדת, מים
רק איפוא, מובאים, כאן מתודולוגיים. הסברים
בשנתון. הלוחות 4 להבנת הדרושים ההסברים

ו י"ג/39 לוחות סטטיסטית. אוכלוסייה
החקלאיות היחידות לכל מתייחסים י"ג/41

פרסומים

טגניימ פרסומים

♦* (מתודולוגיה) בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

.. (מתודולוגיה) ההדרים יבול תחזית (35)

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
מוקדמים סיכומים (1)

ותעסוקה אדם כוח (2)

וגן שדה גידולי (3)

חיים בעלי (4)

החקלאות משרד אזורי לפי סיכומים (5)

אחרים פרסומים
,1970/71 ,1969/70 לעונות הדר פרי יבול תחזית
הדר). פרי לשיווק המועצה עם (בשיתוף ,1972/73
המועצה עם (בשיתוף ,(1970) המשמש יבול תחזית

פירות). ולשיווק לייצור

מיוחדים פרסומים

(8)(1949/50) תש"י החקלאות מפקד
ומי הדרוזים הערבים, של המשקים  א' חלק

אחרים עוטים
(19)

(48)

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

1952) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה
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)

(1969) בישראל ההדרים מטעי (316)

(תש"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (326)
ו הלק  תשכ"ט)

(תש"ס סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (327)
וו חלק  תשכ"ט

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
בלבד. אנגלית
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מפתח גתוני חקלאית  י"ג/1 ליח

אתרת צוין לא אם חקלאית, שנה

מועסקים
בוזקלאות1

דונם] (אלפי מעובד Cultivatedשטח area (thousand dunams)(אלפים)
Employed in
agriculture1

£1 .o

>1 3
D O
*~ JS

inds)(thous

ytגידולי

ירקות,שדה
1§תפוחי(כולל :M?
SSאדמהשטח .O C

מזה:בריכותפירותומקשהבהכנה)מזה:
הבל £3דגיםאחריםהדריםFieldVegetaבהשקייהסך gya <j

הכל שכיריםפך
TotalThereof:cropsbles,CitrusOtherFisha8 STotalThereof:

irrigated(incl.potatoes,fruitponds.EJ 1employees
areamelons^ H

inand
preparapumpka .2
tion)insn

1,6503001,094106125230158053תש"ט

2,4803751,798190132245229469תש'"י

3,3504702,63618913325927106107תשי"א

3,4755402,67624813527530111133תשי"ב

3,5506502,65030813929435124148תשי''ג

3,5607602,63627916431135135163תשי"ד

3,5908902,63326319532037143195102.238.0תשט"ו

3,6859562,68128121332340147222100.836.7תשט"ז

3,8201,1002,75327924635241149231104.241.6תשי"ז

3,9401,1852,82327927537043159252115.141.3תשיח

4,1101,2402,94228230038546155279110.444.8תשי''ט
4,0751,3052,88226432839449159299121.1546.0תש"ך

"א 4,1501.3602,91526734041353162326127.653.0תשב
4,0401,4262,74528737041756165347125.946.5תשכ"ב
3,9701,4722,63130438542258170367112.6545.4תשב"ג

4,1071,4622,73930340242959175394109.946.8תשכ"ד
4,1281,5082,75730141042561174417114.445.6השכ"ה

41642660174440107.440.4]4,0321,5422,648308חשב"ו

4,1381,5882,74930741843159174462104.139.3תשכ"ז

4,1361,6162,72932141843457177496394.3332.5תשב"ח

4,1321.6622,7043424204335517852291.330.9תשכ"ט

4,1051,7202,6853464204205418053484.826.3תש"ל
4,1401,7202,695370420415561S454884.526.8תשל"א
4,1651,7652,6853964264195618355983.425.9תשל"ב

m57379.425.4\4,1701,7602,71235442144056תשל"ג
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Table xiii/1 . Agriculture  key data

Agricultural year, unless otherwise stated

החקלאות ענף החקלאיחשבון הייצור
(חשכ" כמות (תשכ"וr=100)מדד כמות r=100)מדד

2 3 לייים נעקי אינוונטר
Livestock inventory 2 3

Agricultural account
quantity index

Agricultural production
quantity index

(1967/68 = 100)(1967/68 = 100)
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37.412.5 0.32.701.31314131948/49

47.317.5 0.43.002.61818181949/50

60.320.0 0.82.703.01818201950/51

64.220.5 1.52.603.125 24242326211951/52

69.422.0 3.02 o0.13.429 26242528221952/53

73.922.0 5.03.40.13.633 32312935251953/54

73.024.5 11.13.20.24.137 33313234321954/55

76.826.0 14.83.70.24.842 39383842361955/56

88.736.0 27.04.20.34.946 42404247401956/57

113.440.0 39.05.70.45.652 49494947531957/58

129.741.0 50.06.70.66.757 58605754621958/59

127.041.0 58.47.80.87.465 61595954661959/60

135.841.5 57.47.80.97.964 66686661731960/61

143.240.0 59.47.61.08.968 71747164811961/62

121.926.0 67.97.11.09.871 75807571811962/63

125.826.0 65.37.11.110.873 82918482881963/64

120.325.0 56.87.01.111.183 84858584871964/65

129.125.0 55.36.81.312.192 87828784901965/66

141.825.9 57.06.91.413.297 9910199991001966/67

146.626.8 59.06.51.5§14.4100 1001001001001001967/68

152.727.3 60.46.51.6§15.7101 1031051041061021968/69

144.227.8 61.57.01.8§16.3110 1101091091101091969/70

§19.0 §74.0 §148.97.6§2.316.8122 1221211211231201970/71

19.0 §78.0 §159.97.6§3.017.5§128 §132136131§136§ 1271971/72

179.519.0 83.07.43.518.0136 1331291311321321972/73
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאית  *"ג/1 לוח
אוזרת צוין לא אם חקלאית, שנה

£

1

6 אחרת) צוין לא אם טונות, (אלפי עיקריים מוצרים של ייצור

£
5נ 6 £!.

נ!
וו

£

21.220.20.30.60.440.60.480.026.013.0272.7

27.036.9
0.81.51.553.20.5125.535.346.2270.0

13.527.50.52.61.90.555.30.5142.037.013.7352.6

30.893.204.53.12.70.9120.10.6178.746.341.0349.6

29.564.008.28.11.80.9110.10.6203.055.459.5352.0

34.089.90.36.715.13.11.6126.10.7205.079.041.6470.5

36.042.12.221.019.22.30.591.10.9209.082.038.0392.0

74.085.03.228.014.21.41.0109.30.9231.092.558.0452.0

83.074.24.156.017.91.82.8123.01.2242.093.069.0439.0

62.553.34.994.012.71.51.5110.81.3265.098.061.2435.5

73.765.07.3122.115.32.42.4123.11.5270.588.083.3587.6

41.326.610.7244.917.01.72.678.51.6296.281.852.0609.6

65.962.514.5221.014.52.34.3109.41.6277.185.070.3515.7

51.748.216.1221.012.42.21.0103.61.8280.5111.088.3532.5

54736.313.4249.913.00.11.8109.11.7296.9108.993.3736.4

126.5116.615.7256.09.52.02.3122.71.5317.3106.892.3838.9

150.067.421.5294.613.51.73.8109.11.4306.7108.7101.7878.3

100.621.224.9282.013.42.02.7110.21.4344.0103.883.8906.5

221.656.028.5289.312.92.22.1137.11.4342.493.492.01,082.0

175.024.533.0247.910.61.93.2113.11.4381.5109.694.11,265.4

155.820.539.2214.712.42.15.8139.91.5443.0114.6119.91,178.1

125.013.635.3237.018.71.63.1137.31.5472.3137.1131.51,261.9

199.517.636.7258.621.21.12.9141.21.4490.4142.0132.91,513.5

301.432.840.3248.519.81.04.0132.51.5502.0143.1161.71,552.8

241.517.937.4217.314.60.85.9126.81.4532.7165.1127.01,688.6

תש"ט

תש"י

תשי''א

תשי"ב

תשי"ג

תשי''ד

תשט"ו

תשט"ז

תשי''ז

תשי"ח

תשי"ט

תשך

תשב"א

תשב'ב

תשב"ג

תשכ"ד

חשכ"ה

חשכ"ו

תשכ"ז

תשכ'"ח

תשב"ט

תש"ל

תשל"א

תשל"ב

תשל"ג
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Table xiii/1.  Agriculture  key data (cont.(

Agircultural year, unless otherwise stated

unless otherwise stated) 6Production of main products (thousand tons,
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5.25.210.67.23.510.75.02.00.578.8242.53.51948/49

6.46.49.57.42.03.87.41.90.592.2330.06.61949/50

3.53.57.16.35.72.77.22.20.6103.0391.58.91950/51

6.86.811,58.08.214.57.02.40.9119.3366.57.91951/52

6.06.012.79.510.913.58.12.81.2128.1369.27.61952/53

11.011.017.512.611.321.59.34.01.6146.6414.09.01953/54

6.76.714.0'11.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55

11.811.818.514.223.525.023.27.95.3171.5510.010.91955/56

10.616.622.920.620.37.022.29.46.3184.0630.011.41956/57

19.S19.526.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58

30.030.031.726.131.68.040.718.9. 10.5259.51,027.013.21958/59

26.910.631.121.634.36.80.245.725.110.6277.31,114.013.91959/60

34.817.136.626.744.120.80.854.622.711.1283.51,290.014.71960/61

49.921.742.130.449.24.81.266.422,511.7316.01,273.016.41961/62

52.315.633.625.650.613.01.667.031.111.9297.01,113.016.41962/63

72.831.849.334.049.821.01.674.535.510.9304.81,278.518.91963/64

73.227.546.134.244.010.51.474.030.911.8322.61,296.019.31964/65

86.030.542.733.353.910.92.381.928.212.3348.61.233.022.61965/66

95.543.342.239.850.524.53.589.030.513.8380.21,402.022.91966/67

83.845.834.637.344.09.54.889.235.215.2393.81,224.024.51967/68

92.036.435.644.853.021.15.293.534.315.2408.31,218.621.91968/69

98.640.724.736.061.16.64.1101.735.615.5440.51,320.021.81969/70

103.447.029.637.056.312.57.6124.236.515.7452.01,423.326.11970/71

§116.560.0' 33.148.341.527.011.7142.133.7'17.4476.01,404.727.11971/72

118.447.331.046.938.14.012.4144.535.718.0523.51,389.826.51 972/73
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/1 לוח

אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה

אחרת) צוין לא אם טון, (אלפי יצוא
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___154.6___תש"ט

167.3תש"י

161.7תשי"א

146.60.1תשי"ב

0.10תשיג 0.20206.100.6

4.10.2תשי"ד 00.1304.901.1

3.0תשט"ו 0.20.3264.200.9

3.104.30תשט"ז 00.5293.201.3

26.803.90תשייז 0.10.3307.401.0

00.25.61.3חשי"ת 2.31.1308.001.9

21.104.81.3ו/שי"ט 1.83.3376.50.12.0

8.00.36.43.7תש"ך 4.43.7398.00.76.1

.20.30תשכ"א 6.84.0 2.72.9331.10.413.8

4.4013.7תשכ"ב 6.41.7349.212.3

1.74.511.7תשכ"ג 1.91.6504.814.8

1.83.03.0תשכ"ד 1.02.1454.30.117.6

8.04.18.2תשכ"ה 1.30.8526.60.116.8

8.55.89.2תשכ"ו 4.40.9581.921.2

1.510.55.24.3תשכז 6.31.3664.60.115.9

8.05.88.2תשכ"ח 15.21.9737.91.57.9

21.06.55.0תשכ"ט 24.518.8697.50.913.13.4

12.014.09.89.9תש"ל 43.528.0815.71.416.62.5

10.015.011.612.3תשל"א 48.637.6858.52.515.74.4

15.017.511.013.2תשלב 51.8§48.2859.04.911.07.5

6.511.48.229.3תשל"ג 60.936.5776.94.43.97.8

החלב מעדר לפיטום עגלים 4 אזרחית. שנה 3
לפי מ1961/62 אזרחית; שנה לפי 1961 עד 6

השנה. גסוף 2 המוחזקים. מהשטחיט המועסקים את בולל אינו 1

שיקלול. שיטת או הגדרה שינוי 5 גזעי. חלב בבקר כלולים
.l.vn^ המתחילה דשנים שנת י חקלאית. שנה
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Table xiii/1 . Agriculture  key data (cont.(

Agricultural year, unless otherwise stated

3therwiseExport (thousand tons, unless
stated)נבחרות niawnSelected inputs
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1.42571948/49

3321949/50

4131950/51

123.537.24681951/52

0.3184.036.55631952/53

"5.4150:241.866010.77.42.21953/54

0.14.1215.264.17609.89.22.61954/55

0017.0232.368.183012.012.52.81955/56

0017.3297.677.783011.313.82.51956/57

00179.30.4283.9106.81,00014.514.72.01957/58

0.10.2280.20.8412.2127.499015.414.62.01958/59

0.10.6397.64.3473.6123.51,06016.914.62.21959/60

00.5358.720.6497.8144.61,02518.112.32.21960/61

0310.020.3496.4157.51,12520.513.02.21961/62

0.1103.823.9492.0160.61,14018.811.92.41962/63

0.1189.420.2553.7186.81,02521,110.22.51963/64

0.2198.622.9571.2183.91,09522.811.23.01964/65

0.80.127.417.0610.8192.61,26524.012.04.41965/66

1.00.4163.331.4660.0214.21,11527.410.64.71966/67

2.32.4151.919.6617.0187.21,26528.311.86.41967/68

2.82.517.219.2648.0198.41,23528.012.36.81968/69

5.23.619.320.1721.4212.01,34029.614.19.41969/70

7.34.353.912.7807.5223.61,24532.014.510.81970/71

§8.84.988.611.8845.3240.11,255§33.216.2§12.21971/72

10.56.722.014.5945.8259.81,39034.016.313.61972/73

1 Exd. employed persons from the Administered Territories. 2 At end of year. J Calendar year.
for meat from dairy herd are included with ' 'dairy cattle". 5 Change ofdeifnition or weighting method.
1961 according to calendar year; from 1961/62  agricultural year. 7 Fertilizer year beginning 1 VII,

Bull calves
6 Through
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מעוגד שטח  י">/2. ליח
Table xiii/2.  Cultivated area

דונמים Thousandאלפי dunams

תשל'דתשל"ג§תשלבחשל"אתש"לתשב'"התשךתש"יתשיט
1948/491949/501959/601964/651969/701970/711971/721972/73§1973/74

farmsAllםהמשקיכל
הכל 1,6502,4804,0754,1284,1054,1404,1654,1704,225TOTALסך

בהשקייהנ 3003751,3051,5081,7201,7201,7651,7601,800Thereofמזה: :irrigated1
שדה 1,0941,7972,8562,7322,6552,6602,6502,6722,680Fieldגידולי crops
בהבנה2 25253035354040Areaשטח in prepara

tion2
חפותי ,106190264301346370396354390Vegetablesירקות, pota
ומקשה toesאדמה melons

355377722835840835845861870מטעים
pumpkins

Fruit plantations
דגים 152249615456565656Fishבריכות ponds
(משקי 8094159174180184183187189Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר, farms
וכוי) ,nurseriesפרחים

lfowers etc.)

יהודי minמשק gJewish far
הכל 1,3101,7903,3303,2783,3393,3683.4053,4053,450Totalסך

בהשקיית! 2923661,2771,4731,6741,6661,7071,6981,735Thereof:irrigatedמזה: 1

שדה 8771,2732,3052,1052,1232,1232,1292,1472,155Fieldגידולי crops
בהכנה2 25253035354040Areaשטח in prepara

תפוחי 66108208224267290311268295ירקות,
tion2

Vegetables, pota
ומקשה toesאדנלה melons

275297600710710705715.731740מטעים
pumpkins

Fruit plantations
דגים 152249615456565656Fishבריכות ponds
(משקי §7790143154155שונות 159159163164Miscellaneous

משתלות, auxiliary)עזר farms
וכוי) ,nurseriesפרחים

lfowers, etc.)

לא ngfarmיהודימשק iJewishNon
הכל 340690745850766772760765775Totalסך

בהשקיית :8928354654586265Thereofמזה: irrigated
שדה 217524551627532537521525525Fieldגידולי crops

תפוחי ,408256777980858695Vegetablesירקות, pota
ומקשה toesאדמה melons

8080122126130130130130130מטעים
pumpkins

Fruit plantations
(משקי 3416202525242425Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר, farms
וכוי) ,nurseriesפרחים

lfowers, etc.)

1 Winter auxiliary irrigation is included with unirrigated.
2 New areas, prepared for sowing in the following year.

בבעל. נכללת חורפית עזר השקיית 1

הבאה. בשנה לזריעה שהובנו הדשיט שטחים 2
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בהשקיית מעובד שטח  י"ג/3. לוח
Table xiii/3.  Cultivated area under irrigation

Thousand dunams דונמים אלפי

1973/1974השל''ד . ♦

"גתשליבתשליאתשילתשביהתשיךתשיט משקמשקחשל
הבל1948/491959/601964/651969/701970/711971/721972/73 Nonיהודיסך TotalJewish

farmsJewish
farms

הכל נ1,7201,765§1,720§3001,3051,508סך ,7601,8001,73565TOTAL'

שדה1 664845186376186476386506428Fieldגידולי crops 1

תפוחי ירקות'
אדמה

5319821226228428828530325746Vegetables, pota
toes, melons
and pumpkins

6656756806906819Fruit§670§150493624מטעים plantations

דגים 154961545656565656בריכות
Fish ponds

(משקי שונות
עזר,

168193§979799101101992Miscellaneous
)auxiliary farms,

,nurseriesמשתלות*

ובו') ,lfowersפרחים etc.)

< Doesnot include areaunder auxiliary irrigation. עזר. בהשקיית שטחים כולל איננו 1

המטעים שטח  י"ג/4. לוח
Table xiii/4.  Area of fruit plantations

Thousand dunams דונמים אלפי

1973/1974ו/של"ד . .

משקתשל"גתשליבתשל"אתשילתשכיהתש"ךתשיט
1948/491959/601964/651969/701970/711971/721972/73

הבל סך
משק
לאיהודייהודי

TotalJewish
farms

Non
Jewish
farms

הכל 355722835840835845861870740130TOTALסך

1253284104204204264214204173Citrusהדרים
841525756565658571Pomeגרעיניים fruit
1529373432313636306Stoneגלעיניים fruit

מאכל 36746441363533331815Tableענבי grapes
יין 1241525250515051501Wineקנני grapes
521231918181919190Bananasבננות

1 137123114106103102100991782Olivesזיתים 1

217284046516271629Nutsאגוזיים and
almondsושקדים

18152831323638371Subtropicalסובטרופיים fruit
14404043434348453312Otherמטעים fruit

2 'plantationsאחרים! 1

Including fruit plantations not on farms.
Thereof 32,000 dunamcarobs.

חקלאיים. למשקים pm מטעים שטחי כולל 1

חרובים. דונם 32,000 מזה 2
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שדה גידול* מעובד שטח  י"ג/5. לוח
Table xiii/5.  Cultivated area of ifeld crops

Thousand dunams דונמים אלפי

תשיטגידול
1948/49

תשך
1959/60

תשיל
1969/70

תש"לא
1970/71

תשלב
1971/72

1972/73תשלג

Crop הכל סך
Total

משק
יהודי
Jewish
farms

משק
לאיהודי
Non
Jewisb
farms

כולל 1,094.02,855.92,655.12,660.32,650.52,671.62,147.1524.5GRANDסך TOTAL

חורף 687.31,917.31,827.91,843.11.802.81,754.31,365.6388.7Winterגידולי crops

658.71,768.01,716.91,736.01,687.41,659.11,270.4388.7Unirrigatediבעל1

1 28.6149.3111.0107.1115.495.295.2Irrigatedהשקייה 1

קיץ 406.7938.6827.2817.2847.7917.3781.5135.8Summerגידולי crops

369.7603.7300.9306.6316.5375.3247.1128.2Unirrigatedבעל

37.0334.9526.3510.6531.2542.0534.47.6Irrigatedהשקייה

חורף Winterגידולי crops

הכל 658.71,768.01,716.91,736.01,687.41,659.11,270.4388.7Unirrigatediבעל1סך  total

302.5593.31,074.21,129.51,086.71,006.1808.1198.0Wheatחיטה

'155.4596.3174.4שעורה 158.0220.6212.538'1174.4Barley

שועל 9.110.46.49.07.27.07.0Oatsשיבולו!

לגרעינים 38.666.857.459.627.559.851.97.9Pulsesקטניות for grain

סוכר 12.316.714.73.71.32.4Sugarמלק beet

לשימורים 9.39.511.612.48.98.9Peasאפונה for canning

חורפי ,6.80.37.625.527.627.6Saflfowerחריע winter

120.9356.8305.2275.8231.9248.3242.65.7Hayשחת

ירוק 1.812.811.96.720.720.50.2Green(3.8)מספוא fodder

2.430.142.734.032.427.027.0Silageתחמיצים

זרוע ,2.06.99.414.56.911.811.8Pasture)מרעה sown

ירוק 12.981.89.07.114.512.112.1Greenזבל manure

11.17.73.30.70.413,613.50.1Miscellaneousשונות

ל כ ה ך הגס 28.6149.3111.0107.1115.495.295.2חשקיי
Irrigated^  total

סוכר 38.033.739.941.833.433.4Sugarסלק beet

ירוק 27.7105.675.865.772.848.348.3Greenמספוא fodder

ירוק 0.95.71.51.50.82.92.9Greenזבל manure

ושונות קטניות 10.610.6Pulsesי and miscellaneous
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Thousand dunams

(המשך) שדה גידולי מעובד שטח  .5 יי'ג/ לוח

Table xiii/5.  Cultivated area of field crops (cont.)

דינמיט אל6י

Crop

1972/73 ל/שלג

משק
לאיהידי
םסא
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

תשל*ב
1971/72

תשליא
1970/71

תשיל
1969/70

תשיך
1959/60

תשיט
1948/49 גידול

Summer crops קיץ גידולי
הכל סך  ל 369.7603.7300.9306.6316.5375.3247.1128.2Unirrigatedנע  total

לגרעינים 43.955.931.649.5102.978.978.10.8Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 66.17.30.70.81.31.01.0Maizeתירס for grain

לגרעינים 4.922.120.115.416.3222Pulsesקטניות for grain

כותנה
7.139.845.349.154.554.5Cotton

8.738.128.618.715.711.80.311.5Tobaccoשנק

 ._4.2חמניות 26.828.825.1_ 35.144.225.2.19.0 _Sunlfowers

32.238.19.27.66.35.15.1Sesameשומשומין

5.60.71.73.31.01.71.20.5Hayשחת

ירוק 17.66.51.82.12.01.61.20.4Greenמספוא fodder

8.01.91.22.92.14.03.60.4Silageתחמיצים

שחור 174.1399.0137.3135.984.3167.477.2390.2Cultivatedכרב fallow

ירוק 2.32.3Greenזבל manure

0.20.10.42.82.50.3Miscellaneous§4.4§שונות

הכל סך 37.0334.9526.3510.6531.2542.0534.47.6Irrigatedהשקייה  total

לגרעינים 0.15.211.014.821.025.825.8Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 0.312.37.714.219.518.818.8Maizeתירס for grain

לגרעינים 0.83.01.22.50.20.2Pulsesקטניות for grain

98.0309.5293.3298.6289.9289.9Cottonכותנה

0.850.553.356.452.244.637.07.6Groundnutsבוטנים

,4חמניות .4, .3.6§2.73.47.77.7Sunlfowers

10.914.613.89.227.927.9Hayשחת

ירוק 30.2128.3101.890.6104.7104.7104.7Greenמספוא fodder

8.411.713.811.310.310.3Silageתחמיצים

זרוע ,3.412.98.46.76.63.63.6Pastureמרעה sown

ירוק 1.30.10.40.24.04.0Greenזבל manure

0.957.51.72.81.94.54.5שונות


Miscellaneous

J Winter auxiliary irrigation is included with "unirrigated".
2 Included in winter pulses. 3 Including 80,000 dunams
prepared for summer crops not sown owing to drought.
* Included in "Miscellaneous1'. 5 Incl. 2,005 dunams rice.

בקטניות נכלל 2 בבעל. נכללת חורפית עזר השקיית 1

ולא קיץ לזריעת שהוכנו דונם אלף 80 כולל 3 חורף.
כולל 5 בשונות. בלול 4 הבצורת. מחמת נזרעו

אורז. דונט 2,005
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יישוב צורת לפי <* שדה גידולי מעובד שטח  >"ג/6. לוח
Table xiii/6.  Cultivated area of field crops ', by type of locality

1972/73 תשלג;
Thousand dunams דונמים אלפי

יהודי Jewishמשק farms

כפרים,
משקיישוביםמוסוות
לאעירוגייםחינוך

הבלגידול סך
Totalהנל סך

קיבוצים
Qibbu

מושבים2
Mosha

ומחקר
Educat

ושונים
Villages,

יהודי
NonCrop

Totalziarvim2ional &urbanJewish
researchsettlefarms

institutesments
and other

2 כולל 2,671.62,147.11,179.3728.843.6195.4524.5GRANDסך TOTAL2

הכל2 2,034.41,517.5793.2536.220.1168.0516.9UNIRRIGATEDבעלסך  TOTAL*

וקטניות 1,372.6991.4525.4318.110.2137.7381.2Cerealsandpulsesדגנים for grain
לגרעינים

חיטה :1,006.1808.1443.7242.67.5114.3198.0Thereofמזה: wheat
212.538.119.210.20.48.3174.4Barleyשעורה

לגרעינים סורגום .78.978.132.933.11.710.40.8Sorghum for grain
לגרעינים 59.851.926.121.50.63.77.9Pulsesקטניות for grain

ושמ: תעשייה 164.5126.177.545.00.63.038.4Industrialצמחי and oil crops
כותנה :54.554.547.27.10.2Thereofמזה: Cotton

סובר 3.71.30.80.10.30.12.4Sugarסלק beet
11.80.30.311.5Tobaccoטבק

44.225.25.518.80.919.0Sunlfowersחמניות
27.627.610.915.21.5Salfowerהריע

גס 315.5308.4135.4140.47.525.17.1Roughageמספוא
שחת :250.0243.8100.0113.95.924.06.2Thereofמזה: Hay

31.130.721.68.00.90.20.4Silageתחמיצים

ירוק Green_0.4_14.414.412.41.6זבל manure
שחור 167.477.242.531.11.81.890.2Cultivatedכרב /allow

הכל* סך  637.2629.6386.1192.623.527.47.6IRRIGATEDהשקייה  TOTAL.

וקטניות 55.555.534.113.25.42.8Cerealsדגנים and pulses for garin
לגרעינים

לגרעינים סורגום .מזה: 25.825.813.28.03.21.4


Thereof: sorghum for grain

ושמן תעשייה 380.0372.4280.655.414.721.77.6Industrialצמחי and oil crops
כותנה :289.9289.9240.630.010.48.9Thereofמזה: cotton

סובר 33.433.420.59.31.91.7Sugarסלק beet
44.637.010.613.92.210.37.6Groundnutsבוטנים

גם 194.6194.665.7122.83.42.7Roughageמספוא
שחת :27.927.99.816.40.61.1Thereofמזה: hay

ירוק 153.0153.044.3104.42.61.7Greenמספוא fodder
10.310.38.71.50.1Silageתחמיצים

זרוע ,3.63.62.90.60.1Pastureמרעה sown
ושונות ירוק 7.17.15.71.2זבל


0.2


Green manure and miscellaneous

. See notes ' to Table 5011/5.
2 Including collective moshavim.

י'*ג/5. ללוח ג הערה ראה 1

שיתופיים. מושבים כולל 2י
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עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י"ג/7. לוח

Table xiii/7.  Average yields of main field crops

Kg/dunamק"ג/דונם

גידול

יהודי Jewishמשק farms
משק

לאיהודי
תשלג*
Non
Jewish
farms

1972/73

Crop
תש"ט
1948/49

ו1שיי
1949/50

השיך
1959/60

תשיל
1969/70

תשלא
1970/71

תשלב
1971/72

תשלג'
1972/73.

1 בעל 7510580150230315280275Wheat,unirirgatedחיטה, <

1 בטל ,14011065175215265285235Barleyקו!!ורוז, unirrigated1

בטל לגרעינים, 6075235240275290243XSorghumסורגום for grain,
unirrigated

לגרעינים, סורגום
XX485400485510500Sorghumבהשקיית forgrain, irrigated

בעל חורפי, שחת
עזר) השקיית (כולל

320230170330370430400300Hay, winter, unirrigated
)incl. auxiliary irrigation)

בעל 9509001,1501,9951,9902,0602,100XGreenמספוא, fodder. unirrigated

בהשקיית 5,5006,0006,4007,0857,4557,2507,300XGreenמספוא, fodder, irrigated

ושלוזין בעל ,95558010012513012575Sunlfowerחמניות, unirrigated and
irrigated

בעל ,40506550559075Safflowerחריט, unirrigated

סוכר3 XX4,4506,1555,8355,6005,800.2,100Sugarסלק beet3

בעל סיבים, XXX45505555Cottonכותנה, lint. unirrigated

סיבים, כותנה,
בהשקייה

XX100116120125 120 J
Cotton lint, irrigated

בעל גרעינים, ,XXX859010095Cottonseedכותנה, unirirgated

גרעינים, כותנה,
בהשקייה

XX160165185200190
Cottonseed irirgated

1 Incl. auxiliary irirgation. 2 Low yields due to drought הבצורת בגלל נמוכים יבולים 2 עזר. בהשקיית כולל 1

in the Negev. 3 In Jewish farming irrigated, in nonJewish הלאיהודי במשק ואילו בהשקייה היהודי במשק 3 בנגב.
farming unirrigated only. * From harvested area only. נלבד. הנאסף מהשטח 4 בלבד. בבעל
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יישוב צורת לפי מקשה, מעונד שטח  י"ג/8. לוח
Table xiii/8.  Cultivated area of melons and pumpkins, by type of

locality

Thousand dunams דונמים אלפי

שנה
יישוב וצורת

הכל סך
Total

אבטיחים
Water
melons

מלונים
Sugar
melons

דלעת
Pump
kins

:■ irrigated בהשקיית Thereofמזה:

Year and type
of locality הכל סך

Total

אבטיחים
Water
melons

מילונים
Sugar
melons

דלעת
Pump
kins

37.333.43.9תשי*ט
1948/49

61.448.511.01.91.81.30.51949/50תש"י

59.037.320.51.212.52.09.80.71954/55תשטיו

62.737.624.11.018.69.48.20.91959/60תשך

84.458.225.40.915.18.45.90.71964/65תשכיח

80.052.127.40.412.46.55.50.41966/67תשכיז

81.556.224.80.613.46.66.30.51967/68תשכ"ח

98.773.623.91.221.911.98.91.11968/69תשביט

99.275.922.21.127.921.06.40.51969/70תש"ל

92.970.221.70.925.618.26.60.81970/71תשל"א

122.596.825.10.633.223.79.20.31971/72תשל"ב

הכל 87.066.919.60.537.125.111.60.41972/73תשל"גסך  TOTAL

יהודי 62.946.915.50.535.324.010.90.4Jewishמשק farms

32.026.65.418.213.84.4קיבוצים
Qibbuzim

21.514.76.30.511.26.44.40.4Moshavimמושבים

חינוך מוסדות
ומחקר

3.12.20.91.61.10.5Educational and
research institutes

יישובים כפרים,
ואחרים עירוניים

6.33.42.904.32.71.60Villages, urban loca
lities and other

לאיהודי 24.120.04.101.81.10.70NonJewishמשק farms
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1 אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח  י"ג/9. לוח

Table xiii/9.  Cultivated area of vegetables and potatoes

דונמים Thousandאלפי dunams

:1972/7תשלג

תשייגידול
1949/50

תשטיו
1954/55

חשך
1959/60

תשיל
1969/70

תשלא
1970/71

תשלב
הכל1971/72 סך

משק
יהודי

משק
לאיהודי
Non

Crop
TotalJewishJewish farms

farms

הכל STOTAL.129.1203.8200.9246.5277.2272.8266.6204.861סך

אדמה 23.150.942.948.355.555.656.255.50.7Potatoesתפוחי

הכל 106.0152.9158.0198.2221.7217.2210.4149.361.1Vegetablesירקותסך  total

32.330.033.143.549.750.061.630.131.5Tomatoesעגבניות
11.517.124.928.530.330.125.115.99.2Cucumbersמלפפונים

6.110.310.912.313.512.211.610.80.8Carrotsגזר
וגמבה 3.75.48.211.916.816.012.610.32.3Peppersפלפל and gamba
ינש 4.925.415.820.319.322.427.323.14.2Dryנצל onions
r9Eggplants.2.84.44.05.98.86.46.64.7חצילים
4.43.97.78.510.411.06.45.11.3Vegetableקישואים marrows

4.85.76.36.77.67.25.14.30.8Cabbageכרוב
4.36.57.35.27.05.22.51.90.6Caulilfowerכרונית

2.53.92.43.95.44.23.22.80.4Beetסלק
2.04.03.13.64.64.64.83.81.0Radishesצנון

2 _3.93.53.81.82.02.13אפונה _3, _3. .Peas*
4.71.82.21.11.31.00.70.7Okraבמיה

.0.21.30.10.30.10.13.3בטטות .3. .Sweet potatoes
ירוק 2.26.32.54.32.41.51.30.90.4Greenבצל onions

Lettuce,0.80.61.45.23.03.73.83.83חסה

.0.50.60.70.40.63לוביה ,3,3..Lubia
.3לוף .3 ^3.0.30.30.33.3.3. .Leek

3לפח .33. .0.80.60.53. ,3. .3. ,Turnips
.3סלרי .3. .3, .2.54.45.34.34.3Celery
.0.82.13.32.61.92.63פולים .3..3. .Horse beans
0.50.61.22.42.01.64צנונית _4_ 4. Radishes, red
0.50.40.80.60.70.40.10.1Kohlrabiקולורבי

(ארטישוק) קנרס
33.9.710.17.75.85.83. .Artichokes

1.42.95.73.52.54.33.42.31.1Garlicשום
שמיר, .3..3שורש, .3. .1.41.61.40.70.73_ Parsley and dill
פטרוזליה

44.54.36.76.57.67.66.34.12.2Beansשעועית
שדה 2.02.30.91.4Strawberires§1.9§0.10.31.11.4תות

.0.30.10.40.60.40.43תרד ,3. .3. ,Spinach
4.814.913.61.3Miscellaneous§5.1§6.811.64.52.3שונות

' Excl. melons, pumpkins and groundnuts.
2 Excluding peas for canning.
3 Included in miscellaneous.
4 Included in radishes.

ובוטנים. מקשה כולל אינו 1

לשימורים. לאפונה פרט 2
שונים. בירקות כלול 3

בצנון. כלול >
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יישוב צורת לפי ,* אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח  י"ג/10. לוח
Table xiii/10.  Cultivated area of vegetables and potatoes \ by type of

locality
rbousand dunams 1972/73 תשל"ג; דונמים אלפי

יהודי Jewishמשק farms

בפריס,מוסדות
יישוביםחינוך

משק
לא

הבלגידול סך
Total

הבל סך
Total

קיבוצים
Qibbu
zim

מושבים
Mosha
vim

ומחקר
Educa
tional Si
research
institu

עירוניים
ואחרים
Villages
urban

localities

יהודי
Non
Jewish
farms

Crop

lesSc others

הכל סך
אדמה תפוחי

266.6204.850.4119.56.028.961.8TOTAL
56.255.S30.216.61.17.60.7Potatoes

הבל סך  210.4149.320.2102.94.921.361.1Vegetablesירקות  total
61.630.12.123.61.13.331.5Tomatoesעגבניות
25.115.90.311.31,13.29.2Cucumbersמלפפונים

11.610.87.41.70.01.70.8Carrotsגזר
ונמנה 12.610.30.97.10.6פלפל .1.72.3Peppers and gamba

יבש 27.323.12.519.30.11.24.2Dryבצל onions
6.64.70.52.90.40.91.9Eggplantsחצילי0
O0.91.3Vegetable.6.45.10.14.10קישואים marrows

5.14.30.33.30.10.60.8Cabbageכרוב

2.51.90.11.50.10.20.6Caulilfowerכרובית
3.22.80.61.40.00.80.4Beetsסלק
r
4.83.80.12.30.11.31.0Radishesצנון
Lettuce.3.83.80.13.00.10.62חסה

4.34.30.33.60.00.4Celeryגרפס
.5.85.81.93.20.10.62קנרס .Artichokes

r
3.42.30.12.10.11.1Garlic

6.34.11.40.70.61.42.2Beansשעועית
אחרים 20.016.21.511.80.52.43.8Otherירקות vegetables

J Excluding melons, pumpkins and groundnuts.
2 Included in other vegetables.

ובוטנים. מקקח בולל אינו 1
אחרים. בירקות בלול 2

מינים לפי ,* יער גטוע שטח  י"ג/11. לוח
Table xiii/11.  Afforested area 1 by species

Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי
שיטה, (אשל, אחרים

הכל2 סך
Total*

מחטניים
Coniferousאקליפטוס

Eucalyptus

ובו')
Others (Tamarisk,

Acacia etc.)

531948/49תשיט

691949/50תש*י

1951954/55תשטו

29914192661959/60תשיך

417218118811964/65תשגה

440237120831965/66תשכיו
462255121861966/67תשכ"ז

496284122901967/68תשכיח

522308123911968/69תשכיט
534321122911969/70תשיל

548333123921970/71תשל~א

3S59343123931971/72תשל''ב

3573354124951972/73תשליג
' In addition 10 the afforested area there are about 350,000
dunams of natural forests and about 250,000 dunamsofpotential
area for afforestation. z Including plantations roadside
)according to scale: 1 km  7 dunams). J Ownership :

government 108,000; J.N.F. 451,000; others 14,000.

יערות דונט כ350,000 יש יער, הנטוע לשטח נוסף 1
פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים
הכבישים בצידי נטיעות כולל 2 לייעור. המיועד
דונע). 7 שווה נטיעות ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים
.14,000 אחרים ;451,000 קק"ל ;108,000 ממשלה בעלות: 3
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Agricultural production and value וערכו החקלאי הייצור

ומחיר, כמות ומדדי שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערן  י"ג/12. לוח
ביניים) תוצרת (כולל ראשית קבוצה לפי

Table xiii/12.  Value of agricultural production, at current prices and
quantity index and price index, by main group

tincl. intermediate produce)

Main group תשל''גתשל*ב§תשלאתשכ''חתשכ"התשךתשיט
1948/491959/601964/651967/681970/71§1971/721972/73 ראשית קבוצה

(מיליונישוטפיפ;גנטזיריםעיר .lלירות,) millionue at curreni prices (jvai

הכל סך
גידולים

44.4749.8,354.81,750.6 12,518.53,039.23,687.6TOTAL
22.8381.1780.61,000.21,466.41,800.82,137.8Crops

שדה 6.5117.1235.8263.1350.0474.1591.4Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,5.668.1138.6172.7257.7308.6397.6Vegetablesירקות, potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 6.9110.7240.3378.0565.3632.4696.7Citrusפרי

הדרים) (להוציא 3.278.7154.3170.0248.3323.6379.9Fruitפירות (excl. citrus)
0.66.511.516.445.162.172.2Otherאחר

ותוצרתם חיים 21.6368.7574.27.50.51,052.11,238,41,549.8Livestockבעלי Sc Hvest. products
באינוונטר ושינויים 512.1625.6778.6Meat§5.2151.8255.0345.2בשר and changes in

livestockהחי inventory
7.284.5131.5184.3235.1264.1344.9Milkחלב

6.793.7130.5146.5209.3239.2290.4Eggsביגים
733.845.864.475.884.3Fish;1.618דגים
0.919.923.328.631.233.651.6Otherאחר

בסיס:מדד :baseכמות 1967/68 = 100Quantity index 
הכל 135985100121131131TOTALסך

145484100123135131Cropsגידולים
שדה 125997100112133118Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ,207786100134140145Vegetablesירקות' potatoes.
melonsומקשה and pumpkins
הדר 215271100120120123Citrusסרי

הדרים) (להוציא 125J56141Fruit§104488100פירות (excl. citrus)
93100Otherאחר

ותוצרתם חיים 136687100120127132Livestockבעל* 8l livesl. products
באינוונטר ושינויים 5683100126139144Meatרבשר and changes in

livestockהחי inventory
196783100112117127Milkחלב

117114114Eggs§1886105100ביצים
155880100107112110Fishדגים
81100Otherאחר

בסיס:מחיריטמדד = 100: 1967/68index  basePrice

הכל 197391100119132161TOTALסך
167193100119133163Cropsגידולים

שדה 207693100118135190Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,165193100112128159Vegetablesירקות, potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 95689100125140150Citrusפרי

הדרים) (להוציא 117122159Fruit§19106103100פירות (excl. citrus)
75100Otherאחר

ותוצרתם חיים 227487100117/30157Livestockבעלי <£ Hvest. products
באינוונטר ושינויים 217989100118130156Meatבשר and changes in

livestockהחי inventory
216886100114123148MUkחלב

122143174Eggs§257485100ביצים
247092100131148167Fishדגים
100100Otherאחר
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות .13 /y♦ לוח
Table xiii/13.  Volume of agricultural production

)incl. intermediate produce)

Thousand tons, unless otherwise stated אוזרת צוין לא אם טונות, אלפי

גידול
_ ON

//
, 1972/73תשל"ג00

Crop PIgbS.
"s

itהמשק גל
All

מזה:יהודי
Thereof: c 2

farmsJewish

21.241.3175.0199.5301.4241.5227.0Wheatחיטה
20.026.624.517.632.817.910.9Barleyשעורה
3.015.620.720.640.429.729.5Sorghumסורגום

אחרים וקטניות 10.812.89.818.219.623.222.3Otherגרעינים cereals and pulses for
grainלגרעינים

סיבים 10.733.036.740.337.437.4Cottonכותנה, lint
גרעינים כותנה,

16.952.960.0§67.460.060.0Cottonseed
סוכר 169.0247.9258.6248.5217.3215.1Sugarסלק beet
0.317.010.621.219.814.612.3Groundnutsבוטנים
0.61.71.91.11.00.80.1Tobaccoטבק

0.42.63.22.94.05.94.5Sunlfowerחמניות
אחרים ושמן תעשייה 1.35.88.011.414.615.915.2Otherצמחי industrial and oil crops

40.678.5113.1141.2132.5126.8123.6Hayשחת
ותתמיצים ירוק 373.01,596.0,447.01,383.01,471.61,413.91,407.4Greenמספוא fodder and silage

י"מ) (מיליון זרוע מרעה
13.014.812.410.411.011.0Pasture, sown (mil. F.U.)

48.362.0166.0187.7281.9225.8210.4Strawקש
דונם) (אלפי ירוק 15.386.810.69.015.515.215.2Greenזבל manure (1,000 dunams)

O532.7468.9Vegetables.80.0296.2381.5490.4502ירקות
אדמה 26.081.8109.6142.0143.1165.1163.6Potatoesתפוחי

13.052.094.1132.9161.7127.0101.4Melonsמקשה and pumpkins

272.7609.6,265.31,513.51,552.81,688.61,671.7Citrusהדרים
גרעיניים

} 5.226.983.8103.4§116.5118.4116.7Pome fruit
10.645.847.060.047.344.1Stoneגלעינייט fruit

מאכל 10.631.134.629.633.131.026.5Tableענבי grapes
יין 7.221.637.337.048.346.946.9Wineענבי grapes
38.138.1Bananas]3.534.344.056.341.5בננות
0.24.87.611.712.312.3Avocadoאבוקדו
10.76.89.512.527.04.03.5Olivesזיתים

ואגוזים {2.0שקדים 14.1
1.82.84.23.53.0Almonds and nuts

אחרים 14.113.016.615.511.7Otherפירות fruit

עוף 5.045.789.2124.2142.1144.5144.0Poultryבשר meat
בקר 2.025.135.236.533.735.734.7Cattleבשר meat
צאן 0.54.98.48.38.68.44.9Sheepבשר and goat meat
אתר 15.76.87.48.89.67.2Otherבשר meat ■

ליטר) (מיליון בקר 78.8277.3393.8452.0476.0523.5513.0Cow'sחלב milk (million litres)
(מיליון צאן 7.240.548.945.543.242.423.4Sheepחלב and goat's milk (million

(litresליטר)

(מיליונים) למאכל 231.61,108.1,115.21,291.21,285.01,268.31,253.8Tableביצים eggs (million)
(מיליונים) לדגירה 10.965.9108.8132.0119.7121.5121.5Hatchingביצים eggs (million)

3.513.924.526.127.126.525.8Fishדגים

0.50.81.92.01.81.61.6Honeyדבש
מ3) (מיליון אורגני 0.42.22.22.42.62.52.3Organicזבל manure (mill. mJ<

Not included in agricultural produciton. החקלאי. בייצור כלול לא 1
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערן  י"ג/14. לוח
Table xiii/14.  Value of agricultural production

)incl. intermediate produce)

IL. million, at current pirces שוטפים במחירים לירות, מיליוני

Piגידול
2//|l

n 2

1972/73

Crop כלהמשק
Total
farms

יהודי
Jewish

הכל 44.0749.61,750.6iS/S.S3,687.6סך §3,039.23,530.4TOTAL

1.19.053.467.1107.1113.2106.6Wheatחיטה
0.74.65.95.011.48.25.0Barleyשעורה
0.12.74.86.613.614.614.5Sorghumסורגים

אחרים וקטניות 0.64.17.213.618.026.024.7Otherגרעינים cereals and pulses for
grainלגרעינים

סיביט 23.070.8102.4129.1182.8182.8Cottonכותנה, lint
גרעינים 28.739.339.3Cottonseed§23.0§2.613.6כותנה,

סוכר 8.915.518.318.319.519.3Sugarסלק beet
0.19.811.725.428.733.628.3Groundnutsבוטנים
0.22.86.64.24.14.70.5Tobaccoטכק

0.12.04.73.88.010.6g.lSunlfowerהמניות
אחרים ושמן תעשיה 0.12.52.94.57.09.67.6Otherצמחי industrial and oil crops

1.06.214.320.025.135.634.7Hayשחת
ותחמיצים ירוק 1.731.939.641.451.459.258.9Greenמספוא fodder and silage

זרוע ,2.12.82.62.53.23.2Pastureמרעה sown
0.53.49.011.920.730.928.9Strawקש

ירוק 0.11.50.20.20.40.40.4Greenזבל manure
4.248.8123.0188.1229.0279.0246.0Vegetablesירקות

אדמה 1.111.828.536.641.658.758.3Potatoesהפיחי
0.27.421.233.038.059.948.0Melonsמקשה and pumpkins

6.9110.7378.0565.3632.4696.7689.7Citrusהדרים

0.5גרעיניים {77 /7
67.9§92.9§121.0151.7149.6Pome fruit

33.951.648.6Stone§20.633.6גלעיניים fruit
מאכל 0.812.314.717.919.529.625.3Tableענבי grapes
יין 15.325.228.128.1Wine§0.45.711.6ענבי grapes

0.514.325.231.432.734.534.5Bananasבננות
0.26.212.118.628.228.2Avocadoאבוקדו
0.84.27.815.732.28.97.7Olivesזיתים

ואגוזים 0.2שקדים {5 0
7.3§14.421.721.419.8Almonds and nuts

אחרים 8.615.018.825.923.3Otherפירות fruit
שוגים 45.162.172.272.0Other§0.66.516.4גידולים crops

עוף 382.5473.9471.6Poultry§307.6§3.171.8198.3בשר meat
נקר 140.5180.3175.5Cattle§0.554.5102.7132.7בשר meat
צאן 45.850.931.1Sheep§0.19.324.133.3בשר and goat meat
אחר 1,10.816.122.728.335.927.6Otherבשר meat

החי באינוונטר 28.538.636.8Changes§1.45.44.115.8שינויים in livestock inventory
בקר 205.1233.4307.4303.3Cow's§6.672.4160.6חלב milk
צאן 0.612.123.730.030.737.523.0Sheepחלב and goat's milk

לנגאכל 6.179.5117.5166.3181.9223.9222.1Tableביצים eggs
לדגירה 0.614.229.043.057.366.566.5Hatchingביצים eggs

1.618.745.864.475.884.381.7Fishדגים
0.12.04.05.15.38.07.9Honeyדבש

אורגני 0.816.418.320.821.733.932.1Organicזבל manure
בצנ ותוצרתם 1.56.35.36.69.79.3Livestockבעח and its products n.cs.

< Not included in the agricultural production value. החקלאי. הייצור בערך כלול אינו 1
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  ♦"ג/45 לוח
Table xiii/15.  Volume of agricultural production, by disposal

1972/73 תשל"ג;
Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות/ אלפי

Marketing1שיווק1
תוצרתצריבהלצריבהייצור,
הכל סך
Produc

מקומית2
For

לתעשייה
מקומית3

ליצוא
ישיר

עצמית
Home

ביניים
Inter

tion localForForconsummediate
totalConsulocaldirectptionproduce

mption2indust^export

שדה FIELDגידולי CROPS
וקטניות 312.39.6180.07.93.0111.8Cerealsandpulsesדגנים /or grains

לברעינים
241.52.0173.06.53.057.0Wheatחיטה

17.90.417.5Barleyשעורה
שועל 0.60.6Oatsשבולת

29.729.7Sorghumסורגום
12.02.36.63.1Maizeתירס

אחרים 0.5.0.5Otherדגנים cereals
לגרעינים 10.15.31.43.4Pulsesקטניות for grain

ושמן תעשייה Industrialצמחי and oil crops
סיבים 37.426.011.4Cottonכותנה, lint

גרעינים 60.040.04.515.5Cottonseedכותנה,
סובר 217.3Sugar_217.3סלק beet

14.63.41.28.20.41.4Groundnutsבוטנים
0.80.8Tobaccoטבק

5.95.70.10.1Sunlfowerחמניות
0.50.10.40.0Sesameשומשומין

לשימורים 13.012.30.7Canningאפונה peas
2.01.80.2Salffowerחריע

0.30.20.10.00.0Otherאחרים
גם Roughageמספוא

126.8126.8Hayשחת
ירוק 1,254.91,245.9Greenמספוא fodder
159.0159.0Silageתחמיצים

י"מ) (מיליון זרוע ,11.011.0Pastureמרעה sown (mil. F.U.)
225.8225.8Strawקש

דונם) (אלפי ירוק 15.215.2Greenזבל manure (1,000 dun.)
אדמה תפוחי 824.8457.9157.1126.762.920.2VEGETABLESירקות, POTATOES,

MELONSומקשה £ PUMPKINS
532.7282.2141.660.941.07.0Vegetablesירקות

אדמה 165.197.414.229.314.79.5Potatoesתפוחי
127.078.31.336.57.23.1Melonsandpumpkinsמקשה

98.063.827.25.02.0Watermelonsאבטיחים
27.012.71.39.32.01.7Sugarmelonsמלונים
2.01.80.20.0Pumpkinsדלעת

הדר 1,688.6255.4626.3776.930.0CITRUSפרי
אחרים COTHER.317.0211.063.018.421.63םירות FRUIT
118.4100.67.73.66.5Pomeגרעיניים fruit

84.169.86.73.04.6Applesתפוחים
33.230.01.00.61.6Pearsאגסים
1.10.80.3Quincesחבושים

47.335.64.90.86.0Stoneגלעיניים fruit
22.819.21.00.22.4Peachesאפרסקים

10.96.62.50.61.2Apricotsמשמש
13.59.71.42.4Plumsשזיפים

0.10.10.0Cherriesדובדבנים
מאכל 31.022.33.50.84.4Tableענבי grapes
יין 46.946.50.4Wineענבי grapes

38.133.2בננות


3.91.0Bananas
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  י"ג/15. לוח
Table xiii/15.  Volume of agricultural production, by disposal (cont.)

1972/73 תשלג;

אחרת צוין לא אם טונות, Thousandאלפי tons, unless otherwise stated

1 Marketing1שיווק
תוצרתצריכהייצור
הכל מקומית2סך

For

בינייםעצמיתליצואלתעשייה
Produc3ישירמקומיתHomeInter
tion localForForconsumediate
totalconsu

localdirectmptionproduce
mption2industry3export

ואגוזים Almonds_0.3_3.53.2שקדים and nuts

2.52.4שקדים


0.1


Almonds
1.00.80.2פקן

Nuts
0.5Olives__4.03.5זיתים

ואחריס 27.812.60.49.02.83.0Subtropicalסובטרופיים andotheT fruit
12.44.57.80.1Avocadoאבוקדו
2.92.40.40.1Datesתמרים
2.11.11.0Guyavaגוייבות

ומנגו אפרסמון 2.01.90.00.1אנונה,
Annona, persimon and mango

1.81.00.10.7Pomegranateרימון
1.00.20.40.4Figsתאנים
3.70.00.73.0Carobsחרובים

אחרים ופירות 1.91.5שסק


0.4


Loquat and other fruit

198.2105.972.46.713.2MEATבשר
סוף 144.593.335.06.79.5Poultryכשר meat
בקר 0.6Cattle_35.76.029.1בשר meat

כבשים Sheep.5.21.42.31.5בשר meat
עזים 3.22.20.01.0Goatבשר meat
אחר 9.63.06.00.6Otherבשר meat

ליטר) (מיליון 565.9207.0294.142.522.3MILKחלב (million litres)
בקר 523.5197.8287.2.2S010.5Cow'sחלב milk

כבשים 18.42.66.41.97.5Sheepחלב milk
עיזים 24.06.60.5חלב

12.64.3Coat's milk

יחידות) (מיליון 1,389.81,116.336.5130.0107.0EGGSביצים (million units)
מאכל 1,268.31,116.322.0130.0Tableביצי eggs
דגירה 121.514.5107.0Hatchingביצי eggs

26.520.63.02.00.9FISHדגים
14.813.20.60.30.7Pondמדגה culture

אגמים 1.60.80.80.0Lakeדייג ifsheries
ימי 10.16.61.61.70.2Marineדייג catch

במרחקים 6.04.10.21.7Distantדייג waters
התיכון בים 0.80.80.00.00.0Inshoreחופים

התיכון בי0 עליונים 1.80.51.20.1Pelagicמים in Mediterranean
התיכון בים 1.31.00.20.00.1Trawlמכמורת in Mediterranean
סוף בים 0.20.20.0מכמורת

Trawl in Red Sea

בצ"נ ותוצרתם, LIVESTOCKבע"ח PRODUCTS.N.E.S
1.61.30.30.0Honeyדבש

(3 מ (מיליון אורגני 2.52.5Organicזבל manure (million m3)

0.40.20.1צמר


0.1


Wool

1 Incl. organized marketing and estimate of private sales.
2 Including surplus for destruction : 1.4 thousand tons vege
tables, 161.9 thousand tons of citrus, 1.5 thousand tons pome
fruit, 0.1 thousand tons stone fruit, 1,000 tons table grapes and 1.3
thousand tons other fruit. 3 Incl. exports, through industry.

כולל 2 הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל 1

טון אלף 161.9 ירקות; טון אלפי 1.4 להשמדה: עודפים
פירות טון אלפי 0.1 גרעיניים; פירות טון אלפי 1.5 הדרים:
פירות טון אלפי 1.3 מאבל; ענבי טון אלפי 0.1 גלעיניים;

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 3 אחרים.
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן  י"ג/16. לוח
Table xiii/16.  Value of agricultural production by disposal

1972/73 תשלג;
IL. million, at current prices שוטפים במחירים ל'יי, מיליוני

גייצור, Marketingשיווק תוצרתצריכה1
הבל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc23מקומית HomeInterישירמקומית
tion,LocalFor localDirectconsumediate
total.consum2industry3exportsmptionproduce

כולל 3,687.61,427.3964.3830.0139.9326.1GRANDסך TOTAL
הכל סך  2,137.8633.6477.6761.350.7214.6CROPSגידולים  TOTAL

שדה 591.431.3275.583.32.4198.9FIELDגידולי CROPS
לגרעינים נ. וקט 162.012.587.15.61.255.6Cerealsandpulsesוגנים for grain

113.20.981.83.11.226.2Wheatחיטה
8.20.2.8.0Barleyשעורה

שועל 0.50.5Oatsשבולח
14.6Sorghum_14.6סורגום
8.92.25.11.6Maizeתירס

אחרים 0.70.7Otherדגנים cereals
לגרעינים 15.99.42.63.9Pulsesקטניות for grain

ושמן תעשייה 300.118.8188.477.71.214.0Industrialצמחי and oil crops
סיביט 182.8127.055.8Cottonכותנה, lint

גרעינים 39.326.22.910.2Cottonseedכותנה,
סובר 19.519.5Sugarסלק beet
33.67.82.818.90.93.2Groundnutsבוטנים
Tobacco.4.74.7טנק

10.610.20.30.1Sunlfowerחמניות
1.70.31.30.1Sesameשומשומין

לשימורים 5.24.90.3Canningאפונה peas
1.81.70.1Salffowerחריע
0.90.50.30.10.0Othersאחרים

גס 98.098.0Roughageמספוא
35.635.6Hayשחת

ירוק 52.752.7Greenמספוא fodder
6.56.5Silageתחמיצים

זרוע ,3.23.2Pastureמרעה sown
30.930.9Strawקש

ירוק 0.40.4Greenזבל manure
ומקשה תפו"א ,.397.6218.572.078.422.95.8VEGSירקות, POTATOES £ MELONS

279.0148.165.749.615.40.2Vegetablesירקות
אדמה 58.735.45.210.74.03.4Potatoesתפוחי

59.935.01.118.13.52.2Melonsandpumpkinsמקשה
35.623.210.01.70.7Watermelonsאבטיחים
23.511.11.18.11.71.5Sugarmelonsמלונים
0.80.70.10.0Pumpkinsדלעת

הדר 696.790.678.9521.26.0CITRUSפרי
אחרים 379.9281.346.831.319.41.1OTHERפירות FRUIT
151.7130.410.34.86.2Pomefruitגרעיניים

113.095.19.14.14.7Applesתפוחים
37.834.61.20.71.3Pearsאגסים
0.90.70.2Quincesחבושים

51.641.04.90.75.0Stoneגלעיניים fruit
28.124.31.30.32.2Peachesאפרסקים
8.75.52.10.40.7Apricotsמשמש
14.410.91.52.0Plumsשזיפים

0.40.30.1Cherriesדובדבנים
מאכל 29.622.23.40.73.3Tableענבי grapes
יין 28.127.90.2Wineענבי grapes

34.530.23.60.7Bananasבננות

ואגוזים 21.419.61.8Almondsשקדים and nuts
14.314.00.3Almondsשקדים
7.15.61.5Pecanפקן nuts
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן  י">/16. ללח
Table xiii/16.  Value of agircultural production, by disposal (cont.)

IL. million, at current pirces 1972/73 תשל'ג; שוטפים במחירים ליי, מיליוני
1ייצור, תוצרתצריכה(Marketingשיווק
הכל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc2מקומיתJ HomeInterישירמקומית
tion,For localLocalDirectconsummediate
total.consum2industry'exportsptionproduce

8.97.81.1Olivesזיתים
ואחרים 54.130.10.579.72.91.1Subtropicalסובטרופיים and other

28.210.317.70.2Avocado
>12.110.11.50.5Dateתמריפ
1.91.10.8Guyavaגוייבות

ומנגו אפרסמון ,5.04.80.10.1Annonaאנונה, persimon, mango
l.S1.10.20.5Pomegranateרימון
0.60.10.30.2Figsתאנים
1.30.00.21.1Carobsהרוגים

אחרים ופירות 3.22.60.6Loquatשסק and other
שונים 72.211.94.447.18.8OTHERגידולים CROPS

ושתילים נוי צמתי 59.210.243.35.7Flowers,gardenplants,seedlingsפרחים,
ירקות 5.82.7זרעי

3.1Vegetable seeds
1.70.61.1Citronאתרוגים

יער 5.51.14.4Forestתפוקת output
ס"ה  ותוצרתם 1,549.8793.7486.768.789.2111.5LIVESTOCKבע"ח JtPROD. TOTAL

MEAT_740.0361.9297.734.645.8בשר
עוף 472.9299.8112.534.626.0Poultryבשר meat
בקר 180.330.0147.33.0Cattleגשר meat

כבשים 33.09.014.79.3Sheepגשר meat
עיזים 17.912.00.25.7Goatגשר meat
אחר 35.911.123.01.8Otherנשר meat

חי באינוונטר 38.6CHANGES_38.6שינוי IN LIVESTOCK
INVENTORY

344.9126.9181.421.714.9MILKחלב
בקר 307.4118.3171.712.45.0Cow'sחלב milk

כבשים 23.03.89.42.27.6Sheepחלב milk
עיזים 14.54.80.37.12.3Goat'smilkחלב

290.4191.517.518.762.7EGGSביצים
מאבל צי י 214.0191.53.818.7Tableב eggs

ה ר ני ד 76.413.762.7Hatchingניצי eggs
84.368.07.36.62.4FISHדגים

47.743.11.81.01.8Pondcultureמדגה
אגמים 4.12.11.90.1Lakeדיג ifsheries

ימי 32.522.83.65.60.5Marineויג catch
במרחקים 19.413.30.65.5Distantדיג waters

התיכון בים 4.84.30.30.00.2Inshoreחו6י
התיכון ניט עליונים 2.80.81.90.1Pelagicמים in Mediterranean

התיכון בים 4.83.70.80.10.2Trawlמכמורת in Mediterranean
סוף בים 0.70.70.0Trawlמכמורת in Red Sea

שונות ותוצרתם, 51.66.80.310.00.633.9LIVESTOCKבע"ח A PROD. MISCL:
8.16.4l.S0.2Honeyדבש

אורגני 33.933.9Organicזנל manure
9.60.40.38.50.4Othersאחרים

בקר 4.64.6Exportofי1וא cattle
אפרוחים 3.63.6Expotrינו0 of dayold chicks

1.10.40.30.4Woolגמר
פרווה 0.3חיות


0.3


Fur animals

1 Incl. organized marketing and estimate of private sales.
2 Incl. surplus for destruction: vegetables IL. 0.7 million;
citrus  IL. 49.5million; pome fruit  IL. 2.0million; stone
fruit  IL. 0.1 million; table grapes  IL. 0.1 million; other
fruit  IL. 3.0 million. 3 Incl. exports through industry.

כולל 2 הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק Vm 1

ליי מיליון 49.5 ירקות; ליי מיליון 0.7 להשמדה: עודפיס
ליי מיליון 0.1 גרעינים; פירות ליי מיליון 2.0 הדרי0;
מיליון 3.0 מאבל; ענבי ליי מיליון 0.1 גלעיניים; פירות

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 3 אחרים. פירות ליי
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וערפ1 החקלאי הייצור  י"ג/17. ל1ח

טון (אלפי ייצור
unless otherwise stated)

אחרת) צוין לא ok
Production (thousand tons,הייצור ליי)ערך (מיליוני

1972/73תשל1971/72תשל"ב yשוטפים במחירים תשל"ב
1971/72 at current pirces

BAB 1

כולל XXXX§3,039.2§2,790.8סך

יהודי XXXX§2,877.2§2,648.2משק
xXXX§1,690.7§1,541.0גידולים

ותוצרתם חיים XXX§1,186.5§1,107.2אבעלי

לאיהודי XXXX§162.0§142.6משק
XXXX110.195.1גידולים

ותוצרחם חיים XXXX51.9§47.5בעלי

הכל סך  XXXX§1,800.8§1,636.1גידולים

שדה XXX§474.1§320.4גידולי

לגרעינים וקטניות 394.2268.4312.3200.5150.1104.8דגנים
301.4249.0241.5184.5107.190.2חיטה

32.86.417.90.411.42.2שעורה
40.429.713.6סורגוס

19.613.023.215.618.012.4אחרים

ושמן תעשייה XXXX1223.9§215.6צמחי
0יבי0 40.340.337.437.4129.1129.1כותנה,

גרעינים §נותבה, 67.4§ 53.760.044.5§28.7§22.9
סוכר 248.5248.5217.3217.318.318.3סלק

19.818.514.613.228.726.8בוטנים
1.01.00.80.84.14.1טבק

4.04.05.95.88.07.9חמניות
14.613.715.914.97.06.5אחרים

גם _XXXX79.0מספוא

132.5126.825.1שתת

ותחמיצים ירוק 1,471.6,413.951.4מספוא
י*מ) (מיליון זרוע 10.411.02.5מרעה

281.9255.820.7קש
דונם) (אלפי ירוק 15.515.20.4זבל

ומקשה אדמה תפוחי 806.8785.7824.8804.6308.6304.6ירקות,

502.0494.1532.7525.7229.0228.8ירקות

אדמה 143.1134.1165.1155.641.639.0תפוחי

161.7157.5127.0123.338.036.8מקשה
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Table xiii/17.  Agricultural production and value

Production value (IL. million(

חשלב במחירי שוטפיםתשלג במחירים תשליג
1972/73 at 1971/72 prices1972/73 at current pirces

B

2,795.0 3,034.13,687.63,361.5GRAND TOTAL

2,680.8 2,909.13,530.43,219.2Jewish farms
1,527.8 1,677.42,041.91,836.8Crops
1,153.0 1,231.71,488.51,382.4Livestock £ livestock products

114.2 125.0157.2142.3NonJewish farms
65.6 72.295.986.4Crops
48.6 52.861.355.9Livestock tf livestock products

1,593.4 1,749.62,137.81,923.2CROPS  TOTAL

278.9 421.1591.4392.5FIELD CROPS

83.3 123.3162.0106.4Cerealsandpulses for grain
67.0 85.6113.287.0Wheat
0.1 6.28.20.2Barley

 10.014.6Sorghum

16.2 21.526.019.2Other

195.6 204.8300.1286.1Industrial and oil crops

119.8 119.8182.8182.8Cotton lint
19.0 25.639.329.1Cottonseed
15.7 15.719.519.5Sugar beet

19.2 21.233.630.4Groundnuts

3.4 3.44.74.7Tobacco

11.6 11.710.610.5Sunlfower

6.9 7.49.69.1Other

 76.198.0Roughage

 24.035.6Hay
 49.459.2Green fodder and silage

 2.73.2
Pasture, sown (million F.U.(

 16.530.9Straw

 0.40.4Green manure (thousand dunams(

316.3 320.4397.6391.8VEGETABLES, POTATOES, MELONS AND
PUMPKINS

242.0 242.2279.0278.8Vegetables

45.4 48.558.755.3Potatoes

29.928.959.957.7Melonsandpumpkins
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(המשך) וערכו תחקלאי הייצור  י"ג/17. לווו

אחרת) צוין לא אם טון, (אלפי ייצור
Production (thousand tons unless otherwise stated)(ליי (מיליון הייצור ערך

1971/72 שוט8י1972/730תשלגתשלג במחירים תשלב
1971/72 at current prices

B | AABB

הדר 1,552.8פרי 1,552.81,688.61,664.2632.4632.4

אחרים 355.6§סירות §358.9317.0314.0§323.6§322.6
116.5§גרעיניים §116.5118.4118.41121.0§121.0
60.0גלעיניים 60.047.347.3§33.9§33.9

מא5ל 33.1ענבי 33.131.031.019.519.5
יין 48.3ענבי 48.346.946.925.225.2

41.5בננות 41.538.138.132.732.7
27.0זיתיט 27.04.04.032.232.2

ואגוזיים 4.2שקדים 4.23.53.521.721.7
25.0אחרים 28.327.824.837.4§36.4

שונים Xגידולים XXX62.156.1
ושתילים נוי צמחי ם, חי ר 11X XXX52.748.6
יער תפוקת ירקות, Xזרעי XXX9.47.5 שונים וגידולים

 ותוצרתם חיים בעלי
הכל סך

X XXX§1,238.4§1,154.7

החי באינוונטר ושינויים Xבשר XXX§625.6§625.6

193.2בשר 193.2198.2198.2§597.1§597.1
עוף 142.1בשר 142.1144.5144.5§382.5§382.5
בקר 33.7בשר 33.735.735.7§ 140.5§140.5
צאן 8.6בשר 8.68.48.4§45.8§45.8
אחר 8.8בשר 8.89.69.628.328.3

החי באינוונטר 28.5§28.5§שינויים

ליטר) (מיליון 497.5חלב 519.2565.9543.6264.1§252.1
בקר 466.2חלב 476.0523.55/5.0233.4229.5
צאן 31.3חלב 43.242.430.630.7§22.6

יחידות) (מיליון 1,296.8ביצים 1,404.71,389.81,282.8§239.3189.3

27.1דגים 27.126.526.575.875.8

שונות ותוצרתם, חיים Xבעלי XXX33.611.9

1.8דבש 1.81.71.75.35.3
מ3) (מיליון אורגני זבל 2.62.521.7

Xאחר XXX6.66.6

ביניים. תוצרת בולל  a הערה:
ביניים. תוצרת כולל איגו  b
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Table xiii/17.  Agricultural production and value (cont.(

ue (IL. million(Production va

תשליב במחירי שוטםיםתשלג במחירים תשלג
1972/73 at 1971/72 prices1972/73 at current prices

BA* 1

647.3647.3696.7696.7CITRUS FRUIT

291.8290.9379.9378.8OTHER FRUIT
129.4129.4151.7151.7Pome fruit
27.027.051.651.6Stone fruit
18.318.329.629.6Table grapes
24.424.428.128.1Wine grapes
30.030.034.534.5Bananas
6.46.48.98.9Olivet
18.118.121.421.4Almonds and nuts
38.237.354.153.0Other

68.860.072.263.4OTHER CROPS
57.451.659.253.5Flowers ,seedlings, etc.
11.48.413.09.9Vegetablesseeds, forest output and other crops

1,284.51,201.61,549.81,438.3LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
TOTAL

650.2650.2778.6778.6MEAT AND CHANGES IN LIVESTOCK
INVENTORY

618.1618.1740.0740.0Meat
394.9394.9472.9472.9Poultry meat
147.3147.3180.3180.3Cattle meat
44.944.950.950.9Sheep and goat meat
31.031.035.935.9Other meat
32.132.138.638.6Changes in livestock inventory

287.5275.3344.9330.0MILK (million litres(
257.1252.9307.4302.4Cow's "117*
30.422.437.527.6Sheep and goat's milk

238.1188.6290.4227.7EGGS (million units(

74.774.784.384.3FISH

34.012.851.617.7LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS
MISCL.

5.25.28.08.0Honey
21.233.9Organic manure (million m3(
7.67.69.79.7Other

Note: A  Including intermediate produce.
B  Excluding intermediate produce.
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תוצרת 'Producersריכוז organized sales

ומקשה אדמה תפוחי ירקות, של וריכוז ייצור  י"ג/18. לוח
Table xiii/18.  Production and producers' organized sales of vegetables, potatoes,

melons and pumpkins

Tons

Crop

1972/73 תשל"ג

משק
יהודי לא
Non
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

תשל"ב
1971/72

תשל''א
1970/71

תשכ"ח
1967/68

תש'"ט
1948/49 גידול

TOTAL
Vegetables
Potatoes
Melons and pumpkins

Production ייצןך
90,900 733,900 824,800 806,800 765,300 585,200 119,000
63,800 468,900 532,700 502,000 490,400 381,500 80,000
1,500 163,600 165,100 143,100 142,000 109,600 26,000

25,600 101,400 127,000 161,700 132,900 94,100 13,000

הכל סך
ירקות

אדמה תפוחי
מקשה

Producedתוצרת1ריכוז organized sales'
הכל סך

ירקות
71,263408,898573.204596,444631,004571,23459,770TOTAL
50,013§284,521374,534*393,085409,796364,81444,982Vegetables

13,867105,206141,451161,407166,903154,28812,615Tomatoesעגבניות
8,87231,65438,63835,10136,21627,7368,480Cucumbersמלפפונים

4,30925,97931,23427,79129,79728,6921,105Carrotsגזר
וגמבה 2,00315,60026,34722,32620,63918,4792,160Peppersפלפל and gamba
יבש 1,06021,43328,71340,07042,64242,180462Dryבצל onions
3,01012,61115,49515,67318,49216,0182,474Eggplantחצילים
1,7859,34411,30110,50611,2929,1092,183Vegetableקישואים marrows

3,2569,65113,26211,95815,49010,9664,524Cabbageגרוב
2,2334,5315,9585,6496,2845,2621,022Caulilfowerכרובית

1,4905,0465,6375,2965,9484,5971,351Beetsסלק
2.4457,4137,4197,7918,1206,0302,090Radishצנון

13036132331928221468Sweetבטטות potatoes
.1במיה ,52447750541862356Okra

ירוק ,3בצל ,3,2403,3512,5283,2282,1141,114Green onions
106026285555Horseradishחזרת
912741545555Sorrelחמציץ
7504,2204,2134,8805,2584,915343Lettuceהסה
.2לוף .5284174405004964Leek
.2לפת .1,7801,6432,1261,7851,453332Turnips
1787049,99012,07910,27210,138134Celeryסלרי

,5273,8073,5062,5782,9992,361638Radishצנונית red
6041,5471,3671,1521,1601,07189Kohlrabiקולורבי
8205,4396,5786,7795,6083,2152,393Pulsesקטניות
.2קנרס .3,8235,2243,6692,5172,45760Artichokes
2ריבס _18211412197961Rhubarb
2שום _2,2561,2272,5491,8651,714151Garlic

פטרוזיליה שמיר 2307517206476226202Parsleyשורש, and dill
3943,1034,0013,1314,2434,123120Maizeתירס

שדה 361,8103,8193,7115,0954,509586Strawberriesתות
2707428898908148095Spinachתרד

שונים 1,6431,1491,1531,3311,100980120Miscellaneousירקות

אדמה 14,47576,454112,920111,558150,206150,18026Potatoesתפוחי
6,77547,92385,75091,80171,00256,24014,762Melonsמקשה

6,13331,93966,64567,68752,43838,81213,626Watermelonsאבטיחים
64215,20518,53723,53417,97416,8481,126Sugarמילונים melons
.2דלעת .77956858059058010Pumpkins

1 Up to 1971/72 the data refer to organized marketing (see introduction).
2 Included with miscellaneous. 3 Included with dry onions.

המאורגן" ל"שיווק מתייחסים הנתונים תשל"ב עד 1

יבש. בבצל כלול 3 בשונות. נכלל 2 מבוא). (ראה
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ייעוד לפי הדר, פרי ייצור  י"ג/19. לוח
Table xiii/19.  Production of citrus fruit, by disposal

Disposal

הדר פרי
אחר
Other
citrus
fruit

לימונים
£ת0בם^

אשכוליות
Grapefruit

זהב תפוחי
Oranges

אפילים
Lates

שמוטי
Shamuti

הבל סך
Total ייעוד

1971/72  TOTAL

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

1972/73  TOTAL

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

Quantity (thousand tons)

62.9

72.8

39.9

45.4

334.3

20.2 15.5 213.9
25.2 7.3 10.2
10.3 12.1 103.9
7.2 5.0 6.3

390.8

24.7 19.0 227.5
24.6 7.9 13.3
14.8 11.6 143.2
8.7 6.9 6.8

טון) (אלפי כמות

273.5 842.2

362.6 817.0

1,552.8

859.0467.3142.1ליצוא
80.928.39.9למאכל

570.9329.5115.1לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית 42.017.16.4צריכה

1.688.6

139.4 366.3 776.9
12.1 21.6 79.5

178.2 278.5 626.3
32.9 150.6 205.9

הכל סך  תשל"ב

הכל סך  תשל"ג
ליצוא
למאכל

לתעשייה
סרטיה ומכירה עצמית צריכה

Value(IL. million)
at current prices

לי) (מיליוני ערך
שוטפים במחירים

הכל סך  632.4308.098.6173.822.429.61971/72תשל"ב  TOTAL

ליצוא
למאכל

לו/עשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

514.0
36.8
69.8
11.8

250.1
11.7
42.1
4.1

81.9
3.8
11.3
1.6

155.2
3.6
13.4
1.6

13.7
4.9
1.8
2.0

13.1
12.8
1.2
2.5

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

הכל סך  696.7320.4121.3191.829.833.41972/73תשל"ג  TOTAL

ליצוא
למאנל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

521.1
33.9
78.9
62.8

236.7
5.1

33.0
45.6

85.9
4.0

21.5
9.9

162.7
6.7
20.2
2.2

19.5
5.9

י1' 2.1
2.3

16.3
12.2
2.1
2.8

For export
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

תשלא Atבמחירי 1970/71 pirces

הכל סך  647.3285.9112.3190.026.033.11972/73תשל"ג  TOTAL

ליצוא
אחר

474.3
173.0

196.0
89.9

80.3
32.0

165.2
24.8

16.7
9.3

16.1
17.0

For export
Other
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פירות1 של וריכוז ייצור י"ג/20, לוח

Table xiii/20.  Production and producers' organized sales of fruit 1

Tons טונות

Kind 

1972/73

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

תשל"ג

הכל סך
Total

תשל"ב
1971/72

תש'לא
1970/71

תשג''ח
1967/68

תש"ט
1948/49 מין

TOTAL

Pome and stone fruit
Table grapes
Wine grapes
Bananas
Other fruit

4,900 160,850 165,750 §176,500
4,500 26,500 31,000 33,150
 46,900 46,900 48,300
 38,100 38,100 41,500

4,300 27,000 31,300 32,450

הכל 28,500266,250299,050סך

וגלעיניימ 5,200129,550150,400גרעיניים
מאכל 10,60034,60029,600ענבי
יין 7,20037,35037,000ענני
3,50044,00056,300בננות

. אחרים 2,00020,75025,750פירות

2ריכוז zedתוצרת2 salesorgan iucers 'Prod

הכל 23,572240,867232,294280,889247,920241,9196,001TOTALסך

גרעיניים 1,12689,60177,049105,38994,65393,809844Pomeפירות fruit
עץ 1,08865,41054,84769,19365,07564,501574Applesתפוחי

3823,22721,63035,75229,01528,753262Pearsאנסים
.964572444..3חבושים 5635558Quinces

גלעיניים 2,68235,44734,37945,33928,78127,3801,401Stoneפירות fruit
13,03616,11121,78213,41113,33576Peachesאפרסקים

.3משמש .13,64710,04313,2028,0257,657368Apricots
.2,6828,6478,17610,225שזיפים 7,2676,311956Plums

.3דובדבנים .1174913078771Cherries

מאכל 9,12628,00018,50924,22723,61220,5623,050Tableענבי grapes
יין 6,91337,14536,60048,30046,90046.900Wineענגי grapes

 2,86839,94751,81238,75935,14635,146Bananasבננות

אחרים 85710,72713,94518,87518,82818,122706Otherfruitפירות
150650850950950Pecan"קו nuts

4,4807,25911,20810,91810,918Avocadosאבוקדו
1,5111,6772,0682,3592,34316Datesתמרים
1,5621,3061,311786393393Guyavasגויבות

ומנגו אפרסמון ,7801,0211,1581,6061,6033Annonaאנונה, persimon and
mango

1,169735805758506252Pomegranatesרימון
,3151572629263Figsתאנים fresh
50505030201bCarobsחרובים

אחרים וסירות 7101,0901,3991,3921,36329Loquatsשסק and other fruit

< Excluding citrus fruit and olives. 2 Up to
1971/72 the data refer to organized marketing (see intro
duction). 3 Included in "Other Fruit".

הנתונים תשל'"ב עד 2 ולזיתים. הדר לפרי פרט 1

כלןל 3 מבוא). (ראה המאורגן לשיווק מתייחסים
אחריס". ב"פירות
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המקומית התעשייה למפעל* וירקות פירות אספקת  י"ג/21. לוח
Table xiii/21. Supply of fruit and vegetables to local factories

Tons .■ טובות

1972/73תשליג

מתוכננת תוצרת
תשכאגידול

1960/61
תשכה
1964/65

תשליא
1970/71

תשליב
הכל1971/72 Produceסך planned forCrop

Totalמקומי שיווק
Localליצוא

1marketingExpotrs

הדר 83,390223,358545,991571,991664,01511,765652,250GTTRUSפרי
שמוטי זהב: :64,114121,731262,351328,940279.2946,222273,072Orangesתפוחי Sbamouti 
1,14327,814120,754111,199198,4501,185197,265Lateאפילים oranges

12,98857,944135,354108,895157,0654,047153,018Grapefruitאשכוליות
5,05710,84213,88011,72312,35325912,094Lemonsלימונים

334,1303,4821,7423,1333,133Clementinesקלמנטינות and
mandarinsומנדרינות

אוזר הדר 5589710,1709,49213,7205213,668Otherפרי citrus fruit
3,3244,35110,67112,73913,6437,1966,447POMEגרעיניים AND STONE

FRUITוגלעיניים
עץ 1,6461,5424,1324,2137,7993,7094,090Applesתפוחי

92932369861,3711,30863Pearsאגסים
13746181596Quincesחבושים
'547923863827אפרסקים * 653417236Peaches
61,2153,8885,5872,3857801,605Apircotsמישמש
1,1033041,5461,1081,420973447Plumsשזיפים
ג '35,10045,27045,15061,10051,050GRAPESע1בים

לכבישה 2,3403,9773,4034,7625,408OLIVESזיתים for PICKLING
אחר 264170S4885347691385OTHERפרי FRUIT
יאבוקדו 185580Avocado
1541561Guyavasגויאנות
2 >11015530424346883385Figsתאבים ;

!532988Date.תמרים
30,15753,839134,601154,278184,08069,580114,500VEGETABLESירקות

אדמה Potatoes.2,25710,3839,5969,10714,23112,4101,821תפוחי
13,89616,47166,99486,017100,97723,57577,402Tomatoesעגבניות '
3,7704,1447,1455,9465,9865,604382Cucumbersמלפפונים '

1,5914,94515,28813,33714,0322,27911,753Carrotsגזר
זגמנה 4531,6375,8255,8735,6781,7803,898Peppersפלפל and gamba
יבש 1,1203,7921,0032,0363,2942,870424Dryבצל onions
24943241665062030Eggplantsוזגילימ
1,5621,6901,9069711,0381,00632Cabbageכרוב

110163544538535357178Caulilfowerכרובית
895537311,5634,6591,0363,623Beetסלק

3,9706,6079,52610,91712,31911,0641,255Peasאפונה '
107019222121Asparagusאספרגוס

■9457438357במיה 4164097Okra
16358662054Leekליף ■

003381,57576929740Celeryכרפס
ושמיר 10718180227462224Parsleyפטרוזיליה and dill

Mushrooms_22341012825757פטריות
#3פפריקה 3 .600477645645Paprika
5444562,2751,6831,8071,010797Beansשעועית
שדה 135637514837633244Strawberiresתות

קלחים .תירס 3271,51410,50911,89615,5034,16511,338Maize
594141568361,041289752Miscellaneous4שונות*
9909181,9352,0431,305S31,253SUGARמלונים MELONS

t Including grapes for wine, alcohol and raisins.
* Except ifgs for drying.
3 Included with peppersand. gamba.
4 Radish, eggplant, horse radish, tramps and garlic.

וצימוקים. בוהל ליין' ענבים גולל 1

לייבוש. לתאנים פרט 2
וגמבה. בפלפל נליל 3

ושום. לפת חזרת, קישואים, צנון, 4
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זית ושמן זיתים ייצור
Table xiii/22.  Production

 >"ג/22, לוח
of olives and olive oil

Thousand tons טונות אלפי
המקק Allכל farmsלאיהודי משק :Thereofמזה: NonJewish farm.

OlivesזיתיסOlives1זיתיס

זית שמן
Olive oil הכל סך

Total
לכבישה
For

pickling

לשמן
For oil

זית שמן
Olive oilהכל 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 6.03.0at

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 6.53.50.1

197227.012.514.53.34.0 18.014.03.2

.1973U.O4.00.5 0.5 .

< Thereof 3,300 tons of European vaireties (Merhavia, Manza וכוי) מנזנילו
ailo etc.) in Jewish farming only.

(מרחביה, אירופייס מזנים סונה 3,300 מזה 1
בלבד. היהודי במשק
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ייעוד לפי וביצים, חלב ייצור  י"ג/23. לוח

Table xiii/23.  Production of milk and eggs, by disposal

תשלגתשליבתשליאתשילתשכיהתשיךתשיתשיט
1948/491949/501959/601964/651969/701970/711971/721972/73

TOTAL

Jewish farms for 

Producers' organized
sales

Private sales

Rearing

 Homeconsumption,

NonJewish farms

Cow's milk (million litres) ליטר) (מיליון בקר חלב

523.5 476.0 452.0 440.5 322.6 277.3 92.2 78.7

513.0 465.8 442.0 430.7 313.6 267.8 87.5 75.2

479.5 433.1 409.9 398.5 284.3 215.4 64.1 48.8

.:5.0 4.9 4.6 4.9 4.7 5.7 2.4 8.4

10.5 9.8 9.5 9.3 8.5 11.5 3.5 3.0

18.0 18.0 18.0 18.0 16.1 35.2 17.5 15.0

10.5 10.2 10.0 9.8 9.0 9.5 4.7 3.5

הכל סך .

יהודי משק

תוצרת ריכוז

פרטית למכירת

לגידול

עצמית לצריכה

לאיהודי משק

יחידות)ביצי (מיליון units)(millionEggsם

הכל 242.5330.01,114.01,296.01,320.01,423.21,404.71,389.8TOTALסך

יהודי 237.5324.01,101.51,283.01,306.51,409.41,390.71,375.3Jewishמשק farms

מאכל Tableביוני eggs for 

תוצרת '176.6257.2489.3789.2915.2977.2931.4980.7Producersריכוז organized
sales

פרטית 10.34.989.177.6130.6131.3135.0135.6Privateלמכירה sales

ליצוא
342.2198.619.353.888.622.0Export

צמית ט 39.748.3115.0115.0114.5115.0116.0115.5Homeconsumptionלצריכה

דגירה Hatchingניצי eggs for 

מקומי לשימוש
10.9>\ 65.9

79.7106.7119.4107.9107.0Local use
13.6

22.920.212.711.814.5Exportsליצוא

לאיהידי 5.06.012.513.013.513.814.014.5NonJewishנושק farms
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מטבחיימ בגתי חיים בעלי שחיטת  י"ג/24. לוח
Table xiij/24.  Slaughtering of livestock in slaughterhouses

סוג

(טונות) משוטר וזי משקל
Estimated live weight (tons)ראשים

Heads
1972/73

Kind
תשיח
1957/58

תש*כ
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תש'"ל
1969/70

תשל"א
1970/71

תשל"ב
1971/72

תשל"ג
1972/73

כולל 38,161211,031§36,017§12,97126,97032,33437,89438,393סך
1

GRAND TOTAL

הכל סך  8,52421,84128,34031,05331,63927,81329,10872,401CATTLEבקר _ TOTAL

ומעורב 7,00519,02825,89930,22630,99027,55228,92270,991Pureגזעי  bred and mixed

ומבכירות 1,3806,0858,3368,3008,9886,3198,48119,657Cowsפרות and heifers

ושוורים 3,6408,24114,70320,11620,12219,87618,99241.480Bullsפריט and oxen

זכרים בקר, בני
1,985 >

3,2621,4977026705626323,302Young stock, male

נקבות בקר, 1,4401,3631,1081,2107958176,552Youngובני stock, female

מקומי 9312,1701,3577736482531861,410Localגזע breed
;זנרים 7791,31380242434512964290Male

1528575553493031241221,120Femaleנקבות

לשחיטה */5886431,08454יבוא
Imports for slaughtering

18ר492578900זכרים
Male

966518447נקבות
Female

הכל סך  1,3211,0971,1952,5322.2282,7213,04278,626SHEEPצאן AND GOATS 
TOTAL

9707999981,8392,1442,2592,29557,801Sheepכבשים

,35915931940846066171513,002Matureמבוגרים male

,23329716915214479561,242Matureמבוגרות female

3783435101,2791,5401,5191,52443,557Lambsטלאים

351298197138603135838Goatsעזים

,21416312567241619350Matureמבוגרים male

,95118364966175Matureמבוגרות female

לשחיטה 4217366727910313Kidsגדיים

לשחיטה! יבוא
.55.52443171>19,987Imports for slaughtering 1

כבשים


י י 4742443171;19.9S7Sheep

עזים
81




Goats

אחרים חיים 3,1264,0322,7994,3094,5265,4836,01160,004OTHERבעלי LIVESTOCK

1 From the Administered Territories. המוחזקים. מהשטחים 1
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Farm income מחקלאות הכנסה

בחקלאות קגויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר  י"ג/25. לוח

Table xiii/25.  Net domestic product (value added), output and purchased
input in agriculture

ליי) ]vb?n) rPBt>1B'.D?pnM . .

At current prices (IL. million)

הגידול tin*
לתשל"ג מתשלב

Percentage growth from
1971/72to 1972/73

תשכת
1967/68

תשלא
1970/71

תשל^ב§
1971/72§

תשל'"ג
1972/73

במות
Quantity

מחיר
Price

עיר
Value

 חקלאית 1,663.72,379.02,856.83,440.80.320.020.4AGRICULTURALתפוקה

הכל OUTPUTסך  TOTAL

(להוציא חקלאי ייצור
1 ביניים) תוצרת

1,600.82,330.52,790.83,361.50.220.320.4Agric. production (excl. inter
mediate produce) 1

901.81,348.51,636.11,923.22.620.717.5Cropגידולים products

ותוצרתם חיים 699.0982.01,154.71,438.34.119.724.6Livestockנעלי and animal
products

השקעה נכסי 62.948.566.079.38.310.820.2Productionתפוקת for investment

תשומד הכל סך סתות:
(מסקטורים קנויה2

אחרים)

793.11.170.31,418.51,712.46.013.920.7Less: total purchased
input2 (from other sectors)

נקי מקומי 870.61,208.71,438.31,728.45.226.820.2NETתוצר DOMESTIC PROD

מוסף) (ערך
במחירי בחקלאות

. UCT (VALUE ADDED)

IN AGRICULTURE

הייצור ATגורמי FACTOR COST

טבע פגעי על 9.417.818.926.2XX.XCompensationפיצויים for damage
by nature

נובעת 880.01,226.51.4S7.21,754.64.926.520.4INCOMEהכנסה ORIGINATING

נ INמחקלאות AGRICULTURE'

עבודה 208.0282.0346.3405.4XX17.1Wagesשנר and salaries

חכירה ודמי 58.090.0110.0125.0XX13.6Interest■וינית and rent

ולהון לעבודה תנוורה
לרווח עצמיים,

614.0854.51,000.91,224.2XX22.3Returns to own work and
capital, and proift

. Details are given in Table .17/ט0? ג Details of purchased
/inputsare given in Table Xin26. נ The estimates of income
oirginatingappearing here differ from those given in Table VI/9.
This is due to the fact that the ifgures in the latter table include
tbe incomes originating in nonproift institutions serving agri
culture. In addition, the data for the agricultural years have been
adjusted to a calendar year basis.

פירוט 2 יג/17. בלוח נמצא זה נתון של פירוט 1
אומדני ג ייג/26. בלוח נמצא הקנויה התשומה
המופיעים מאלה שונים באן המופיעים הנוגעת ההננסה
ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה גלוחו/9.
את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות
השנים של הנתונים הותאמו כן כמו החקלאות. ענף

לוח. לשנות החקלאיות
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות  י"ג/26. לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

Table xiii/26.  Inputs purchased by agriculture from other sectors
)value, quantity index and price index)

Group תשליג
1972/73

תשליב
1971/72

תשליא
1970/71

תשכיח
1967/68

תשבה
1964/65

תשך
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

TOTAL

Feedingstuffs
Water ;
Packing material
Fertilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubricants andelectricity
Plant and animal protection
materials 1

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

ל*י) (מיליוני שוטפים במחירים ערך
Value at current prices (IL. million)

1,712.4 §1,418.5 §1,166.5 §790.9 578.2 337.4 60.3

643.7 §511.6 427.4 268.7 195.6 140.9
104.2
149.1
55.1
110.0
91.7
40.9

§82.8
139.9
§48.4
§99.6
75.2
37.9

123.4 §109.4

74.7
113.2
42.9
73.4
64.0
27.1
82.0

72.9 §60.6 §52.7
47.2 31.4 26.2

§60.2
82.0
39.4
54.8
44.1
21.8
42.7

36.2
20.7

274.2 §221.7 182.9 120.3

48.8
55.1
28.0
42.3
33.2
17.6
24.8

27.8
9.8

95.2

34.4
24.7
16.9
16.9
14.4
9.3
10.8

16.7
6.8

10.5
6.7
5.1
5.0
4.4
4.0
2.6
1.6

4.1
2.8

45.6 13.5

הכל סך
מספוא
מים

אריזה חומרי
דשנים
הובלה

וכלים תיקונים חלפים,
וחשמל סיבה שמני דלק,

והחי הצומח להגנת חומרים

וממשל שירותים
פלסטיק מיבוא, זרעים

שונות והוצאות
בלאי

Quantity index bas e : 1967/68 = 100 בסיס; כמות מדד
132 125 119 100 83 64 24

130143§147187100126מספוא
99110§98§398488100מים

אריזה 2356771009310095חומרי
377686100106112113דשנים

138134§184673100122הובלה
וגלים תיקונים 335189100112112118חלפים,
וחשמל סיבה שמן 355186100105106107דלק,

והחי הצומח להגנת 170193§93566100167חומרים

וממשל 123131§123§286080100שירותים

פלסטיק מיבוא, 405958100108112155זרטיט
שונות והוצאות

126132§395988100119בלאי

הכל סך

מחיר בסיס:מדד = 1001967/68base:ndex Price 1

הכל 144164TOTAL§317088100124סך

146167Feedingstuffs§287584100126מספוא
139158Water§126§286688100מים

אריזה 265387100149171192Packingחומרי material
365982100102109123Fertilizersדשנים
5277106100110132150Transportהובלה

וכלים תיקונים 152175Spare§286384100129חלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיבה שמני ,358394100118163176Fuelדלק, lubircants and electricity

והחי הצומח להגנת 447188100115137150Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 95100118136154Serricesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 355682100117135147Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
286490100127146172Depreciationבלאי 
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ההדרים עגף חשבון  י"ג/27. לוח

Table xiii/27.  Citrus growing account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price מחויר

תשלג
1972/73

תשלב
1971/72

Quantity גמית

תשליג
1972/73

תשלב
1971/72

תשליג
1972/73

תשליב
1971/72

תשלא
1970/71

Account (1L. million) לירות) (מיליוני החשבון

.1565.4632.4696.70.12.811.713.4Output1.
476.0514.0521.10.49.08.411.4Exports.יצוא
.89.4118.4175.62.929.5בררה 28.714.6Culls

קנויה2. ,241.7295.0323.50.32.5תשומה 22.412.3Purchased inputs2.
והובלה !140.4184.6194.40.96.4אריזה 30.412.5Packing and transport

!5.76.47.71.88.6קטיף 10.310.8Picking
פרדסיס 69.375.286.32.03.210.811.1Cultivationעיבוד
וציוד מטע 26.328.835.12.73.112.518.2Depreciationפחת

נובעת3. .323.7337.4373.20.43.2הכנסה 3.814.2INCOME ORIGINATING3.
02)(12)

עבודה!4. 131.0146.6170.3O.I3.112.012.7Labourהוצאות costs14.
35.341.445.00.36.516.916.3Packingבאריזה
51.057.269.12.29.49.810.4Pickingבקטיף
44.748.056.22.93.210.613.4Cultivationבעיבוד

להח5. 192.7190.8202.9XXXXRETURNSתמורה TO CAPITAL5.
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

טון) (אל8י S52.81,688.62.68.7XXYIELD,1,513.41יבול (thousand 1005)
858.6859.0776.9.0.09.6XXExportsיצוא

לתעשייה 654.8693.8911.76.031.4XXLocalלמאכל, consumption, industry
andואד1ר2 other2

הכל מסך היצוא 56.755.346.12.516.6XXPercentאחוז exports of total

י מ3) (מיליון SXXWATER.3183103212.53כלים (mill. my

אריזה ללא עבורה ,3,9263,9654,2331.06.8XXMANDAYSימי excl. packing
(thousands)(אלפים)
1,5101,4801,53a2.03.5XXCultivationעיבוד
2,4162,4852,7012.98.7XXPickingקטיף

1 Hired labour and labourof farmer and unpaid family members
imputed at average national wage rate. 2 Incl. 24,000 tons
fed to livestock and 137,500 tons destroyed because of frost.

השכר לפי עצמית עבודה עבור וזקופה שכירה עבודה 1
להזנת שהופנו טון 24,000 כולל 2 הארצי, הממוצע

הקרה. עקב שהושמדו טון ו137,500 חיים בעלי
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זן לפי ההדרים, ענף חשבון  י"ג/28. לוח

הזנים Allכל vaireticשמוטיShamuti

תשליא
1970/71

תשל''ב
1971/72

תשל"ג
1972/73

תשל"א
1970/71

תשל'ב
1971/72

תשל"ג
1972/73

דונם) (אלפי ההנבה בגיל 410400413222218220שטח

(טון) לדונם 3.73.94.13.43.93.7יבול

(טון) לדונם 2.12.11.92.02.1.1.7יצוא

(מיליוניליי) הענף חשבון
565.4632.4696.7267.2308.0320.3
476.0514.0521.1236.2250.1236.7
89.4118.4175.631.057.983.6

175.7226.0239.485.4118.1107.2
156.4202.8209.977.0106.295.0
19.323.229.58.411.912.2

389.7406.4457.3181.8189.9213.1

56.763.676.825.431.533.4

333.0342.8380.5156.4158.4179.7

114.0123.2142.561.867.075.9

219.0219.6238.094.691.4103.8

26.328.835.114.616.318.7

192.7190.8202.980.075.185.1

8רי של התפוקה ערך
יצוא
אחר

ומשלוח אריזה הוצאות
יצוא
אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך

קטיף הוצאות

(34) העץ על הפרי ערך

עיבוד הוצאות

(58) שוטף בחשבון עודף

פחת

(78) ורווח להון תמורה

(ליי) לדונם ממוצע
פרי של התפוקה ערך .1,3791,5811,6871,2041,4131,456

1,1611,2851,2621,0641,1471,076יצוא

218296425140266380אחר

ומשלוח אריזה הוצאות ,429565580385542487

382507508347487432יצוא
475871385555אחר

(12) מהפרדס גיציאה הפרי ערך .9501,0161,107819871969

קטיף הוצאות .138159186115145152

(34) העץ על הפרי ערך ,812857921704726817

עיבוד הוצאות ,278308345278307345

(58) שוטף בחשבון עודף .534549576426419472

פחת ,647285667585

(78) ורווח להון חמורה .470477491360344387
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Table xiii/28.  Citrus account, by kind

LatesאפיליםGrapefruitאשכוליות

תשלא
1970/71

תשלב
1971/721972/73

תשליא
1970/71

נ תשלי
1971/72

ybvn
1972/73

71

5.1

3.1

71

4.7

3.0

80

4.9

2.8

81

3.7

1.9

78

3.5

1.8

76

4.8

1.8

Area of fruitbearing age (thousand
dunams)

Yield per dunam (tons)

Export per dunam

I. Value of fruit output
Exports
Other

2. Cost ofpacking and transport
Exports
Other

3. Value of fruit, exgrove (12)

4. Costofpicking

5. Value of rfuit on tree (34)

6. Costof cultivation

7. Surplus on current account (56)

8. Depreciation

9. Returns to capital and proift (78)

Sector account (IL. million)

131.3

86.0
45.3

48.3

41.3
7.0

83.0

16.0

67.0

26.2

40.8

6.5

34.3

144.1173.8191.7108.098.6
126.4155.2162.790.081.8
17.718.if29.018.016.8

44.554.567.136.440.9
40.449.960.031.936.9

4.14.67.14.54.0

99.6119.3124.6 ..71.657.7

12.612.916.810.710.8

87.0106.4107.860.946.9

19.721.927.622.524.2

67.384.580.238.422.7

4.14.56.84.75.9

63.280.073.433.716.8

Av era ge per dunam (IL.)

2,0302,4482,3961,3331,2641,7281 . Value of citrus fruit output
1,7812,1862,0341,1111,0491,132Exports
249262362222215596Other

6277688394495246352. Cost of packing and transport
569703750394473543Exports
§586589555192Other

1,4031,6801,5588847401,0923. Value of fruit ,exgrove (12)

1781822101321392114. Cost of picking

1,2251,4981,3487526018825. Value of fruit on tree (34)

§2773083452783103456. Costof cultivation

9481,1901,0024742915377. Surplus on current account (56)

5863855876868. Depreciation

8901,1279184162154519. Returns to capital and proift (78)
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י הכותנה חשגון  *"ג/29. לוג!

Tablexiii/29.  Cotton growing account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price מחיר

תשלג
1972/73

חשלב
1971/72

Quantity כמות

ybvn
1972/73

תשל"ב
1971/72

תשל"ג
1972/73

תשל"ב
1971/72

תשל"א
1970/71

Account (IL. million) ל"י) (מילייגי החשבון

125.4157.9222.110.17.914.452.8Outputהתפוקה1.
102.4129.1182.89.87.214.952.6Lintסיבים

23.028.739.311.711.011.753.5Seedגרעינים

קנויה2. ,73.5תשומה 83.487.2 /./1.014.512.4Purchased inputs2.

השטח 49.053.455.44.17.013.711.5Cultivationעיבוד
מים :9.49.910.00.68.05.010.2Thereofמזה: water

הדברה S7.5pesticides.18.017.816.915.311.716חומרי
והובלה 12.716.116.96.56.219.311.6Harvestאסיף and transport

4.35.35.812.96.110.016.5Depreciationפחת
כלליות 7.58.69.11.14.415.411.2Overheadsהוצאות

נובעת3 51.974.5134.929.59.810.8100.7INCOMEהכנסה ORGINATING3.
(12)(12)

עבודה!4. 15.917.518.80.89.910.621.0Labourהוצאות costs^4.

12.814.515.73.19.310.621.0Cultivationעיבוד
3.22.93.116.211.610.621.0Harvestאסיף

להון 36.057.0116.1XXXXRETURNSתמורה TO CAPITAL5.
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

דונם) (אלפי 338.6347.7344.42.71.0XXAREAשטח (thousand dunams)
277.3286.6269.93.46.2XXIrrigatedבהשקייה

עזר XXAuxiliary(66.7)(25.0)(20.0)(12.0)(16.0)השקיית irrigation
45.349.154.58.411.0XXUnirrigatedבעל

טון) (אלפי סיבים 36.740.337.49.87.2XXYIELDיבול OF LINT (thousand
tons)

(אלפי גרעינים 60.067.460.012.311.0XXYIELDיבול OF SEED (thousand
(tonsטון)

נבחרות 125.9133.9122.76.48.4XXSELECTEDתשומות INPUTS
מ3) (מיליוני Waterמים (million m')

(אלפים) עבודה 423.2434.5414.52.74.6XXMandaysימי (thousands)

1 See note 1 to Table }011/27. יג/27. ללוח 1 הערה ראה 1
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החלב ר3ת חשבון  י"ג/30. לוח

Table xiii/30.  Dairy fanning account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percenl growth over previous year

Price מחיר

חשליג
1972/73

תשלב
1972/71

Quantity כמות

תשלג
1972/73

תשליב
1971/72

תשליג
1972/73

תשלינ
1971/72

תשליא
1970/71

לירות) (מיליוני .IL)החשבון million)Account

תפוקה .1329.5374.3493.44.39.38.920.61 . Output
198.2226.2298.35.410.38.219.6Milkחלב
112.5117.0153.56.36.511.023.1Meatבשר

באינוונטר, 18.831.141.656.411.95.819.5Inventoryשינוי changes, export
ושונות andיצוא miscellaneous

קנויה תשומה .2241.3285.7380.45.611.912.218.92. Purchased inputs
ותחליפי מרוכז 125.0151.6207.07.017.613.316.1Concentratesמזון and milk

substitutesחלב
גס 55.364.985.93.63.013.328.5Rough;מזון fodder

וטרינריים 6.77.48.10.06.010.43.3Veterinaryשירותים services j
ושונות ריפוד" ,029.02.84.14.521.2Inseminationל21.423הזרעה, straw etc.

שיווק יהוצאות 9.611.015.00.07.314.627.1Marketing costs
11.012.616.64.518.39.611.4Depreciationפחת

כלליות 12.315.218.812.28.710.113.8Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .388.488.6113.00.81.60.625.63. INCOME ORIGINATING
(12)d2)

עבודה! הוצאות .472.879.2103.95.28.414.821.04. Labour costs1

להון תמורה .5
(34) ורווח

15.69.49.128.821.953.223.85. RETURNS TO CAPITAL
AND PROFITS (34)

כמותייםנתוני datasicם a 1Phy

(אלפים) חולבות 86.093.0101.08.18.6XXMILCHפרות COWS (thousands)

החלב* 432.5456.0502.55.410.2XXMILKPRODUCTIONתפוקת 2

ליטר) .mill)(מיליוני liters)

החלב מעדר 31.028.430.78.48.1XXMEATבשר FROM DAIRY HERD
טון) thousand)(אלפי tons)

מספוא 589.3623.8704.15.912.9XXFODDERצריכת CONSUMPTION
מזון) יח' million)(מיליון F.U.)
מרוכז 358.6384.4454.17.218.1XXConcentratesמספוא

גס 230.7239.4250.03.84.4XxRoughמספוא fodder

גידול (כולל עבודה 1,7801,6861,8285.38.4XXMANDAYSימי (incl. fodder
(growingמספוא)(אלפים) (thousands)

גס מספוא 535.1487.6509.98.94.6XXAREAשטח UNDER ROUGH

דונם) FODDER(אלפי (thousand dunams)

1 See note to Table >011/27.
2 Excl. milk for suckling.

יג/27. ללוח הערה ראה 1

להמגעה. חלב כולל אינו 2
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בלול חפטימים שלוחת חשבון  י"ג/31. לוח

Table xiii/31 .  Broiler account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price מחיר

תשליג
1972/73

תשל"ב
1971/72

Quantity נמות

משל"ג
1971/73

תשל"ב*
1971/72

תשל"ג י

1972/73
תשל''כ
1971/72

תשל"א
1970/71

Account (1l. million) לירות) (מיליוני החשבון

.223.9270.0326.011.212.18.328.2Output1תפוקה1,
221.2267.1321.311.313.58.427.9Meatבשר

2.72.94.74.711.10.056.7Manureזבל

קנויה2. 190.6239.2280.08.210.015.933.6Purchasedתשומה inputs2.
115.6145.3167.57.88.916.533.0Feedמזון

רבייה 39.050.361.59.713.117.539.4Breedingחומרי materials
שונות שוטפות .18.021.624.63.96.115.528.8Miscהוצאות current expenses

8.810.613.111.313.68.231.0Depreciationפחת
כלליות 9.211.413.311.914.110.726.7Overheadsהוצאות

נובעת3. 33.330.846.028.833.628.23.3INCOMEהכנסה ORIGINATING3.
(12)d2)

עבודה!4. 30.233.138.84.01.014.138.1Labourהוצאות costs14.

להון5. 3.12.37.2XXXXRETURNSתמורה TO CAPITAL5.
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

פטימים בשר ייצור
טונות) (אלפי

92.8102.8104.810.8x 1.9XBROILER MEAT
PRODUCTION (1,000 tons)

מרוכז מספוא צריכת
טון) (אלפי

2883113147.9x 1.0XCONSUMPTION OF
CONCENTRATED FEEDS
)1 ,000 tons)

של מקומית מכירה
(מיליונים) אפרוחים2

49.454.856.910.9x 3.8XLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS* (miliions)

(אלפים) עבודה 7407216932.6xימי 3.9XMANDAYS (thousands)

1 See note to Table XIII/27. 2 Refers to the period 1 VII
30 VI. Excl. exports and sales to the Administered Territories.

לתקופה מתייחס 2 י*ג/27. ללוח הערה ראה 1

המוחזקים. לשטחים ומכירות יצוא ללא עד^30, 1 vii
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בלול מאכל ביצי שלוחת חשבון  י"ג/32. לוח

Table xiii/32. . Table egg branch account

הקודמת השנה לעוגזת הגידול אוזת
Percent growth over previous year

Price

משל'ג
1972/73

תשלב
1971/72

Quantity כמות

תשליג
1972/73

תשלב
1971/72

תשל"ג
1972/73

תשל"ב
1971/72

תשליא
1970/71

Account (IL. million) ליי) (מיליוני ן י נ ש ח ה

AND PROFIT (34)

.O21.99.919.1Output1.173.4190.3222.3תפוקה1.

162.0177.5208.8ביצים


1.59.619.2Eggs

(וזבל) 11.412.813.52.711.614.219.3Meatבשר (and manure)

קנויה2. 143.1J55.9178.36.50.113.815.4Purchasedתשומה inputs2.

112.9124.5142.53.41מזון 214.115.8Feed

רבייה 10.18.810.022.83.912.89.4Breedingחומרי material

שוטפות 7.58.89.9הוצאות
1.417.314.1Misc. current expenses

שונות

Z.I8.810.51.21.210.020.8Depreciationפחת

 4.55.05.43.811.110.4Overheadsכלליות

נובעת3. 30.334.444.08.23.64.923.4INCOMEהכנסה ORIGINATING3.

(12)(12)

ענווה'4. 40.042.750.45.33.212.721.9Labourהוצאות costs14.

להון5. 9.78.36.4XXXXRETURNSתמורה TO CAPITAL5.

Physical data כמותיים נתונים

למאכל ביצים 1,258.21,255.01.238.10.31.4XXTABLEייצור EGG PRODUCTION

(millions),(מיליוני0)

מטילות .10.8X___5.65.65.0בשר XMEAT FROM LAYERS

טונות) thousand)(אלפי tons) 1

מרוכז מספוא צריכת 320.8309.9305.83.41.4XXCONSUMPTION OF CON

טונות) CENTRATED(אלפי FEEDS
(thousand tons)

של מקומית 6,0744,4054,649מכירה 37.S5.5XXLOCAL SALES OF DAY

(אלפים) OLDאפרוחים* CHICKS* (thousands)

(אלפים) עבודה 98.093.090.95.23.3XXMANDAYSימי (thousands)

' See note 1 to.Table .011/27ג
2 Seenote^ toTableXIII/31.

יג/27. ללוח 1 הערה ראה 1

יג/1נ. ללוח 2 הטרה ראה 2
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Means of production

End of year, units

חיים בעלי  י"ג/33. לוחי
fable xiii/33.  Livestock

ייצור אמצעי

יחידות שנו?/ סוף

משק
לאיהודי

יהוד rrמשק mswish faJeNon
חייט JewishLivestockכעלי

farms

1948| 195019601965§1970§1971§197219731973

בקר
לחלב נקר

33,58047,735185,450177,110205,650220,150241,150260,65019,000CATTLE
Dairy cattle

19,06525,64563,10068,30082,00086,00093,000101,000rCowsפרות ך
1 מבכירות

עגלות
4,540
9,615

6,200
15,100

18,500
45,200

19,500
32,30062,000 {66,00073,00078,50019,000 >

Heifers 1 |

Calves y
360380200160150150150150Bullsפרים j

לנשר 41058,45056,85061,50068,00075,00081,000IBeefבקר cattle J
POULTRYעופות

(thousands)(אלפים)
1,4262,9127,5006,8006,8007,3007,3007,100250Layingתרנגולותמטילות hens
ברווזים ,2,3003,0003,500Geese§21158001,1001,800אווזים, ducks and
הודו turkeysותרנגולי

SHEEPצאן
a goats

22,00037,000117,00024,00013,500109,000כבשים 1100.00095,00090,000Sheep
גזעיות ,4,90015,00032,00028,50022,00020,00017,00014,0009,000Goatsעזים improved

breed
מקומיות ,115,000Goatsעזים local

23,00029,00047,00065,00052,00048,00045,00048,0002800BEEHIVESדבוריות

פרווה FURBEARINGחיות
ANIMALS

(מינק) 48,007,7005,600Mink§חורפן
625560290Chinchillaצ'ינציולה £

כסף silverושועל fox
Heifersincalf.
Except primitivehives.

הרות. עגלות 1

פרימיטיביות. לדבוריות פרט 2

עיקריות חקלאיות מכונות  י"ג/34. לוח
Table xiii/34.  Main agricultural machinery

End of year, units יחידות שנה, סוף

19481950I960196219651970197119721973Machineryמכונה

6802,6007,4258,91511,11016,36016,83517,48018,575TRACTORSטרקטורים
4001,1151,8251,8751,8101,4801,2351,0901,040Crawlerזחליים
2801.4855,6007,0409,30014,88015,600116,390117,535Wheelאופניים

2606109751,025780575570500520GRAINקומביינים
COMBINESלגרעינים

עצמית 2705055555805S5560500520Selfpropelledבהנעה
3404704702002010Drawnנגררים
1754058459851,125940930890885BALERSמכבשים

כותנה 50135205353362351334COTTONקטפות PICKERS
טורית f"}חד K} 205

230224195146One row
טורית 1231381562188Twoדו rows

1 Including 745 oneaxle tractors.
2 Thereof 118 hydrostatic cotton pickers.

חדסרניים. טרקטורים 745 כולל 1
הידרוסטטיות קטפות 118 מזה '2
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בחקלאות מים תצרוכת  י"ג/35. לוח

Table xiii/35.  Agricultural water consumpiton

Million cubic meters מ*ק מיליוני

הכל סך
Total

שדה גידולי
Field crops

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה
Vegetables,
potatoes and

melons

מטעים
הדרים) (כולל
Orchards
)incl. citrus)

דגים בריכות
Fish ponds

י שונות
Miscellaneous1

wn25745351086271948/49

.<"vn331555811492131949/50

4138675119113201950/51תשי"א

46893100127125231951/52חשיב

563126125139146271952/53תשיג

660158131180154371953/54חשיד

760219118216163441954/55חקזט"ו

125248175471955/56_830235תשט''ז

830261104250170451956/57תשי"ז

"ח שי 1,000315ח 130315185551957/58

990317118325180501958/59תשי'ט

1,060335120370183521959/60תש''ך

"א 1,025335105365168521960/61תשב

1,125370110405180601961/62תשבב

"ג 1,140379111420170601962/63תשב

S160551963/64/1,025310854תשב''ד■

1,09535090440160551964/65תשב"ה

"ו 1,265420110515160601965/66תשב

1,115355100455150551966/67תשכ"ז

"ח 1,265410120525150601967/68תשב

1,235405120505145601968/69תשכט

130525150651969/70§470§1,340§תש"ל

1,245425125490145601970/71תשל"א

§1,275445130490150601971/72תשלב§

1,390490135550150651972/73תשל''ג* י

l Auxiliary farms, nurseries, lfowers, etc. ובי', פרחים משתלות, עזר, משקי 1
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חיים בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי שימוש  י"ג/36. לוח

טונות אלפי

Grainsגרעינים

הבל סך
Total

שעודה
Barley

תירס
Maize

סורגום
Sorghum

חיטה
Wheat

גרעינים
אחרים

Other grains

סובין
Bran

58.0תשי"ב 123.54.545.013.03.033.4

תשי'ג .115.0 3174.024.08.025.02.044.9

80.4תשי"ד 3143.211.715.932.03.258.5

62.7תשט"ו 215.222.591.630.08.454.1

85.2תשט'ז 232.322.189.735.00.354.2

89.4תשיז 297.688.792.826.50.254.5

84.9תשי"וו 383.968.1207.123.00.852.7

74.7תשי''ט 412.280.7246.110.00.762.5

84.9תש~ך 473.6137.9233.817.0


61.5

80.4תשכ"א 497.8124.0252.420.021.066.8

75.9תשבב 496.4172.9227.418.22.060.1

101.3תשכ'"ג 492.0185.7201.13.965.7

123.9תשבד 553.7190.0225.42.811.670.8

127.8תשכה 571.2169.3236.132.75.366.3

123.9תשבו 610.8158.6305.622.768.3

154.8תשכיז 660.0144.0354.66.674.7

117.5תשכיח 617.0103.8385.310.4
88.5

79.5תשכ''ט 648.096.9441.130.593.1

99.7תשיל 721.4102.8503.415.5100.8

גתשל"א 36.8 807.586.7569.814.294.4

148.0תשל"ב 845.389.4574.333.6100.5

168.9תשל"ג 945.8124.6622.330.0111.4

מקור
מקונוי 17.8ייצור 78.31.830.728.0■.111.4

151.1יבוא 867.5122.8591.62.0


ייעוד

131.7רפת 253.242.374.74.578.8

לול 606.074.7510.321.08.8

אחרים חיים 37.2בעלי 86.67.637.34.5


23.8

וכוי, אנטיביוטי חומר ויטמינים, בישול, מלח סידנית, זרחתי, דוסידן בגון: למספוא, תוספות בולל .
מיובש. סחיט במונחי  ורטוב מיובש  הסחיט כל כולל 2

לגרעינים. כתחליף אלפים כ7 ובתשי''ד קטניות טונות אלפי ב10 בתשייג השתמשו לכך נוסף ג
בישראל. שעובד מיובא גלם חומר כולל *

agriculture 402



Table xiii/36.  Use of selected kinds of fodder for animal feeding

Thousand tons

נוספות
Oilcakes

דגים קמח
ובשר

Fish and
meat meal

מחצבים
וויטמינים1

Minerals and
vitamins1

חרובים
Carobs

מולסות
Molasses

של סחיט
סוכר* סלק
Sugar beet

pulp*

כותנה גרעיני
Cottonseed

9תיתי
זהב תפוחי
מיובשים
Orange
chips

37.26.98.0
1951/52

36.59.611.0
1952/53

41.89.94.51953/54

64.110.07.31954/55

68.113.25.31.9
1955/56

77.714.010.13.0
1956/57

106.824.410.24.7
1957/58

127.417.39.5
6.1


2.61958/59

123.515.69.00.59.3
4.21959/60

144.612.41.30.513.3


2.61960/61

157.510.41.16.012.2


2.61961/62

160.69.122.01.66.210.2


2.41962/63

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

223.617.0§63.52.49.113.1§19.316.01970/71

240.117.166.52.88.713.113.918.11971/72

259.812.969.43.38.610.514.517.S1972/73

Source

>259.8

12.9

67.9

1.5

3.34.1

4.5

10.514.517.5Local
production

Imports

Use

75.9


21.52.13.3I 0.014.516.4Cattle

168.912.943.05.3Poultry

15.04.91.2


' 0.5


Other
livestock

< Includes feed supplements such as bicalcium phosphate, calcium, salt, vitamins, antibiotics etc.
2 Includes all pulp, dried and wet, in terms ofdried 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.
4 Includes imported raw materials ,processed in Israel.
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החקלאי במשק דשנים צריכת י י"ג/37. לוח
Table xiii/37.  Consumption of fertilizers in agriculture

Tons; fertilizer years  1 VII30 VI. ביוני 30 עד ביולי 1  דשנים שנות טונות;

Fertilizer 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1969/70 1959/60 1953/54 נטו תכולה
Net content דשן

Plant nutrients מזינים יסודות

NITROGENOUS
PHOSPHATE
POTASH

30,650 33,550 32,700 31,950 29,650 16,900 10,700
14,600 15,950 15,950 14,500 14,100 14,600 7,450

11,350 13,450 12,150 10,850 9,400 2,150 2,250

N
P2O5
K2O

חנקניים
זרחניים

אשלגניים

Fertilizers דשנים

XNNitrogenousחנקניים

גפרתי 20.542,06070,83065,07569,48571,83569,36564,195Ammoniumאמון sulphate
סידני חנקתי 218,8405,00011,75010,61011,0007,2403,180Calciumאמון ammonium

Nitrate
4650062011,48514,74513,64016,54517,020Ureaiשתנה1

מימית 20אמוניה


2,87019,14017,90517,73517,55014,655Aqueous ammonia
אחר נוזלי 100דשן


4503,1953,6353,9204,2354,330Other liquid fertilizers

XPjOjPhosphateזרחניים

רגיל 1830,19023,6704,9355,7509,4402,545500Superphosphate,singleסופרפוספט
מועשר ,212225,08054,08055,51057,27560,90059,040Superphosphateסופרפופפט

enriched
משולש 40435,0005,870סופרפוספט




Superphosphate.triple

XK2OPotashאשלגניים

גפרתי 48501,1301,1501,7501,4151,030750Potassiumאשלגן sulphate
כלורי 60623,7102,62013,78015,60017,70020,33017,000Muriateאשלגן

XNP2O5Complexמורכנים
K2O

15150מגורען


4,4701,9002,2451,7903,275Granulated
121201,6302,6102,0103,255200Granulatedמגורען
10200Granulatedמגורען
0927מגורען


500990565Granulated

12.512.501153,5205,5408,06011,2856,070Liquidנוזלי
8240נוזלי

2,0051,7002,0652,2952,940Liquid
101054025151010Liquidנוזלי

אשלגן 5804559509701,100Potassium§(13046)הנקת nitrate
320450525Miscellaneousשונים

* As from 1969/70 quantities imported for industrial use
and diverted to agriculture are included (estimated at 5,000
in 1969/70, 7,000 in 1970/71, 5,000 in 1971/72, 2,000 in
1972/73 and 250 Ions in 1973/74).

תעשיייה לצורכי שיובאו כמויות בולל ב1969/70 התל 1
7,000 ,1969/70 ב ב5,000 (נאמדות לדישון ושימשו
ו250 ב1972/73 2,000 ב1971/72, 5,000 ב1970/71,

ב1973/74). טונות
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הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"ג/38. לוח

Table xiii/38.  Pesticides used for plant protection

Tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות,
הפעיל החומר

Active1952195519601965119691970197119721973
ingredient

חרקים Insecticidesקוטלי

כלוריים Chlorinatedפחמימנים hydro
carbons

 .Techn.501201601002010101010D.D.Tד.ד.ט.
ששכלורי Techn.4.51525101110.31.0Benzeneבנזן hexachlo

rideילינדן and lindane
4O"X233222Chlordaneכלורדן
Techn.12515101Aldrinאלדרין

Techn.34030711;Dieldrinדיאלדרין
Techn.84080205Endrinאנדרין
Techn.604025252048.550Toxapheneטובספן

,soyמטוכסיכלור w.p.1525151511Methoxychlor
JSXתיודאן E.C.


10090120150150170Thioden

אורגניות Organoזרתות phosphorus

X"50פרתיון E.C.420025040200250250300Parathion
Techn.160605050403340Malathionמלחיון
20Xגוזתיון E.C.

11018013010012075100Gusathion
25"/. W.P.

60Xדיאזינון E.C.20120150160180200Diazinon
40;^ w.p.

50yQפוספאמידון E.C.20606050357.510Phosphamidon
JSXE.C.130240200175150Cyolaneסיולאן

נובאקרון
אזודרין

40ya e.c.
60% E.C.2250^3002300300}300Nuvacron

Azodrin
40Xםופראציד E.C.


80150ISO200Supracid

בוטניים חרקים Botanicalקוטלי insecticides

100oA10.50.50.50.5Pyrethrumפירטרום
ניקוטין 40X201320.5343גפרת


1Nicotine sulphate

מינרליים Mineralשמנים oils

ריסוס 100x4.06.00.81.23.54.54.56.55.0Citrusשמני £ dormant
חורפיים sprayושמנים oils

טונות) thousand)(אלפי tons)

ארסניות Arsenicalsתרכובות

עופרת tooy,1015302Leadארסנט arsenate
o/"42קריאוליט F400230400150120100505050Cryolite

פלואוטיליקט 99y.102235נתרן 80150150150150160Sodium Muosilicate
הסידן 80Xארסנט W.P.

205





Calcium arsenate

אחרים חרקים Otherקוטלי insecticides

25Xכלורובנזולט W.P.208510080705390Chlorobenzolate
דיניטרו Techn.1210152020Dinitroתרכובות compounds

8Xטדיון W.P.353020105105Tedion
18Xקלתן W.P.25653015151112Kelthan

3 ^>25מורוסייד W.P.502015105Morocide3
25Xניאורון W.P.

405260Neoron
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(המשך) הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"ג/38. לוחי

Table xiii/38.  Pesticides used for plant protection (cont.)

Tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אס טונות,
ה8עיל החונט

Active1952195519601965119691970197119721973
ingredient

פטריות Fungicidesקוטלי
Techn.1,2003,0002,000600500500500500800Sulphurגפרית

קליפורני 1,2003060120400500500500600Limeמרק sulphur
נחושת Techn.7010010075250400400800800Copperגפרת sulphate

נחושת 1009030300300200120100Other./.50תרכובות copper
compoundsאחרות

^65דיתיוקדנמטיס W.P.2560180300250200250300350Dithiocarbamates
כספיות 202530302530253040Organomercurialsתרכובות

אורגניות
soyקפטן w.p.35405060606075Captan

קווינון 1233J3322Quinone./.95תולדות derivatives
SOX1520352025Benlateבנלאט
.02151525T.b.z/"60ט.ב.ז.

עשבים Herbicidesקוטלי
.72840405040501501602^2.440.ד. 4. D.

א. פ. מ. .39X15405040405050M.C.P.Aמ.
.2.4.5OX21540202025302.4.5.T.ט.

חומצת soy2324333Trichloraceticטריבלורו acid
חומץ
ssx60607560508080Dalaponדלפון

הנתרן 4075200250200250250Sodium./"60בלורת chlorate
35X405070120250Arsonatesארטונטים
.B.e .Techn.35504040404040P.C.Pפ.

soy,105100120130100130Aminotriasoleאמינוטריאזול
אטרזין ,soy.2050150170180220250Simazineסימזין, atrazine

19.2X30Endothalאנדותאל
אמינו 35120140805050Simazineסימזין
W.P.aminotriasoleטריאזול
,soyברוגלאסיל w.p.6050505040Bromacil
,soyדיוריד e.c.70120140100150Diuron

איוד Fumigantsחומרי
דיברומיד looy51060405050505050Ethylenedibromideאתילן
ברומיד looy,t22560100120120150170Methylמתיל bromide

סולפיד די ioox130200300350350450500Carbonפחמן disulphide
ד. .100yo1021010101010D.Dד.

40x63_Formaldehydeפורמאלדהיד
o407590100120140150Nemagon/"50ננעון

נברנים Rodenticidesקוטלי
(קג) 25355050252020Strychnine^100סטריכנין (kg.)
קומרין Techn.5060100100805050Cumarinתרכובות

compounds(ק''ג) (kg.)
Techn...0.50.5I2222Antuאנטו

התליופ Techn.0.546_._Thalliumגפרת sulphate
אבץ Techn.10.50.30.20.20.20.2Zincזרחית phosphide

Techn.~11525253035Fluocetamideפלואוצטאמיד
Miscellaneousשונות

.Technשמניםקוטלי +7.014.010.03.02.01.01.00.8Oilsherbicidal
טונות) (אלפי P.C.P.(thousandעשבים tons)

Techn.3070100100100100Meialdehydeמטאלדהלד

< Incl. quantities supplied to the administered territories.
2 Calculated on Wy bsais.
3 As from 1966  W.P. S0y,.

המוחזקים. לשטחים שסופקו כמויות כולל 1
ao'U לפי מחושב 2

.50"/,,W.P. 19668 3
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Census of agriculture 1971 תשליא החקלאות מפקד

המעובד השטח גודל לפי יישובים,  י"ג/39. לוח

Table xiii/39.  Localities, by size of cultivated area

Cultivated area
)dunams)

כולל סך
Grand
total

Jewishיהודייםמשקים farms

משקים
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

הכל סך
Total

קיבוצים
ומושבים
שיתופיים
Qibuzzim

and
collective
moshavim

Moshavim מושבים

אחרימ
Other

לאחר
ביסוס
Estab
lished

לפני
ביסוס
New

מעובד שטוו
(דונמים)

TOTAL

Up to 500

5011,000

1,0012,000

2,0013,000

3,0015,000

5,00010,000

10,001 +

Number o f localities

136 146 202 153

היישובים מספר

284 י 785 921

12396165304527

614659171515

159139 ,1353522120

1731545235491819

1451287221221317

1911669627271625

695630351813

הכל סך

500 עד

5011,000

1,0012,000

2,0013,000

3,0015,000

5,00110,000

10.000+

דהשטח נ ו ע מ reaivaד, ted aCull

הכל 3,8603,0831,533483538529777TOTALסך
דונמים thousandאלפי dunams

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentagesאחוזים

500 0.70.70.10.31.61.40.5Upעד to 500

5011,0001 21.10.31.62.32.21.55011,000

1,0012,0006.47.01.517.414.75.84.11,0012,000

2,0013,00011.212.58.717.322.68.86.02,0013,000

3,0015,00014.716.218.216.916.39.78.73,0015,000

5,00110,00034.437.643.739.532.223.621.85,00110,000

10,000+31.424.927.57.010.348.557.310,000+

407 חקלאות



המעוגד השטח גודל לפי משפחתיים, משקים  י"ג/40. לוח

Table xiii/40.  Family farms, by size of cultivated area

Cultivated area
)dunams)

משקים
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

Jewish farms יהודיים משקים

אחרים
Other

Moshavim מושבים

ביסוס לפני
New

ביסוס לאחר
Established

הכל סך
Total

כולל סך
Grand
total

מעובד שטח
(דונמים)

TOTAL

0

15

610

1120

2135

3650

5175

76100

100300

301 +

oהמשקיםמספר f farmsNumber
31,16723,2749,5919,5684,1157,893

3,2282,8504541,711685378

1,8961,447393714340449

3,1822,408992972444774

6,7004,9212,5581,5608031,779

8,9166,9053,2433,0176452,011

3,6572,5469811,2073581,111

1,7981,047467286294751

70939214957186317

97567834439295297

106801056526

הכל סך
0

15

610

1120

2135

3650

5175

76100

100300

301 +

aהמעובדהשטח ted areaCult iv

הכלדונמים 0939,217665,132270,496207,328187,308274,085TOTALך  dunams

למשק 30.128.628.221.745.534.7ממוצע Average per farm

הכלאחוזים 100.0100.0100.0100.0109.0100.0TOTALסך percentages

150.70.70.51.10.60.615

6102.83.03.13.92.02.4610

112011.712.315.613.0: 6.810.31120

.213525.727.931.639.89.420.52135

365016.315.915.223.78.317.23650

517511.99.810.78.69.816.951V75

761006.65.14.82.48.610.176100

10130015.315.216.82.626.615.8101300

301 +9.010.11.74.927.96.2301 +
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יישוב וצורת (המחושב) החקלאי הייצור ערן לפי יישובים>  י"ג/41. לוח

Table xiii/41.  Localities, by (calculated) agricultural production value and
type of locality

Production value
QL. million)

משקים
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

Jewish farms

אחרים
Others

יהודיים משקים

Moshavim מושבים

לפני
ביסוס
New

לאחר
ביסוס
Estab
lished

קיבוצים
ומושבים
שיתופיים
Qibbuzim
and

collective
moshavim

הכל סך
Total

בולל סך
Grand
total

הייצור קרך
לירות) (מיליוני

;Vהיישובימספר a 1 1 1 1e sr o 1 J o >1^umo e

921785284153202146136TOTAL

0.5 1528218395270Upע7 to 0.5

0.61.08456155)323280.61.0

1.12.016914527178219241.12.0

2.13.02082037138791552.13.0

3.15.023422813167181263.15.0

5.110.06261222011815.110.0

10.1 +121037210.1 +

הי valueucti0יצורערך nProd

ל'י הכלמיליוני .2,3042,161865543401352143TOTALILסך תס!!!™

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

0.5 נעד .50.70.40.20.52.613.5Up to 0.5

0.61.02.82.11.40.82.75.314.70.61.0

1.12.011.010.24.65.131.87.322.51.12.0

2.13.022.723.621.417.747.310.88.92.13.0

3.15.038.840.257.647.716.213.016.43.15.0

5.110.016.817.614.622.31.536.25.35.110.0

10.1 +6.45.66.224.818.710.1 +
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(המחושב) הייצור ערן לפי משפחתיים חקלאיים משקים  י*ג/42* לוח
היישוב וצורת

Table xiii/42.  Family forms, by (calculated) production value and type of locality

Value
of production
)IL. thousand)

משקים
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

Jewish farms יהודיים משקים

אחרים
Other

Moshavim מושבים

ביסוס לפני
New

מבוססים
Established

הבל סך
Total

כולל סך
Grand
total

הייצור ערך
לי) (אלפי

TOTAL

Up to 5

610

1120

2135

3650

5175

76100

101 +

oהמשקיםמספר 1iarm sNumber

31,16723,2749,5919,5684,1157,893הכל

5 5,1681,4373666464453,711עד

6104,1032,2057438526101,898

11205,6574,3701,5461,7941,0301,287

21356,1785,5611,8572,907797617

36503,7813,5671,5171,597453214

51753,3693,2891,6881,24735480

761001,4651,43489635318531

101+1,4461,39197817224155

היי החקלאיערך onצור valuePr0duct i

הכל TOTALסך
ליי מיליוני 1,03493648132113498 IL. million

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

5 1.80.60.30.71.313.0Upעד to 5

6103.11.91.32.13.714.8610

11208.47.35.08.811.819.11120

213516.416.410.724.916.216.62135

365015.516.213.421.114.39.13650

517520.021.521.723.715.95.05175

7610012.313.416.29.512.72.776100

100+22.522.731.49.224.119.7100+

agriculture 410



תעשייה "ד. י פרק

החל התעשייה במדדי המפעלים סיווג נות.
ובסקרי (100=1968 בסיס: (על ואילך ב1969
התעשייה בסקרי סיווגם את חופף ופיתוח מחקר

והמלאכה.

התעשייה מפקד נתוני הנחקרת. התקופה
מח וסקרי והמלאכה, התעשייה סקרי והמלאכה,
נתוני ;* תקציב לשנת מתייחסים ופיתוח, קר
מתייח וחשמל, תעשייה מוצרי התעשייה, מדדי

לוח2. לשנות סים

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. צורת
המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם קבוצות
אינם ואשר קיבוצים בבעלות הנמצאים מפעלים
בהתאם סווגו נפרדת משפטית כיחידה רשומים
 דהיינו עצמו, הקיבוץ של הבעלות לצורת

שיתופית. אגודה

בגיל 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 ובמדדים ו1967 1966 שייה
עצמאיים נכללים לא השכירים. העובדים בין

למפעל. בקבלנות עבודות המבצעים
חושב והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד
חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר

הנחקרת. השנה במשך נבחרים

באופן הקשורים השכירים כל הם פועלים
בחומרים הפיסי לטיפול הייצור, לתהליך ישיר
עוב הם אם בין הציוד, להחזקת או ובמוצרים,
בשכר או יומי, בשכר חודשית, במשכורת דים

קבלני.

הגדרות
1959/60 התעשייה סקרי נתוני האוכלוסייה.
לאוכלוסייה מתייחסים י"ד/4) (לוח 1964/65 עד
הכלכלה ענפי בסיווג שהוגדרה כפי תעשייתית
וסקרי 1965/66 התעשייה מפקד נתוני ג. 1961
 זה בלוח 1968/69 עד 1966/67 התעשייה
לאוכלוסייה, מתייחסים  המפריד הקו עד
1965 התעשייה ענפי בסיווג שהוגדרה כפי
מפקד נתוני המבוא). בסוף רשימה (ראה
מתחת  ואילך 1965/66 והמלאכה התעשייה
לאוכלוסייה, מתייחסים  זה בלוח המפריד לקו
הכלכלה ענפי של האחיד בסיווג שהוגדרה כפי
ובין זה סיווג בין העיקריים ההבדלים .1970
המשנה ענפי בהעברת הם: הקודמים הסיווגים
(כגון לשירותים מתעשייה בתיקונים העוסקים
של תיקונים רכב, תיקוני נעליים, תיקוני
וכוי); שעונים תיקוני טלוויזיה, רדיו, מכשירי
מטקסטיל לבדים) (פרט סרוגים מוצרים העברת
עץ מענף מתכת רהיטי העברת להלבשה;
לענף המכונות מענף מכניות ומםגריות ומוצריו

מתכת. מוצרי
והמתייחסים נתונים גם כולל י"ד/1 לוח
עצמאיים, לרבות התעשייתית האוכלוסייה לכל

שכירים. מעסיקים שאינם
המופיעים והמלאכה התעשייה סקר נתוני
למפעלים מתייחסים י"ד/7 עד י"ד/2 בלוחות

ויותר. מועסקים 5 המעסיקים
(לוחות ופיתוח מחקר סקרי אוכלוסיית
התעשייה סקר לאוכלוסיית זהה ו9) י"ד/8'
ענף את כוללת אינה אך ,1969 והמלאכה

היהלומים.
ועל בתעשייה חשמל צריכת על הנתונים
ו14) י"ד/10 (לוחות תעשייה מוצרי ייצור

ומלאכה. תעשייה מפעלי לכל מתייחסים
עד י"ד/11 (לוחות התעשייה מדדי נתוני
לפחות המעסיקים למפעלים מתייחסים י"ד/13)

אחד. שכיר

ובמפקד התעשייה בסקרי ענפים. לפי סיווג
בהתאם ענפים לפי המפעלים סווגו התעשייה,
שייתכן כך הדו"ח בשנת העיקרית לפעילותם
שו בשנים שונים לענפים סווג מפעל שאותו

.2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ראה 1

.2 עמ' הסבר, הערות ראה 2
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המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן שכירים, בהעסקת הקשורות
תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות כלל בדרן*
מס לאומי, ביטוח ("מבטחים", שונות לקרנות
תש פנסיה, ודמי פיטוריו פיצויי וכד'), מקביל
או מטבח החזקת על הוצאות בעין, שכר לומי
העוב של הסעה הוצאות העובדים, עבור מזנון

וכיו"ב. עבודה בגדי דים,

נוס עבודה והוצאות משמרת עבודה, שכר
ע"י מחושב לנזעשח 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 זזהמרים, צריכת
חומרי אריזה, חומרי ,tftx חומרי של העלות את
של! עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים, עזר,
בחומריו המפעל, עבור שנעשתה קבלנית עבודה
אחזקה; עבודות על הוצאות וכן אחרים ע"י הוא
ע'יי 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.

עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אינם ופיתוח מחקר

פטנטים.

ביצוע עבור ממשלתיים ממקורות מימון
ותקבולים מענקים כולל ופיתוח מחקר פעולות
הממשלה. ע"י מוזמנים מחקרים ביצוע עבור

ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיו1
שניתנו הסחורות וערך שנמכרה התוצרת
מעבודות הכנסות המפעל? מתוצרת לעובדים
או מפעלים עבור שבוצעו תיקונים) (כולל
ערך את כולל (לא בחומריהם אחרים אנשיט
הע את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך ; בודות)
איני המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה מס הוא;

יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל:

בתפקי המועסקים עובדים הם אקדמאים
להם יש at בין אקדמית השכלה המחייבים דים
טכנאים או סטודנטים כגון: לא, אם ובין תואר

אקדמאי. של בתפקיד העובדים

המועסקים עובדים הם וטכנאים הנדסאים
תעודת בעלי טכנאי או הנדסאי של בתפקיד
וטכנאים, להנדסאים מוכר ספר בית של גמר
שלא וטכנאים כהנדסאים המועסקים עובדים או
ניסיון בעלי הם אך מתאים, ספר בית סיימו
התעודה. בעלי לרמת ערך שוות ברמה מעשי

שהק עובדים הם ובפיתוח במחקר עוסקים
בשנת מזמנם כלשהו חלק ופיתוח למחקר דישו

הדדית.

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 בדרד
ואף וכדי) מחלה חופשה, ימי (כגון בתשלום
משפחותיהם. ובני בעלים של עבודה ימי לא

מח חופשה, ימי הם בתשלום היעדרות ימי
ע"י לפועלים שולם שעבורם וכדי חגים לה,

המפעל.

השנה ימי כל הם אפשריים עבודה ימי
חג וימי (שבתות מוכרים מנוחה ימי למעט

רשמיים).

התשלומים כל הם ומשכורת עבודה שכר
כגון: לשכירים, התשלום בגיליונות המופיעים
ותו משפחה ותק, יוקר, תוספות יסוד, שכר
שונים, מהסכמים הנובעות אחרות ספות
קודמת, תקופה עבור שכר הפרשי כגון:
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
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מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפימ יתר
מהמפעלים. ישר

של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת המפעלים
מסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,
יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא עקיפים

ואומדן הישוב שיטות
(לוחות והמלאכה התעשייה סקרי

י"ד/7) עד י"ד/1
מדג סקרים הם והמלאכה התעשייה מקרי
בכלל וועד 1964 עד שנערכו הסקרים מיים.
שכירים. המעסיקים והמפעלים לכל התייחסו
מפעלים. כ000'3 כלל בדרך נכללו אלה בסקרים
לש1ת גערו אשר והמלאכה התעשייה מפקד
העצמ זה ובכלל המפעלים לבל התייחס 1965
המובאים .הנתונים שכירים. העסיקו שלא איים
בו גם אשר השני, משלבו נתקבלו מהמפקד כאן
כ6,000 כלל והמדגם מדגמית היתה החקירה

מפעלים.
במד נכללו 19661971 לשנים: בסקרים
המעסיקים מפעלים 2,400 לבין 2,200 בין גם
14 המעסיקים המפעלים ויותר. מועסקים 5
ביותר, מצומצמת במתכונת נחקרו מועסקים
המפעלים מספר אומדן מתוף"מדגםשטח";
14 (המעסיקים אלה במפעלים והמועסקים
י"ד/1. בלוח כלול ,1971/72 לשנת מועסקים)
עד האוכלוסיות הבדלי את לצמצם כדי
של רבשנתית סדרה הצגת ולאפשר למינימום
לק 'המתייחסים 2תונים בשנתון הובאו נתונים,
ויותר מועסקים 5 המעסיקים המפעלים בוצות

בלבד.

.1970/71 ,1969/70 ופיתוח מחקר סקרי
מחקר בסקר .(9 י"ד/8, (לוחות ו1971/72
מדגם מפעלי כל נכללו 1969/70 ופיתוח
ויותר מועסקים 20 שהעסיקו התעשיה סקר
שהע יותר, קטנים ממפעלים ב1969/70.
וש הנ"ל במדגם מועסקים 19 עד 5 סיקו
של תתמדגם הוצא לכ700, הגיע מספרם
כ1,500 נחקרו הכל בסך מפעלים. כ200
אם גם אזרחי, ובפיתוח במחקר שעסקו מפעלים

בטחוני. ובפיתוח במחקר בחלקו עסקו
חוזר מדגם על מבוסס היה 1971/72 סקר
שהוקמו מפעלים בתוספת הקודמת, השנה של

ב1971/72.

עד י"ד/11 (לוחות התעשייה מדדי
י"ד/13)

השינויים את מודדים התעשייה מדדי
בפדיון התעשייתי, בייצור חודש מדי החלים

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, הערר את

מענפיה. אחד ובכל כולה בתעשייה

מקורות
ומפ והמלאכה התעשייה סקרי
(לוחות 1965 והמלאכה התעשייה קד
ופי מחקר וסקרי י"ד/7), י"ד/ךעד
הנתונים על מבוססים (9 י"ד/8, (לוחות ח תו

מהמפעלים. ישירות שנתקבלו

י"ד/10) (לוח חשמל
לישראל החשמל מחברת מתקבלים הנתונים
כוח תחנות שברשותם תעשייתיים וממפעלים

ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק בעלות

עד י"ד/11 (לוחות התעשייה מדדי
מפעלים נתוני לפי חודש מדי י"ד/13)מחושבים
במדגם שנכללו אחד, שכיר לפחות המעסיקים
ואומדן"). חישוב "שיטות להלן: (ראה המדדים
מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים חלק
אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי הייצור

תעשייה"). מוצרי "ייצור להלן: (ראה

י"ד/14) (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
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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

20 משנתון, הקודמים, השנתונים בחמשת
חד סקרים תוצאות (בתמצית) פורסמו 24 עד

אלו: פעמיים
בשנתון בתעשייה; העבודה עלות סקר 

.375374 ע"ע .20

.23 בשנתון מקצועי! אדם כוח סקר 
.407406 ע"ע

;1968 לשנת הקבוע ההון מלאי סקר 
.447444 ע"ע .24 בשנתון

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

העבודה, ובשכר בתעסוקה שוטפים), (במחירים
הבסיס. לתקופת בהשוואה

מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
בערר השינויים על חודשי דיווח המפעלים
התע הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף
אינדיק באמצעות השינויים את מודדים שייתי,
במ פדיון מוצרים' ייצור כגון, שונים טורים
בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים חירים

המוסף. בערך השינויים את משקפים
סדרה זה בשנתון מתפרסמת ב1969 החל
התעשייה מדדי של ומתוקנת מעודכנת חדשה'
הקודם, המדד .100=1968 ממוצע בסיס: 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/11 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

התעשייתי.
שימשו: המדדים מדגם להוצאת במסגרת
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 מרס 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
מפעלים של לשכבות כאשר ,1/48 עד מ1/2
דגימה מנות כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים
העסיקו במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל כ700/0
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
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פרסומים

1965 והמלאכה התעשייה מפקד
א' משלב מוקדמים נתונים (1)

הענף לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים (2)

התעשייה ענפי סיתג (3)

היישוב לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים (4)

והמלאכה התעשייה אסלס (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 תעשייה (13)
הובלה וכלי ואלקטרוני חשמלי ציוד נות,

אחרימ 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

התעשייה).

מיוחדים פרסומים

(1952) בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)

א' חלק .(1952) החרושת מפקד (26)

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

(1961) היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר (119)

(19551960) והמלאכה התעשייה סקרי (156)

(1961 ; 1962) והמלאכה התעשייה סקרי (178)

התעשייתית התוצרת של השיוזק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1963) והמלאכה התעשייה סקר (207)

(1964) והמלאכה התעשייה סקר (219)

(1966) העבודה עלות סקר (280)

(1966 ו 1967) והמלאכה התעשייה סקרי (337)

(1968) והמלאכה התעשייה סקרי (351)

(1969) והמלאכה התעשייה סקרי (372)

(1970) והמלאכה התעשייה סקרי (404)

(1968) בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר (413)

(1971) והמלאכה התעשייה סקר (446)

בתעשייה(1970) מקצועי כוחאדם (448)

טכניים פרסומים
בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי (10)

בישראל העונתיות (15)
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
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Surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי

גודלנ קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/1. לוח
Table xiv/1 . Establishments and employed persons, by size group 1

אתוזים
Absolute numbersPercentages

גודל קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

Size group
)number of employed

persons in establishment) מפעלים
Establish

מועסקים
Employedמפעלים

Establish
מועסקים
Employed

ments
persons
)1,000)mentspersons

1968/6918,609219.0100.O100.01968/69
1969/7018,562233.3100.O100.01969/70
1970/7118,236241.7100.O100.01970/71

הכל סך  1971/7220,331257.5100.0100.01971/72  TOTAL

1414,16627.869.710.814
592,70717.013.36.659
10141,10513.25.55.11014
15195559.42.73.71519
20242846.21.42.42024
25292095.61.02.22529
304951519.62.57.63O*9
509940327.32.010.65099
10029925842.01.316.3100299
300+12989.40.634.7300+

J The entire industrial population including establishments
of selfemployed who do not engage employees.

מפעלים זה ובכלל התעשייתית האוכלוסייה כל 1

שכירים. מעסיקים שאינם עצמאים של

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)
1971/72

בעלות צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

Typeof legal organization מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons
)1,000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

הכל סך
אחד אדם בבעלות

שותפים מספר בבעלות
פרטית מניות חברת

ציבורית מניות חגרת

1 שיתופית אגודה
ידוע) לא (כולל אחר

100.0 100.O 229.7 6,165

6.2 26.1 14.4 1,607

6.0 20.3 13.7 1,252
54.5 45.7 125.0 2,820
22.9 2.7 52.7 165

5.1 4.8 11.6 294
5.3 0.4 12.2 26

TOTAL

Single owner
Partnership
Private limited company
Public limited company
Cooperative society1
Other (incl. not known)

1 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל 1

נפרדות. משפטיות ביחידות רשומים
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/3.  Establishments and employed persons, by district, subdistirct
and natural region

)Establishments with 5 and more employed persons)
1971/72

טבעי ואזור hd: ,nrta

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אהוזים
Percentages

מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים

persons

District, subdistrict
and natural region

כולל 6,165229,650100.0100.0GRANDסך TOTAL

ירושלים 43211,9037.05.2JERUSALEMמחת DISTRICT

יהודה 41210,3546.74.5Judeanהרי Mountains

יהודה 201,5490.30.7Judeanשפלת Coastal Plain

הצפון 40526,4016.611.5NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 513,4250.81.5Zefatנפת SubDistrict

החולה 332,2770751.0Hiilaעמק Basin

מזרחי עליון 125920.20.3Easternגליל Upper Galilee

חצור 65560.10.2Hazorאזור Region

כנרת 551,8840.90.8Kihneretנפת SubDistrict

551,8840.90.8Kinerotכנרות

מזרחי תתתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 16410,6982.74.7Yiire'elנפת SubDistrict

שאן בית 142,2020.21.0Betעמק She'an Basin

חרוד 441,2670.70.6Harodעמק Valley

כוכב רמת





Kokhav Plateau

יזרעאל 303,6010.51.6Yizre'elעמק Basin

מנשה 63430.10.1Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 703,2851.11.4NazarethTir'anהרי Mountains

עכו 13510,3942.24.5Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 289920.50.4Westernגליל Lower Galilee

מערבי עליון 158370.20.4Westernגליל Upper Galilee

עכו 928,5651.53.7Akkoמישור Plain
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(המשך) טבעי ואזור גפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/3.  Establishments and employed persons, by district, subdistrict
and natural region (cont.)

)Establishments with 5 and more employed persons)
1971/72

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

טבעי ואזור נפה ,nrm
מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

מפעליט
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

חיפה 72039,54011.717.2HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 52729,87810.213.0HaifaSubDistrictבפת

חדרה 939,6621.5.4.2Harlemנפת SubDistrict

הכרמל 179480.30.4Karmelחוף Coast
יעקב זכרון 54260.10.2Zikhronאזור Ya'aqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain

חדרה 718,2881.23.6Haderaאזור Region

המרכז 1,05052,91917.023.0CENTRALמחת DISTRICT

השרון 3207,3595.23.2Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 47818,8747.88.2Petahבפת Tiqwa SubDistrict

השרון 1163,8141.91.7Southernדרום Sharon

תקוה פתח 36215,0605.96.6Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 7518,4351.28.0Ramlaבפת SubDistrict

רחובות 1778,2512.93.6RekovotSubDistrictנפת

רחובות 844,4651.41.9Rehovotאזור Region
לגיון ראשון 933,7861.51.6Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,14276,52951.033.3TELמחת AVIV DISTRICT

אביב תל 3,14276,52951.033.3Telבפת Aviv SubDistrict

הדרום 41522,3586.79.7SOUTHERNמחח DISTRICT
אשקלון 24511,5744.05.0Ashqelonבפת SubDistrict

מלאכי 199780.30.4Mal'akhiאזור Region

לכיש 372,7840.61.2Lakhishאזור Region

אשקלון 1897,8123.13.4Ashqelonאזור Region

שבע באר 17010,7842.84.7Be'erבפת Sheva SubDistrict

גרר אזור

בשור אזור
26 ■1,1980.4}"Gerar Region

Besor Region

שבע באר 312,5330.51.1Be'erאזור Sheva Region

והערב המלח 472,4780.31.1Deadים Sea and Arava

הנגב 654,5751.12.0Negevהר Mountains
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עבודה, שכר שכירים, של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים,  *"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)

מטעלים
Establishments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

עבודה ימי
של למעשה
שבירים

(מיליונים)
Mandays
worked by
employees
)millions)

עבודה/ שכר
משכורת

עבודה והוצאות
נוספות

ליי) (מיליוני
Wages, salaires
and other

labour expenses
)IL. million)

גולמית תפוקה
ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Gross output
)IL. milUon

at market prices)

מוסף ערך
מפקדי

ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Census value

added (IL.million
at market prices)

1959/604,662117.529.4407.71,764.2811.6

1960/614,719126.931.9470.92,056.9927.4

1961/625,140143.336.0593.62,599.51,214.9

1962/635,494156.539.4719.43,429.41,531.2

1963/645,835169.343.2874.14,120.21,846.6

1964/655,998178.844.71,050.94,985.02,215.9

.1965/667,165189.247.31,286.95,764.72,585.3

1966/676.600179.9' 44.71,373.05,813.52,600.0

1967/685,986179.443.91,397.46,275.22,733.2

1968/696,394201.650.71,637.87,936.23,522.5

21965/666,613179.144.81,221.8.5,622.3. 2,518.6

1968/695,994194.549.01,587.4 .7,817.23,458.7

1969/705,733205.952.41,827.89,076.24,091.2

1970/715,926216.454.52,259.410,700.84,789.9

1971/726,165229.757.62,762.713,294.05,730.2

* There is a break between the data for 1964/65 and 1965/66; see
explanation in the introduction to Chapter M in Statistical Abstract
of Israel No. 19  1968. 2 Data for 1965/66 and onwards
were calculated according to the Standard Classiifcation of All
Economic Activities 1970  see introduction to this chapter.

לבין 1964/65 שנת בין בסדרה אירציפות יש 1

י"ג לפרק במבוא ניתן לכך הסבר ;1965/66 שגת
1965/66 לשנת הנתונים 2 .196819 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,  >"ד/5. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

מפעלים
מועסקים

Establishmentsהכל סך
(אלפים)

Total
)thousands)

1965/661969/701970/711971/721965/661969/701970/711971/72

הכל12 5,733סך 6,6135,9266,165179.1205.9216.4229.7

והציבה10 71גרייה 8373743.94.14.44.5

וטבק1112 משקאות 716מזון, 1,00672270027.930.531.233.3

13

14

טקסטיל

הלבשר,

ך331
< 1,087

690J

376

726

ין 380

1 771

< 34.1
20.0

19.8

21.7

21.3

22.3

22.0

ומוצריו15 8216ור 2961931854.13.73.43.4

ומוצריו16 516עץ 74156961911.99.610.010.5

ומוצריו17 113נייר 1241161163.33.84.14.5

לאור18 והוצאה 402דפוס 3634054437.58.18.58.7

ופלסטיק19 גומי 190מוצרי 1961901816.18.48.89.6

נפט20 ומוצרי כימיים 176מוצרים 2031731878.39.29.510.0

אלמתכתיים21 מינרלים 235מוצרי 35825529911.18.48.89.8

בסיסית22 91מתכת 7577724.05.35.15.2

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

ר820
<. 1,153

248J

866

263

ין 976

C 206
},.,21.9

9.9

23.3

10.7

25.7

10.8

ואלקטרוני25 חשמלי 225ציוד 2812302398.313.815.617.8

הובלה26 91כלי 13611712111.315.317.419.0

379יהלומים27 2883613627.210.28.58.1

224שונות28 2232142323.04.14.04.5
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Table xiv/5. Establishments^ employed persons and mandays worked, by
major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

1 personsEmployeeשבירים של למעשה קבודה ימי
(מיליונים)

Mandays worked by employees
)millions)Major branchCode

DO.

(אלפים) שנירים :nm
Thereof: employees (thousands)

1965/661969/701970/711971/721965/661969/701970/711971/72

172.4198.6208.5221.644.852.454.557.6TOTAL12

3.94.14.34.41.01.11.21.2Mining and quarrying10

26.829.730.532.76.87.77.98.3Food, beverages and tobacco :1112

► 32.8
19.8

,19.1

21.4

20.6

("22.0

121.1h5.3

5.1

5.6

5.5

5.8

5.4

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

3.73.4 3.23.10.90.90.90.8Leather and its products15

10.98.68.69.22.82.32.22.4Wood and its products16

3.13.74.04.50.81.01.01.1Paper and its products17

7.27.88.18.32.02.22.32.3Printing and publishing18

6.07.68.08.71.62.12.22.4Rubber and plastic products19

8.29.19.49.92.22.42.512.7Chemical and oil products20

10.88.18.69.52.92.32.32.5Nonmetallic mineral products21

4.05.25.15.21.11.41.31.4Basic metal22

< 26.1
20.7

9.5

22.2

10.3
r
C 10.5

/■ 6.8

5.4

2.4

5.7

2.6

6.2

2.8

Metal products

Machinery '

23

24

8.113.515.317.52.13.53.94.5Electrical and electronic equipment25

11.115.217.319.02.93.84.34.8Transport equipment26

6.99.78.07.61.82.62.22.1Diamonds27

2.83.83.74.00.71.01.01.0Miscellaneous28
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חומרים צריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר י"ד/6. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה' שכר
Wages, salaries and other labour expenses

ל"י)( (מיליוני הכל ye
Total (IL. million)

(ליי) למעשה עבודה ליום ממוצע
Average per manday worked (11.)

1965/661969/701970/711971/721965/661969/701970/711971/72

הכל12 1,221.82,259.4סך 1,827.82,762.727.334.941.547.9

והציבה10 44.284.4ברייה 65.799.242.857.672.183.6

וטבק1112 משקאות 171.0275.5מזרן, 238.0335.025.330.935.140.6

13

14

טקסטיל

הלבשה
< 180.5

J '

196.3 163.8

138.3 108.8

f 230.1

1. J64.1}"
30.8

21.3

35.1

25.1

39.5

30.4

ומוצריו15 20.926.1עור 24.627.922.126.730.633.6

ומוצריו16 71.486.2עץ 74.2103.025.332.738.342.6

ומוצריו17 22.941.4נייר 32.954.427.734.140.347.4

לאור18 והוצאה 61.999.2דפוס 83.4116.931.537.643.550.7

ופלסטיק19 גומי 42.989.0מוצרי 70.2109.827.033.940.946.4

נפט20 ומוצרי כימיים 74.2136.2■מוצרים 108.5164.434.544.454.962.0

אלמתכתיים21 מינרלים O.90.8109מוצרי 88.6136.431.239.047.053.7

בסיסית22 36.669.0מתכת 59.282.534.343.551.760.5

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
< 1:84.6

245.9 195.3

127.0 99.4

C 307.8

] 151.2}"
36.4

40.9

43.4

48.1

49.9

54.7

ואלקטרוני25 חשמלי i7.2171.3ציוד 130.3235.727.837.743.752.6

הובלה26 103.8255.2כלי 175.6323.236.046.659.868.0

43.378.7יהלומים27 84.682.424.632.436.238.8

115.730.6שונות28 24.638.922.025.331.437.3

industry 422



Table xiv/6.  Wages, salaires and other labour expenses, mateirals

consumed and gross output, by major branch

( Establishments with .5 and more employed persons(

לי) (מיליוני חומרים צריכת
Materials consumed

)IL. million)

גולמית תפוקה
שוק) במחירי ליי (מיליוני

Gross output
)IL. million at market prices)Major branchCode

No.

1965/661969/701970/711971/721965/661969/701970/711971/72

3,118.84,985.05,910.97,563.75,622.39,076.210,700.813,294.0TOTAL12

51.773.6108.0126.3170.0222.0263.9326.8Mining and quarrying10

900.51,319.51,546.51,948.61,318.2.1,955.7. 2,256.7.2,762.1Food, beverages and tobacco1112

451.7~544.1r 688.0778.6"941.51,153.7Textiles:13

< 509.1
1

< 845.1 >

292.6,346.1^ 450.81476.6^583.7706.3Clothing and madeup textiles14

46.962.364.674.279.4103.9108.6122.3Leather and its productsIS

170.7178.2202.5261.0290.1. 329.2379.0 .485.5Wood and its products16

69.6117.2148.0186.1124.6211.5265.1351.4Paper and its products17

65.295.5110.6151.8165.9246.4■' 274.7336.3Printing and publishingIS

101.8198.9239.7304.0204.9408.5479.1608.0Rubber and plastic products19

161.8300.0358.4448.3351.6591.5714.3902.1Chemical and oil products20

146.3137.8191.6261.1367.8394.6503.4634.2Nonmetallic mineral products21

93.2170.6192.6232.6179.7339.5365.2429.6Basic metal22

1,000.81,308.7Metal■713.1814.3')535.4ן423.4 products23
 .318.91

► 673.3 ן
191.7J234.41.285.7429.6,497.3593.8Machinery24

117.3277.8388.7494.3227.7625.2775.8961.2Electrical 8c electronic equipment25

116.9214.0250.2361.6274.9483.5"■. 657.1815.2Transport equipment26

224.5430.7395.9508.9293.2562.9517.7644.0Diamonds27

24.449.653.667.356.0102.8116.9153.0Miscellaneous28
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ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערן  י"ד/7. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/7.  Censusvalue added, by major branch
)Establishments with 5 and more employed persons)

ראשיסמל ענף

מפקדי מוסף עלך
שוק) נמחירי ליי (מיליוני

Census value added
)IL. million at market prices).Major branchCode

No.:

1965/661969/701970/711971/72

הכל12 4,091.2סך 2,518.65,730.2 4,789.9TOTAL12

והציבה10 148.4כרייה 118.4200.4 155.9Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 636.2מזון, ' 417.7813.4 710.3Food, beverages * tobacco1112

13

14

טקסטיל

הלבשה

327.0 ■■)■"

/ 335.9
. ,. 184.0. .,/

465.7 397.3

255.5 237.6

Textiles

Clothingand madeup
textiles

13

14

ומוצריו15 41.6עור 32.548.1 44.0Leather and its products15

ומוצריו16 151.6עץ "" 119.4224.4 ' 176.5Wood and its products16

ומוצריו17 94.3נייר : 55.0165.3 117.1Paper and its products17

לאור18 והוצאה 150.9דפוס .;. ; 100.7184.4 164.1Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי ,מוצרי 209.6 .: 103.1304.0 239.4Rubber and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 291.5מוצרים 189.8453.8 355.9Chemical and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתבתיים

256.8 221.5373.1 311.8Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 168.9מתכת .. . 86.4196.9 172.6Basic metal22

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

390.9 ... ר ..

"1 354.4
238.0 j

595.6 465.4

308.1 262.9

Metal products

Machinery

23

24

ואלקטרוני25 חשמלי 347.4ציוד 110.3466.9 387.1Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 269.5כלי .■.: 173.0453.6 406.9Transport equipment26

132.2יהלומים27 68.7135.1 121.8Diamonds27

53.1שונות28 31.785.7 63.3Miscellaneous28
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Survey of establishments dealing with research יי (מופ) ובפיתוח במחקר העוסקים מפעלים סקר
and development (R 8c D)

ראשי ענף לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/8.  Establishments and employed persons, by major branch
)Establishments with 5 and more employed persons)

V)
cבמופעוסקים

+icsDealing withRtf D
§1

סמל
Code
No.

ראשי ענף

*j\ .5|
a

*a

W
ns

אקדמאים
Academicia

וטכנאים הנדסאים
Practical engineers and

technicians
Major branch

מרסמרסמרסמרסמרסמרס
1971/721971/72MarchMarchMarchMarchMarchMarch

197019711972197019711972

הכל12 9991,124TOTAL§1,0131,141671§27358,872886סך

וטבק1112 משקאות ,358,807485057366964Foodמזון, beverages
and tobacco

והלבשה1314 264,881354638383734Textilesטקסטיל and
clothing

ומוצריו15 '6267טור 8g8Leather and its
products

דפוס1718 ומוצריו, 511Paper'533234נייר and its pro
לאור ductsוהוצאה ,printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 4144Rubber§27278§122,49216מוצרי and plastic

products
20 כימיים. .מוצרים 507,098.198§197233 :123§163195Chemical and oil

נפט productsומוצרי
עץ10,16,21 והציבה, 173,4046031.36353435Miningברייה and quar

מוצרי ,ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products, non

metallicמתכתיים mineral
products

בסיסית2223 363,403263336222545Basicמתכת metal and
מתכת metalומוצרי products

.,324,59733108.מכונות24 70,30no66Machinery
חשמלי25 297390Electrical§240337192§409,557216ציוד and

electronicואלקטרוני equip
ment

הובלה,26,28 1414,034251277302179209242Transportכלי equip
שונות ,mentתעשיות miscellane

ous manufactu
ring
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ופיתוח למחקר ומימון השקעות שוטפות, הוצאות  י"ד/9. לוח
ראשי ענף לפי (מו"פ),

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

סמל

שוטפות הוצאות
D (1L. thousand)

ל*י) (אלפי ופיתות מחקר על
Current expenditureonR A

ראשי ענף
הכל סך
Total

ענודה, שכר.
משכורת
והוצאות

נוספות עבודה
Wages,

salaries and
other labour

 expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1969/701970/711971/721969/701970/711971/721969/701970/711971/72

הכל12 11,74216,925§39,55352,2458,120§37,67857,13474,73525,720סך

וטבק1112 משקאות 9402,0292,7864911,3511,858256392478מזון,

והלבשה1314 671,9442,0434851,0981,307413668585?טקסטיל

ומוצריו15 1011932144285110436273עור

והוצאה1718 דפוס מוצריו, נייר
לאור

711281574773100243547

ופלסטיק19 גומי 855964§1,9242,363102§3,2773,872277§379מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיי0 1,3881,684§5,0117,3151,269§7,77810,8073,834§5,708מוצרים

ומוצריו,10,16,21 עץ והציבה, כרייה
אלמתכתיים מינרלים מוצרי

1,5421,5482,3791,1301,1761,679119139408

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 1,1461,4301,534716913978304399296מתכת

6194,4116092,4882,7183821,7771,362;1,1094מגונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 3,7456,554§10,85616,4893,115§14,86723,4247,075§10,278§ציוד

שונות26,28 תעשיות הובלה, 15,43719,32123,10811,01414,57817,3282,0932,2824,474בלי
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Table xiv/9.  Current expenditure, investments and ifnancing of research and
development (R 8tD), by major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

השקעות

עבודות ביצוע
במבנים

למו"פ וציוד
מר"פ מימון
ממקורות ידי לי)על ממשלתיים(אלפי

nd
חוץ כורמי

Contract aInvestments
in buildings

(אלפילי)
RA D ifnancedCode commissionand equipmentby GovernmentMajor branch

No.
forR&D (IL. thousand)

(IL. thousnad)

1969/701970/711971/721969/701970/711971/721969/701971/72

3.83S5,565 §5,8399,983 §6,771 5,5829,944 8,442TOTAL12

193450 286606' 158 10697 20Food; beverages and'  1112
tobacco

69151 178198 207 105 10Textiles and clothing1314

1631 46 10 2'   Leather and its products15

_10 20 2 105_ _Paper and its products,1718
printing and publishing

545 4981,407 §51 12244 Rubber and plastic19

products

6051,808 §1,3792,254 §1,268 1.0011,612 1,217Chemical and oil products20

293292 233180 87 26530 603Mining and quarrying,10,16,21
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

126260 118281 175 298 211Basic metal and metal2223
products

. 118331 . 354166 402 195874 15Machinery24

88381 2664,041 §3,577 1,4234,945 1,866Electircal and electronic25
equipment

2,3301,306 2,461850 834 2,2081,842 4,500Transport equipment.26,28
miscellaneous manu
facturing
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Electricity חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, גמפעלי חשמל צריכת  י"ד/10. לוח

Table xiv/ 10.  Consumption of electricity in industrial establishments, by
major branch

קוטש KWHמיליוני million

ראשיסמל 196519701972ענף ..1973Major branchCode
No.

הכל12 1,225.31,840.32,257.62,395.4TOTAL12סך

והציבה10 120.3201.0217.9224.0Miningכרייה and quarrying10

11121 וטבק משקאות ,193.1249.4294.1308.7Foodמזון, beverages and
tobacco1

1112

!175.0טקסטיל13 256.1322.0325.5Textiles13

3.85.08.18.3Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.37.68.48.3Leatherעור and its products15

ומוצריו16 33.944.162.163.4Woodעץ and its products16

ומוצריו17 45.882.791.690.7Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 8.613.017.418.5Printingדפוס and publishingIS

ופלסטיק19 גומי 42.784.1107.8113.6Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 249.2429.9509.7579.6Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 188.0186.0208.9211.9Nonmetallicמוצרי mineral
products

21

בסיסית22 48.160.875.282.5Basicמתכת metal22

מתכת23 44.5100.4170.7182.6Metalמוצרי products23

;מכונות24 13.923.027.528.2Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 12.228.738.947.0Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 'כלי 26.751.473.078.0Transport equipment26

■4.6יהלומים27 8.110.410.9Diamonds: 27

7.69.013.913.7Miscellaneous28שונות28

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial מפ£לים ונתוני לישראל התשמל 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 בולל אינו ומעלה; קייט 300
Jerusalem. 1 Incl. cold storage. קירור. בתי כילל 1
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Indices of industry
(Establishments with one and more employees(

התעשייה מדד>
ויותר) אחד שכיר המעסיקים (מפעלים

(מדדים) ומשכורת1 עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור  י"ד/11. לוח
Table xiv/ 11.  Industrial production, gross revenue, employment, wages and

salaires * (indices)
Base: Average 1968=100.0=1968 ממוצע הבסיס!

תעשייתי ייצור
industiral
production

פדיון
במחירים
שוטפים

Gross revenue
at current
prices

שכירים
Employees

פועלים
Workers

עבודה ימי
של למעשה
פועלים

Mandays
worked

by workers

עבודה שכר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaries of
employees

עבודה שכר
נקוב יומי
לפועל

Workers1 daily
nominal wage

195832.721.056.656.555.223.743.5

195937.361.261.260.727.3. 45.4

196042.165.164.664.530.447.1

196148.873.373.172.937.550.9

196255.243.880.980.880.145.756.7

1963.63.1 53.7 .87.887.987.655.863.0

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

1968I 00.0100.0100.0100.0100.0I 00.0100.0

1969§115.8118.3110.4110.5111.6115.6103.8

1970§126.8137.0117.4117.4116.7136.0116.6

1971§140.1168.4121.8122.6160.8129.6

1972§156.8§215.5128.6130.2194.5147.1

19732172.7275.82132.22135.42247.32177.7

* As from 1969, indices of industry are based on a new
series and are calculated on the base: 1968 = 100. The
former indices, 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 indices in the introduction.
2 Monthly average IIX.

חדש סדרה על התעשייה מדדי מבוססים ב1969, החל 1

הקודמים, המדדים .100 = 1968 בסיס: לפי ומחושבים
(100 = 1958 ב0יס: (לפי 1963 עד מ1959 קחושבו
זה בלוח הוצגו (100 = 1963 בסיס (לפי 1968 עד ומ1964
המדדים על הסברים .100 = ל1968 שרשור ידי על

במבוא. ראה החדשים
.11X חודשי ממוצע 2
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ראשי ענף לפי ומשכורת, עבודה שכר תעסוקה, פדיון, תעשייתי, ייצור .11 /v* לוח
(מדדים)

ו 00.0= 1968 ממוצע  הבסיס

ראשי ענף

תעשייתי ייצור
Industrial production

פדיון
Gorss revenue

מועסקים
Employed personsשבירים

משקל
Weight

19701972197319701972197319701972197319701972

הכל 215.5275.8115.9127.2122.3117.4128.6§156.8172.7137.0§126.8§100.00סך

והגיבה 19623011211199112110§3.95125143149145כרייה

משקאות מזון,
וטבק

טקסטיל

14.58

9.91

114

§116

137

§135

152

151

128

128

183

177

231

222

106

109

115

111

108

112

106

110

115

111

176208133220286120138141121140§126§6.06הלבשה

ומוצריו 1181151241682001061039811099§1.13113עור

ומוצריו 4.30114135146118183240108US107109115עץ

ומוצריו 2.64113134139133204244116130126117131נייר

לאור והוצאה 4.1511611813112616820910511010S106108דסוס

גומי מוצרי
ופלסטיק

4.95138193220144229288115134136116132

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי

8.59129166186132219275116131130117133

מינרליס מוצרי
אלמתכתיים

5.32126159168142216247109128118109130

בסיסית 3.19121131144144206288114120117113120מתכת

מתכת 9.94139177186165262333122140126125142מוצרי

3.85127142147144217252116123119122131מכונות

חשמלי ציוד
ואלקטרוני

6.09159193218177313394145180180147184

הובלה 5.09164200222186280383156171167158169בלי

87{4.901021561841042373459388819יהלומים

>1.36133190180147242שונות 275US130108< 12513>

.1ix חודשי ממוצע 1
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Table xiv/12.  Industrial production, gross revenue, employment, wages and
salaries, by major branch (indices)

Base: Average 1968 = 100.0

o
"a
U

פועלים של עבודה ימי
Mandays worked

by workers

ומשכורת עבוד שכר
שכירים של

Wages and salaries
of employees

יומי ענוד שכר
לפועל נקוב

Workers, daily
nominal wageMajor branch

ס8ל

Code

1973197019721973197019721973197019721973
No.

132.2130.2 116.7135.4136.0194.S247.3116.6147.1177.7TOTAL12

113108 115114125172205114164188Mining and
quarrying

10

117115 107120121162209113140173Food, beverages
and tobacco

1112

118113 109123130§179233114151185Textiles13

151138 122153138210272117152176Oothingand made
up textiles

14

9898 11098125138157115139158Leather and its
products

IS

118116 107119126169203117141163Wood and its
products

16

132124 111126135187241120147181Paper and its
products

17

109110 109114121157194116140166Printing and
publishing

18

141135 117143136200260112140168Rubber and plastic
products

19

138128 115133132198264116153193Chemical and oil
products

20

132129 111133128191247117146175Nonmetallic mine
ral products

21

129119 109130133192252120155188Basic metal22

138141 126138147221262119154185Metal products23

119131 121131137195245116144172Machinery24

194166 142178171284380120150181Electircal and elec
tronic equipment

25

175211 152222175260340116137174Transport
equipment

26

8896 10095106125147106130154Diamonds27

123130144135159226258126166192Miscellaneous28

■ Monthly average IIX.
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בתעשייה, פועלים של בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי  י<'ד/13. לוח
ואשי ענף לפי

Table xiv/13.  Mandays worked and days of paid absence of workers in
industry, by major branch

ראשיסמל ענף

עבודה ימי
למעשה

Vlandays
worked

1

היעדרות ימי
בתשלום

Days ofpaid
absence

Code
No. האפשרי ה&מדה מזמן גאוזוז

As percentage of possible
work time

Major branch

19701972U97319701972'1973

הכל12 85.387.288.63.4סך 3.3 3.8TOTAL12

10 והציבה 94.491.495.62.0כרייה 7.1 6.6Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 83.083.284.62.3מזון, 2.2 2.9Food, beverages and
tobacco

1112

86.886.288.42.7טקסטיל13 2.6 3.2Textiles13

85.985.286.21.6הלבשה14 1.7 1.7Clothing and madeup
textiles

14

ומוצריו15 89.288.889.914.7עור 1.4 1.5Leather and its products15

ומוצריו16 86.889.490.42.5עץ 1.5 . 2.8Wood and its productsIS

ומוצריו17 85.485.588.03.8גייר 3.3 4.6Paper and its products17

לאור13 והוצאה 94.896.099.21.8דפוס 1.8 2.1Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי 88.990.790.65.0§מוצרי 4.9 4.5Rubber and plastic
products

19

נפט20 ומוצרי כימייס 86.887.188.54.4מוצרים 4.6 5.4Chemical and oil
products

20

מינרלים21 מוצרי
אלמתגתיים

90.188.690.13.3 3.7 3.6Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 82.887.189.07.1מתגת 7.8 7.7Basic metal22

מתכת.23 84.685.886.73.5מוצרי 3.2 3.6Metal products23

83.586.887.64.7מכונות24 4.5 4.5Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 84.486.087.55.3ציוד 5.1 4.6Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 79.392.492.99.8כלי 8.0 8.1Transport equipment26

90.693.290.9Diamonds27יהלומים27

85.786.189.71.3שונות28 1.0 3.4Miscellaneous28

l Monthly averageIIX. .1ix חודשי ממוצע 1
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Industiral products תעש"ה מיציי
(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)

19601965197019721973Unit'Productיהידה!מוצר

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי ל'נפט .148234835444Milמיליון LCrude oil
טבעי מ3גז .7313412454Milמיליון m3Natural gas
ט'נחושת 5.88.311.012.010.01,000אלף tCopper ore

(שיווק) קוורץ M24.539.972.971.5,,Quartzחול sand (marketing)
(שיווק) m25.339.392.7חרסיוו


Ball and ifre clay

(שיווק) ,,37.254.866.361.861.5מלח

(marketing)
Salt (marketing)

136481869943954Potashאשלג
Phosphate..2392937780פוספטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד טיקמח 8270951031101,000אלף tStandard
3 אחר 154182234264310Other3"קמח

שועל שיבולת 285230310263113tOatsטיפתיתי (quaker)
(קוואקר)
תירס עמילן
(קורנפלור)

לתירס) (פרט עמילן

"3,0562,2424,0934,6695,272..Starch (cornflour)

991863618978743"Starch (except cornflour)
5,6407,0199,38511,65112,589Biscuitsביסקוויטים.

1,9073,5905,8286,2657,423Walffesוופלים
7,0817,0328,4679,1919,909Noodles"אטריות

מצות וקמה 6,4187,5348,3819,61410,382מצות
Matzot and matzot flour

ומיצים פירות Fruitשימורי preserves and juices
משומרים 6,68727,21558,39654,08858,166Preservedפירות fruit

וקונפיטורות 4,8574,4765,1055,8936,570Jamsריבות £ marmalades
הדר פרי ל'הרכיזי 4,59113,27527,21849,06152,0041,000אלף LCitrus concentrates

(1:41:6)(1:41:6)
4 טבעי הדרים 19,14640,17584,117121,934123,099tJNaturalמיץ citrus juice4
הדר פרי rt19,21639,93959,49183,07885,039ffCitrusמשקה fruit drinks

מפירות קל 2,4324,0216,3118,7329,474ttFruit'משקה squashes
הדר פרי 5,03813,10514,93518,55519,535ttCitrusסירופ syrup

אחרים מפירות Syrup,,3,5212,6212,1753,2876,360סירופ of other fruits
ענבים 147282610מיץ

..Grape juice

1,9913,2873,9214,9806,381tGlucoseטיגלוקוזה

משומרים 7,55911,42040,73257,74259,321Preservedירקות vegetables
1,4634,08125,48638,25139,248Tomatoesיעגבניות
2,2752,0315,2766,8716,668Peasאפונה

אחריס 3,8215,3089,97012,62013,405ירקות
"Other vegetables

כבושים 2,4724,4166,5178,77010,015Pickledיירקות vegetables
1,9483793,0306,0105,675Cucumbers.מלפפונים

35049812396726Cabbageכרוב
אתרים ירקות

י

174882,6752,3643,614Other vegetables

1 t = ton; L = litre; No. = number; La  litrealcohol.
2 Refers to IV 1965  in 1966. 3 Including lfour used for
baking matzot. 4 Pasteurised juice (with or without sugar)
and preserved natural juice.

ל''בליטרבוהל. ית'יחידת; ל'ליטר; ט'=טונה; 1

כולל 3 .1966 מרס עד 1965 לאפריל מתייחס 2

או (עם מפוסטר טבעי מיץ 4 מצות. לאפיית קמת
משומר. טבעי מיץ וכן סוכר) תוספת בלי
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח
Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)

)Cont.)

19601965197019721973UnitiProductיחידה!מוצר

(המשך) מזון
כבושים 2,194זיתים 3,6834,2876,6375,992tט'

FOOD (Cont.)
Pickled olives

ומוצריו Milkחלב and milk products
מפוסטר 84.2חלב ל' 107.8132.2157.3173.8MilLPasteurizedמיליון milk

מעוקר 2,637חלב ל' 4,38911,30314,04114,1681,000אלף LSterilized milk
פתוח Unbottled,,7,7264,1994,3304,9983,808חלב standard milk

מקומית 2,496חמאה 3,2352,9562,6502,831tDomesticט' butter
חמוצה [6,7929,2139,46110,020שמנת 0,844,,Sour cream

קלה מתוקה Sweet..475417280305370שמנת cream

לקצפת שמנת
רבה גבינה

17089751,1711,100,,Cream for whipping
11,01516,54221,99426,14329,162,,Soft cheese

מלוחה Salt,,1,0601,4561,4041,9302,246בבינה cheese
קשה Hard,,2,6294,0946,8308,3119,235גבינה cheese
' r

מותכת Boiled,,8396251,1631,4091,726גבינה cheese
ואשל לבן 13,52520,14930,72640,29949,096יוגורט,

.■
Yoghurt, leben and eshel

Sugarסובר

לבן Reifned,,21,70836,94027,11825,58923,573סוכר sugar

(מולסה) סונר Molasses>.9,65618,26514,65717,86015,051פסולת
יבשה 9,23416,11712,64513,12112,147פולפה

'.
Dry pulp

וממתקים שוקולדה
2,1034,1105,5706,2176,939שוקולדה

Chocolate and sweets
Chocolate

למריחה Chocolate..1526638461,5231,659שוקולדה spread
8,27711,27712,18812,99215,222Sweetsממתקים

1,6371,7181,8361,7671,781חלווה
'■

Halva

קקאו .5825527659211,024אבקת
Cocoa powder

נמס .>2697179769671,155קפה
Instant coffee

Oilsשמנים
Margarine,,14,02616,64925,28430,29434,231מרגרינה

מזוקקים בלתי Unreifned..11,03224,48019,55617,0437,612שמנים oils
(export)(יצוא)

מזוקקים שמנים
אדמה אגוזי

31,232
806

31,76041,19448,78155,014
t,

Reifned oils
Peanut

Coconut,,2,8621,006557664548קוקוס
כותנה Cotton.,4,3151,1333,2564,6334,801זרעוני seed

Sunlfower,,1,474217חמניות seed

Saflfower,,54210155150318חריע seed
Soya,,21,53028,80736,85242,99148,879סויה

תירס *205167177243,,Maize
Palm"13דקלים

Niger>.27ניגר
Olive,,151182207166225זית

הדר מפרי אתרי Essential,,134205344607624שמן citrus oils
Tehina,,1,2811,9533,2614,1274,431טחינה
5831,2681,6031,7092,152מיונית

"
Mayonnaise

131כוספה ט' 1862683183121,000אלף tOil cake

' t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol. ל"ב=ליטרכול. יח'=יחידה; ל'ליטר; ט'=טונה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)
)Cont.)

19601965197019721973Unit!Productיהי!ד,1מוצר

משכרים משקאות
(שיווק) ל'יין 15,81514,03713,23414,64214,8071,000אלף L

ALCOHOLIC
BEVERAGES
Wine (marketing)

למאלט) (פרט Beer,.20,83828,10632,39733,22735,514בירה (except malt beer)

(שיווק) עראק
ל"ב אלף

877
387

1,456
628

1,740
758

§1,649
§696

1,541
6551,000 La

Arrack (marketing)

(שיווק) ל'ברנדי אלף
לכ אלף

1,645
646

3,416
1,369

3,553
1,433

§3,763
§1,497

4,220
1,683

1,000 L
1,000 La

Brandy (marketing)

אחרים ספירטים
(שיווק)

ל' 3,0293,2161,000§1,5111,7743,054אלף LOther spirits (marketing)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

2,5633,1163,8684,3184,938tCigarettesטיסיגריות

7,54616,67715,46216,70013,653kgCigarsק'גסיגרים

מקטורת Pipe>>14,07018,72618,69417,75614,757"טבק tobacco

ITטומבק 32,60747,22560,44755,42055,212..Tombac  "

הרחה טבק 37,53043,47238,75936,82540,028י
..Snuff

TEXTILESטקסטיל

Yarnחוטים

כותנת 21,29820,950tCotton§10,44923,31322,842חוטי yarn

סרוק צמר 1,4482,7813,8014,8305,317Combed"חוטי wool yarn
מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (כולל

1,6612,6413,073§3,4363,332
"

Carded wool yarn
)incl. vigone)

Fabrics5בדיס5

כותנה Cotton,,7,58310,74811,75915,00813,916בדי fabrics

Woven,,6,6259,20610,49411,52712,403>ארוגים fabrics

(להלבשה סרוגים
עליונה)

.75932731,084496
.

Knitted fabrics (outer
garments)

(להלבשה סרוגים
תחתונה)

8831,4499922,3971,017"
Knitted fabrics
)undergarments)

סרוק צמר ■בדי 322237210§274157,,Fabricsof combed wool

414038239139Wovenארוגים fabrics

m281197172§3518"Knittedסרוגים fabrics

l t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol.
5 After undergoing ifnishing processes (such as bleaching, dyeing,
making up etc.).

ל"כ=ליטרכוהל יח'=יחידה; ל'=ליטר; ט'=טונה; 1
ליבון, (בגון: סופי עיבוד של תהליך לאתר 5

וכוי). אשכרה צביעה,
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח
Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)

)Cont.)

19601965197019721973UnitiProductיחידה!מוצר

(המשך) TEXTILESטקסטיל (cont.)
מנופץ צמר 984793668טיבדי 1,153538tFabrics of carded wool

וצמר ויגוניה .incl)(כולל vigoneand mix
edמעורב) wool)

סינתטיים 6471,7729,139בדים 6,0307,496Synthetic fabrics
6471,6312,961יארוגים 5,2323,631ftWoven
*סרוגים

1416,178 3743,865ttKnitted
מלאכותיים 488891484*בדים 424425jfManmade fabrics
אצטת) ,rayon)(זהורית, acetate)

מנוממים 2321,1185,347בדים 4,1174,155ffGummed fabrics
שרמז 778384יבדי 23231Charmeuse fabrics

(רפיה, אחרים 26294יבדים 8123Other fabrics (rafifa,
(sisalסיזל)

. WOODעץ
לבוד 40,14788,323107,462עץ 95,584112,484m3Plywood

ובידוד ציפוי 28לוחות 2,6982,3881,264אלף 1,6041,1571,000m*Plating and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוניט (masonite and

celotex)

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 5,8038,48310,193טינייר 9,3328,958tNewsprint
והדפסה בתיבה 12,44618,79638,316נייר 31,83241,416,,Wirting and printing

paper
אחר 26,812§7,97313,401נייר 23,52926,450Other paper
4,8668,76315,816"קיטין 14,37815,600..Cardboard

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
4076121,879אלףצמיגים 1,3921,6881,000Tyres

9,94813,74031,039טי 25,15828,102t
344490547אלףאבובים 5585231,000Inner tubes

9171,2191,457טי 1,5461,307t
CHEMICALSכימיקלים

23,39331,12645,069טיאמוניה 37,74560,726tAmmonia
גופרתי 73,91277,75033,526.אמון 67,82458,671,,Ammonium sulphate

גופרתי 9,3663,8893,704אשלגן 5,0163,045,,Potassium sulphate
גז 8,60023,118אתילן 21,505,,Ethylene gas

זרחתי 9,15513,29917,852"דוסידן 13,51620,680,,Dicalcium phosphate
גופרתית חומצה

(100"/0)
טי 156174אלף 2031931,000 tSulphuric acid (100^)

חנקנית(1000/4) 1,59715,52468,916טיחומצה 45,024tNitric acid (100X)
זרחתית 5,8568,94424,665חומצה 18,820"Phosphoric acid

(7.70/0) גופרתי 412,9053,540חמרן 4,3243,345Sulphuric aluminium
(7.7X)

9,36717,662כלור 14,83318,432Chlorine
זרחתיים 1,0231,618ימלחים 3,2281,127Phosphoric salts

(סודה מאבל נתר
קאוסטית)

היפובלוריט סודיום

*9,59917,595 15,92318,797"Caustic soda

5,6688,640י 7,8659,187Sodium hypochlorite
(16y0) טיסופרפוספטים 82107196אלף 1711991,000 tSuperphosphates (\V/o.

טיפוליאתילן
6,42718,227 17,765tPolyethylene

קרבונט 5722,545*פוטסיום 1,6891,807"Potassium carbonate
פיח

י

6,33312,547 11,680Soot

1 t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol. ל"כ=ליטרבוהל. יח'=יהידה; ל/ליטר; ט'=טונה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)
)Corn.)

19601965197019721973Unit'Productיחידה!מוצר

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cont.)
פורמאלדהיד 6093935275031,000אלףל'פנול LPhenol formaldehyde

6363,0023,8164,072tParaBnטיפרפין
מעונת נפט Liquiifed,,30,28670,95892,40399,705107,999גז petroleum gas

(marketing)(שיווק)
מפוגל Methylated,,4233991,0251,2061,328יכותל alcohol

6 'Paints"7,04012,05119,48823,67227,655צבעים

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה Laundry,,6,2215,4096,0794,5665,133ימבון soap

תמרוקים Toilet,,3,8473,563§1,5212,6923,228יסבון soap
סבון Powdered>).3752,0432,6361,2807אבקת soap
סבון Soap,,3997021,1852,1712,226יפתיתי lfakes

נוזל סינתטי Synthetic,,9,45612,26512,37011,52511,935ידטרגנט detergents 
liquid

 סינתטי Synthetic,,6,1179,15115,32122,93324,447ידטרגנט detergents 
powderאבקה

 סינתטי Synthetic"1,0362,9865,2346,3137,220ידטרגנט detergents 
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 87,54698,333168,272211,006m3Ytongמגחומרי
שטוחה מ*זכוכית 2,5583,3003,2912,5824,1851,000אלף m*Plate glass

83,377111,66591,411116,078117,600No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה Wash,,61,62389,78092,610117,549128,500"קערות basins
מטבח Kitchen,,70,54055,89049,82868,16756,700יקערות sinks

מזוגגים קיר 21,78731,50634,77936,70645,4791,000Glazedאלףאריחי tiles
ט'מלט 8061,2601,3841,5451,2581,000אלף tCement

סיליקט 10,7469,6041,000Silicateאלףלבני bricks
מסיליקט 2,5414,7672,4352,3872,009יבלוקים

..
Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS
מאומלות 22,71525,84524,79831,16030,509No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1444,0363,2044,2164,479tNailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33657,27268,26875,38579,507No.Electricityיחימוני meters
59.6108.2184.4221.3239.21,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,3363,9093,9434,014No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות Commercial,,4,8205,3784,4164,262י*מכוניות vehicles

387356205364ChassisBusesשלדותאוטובוסים

J t = ton; L = litre; No. = number ; La = litrealcohol.
6 In establishments with 15 employees and over.
7 Included in synthetic detergents powder.
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ויותר. שכירים 15 המעסיקים נמפעלים 6
אבקה.  סינטטי בדטרגנט כלול ז



. ומים השמל "ו. ט פרק

מים חשמל
של המים מנציבות מתקבלים הנתונים לישראל. החשמל מחברת מתקבלים הנתונים
סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות, משרד
כל ידי על המוגשים חודשיים mmor נתוני נכללו לא 1955 עד 1950 בשנים

הצרכנים. לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת
נצי של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג בע"מ>
בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים, בות

ומים חשמל electricity and water 438



Electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור ט"ו/1. לוח

Table xv/1.  Production and supply of electircity by the Israel Electric Corporation

Unit 1973 1972 1971 1970 1965 1960 1955 1950 יהידה

MW[nstalled generating
capacity1

MillionGeneration
KWH
MWAnnual peak load

1,000 tFuel consumption

Generation

1,593 1,450 1,410 1,226 720 410

8,405 8,167 7,330 6,610 4,061 2,205

1,440 1,453 1,285 1,115 720 420

2,055 2,012 1,812 1,666 109.1 636

230

1,258

242

393

ייצור

100

543

110

193

נעו"ט

מיליון
קוט'ש
מנוט

ט' אלף

כושר
ייצור

1 מותקן
ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק

HV transmission Si
distribution lines

LV distribution lines

Distribution power
transformers

Capacity of distri
bution transformers

Mains1 רשתנ

km. 9,643 9,381 8,930 8,562 6,826 4,770 3,100 1,801

km.

No.

MVA

6,546 6,383 6,218 6,062 5,468 4,565 3,153 1,867

10,832 10,152 9,534 9,027 6,876 4,831 3,158 1,613

3,406 3,289 2,966 2,739 1,728 992 569 214

S?

ay

מס5ר

מוא

מסירה קווי
והלוקה
במתח
גבוה

הלוקה קווי
במתה
נמוך

טרנספור
מטורים
לחלוקת

הספק
הטרנספו
רמטורים
לחלוקה

חשמל salesElectricityמכירות

מיליון
קוט"ש

464

141
117

1,047

302
336

נ ,857

669
546

3,450

1,210
840

5,697

1,878
1,394

6,328

2,119
1,428

7,117

2,377
1,510

7,443

2,538
1.291

million
KWH

TOTAL

Industry*
Water pumping

2064096421,4002,4252,7813,2303,614
..Others

ID1Consumersצרכני

2033585517599129499941,0391,000Consumersאלף

הכל סך

2 תעשייה
שאיבת
מים
אחרים

צרכנים

1 At the end of each year. 2 Incl. sales to nonindustrial
consumers who pay according to the iodustrial tariff.

לא לצרכנים מכירות כולל י השנה. בסוף 1

תעשייתי. תעריף לפי המשלמים תעשייתיים
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השימוש סוג לפי החשמל1, צריכת  ט"ו/2. לוח

Table xv/2.  Consumption of electricity 1, by type of use

קוטש Millionבמיליוני KWH

1969/701970/711971/721972/731973/74

הכל סך  5,192.95,852.06,578.37,285.97,379.7CONSUMPTIONצריכה TOTAL

1,311.61,512.31,769.02,009.52,107.9Householdביתית

וצבורית 710.0807.9929.61,081.51,184.2Tradeמסחרית and public services

חקלאיים 180.4204.5238.4268.1274.2Agriculturalביישובים localities

1,753.51,944.52,207.02,439.42,533.7Industryבתעשייה

מים 261.0306.4351.4399.2383.9Waterלאספקת supply

976.41,076.41להשקאה ,082.81,088.2895.8Irrigation

בייצור עצמי 358.6394.1441.3484.3489.4OWNשימוש CONSUMPTION
כוח FORבתחנות GENERATION IN

POWER STATIONS

1 Israel Electric Corporation only. בלבד. לישראל החשמל n1nn 1
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Water מיס

יישוב וצורת שימוש מקור, לפי כללית, מים תצרוכת  ט"ו/3. לוח

Table xv/3.  General water consumption, by source, use and type of locality

Million cubic meters מעוקבים מטריט מיליוני

1r year לוח תקציב:Calendשנת Budgetשנת year

U9581196019621964/651969/701970/711971/721972/73

הכל jp
מלותים נ!ים מזה:

1,2741,3381,3731,329

101

1,564

110

1,659

117

1,565

123

1,676

126

TOTAL

Thereof: salt water

Source

617547556581560581Self supply

427377413433413433Wells

190170143148147149Surface water

7567821,0081,0781,0051,095From suppliers

627639853923864.944"Mekorot"

129143155155141151Others

Use

174199240§254268286Domestic

55557.5868793Industrial

1,1441,0751,2491,3191,2101,297Agricultural  Total

197 196

54 46

הספקה מקור
עצמיים 8קורות

בארות

עיליים מים

אוורים מקורות
מקורות תברת

אחרים ספקים

שימוש

ביתי

תעשייתי

הכל סך  חקלאי

Agricultural consumption, by type of locality2 2 יישוב צורת לפי חקלאית' תצרוכת

ויישובים 877882867879Townsערים and urban
localitiesעירוניים

555562686265Moshavotמושבות

338308377410370399Moshavimמושבים

519507564586543587Qibbuzimקיבוצים

וחוות nstitutions]514248484047מוסדות and farms

מיעוטים 101118202123NonJewishכפרי villages

8474981019697Otherאתרים

1 Rough estimate.
2 See introduction.

גולמי. אומדן 1

מבוא. ראה 2

441 ומים חשמל



י י נ י ב "ז. ט פרק

הבנייה ייעודי
דשו הבנייה ייעודי על מפורטים הסברים
רשי (ראה 439 מיוחד בפרסום מופיעים נים
לבניינים מתייחסים הנתונים המבוא). בסוף מד.
השטת אם קיימים, לבניינים ולתוספת חדשים
לא. התוספת. ידי על גדלו החדרים מספר או
במבנימ פנימיים שינויים תיקונים, נכללים

בשימוש. ושינויים

מקורות
בנייה. וגמר בנייה התחלת על

מדווחים:
באר אשקלוז' אשדוד, מקומיות: רשויות
גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בגי שבע,
יעקב, זכרון הרצליה, השרון, הוד דימונה,
(מוצקין, חיפה קריות חיפה, חולון' חדרה,
סבא, כפר ירושלים, טבריה, וים)' ביאליק
נצרת, ציונה, נס 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
ציבגי' עבודות מחלקת  העבודה משרד

ריות!
,י 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 תונות
הניב הארחה ובתי תעשייה מפעלי תרים

להיבנות. עומדים או נים

פיסיים נתונים א.

וה8גרימ הגדרות
היסודות. חפירת התחלת בנייה; התחלת

שהוחל דירה או בניין שטח בבנייה:
הנקוב. במועד נסתיימה טרם אך בבנייתם,
ד"טכני במובן נגמר כשהבניין בנייה: 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 וכדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי
 שירות הדרי 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 ושטה) סטנדרד
הממשלה, ביזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחב המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם רות
לבנייה מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסק של הבנייה את גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי. טור
השטח שבו בניין, למגורים; חדש בניי!
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.
בחודשים הבנייה משך הבנייה; זמן משך
לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה גמר עד מהתחלה
מהמ שונה לדירה הממוצע הבנייה זמן משך
הממוצע הבנייה זמן משך בחישוב לבניין. מוצע
משקל כלשהו בגודל בניין לבל ניתן לבניין
הממוצע הבנייה זמן משך שבחישוב בעוד שווה
הדירות מספר לפי הבניינים משוקללים לדירה,

שבהם.
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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 המתקבלת 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 מהדש
הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
מסך אחוזים ב9 הסתכם ,1973 לשנת הפרטית
הכל מסך אחוזים וב5 הבנייה התחלות הכל

.הבנייה. גמר
הפר הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בוועדות טית
לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על המבוססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו ובנייה,
לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא ביצוע
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
לאחר שגה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה השנה
גדול מחלק מתקבלים 1968 בשנת החל
לגבי וגמר התחלה על נתונים אלו מוועדות

מ"ר. 250 על עולה ששטחם הבניינים כל

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
נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה ירוחם,

ושלומי. שדרות ערד,

ואומדן חישוב שיטות
הנתונים סיכום

וחש דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות בונות
המקומיות הרשויות ידי על בדיווח הכפילויות.
מוסף לפיכך, פיגור! קיים הבנייה וחברות
על אומדן מהן המתקבלים הנתונים לסיכום
חישוב (דרך בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים

להלן). ראה הפיגורים, אומדן
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 אלד.
(דרך הוועדות בתחומי הפרטית הבנייה וגמר
להלן). ראה הנ"ל, בוועדות האומדנים הישוב
את גם הבנייה סיכום כולל 1967 ביולי ההל

ירושלים. במזרח הבנייה
של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום
הבנייה את וכן צה"ל, של הביטחון, משרד

חוקית. הבלתי

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,

הפיגור אומדן
וחב המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה רות
ביקורות נערכות הדיווח פיגור את האפשר,
למגורים הבניינים עבור רביע כל בסוף דיווח
עבור השנה מחצית כל ובסוף גדולים ביישובים
מו הדיווח ביקורת שיטת למרות הבנייה. יתר
שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים חלק סיף
השנה במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך,

מחצית. כל שלאחר הראשונה
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כל חלוקת ידי על התקבל זה ממוצע
למגורים החדשים הבניינים לבניית ההוצאות
של ברוטו בשטח לעיל) שהוגדרו (כפי שנגמרו

אלה. בניינים

ההוצ מתייחסות שאליו הבניינים, שטח
שטח הכולל הבניין, של ברוטו השטח הוא אות
השטח המרפסות, שטח החיצוניים, הקירות
הנמצ העזר מבני ושטח לעמודים מתחת הבנוי

לידו. או בבניין אים

מקורות
של מייצג מדגם מחקירת ונתקבלו ההוצאות
נגמרה שבנייתם למגורים, חדשים בניינים
העירוניים. ביישובים הפרטית הבנייה במסגרת
באמצעות מהבונים ישירות נתקבלו הנתונים

פקידה. ידי על או בדואר מיוחד, שאלון

פרטית בבנייה מכורות לא דירות סקרי
המרכזית הלשכה החלד, ,1968 בסוף
השיכון, משרד הזמנת פי על לסטטיסטיקה,
ערים ב12 תלתחודשיים סקרים בעריכת
ברק, בני חיפה, אביב, תל ירושלים, גדולות:
פתחתקוה, נתניה, חולון, גבעתיים, בתים,
סק ובעריכת ורמתגן, רחובות לציון, ראשון
נוס עירוניים יישובים ב21 שנתיים חצי רים
הרצליה, שבע, באר אשקלון, אשדוד, .. פים
נם נהריה, לוד, סבא, כפר טבריה, חדרה,
קרית צפת, חנה, פרדס עפולה, עכו, ציונה,
מוצקים קרית ים, קרית ביאליק, קרית אתא,

רעננה. השרון, רמת רמלה,

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה; דירה
שנמצאה, דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
שבניתך דירות חדשות: דירות של היצע
שלא: חדשות ודירות הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד נמכרו
היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה קיים
הדירה.. חשבון על קדימה דמי שולמו לא זה

חישוב 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 הבנייה לסוגי למ"ר ממוצע
במשרדי שנאספו נתונים סמך ,על התקבל

שונים. ומקבלנים השיכון במשרד הטאבו,
למגורים הפרטית בבנייה ההשקעה בחישוב
על משופרת שיטה הופעלה ואילך, 1963 משנת
בנייה וגמר התחלה לשטחי נפרד משקל מתן ידי
למ"ר הממוצע המחיר כאשר שנה, רבע בכל
שהתקבלו התוצאות על מבוסס למגורים בנייה
אלו להוצאות ב1965. החל תקופתיים מסקרים

הבונה. רווח הוסף

הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
באמצעות נתקבל ואילו 1962 משנת למגורים
עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי ניתוח
כספיים למונחים אלה שלבים תרגום הבנייה.
(הוצאות בנייה למ"ר' ההוצאה בעזרת נעשה

כלליות). והוצאות פיתוח הוצאות בנייה,
משרד ידי על סופקו הנ"ל הנתונים רוב

היהודית. והסוכנות השיכון

בבנייה למ"ר ממוצעת הוצאה סקר
למגורים הפרטית

המרכזית הלשכה החלה 1965 בשנת
על תקופתיים סקרים בעריכת לסטטיסטיקה
בנייה למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה
הפרטית, בבנייה עירוניים ביישובים למגורים
הבניי גודל ולפי השונים באזורים הארץ בכל
,1965 לשנים כה עד נערכו אלת סקרים נים.

ג. ו1972 1971 ,1970 ,1968

והפכריימ דוגדרות
הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת הוצאה
מסביב הפיתוח הוצאות הבנייה, .הוצאת התכנון,
כולל לא הבונה. של הכלליות וההוצאות לבניין

הקרקע. ערך

11967  5 מס' לישראל הסטטיסטים לירחונים במוספים הופיע והגדרות תוצאות ושל מפורט תיאור 1
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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, םומםומיה, מפזרים
המסעד. רוחב את כולל (מטרים) הדרך רוחב
כולל רבב, בלי לתנועת המשמש הדרך וחלק

שוליים. כולל אינו וחניונים. רחבות

מקורות
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה, וגמר
משרדי השיכון! ומשרד מע"צ ציבוריות:
הקרן היהודית! הסוכנות אחרים: ממשלה
חברת בנייד.! 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 בתחום
ידי על והן עצמן המקומיות הרשויות ידי
הרשויות בתחום ממשלה. ומשרדי חברות
כולל המדווחות, המקומיות לרשויות שמחוץ
ידי על שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום

בלבד. ממשלה ומשרדי חברות
גם 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום

ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות את

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; טד 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 ולוועדי לקבלנים שהופנה מיוחד
הלשכה. עובדי ידי על הבניינים של פקידה ע"י

אחרים 8קףים
יסודיים על ספר בתי מבני מסקר נתונים
,20 בשנתון הופיעו מורים, להכשרת ומוסדות

.410409 ע"ע
הו בקיבוצים1969 מגורים מסקר נתונים

.404401 ע",ע ,22 בשנתון פיעו

ציבוריות עבודות

הגדרות
עבודות התחלת היא הטבודה התחלת
סלי של למטרות החציבה או החפירה היישור,

ביוב. או מים צינורות הנחת דרך, לת
משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר השיכון,
או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם
העבודה השיכוןגמר משרד של בעבודות
בסי הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
חלקי ביצוע גם בחשבון 1לקח ד.גמר נתוני כום
הנדונה. העבודה כל גמר רק ולא העבודה של

הדרך סוג
אזורית. בין ארצית לתנועה משמשת ראשית
בין ומקשרת ראשי מכביש יוצאת אזורית

ראשיים. כבישים

,1 מס' ; 1969 ,2 מס' לישראל הסטטיסטיים לירחונים במוספים הופיע וההגדרות התוצאות של מפורט תיאור 1

.1971 ,12 ומ0' 1971 ,1 מס' ,1970
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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: משרות
קבלניות. בקבוצות חברים בולל לא וחודשיים.
היומיים השכירים (בעיקר שכיר ואותו היות
חודש באותו לעבוד .עשוי בענף) הרוב שהם
של למעשה היא; המדידה קבלנים' מספר אצל
אחד יום לפחות מאוישות שהיו משרות מספר

שבר. 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 נוספות עבודה
וכוי) מחלה, חג, (חופשה' היעדרות ימי כולל לא

עבורם. שילם אם אפילו

ברוטו התשלומים כל הוא טבורה 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'

ופנסיה.

ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו ואת
לקרנות למבטחים, בניין, פועלי לקרן לאומי,
כן וכמו וכוי 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,

וכוי. לעובדים דיור

1970/71 הסלילה הוצאות מסקרי נתונים
.479478 ע"ע ,24 בשנתון הופיעו

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
והוצאות שכר "שכירים, החודשית הסידרה
המתפרסמת ציבוריות" ועבודות בבנייה עבודה
מעבר ירי על 1971 בינואר עודכנה מ1968

חדש. למדגם
ע"י 1973 בתחילת שוב שופר זה מדגם
חד מפעלים והכנסת בסיווג שיפורים הכנסת
1971 מינואר מחדש חושבה הסדרה שים!

(מ1968). הקודמת לםידרה בהמשך
והוצאות שכר "תעסוקה, החדשה בםידרה
האוב של יותר טוב כיסוי ניתן בבינוי" עבודה
ממדגם הנתונים קבלת ידי על הנחקרת לוסייה
מעוד מסגרת מתוך שהוצא קבלנים של מוגדל
מלא כיסוי ידי על כן וכמו הענף של יותר כנת

המוחזקים. מהשטחים השכירים של יותר
באופן להשוות ניתן לא אלה שינויים בגלל
הסידרות שתי של המוחלטים הנתונים את ישיר
להשוואה ניתנים החדשה בםידרה 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 הסידרה

.* 1971 עד ^1 1970
כ של ממדגם ישירות מתקבלים הנתונים
מלש כן וכמו שכירים המעסיקים קבלנים 150
המוחז מהשטחים השכירים עבור והתעסוקה 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 בי מראה הסדרות שתי נתוני השוואת
בין וההפרש יותר גבוהים הלאומי הביטוח
מטעות הנובעים להפרשים (פרט הסידרות שתי
ממקו בםידרה הכללה ידי על מוסבר דגימה)
קבלניות בקבוצות חברים של לאומי ביטוח רות
ועיבוד איסוף בשיטת השוני ידי על כן וכמו

הנתונים.
החדשה הסידרה על נוספים פרטים
הקודמת הםידרה לבין בינה והקשר המעודכנת
מס' לישראל הסטטיסטי לירחון במוסף ראה

.1973 ,5
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פרסומים

(1970 עד 1968) בישראל הבינוי (357)

(1971 עד 1969) בישראל הבינוי (359)

(1972 עד 1970) בישראל הבינוי (439)

(1973 עד 1971) בישראל הבינוי (467)

טכניים 3ר8ומים
דו'ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)

המייעצת הציבורית היזעדה

בסלילה התשומה מחירי מדד (24)

3) סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
ברכים)

מיוחדימ ©רםומימ

(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)
(תשכ"ח) עליסודיים ספר בתי מיבני סקר (312)

(1969 עד 1967) בישראל הבינוי (332)
(1969) בקיבוצים מגורים סקר (356)

447 בינוי



Building

thousand Sq. m.

ייעוד ל0י הבנייה, שטח  ט"ז/1. n^
Table xvi/1.  Area of building, by purpose

בנייה

מיר אלפי
הארחה,
משקעסקים מנני

הגל צינור!תעשייהומשרדיםמגוריםסך חקלא"מבני
TotalResidentialHotels,IndustryPublic buildings1Nonresidential

commercial andfarm buildings?
office buildings

3 קודמת pormerסדרה series3
בנייה completedBuildingגמר

1949843749264028
19552,1451,84610410491
19602,9851,947109347325257
19623,3732,43016440130375

begunBuildingבנייההתחלת
19552,1161,7898995143
19602,8351,777224404282148
19624,0422,98215644336497

New series (whole country)*
Building completed

358
191
140
139
168
136
159
237
150
130
95
91

424
547
807
504
618
528
510
642
471
518
359
416

374
587
510
288
325
361
501
493
460
493
339
376

134
274
298
206
316
190
153
228
258
204
197
162

*)זרד, הארץ) (בל nvnn
בנייה נמר

19603,4852,195
19654,7243,125
19664,8713,116
19673,5182,381
19683,4211,994
19693,6432,428
19704,4573,134

§19715,4053,805
19726,0204,681
'19736,3004,955

IIX 19724,4803,490
IIX 19735,0403,995

begunBuildingבנייההתחלת
19603,4332,077259464365268
19654,7323,089330437768108
19663,4212,057246288654176
19672,8151,650176233560196
19683,8222,396219332744131
19695,1143,667217463619148
19705,9604,500234481551194

§19716,9355,085363565767155
19728.2956,345400606753191
19736,9405,255333608635109

IIX 19726,1254,740256439554136
I1X 19736,1004,58531054956294

' For the years 19491957 public buildings built by the Housing
Division, the Public Works Department and the Jewish Agency
were not included. 2 Data in the previous series refer to
buildings erected by the Jewish Agency, for which reporting began
in I 1959. ■> The previous series included the public building
by the government and by the Jewish Agency all over the country
and mostof theprivate building; not including mostof the private
building in the jurisdiction ofPlanning and Building Committees,
which do not report on building begun or completed. 4 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 1949 בשנים 1

והסוכנות הציבוריות העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על
למבנים מתייחסים הקודמת בסדרה הנתונים 2 היהודית.
הוחל עליהם והדיווח בלבד היהודית הסוכנות ידי על שהוקמו
הבנייה את בללה הקודמת הסדרה 3 .1959 בינואר
הארץ בבל היהודית והסוכנות הממשלה ידי על הציבורית
הבנייה עיקר את בללה לא היא הפרטית. הבנייה רוב ואת
על מדווחות שאינן ולבנייה לתכנון ועדות בתחומי הפרטית

בנייה. וגמר בנייה התחלת
בתחומי הארץ בכל הבנייה את כוללת החדשה הסדרה *

מדווחות לא שעדיין אלה כולל ולבנייה, לתכנון הועדות
בנייה. וגמר בנייה התחלת על
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נ ייעוד לפי הבנייה, שטח מדדי  ט"ז/2. לוח
Table xvi/2.  Indices of area of building, by purpose 1

משק מבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

מבני
ציבור
Public
buildings

תעשייה
Industry

הארחה'
ומשרדים עסקים

Hotels,
:ommercial and
ofifce buildings

מגורים
Residential

הבל סך
Total

completed
100

Building
100

8861

9247

9549

10849

12953

19039

11939

14647

12538

12045

15166

11142

12236

Base: 1960 = 100

100100

174147

145122

82127

154150

204157

222136

15477

23687

14297

114134

170132

193123

152132

הבסיס:
בנייה במר

100100

9892

113125

117133

125135

136142

140142

101108

9891

105111

128143

155173

173213

181226

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

§1971

1972

*1973

1960
התחלת

100
בנייה

100100100
begun

100
Building

100

196112914211810913166

196213C1587011912276

19631331528311712566

196416318112215517272

19651381491279421040

196610099956217966

19678279685015373

1968111115857220449

19691491778410017055

§19701742179010415172

§197120224514012221058

197224230515413120671

.197320225312913117441

< New series  see note * to Table XV1/1. טיז/1. ללוח * הערה ראה  חדשה סדרה 1
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ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח
מר אלפי

ומחוז יוזם

בנייר Buildingגמר completedבנייה התחלת

הכל Residentialלמגורים'Totalסך הכל. Totalסך

§19711972.1973§19711972.1973§19711972.1973

הכל 5,4056,0206,3003,8054,6814,9558,295סך 6,9356,940

690684672454542511970ירושלים 1,009654

6478659604406267311,139הצפון 839923

7797499445165647241,048חיפה 882972

1,0961,3691,4337891,0641,1462,188המרכז 1,4101,841

אביב 1,5321,6481,4801,2101,3471,2552,014תל 1,9181,715

661705811396538588936הדרום 877835

 ציבורית בנייה
הכל סך

,i7451,9951,9201,2851,6051,5102,375 2,0202,300

272312328192264258257ירושלים 415275

237375383183306296431הצפון 335415

287231315197184282388חיפה 286339

249265194209216140419המרכז 241313

אביב 292325226192230147362תל 239404

408487474312405387518הדרום 50+554

 פרטית בנייה
הבל סך

3,6604,0254,3802,5203,0763,4455,920 4,9154,640

418372344262278253713ירושלים 594379

410490577257320435708הצפון 504508

492518629319380442660חיפה 596633

8471,1041,2395808481,0061,769המרכז 1,1691,528

אביב 1,2401,3231,2541,0181,1171,1081,652תל 1,6791,311

25321833784133201418הדרום 373281

ושירותים. חדרים תוספת חדשות, דירות כולל השטח .
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Table xvi/3.  Area of building, by initiating sector and district
Thousand sg. m.

Building begunהשנה בסוף Underנבנייה construction at end ofyear

Residentialלמגורים! הכל1 allResidentInitiatingלמגורים!Totalפך sector
and district

§19711972.1973§19711972.1973§19711972'1973

5,0856,3455,2559,30811,58312,2236,6618,3258,625TOTAL

6945584141,4831,7691,751982998901Jerusalem

5368597081,0231,2971,260719952929Northern

5887937571,1791,4781,5067851,0141,047Haifa

1,1421,7831,4931,6372,4562,8641,2912,0102,357Central

1,5101,6461,2472,6403,0063,2411,9522,2512,243Tel Aviv

5957066361,3461,5771,6019321,1001,148Southern

1,4101,8601,7853,4593,8394,2192,4872,7423,017Public building
total

346157184669614561539432358Jerusalem

249357337524580612406457498Northern

162317301483640664301434453Haifa

198354261359513632292430551Central

87244242535572750290304399Tel Aviv

3684314608899201,000659685758Southern

3,6754,4853,4705,8497,7448,0044,1745,5835,608Private building
total

3484012308141,1551,190443566543Jerusalem

307502371499717648313495431Northern

426476456696838842484580594Haifa

9441,4291,2321,2781,9432,2329991,5801,806Central

1,4231,4021,0052,1052,4342,4911,6621,9471,844Tel Aviv

227275176457657601273415390Southern

I Area includes new dwellings, addition of rooms and services.
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ומחוז ייזט לפי ושטחו, דירות  ט"ז/4. לוח

ומחוז יוזם

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

נזיר)Dwellingsדירות (אלפי שטח
Area (thousand sq.m.)Dwellings דירות

§1971§1972.1973§1971§19721973§1971§1972.1973

הכל 38,45051,070סך 47,3503,5484,4314,71766,090 51,60054,850

4,3405,500ירושלים 5,3404395224945,720 7,6604,110

3,9107,080הצפון 6,3603595626658,650 5,2807,210

5,7908,300חיפה 5,8704955417009,060 6,3708,480

7,61011,210המרכז 10,3407129951,07618,310 11,09014,920

אביב 12,30011,980תל 13,1501,1861,3071,22915,960 14,43012,330

4,5007,000הדרום 6,2903575045538,390 6,7707,800

 ציבורית 15,63019,740בנייה 20,1301,2061,5481,45724,610 17,68023,340
הכל סך

2,0803,210ירושלים 2,8801822512482,020 4,3302,200

2,0403,720הצפון 3,7901532842754,690 2,8704,140

2,6003,870חיפה 2,4401921812794,390 2,1704,060

2,5601,870המרכז 2,90019220S1374,740 2,5103,570

אביב 2,4701,890תל 2,9301922301473,050 1,1203,270

3,8805,150הדרום 5,1902953943715,720 4,6806,100

פרטית 22,82031,360בנייה 27,2202,3422,8833,26041,480 33,92031,510
הכל סך

2,2602,290ירושלים 2,4602572712463,700 3,3301,910

1,8703,360הצפון 2,5702062783903,960 2,4103,070

3,1904,430חיפה 3,4303033604214,670 4,2004,420

5,0509,340המרכז 7,44052078793913,570 8,58011,350

אביב 9,83010,090ו/ל 10,2209941,0771,08212,910 13,3109,060

6201,850הדרום 1,100621101822,670 2,0901,700
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Table xvi/4.  Dwellings and area, by initiating sector and disfircf

Building begunהשנה בסוף Underבבנייה construction at endofyear

Initiating sector
and distirct

מ*ר) (אלפי שטח
Area (thousand sq.m.)דירותDwellings(מ~ר (אלפי שסח

Area (thousand sq.m.)

§1971§1972.1973§1971§ 1972'1973§1971§1972.1973

4,8306,0575,00769,54088,28092,0606,5118,1378,427TOTAL

67553839110,28010,6609,270967983880Jerusalem

4807896487,74010,03010,160671898881Northern

5647637278,68011,87012,0507709921,019Haifa

1,0681,6971,43313,10021,07024,7801,2481,9502,307Central

1,4901,6111,22218,89021,70022,0501,9522,2562,249Tel Aviv

55365958610,85012,95013,7509031,0581,091Southern

/,3251,7781,69931,05035,53039,1602,44S2,6752,917Public building 
■total

3351461716,3205,4604,450533428351Jerusalem

2153323085,1806,0806,500392440473'Northern

1583112933,9305,8806,070298428442'.Haifa

1823382553,8405,6807,380288418536Central

862432413,5603,6805,060290303397Tel Aviv

3494084318,2208,7509,700644658718:Southern

3,5054,279J.30S38,49052,75052,9004,0665,4625,510Private building
total

3403922203,9605,2004,820434555529Jerusalem

2654573402,5603,9503,660279458408^Northern

4064524344,7505,9905,980472564577JHaifa

8861,3591,1789,26015,39017,4009601,5321,771.Central

1,4041,36898115,33018,02016,9901,6621,9531,852Tel Aviv

2042511552,6304,2004,050259400373:Southern
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יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות,  ט"ז/5. לוח
Table xvi/5.  Dwellings, by size and initiating sector, and rooms, by initiating

sector

Initiating sector
and rooms

בנייה התחלת
Building begun

1973
IIX

1972
IIX 1973 1972

בנייה גמר
Building completed

1973
IIX

1972
IIX 1973 1972

וחדרים יוז0

DWELLINGS 
TOTAL

Si ze of dwelling
1 room

2 rooms

3 rooms

4 rooms

5+ rooms

Public building

1 room

2 rooms

3 rooms

4 rooms

5V rooms

Private building

1 room

2 rooms
3 rooms

4 rooms

54 rooms

ROOMS  TOTAL

In dwellings

Public

Private

Additional rooms1 
total

Public

Private

AVERAGE AREA
PER DWELLING
)m2)

Public

Private

47,540 49,460 54,850 66,090 41,180 35,450 51,070 47,350

580

4,660

25,190

14,620

2,490

19,330

360

2,760

11,830

4,340

40

28,210

220

1,900

13,360

10,280

2,450

164,840

157,070

59,150

97,920

570

4,000

29,040

13,720

2,130

19,000

400

2,510

13,030

2,980

80

30,460

170

1,490

16,010

10,740

2,050

169,200

61,880

56,870

105,010

660

5,750

28,810

16,810

2,820

23,340

410

3,550

13,970

5,360

50

31,510

250

2,200

14,840

11,450

2,770

189,550

180,680

71,330

109,350

650

5,730

37,800

18,900

3,010

24,610

410

3,600

16,470

4,020

110

41,480

240

2,130

21,330

14,880

2,900

226,880

217,120

73,690

143,430

7,770 7,320 8,870 9,760

3,770

4,000

91.9

72.7

105.0

3,010 4,360 3,970

4,310 4,510 5,790

91.4

72.1

103.5

91.3

72.8

105.0

91.6

72.2

103.2

200

3,010

25,110

10,900

] ,960

16,320

70

1,630

11,930

2,550

140

24,860

130

1,380

13,180

8,350

1,820

141,900

135,390

50,010

85,380

150

2,420

22,600

9,020

1,260

15,850

30

1,140

11,900

2,690

90

19,600

120

1,280

10,700

6,330

1,170

121,390

115,440

49,290

66,150

260

3,660

31,020

13,650

2,480

19,710

80

1,930

14,540

3,020

140

31,360

180

1,730

16,480

10,630

2,340

176,290

168,220

60,340

107,880

260

3,340

29,550

12,460

1,740

20,130

30

1,450

15,180

3,380

90

27,220

230

1,890

14,370

9,080

1,650

162,490

154,540

62,540

92,000

6,510 5,950 8,070 7,950

2,330

4,180

92.4

74.0

104.4

2,310

3,640

93.2

76.9

106.4

2,660 2,910

5,410 5,040

92.4 93.6

73.9 76.9

104.0 105.9

הגל סך  דירות
דירה גודל
אחד חרר

חדרים 2

תדרים 3

חדרים 4

חדרי0 5 +

ציבורית בנייה
אחד חדר

חדרים 2

חדרים 3

הדרים 4

חדרים 5 +

פרטית בנייה

אחד חדר

חדרים 2

חדרים 3

חדרים 4

חדרים 5 +

הכל סך  חדרים
.בדירות

ציבורית

פרטית

 נוספים1 חדריס
הבל סך
ציבורית

פרטית

ממוצע שטח
(מ"ר) לדירה

ציבורית

פרטית
' In private building, by Amidar for large families and
by the Jewish Agency in qibbuzim and moshavim.

מרובות למשפחות עמידר עיי הפרטית' בבנייה 1

בהתיישבות. היהודית הסוגנות ידי ועל ילדים
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ומחוז הדירה שטח לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות  ט"ז/6. לוח

Table xvi/6.  Dwellings in public residential building, by area of dwelling
and district

בנייה Buildingגמר completedבנייה Buildingהתחלת begun
ומחוז (מ*ר) הדירה שטח
Area of dwelling (sq. (.תו

and district§19711972.1973§19711972.1973

total הכל 15,63020,13019,71017,68023,340סך 24,610
Up to 50 6801,3305004101,340עד 2,710
51*08008601,1606802,320 2,730
61704,3306,2605,3205,9804,540 6,210
71907,6709,72011,6709,390113,590 11,690
91 +2,1501,9601 ,0601,2201,550 1,270

Jerusalem '■2,0802,880ירושלים 3,1904,3302,420 2,020
Up to 50 ;■1090עך 206090 150
51601011014024090 270
6170440290640750340 290
71909001,6602,0802,7501,780 1,270
91 +720730310530120 40

Northern ■2,0403,790הצפון 3,7502,8704,080 4,810
Up to 50 170770130170270עד 1,110
51601205027050280 570
61703601.1101,040890880 1,050
71901,2901,740. . 2,2101,4802,410 1,870
91 +100120100280240 210

Haifa 2,6002,4403,9302,1704,000חיפה 4,020
Up to 50 11010014040230עד 300
51607010360490 270
61709701,1801,0801,030990 1,250

71901,3601,0302,2901,0503,910 2,140
91 +901206050380 60

Central 3,530■2,5602,9001,9802,510המרכז 4,800
Up to 50 508010201עד 10 370
5160210400120260560 670
61708301,3607401,160:500 1,620
71901,3801,0301,0709702,200 2,070
91 +903040100160 70

TeiAviv אביב 2,4702,9301,9101,1203,230תל 2,990

Up 10 50 5010עד
170 40

5160240501020260 100

6170770650490350570 620

71907901,7101,140700;1,820 1,530

91 +62051027050410 700

Southenr 3,8805,1904,9504,680/6,080הדרום 5,970

Up to 50 290280200120470עד 740

5160150240■ 260110640 850

61709601,6701,3301,800;1,260 1,380

71901,9502,5502,8802,4403,470 2,810

91 +530450280210.240 190
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ומחוז ייעוד לפי למגורימ, שלא הבנייה שטח  ט"ז/7. לוח
Table xvi/7.  Nonresidenital building area, by purpose and district

Thousand sq. m. *T')3 fpifjf

District

הבנייה גמר
Building completed

הבנייה התחלת
Building begun

השנה בסוף בבנייה
Under construction at end

ofyear

§19711972'1973§19711972*I973§19711972.1973

מחוז

Hotels, commercial
Si off ice buildings

עסקים הארחה/ בתי
ומשרדים

הכל 228258204363400333623765S94TOTALסך

6354241278751220253280Jerusalemירושלים
152823294422375352Northernהצפון
171916173013213229Haifaחיפה

.312242המרכז 3750873664109Central
אביב 771044389135139225256352Telתל Aviv
2531566454218410772Southernהדרום

strיהתעשי yInd u

הכל 493460493565606608526672787TOTALסך

66315177816362112124Jerusalemירושלים
6286699994938694118Notrhernהצפון
11310612012199114867973Haifaחיפה

10310611886153117105152151Centralהמרכז
אבינ 98787111410414198124194Telתל Aviv
51536468758089111127Southernהדרום

Publicציבורמבני buildings

הכל 6424715187677536351,4131,6951,812TOTALסך

1055786110243126218404444Jerusalemירושלים
648786978366166162142Northernהצפון
1155061J4110072278328339Haifaחיפה

98928580122103162192210Centralהנלרכו
אביב 147119111205129186365375450Telחל Aviv
11366891347682224234227Southernהדרום

חקלאימבני farmntמשק ia 1resideN on
1ding sb u i

הכל 23715013015519110985126105TOTALסך

211122Jerusalemירושלים
663851585943153619Northernהצפון
18102315261692518Haifaחיפה
758542658041433837Centralהמרכז

אביב תל ■22Tel Aviv
7617141625הדרום ■16172527Southern
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Survey of unsold dwellings in private building הפרטית בבנייה מכורות לא דירות סקר
* הפרטית בבנייה מכורות לא חדשות דירות  ט"ז/8. לוח
Table xvi/8.  New unsold dwellings in private building 1

19711 X19721 X19731 X

Xg

דירה וגודל בנייה 9לב
הכל סך

o 5

הכל הכלסך סך
= 09

Ke3 c
£*:

Stage of construction and size of
dwelling

TotalTotalTotalro SJ e§'
I*M|*
ccc

הכל $6,5813.311,79818.413,69818.9TOTALסך

הכל גמורותסך J2680.9Dwellings.1500.71270דירות completed  total
הבל סך גמר לפני 8377.01,4188.72,30712.8Dwellingsדירות before completion  total

הדירה Sizeגודל of dwelling
חדרים 12101.5224.7297.812 rooms
חדריט 35036.98679.21,04710.63 rooms
חדרים 4+3247.95298.31,23115,74+ rooms

השלד שלב סד 5,60135.710,25346.111,12342.9Dwellingsדירות under construction through
הכל frameworkסך  total

חדרימ 127117.17521.623628.012 rooms
חדריט 33,42837.45,01442.05,38741.03 rooms
חדריס 4+2,10234.55,16451.95,50046.14f rooms

In 33 towns and urban localities; see introduction. מבוא. ראה עירוניים; ויישובים avis 333 1

פרטית2 בבנייה מכורות לא ודירות חדשות דירות של היצע  ט"ז/9. לוח
Table xvi/9.  Supply of new and unsold dewllings in the private building 1

XXII 1971XXII 1972XXH 1973

דירה וגודל ננייה שלב

rz

1o ~

X ■3g|M
£<~ £3SO ~

it
/i מ> Z

S3 .a£ 5

111

r: .

r=§ S<

£■51
Stage of construction and size of

dwelling

Et1
f> CO

c

£<■"
El10 CO

£.
Plir 3

C

rS ^

הכל 11,86754.713,95643.711,32584.4TOTALסך

הכל גמורותסך 22726.041339.735653.7Dwellingsדירות completed. total
הכל סך גמר ל8ני 1,66248.72,44656.61,76976.6Dwellingsדירות before completion ■ total

הדירה Sizeגודל o f dwelling
חדרים 122948.33225.02680.812 rooms
חדרים 395747.01,44958.278077.23 rooms
חדרים 4+67651.096555.396376.04+ rooms

השלד שלב עד 9,97556.411,09766.29,20087.1Dwellingsדירות under construction through
הבל frameworkסך  total

חדרים 1220743.518236.824588.612 rooms
חדרים 35,94755.35,31063.04,69288.33 rooms
חדרים 4 +3,82458.85,60570.14,26385.84+ rooms

< la 12 large towns; see introduction. 2 At end of peirod.
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שנגמרו למגורים בבניינים לדירה ממוצע בניייל משד  ט"ז/10. לוה

גודל קבוצת
במ"ר) הבניין (שטח

הכל ציבוריתTotalסך בנייה

בניינים
Buildings

שטת
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand 

sq.m.)

דירות
Dwellings

בנייה משך
לדירה2 ממוצע
(חודשים)

Average du
ration per
dwelling2
)months)

בניינים
Buildings

שטח
הבניינים
מ'ר) (אלפי
Area of
buildings
thousand
sq.m.)

1969

1970

§1971

הכל סך  19723,9103,80440,99217.31,402 1,304

11496367697513.341 334

15029953110878814.016 93

3004993171241,00013.79 20

5006992961801,80612.88 14

7009995534705,13515.2123 141

1,0001,49979397011,30816.7423 346

1,5001,9993475986,83217.8307 177

2,0002,4992034545,22118.3217 96

2,5002,9991102953,15420.9149 56

3,0004,9991033773,53220.180 23

+5,000211521,24122.629 4

הכל סך  19733,5063,69840,77217.81,262 949

11494185150511.810 81

15029950610881713.519 94

30049928411087515.117 43

5006992941791,77813.714 23

7009994693944,07313.964 74

1,0001,49971787510,17716.5335 277

1,5001,9993195506,42617.9242 141

2,0002,4992495567,06719.1309 138

2,5002,9991193243,66822.0131 49

3,0004,9991053833,85220.789 25

3.6432י.5,000261681,534+

החדשים הבניינים שטח בל מסך אחוז ב80 מכסים הנתונים כפריים; ביישובים רובם  למגורים מהבנינים חלק כולל אינו 1

אחוז). כ90 הציבורית (בבנייה הארץ, בכל שנבנו למגורים
מבוא). (ראה לבניין הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משך 2
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Table xvi/10.  Average building duration per dwelling in completed residential
buildings 1

Public buildingפרטיף Privateבנייה building

Size group
(area of building in sq.tn.( דירות

Dwellings

בנייה משך
לדירה2 ממוצע
(חודשים)

Average du
ration per
dwelling*
)months)

בניינים
Buildings

שטת
הבנייניס

מר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דירות
Dwellings

בנייה משך
לדירה2 ממוצע
(חודשים)

Average du
ration per
dwelling^
)months)

1,4271,26912,84612.81969

1,9291,679'15,93612.51970

2,0391,92218,79714.21971§

18,14320.42,6062,402'22,84914.81972_ TOTAL

66313.83023531212.11149

21315.54389257513.4150299

12221.429711587812.6300499

10228.02821721,70411.8500699

1,68520.34123473,45012.7700999

5,66919:74475475,63913.71,0001,499

3,98320.21702912,84914.51,5001,999

2,81120.1107237. 2,41016.12,0002,499

1,74424.1541461,41016.92,5002,999

87723.5802972,65519.03,0004,999

27427.21712396721.4+5,000

17,094:9.42,5572,43623,67816.61973  TOTAL

1639.03374134213.21149

26612.84128955113.9150299

23618.32419363913.9300499

3.2500699נ19617.82711651,582

89417.43953303,17913.0700999

4,50417.54405405,67315.81,0001,499

3,34019.31783083,086 .16.31,5001,999

4,34919.81112472,71817.92,0002,499

1,68524.'.701931,98320.22,5002,999

1,11022.4802942,74220.13,0004,999

35126.4221361,18322.8+ 5,000

1 Excl. partof the residential buildings  most in rural localities; data cover about 80 percentof the total area of new resi
}efntial buildings built all over the country (in public building  about 90 percent).
2 Average duration of dwelling differs from average duration per building (see introduction).
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בבגיין1 קומות מספר לפי מ"ר)/ (אלפי ושטחם מגירים גנייני  ט"ז/11. לוח

יוזם

Total הגל סך
בבניין קומות

123

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

גנייניט
Buildings

שטח
Area

מוחלטים נ!6פרים
בנייד. גמר

3,9103,8041,041182488196798754
3,5063,698922198364170670620

1,3041,4024276315147575
9491,2622135516193844

נ2,039 ,92238083366137592515
19473182723679נ2,6062,402614
2,5572,436709143348151632576

בנייה התחלת

4,6095,0491,247254553260767714
3,5163,947966198383179549527

נ1,220 ,5423056736383834
1.0281,5021793918216667

2,9793,083584119512200794743
3,3893,507942187517222729680
2,4882,445787159365158483460

הכל סך
1972
1973

ציבורית בנייה
1972
1973

פרטית בנייה
1971
1972
1973

הכל סך
1972
1973

ציבורית בנייה
נ 972
1973

פרטית בנייה
1971
1972
1973

אחוזים

בנייה גמר

100.0100.026.64.812.55.120.419.8
100.0100.026.35.310.44.619.116.8

בנייההתחלת
100.0100.027.15.012.05.116.614.2
100.0100.027.55.010.94.515.613.4

הכל סך
1972
1973

1972
1973

טז/10. ללוח 1 הערה ראה
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Table xvi/11.  Residential building and their area (thousand sq. m.), by number
of storeys in building 1

Storeys in buildingשטח ממוצע
לבניין
(מ'ר)

Average
Area per
building
)sq.m.)

Initiating sector 457+8

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

TOTAL

Absolute numbers
Building completed

8441,1726501,166893349731972
8421,2205491,0101594801,0551973

Public building
322444423690421161,0751972
236345378639681601,3301973

Private building
465649204418321209431971
522728227476472189221972
606875171371913209531973

Building begun
TOTAL

1972
1973

Public building
1972
1973

Private building
1971
1972
1973

1,095
1,123

1,264
1,461

1,035
1,035
983

744
691

194
316

445
550
375

200
195

68
107

118
132

1,327
1,133

738
593

583
589
540

1,1601,750682
8261,219597

338471435
309466349

701993270
8221,279247
517753248

TOTAL

1972
1973

Precentages

Building completed

8.9
13.0

2.3 30.6 16.6 30.8 21.6
4.5 27.3 15.7 33.0 24.0

Building begun
25.234.714.826.34.314.7X1972
23.530.917.028.75.517.5X1973

/1 See note 1 to Table XVI10.
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ויוזם מחוז לפי מגורים, בבתי מקומית גולמית השקעה  ט"ז/12. לוח
Table xvi/12.  Gross domestic capital formation in residential buildings, by

district and initiating sector
il. million, at current pirces שוטפים במחירים ליי, מיליוני

ויוזם 1971197219731972§מחוז
IIX

1973
IIX

District and initiating
sector

הכל 2,347.93,521.64,479.62,527.23,671.3TOTALסך

360.7490.3537.3353.3454.0Jerusalemירושלים
249.4399.3533.0278.8430.4Northernהגפון
306.4414.4604.1295.1485.3Haifaחיפה
452.4813.11,149.4577.6928.7Centralהמרכז

אביב 710.8971.71,116.5711.0923.2Telתל Aviv
268.2432.8539.3311.4449.7Southernהדרום

ציבורית 767.41,045.51,250.0752.41,004.9Publicבנייה building
158.5223.9185.8165.8161.0Jerusalemירושלים
112.1176.2209.7122.4162.8Northernהצפון
105.6135.2224.094.0172.7Haifaחיפה

108.1135.3170.399.0128.4Centralהמרכז
אביב 95.8113.9151.582.1122.6Telתל Aviv
187.3261.0308.7189.1257.4Southernהדרום

פרטית 'בנייה 1,580.52,476./3,229.61,774.82,666.4Private building
202.2266.4351.5187.5293.0Jerusalemירושלים
;jהצפון 137.3223.1323.3156.4267.6Northern
.חיפה ; 200.8279.2380.1201.1312.6Haifa
;'!המרכז ' 344.3677.8979.1478.6800.3Central

אביב 615.0857.8965.0628.9800.6Telתל Aviv
80.9171.8230.6122.3192.3Southernהדרום

Survey of average costs of builders
per sq. m. in private residential building

הבונים של הממוצעת ההוצאה סקר
למגורים הפרטית בבנייה למר

למגורים בבניינים למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה  ט"ז/13. לוח
בבניין וקומות מחוז לפי י, הפרטית בבנייה שנגמרו

Table xvi/13.  Average costs of builders per sq. m. of finished residential
buildings in private building S by district and storeys

.1Lל''י

בבניין וקומות 197019711972Districtמחוז and storeys in building

הכל 370437504TOTALסך

469534648Jerusalemירושלים
Northern.351381453הצפון
374437510Haifaחיפה
323394478Centralהמרכז

אביב 371434487Telתל Aviv
361479561Southernהדרום

קומה 1 בני 422480524Buildingsבנינים of 1 storey
קומות 2436543650624 storeys
קומות 5 +3744334985+ storeys

t in urban localities only; exci. land value; see introduction. מבוא. ראה הקרקע; ערך כולל לא בלבד; עירוניים ביישובים 1
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Public works ציבוריות עבודות

ותיעול ביוב מימ, צינורות הנחת והרחבתן, דרכים סלילת  ט"ז/14. לוח
Table xvi/14.  Construction and widening of roads, installation of water and

drainage pipes and canalization

צינורות
ותיעול ביוב
(קמ)

Drainage
pipes and
canalization

)km.)

צינורות
(קמ) מים
Waterpipes
)km.)

דרכים הרחבת
Widening of roads

שסח
מ*ר) (אלפי

Area
)thousand
sq.m.)

(קמ) אורך
Length
)km.)

דרכים סלילת
Construction of roads

שטח
מ'ר) (אלפי

Area
)thousand
sq.m.)

(קמ) אורך
Length
)km')

etiגמר onCom p 1

11956240.51,629.1157.719561

11960405.0646.5214.919601

1965489.22,537.5187.0986.5602.3228.51965

1966307.1,817.9222.11,255.1664.3206.21966

1967182.1,112.8287.71,401.6483.0134.11967

1968256.3,548.1260.71,560.8673.2161.41968

1969321.6,644.4151.7813.9626.3122.81969

1970257.6,486.990.8532.6637.7133.51970

1971247.2,440.6156.9947.6490.3148.41971

1972215.6,265.9166.4946.7712.7176.01972

1973227.9,355.7114.1763.3659.1187.11973

IIX 1972148.2801.2122.9718.0545.3114.7IIX 1972

IIX 1973191.81,119.891.5625.5470.3158.3IIX 1973

Beginningהתהלה

1956231.41,825.71S3.51956

1960501.4843.8220.71960

1965480.2!,855.8185.2953.0707.1239.21965

1966324.61,738.3183.6,044.5672.2163.71966

1967259.5,693.1317.0,660.5584.4137.51967

1968268.9,992.8228.8,328.4616.7170.41968

1969302.3,747.3197.1,083.9802.0162.61969

1970318.4,937.094.8604.9591.1163.61970

1971302.2,974.4173.9,173.7600.5206.51971

1972253.5,906.7230.7,326.6806.7210.21972

1973199.0,159.3152.6,043.5671.3187.91973

IIX 1972196.1,483.5173.3971.5642.2160.6IIX 1972

IIX 1973172.1973.8136.0947.6573.7169.2IIX 1973

' Up to 1962, data on completionof road construction and
water pipe laying did not include partly completion of some
works, e.g., completion of a road segment or a water pipe.
line. As of 1963, such uncompleted work has been included.

אינם צינורות והנחת דרכים ס^ילת גמר נתוני ,1962 עד 1
צינור או דרך קטע סיום כגון עבודות של חלקי ביצוע כוללים
בנתוני כלול אלה עבודות של חלקי ביצוע ב1963' הרול מים.

הגמר.
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ורוחב מבנה סוג, מחוז, לפי דרכי0, סלילת  ט"ז/15. לוח
Table xvi/15.  Construction of roads, by district, type, structure and width

completed סלילה טלילהRoadsגמר begunRoadsהתחלת

19701971197219731970197119721973

Lengthאורך (km.)
הכל 257.6247.2215.6227.9318.4302.2253.5199.0TOTALסך

Districtמחוז
24.746.729.354.828.363.247.537.9Jerusalem'רושלימ
60.259.341.828.3101.058.928.830.7Northernהצפון
39.613.921.322.526.728.723.927.1Haifaחיפה

20.125.645.261.133.428.558.726.4Centralהמרכז
אבינ 25.435.336.636.329.433.040.747.2Telתל Aviv
87.666.441.424.999.689.953.929.7Southernהדרום

Typeסוג
28.651.17.733.217.521.944.613.1Mainראשי
33.54.115.014.359.545.621.617.2Regionalאזורי
10.830.119.937.311.039.822.244.3Localמקומי
67.858.950.125.5109.947.056.127.6Accessגישה  
116.9103.0122.9117.6120.5147.9109.096.8Innerסנימי

Structureמבנה
54.932.817.414.699.819.027.08.4Earthעפר

6.80.96.80.9Baseתשתית
נושאת C14.424.518.919.113.823.5Bearing.18.234קוכבה course
עליון 184.5173.6182.9188.8199.7257.3211.8167.1Sealingציפוי coat

(מטרים) Widthרוחב (meters)
2.9 32.935.519.223.330.651.715.229.5Upעד to 2.9
34.954.144.251.850.234.258.630.140.534.9
55.952.429.338.126.868.511.840.413.355.9
66.956.859.344.047.193.471.249.645.666.9
79.943.462.238.849.352.846.279.451.579.9

ומטלה 1018.016.723.731.238.962.738.818.610 and over

.qמ"ר)(אלפישטח m. )sands( thouArea

הכל 1,486.91,440.61,265.91,355.71,937.01,974.41,906.71,159.3TOTALסך

Districtמחוז

143.1272.2153.7354.0163.7473.6349.8206.0Jerusalemירושלים
349.6297,9189.6150.7696.4301.4139.6182.4Northernהצפון
206.499.1102.282.3117.9269.8121.7158.4Haifaחיפה

128.8167.0271.6408.8192.9186.4386.7197.5Centralהמרכז
אביב 178.4246.7248.7234.9177.7227.0312.1249.4Telתל Aviv .
480.6357.7300.1125.0588.4516.2596.8165.6Southernהדרום

Structureמבנה
362.2184.3159.780.3718.1175.0231.048.1Earthעפר

31.12.930.02.9Baseתשתית
נושאת 99.9256.684.4159.7149.4193.995.5138.6Bearingשגבה course
עליון 1,024.8968.61,018.91,115.71,069.51,575.51,577.3972.6Sealingציפוי coat
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ומבנה סוג מחוז, לפי דרכיס, הרחבוג ט"ז/16. לוח

Table xvi/16.  Widening of roads, by district, type and structure

completed סלילה begunRoadsסלילההתחלתRoadsגמר

19701971§1972197319701971§19721973

Length(קמ)אורך (km.)

הכל 90.8156.9166.4114.194.8173.9230.7152.6TOTALסך

Districtמחוז

8.024.45.06.511.214.69.011.0Jerusalemירושלים
12.910.112.441.314.321.646.474.5Northernהצפון
12.28.72.919.717.95.08.820.4Haifaחיפ

S23.7Central.21.515.815.519.224.116.819הנלרכז
אביב 19.612.310.77.317.513.416.812.6Telתל Aviv
16.685.6119.920.19.8102.5129.910.4Southernהדרום

Typeסוג
16.781.658.824.229.590.169.341.8Mainראשי
19.829.568.039.214.624.175.042.4Regionalאזורי
2.66.43.514.03.915.39.221.5Localמקומי
11.512.436.60.2Access_8.29.28.1גישה
43.530.228.036.735.332.040.646.7Innerפנימי

Structureנזבנה

נושאת 11.956.94.07.611.445.011.58.7Bearingשכבה course
עליון 78.9100.0162.4106.583.4128.9219.2143.9Sealingציפוי coat

Area(s q. m. thousand) מר) (אלפי שטח

הכל 532.6947.6946.7763.3604.91,173.71,326.61,043.5TOTALסך

Districtמחוז
59.0112.038.768.3130.0134.357.176.2Jerusalemירושלים
76.162.591.3268.094.6137.6297.3511.9Northernהצפון
52.344.315.8137.982.425.438.7162.3Haifaחיפה

131.3104.074.3107.3124.7103.6102.9155.4Centralהנזרכז
אביב 110.678.652.942.3107.786.988.470.0Telתל Aviv
103.3546.2673.7139.565.5685.9742.267.7Southernהדרום

Structureמבנה
נושאת 59.9320.223.872.091.9363.953.848.6Bearingשכבה course
עליון 472.7637.4922.9691.3513.0809.81,272.8994.9Sealingציפוי coat
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וקוטר מחוז לפי מיס, צינורות הנחת  ט"ז/17. לוח

Table xvi/17.  Installation of water pipes, by district and diameter

.Kmקמ

וזנחהגמר
Installation completedInstallation begun

19721973§1971§19731970ל197§1971§1970

הכל 637.7490.3712.7659.1591.1600.5806.7671.3TOTALסך

Districtמחוז
54.359.7103.680.959.892.3101.266.0Jerusalemירושלים
127.795.5131.8118.5125.8101.4115.3137.5Northernהצפון
63.163.666.345.145.077.355.647.5Haifaחיפה

123.784.8140.2135.1126.484.5162.2136.2Centralהמרכז
אביב 53.046.045.657.661.043.744.054.3Telתל Aviv
215.9140.7225.2221.9173.1201.3328.4229.8Southernהדרוט

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

2 96.168.3114.6118.173.6122.9171.179.5Uptoעד 2
37281.0230.6304.4267.3255.5269.0332.0290.937
810157.1114.2192.4189.9162.4129.2208.9202.5810
11+103.577.2101.383.899.679.494.798.411+

וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחו!  ט"ז/18. לוח

Table xvi/18.  Installation of drainage pipes, by district and diameter

.Kmקיט

nmnהתחלוהנחהגמר 1

stallation completedInInstallation begun

19701971§1972197319701971§19721973

הכל 148.4סך JJJ.S176.0187.1163.6206.5210.2187.9TOTAL

Districמחוז t

30.2ירושלים 17.434.224.818.942.735.516.6Jerusalem
14.3הצפון 11.911.919.110.129.911.718.2Northern

10.6חיפה 22.721.128.235.519.321.026.3Haifa
30.4המרכז 41.047.752.144.439.467.554.6Central

אביב 30.9תל 31.841.741.238.840.249.351.4Tel Aviv
32.0הדרום 8.719.421.715.935.025.220.8Southern

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)
3.0טד4 4.12.45.85.31.68.35.5Up to 4

648.9 50.261.654.960.762.865.656.56
8 1266.8 59.970.378.763.983.278.676.9812
14 2519.6 15.528.734.126.435.838.732.01425
2610010.1 3.813.013.67.323.119.017.026100
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בבינוי1 עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/19. לוח
Table xvi/16.  Employment, wages and labour expenses in construction 1

חודשיים Monthlyממוצעים averages

יחידה
Unit

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

מדדיב
100.0

Indices
1968

19721973
1972
IIX

1973
IIX19721973

1972

IIX
1973
IIX

 שכיר משרות
הכל סך

'00080.681.780.586.6146.8148.7146.5157.7EMPLOYEES POSTS 
TOTAL

14.317.114.217.3159.2189.9156.3192.1Monthly>חודשיים

66.364.666.369.3145.0141.3145.3151.6Dailyיומיים

של למעשה עבודה ימי
יומיים שכירים

<1,2311,1641,2141,311145.0137.3143.2154.6Actual mandays worked
of daily employees

לחודש עבודה ל"יסךהכלשכר מיליוני
IL. million

64.478.362.983.7215.1261.8210.4280.1MONTHLY
SALARIES TOTAL

לשכיר XXXX147.2178.5146.0172.9Averageממוצע per employee

לשכיר לחודש ממוצע
חודשי

IL. 1,2261,4031,2311,392126.5144.8127.0143.6Monthlyלי average per
monthly employee

יומי לשכיר ליום 38.047.837.545.5155.6195.7153.6181.3Daily*ממוצע average per daily
employee

עבודה הוצאות
הכל סך  לחודש

ל*י מיליוני
IL. million

84.7104.682.0111.8221.7273.8215.8292.CMONTHLY LABOUR
EXPENSES  TOTAL

לשכיר XXXX151.1186.7149.2180.7Averageממוצע per employee

לקניר לחודש ממוצע
חודשי

11.. 1,5391,7641,5441,747132.5151.8132.9150.3Monthlyלי avearge per
monthly employee

יומי לשניר ליום 50.865.350.062.2158.0203.0155.3193.4Dailyי*ממוצע average per daily
employee

* New updated series  see introduction.
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ושירותים מסחר י"ז. פרק

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 שיתופיות'

הסחורות כל ערך הן העסק בבעלות מכירות
הן הדו"ח בתקופת מכר שהעסק העסק בבעלות
והחזרות, הנחות בניכוי באשראי, והן במזומנים
עקי מסים (כולל שילמו שהקונים המחיר לפי
נכללו לא סובסידיות). כולל לא אך פים
שנת לפני שנמכרו סחורות עבור תקבולים
שנמכרו סחורות חשבון על מקדמות או הדו"ח

הדו"ח. תקופת אחרי

כל 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

העמילות.

(המ התמורה הם (קומיסיון) עמילות דמי
המכירות) מערך 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 (סחורות העסק לבעלות עברו שלא
עבור הדו"ח בשנת תשלומים .עמילות), דמי רת
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 הצטברו אשר לבנקים),
החובות אחוז קודמות. משנים חובות כולל
ביחס חושב הסחורות קניית מערך לספקים
העסק, ידי על שנקנו הסחורות ערך הכל לסך
של בבעלותם הסחורות מכירת ערך בתוספת

העמילות. דמי פחות אחרים,

והקמעוגי הסיטוני המסחר סקר
תוצאותיו אשר ,1971/72 המסחר סקר
המסחר עסקי כל את מקיף זה, בפרק מובאות
אלה (כולל בישראל והקמעוניים הסיטוניים

שכירים). מעסיקים שאינם

והסגרים הגדרות
העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
ומ סוכנים (כולל וקמעוני סיטוני במסחר
שהוג כפי רוכלים), כולל לא מסחריים, תווכים

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 נכללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק

במ העוסקים עסקים הם קמעוניים עסקים
.וכן ביתית או אישית לצריבה מוצרים כירת
אינו אם אף לציבור, המוכר מסחרי עסק כל
מכונות (כגון; וביתית אישית לצריכה מוכר

וכד'). עבודה כלי משרדיות,

העסקים רוב לגבי מתייחסת, הסקר תקופת
שנתית לתקופה או התקציב לשנת דנחקרים,
כוללת זו תקופה אם בעסק, הנהוגה אחרת

התקציב. משנת חודשים שישה לפחות

וכדי), 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
היתר. אם גם בסקר, נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן

ובני בעלים שכירים, כוללים מועסקים
במשרה שכר, ללא בעסק העובדים משפחה

חלקית. או מלאה

בעסק השכירים כל של ממוצע הם שכירים
התש בגיליונות המופיעים וקבועים) (ארעיים
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הנתונים מגבלות
המתבסס סקר כל כמו זה' סקר תוצאות
מהמס מה במידת לסטות עלולות מדגם, על
כתוצאה ידועים, הבלתי ה"אמיתיים", פרים

תשובה. וטעויות דגימה מטעויות

הסיטוני במסחר המכירות ערן מדד
חודש מדי החלים השינויים את מודד המדד
במ הסיטוני, במסחר המכירות בערד בחודשו
הבסיס! לתקופת בהשוואה שוטפים, חירים

.100.0 = 1968

ומקורות דהםבריפ הגדרות
םיטוניים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית

לעיל. ההגדרה לפי

לעיל. הגדרה ראה המכירות: ערך

סקר ממדגם כתתמדגם הוצא הסקר מדגם
מחושבים המדדים .1966/67 השנתי המסחר
ענפי לפי ולא שנמכרו סחורות קבוצות לפי

הסיטוני. המסחר

קבוצות לפי המכירות, על הנתונים ■מקורות.
מדי הנשלחים, משאלונים מתקבלים סחורות,

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות חודש,

כולל העסק, בבעלות המלאי ערך מלאי.
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי גם
וערך וכוי) ערובה במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת ובמחסניו בעסק נמצאו אם 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 בדרך 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 ומחוז. עיר
כתובת פי על האדמיניסטרטיביים, המחוזות לפי

העסק.

נעשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור.
העסקנ. על העיקרית לבעלות בהתאם

המאורגן הלןמעוגי המסחר
והפבריפ הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה

מסח לפירמות השייכות "שרשרת" חנויות א.
יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות ריות
והמוכרות, שוניס 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
.1966 ירושלים, ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד. בפירםומי ראה סקטורים לפי הסיווג מקורות על פרטים 1

. . . . לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה מיו, עמי

1971/72 סקר עריכת שיטת
ששי חוזר, מדגם חקירת על התבסס הסקר
פירמות. כ3,000 של ,1970/71 לסקר מש
שכי המעסיקות םיטוניות 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 מות
(כולל מועסקים 5 עד המעסיקות קמעוניות מות
שכירים) מעסיקים שאינם קמעוניים עסקים

שטח". "מדגם באמצעות התקבל
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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. חשמליים ומקררים כביסה מכונות
הסטטיסטי על מתבססים יבוא על הנתונים

סחורות. יבוא של קה

1969 המכולת חנויות סקר
בשנתון פורסמו הסקר של עיקריות תוצאות
.460 ע7 ,1970  21 מם' לישראל סטטיסטי

ושירותים. מסחר  ט"ו

הארחה י ת ו ר ש>

והסגריט הגדרות
בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
בתי פנסיונים, מלון, (בתי ההארחה, שירותי
נוער, לאכסניות פרט וכד' נופש כפרי מרגוע,
קמ חניוני  Hospices  נוצרילת אכסניות
קלי למרכזי שהפכו הארחה בתי לא ואף פינג
מהחדרים 82/o0 עם ההארחה בתי כמחצית טה).

לתיירים. מומלצים הם
בפר מופיעים והסברים מפורטים נתונים
בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים סומים
ולשירותי לתיירות הסטטיסטי ובירחון המבוא)

הארחה.

מיטת 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 בדצמבר 31 ל 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 הן אפשריות לינות
כל שבהם הימים מספר כפול ההארחה בתי

הנידונה. בשנה פתוח היה אחד

בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של הארחה

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 מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

והסברי6 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 קנייה)
חשמליים מקררים טלוויזיה, מקלטי חושות,

כביסה. ומכונות
לשוק סחורות לאספקת מתייחסים הנתונים
לצרכנים' למכירתן ולא ומיבוא) מקומי (מייצור
שינויים עקב מהאספקה שונה להיות היכולה

הסוחרים. אצל הנמצא הסחורות במלאי

את גם כוללים הנתונים נוסעים. מכוניות
וממם ממכס חלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנייה.

יולי עד חשמליים. ומקררים טלוויזיה מקלטי
המכי את במלואן כוללים הנתונים אץ 969נ,
החל קנייה; ממס חלקית, או מלא הפטורות, רות
הפטו המכירות את בוללים'גם הם 1969 ביולי

ממס. רות

הנתונים ,1969 בינואר החל כביסה. מכונות
קנייה. ממס הפטורות המכירות את גם כוללים
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■ . 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

1970 דרך מורי מפקד
בש פורסמו המפקד של עיקריות תוצאות
.463 ע' '1970 21 מם' לישראל סטטיסטי נתון

אלקטרוניים מחשבים
והסברים1 הגדרות

מפעלים מוסדות, כוללת הסקר אוכלזםיית
מחשב. בהם שפעל עיסקיות שירות ולשכות
בבעלות שהם מחשב' מותקן בהם מוסדות מספר
שונות' בכתובות נמצאים אך אחת פירמה של
מחשבים נכללו לא נפרדים. למוסדות נחשבים
האוירית. והתעשייה תע"ש הביטחון, מערכת של

לקלוט המסוגל מתקן הוא אלקטרוני מחשב
הוראות לפי פעולות סדרת לבצע אינפורמציה,
הנתונים עם יחד שבתוכו, בזיכרון הנאגרות
פעולות, על לחזור רגע, באותו בו המעובדים
ולפלוט הצורך במידת פנימיות הוראות לשנות
קריאים. מסמכים בצורת התהליך תוצאות את
להנהלת קונבנציונליות מכונות נכללים: לא
חישוב מכונות ,(1BM 6400 (כגון חשבונות
וכיו"ב. (Electric Desk אלקטרוניות^נ^ג"^
בתוף המותקנים מחשבים נכללים לא כן, כמו
ייצור לביקורת המשמשים ומחשבים מערכות,

וכיו"ב.

מוע מספר הוא הישירים המועסקים מספר
ישיר באופן קשורה עבודתם שעיקר סקים,

"קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה עם או
אורחים של לינות (כולל אחת כלינה נחשבת
שכורים בחדרים ההארחה בית ידי על שאוכסנו

פרטיים). בבתים
הלינות כל 'מיטות: של התפוסה אחוז
הנידו בשנה הפתוחים ההארחה בבתי למעשה
בבתי האפשריות הלינות בכל מחולק נה,

הנ"ל. ההארחה
החד כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
בתקו הפתוחים ההארחה בבתי התפוסים רים
העומדים החדרים בסך מחולק הנדונה, פה
ימי מספר כפול הארחה בתי אותם לרשות

החודש.
בבית שנרשם ילד' לרבות אורח, אורחים:
לילה לפחות בו ולן 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 שאוכםנו 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 מות

שכר. מקבלים
ההארחה בבית שעבדו העובדים שכירים:
שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום לפחות
בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה בני כולל

שכר. תמורת ההארחה
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 מכינוםים ממועדונילילה, מברים, קאות,

וכת'. 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

,1974 לישראל. דוסטםיסטי. בירחון פורסמו ,1974 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשנה (מוספים), 7 מס'
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מס כוללים לא והתחזוקה השכירות דמי
כלולים ,לא כן כמו קנייה. ומס מכס שירותים,
מפיתוח מחשבים עבור ותוחוקה שכירות דמי

עצמי.

הקלנדריות העבודה שעות עבודה: שעות
במשמרת העבודה בהתחלת בפועל, המחשב של
(בלי האחרונה במשמרת סיומה ועד הראשונה

.(C.P.U ה 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

אחת5

לחודש $ 1,999 עד "זעירים"
לחודש $ 2,0006,999 "קטנים"

לחודש $ 7,00017,999 "בינוניים"
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

הפקר עריגת שיטת
שמותקן המפעלים רשימת הסקר. מסגרת
בשנה שנערך מהסקר הורכבה מחשב בהם
מחשבים, המשווקות מהחברות הקודמת,
המסחר משרד של ומיכון ציוד ליבוא מרשיונות

בעיתונות. ומהודעות והתעשייה

החקירה שיטת
שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים
במסגרת הנכללים המפעלים כל אל בדואר

הסקר.

בעיתונות מודעות

הגדרות
ידי על כלל, בדרך 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

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
מת הנתונים (ב1973 דצמבר בחודש תלקית)
זמנית שנעדרו עובדים וכן לספטמבר), ייחסים
חופשה מילואים, שירות מחלה, בגלל מהעבודה
המועסקים נכללים: לא וכו'. תשלום ללא
זעירים, מחשבים רק בהם שיש במפעלים
אך במפעל למחשב קשורה שעבודתם עובדים
בעבודה עוסקים ,אלא המפעל עובדי אינם
אחר במפעל העובדים או חוץ), (עובדי קבלנית
נכללים לא כן המחשב. בשירות המשתמש
במוסדות במחשבים המשתמשים המדענים

וחינוך. מחקר
נקבניות, גם נכללו לא בכלל, ועד ,1972 .עד
עובדי מתאמים, קונבנציונלי, ציוד מפעילי
מינהל ועובדי .פקידים עזר, ציוד ומפעילי בקרה
פקיד (כגון: המחשב ליחידות הקשורים אחרים
נכללים ב1973 החל המחשב). ספרן עיתוי,

הסקר. באוכלוםית אלה עובדים גם

עבודה שכר הוא בדצמבר עבודה שכר
(לפי למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת
התשלום בגיליונות המופיעים לעיל), הגדרתם
(יוקר, תוספות יסוד, משכורת כגון: בדצמבר,

וכדי. נוספות שעות משמרות), משפחה,
כגון: נוספות עבודה הוצאות נכללו לא
ופי פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
דמי רכב, בהחזקת השתתפות מקביל, מס צויים,
הוצאות אש"ל, מקצועית, ספרות דמי הבראה,

משכורת. והפרשי עובדים להסעת

לסי בהתאם סווגו הסקר נתוני כלכלי. ענף
.1970 הכלכלה ענפי של האחיד ווג

פי על נעשה מחוזות לפי הסיווג מחת.
בו. מותקן שהמחשב המפעל כתובת

משתייך שאליו הסקטור קביעת סקטור.
עליו. העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה המפעל

ותח שכיתת דמי ותחזוקה. שכירות דמי
רא למשמרת דצמבר, לחודש בדולרים, זוקה
תש גם כוללים השכירות דמי בלבד. שונה
למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד עבור לומים
המפעל בבעלות הוא המחשב בהם ביחידות
הנוסחה: לפי והתחזוקה השכירות דמי נזקפו
קנייה מדמי 200/0

12

תחזוקה דמי
לדצמבר
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המרדים חישוב שיטת
(השינוי שחלו התנודות את משקף המדד
בעיתוגות המודעות פירסום ברמת באחוזים)
ההש הבסיס הבסיס. בתקופת הרמה לעומת
מודעות שטח כל סך הוא המדד לחישוב וואתי
 .1965 בשנת הלוח מודעות ומספר המסגרת
לחישוב בסיס כשנת נקבעה 1965 שנת
הראשונה השנה היתה שזו מאחר המדדים
הפרסום על מלאים נתונים מצויים שלגביה
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 ולבן מה,

הנ"ל. בשנים בפרסום

1967/68 ומשקה אוכל שירותי מפקד
בש פורסמו המפקד של עיקריות תוצאות
ע"ע 1969  20 מם' לישראל סטטיסטי נתון

.468467

1967/68 ציבור ויחסי הפרסום ענף מפקד
בש פורסמו המפקד של עיקריות תוצאות
ע"ע ,1970  21 מס' לישראל סטטיסטי נתון

.465464

מרוהטים", "חדרים למכירה", "דירות (כגון:
וכדו'). "מכוניות"

לשנת הנתונים בעברית. יומית עיתונות
הבאים: היומיים העיתונים ל13 מתייחסים 1973
חדשות הצופה, המודיע, הארץ, דבר' אמר,
המשמר, על יוםיום, אחרונות, ידיעות הספורט,
כלולים כן כמו שערים. שער, מבט, מעריב,
בלבד) מסגרת מודעות (לגבי נתונים זו בקבוצה
המופיעים עיקריים שבועונים ל6 המתייחסים
לאשה, הזה, העולם במחנה, העברית: בשפה

את. ובירחון להיטון הקולנוע, עולם
לשנת הנתונים בלועזית. יומית עיתונות
היומיים העיתונים ל.11 מתייחסים 1973
פוסט, ג'רוזלם אלאנבא, אויקלט, הבאים:
ישראלסקי ישראל, חדשות נואסטרא, ויאצה
נוביני נייעס, לעצטע ד'ישראל, ז'ורנל פאר,

םטרנה. ונשה קדס אל קוריער'

מסגרת למודעות מתייחס המודעות שטח
מספר לפי דהיינו באינץ/טור, נמדד והוא בלבד,

עתון. של טור בכל האינצ'ים

אלה מודעות המסגרת. מודעות סיווג
המודעהנ. נושא לפי בקבוצות, מסווגות

מקורות
המת חודשי דיווח על מתבססים הנתונים
בישראל". המפרסמים מ"איגוד בלשכה קבל

פרסומימ

(1969) המכולת חנויות סקר
(1968/69) המסחר סקר

(1970) תיירות
(1969/70) המסחר סקר

(1971) תיירות
(1970/71) המסחר סקר

(1972) תיירות
(1971/72) המסחר סקר

(1973) תיירות

מיוחדימ סרמומימ
(331)
(341)

(355)

(367)

(386)
(399)
(428)
(438)
(464)

. טכגיימ 8רפומים
ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

סטטיסטיות. בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
כרכים) 3)

הלשכה (מוספים), 4 מס' ,1971 לישראל, הסטטיסטי

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 י (291)

(1967/68) ומשקה אוכל שירותי מפקד (298)
(1967/68) המסחר סקר (299)
(1969) בישראל. התיירות (319)

בירחון פורסמו המסגרת מודעות סיווג על הסברים 1

לסטטיסטיקה. המרכזית
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Wholesale trade הסיטוני המסחר

סחורות קבוצות ל3י הסיטוני, במסחר המכירות ערן מדד  י"ז/1. לוח
Table xvii/1 . Index of sales value in wholesale trade, by commodity group

שוט5ים Currentמחירים prices

סחורות קבוצת

1968

19691970197119721973

אחוז
שינוי

Commodity group
■aII

. o
'. ■5

8
£ 5

"/,
change
1972
1973

המכירות ערך
Safes value

הבסיכ  מדדיפ
חודשי ממוצע

:
= 100.0

Indices base :

monthly average 1968

הכל1 445,860100.0115.0129.0161.6249.4סך 197.226.5TOTAL■

וטבק משקאות 145,08332.5111.9120.6164.8236.2מזון, 197.220.0Food, beverages and to
bacco

קונפקציה טקסטיל,
והבטלה

21,1494.7115.7119.9135.9193.3 165.716.7Textiles, finished
clothing and footwear

מכשירים רהיטים,
בית וכלי חשמליים

20,3494.6139.8152.6169.5262.7 207.126.8Furniture, electrical ap
pliances and household
equipment

חקלאיים גלם 70,98915.9111.8126.4143.3208.8חומרי 171.421.8Agricultural raw materials

מתכות מינרליפ,
וכימיקלים

105,31023.6107.9127.7156.5270.6 196.737.6Minerals,metals andche
micals

בנין וחומרי 20,1374.5124.2145.4172.6317.4קץ 231.437.2Wood and building
materials

רכב ובלי ציוד 34,4187.7130.4133.0176.1295.7מכוניות, 221.733.4Machinery, equipment
and vehicles

אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים וחומריס

9,2922.1148.2165.5191.5220.3 171.828.2Metal articles, packing
and electrical materials

בסחורות סיטוני מסהר
ל.נ.מ.א.

18,7624.2120.6152.6187.6284.4 232.722.2Wholesale trade in articles
n.e.c.

1 Incl. commodities which cannot be classified in groups.
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ענף לפי הסיטוני, במסחר ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקים,  י"ז/2. לוח

לי)עסקיט (מיליוני מגירות
Establishmentsmillion)Sales (IL.

עמילותמזה: דמי חמורת
Commisionמועסקיםעסקיטסמל sales
CodeהמעסיקיםענףEmployed

בבעלות No.הכל סך
Total

שכירים
Thereof:
establish

personsהכל סך
Total

העסק
On own
accountהבל 31"סך

tnentsTotal
with

employees

q שכירעסקי יסהמעסיקים

1965/66X2,46418,4965,009.22,974.22,035.092.5
1966/77X2,60819,9765,349.73,029.12,320.6106.3
1967/68X2,52419,9725,947.22,951.02,996.2102.2

העסקים כל
1963/643,5972,50921,1694,396.02,354.62,041.497.1
1968/693,5032,60325,4968,431.34,515.23,916.2148.4
1969/703,5472,80928,2709,953.25,178.84,774.4201.3
1970/713,6162,98629,61611,681.95,815.35,866.7258.8

soהכל סך  1971/723,9953,02331,83814,693.46,984.17,709.3295.0

מעורבות500 בסחורות סיטוני 56561,3991,739.7483.51,256.122.7מסחר
חקלאיים501 גלם 8751589446.2269.6176.62.2חומרי
וכימיקלים502 מתכות 4373293,7523,267.01,581.21,685.838.6מינרלים,

מזה;
2681962,9232,332.91,368.6964.321.8כימיקלים5023
בניין503 וחומרי 3092371,6321,145.6566.2579.416.8עץ
רכב504 וגלי ציוד 4483944,6671,372.5781.1591.438.6מכונות/

מזה:
לתעשייה5041 וציוד 154136820349.479.3270.120.5מכונות
לציוד5047 למכונות, חילוף 1581221,172279.0248.131.02.1חלקי

רבב ולגלי
וחומרים505 אריזה כלי מתכת, 2052051,077378.9153.3225.69.3חפצי

חשמליים
חשמלייס506 מכשירים 3202482,649760.7585.1175.512.8רהיטים,

בית ובלי
מזה:

5062^ חשמליים 1471291,826594.9427.6167.312.3מכשירים
קונפקציה507 טקסטיללהלבשה,

והנעלה
5753592,842939.7735.5204.28.3

מזה:
3342081,754667.2601.265.92.3טקסטיל5071
180126861192.770.3122.45.4הלבשה5072
וטבק508 משקאות 1,11884810,1524,020.41,411.72,608.7129.6מזון,

מזה:
וירקות5081 2842844,0751,585.9401.51,184.454.6פירות
מכולת5082 4262462,232876.4547.0329.412.0צרני

ל.נ.מ.א.509 בסחורות סיטוני 4402963,079622.7416.8205.816.2מסחר
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Table xvii/2.  Establishments, employed persons, sales, purchases and
inventory in wholesale trade, by branch

Branch

העסק בבעלות מלאי
Inventory owned by

establishment

מחזוריות
המלאי

Turnover
of inventory

§1

קביות
Purchases

II

i ."

o

Is!
^"US

r: .2n 

13

t2

E?
n 1^ 3DIt", 1_

P5 s

**

1965/66
1966/67
1967/68

Esta blishmen t with employees
13.2
11.7
10.7

224.9
259.1
274.7 10.0

2,523.1
2,680.4
2,561.0

9.9
12.7
10.6

A 1 1 establishments

2,133.7219.610.71963/64
10.33,776.98.8410.311.01968/69
9.64,397.68.24S3.810.71969/70
9.84,893.68.0568.510.21970/71
9.15,792.07.9686.210.21971/72  TOTAL

25.1468.919.326.518.3Wholesale trade in mixed commodities
13.2244.010.832.98.2Agircultural raw materials
6.51,116.07.8148.110.7Minerals, metals and chemicals

Thereof:
7.0938.79.1110.812.3Chemicals
8.2507.06.742.613.3Wood and construction materials
9.4632.16.3130.96.0Machines, equipment and vehicles

Thereof:
4.966.12.219.84.0Machines and equipment for industry
13.4193.36.554.74.5Spare parts for machinery ,equipment and

vehicles

7.0126.05.818.18.5Metal products, packing and electrical
materials

10.8476.77.548.912.0Furniture, electrical appliances and household
utensils

Thereof:
10.5351.76.433.612.7Electrical appliances
11.6618.710.5113.26.5Textiles, clothing, ifnished, and leather goods and

footwear
Thereof:

13.5503.911.992.96.5Textiles
5.362.35.915.94.4Clothing

3.31,274.22.759.023.9Food, beverages and tobacco
Thereof:

2.5343.21.34.686.6Fruit and vegetables
7.9491.46.743.912.5Groceires
8.4328.310.966.16.3Wholesale trade in commodities n.e.s.
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נוספות עבודה והוצאות עבודה שכר שכירים עסלןיס,
ענף ל8י הסיטוני, במסחר

י"ז/3. לוח

Table Xvii/3.  Establishments, employees, wages and other labour expenses
in wholesale trade, by branch

עבודה(ברוטו) A'שכר

txWages (gross)
a
r^_aT7JJP
aS Oשכירים8 Gנוספות

סמל
Code
No.

ענף
(ממוצע111

שנתי)
Emplo
yees

IS£fff
£>/

משכר
עבודה
Other
labour

Branch

(annual.S3B>, 0PS acosts

a
average)r ■s E^§ "asper

.f 3T2centage
>of wages

1963/642,50917,262107,12643818.01963/64
1965/662,46416,443115,38658317.11965/66
1966/672,60817,817136,21463316.01966/67
1967/682,52417,874138,60665014.91967/68
1968/692,60321,831189,10072214.71968/69
1969/702,80925,209228,52675515.91969/70
1970/712,98626,866276,04885619.41970/71

הכל50 סך 1971/723,02328,426316,85192922.91971/72  TOTAL
בסחורות500 סיטוני 561,39517,4581,04320.6Wholesaleמסחר trade in mixed commodities

מעורבות
חקלאיים501 גלם 515116,2941,02621.0Agriculturalחומרי raw materials
וכימיקלים502 מתכות ,3293,57247,3831,10523.2Mineralsמינרלים, metals and chemicals

:Thereofמזה:
1962,84237,8521,11024.8Chemicalsכימיקלים5023
בניין503 וחומרי 2371,40416,33396917.8Woodעץ and construction materials

:Thereofמזה:
וכוי5031 לבידים ,764415,7731,09119.3Woodעץ< plywood, etc.
רכב504 וכלי ציוד ,3944,51255,3031,02122.0Machinesמכונות, equipment and vehicles

:Thereofמזה:
לתעשייה5041 וציוד 13679410.5001,10219.7Machinesמכונות and equipment for

למכונות,5047 חילוף 1221,06613,9291.08917.3חלקי
industry

Spare parts for machines, equipment
רבב ולכלי andלציוד vehicles

אריזה505 כלי מתכת, 2058538,34981618.3Metalחפצי products, packingand electrical
חשמליים materialsוחומרים

חשמליים506 מכשירים ,2482,43827,42093725.2Furnitureרהיטים, electrical appliances and
בית householdוכלי utensils

:Thereofמזה:
חשמליים5062 1291,79020,58795827.0Electricalמכשירים appliances
קונפקציה507 הלבשה, ,3592,08719,95679715.8Textilesטקסטיל, clothing, finished, and leather

goodsוהנעלה and footwear
:Thereofמזה:

2081,30612,26278215.3Textilesטקסטיל5071
1266085,28472415.9Clothingהלבשה5072
וטבק508 משקאות ,8489,06490,60483328.0Foodמזון, beverages and tobacco

:Thereofמזה:
וירקות5081 2843,93639,47383624.4Fruitפירות and vegetables
מכולת5082 2461,59717,42190918.7Groceriesצרכי
בסחורות509 סיטוני 2962,59027,75189316.0Wholesaleמסחר trade in commodities n.e.s.

ל.נ.מ.א.

commerce and services 478



גודל, קבוצת לפי הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים,  י"ז/4. לוח
וסקטור בעלות צורת מחוז, ראשיות, ערים

Table xvii/4.  Establishments, employed persons and sales in wholesale trade,
by size group, main towns, district, type of legal organization and type of

ownership
1971/72

עסקים
Establishments

מועסקים
Employed personsמבירותSales

Hאחוזים

jy S
O v

Itאחוזים
מיליוני
אחוזיםל'י

a sPercen" C
jy s<PercenPercen

BStagesC 3
£ o

tagesmilliontages
a sO in

"$
הכל 3,995100.031,838100.014,693.4100.0TOTALסך

(המכירות גודל Sizeקבוצת group (sales of establishment in
ליי) באלפי ._IIבעסק thousand)
25 מ 621.5800.30.90Underפחות 25
25 993669.21,0053.126.30.225 99
100 24954613.71,0883.490.60.6100 249
250 49966816.71,8675.9236.61.6250 499
500 99962615.72,3427.3453.63.1500 999

1,000 1,99966316.64,35013.7918.26.21,000 1,999
2,000 4,99956814.26,13419.31,727.411.82,000 4,999
5,000 9,9992125.33,18310.01,483.910.15,000 9,999
10,00049,9992426.08,32826.14,851.433.010,00049,999
50,000+421.13,46110.94,904.533.430,000 +

Townעיר
1684.21,3824.3527.53.6Jerusalemירושלים

אביבי9ו 2,33758.519,28360.69,727.066.2Telתל AvivYafo
52913.25,16816.22,483.71.69Haifaהיפה

Districtמחוז
העיר) (בולל 1724.31,3914.4ירושלים 529.73.6Jerusalem (incl. the town)

2345.81,2674.0365.82.5Northernהצפון
העיר) (בולל 57814.55,46317.12,542.217.3Haifaדיפד, (incl. the town)

3839.62,0326.4444.83.0Centralהמרנז
העיר) (כולל אביב 2,50262.620,93365.710,334.670.3Telהל Aviv (incl. the town) .

1263.27522.4476.33.3Southernהדרום

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם של 1,85346.45,87418.51,405.39.6Singleבבעלותו ownership and private
פרטית partnershipושותפות

פרטית מניות 1,70942.818,34757.68,200.255.8Privateחברו; limited company
ציבורית מניות 882.21,7665.51,720.711.7Publicחברת limited company

(קואופרטיב) שיתופית 3348.35,18516.32,543.317.3Cooperativeאגודה society
ידועה) לא (כולל 110.36662.1823.95.6Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור o f ownership
)sector)

3,60990.324,96678.410,198.869.4Privateפרטי
3679.25,60717.63,203.121.8Histadruthהסתדרותי

190.51,2654.01,291.58.8Publicציבורי
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במסחר נוספות עבודה והוצאות עבודה שכר מועסקים, עסקיס,
ענף לפי הקמעוני,

הקמעוני המסחר

י"ז/5. לוח

מועסקים8סקים
EstablishmentsEmployed persons

מזה:עסקים
שכיריםהמעסיקיםסמל מזה:
Codeשנתי)שכיריםענף (ממוצע
No.הכל הכל:Thereofסך :Thereofסך

TotalestablishTotalemployees
ments(annual
withaverage)

employees

המעסיקיםעסקי שכיריםם
1965/66X4,07018,13913,511
1966/67X4,12818,75913,596
1967/68X4,55620,59414,890

העסקים כל
1968/6930,1525,95964,34517,749
1969/7031,8176,85268,79120,598
1970/7131,3316,98570,28921,364

הכל סך  1971/7235,1207,54076,32122,716

מעורב5156 קמעוני 145732,6852,505מסחר

510
מזה:

כלבו 44442,3562,356חנויות

16,8132,06532,0305,543מזון52

520
מזה:

1081082,2722,272סופרמרקטים
ומעדניות521 צרכניות מכולת' 7,92580114,4571,580חנויות
וירקות522 לפירות 3,7163106,267393חנויות
ועופות523 דגים לבשר, 3,7976416,906988חנויות
וממתקים524 קונדיטוריה לדגרי 475133814220חנויות

והנעלה53 הלבשה 8,2622,18017,4785,122טקסטיל/
מזה:

והנעלה530 מיטה כלי לבגדים, 4,0901,3919,7353,514חנויות
לבדים531 6751801,216284חנויות
ולוילונות532 לריפוד אריגים לשטיחים, 17989526236חנויות
לנעלים533 1,2632372,630690חנויות

כלי54 מכונות, רהיטים, בית, 4,8161,54012,1215,066צורכי
וגז חשמל ומכשירי רכב

מזה:
ומטבח540 בית לכלי 9541081,625131חנויות
גז541 ומיכלי ציוד חשמלי, לציוד 1,0904603,5511,859וזנויות
ילדים542 ועגלות לרהיטים 9832812,4691,040חנויות
עתיקות543 בית, קישוטי מזכרות, אמנות, לדברי 1,3894352,9291,015חנויות

חן וחפצי שעונים קדושה, ותשמישי
חילוף544 וחלקי רכב כלי למכונות, 4002561,5471,021חנויות

וב.צ.נ.55+56 דלק) (כולל ל.נ.מ.א. קמעוני 5,0841,68212,0074,480מסחר

550
מזה:

וכימיקלים צבעים עבודה, כלי בניין, לצרבי 1,3914652,884626חנויות
בדלק551 קמעוני 2702702,1701,985מסחר
משרדי552 וציור כתיבה מכשירי דפוס, לדברי 1,2173332,516771חנויות
וטרינריות553 לתרופות וחנויות תמרוקיות, מרקחת, 1,1303882,444690בתי

אופטי וציוד
בפרחים554 קמעוני 30351572102מסחר

commerce and services 480



Retail trade
Table xvii/5. Establishments, employed persons, wages and other labour

expenses in retail trade, by branch

(ברוטו) עבודה הוצאותשכר '/0

(gross)Wagesעבודה
נוספות

עבודה משכר
OtherBranch

שנתי הכל סך
ליי אלפי

חודשי ממוצע
ליי לשכיר
Monthly

labour
expenses as

Annual totalpercentage
IL. thousand

average per
employee IL.of wages

en ts with employeesEstablishm
69,24642512.41965/66
73,51245015.2J 966/67
80,00045014.81967/68

hmen tsA 11es tab 1 i

97,79045916.11968/69
119,13348216.31969/70
139,84454519.71970/71
169,00062022.01971/72  TOTAL

22, 75975726.1Retail trade in mixed commodities
Thereof:

21,43675825.5Department stores
36,68855225.9Food

Thereof:
15,81158038.3Supermarkets
10,56055721.2Groceires, cooperatives anddelicatessen stores
2,4755257.8Fruit and vegetables
6,13751812.6Meat, ifsh and poultry
1,25847713,8Cakes and sweets

28,470463\8.9Textiles, clothingand footwear
Thereof:

19,08545320.1Clothing, bedding and footwear
1,71050214.2Fabrics
1,50653213.2Carpets and drapery
4,01748520.9Footwear

45,82775421.8Householdutensils, furniture. machinery,
vehicles andelectrical andgas equipment
Thereof:

39325042.2Household and kitchen utensils
16,42473624.0Electrical appliances, gas containers and equipment
10,93987724.5Furniture and prams
6,35352216.3Objets d'art, souvenirs, home ornaments, antiquities,

religious articles, watches and jewellery
11,71895618.4Machinery, vehicles and spare parts
35,25665617.9Retail trade n.e.s. (fncl. gasoline) and n.s.

Thereof:
4,71962813.1Building materials, tools, varnishes and chemicals
17,76174619.4Fuel
5,69661619.4Printed matter. stationery and oiffce appliances
4,15650219.3Pharmacies, cosmetics, and veterinary drugs and

optical appliances
5754708.2Flowers
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ראשיות, ערים גודל, קגוצת ל3י הקמעוני, במסחי ומועסקים עסקים  י"ז/6. לוח
וסקטור בעלות צורת מחת,

Table xvii/6.  Establishments and employed persons in retail trade, by size
group, main towns, district, type of legal organization and type of ownership

1971/72

מועסקיםעסקים
EstablishmentsEmployedpersons

H81? £
a Iאחוזיסאחוזים

PercenוןPercen
p ^jק "3tagestages

11

הכל 100.0סך 35,12076,321100.0TOTAL

(מספר גודל Sizeקבוצת group (persons employed
בעסק) inהמועסקיט establishment)

136.4 12,77512,79016.81

246.2 16,21432,42542.52
3414,5 5,08616,82722.134
561.2 4282,2492.956
790.6 2081,6242.179
10 +1.1 40910,40613.610+

Toעיר wn
10.3ירושלים 3,6277,81110.2Jerusalem

אניביפו 24.3תל 8,54320,07726.3Tel AvivYafo
8.8תיטה נ3,0987,837 0.3Haifa

Districtמחוז

העיר) (כולל 10.4ירושלים 3,6707,92110.4Jerusalem (inch the town)
12.6הצפון 4,4148,87611.6Northern

העיר) (כולל 14.8חי9ה 5,19711,48815.0Haifa (incl. the town)
15.6המרכז 5,47811,73315.4Central

העיר) (כולל אביב 38.5תל 13,52630,19639.6Tel Aviv (incl. the town)
8.1הדרום 2,8356,1078.0Southern

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם 96.2בבעלות 33,79063,30082.9Single ownership and private
פרטית partnershipושותפות

פרטית מניות 2.6חברת . 9098,58511.3Private limited company
ציבורית מניות 0.2חברת 778431.1Public limited company

(קואופרטיב) שיתופית 1.0אגודה 3413,5384.6Cooperative society
 ידועה) לא (גולל 0אחרת 3550.1Other (incl. not known)

Type o f ownership
... (sector)סקטור

 99.0פרטי . 34,75371,38593.5Private
0.9הסתדרותי 3313,2804.3Histadruth

■ . 1..0ציבורי 361.6562.2Public
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Large scale retail trade המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קגוצת לפי י, מאורגן קמעוני במסחר מכירות  י"ז/7. לוח
Table xvii/7.  Sales by large scale retail trade *, by commodity group

Commodity group 1973 §1972 §1971 §1970 1965 1964 סחורות קבוצת

Sales a t current prices (IL. thousand) ל*י) (אלפי שוטפים במחירים המכירות
TOTAL

Food

Nonfood  total

Textiles and clothing

Footwear

Durable goods (furniture
electric appliances etc.)

Household and kitchen
utensils

Petroleum and fuel oil

Gas for domestic use

Feed, fertilizers, etc.

Miscellaneous

2,466,462 1,973,089 1,587,021 1,248,529 574,908 504,210

677,092 543,935 454,784

1,789,370 1,429,154 1,132,237

374,031 209,917 182,524

874,498 364,991 321,686

הכל סך
מזון

פרט אחרות סחורות
ל כ ה ך ן0 ו ז מ ל

והלבשה 69,24080,039150,633182,698201,951249,089טקסטיל

■! 8,55410,18217,63619,48624,04926,814הנעלה

בניקיימא מוצרים
מכשירים (רהיטים;

וכוי) חשמליים

7,65811,175132,571199,809241,687312,682

ומטבח בית 8,90812,18132,74441,22458,15674,557נלי

וסולר 137,472154,353333,947428,001569,439733,768דלק

ביתי לשימוש 35,09440,03353,99759,16166,35570,658גז

ובד' דשנים 45,80547,068111,549144,475190,314226,128מספוא,

8,9559,96041,42157,38378,20395,674שונות

Sales indie :onstant prices

Base: 1968 ■■

קבועים במחירים המכירות מדדי
100.0 הבסיס:

הכל 71.777.9140.0160.4179.9193.1TOTALסך

75.980.5122.0132.0145.3151.0Foodמזון

פרט אחרות סחורות
הכל למזוןסך

והלבשה טקסטיל

68.7

78.8

76.6

87.7

149.3

140.9

175.1

155.7

198.6

153.0

214.6

159.0

Nonfood  total

Textiles and clothing

69.578.0106.6111.6109.1109.4Footwearהנעלה

בניקיימא מוצריט
מכשירים (רהיטים'

וכוי) חשמליים

25.035.6390.1537.6587.3644.8Durable goods (furniture,
electric appliances etc.)

ומטבח בית 49.464.5150.9172.2217.0248.7Householdכלי and kitchen
utensils

וסולר 72.481.3135.0158.2189.2214.9Petroleumדלק and fuel oil

ביתי לשימוש 71.982.1110.9111,1110.7110.0Gasגז for domestic use

ובד' דשנים ,72.072.6133.0149.9176.3176.2Feedמספוא, fertilizers, etc.

40.943.7152.4186.0222.2222.1Miscellaneousשונות

Cooperatives, chain stores and department stores. ובלבו. 'שרשרת* חנויות צרכניות, 1
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בניקיימא צריכה מוצר* אספקת

המקומי לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת  י"ז/8. לוח
יחידות

מוצר

ומיבוא מקומי Fromמייצור domestic production and imports

196319651966196819691970197119721973

חדשות נוסעים 11,6549,856מכוניות 11,34816,87124,76318,42424,24035,94940,132

4,7992,454קטנועים 2,8231,1022,8801,223521363194

טלוויזיה 1,8738,062מקלטי 8,24392,751192,635114,739§100,63777,51890,838

רדיו 25,94121,472מקלטי 27,58715,72217,95316,88823,92029,41059,164

טרנזיסטור 36,89159,989מקלטי 44,518215,601219,733146,468120,88698,289137,039

ופטיפוניט קול 43,84248,692רשמי 53,50727,74152,63727,55234,73139,52756,391

פסנתרים
..

1,579 1,6411,3781,3881,0681,1611,6883,211

וזשמלייט מקררים
ביתיים

61,31647,061 59,77349,57154,80153,55854,64763,67465,654

ביתיות כביסה 23,64830,918מכונות 37,41733,58149,93347,24163,18973,12394,286

וכיריים תנורים
לבישול גז של

53,37839,249 47,57637,10544,09838,97234,67445,40151,693

וגז חשמל תנורי
2 לבישול

..
1,1134052,6357,03516,46934,47945,288

ביתיים אויר מזגני
ב"ס 3 ער

9,0969,069 10,25110,81116,86119,42226,42726,00433,069

שמש 12,76513,872דודי 12,73011,25511,12112,01819,1743,4264,206

לחימום נפט 33,92624,377תנורי 46,43665,81434,98224,85745,86736,22523,269

תפירה 12,71210,655מכונות 11,90511,19614,68812,57013,92716,72221,689

מזון ..מערבלי
29,674 37,39028,52633,95039,40741,05829,20735,293

אבק 18,579שואבי 23,43716,54218,36315,61214,25915,87413,919

בלבד. חשמל על תנורים כולל לא 2 אומדן. 1
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Supply of durable consumer goods

Table xvii/8.  Supply of selected durable consumer goods to the local market

Units

מקומימזה: :Thereof(אחוזים)מייצור from domestic production (percentages(

Commodity
196319651966196819691970197119721973

16.529.224.419.219.020.615.811.69.9New passenger cars




Motor scooters


13.434.558.9§68.471.465.4Television receivers

90.379.376.448.323.010.94.61.90.3Radios

10.47.21.4



Transistor radios

38.413.67.60001.600Taperecorders and gramophones


Pianos

90.193.195.496.195.594.395.694.692.2Domestic refrigerators

79.658.570.870.750.749.034.229.820.6Domestic washing machines

110011001100MOOMOOMOOMOOMOO■100Gas stoves and ranges for cooking

1100M00MOOM00M00M00MOOElectrical and gas stoves for cooking2

95.793.696.591.689.982.389.687.789.9Air conditioners, domestic, up to 3 H.P.

1100MOO1100MOOMOOMOOMOOM001100Solar heaters

1100MOO1100M00MOOMOOMOOMOOM00Kerosene heating stoves

63.865.468.566.952.549.438.733.721.5Sewing machines

35.638.830.829.222.824.542.432.6Mixers

10.07.45.94.77.414.115.112.3Vacuum cleaners

. Estimate. 2 Not including electrical stoves only.
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הארחה שירותי

דרגה לפי ,* הארחה בתי  י"ז/9. לוח

ההארחה בתי כל
All Hotelsלתיירים מומלצים הארחה בתי

1973

197219731961196519701972
הכל סך
Total

5

כוכביט
4

כוכביס
StarsStars

2 הארחה 613601215בתי 1902913022951654
2 21,64922,6709,174חדרים 6,50115,10017,90919,6163,9515,805

חדרים 353842ממוצע ■ ■ 34525966247108
2 הארחה לבית

2 44,02345,86330,28035,99739,3727,69711,470מיטות

לינות
(אלפים)

8,158.57,384.52,934.1 1,970.85,086.76,971.96,352.31,196.61,795.2

14,283.515,320.85,431.9לינות 3,768.910,148.211,762.813,101.22,357.53,630.2
אפשריות3
(אלפים)

2,468.92,175.4906.5אורחים 558.21,473.62,137.61,902.4340.6605.8
(אלפים)

 12,56414,3949,24711,27513,1344,0194,160מועסקים
שנתי* ממוצע

מזה:
11,79913,6168,67310,75712,5514,0124,071שכירים*

0.60.60.60.70.71.00.7ממוצע
מועסקים
לחדר*

(אלפי פדיון
הכל סך ליי)
שנתי פדיון

399,607418,981199,680377,502396,010142,010119,962

651.9697.1688.61,250.01,342.48,875.62,221.5
לבית ממוצע

הארחה
לי) (אלפי
שנתי 31.829.121.633.530.235.328.8פדיון
ממוצע
למועסק

לי) (אלפי

5 עבודה* 102,163100,86558,37095,18394,92737,03730,345שבר
(אלפי ברוטו
לי)סה

5 7198235617358401,026828שברעבודה*
ממוצע חודשי
לשכיר(ליי)

באופייה. הארחה ובתי קמפינג חניוני נוצריות, אכסניות נוער, אכסניות כולל לא נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי *
לינואו מתייחסים הנתונים ב1973 * פתוח. המלון היה בה0 הימים מספר כפול המיטות מספר 3 השנה. בסוף 2

עבודה. לשגר נוספות הוצאות כולל לא 5 ספטמבר.
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Hotels

Table xvii/9.  Hotels S by garde

Hotels recommended for touristsאחרים נל/יהארחה
Other hotels

1973

32
19721973ללאבפרי)

כוכבים
Stars

כוכבים
Stars

כוכב
Star

גופש
Holiday
villages

דרגה
Not
graded

8946 72126311306Hotels*
5,1771,009 2,1971,1623153,7403,0541Rooms2

5822 3097531210Average number
of rooms per hotel2

10,1922,062 4,5782,7136608,0266,491Beds2

1,730.5330.1 758.5317.0224.41,186.61,032.2Bednights
)thousands(

3,440.0760.5 1,604.2682.7626.02,520.72,219.6Potential bed
nights^
)thousands(

497.0114.7 211.679.453.3331.22T3.0Guests
)thousands(

2,5504tl 9874036041,2891,260Employed per
sons annual
average4
Thereof:

2,264316 9183676031,0421,065employees*

0.50.4 0.40.30.20130.4Average number
of employed
persons per
room*

74,85010,974 22,6009,43316,18122,10522,971Revenue (IL.
thousand) total

841.0238.6 313.9786.02,696.871,175.1Average annual
revenue per
hotel (IL.
thousand(

29.426.7 22.923.426.817.118.2Average annual
revenue per
employed per
son (IL.
thousand(

14,0561,310 4,5362,4565,1876,9805,938Gross wages4 5
)It. thousand(
total

690461 549746956553620Monthly average
wage4 3 per
.employee (IL.(

" Hotels, pensions. resthouses and holiday villages. Not includiog youth hostels, Chirstian hospices, camp sites and hotels
:at Ophira. 2At endofyear. נ Number of beds multiplied by number of days on which the hotel was open.
;4 Data for 1973 relate to JaniarySeptember. 5 Excl. other labour expenses.
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נבחרים ויישובים דרגה לפי ,* הארחה בבתי ותפוסה לינות  י"ז/10. לוח

התפוסה המגוריםממוצעאחוז יבשת לפי לינות,
Percent occupancyלינות

לאורח
האורח של

Averageמחויל אורחים
מיטות הדריםשל הכלbedשל סך
of bedsof rooms ,nightsTotalהבל סך

per guestTotal

מומלצים הארחה בתי
אלפיםלתיירים

1961: 52.33.51,135.9 1,970.8
1965: . 54.03.21,875.6 2,934.1
197050.13.53,431.7 5,086.7
197160.43.34,842.5 6,614.9
1972.; , 59.365.7.3.35,084.5 6,971.9

הכל 197348.553.43.34,310.1סך 6,352.3

דרגות
כובביס 550.858.63.51,052.7 1,196.6
כוכבים 4' ' :' 45.954.43.01,334.9 1,795.2
כוכבים 350.353.63.51,052.7 1,730.5
כוכבים 247.351.93.6468.1 758.5
כוכב 1: , 43.448.62.9154.9 330.1

נופש 46.444.84.0134.5כפרי 317.0
דרגה 35.845.34.2112.2ללא 224.4

אחוזים
הכל 48.553.43.367.8סך 100.0

נבחרים יישובים
48.452.13.789.6ירושלים 100.0

ירושלים :מערב 49.554.14.084.2 100.0
ירושלים 47.149.54.097.0מזרח 100.0

אביביפו 50.162.73.590.1תל 100.0
57.463.32.764.8חיפה 100.0
.אילת . . .43.549.72.347.2 100.0

35.146.62.429.3אשדוד 100.0
.אשקלון 45.243.23.846.6 100.0

שבע 54.258.81.741.4באר 100.0
ים 37.842.43.477.0בת 100.0
47.850.14.679.5הרצליה 100.0
,טבריה 49.952.12.947.5 100.0
44.344.54.338.5נהריה 100.0
34.238.02.491.9נצרת 100.0
49.050.64.961.1נתניה 100.0

י0 ואזור 41.546.72.832.3ערד 100.0
המלח

■■צפת 53.051.83.824.7 100.0
טבעון 79.873.32.48.9קרית 100.0

אחרים הארחה אלפיםבתי
1970'' 39.93.5190.6 1,013.0
197144.13.9221.5 1,129.1
197247.13.6279.2 1,186.6
197346.53.8162.1 1,032.2

נופש, וכפרי מרגוע נתי פנסיונים, מלון, בתי 1
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Table xvii/10.  Bednights and occupancy in hotels J, by grade and selected
localities

Bednights by continent of residence of guest

Visitors from abroad

etn!"'
Israelאחראירופהאמריקה
AmeircaEuropcOther

1

HOTELS RECOMMENDED
ThousandsFOR TOURISTS  TOTAL

633.8371.9130.2834.91961
900.4805.9169.41,058.51965

1,861.41,240.1330.21,655.01970
2,767.71,700.3374.51,772.31971
2,828.01,876.2380.41,887.41972
2,155.11.708.5374.52,042.21973 TOTAL

Grades
752.8238.361.6144.05 stars
760.6456.2118.1460.1 .4 stars
392.2545.9114.5677.83 stars
113.1311.143.9290.62 stars
60.573.420.8175.3 .1 star
23.0110.01.6182.3 .Holiday villages
52.945.513.9112.1Not graded

Percentages
33.928.05.932.2TOTAL

Selectedlocaliti es
50,932.06.610.4Jerusalem
56.020.77.515.8West Jerusalem
43.947.65.53.0East Jerusalem
54.623.412.19.9Tel AvivYafo
37.520.07.335.2Haifa
21.023.42.852.8Elat
2.225.21.970.7Ashdod
8.1

24.4
36.7
15.0

1.7
2.0

53.4
58.6

Ashqelon
Beer Sheva

28.243.25.623.0Bat Yam
34.541.93.220.5Herzeliyya
18.825.13.552.5Tiberias
6.430.81.261.5Nahariyya
11.678.81.5Nazareth
15.641.93.638.9Netanya
16.613.52.167.7Arad and Dead Sea

10.512.41.875.3
area

Zefat
2.06.9


91.1Qiryat Tiv'on

ThousandsOTHER HOTELS
822.41970
907.61971
907.31972
870.1 .1973

< Hotels, pensions, rest houses and holiday villages.
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Electronic computers אלקטרוניים מחשבים
ומחוז סקטור כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשבים  י"ז/11. לוח

Table xvii/1 1 . Electronic computers by economic barnch, type of ownership and district
ממוצע

מספר
המחשבים מס'

31 עבודהמספרב~01> שכר
Numbersהמוסדית ofלמוע0קהמועסקים
computersשברשותם on 31 XII2 2הישירים בדצמבר

(ל''י)בדצמברמחשבגומל
CodeNumberNumberAverage
no.of:מזהofdirectlywage per

institutionsן;כל yp!זעיריםemployedemployed
withTotal

Thereof:persons2 inperson in
computerminiDecemberDecember2

computers1at.)
196415201964
196521291963

19675066166059301967
19686485258689461968
196996141651,0231,0081969
1970118176951,2961,0991970
1971": 1472291301,6231,2281971

19721873121981,8441,3511972
הכל 197321535923732,04831,7811973סך  TOTAL

כלכלי Economicענף branch
לחקלאות0005 ושירותיט 333Agricultureחקלאות and agr. services
וחרושת)12 (כרייה 6079תעשייה 611781,904Mining and industry
ומיס3 {}99687חשמל 2,357Electricity and water
ציבוריות4 וטגודות 442Buildingבגייה and public works
2123מסחר5055 :17

88 {} 1,555Commerce
ניידי72 דלא 11Realנכסי estate
ותקשורת6 אחסנה ,1621142021,801Transportתחבורה/ storage and

communication
פיננסיים70 2377661891,609Financialמוסדות institutions
563361,630Insuranceביטוח71
עסקיופ733 שירוו! 3048194221,944Businessלשכוח service bureaux
ממשלתיים800 מנהל .6723361,778Govtשירותי administrative services

מוסדות802804 ישראל, 45951,442Israelמשטרת police, National
והמוסד Insitutionsלאומיים and the
לאומי Nationalלביטוח Insurance Institute

של82 מנהל 7לשירותי ;'


1021,784Local authorities administra
המקומיות tiveהרשויות services

חינוך83 1444301801,528Educationalשירותי services
מדע84 5146791,855Scienceשירותי services
רווחה,85 בריאות, ,7118541,531Healthשירותי welfare, religion
ושירותים8789 דת andוסעד, public

ל.נ.מ,א. servicesציביריימ n.e.s.
Typeסקטור of ownership
1121921317691,785Privateפרטי

4467463101,847Histadruthהסתדרותי
מעורב וציבורי 1953לאומי '441391,761National A mixed public

מקומי 55שלטון


711,364Local authorities
3542ממשלתי :167591,799Government

Districtמחוז
3045285231,708Jerusalemירושלים

996192,055Northernצפון
3070502801,947Haifaחיפה
2029מרכז .191471,788Central

אביב 113190תל :1241,0221,779Tel Aviv
131610571,578Southernדרום

J Not including computers developed by the users. * Not
including mini computers. See deifnitions in Introduction.
J Data are for IX 1973; there were also another 1,681 persons
employed in work connected with computers.

לא 2 עצמי. מפיתוח מחשבים כולל לא 1
במבוא. הגדרות ראה זעירים; "מחשבים גולל
גט היו בנוסף ;ix ל193 מהיחסים הנתונים 3.
למחשב. קשורה שעבודתמ אחרים מועסקים 1,681
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לחודש עבודה ושעות חודשיים שכירות דמי גודל, לפי מחשבי0  י"ז/12. לוח
* כלכלי ענף לפי למחשב,

Table xvii/12.  Computers by size, monthly rental and monthly work hours per
computer, by economic branch 1

לחודש עבודה שעות ממוצע
גודל לפי ותחזוקהמחשבים שכירות למחשבדמי

sizeElectronic computers byאלפי) בדצמבר אחת Averageלמשמרת monthly work
סמל

C*nAm
hoursדולרים) per computer

^oueRentals and maintenance,גדול no.
perזעיריםקטניםבינונייםגדולים shift in Decemberוקטן זעירגינוני
LargeMediumSmallMini(thousand)Large, meMini

dium&small
19682233225459.62371968
19697244265674.42771969
197013214495838.62311970
19711727521301,261.22201971
19722329591981,618.02231972

הכל 732428672371,778.3225"סך 237SJ973  TOTAL
כלכלי Economicענף branch

לחקלאות0005 ושירותים 32.2140חקלאות Agriculture and agricultural services
וחרושת)12 (כרייה 11761106.7175תעשייה 317Manufacturing (mining and industry)
ומים3 12664.1258חשמל 504Electricity and water
י.4 . ציבוריות ועבודות ■■בנייה  ■227.3Building and public works

5055; דלאניידי72 ונכסי 304'341772.1מסחר 365Commerce and real estate
ותקשורת6 אחסנה 33114125.0206תחבורה, 407Transport, storageand communication
פיננסיים70 26366179.4245מוסדות 448Financial institutions
3317.7214ביטוח71 405Insurance
נתונים733 עיבוד 591519342.8228שירותי 373Data processing services
ממשלתיים800 מנהל 412220.7434Governmentשירותי administrative services

לאומיים802804 מוסדות ישראל, 11342.6משטרת 400[srael police, national institutions
לאומי לביטוח andוהמוסד the National Insurance Institute

המקומיות הרשויות של מנהל 21473.1שירותי 422Local authorities administrative
services

חינוך83 5830335.1226שירותי 346Education
מדע84 1146163.9400שירותי 346Science

ושירותים85,8789 וסעד רווחה בריאות, 12825.6164שירותי 355Health and welfare services and public
ל.נ.מ.א. servicesציבוריים n.e.s.

Not including 3 computers developed by the users.
Large  456, medium  443 and Small 318.

עצמי. מפיתוח מחשבים 3 כולל לא 1

.318 ובקטנים 443 כבינוניים ,456 גדולים במחשבים .2

f
a

#



יישום ל$י במחשבים, עבודה שעות  י"ז/13. לוח

Table xvii/13.  Computer work hours, by application
1973

Percentagesאחוזים

Computersמחשבים

גדולים
Large

בינוניים
Medium

קטנים
Small

זעירים
Mini

כולל 100.0100.0100.0סך 100.0GRAND TOTAL

הכל סך 38.651.857.8חשבונאות 28.2Accounting  total

כללית חשבונות 18.819.522.7הנהלת 17.8General accounting

בנקאית חשבונות 13.124.733.7הנהלת 4.8Accounting in bank

תקציבי 3.42.10.7ניהול 2.5Budgeting

3.35.40.8תמחיר 3.0Costing

הכל 19.28.45.1מינהלסך 14.3Administration  total

10.26.23.8משכורות 9.1Wages

אדם כח 2.71.00.6ניהול 2.4Manpower

ולקבלת לניהול דיווחים
החלטות

6.31.20.8 2.9Administration and decisiontaking

הכל 11.216.413.1משקסך 24.6Economic  total

1.92.45.4ייצור 5.4Production

5.05.35.1שיווק 10.6Marketing

מלאי 4.38.82.6ניהול 8.6Control of inventories

הכל והוראהסך 22.510.315.8מחקר 19.6Research and teaching  total

80.6;7.75סטטיסטיקה 4.0Statistics

ביצועים 4.60.40.1חקר 0.9Operational research

ומדעיים הנדסיים 7.34.013.7חישובים 11.9Engineering and scientific calculations

מחשבים 2.91.5הוראת 2.7Teaching computer science

הבל סך אחרות 8.513.18.1עבודות 13.3Other types of work  total
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Advertisements in the press בעיתונות מודעות

בעיתוגות מודעות  י"ז/14. לוח
Table xvii/14.  Advertisements in the press

Type of newspaper
and subject advertised

Indices
Base: 1965 ■

מדדים
100.0 גסי0:

1973 1972 1971 1970 1969

*|1III
~ £ £
"is = a*I
1965

העיתון סוג
ה:>ודעות ונושא

TOTAL

Type of newspaper
Daily Hebrew newspapers
Daily foreign languages newspapers
Major weeklies

Subject advertised
Food and cigarettes
Cosmetics, hygiene
Clothing and footwear
Automobiles and fuel
Household equipment, radio,
and television

Cinema, theatres, impressarios
Banks, finance and insurance
Government
Building
Family announcements
Vacancies and positions wanted
Other

(טור)אינץי) מסגרת מודעות שטוז
Display advertisements space (column/inches)

154.4 148.6 139.3 121.9

161.4 150.6 143.3 126.7

106.3 113.2 99.1 85.8
282.6 310.8 291.9 232.9

123.5 146.3 156.6 134.5

233.5 298.8 248.2 226.4
130.2 159.5 147.3 137.8

172.3 181.4 156.1 175.8

253.9 243.8 194.0 169.0

78.0 104.4 87.7 71.0
231.6 238.4 233.9 189.9

114.5 85.8 104.8 111.0

136.7 130.8 77.6 56.0
199.6 200.9 176.5 158.8

567.4 591.7 533.3 395.9

129.3 107.2 107.5 94.4

230.6130.8

177.7134.3
45.699.3
7.3242.2

נ 4.5147.5
5.0197.8
7.9157.2
8.7151.7
13.4190.9

23.486.8
9.5162.8
20.7142.0
10.993.1
12.8152.4

6.5332.5

97.3105.5

הכל סך
העיתון 0וג

בעברית יומית עיתונות
בלועזית יומית עיתונות

עיקריים שבועונים

המודעות נושא

וסיגריות מזון
והיגיינה קוסמטיקה

והנעלה הלבשה
ודלק מכוניות

וטלוויזיה רדיו בית, ציוד

ואמרגנים תיאטרוניט קולנוע,
וביטוח פיננסים ננקיס,

ממשלה
בנייה

משפחתיות מודעות
עבודה וביקוש הצע

אחר

לוח מודעות מספר
Number of classified advertisements

הכל 18.6429.8224.8264.7345.4466.8TOTALסך

בעברית יומית 15.4468.7251.8298.9387.5515.2Dailyעיתונות Hebrew newspapers

בלועזית יומית 3.2242.696.7102.9143.2234.9Dailyעיתונות foreign language newspapers
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ותקשורת תחבורה "ח. י פרק

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:

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 אויר נמלי המשירותי ודואר, מטענים

וכוי. נוסעים חנייה, נחיתה, אגרות
מהו נוסעים, .מהולכת פדיון ימית: הובלה

.אניות. ומהחכרת וכד' דלק מטענים, בלת

(כגון: בסיסיים נמל משירותי פדיון נמליס:
למט שירותים וכוי), רציף דמי ניתוב, אגרת

לנוסעים. ושירותים פריקה) (טעינה, ענים

מברקי!, דואר' משירותי פדיון דואר:
וכוי. טלפון שירותי

שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
"סל" נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
מחיריהם אשר מייצגים שירותים של מייצג

שוטף. באופן נבדקים

עבודה ושכר תעסוקה ג.

תעופה המשנה בענפי המועסקים. מספר
בסניפים המועסקים כלולים לא ימית והובלה
קואופרטיבים. חברי 'נבללו באוטובוסים בחו"ל.
המועס מספר כלל 1973 של האחרון ברבע
בגיליון רשומים שהיו העובדים כל את קים
אפילו בפועל עבדו לא אם גם המשכורת תשלום
המעביד ע"י להם שולם וששכרם אחת, שעה

ההשוואה. קרן וע"ח

ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
שהיו לעובדים המעבידים ידי על שולמו אשר
הדו"ח. בתקופת התשלום בגיליונות רשומים
המוחזרים סכומים בולל השכר אין ב1970 החל
מב לאומי, (ביטוח שונים ביטוח מוסדות ע"י
המע ע"י שנרכשו חוב איגרות או וכד') טחים

השכירים. להעסקת בקשר חשבונו על סיק

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
חברות של מוסכים גם ב1968 והחל הכרמלית,

האוטובוסים.

מזנון לשירותי פרט ישראל רכבת רכבת:
כולל  ב1968 החל הכרמלית); את כולל (לא

סדנאות. גם

להולכת אזרחיות ישראליות חברות תעופה:
אויר. נמלי ולהפעלת באויר .ומשאות נוסעים
ושי נסיעה סוכנויות אוירונים, בדק כולל לא

מטאורולוגי. רות
להולכת ישראליות חברות ימית: הובלה
אניות באניות. בים משאות ולהובלת נוסעים

כלולות. אינן דיג
שירותי לאספקת ומפעלים חברות נמלים:
נמלים, מנהלות לאניות, שירותים כגון נמל

מגדליאור.

דואר, סוכנויות דואר, בתי כולל דואר:
שירותי וטלגרף, טלפון שירותי חבילות, דואר

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 שבו במועד להתחשב מבלי
התקבולים את גם כולל הפדיון אלה. שירותים
באותו שונות פירמות בין שנעשו מעסקות
דהיינו השוק, במחירי ניתן והוא משנה, ענף
יוצא סובסידיות. כולל ואינו מיסים כולל הוא
תעופה המשנה בענפי הפדיון הוא הכלל מן
הנסיעות מס בפדיון נכלל לא שבהם וספנות,
(באמצעות לאוצר ישירות הנוסעים שמשלמים

הבנקים).

ידי על מתקבל קבועים במחירים הפדיון
מחירי במדד שוטפים במחירים הפדיון ניכוי
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מקורות
ותנועת, והפליקה הטעינה על הנתונים
רישום דו"חות על מבוססים בגמלים האניות
והנוס המטענים הארץ. בנמלי הנערכים יומיים
או האוניות עגינת תאריכי לפי נרשמו עים

הפלגתן.
הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים והאויר
הגירה". "תנועות  די 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
ובכניםתם 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
הופיעו בים מטענים תנועת על נתונים

.523 ע' '1973  24 בשנתון

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 ירוכזו והטלפון הדואר על הנתונים

התקשורת. משרד

אוטובוסים
חב של דיווחיהן סמך .על הוכנו הלזחות

האוטובוסים. רות
הת האוטובוסים של המסחרית המהירות

הלשכה. ע"י שנערך שוטף מסקר קבלה

לא ימית והובלה תעופה המשנה בענפי
בענף בחו"ל. סניפים עובדי של שכרם כלול
הקואופר חברי של שכרם כלול האוטובוסים

טיבים.

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
394 מס' מיוחד פרסגם ראה ההגדרות של יתר

■ המבוא). בסוף רשימה (ראה

ותעסוקה שכר
מקורות

הענף בכל והתעסוקה השכר על הנתונים
את הכולל דו"ח על מבוססים י"ח/2) (לוח
ממד הענף בכל המועסקים ומספר השכר נתוני
המעסיקים כרטסת על המבוסס 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

ונמלים ימית הובלה
הגדרות

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
(במידות האניה נפח (Registered Tonnage
תפוסה=100 טון 1 של ביחידות המבוטא נפח)

מעוקב. רגל

.(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מסים' תשלום לצורך האונייה 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: מהתפוסה הופחת
מעוקב. רגל 100 = טון 1 של ביחידות כן
בין תקנות לפי נעשית התפוסה מדידת

לאומיות.

אשר בטונות 'jpwTi : (Deadweight) מטמס
במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה האניה
ואשר הסנזנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
המסומן המעמס לקו עד האניה את מוריד

: ..... עליה..
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לאעירתיימ בכבישים תנועה

מקורות

נבחרים כביש בקטעי תנועה נפח
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
לתחבורה, המחלקה של פנימיים בפרסומים

.424 מסי מיוחד ובפרסום
אחת מבוצעת הספירה 1970 בשנת החל
חודשים לשלושה אחת במקום חודשים ל4
במקום שנה ל^ אחת מסויימים ובקטעים אז עד

אז. עד לשנה אחת

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'
לשנים האומדנים התקבלו השנים, במשך השתנו
כלי מספר הכפלת ע"י ,(1965 שנת (עד הבאות
השנתי, בממוצע סוג מכל האזרחיים הרבב
סוג י 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. דאז'

מסקר הנתונים התקבלו 1969 בשנת החל
שוטף. באופן שנערך ארצי קילומטראז'

חישוב שיטות
הרישוי בתחנות נערך אשר זה, בסקר
כלי של. השנתיים המבחנים מבוצעים בהן

משאיות
ואילך 1972 לשנים י"ח/18 בלוח הנתונים
שנה רבע מדי שנערך שוטף ,םקר על מבוססים
אוכלוסיית מתוך משאיות כ200 של מדגם על
טון, 2.5 מעל המורשה שמטענן המשאיות
תמורת נוסעים או מטענים הובלת הוא ועיסוקן
על מידע כוללים הנאספים .הנתונים תשלום,
והבס וכדי) טון/ק"מ (טונאז', הפיסית התפוקה
המשאיות של פעילות ימי על וכן (פדיון) פית
חקירת על מבוססים הנתונים הענף. וארגון
ימים, שלושה במשך משאיתו פעילות על הנהג
בפועל פעילות לימי האומדן תיקון כדי תוך

הנתונים. לקבלת שקדם השבוע במשך
1970/71 ,1966/67 ,1961 לשנים הנתונים
בשנים שנערכו חדפעמיים סקרים ,על מבוססים
המשאיות ענף פעילות על דיווחים והכילו אלו
רשימת (ראה טון 2.5 מעל המורשה שמטענן

המבוא). בסוף פרסומים
הופיעו 1970/71 סקר מתוצאות נתונים

.485481 ע"ע ,1972  23 בשנתון

כבישים

עבודות מחלקת בדיווחי הנתונים מקור
המקו והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

מיות.
מיוחדים סקרים על מבוסם י"ח/19 לוח
לסטטיס המרכזית והלשכה מע"צ ע"י שנערכו
ב1972. נערך האחרון לשנתיים; אחת טיקה

מנועיים רכב 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 פיתט
המבוא). בסוף רשימה (ראה 462 מס' מיוחד
בשנתון הופיעו המוניות פעילות על נתונים

.480 y ,1972  23
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נהגים

והגדרות מקור
על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד ידי

התחבורה. במשרד הרישוי אגף

הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
רשיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
ישראל במדינת הוצאו אשר אזרחיים נהיגה
.האוכלוסיה הדיווח. שנת בסוף בתוקף היו ואשר
צבאיים נהיגה רשיונות בעלי כוללת אינה
נהיגה רשיונות בעלי כוללת אינה וכן בלבד,
החזיקו אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים

הדיווח. שנת בסוף בלבד, זמניים רשיונות

בעל ומעלה 18 מגיל אדם כל הוא נהג
בתוקף היה אשר ישראלי אזרחי נהיגה רשיון

הנסקרת. השנה בסוף

סוגי את קובעת הרשיון דרגת הרשיון. דרגת
מאחר לנהוג. הרשיון בעל מורשה בהם הרכב
במספר נהיגה המרשות רשיון דרגות שקיימות
הרשיון, דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב, סוגי
לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים מן חלק
לנהוג. מורשים הם בהם הרכב כלי של השונים

השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי
רשימה (ראה 450 מם' מיוחד פרסום ראה

המבוא). בסוף
הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים על נתונים

.547 ע' ,1973  24 בשנתון הופיעו

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 שעדיין מאחר שלימה.
אין התנועה, בספירות הבינעירוניים הכבישים
הלא הקילומטראז' אומדן את מייצג זה נתון

במלואו. עירוני

1וג>0 תאונות
סטטיסטי בדו"ח הוא הנתונים מקור
תאונת כל עמר ישראל משטרת שממלאת
ידה. על ונחקרת הנרשמת נפגעים עם דרכים
נפ עם דרכים תאונות כוללים אינם הנתונים
בלבד, צבאיים רכב כלי בהן שמעורבים געים
רכב מעורב בהם תאונות כוללים כן אולם

דגל. הולך או אזרתי רכב עם צבאי
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פרסומ>0

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 לאעירונ"ם בכבישים
11 חלק (19641968)

נתונים התעבורה/ בענפי ותשומת 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 לאעירונ"ם שים
וו. חלק

.(31.12.1969 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (329)
(19631970) בינעירוניים בכבישים התנועה (346)

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (352)

(1970) תפעוליים  פלסיים
2 חלק  (1970) נפגעים עם דרכים תאונות (361)

1 חלק  (1970) נפגעים עם דרכים 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
(31.12.1970 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (400)

(1970/71) משאיות סקר (411)

ו חלק  (1971) נפגעים עם דרכים תאונות (414)

(19631972) בינעירוניים בכבישים התנועה (424)
ו חלק  (1972) נפגעים עם דרכים תאונות (426)

0 חלק  (1970/71) משאיות, סקר (430)

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (432)
(1972) פיסייםתפעוליימ

וו חלק  (1971) נפגעים עם דרכים תאונות (445)
(31.12.1972 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (450)

(31.1^1973 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (462)

טכ;יים פרפומיפ
סטטיסטיות בסדרות 'מגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

מיוחדים פרסוטיפ

(מאי בישראל הדרבים תאונות של סטטיסטיקה (2)
(1950 דצמבר עד

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (11)
(1951 ; 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 דרבים תאונות (80)

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

(1958) בישראל דרכים תאונות (93)
(1958) בדרכים מטענים הובלת סקר (98)

(1959/60) ישראל דואר (103)
(1959) בישראל דרכים תאונות (106)
(1960) בישראל דרכים תאונות (116)

(1960) ישראל דואר (118)
(31 וו; 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)

במרס 31 ליום (מצבר. 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)

transport and ה0!001!וזטוחוח0€ 498



פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
Table xviii/1.  Development of transpotr and communication  physical data

אורך
דרכים
סלולות
Length
of roads

רבב בלי
מנועיים
הבל סך
Motor
vehicles
total

:nrnThereof:

נהגימ
Drivers פרטיות מכוניות

Private cars

ורכב משאיות
סגור מסחרי
Trucks and

closed
commercial
vehicles

אוטובוסי:
buses

ציבוריים 1

Public

חודשי ממוצע
Monthly
average

קילומםראז'
Kilometrage

Km. SpאלפיםThousandNo. 'Otfמיליונים
Million

אלפיס
Thousand

1949

1950

195134.19.613.61,42288.0

195238.010.614.71,57379.0

195341.612.015.61,67079.0

195444.012.916.31,66281.0

195546.814.117.11,69482.0

195650.815.718.41,70182.0

1*957 56.117.6 .  20:1 1,79092.5

195820.420.41,924110.0

195963.120.420.42,011122.8

196069.624.021.52,097129.2

19616,67580.429.423.22,199155.3

19626,87493.537.525.32,303Iif8.2

19637,150111.146.928.02,415179.4

19647,702134.260.631.92,605208.1

1965§7,904171.480.641.52,780230.1

19668,371181.088.845.02,935241.4284.8

19678,518193.196.647.33,004243.1311.8

19688,697209.8107.849.83,120261.7346.2

19698,961239.5131.357.63,288292.5387.9

1970§9,712266.2147.866.03,654313.5439.3

1971§10,005296.2171.072.84,008355.0492.7

197210,314327.9197.479.74,180387.9543.3

1973370.9233.988.34,330592.6

IDC 1972
IDC 1973

290.4
293.6
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
(המשך)

דרכים תאונות
Road

accidents

דרבים בתאונות נפגעים
Casualties in road accidents

רכבת
Railways

שהגיעו אוניות
ships arrived

הכל סך
Total

הרוגים מזה:
Thereof:
killedPassengers

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

האניות תפוסת
שהגיעו ■

Tonnage of
ships arrived

.ThousandNoאל8יפNumberמספר 'Dttט.ר.ן אלף
Thousand n.r.t.

19491,0085201,7952,534

19503,1323,8752281,5577791,5483,088

19513,7324,7512121,7779171,4332,844

19523,8885,0362282,2658881,1662,336

19534,0355,0561742,5361,0801,2532,420

19544,6915,9121843,0601,2991,3992,554

19555,1926,4321343,3911,3771,4882,051

19566,2497,8431554,5651,5341,3562,611

19577,0678,8732194,6571,8381,5583,000

19588,09710,2692074,7061,6811,5143,067

19598,25510,7382004,8371,9441,6323,031

19608,35610,5421764,3861,9491,7883,187

19618,79011,1622443,5041,9631,9443,540

19629,23912,1232505,0152,7622,0213,958

196310,65614,1132895,0583,3382,0204,241

196411,86916,0253254,9622,2802,0694,320

196511,35615,4743364,9212,6392,1904,589

196611,23415,5452974,5342,4242,3104,838

196710,82615,0393764,0702,2922,3724,528

196811,19715,7844074,1482,9842,9205,064

196912,24317,4594393,8193,2013,1065,164

197013,35519,5265294,1173,4192,9515,174

197114,75721,006(623)4,2323,2003,0045,280

197215,30322,0116514,4303,1363,1445,478

197314,60621,7306834,0723,4753,1026,287

IIX 197211,26416,2304543,4092,3172,2903,990

IIX 197311,77017,4095333,4652,5352,4724,304
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Table xviii/1 . Development of transport and communication  physical data
(cont.(

בנמלים המטענים תנועת
Movement of freight importsנוסעים

נכנסים

טלפון מכשירי
Telephones

שיחות
Calls

בינלאומית אויריח הובלה
International air transport

נטענו
Loaded

נפרקו
Unloaded

ויוצאים
הים בדרך
Passengers
arrived and
departed
by sea

מקומיות
ובינעירוניות
Local and
trunk calls

בינלאומיות
International

נחיתות
Landings

נוסעים
שהגיעו
ושיצאו

Passengers
arrived and
departed

טונות אלפי
Thousand tonsאלפיםThousandפמ מיליוני

Million m.p.
אלפים

ThousandNo. אלפיםמס'
Thousand

2241,07025.835.82,20591.8

2131,43528.3§63.814.62,272116.6

2091,590114.734.62,955166.0

2301,12239.81,66361.3

3671,23059.045.11,59063.4

1,40261.857.21,34969.0

6271,53891.666.0110.119.21,37376.8

7171 473104.172.41,59286.8

8421,56280.01,517101.4

7791,64190.42,229143.4

1,0911,88191.4102.32,458167.7

1,1792,03599.3117.6255.9§41.62,926225.5

1,0612,154141.6134.23,351292.2

1,1062,401201.3155.83,461320.9

1,3192,296247.13,883409.3

1,4082,479241.7227.0539.297.94,401429.4

1,8372,470255.8270.2629.0107.54,765485.8

2,0312,578238.4316.9675.3138.94,904579.9

2,3112,417:42.7358.5750.6197.15,738620.6

2,9013,425168.9419.1885.4316.37,370969.6

3,0673,560144.3474.81,058.6§687.28,844985.4

3,3364,261125.9525.6§1,240.0§925.09,0791,050.3

3,3634,668163.5586.5§1,440.7§1,209.410,0551,498.4

3,5214,900174.3642.81,642.91,400.411,1411,712.9

3,2345,632172.5698.81,831.310,9571,621.8

2,6753,533132.88,4841,363.5

2,6334,212158.68,5581,389.2
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ענף לפי עבודה, יהוצאות שכר מועסקים,  י"ח/2. לוח
לחודש ממוצע

שנהענף

ft
E3
O

£ S

a

n
r
a
n

s
eI
n 3

§11
g* ■g

^0 0gg a

י* CO
5 a g

3£o £■

c JliS a
8 si
£ Is

>

אלפים
Thousandsל"י .ILמיליוני millionל"יIL.

197157.067.084.11,1751,474

197259.680.2101.01,3431,693

הכל IIXסך 197259.579.299.81,3301,675

IIX 197361.0103.4130.11,6952,133

בדרכים: נופעיט הולכת
197114.420.025.41,3811.758

רכבות אוטובוסים, שירותי
197215.231.124.71,6172,039

ומוניות תחתיות
197315.71,8732,303

197112.316.621.11,3461,718

אניות סוכני ימית, הובלה
197212.219.324.61.5732.006

נמלים ושירותי
197311.324.934.12,2033,019

19715.65.06.18981,098

ועמילות נסיעות סוכני רכבות,
19725.86.07.41,0361,278

מכס
19735.97.49.21,2481,552

19715.58.510.01,5551,834
שדות ושירותי אוירית הובלה

19726.09.811.81,6321,958
תעופה

19736.42,0232,376

19713.53.44.29791.197

נוסעים הולכת משאיות: 19724.04.15.31,0201,314שירותי
מטענים והובלת

19734.31,1841,455

19711.11.11.39641,114

אחסנה
19721.31.31.51,0361,180

19731.21,1251,339

197114.612.416.08511,094

ותקשורת דואר
197215.015.019.39971,287

197315.922.127.61,3901,733
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Table xviii/2.  Employed persons, wages and labour expenses, by branch
Monthly average

1
£ £
u
0 £±/כי
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l'>

S3 g l.

sa£|£ si *5 .c "

SBi |
 io

YearBranch

הבסיס  1970מדדים 100;Indices  base

121.8 103.3121.9114.9118.31971

145.8 108.0146. S131.3139.11972

144.0 107.8144.7130.0134.411X 1972
TOTAL

188.1 109.9188.7165.7171.1I1X 1973

137.0 108.2125.3126.6115.81971
Passenger road transport :

169.3 114.1143.5135.8134.31972
bus services, railways,

117.8157.3151.71973
underground and taxis

105.1 97.5115.5107.8118.41971

122.2 97.1134.2125.8138.21972
Sea transport, shipping

157.9 88.8186.3176.2209.91973
and port services

112.5 101.1114.1111.3113.01971

136.2 106.1138.0128.3130.31972
Railways, travel agents

168.9 108.2170.4154.6158.21973
and customs agents

145.5 110.4141.8131.8128.41971

167.2 120.9167.1138.3138.21972
Air transport and airport services

129.6171.4167.71973

111.4 95.8114.0116.0118.81971

134.7 111.4145.2120.9130.31972
Truck services : passenger and freight

118.3140.3144.31973
transport

114.0 102.6115.6111.1112.61971

140.5 118.0 140.5119.4119.3 1972
Storage

113.0129.6135.41973

120.1 103.7121.0115.8117.41971

144.4 106.3146.1135.6137.31972
Posts and communication

213.4 112.5208.4189.1185.01973
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת תפוקה מדד*  י"ח/3. לוח
Table xviii/3.  Indices of output and labour input in selected branches

דואר
Posts

נמליס
Ports

ימית הובלה
Sea transport

תעופה
Aviation

רכבת
Railways

אוטובוסים
Buses

Revenue at current prices שוטפים במחירים P'75
116.4130.6
128.8154.4
149.2192.1
178. 5234.1
239.7306.1
175.3229.5
237.4300.5

Revenue at 1968 prices

101.3130.3
116.9148.8
125.7169.8
130.1202.0
139.6216.5
129.1198.0
143.7213.1

Employed persons

106.4106.1
113.6110.6
112.5114.7
110.4117.7
106.3124.5
110.6116.9
111.2121.7

Labour expenses

109.1107.7
140.0125.6
188.3150.6
193.5181.8
290.8259.4
187.7179.5
290.0249.9

Avetage wage per employed p

101.0100.9
116.3112.3
148.7129.0
162.0151.1
248.9210.5
155.6150.2
250.3207.0

121.1
138.9
197.7
260.0
307.9
254.5
304.8

99.7
100.7
102.2
100.5
90.7

114.1
129.0
155.0
190.7
240.9

107.4
119.7
167.6
211.0
253.8
220.1
246.0

107.9
124.0
161.9
183.9
211.8
189.3
199.6

118.5
135.7
152.2
165.9
176.7
166.6
177.5

118.3
155.9
236.7
275.8

274.8
349.1

99.7
108.9
147.1
153.9
193.7
151.4
185.0

1969106.7105.7
1970115.5123.9
1971148.0140.7
1972186.4147.6
1973204.2171.8

IIX 1972184.6147.8
IIX 1973214.8169.2

1968 במחירי פדיון
1969106.7104.2
1970109.7111.8
1971121.2110.6

§ 1972128.3110.0
1973124.2116.3

IIX 1972129.5109.8
IIX 1973130.8113.5

מועסקים
1969103.8100.3
1970108.099.4
1971113.696.4
1972117.893.3
1973122.192.7

IIX 1972124.893.4
IIX 1973121.692.9

עבודה הוצאות
1969107.5102.2
1970136.9108.4
1971168.2129.4
1972204.1146.3
1973236.7175.6

I1X 1972198.6144.6
IIX 1973250.8201.5

למועסק עבודה שבר
1969103.9102.0
1970121.1111.0
1971137.3§132.9
1972161.5§155.9
1973190.5190.9

IIX 1972161.6152.6
I1X 1973198.4176.3

למועסקהוצאות ממוצע Averageעבודה labour expenses per employed person

1969103.5102.199.9114.4102.6101.6
1970126.7109.0114.2128.0123.3113.4
1971148.1134.3155.5151.6164.0131.3
1972170.1§156.9166.3189.8175.4154.5
1973202.4189.5203.7265.3259.7208.1

IIX 1972169.5155.0165.0169.8153.5
IIX 1973207.8178.5196.2260.8205.2
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Sea transport ימית הובלה

אגיה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות/  י"ח/4. לוח

/Tablexviii4.

End ofyear

■ Ships, tonnage and dead weight of the merchant fleet, by type
of ship

שנה טוף

Type of ship 1973 §1972 §1971 1970 '1965 1960 1956 אניה סוג

Number o f ships אניות מספר

TOTAL

Passenger ships

Cargo ships

Refrigerating ships

Tankers

108

2

73

8

25

110

2

73

11

24

116

2

79

11

24

110

2

79

13

16

103 50 30

נוסעים 458אניות

משא 224175אניות

קירור qאניות

4411מיכליות

הכל סך

Gross tonnage כוללת noisn

TOTAL

Passenger ships

Cargo ships

Refrigerating ships

Tankers

1,923,462 1,912,818 1,899,838 1,437,594 834,960 288,387 135,731

14,296 14,296 14,296

769,886 832,241 784,492

65,712 76,470 76,470

1,073,568 989,811 1,024,580

נוסעים 33,91242,73086,94814,296אניות

משא 67,292204,727496,918793,148אניות

קירור אניות
49,92389,304

34,52740,930201,171540,846מיכליות

הכל סך

Dead weight onvn

הכל 174,919374,1791,111,5542,411,8383,344,0383,309,6873,398,089TOTALסך

נוסעים 19,70220,38831,0702,5702,0232,0232,023Passengerאניות ships

משא 102,359291,982695,0311,275,6001,284,4541,310,6851,231,920Cargoאניות ships

קירור אניות
51,708101,23389,63889,63877,720Refrigerating ships

52,85261,809333,7451,032,4351,967,9231,907,3412,086,426Tankersמיכליות

> Since 1965 includes data on Israeli ships under foreign lfag. בדגל.זר, ישראליות אניות על נתונים כולל ב1965 החל 1
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גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות  י"ח/5. לוח
Table xviii/5.  Israeli merchant ships, by age

שנה Endסוף ofyear

19721973Agei§1971§960196419651970]1956גילי

2מספר ofshipsאניות 2Numb ei

הכל 305093103110116110108TOTALסך
שנים 2 102021296101117Upעד to 2 years

3*216185131412634
595634504141444559
1014221619363629301014
1519311114151391519

ומעלה שנה 208533

1

120 years and over

בוללר Grossתפוסה tonnage

הכל 135,731288,387709,031834,9601,437,5941,899,8381,912,8181,923,462TOTALסך
שנים 2 52,638117,360181,364256,193291,935662,322669,416550.122Upעד to 2 years

3410,026113,720168,25762,351269,940284,760300,214293,52334
5911,28717,337285,319409,522447,475505,953544,677679,30059
101410,0069,14849,85682,630371,700366,455293,261306,4441014
151912,2837,1872,4242,42456,54480,348103,93483,7101519

ומעלה שנה 2039,49123,43521,81121,8401,31610,36320years and over

1 By year of completion of the ship.
2 Since 1965 includes data on Israeli ships under foreign flag.

האניה. בניית גמר שנת לפי 1

זר. בדגל ישראליות אניות כולל ב1965 ההל 2

הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון י"ח/6. לוח
Table xviii/6.  Revenue and labour input in sea transport

שוטפים Atבמחירים current prices

196519691970197119721973

ספנות 999111111Shippingהברות companies

לי) (מיליוני הכל 1,377.01,631,4REVENUE§594.1735.91,047.7§353.0פדיוןסך TOTAL (IL. milion)

מטענים 1,010.01,232.7From§443.8584.4758.8§246.1מהובלת freight
נוסעים 53.822.910.012.716.515.3Fromמהולכת passengers
אניות 330.7338.8From§46.6118.7133.9270.2מהחכרת chartering of ships

19.844.6From§6.58.77.66.0משונות miscellaneous

הכל עבודהסך 64,24380,12590,598108,832133,915LABOURהוצאות EXPENSES  TOTAL
לי) .IL)(אלפי thousand)

יבשה 12,91215,76519,21223,99627,444Landעובדי workers
ים 51,33164,36171,38684,830106,471Seaעובדי workers

ממוצעות עבודה 9021,3751,5391,8222,2813,191Averageהוצאות monthly labour expenses
(ליי) לחודש perלמועסק employed person (IL.)

הכל סך  5,9334,8554,9064,9794,8924,417EMPLOYEDPERSONSמועסקים TOTAL
יבשה 1,2701,0271.1311,2681,2971,323Landעובדי workers
ים 4,6633,8283,7753,7113,5953,094Seaעובדי workers

ישראלים :3,0892,3002,2202,0892,2111,939Thereofמזה: Israelis
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Ports נמלים

הנמליס של עבודה ותשומת פדיון  י"ח/7. לוח
Table xviii/7.  Revenue and labour input in ports

1973 1972 1971 1970 1968

il. million  at current prices שוטפים במחירים  לירות מליוני
REVENUE  TOTAL

Thereof: from freight services
from basic port services

REVENUE TOTAL
Thereof: from fireght services

from basic port services

REVENUE TOTAL
From freight services
Thereof: from mairne services
From basic potr services
From services to passengers
From storage

REVENUE  TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services

from basic port services
From services to passengers
From storage

Employed persons
Averages monthly wages per
employed person (IL.)

Average monthly labour expenses
per employed person (IL.)

156.4201.4233.4279.2375.0
129.5177.3205.0241.0323.7
11.512.113.916.722.7

1S68Atבמחירי 1968 prices

156.4§182.9§196.7§203.4218.4
129.5§158.8§171.2§172.8184.6
11.512.111.912.514.4

Indicesמדדים

שוטפים Atבמחירים current prices

100.0128.8149.2178.S239.7
100.0137.0158.4186.1250.0
100.0134.2155.1181.0236.8
100.0105.5120.7145.0197.2
100.081.8109.0132.1199.5
100.0211.2246.9328.3615.8

1968 pricesAtבמחירי 1968

100.0§116.9§125.7§130.1139.6
100.0§122.6§132.2§133.5142.5
100.0§119.4§128.7§129.5140.7
100.0105.5§103.6108.8125.6
100.081.8§103.6§123.6142.3
100.0§209.8233.2§250.4187.7

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

5,7396,5226,4566,3346,431
9061,0541,3471,4682,255

1,1001,3561,8061,9292,857

הכל סך  פדיון
למטענים משרותים מזה:

בסיסיים נמל משירותי

הכל סך  פדיץ
למטענים משירותים מזה:
בסיסיים נמל משירותי

הכל סך  פדיון
למטענים משירותים

משינוע מזה:
בסיסיים נמל משירותי
לנוסעים משירותים

מאחסנת

הכל סך  פדיון
למטענים משירותים

משינוע מזה:
בסיסיים נמל משירותי
לנוסעים משירותים

מאחסנת

מועסקים
בחודש למועסק שכר ממוצע

(ל"י)
למועסק עבודה הוצאות ממוצע

(ל"י) בחודש

Indices nnnn

100.0113.6112.5110.4112.1Employedמועסקים persons
למועסק שבר 100.0116.3148.7162.0248.9Averageבחודשממוצע monthly wages per

employed(ל"י) person (IL.)
עבודה הוצאות 100.0123.3164.0175.4259.7Averageלמועסקממוצע monthly labour expenses

(ל"י) perבחודש employed person (IL.)
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בנמלי ונוסעים מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אניות תנועת  י"ח/8. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ

Table xviii/8.  Movement of ships (excl. oil in bulk tankers), height and
passengers in Israel ports and the share of the Israel flag in //

1973 1972 1971 1970 1965 1951

enהאניותתנועת t of shipsMove m
האניות! 21,37022,1902,9513,0093,1663,083NUMBERמספר OF SHIPS'

חיפה 1,1681,7251,7361,7231,7261,701Haifaנמל Port
אשדוד 71,1271,1641,3181,276Ashdodנמל Port
אילת 5488122122106Elatנמל Port

של נטו 22,44024,5895,1745,2805,4786,283NETהתפוסה REGISTERED TON
שהפליגו NAGEהאניות OF SHIPS DE

ט.ר.נ.) PARTING(אלפי (thousand

חיפה 22,02623,8563,3393,4093,4534,069נמל
N.R.T.)
Haifa Port

אשדוד 201,6511,6441,7781,948Ashdodנמל Port
אילת 114184227247266Elatנמל Port

מחויל Shipsאניות from abroad
האניות 1,2031,7842,2032,3252,0992,209Numberמספר of ships

המטע (אלפיתנועת afficטונות)ים (thousand tons)eight trF1
הכל 21,58922,4734,2734,6694,9155,577UNLOADINGפריקהסך  TOTAL

חיפה 1,3202,1733,1403,3143,3333,876Haifaנמל Port
אשדוד 199331,0571,2821,337Ashdodנמל Port
אילת 54200298300364Elatנמל Port

הכל 221821,8363,3453,3613,4693,317LOADINGטעינהסך  TOTAL
חיפה 1931,5671,1061,1329821,003Haifaנמל Port

אשדוד 41,9011,8422,0811,907Ashdodנמל Port
אילת 232338387406407Elatנמל Port

Passengertrהנוסעיםנתנועת aff ic 3

הכל סך  114,745257,100125,296163,421174,605172,106PASSENGERSנוסעים  TOTAL
93,691132,04969,14986,13091,04688,061Arrivingמגיעים
21,054125,05156,14777,29183,55984,045Departingמפליגים

של ישראלחלקו Share(אחוזים)דגל of Israel flag (percentages)
 המטענים 18.140.938.335.932.628.4FREIGHTתנועת TRAFFIC  הכל TOTALסך

 18.951.146.442,837.433.0Unloadingפריקה
12.427.328.026.425.820.5Loadingטעינה

 הנוסעים תנועת
הכל סך

32.227.122.223.016.3PASSENGER TRAFFIC 
TOTAL

34.427.923.424.818.6Arrivingמגיעים
29.826.220.821.113.8Departingמפליגים

1 Including traffic between Israel ports.
2 Incl. movement in Tel Aviv and Yafo potrs.
3 As from 1963 including visits on cruises.

הארץ. נמלי בין אניות מעבר כולל 1
ויפו. אביב חל בנמלי תנועה בולל 2

סיור. באניות ביקור כולל ב1963 החל 3
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Civil aviation אזרחית תעופה

האווירית הפעילות  הישראליות התעופה חברות  י"ח/9. לוח
Table xviii/9.  Israel aviation companies  air operation

19721973Unit§1950196019651970יחי7ה

1 הכל סך  בודדות 3,8656,1739,95711,762numberSINGLEFLIGHTSמספרטיסות  TOTAL'
4751,8643,1846,0247,3327,275Internationalבינלאומיות

2,0012,9893,9334,430Local*מקומיות

הכל הטיסותסך ק'ממרחק 8,93517,79933,08835,076thousandאלפי km.FLIGHT DISTANCE  TOTAL
1,7717,87316,19530,82131,98233,077International''בינלאומיות

1,0621,6042,2673,094Local..מקומיות
בתשלום הבינלאומיות הטיסות Distanceof'י1,6917,53115,45529,47131,10632,423מרחק international revenue lfights

הכל סך  טיסה שעות
בינלאומיות

21,55529,53558,75060,341numberHOURSFLOWNמספר  TOTAL
6,56017,25023,46743,42244,79346,692International

Local"4,3056,06815,32815,548מקומיות

הכל סך  בתשלום טיסה 20,37128,27256,44758,882REVENUEשעות HOURSFLOWN TOTAL
43,62945,717International'6,25016,26122,41641,501בינלאומיות
4,1105,85614,946J"מקומיות 5,253"Local

הכל סך  נוסעים
בינלאומיות בטיסות

140.6492.0884,01,186.0thousandPASSENGERSאלפים  TOTAL
.15.546.7306.0546.3802.2816.5In international lfights

מקומיות 93.9186.0337.7383.8In*בטיסות local lfights

הכל סך  בתשלום נוסעים
בינלאומיות בטיסות

195.8468.9816.71,083.5thousandREVENUEאלפים PASSENGER  TOTAL
14.7111.4288.3501.9742.2749.5In international lfights

מקומיות In"84.4180.6314.8351.3בטיסות local lfights
בינלאומיות בטיסות בתשלום: ק"מ / 49.7413.51,331.42,531.23,550.13,490.5millionמיליוניםנוסע .Revenue passenger / km. : international 

מקומיות local"26.250.492.8113.8*בטיסות

בטיסות ודואר 2,7887,79022,315tonsFREIGHTטונותמטענים AND MAIL IN INTER
הכל סך  בינלאומיות

דואר בתשלום: מזה
NATIONAL FLIGHTS  TOTAL

50240483745746738"Thereof revenue : mail
2 2782,1996,55620,39820,40434,466freight2מטען
בתשלום ק"מ / מיליוניםטון .647150332425454millionPaid ton / km.

' A single International lfight is a flight in one direction; a local
lfight is denned as a lfight inboth directions, i.e. from the start
airport and back. * Including excess freight of passengers.

אחת מקומית טיסה אחד; בכיוון בטיסה מוגדרת אחת בינלאומית טיסה 1

וחזרה. הייעד לגמל המוגא מנמל דהיינו ביוונים, בשני מוגדרת

c
0
C

o<
נוסעים. של עודף מטען כולל 2 io



ובשירותי האוירית בהובלה עבודה והוצאות תעסוקה פדיון/  י"ח/10. לוח
אויר נמלי

Table xviii/10.  Revenue, employment and labour expenses in air transport
and airport services

o
11
IT)
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e
ou
נד
c
o

o
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c
a

Unit 1973 §1972 1971 1970 1965 1964 יחידה

Atשוטפיטבמחירים current prices

ל"י .133.8159.4353.1494.4622.8748.9ILמיליוני millionREVENUE TOTAL
107.5129.4267.6373.5494.9526.5From passenger

"16.119.061.375.583.3160.7From freight and mail

10.211.024.245.444.661.7"From other services

1963 במחירי
At 1963 prices

במחי
prices

1988 י
At 1968

לי .144.2179.3.36S9477.6542.6622.6ILמיליוני millionREVENUE  TOTAL
118.5150.7274.7352.2414.3418.2Thereof: from passengers
15.519.367.081.687.7156.0from freight and mail

הכל סך  פדיון
נוסעים מהולמת

ודואר מטענים מהובלת
אחרים משירותים

הכל סך  פדיץ
נוסעים מהולכת מזה:

ודואר מטענים מהובלת

הכל סך  2,2452,4534,1884,6975,1215,455numberEMPLOYEDמספרמועסקים PERSONS  TOTAL
תעופה בחברות

אויר 'בנמלי

1,803

442

1,977

476

3,494

694

3,935

762

4,150

971

4,283

1,172:In aviation companies
At airports

בחודש למועסק ממוצע שכר
תעופה בחברות

785ל"י

860

862

935

1,197

1,290

1,617

1,724

1,692

1,817

2,129

2,295

IL.AVERAGE MONTHLY WAGE PER
EMPLOYED PERSON

In aviation companies
אויר 4765597259991,1591,526Atבנמלי airports

הכל סך  עבודה ל*יהוצאות .25.430.470.9107.6125.4ILמיליוני millionLABOUREXPENSES  TOTAL
תעופה '22.4בחברות 26.764.297.5110.1In aviation companies

אויר 3.03.76.710.115.2Atבנמלי airports
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ERRATA

Columns do not include title columns

A line is only a line of data

Should readPirntedLine from the topColumn _

from left to rightPage

51.057.027547
one year3 yearsheading1135
16,6271,627256156
13,05213,552135171
24,197_132171

27  2727 27 377,8,9189
361,237359,91891208
19.610.6244211

between columns 3 and 4in column 3416, 183034229
2.43.4bottom8271

_. __ .23.223.8132273
17.616.7168283

PREMISESPROMISES8title column285
23.522.3347287
265245248287
27.039.9383290
5.14.4417290
34.024.062292
24.117.9125293
533.1533.7bottom3310
28929895427

197311973heading9430
■ 1973 11973heading1, 4, 7, 10431

1,091109.145439
161,88061,880202454
3443244456
23.63.6bottom2458
6,0986,431191507
106.3112.1221507
6,5876,456193507

151.193515
1973IVIII 1973heading1522

1,374.3374.3137582
82882.894675
454452256686
20620013688
3,20031,20061717
1,9684,968332717
37.636.7103731



ומחו"ל לחו"ל  ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת  י"ח/11. לוח

Table xviii/11 .  International air traffic of passengers, freight and mail

194919501960119651970197119721973

(מספר) שנחתו 2,2052,2722,9264,7659,07910,05511,14110,757Aircraftמטוסים landing (no.)

הכל סך  נוסעים
(אלפים)

91.9116.6223.4554.41,189.61,439.21,945.61,874.7PASSENGERS  TOTAL
)thousands)

69.782.8111.6265.6603.3833.8987.3956.4Arrivedהגיעו

22.233.8111.8288.8586.3805.4958.3918.3Departedהמריאו

הכל סך  מטענים2
(טונות)

4591,9463,5169,77130,710 :37,00341,75348,875FREIGHT* TOTAL
)tons)

2931,4101,4864,34813,528נפרקו 115,43615,22920,735Unloaded

1665362,0305,42317,18220,75726,52428,140Loadedהוטענו

(מינות) הכל סך  129.7241.2522.11,075.11,763.0דואר 12,104.02,514.02,360.0MAILTOTAL (tons)

71.1167.4320.6620.1913.61,185.01,436.01,403.0Arrivedהגיע

58.673.8201.5455.0849.4919.01,078.0957.0Dispatchedבשלח

C
n

F

As of 1965, including tourists on oneday tours. Excluding mail. דואר. כולל לא 2 יוט. של לביקור תיירים כולל נ1965 החל J In



תקשורת י£
10

Communications :

C
>"ח/12. ותקשורחלוח דואר שירותי 1.

ס Postal and communication services 1/Tablexviii12.
; תקציב שנות '=Budget year

E
E
0u

§1948/491950/511960/611965/661970/711971/72יחידה 1972/731973/74Unit

דואר שירותי §POSTAL SERVICES
וסניפים דואר בתי 5464114155184מספר_ 181189196numberPost oiffces and branches

דואר סוכנויות 04777218276356 345375393.<Postal agencies
נע דואר קווי 5292939"■ט 364141Mobile post oiffce

נע לדואר הקשורות נקודות £"95550543596 592662627Localities served by mobile
post oiffces !

שכורים דואר 15.928.044.5אלפיםתאי 42.150.552.81,000Rented post oiffce boxes ■

2 לחו"ל שנשלחה הדואר ק"גבמות 2897161,2561,739אלפי 1,6571,9501,7751,000kg.Mail sent abroad2
אויר בדואר 65169317563מזה: 518624"Thereof: by air mail /

לחו"ל שנשלחו החבילות 17131232235אלפיםמספר 2632111,000Number of parcels sent abroad'
אויר בדואר 41110134מזה: 149117Thereof: by air mail

TELEPHONE
המרכזות 80.2219.3477.7"קיבול 441,5526.9595.7Capacity of exchanges

מחוברים ישירים 10.917.167.9171.7418.1קוים 369.4461.3506.0Connected dircet lines
ממתינות 11.012.019.564.283.8בקשות 59.8109.0130.2Applications outstanding
טלפון 18.431.1122.5270.2586.5"מכשירי 525.6642.8698.8"Telephones

; טלפץ TELEPHONEשיחות CALLS
ישיר בחיוג עירוניות ובין פ"ממקומיות 44.363.8255.9629.01,440.7מיליוני 1,240.01,642.91,831.3million m.p.Local and inter urban trunk calls

ג 0.914.641.6107.51,209.4אלפיםבינלאומיות 925.01,400.41,000Internationals
נכנסות 5.920.959.4675.4מזה: 532.0751.9"Thereof: coming in

3 'TELEGRAMSמברקים
שנשלחו 1,551§6169951,1261,456מברקים 1,4921,569(1,536)"Telegrams dispatched
לחייל 347471455545729מזה: 687736(740).<Thereof: abroad

מחויל שנתקבלו 84429444579760מברקים 715748"Telegrams received from abroad
טלקס TELEXשיחות CALLS

פ"ממקומיות 2,5134,20811,687אלפי 9,65913,9801,000 M.P.Local
דקותבינלאומיות 1165262,431.אלפי 1,8433,0181,000 min.International

< Data on mail sent abroad, telephone calls and telegrams refer to the budget yearly postal ויתר השנתית הדואר לפעילות מתייחסים ומברקים טלפון שיחות הדואר, כמות על הנתונים 1

activity, the other data  to 31 m of each year. 2 Exci. parcels. 3 inci. ships at sea. ים. בלב אניות עט לרבות ג חבילות. למעט 2 שנה. כל של במרס 31 ליום הנתונים,



ובתקשורת הדואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/13. לוח

Table xviii/ 1 3.  Revenue and labour input in postal and communication services

1973 1972 1971 1970 1965 1963

TOTAL (IL. million)

Thereof: Postal services

Telegraph services

Telephone services

Thereof: installation fees

TOTAL (IL. million)

Thereof: postal services

cables

telephone services

AVERAGE NUMBER OF EM
PLOYED PERSONS PER
MONTH (number)

Permanent

Temporary

WAGES  TOTAL (IL. thousand)

Permanent workers

Temporary workers

Monthly average per worker (IL.)

LABOUR EXPENSES  TOTAL
)IL. thousand)

Permanent workers

Temporary workers

Monthly average per worker (IL.)

Revenue at current prices שיגזפים במחירים 8דיין

1,002.0 766.3 629.0 S05.5 176.S 121.2

96.7 84.5 73.4 58.5 32.7 26.1

76.5 52.7 41.6 32.6 16.5 9.5

726.2 539.9 437.8 344.0 118.9 77.9

33.3 29.4 22.0 §20.4 16.0 9.2

At 1968 prices 1968 במחירי

708.6 661.2 556.1 487.S

64.3 65.8 59.7 54.9

51.0 38.5 35.0 , 30.1

523.9 486.1 395.8 335.2

Labour input עבודה תשומת

15,872 15,005 14,630 14,111 12,362 10,425

11,612 11,231 10,743 10,194 7,638 6,857

4,260 3,774 3,887 3,917 4,724 3,568

265,190 179,789 149,418 125,592 73,967 47,868

233,076 159,240 130,851 107,742 57,811 38,833

32,114 20,549 18,567 17,850 16,156 9,035

1,389 997 851 741 496 383

330,799 231,748 192,012 160,090 91,605 59,520

293,820 207,709 170,493 139,010 73,451 49,421

36,979 24,039 21,519 21,080 18,154 10,099

1,733 1,287 1,094 945 615 476

ל"י) (מיליוני הכל סך
דואר שירותי מזה:

המברקה שירותי

טלפונים שירותי

התקנה דמי מזה:

לי) (מיליוני הכל סך
דואר שירותי מזה:

מברקים

. טלפונים שירותי

מועסקים ממוצע
(מס5ר) לחודש

קבועים

ארעיים

 עבודה שכר
ל"י) (אל5י הכל סך

קבועים

ארעיים

(ליי) לחודש לעובד ממוצע

 עבודה הוצאות
לי) (אלפי הכל סך

קבועים

ארעיים

''י) (ל לחודש לעובד 8מוצע
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Railways רכבת

ישראל וכבת פעילות  י"ח/14. לוח
Table xviii/14.  Israel railway operation

Budget year, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם שנתתקצינ,

Unit 1949/501955/561960/611965/661970/711972/731973/74היחידה

הרחבה המסילה .kmאורך 290403420464470484484Lengthק'מ of railway line,
standardהסטנדרטית guage

השלוחות 156186237270290290291Lengthofאורך sidings

בתשלום נטו 0005201,3771,9492,5683,3553,1203,596Net'טון revenue ton

נטו 39,881136,703216,098321,203462,744418,618461,238Net.'<טוךק"מ revenue ton  km.
בתשלום

הנוסעים 1,0083,3914,3864,8674,1134,4753.936Numberמספר of passengers

37,730246,117350,388393,869355,850391,885341,557Passengerנוסעק"מ  km.

הכל ל*יפדיוןסך אלפי
IL. 1,000

6925,41811,80521,71233,63137,63049,389REVENUE  TOTAL

מטענים 4903,3726,12313,03423,24323,14333,591Fromמהובלת freight

נוסעים' 1561,8974,7177,3467,97011,79211,807Fromמהולבת passengers

אחרים! 461499651,3322,4182,6953,991Fromממקורות other sources1

תפעול tr7917,35011,55129,56839,43954,68171,525OPERATIONALהוצאות EX
הכל2 PENSESסך  TOTAL2

:17,00331,04141,89250,285Thereofמזה:
עבודה Labourהוצאות expenses

No. 1,6782,3302,1892,173Numberמסי of employed מועסקים
לחודש) persons(ממוצע (monthly average)

ממוצע .ILשבר 6798641,2131,486Averageל"י wage per em
לחודש ployedלמועסק person per month

000138414515692993872953Net'טוןק"מנטולק"מ. ton  km. per km.
בשימוש ~קו lirje in use

לטון ממוצע .kmמרחק 7799111126138134128Averageק"נ? distance per 1

tonמטע; freight

לק''מקו נוסעק"מ
בשימוש

0001,0471,0161,1421,0231,126981Passenger  km. per km.
line in use

לנוסע ממוצע .otnמרחק 37738081878887Averageק"מ distance per
passenger

לטון ממוצע 1.22.32.63.84.85.37.1Averageאגורותפדיון revenue per
נטו agorotnetק'ימ ton  km.

ממוצ8 0.410.771,351.902.22.63.4Averageפריון revenue per
passengerלנוסעק"מ  km.

1 E.g. payment for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years; as of 1968, the series includes data on work
shops, not included previously.

אחסנה/ דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות כגון 1
החל קלנדריות: לשנים 2 וכוי. קרונות השכרת
שלא הסנדאות על נתונים כוללת הסדרה 1968 ב

כן. לפני נבללו
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Buses אוטובוסים

האוטובוסים פעילות  י"ח/15. לוח
Table xviii/15.  Operation of buses

יחידה
Unit196519701971§19721973IIX

1972
IIX
1973

.noאוטובוסיפ 2,7803,6544,0084,1804,3304,1744,295Busesמסי
שנתי) yearly)(ממוצע averages)
ישיבה m122,737162,747178,962190,900197,553190,472195,942Seatingמקומות capacity
שנתי) yearly)(ממוצע average)

מקומות של 44454546464646Average*ממוצע seats per
busלאוטובוס
.i230.1<10קילימטרז' 313.5357.3387.6 290.4303.6Kilometrage

km. ק"מ

הכל ,1,000219,283311,185398,635501פדיץסך 984550,172366,684434,052REVENUE 
.IL(נמתיריט TOTALליי
at)שוטפים) current pirces)

בקוים 189,664254,562307,256376,764385,241272,561314,637Fromמנסיעות regular lines
tripsקבועיט

מיוחדות 26,46552,13985,063117,336156,29288,497111,695Fromמנסיעות special trips
andוטיוליט journeys

ושונות 3,1544,4846,3167,8848,5395,6257,715Fromמחבילות parcels and
miscellaneous

ממוצע _._95.397.8111.6אגורותפדיון 129.5.151. 1_126.3 143.0Revenue perbus 
■ .agorotkm~לק*מ

הכל 1,000186,888295,360328,500345,410334.65S252,311264,022REVENUEפדיוןסך
(1968 .IL(גמחירי TOTALלי

(at 1968 pirces)

בקוים >.!מנסיעות *161,416240,439248,800255,728233,239185,000190,493From regular lines
tripsקבועים

מיוחדות tf"מנסיעות *<22,83550,63874,40087,26497,30565,81769,540From special trips
andוטיוליט journeys

ושונות r*<מחבילות *<2,6374,2835,3005,6655,4674,0424,939From parcels and
miscellaneous

.noמועסקים 7,8469,30012,10512,58713,00812,58612,965EMPLOYEDמס'
PERSONS

קואופרטיב 4,8295,6247,1457,5878,1247,5488,049Membersחברי of
cooperative

3,0173,6764,9605,0004,8845,0384,916Employeesשכירים

1,000118,236207,12288,571350,092260,937325,438LABOURהוצאות
.ILעבודה EXPENSESל"י

ממוצע Averageשכר monthly
wageלחודש

.ILלמועסק .9771,3841,5471,8322,160ל"י 1,8322,250Per employed
person

קואופרטיב 1,2691,7922,0692,3802,7812,3852,914Per■לחבר cooperative
member

5117597979961,1261,0001,153Perלשביר employee
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אוטוגוסימ של מסחרית מהירות  י"ח/16. לוח

Table xviii/16.  Commercial speed of buses

Km/h קמ'ש

 IX

196819S9197019711972£.8
19721973

?§
Bp.

הכל עירונייםסך 18.617.818.218.519.119.119.0קווים o.sURBANLINES  TOTAL

אביביפו 18.217.017.217.617.417.417.61.1Telתל AvivYafo

18.219.417.919.019.920.419.16.4Haifaחיפו!

19.219.920.018.919.018.919.74.2Jerusalemירושלים

אחרות 22.21.43.2Other(22.2)19.918.020.419.7ערים towns

פרבריים 26.026.026.025.01קווים 24.424.23.S. S2SUBURBIAL LINES

גיןעירוניים 49.548.148.045.746.8קווים 46.045.23.4INTERURBAN LINES

transport and communication 516



Trucks . משאיות

ייצור ושגת דלק סוג מורשה, מטעו לפי משאיות,  י"ח/17. לוח
Table xviii/17.  Trucks, by load capacity, type of fuel and year of production

Endofyear שנה סוף

(טונות)קבוצות מורשה Loadמטען capacity groups (tons)

דלק Typeווסוג of fuel and
ייצור =.ושנת ק3 0'year of production

2'|ן
>* a

1.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0 +
o D

971

המשאיות 72,81936,32622,2235,0426,8591,1281361,105ALLכל TRUCKS
62,09636,24422,0923,53218617619Gasolineבנזין
10,713791301,5086,6691,1111301,086Fuelסולר oil

1972

המשאיות1 79,70037,94427,1494,8007,171,2201141,1581ALLכל TRUCKS1
68,48637,88626,9893,3841238211Gasolineבנזין
11,214581601,4167,048,2121139,1471Fuelסולר oil

1973

המשאיות2 88,29139,06234,3114,7417,1901,4031491,338ALLכל TRUCKS*
76,77439,00034,1493,39213213213GASOLINEבנזץ
11,517621621,3497,0581,3901471,325FUELסולר OIL

1953 2,36996842659928336841Upעד to 1953
1,863964410471813Gasolineבנזין
5061612827536738Fuelסולו1 oil

195419584,4122,1609545395788039119541958
3,3342,157931233512Gasolineבנזין
1,0782330657379389Fuelסולר oil

1959196310,5264,3412,9249851,6563311125819591963
8,0374,3372,8987434232Gasolineבנזין
2,489262421,61432811256Fuelסולר oil

1964196824,16916,4194,9631,3421,1021222018219641968
22,50216,4174,9601,06635314Gasolineבנזין
1,66732761,06711919178Fuelסולר oil

1969197233,38712,95814,8311,0773,2276048956219691972
28,44112,90914,7427233232Gasolineבנזין
4,946893543,19560189560Fuelסולר oil

1973 +13,4232,21510,212198342230182041973 +
12,5942,21510,207155103Gasolineבנזין
82954333222718204Fuelסולר oil

> Incl. trucks with unknown load capacity.
2 Including vehicles of age not known.

ידוע. לא מורשה מטען בעלות משאיות כולל 1
ידועה. לא ייצור משנת רכב כולל 2
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ומעלה טון 2.5 של מורשה מטען בעלות משאיות התפעול  י"ח/18. לוח

Table xviii/18.  Operation of trucks with a load capacity of 2.5 tons and over

I IX

1973 1972
1972 1970/71 1966/67 1961

יתירה
Unit

Active trucks

Average age per truck

Tonnage transported  total

Average per truck

Ton/km transported  total

Average per truck

Average distance per ton of
freight

Kilometrage  total

Average per truck

Kilometrage with freight 
total

Average per truck

Revenue  total

Average per truck

Paid transport בתשלום הובלה

9,317 8,987 9,022 8,809 6,989 5,885

___ 9.4 10.0 12.4

50.6 46.0 62.9 61.4 21.1 18.0

5.5 5.1 7.0 7.0 3.0 3.1

1,931.6 1,789.4 2,355.6 2,338.7 1,063.9 628.5

207 199 261 265 152 107

38 39 J7 38 50 28

307.9 284.0 378.3 364.6 189.5 145.2

33 32 42 41 27 25

175.5 161.8 212.1 204.9 107.0 90.6

19 18 24 23 15 15

391.5 291.4 392.9 326.9  
42.0 32.4 43.5 37.1  

No. 'OS

Years שנים

106

1,000

10*

1,000

km, ק"מ

10*

1,000

106

1,000

,"t, 106 IL.

ל''י W IL.

פעילות משאיות

למשאית ממוצע גיל

הבל שהובלסך טונאז'

למשאית ממוצע

ס"ה שהובל טון/ק"מ

למשאית ממוצע

לטון ממוצע מרחק
מט9ן

סךהבל  קילומטראז'
למשאית ממוצע

מטען עס קילומטראז'
הבל סך

למשאית ממוצע

הכל סך  סדיון

למשאית ממוצע

Unpaidהוגלה transportation בתשלום שלא

פעילות .Noמשאיות ■3,6673,642מס  _ _ 3,932Active trucks

למשאית ממוצע Yearsגיל 10.89.0שנים  7.3Average age per truck

סךהכל שהובל _10610.28.8טונאז'  13.4Tonnage transported  total

למשאית 1,0002.82.4ממוצע  3.4Average per truck

ס"ה שהובל _106339.8359.1טון/ק"מ  547.3Ton/km transported total

למשאית _1,0009399ממוצע 139Average per truck

לטון ממוצע מרחק
מטען

סךהכל  קילומטראז'

km. ק"מ

106

31

95.9

41

85.2

__ 41

_ '   132.7

Average distance per ton of
freight

Kilometrage  total

למשאית 1,0002623ממוצע   34Average per truck

מטען עם קילומטראז'
הבל סך

10*69.059.5_  77.5Kilometrage with freight 
total

למשאית ___1,0001916ממוצע 20Average per truck
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Roads כבישים

החזקה ל8י סלולות, דרכים  י"ח/19. לוח
Table xviii/19.  Roads, by type of maintenance

1961/621965/661970/711971/721972/73Maintenanceהחזקה

(ק"מ) Lengthאורך (km.)

1 הדרכים 9,71210,00510,314ALL§7,904§6,675כל ROADS 1

בלבד 3,2853,3403,400Government§3,168§3,073ממשלה only 

ורשויות 900940Government§888§744790ממשלה and local authorities
מקומיות

מקומיות0"ה 5,3335,583Local§5,117§2,7553,715רשויות authorities  totcl

עיריות 1,6592,1312,8352,8893,082Thereofמזה: : municipalities

מקומיות 6341,0391,2751,2881,323localמועצות councils

מ''ר) (אלפי Areaשטח (thousand Sq. m.)

41,49654,32458,95660,962כלהדרכים ALL ROADS

בל3ד 15,27016,65819,40620,52120,876Governmentממשלה only

ורשויות 3,3383,8715,1865,3815,669Governmentממשלה and local uathorities
ניקומיות

מקומיותס"ה 13,57519,99130,16431,42732,608Localרשויות authorities  total

עיריות :9,34312,87819,36520,11821,698Thereofמזה: municipalities

מקומיות 2,5414,7626,4876,556.7,243localמועצות councils

Average width (meters) (מטרים) ממוצע רוחב

הדרכים 5.35.65.95.9ALLכל ROADS

בלבד 5.05.35.96.16.1Governmentממשלה only

ורשויות 4.54.95.55.55.5Governmentממשלה and local authorities
מקומיות

מקומיותס"ה 4.95.46.06.06.0Localרשויות authorities  total

עיריות :5.66.06.87.07.0Thereofמזה: municipalities

מקומיות 4.04.65.15.15.5localמועצות counsils

Source: data on length and area of roads were obtained from the
Public Works Department and from the local authorities.
1 Incl. privately maintained roads.

ממעצ התקבלו הדרכים ושטח אורך על הנתונים מקור:
המקומיות. ומהרשויות

פרטית. באחזקה דרכים כולל 1
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ובהשתתפותה הממשלה שבההזקת הסלולות הדרכים  י"ח/20. לוח

Table xviii/20.  Roads maintained by the government and with
government participation

תקציב Budgetשנת year

1961/621965/661970/711971/721972/731973/74Maintenanceהחזקה

Length (km.) (קמ) אורך
MAINTAINED BY THE
GOVERNMENT AND
BY LOCAL AUTHO
RITIES  TOTAL

Asphalt paved
Non asphalted

Maintained only by
government

Asphalt paved
Non asphalted

Maintained by government
and heal authorities

Asphalt paved
Non asphalted

הממשלה בהחזקת
רשויות ובשיתוף

הכל מקומיותסך
3,8173,9584,1734,2404.3404,405

אספלט עם
אספלט ללא

3,094
723

3,682
276

4,082
91

4,175
65

4,284
56

4,365
40

בלבד הממשלה ידי ,3,0733על 1683,2853,3403,4003,380

אספלט עם
אספלט ללא

2,676
397

3,012
156

3,243
42

3,311
29

3,380
20

3,360
20

הממשלה ידי על
רשויות בשיתוף

מקומיות

7447908889009401,025

אספלט עט
אספלט ללא

418
326

670
120

839
49

864
36

904
36

1,006
20

Maintenance and construction
expenditure (I L. thousand)

וסלילה החזקה הרצאות
לי) (אלפי

הממשלה בהחזקת
רשויות הכלובשיתוף מקומיותסך

16,28063,180135,868147,074169,825199,675MAINTAINED BY THE
GOVERNMENT AND
BY LOCAL AUTHO
RITIES  TOTAL

בלבד הממשלה ידי 9,95011,22520,48826,59727,25130,612Byעל government only

1 בטיחות ואביזרי 2,0103,7092,1902,9826,30710,048Repairsשיפורים and safety
implements1

ושיקום 3,42041,95962,68670,09998,228122,541Constructionסלילה and repair

בשיתוף הממשלה ירי על
מקומיות רשויות

3007504,3376,05510,3989,773By government and local
authorities

כבישים ושיקום סלילה
הממשלה ידי על חדשים
מקומיות רשויות בשיתוף

6005,53746,16731,34127,64126,701Construction and repair of
new roads by government
and local authorities

1 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.: such repairs were
almost nonexistent until 1961/62.

ובו'; תאורה אופניים, שבילי ביטחון, גדרות בגון: 1
,1961/62 עד בוצעו שלא כמעט זה מ0וג פעולות
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המסעה ורוחג הכניש סוג לפי הביףעירוגיימ, הכבישים אורן  י"ח/21, לוח

Table xviii/21.  Length of interuban roads, by type and width of road

Km. ק"מ

הכל סך
Total

(מטרים) המסעה Widthרוחב of road (m.)

הכביש md3.004.005.006.007.0110.0014.01
Type of road

3.994.995.996.999.9913.9920.99

1965 '
הכל סך

עורקי
3,076469866548600 47914405226TOTAL
1,55667260225567 3388325126Trunk

1,15529544726116אוורי 125371Regional
3651071596217מקומי 1631Local

1968

הכל סך
טורקי

3,163379800503797 54212358546TOTAL
1,60656209186747 2827298046Trunk

1,16423242225833אןורי 206355_Regional
393911695917מקומי 542

1
Local

1970

הכל 3,239291699425912סך 72410341307gTOTAL
1,64948188140816עורקי 28762812566Trunk
.1,201174352227אזורי 78 35436412Regional
389691595818מקו8י 8311

Local

1972

הכל 3.3042635603401,025סך 89794015767TOTAL
1,68636181106874עורקי 28863215257Trunk
1,223171243175131אזורי 4872851Regional
398561375921מקומי 1221Local

1^

ו

ר/1



Motor vehicles מנועיים רכב כלי

הרכב סוג לפי מנועיס, רכב כלי  י"ח/22. לוח

Table xviii/22.  Motor vehicles, by type of vehicle

שנה Endסוף of year

הרבב 195119601965197019711972Iסוג VIII
1973Type of vehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233296,229327,906370,895TOTALסך
פרטיות 9,57823,98080,542147,785170,987197,388233,899Privateמכוניות cars

1 '13,58221,45341,45166,01372,79479,70088,291Trucksמשאיות
4,9425,230Buses§1,4192,3943,2474,6554,744אוטובוסים

1,2392,4772,6043,4203,5033,7274,059Taxisמוניות
2 מיוחד 3948151,3772,3252,5652,8043,106Specialרכב service vehicles*

וקטנועים 7,89118,46142,13842,03541,63639,34536,310Motorcyclesאופנועים and motor scooters

1 Including tractors and semitrailer combinations.
2 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

ותומך. גורר רכב כולל 1
וכוי. סניטריות מכוניות אמבולנסים, גגון 2

הרכב סוג לפי המנועים, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/23. לוח
Table xviii/23.  Average age and year of production of motor vehicles, by

type of vehicle

מיוחדמכוניות רגב
הכל אופנועיםSpecialמוניותאוטובוסיםמשאיותפרטיותסך
TotalPrivateTrucksBusesTaxisserviceMotorcycles .

carsvehicles

(שנים) הממוצע Averageהגיל age (years)

31 XII 1970 .5.85.16.17,12.27.67.6
31 XII 19715.75.25.87.0 1.97.27.9
31 XII 19725.65.15.97.61.87.67.9
31 XII 19735.44.95.8. 7.92.27.78.0

רכב כלי Numberמספר of Vehicles

131 XII 1973370,895233,89988,2915,2304,0593,10636,310
ייצור שנת

Year of production
Up to 6,8942,2002,3696931742,079עד1953
1954195815,0688,3494,41276332811,260
1959196350,47429,50310,5261,319145978,515
1964196898,37659,50624,1691,18121270612,602
19691972135,69286,00833,3871,5712,9691,19610,561

1973 +64,35648,31513,4233278581501,283

Incl. vehicles of age not known, ידועה אינה ייצורם ששנת רכב כלי בולל 1
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Traiffc on nonurban roads עירוניים לא ככבישים ילנועה

נגחרים דין בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  >"ח/24. לוח
Table xviii/24.  Annual average of daily traiffc volume on selected road sections

Thousand vehicles רכב כלי vM

Description of road
section 1963196S197019711972'1973

IVIII

בק"מ snjpn
section
in km.

הקטע תיאור
מסי

הכביש
No. of
road

JerusalemLatrun Tel Aviv
Mount Castel  Sha'ar HaGay
Givat Shaul jun.  "Nesber"
factory junction

Railway Crossing Rehovot 
Ramla  Jaffa Gate

Zeriifn (Jaffa Gate)  Bet
Dagon junction

Bet Dagon junction  Mish
mar HaShiva junction

Mishmar HaShiva junction
Azor

Tel Aviv  Netanya  Haifa
Tel Barukh  Gelilot jun.
Dora junction  Netanya
junction

Netanya junction  Giv'at
Olga junction

Giv'at Olga junction  Ha
dera detour

Binyamina junciton  Furei
dis junction

Hadera  Petah Tiqwa 
Ramla  Re'em junction

Re'em junction  Kannot
junction

TelNofjunction  Bilu junc
tion

Bilu junction  Ramla
Lod  Jod airport
Segula jun.  Hod HaSharoo
Ra'anana junction  Bet Lid
junction

Kefar Haro'e junction 
Hadera junction

Ra'anana highway  Rishon
LeZiyyon  Yavne 
Ashqelon

Geha junction  Tel Hasho
roer junction

Mesubim junction 
HaShiva junction

HaShiva junction  Rishoa
LeZiyyon junction

Ben Zakay junction Ashdod
junction

Ashqelon junction  Yad
Mordekhay junction

Tel Aviv  Petah Tiqwa
Geha jun.  Beilinson jun.
Beilinson jun.  Petah Tiqwa

14.016.414.3
9.212.613.3

20.921.923.3

23.123.325.9

32.542.931.8

35.936.835.2

30.629.631.2
22.222.027.1

18.920.223.1

9.29.810.3

4.75.95.8

11.7
8.0

16.8 8.5 5.9

20.5 10.5 6.9

30.4 20.8 17.2

31.8 16.9 12.9

28.1 22.4 14.2
21.8 12.7

15.8 8.5 6.6

6.5

5.0 8.2

11.711.612.8

8.911.111.4

4.76.06.5
10.911.315.3
10.010.811.0
9.410.012.9

10.5 5.8

8.3 5.4 5.0

4.8
9.2 4.6
9.5 11.0 6.5
8.8 5.4

10.2 7.8 6.6 6.0 4.1 3.2

32.9

42.1

30.4

16.1

8.2

43.1
39.0

35.4 28.3

48.8 46.3

26.5 24.6

13.6 12.5

3.4 4.2

42.0 37.8
30.4 27.6

23.8 10.6 6.8

37.3 19.1 9.9

15.3 7.3 5.6

11.6 5.1

3.5

33.1 21.1 15.8
27.1 22.1 16.1

2.622.8
22.841.5

45.448.9

48.952.8

52.854.3

54.356.1

7.910.7
27.932.2

32.247.3

47.350.1

56.665.3

0.0 5.6

9.515.0

15.021.5
30.031.5
43.950.0
53.069.8

77.582.5

10.814.1

17.421.0

21.625.4

41.344.6

66.475.2

8.410.1
10.111.0

אביב ירושליםלטרוןתל
הגיא שאולשער גבעת מסעף
נשר בי*ח צומת  הגיא שער

רמלה רחובות המסילה מפגש
יפו שער 

יפו)צומת (שער צריפין
דגן בית

השבעה דגןצומת בית צומת

השגעחאזור צומו!

אביבנתניהחיפה תל כביש
גלילות ברוךצומת חל
נתניה דורהצומת צומת

גבעת נתניהצומת צומת
אולגה

אולגהצומת גבעת צומת
 חדרה עוקף כביש
פרדיס בנימינהצומת צומת

חקוה חדרהפתח כביש
ראם רמלהצומת

גנות צומת  רא0 צומת

בילו נוףצומת תל צומת

רמלה  בילו צומת
לוד התעופה לודלשדה
השרון סגולההוד צומת

ליד בית רעננהצומת מסעף

הרואהצומת כפר מסעף
חדרה

רעננהראשל'"ציבנה כביש
אשקלון 

השומר תל גההצומת צומת

השבעה מסוביםצומת צומת

ראשון השבעהמחלף צומת
לציון

אשדוד זגאיצומת בן צומת

יד צומת  אשקלון צומת
מרדכי

ת''אפ"ת כביש
בילינסון גההמסעף צומת
פית עוקף  בילינסון מסעף

001
00103
0014)4

00106

00107

00108

00109

011
01107
01110

01111

01111 א

01113

012

01201

01203

01204
01210
01215
01217

01219

013

01303

01306

01307

01310

01314

014
01408
01409
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(המשך) נבחרים דרד בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ח/24. לוח
Table xviii/24.  Annual average of daily traffic volume on selected road sections

(cont.)
Thousand vehicles רבב כלי אלפי

מס'
הכביש
No. of
road

הקטע תיאור
בק"מ הקטע
Section
in km.

19631965197019711972
11973
IVIII

Descirption of road
section

עטרות015 הטייסיםבני HaTayasimכביש  Bene Atarot
מסובים01503 הטייסיםצומת 4.3כביש 6.211.512.124.226.328.335.8HaTayasim  Mesubbim jun
השומר01504 תל 6.2מסוביםמסעף 7.96.69.815.114.117.016.7Messubim  Tel HaShomer
יהוד01505 השומרצומת תל 7.911.54.76.212.411.712.612.8Telמסעף HaShomer jun.  Yehud
הטייסים01506 יהודצומח 11.514.04.37.09.78.710.19.7Vehudצומת jun.  HaTayassim jun

בניעטרות Bene Atarot
היפה020  אולגה Giveatגבעת Olga  Haifa
דליה02001 מחלף 47.263.99.611.113.611.5Toעד Dalia interchange
עתלית02002 63.977.97.88.212.115.1Toעד Atlit
חיפהענונהריה021 Haifaבביש  Akko  Nahariyya

הנקרה Roshראש HaNiqra
ביאליקעכו02104 קרית 10.220.75.28.611.513.415.317.7Qiryatמסעף Bialik jun.  Akko jun.
21.728.74.64.16.78.410.111.2Akkoעכונהריה02106  Nahariyya
הנקרה02109 הצפוןראש .39.341.80.60.70.7Northכביש hwy  Rosh HaNiqra
023 פינה' Akkoעבוצפתראש  Zefat  Rosh Pinna
אחיהוד02301  21.729.92.13.84.35.25.7Akkoעכו  Ahihud
פרוד02302 אחיהודצומת 29.953.23.23.84.14.4Ahihudמסעף jun.  Parod jun.
פינה:02307 ראש צומת  74.582.61.82.73.03.7Zefatצפת jun.  Rosh Pinna jun.
חיפהנצרתטבריה024 Haifaכביש  Nazareth  Tiberias
יגור02402 המפרץצומת 3.510.25.06.410.510.511.912.2Haifaמסעף Bay jun.  Yagur jun.
נהללנצרת02406 25.036.02.73.74.64.75.5Nahalalצומת junction  Nazareth
פוריהטבריה02410 בי"ח 63.069.02.32.83.42.95.1Poriryyaמסעף junction  Tiberias
פרוד9פולוזתדרה032 ParodhighwayAiulaHaderaכביש
גולני03201 פרודצומת 0.021.90.30.60.91.21.3Parodצומת jun.  Golani jun.
תבור03202 גולניכפר 2I.93I.91.51.92.23.0Golaniצומת jun.  Kefar Tavor
תבורעפולה03203 31.948.01.32.55.79.18.7Kefarכפר Tavor  Afula
עירון03206 מגידוצומת 59.879.51.32.04.05.05.05.1Meggidoצומת jun.  Iron jun.
שמואלחדרה03210 86.490.53.84.67.89.59.811.8Ganגן Shemu'el  Hadera
ראםנחשון071 Ashqelonאשקלוןצומת  Re'em junction

Nahshon
אשקלוןהודיה07101 0.0צומת 4.23.92.01.82.02.43.2Ashqelon junction  Hodaya
ראם07103 מלאכיצומח 15.820.03.85.412.59.811.011.9Mal'akhiצומת jun.  Re'im jun.
נחשון07104 ראםצומת 20.035.21.92.43.2Re'imצומת jun.  Nahshon jun.
גוברין072 Ashqelonאשקלוןבית  Bet Govrin
גבעתי07201 פזכיםצומת 0.0מפעל 5.72.62.32.93.4Pazchim  Giv'ati jun.
פלוגות072018 גבעתיצומת 5.715.81.41.62.02.1Givatiצומת jun.  Pelugot jun.
השנייד07202 פלוגותהכניסה 15.818.52.62.82.92.7Pelgutצומת jun.  second

גת entranceלקרית to Qiryat Gat
גוברין07203 גתבית 18.532.50.80.92.1Qiryatקרית Gat  Bet Govrin
שבעצומת081 באר Be'erכביש Sheva highway  Pelu

מלאכי gotפלוגותצומת jun.  Maleakhi jun.
הנגב.08101 שבעמשמר 0.014.84.56.96.59.29.4Be'erבאר Sheva  Mishmar Ha

Negev
פלוגות08102 הנגבצומת 14.850.82.04.24.35.04.4Mishmarמשמר HaNegev  Pelugot
מלאכי08103 פלוגותצומת 50.864.03.26.06.57.58.8Pelugotצומת jun.  Maleakhi jun.
שבעדימונהפדום083 Be'erבאר ShevaDimonaSedom
דימונה08301 נבטיםמסעף 0.035.40.71.92.63.13.23.8Nevatimמסעף jun.  Dimona jun.
08302 סדום דימונהכביש 35.469.42.12.42.12.7Dimonaמסעף junction  Sedom 

Elatאילת highway

1 Because of the Yom Kippur war, traffic was counted
only in the first two thirds of 1973 (JanuaryAugust).

בשני התנועה ספירת נערכה הכיפורים, יום מלחמת נגלל 1
בלבד. ינואראוגוסט השלישים
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עיקריים רכב סוגי לפי ,1 הארצי הקילומטראז' אומדן  י"ח/25. לוח

Table xviii/25.  Estimated kilometrage *, by main types of vehicles
Million km. ק*מ מיליוני

רכב 19631965197019711972סוג
IXI

Type of vehicle
19721973

2 הכל 2,1743,1305,8926,5407,5975,5696,413TOTAL2סך

:Thereofמזה:

פרטיות 9251,5802,8453,2994,0202,8213,426Privateמנוביות cars

'6368032,0112,1722,4431,8262,025Trucksמשאיות3

197244372420449291294Busesאוטובוסים

182200259284302223243Taxisמוניות

וקטנועים 363347363289294Motorcyclesאופנועים and motor scooters

' For limitation of data  see introduction. 2 Incl. special
service vehicles. *_ Incl. commercial vehicles and semi
trailer combinations.

במבוא. ראה הנתונים מגבלות 1

_. _ , מיוחד. רכב כולל 2

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל 3

השבוע ימי לפי לאעירוני, קילומטראז'  י"ח/26. לוח

Table xviii/26.  Nonurban kilomefrage, by week day

בשבוע 1962196419651969197019711972Weekיום day

ק"מ Millionמיליוני km.

הכל 1,086.81,522.71,758.32,595.92,966.33,394.23,755.4TOTALסך

Percentagesאחוזים

אי 16.015.714.415.515.615.215.3Sundayיום

ה' עד ב' 15.415.115.315.014.914.914.9MondayThursdayימים (daily average)

יומי) (ממוצע

ו' 13.213.212.513.113.113.213.2Firdayיום

11.811.9Saturday§9.210.711.911.411.7שנת
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הדלק וסוג הרכב גיל היכב, סוג לפי לרג1, קילומטראז' ממוצע  י"ח/27. לוח
Table xviii/27.  Average kilometrage per vehicle, by type and age of

vehicle and type of fuel
Thousand km. קמ אלפי

דלק וסוג גיל רכב, 1969197019711972Typeסוג ofvehicle, age and type of fuel

הכל סך  פרטיות SPRIVATE.20.220.420.420מכוניות CARS  TOTAL

שניט 3 22.922.521.724.0Upעד to 3 years

שנים 4920.220.221.121.349 years

שנימ 102117.317.617.617.81021 years

שנים 22+15.814.015.5(18.2)22+ years

הכל סך  92.378.683.082.2TAXISמוניות  TOTAL

51.560.074.465.9Gasolineבנזין

שני0 3 18 :68.459.781.482.2Thereofמזה: up to 3 years

104.484.2סולר .83.984.7Fuel 017

שניט 3 עד :91.282.083.684.8Thereofמזה: up to 3 years

הכל סך  29.631.131.732.2TRUCKSמשאיות  TOTAL

25.826.827.526.9Gasolineבנזין

שנים 3 34.335.736.338.9Upעד to 3 years

שנים 4925.430.729.130.049 years

שנים 102121.527.231.030.81021 years

שנים 22 +20.623.731.529.122+ years

41.851.350.554.9Fuelסולר oil

שנים 3 49.757.157.462.9Upעד to 3 years

שניפ 4944.164.855.461.849 years

שנים 102140.141.742.546.01021 years

שנים 22+27.625.252.847.722+ years

 וקטנועים אופנועים
הכל סך

10.38.98.510.1MOTORCYCLES AND
MOTOR SCOOTERS  TOTAL

עזר מנוע עט אופניים :5.47.76.25.9Thereofמזה: bicycles with engine

10.98.910.89.9Motocylcesאופנועים

10.59.08.79.9Motorקטנועים scooters
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Road accidents דרכים תאונות

מעורבים רכב וכל* נפגעים, עם דרכ>ם תאונות  י"ח/28. לוח

Table xviii/28.  Road accidents with casualties, casualties and vehicles involved

שנתי Annualממוצע average
1970197119721973

IXי

1951195419551959196019641965196919721973

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

נפגעים עם 4,0866,97211,371תאונות 9,58213,35514,75715,30311,264 14,60611,770Accidents with casualties

הכל סך  נפגעים
הרוגים

1 קשה פצועים
קל פצועים

5,188
199

1,273
3,716

8,830
183

1,785
6,862

15,860 12,793
371 257

2,675 2,165
12,813 10,380

19,526
529

3,150
15,844

221,006
623

3,753
16,600

22,011
651

3,808
17,552

16,230 21,730
454 683

2,885 3,505
12,891 17,542

17,409
333

2,791
14,085

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Severely injured1
Slightly injured

עם בתאונות מעורבים רכב נלי
נפגעים

5,4939,30113,86816,80220,32022,73823,99623,10517,539'18,585Vehicles involved in accidents
with casualties

3ל100,000שיעורים 100,000תושבים population^Rates per

נפגעים עם 254364418416451486478449359364Accidentsתאונות 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

659
18
106

' 534

691
21
123
546

688
20
119
549

668
21
108
539

517
14
92
411

537
16
86
435

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Severely injured1
Slightly injured

בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים עם

341486605615685748750711560574Vehicles involved in accidents
with casualties

< Until 1969  hospitalized for six days or more; as of October
1970  any casualty which was hospitalized, is considered
severely injured. 2 Incl. 30 injured of unknown severity.
3 Rates refer to the average population of each year.

בל  1970 מאוקטובר יותר; או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר  1969 עד 1

שחומרת נפגעים 30 כולל 2 קשה. כפצוע נוזשב חולים בבית שאושפז פצוע
הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים השיעורים 3 ידועה. אינה בהם הפגיעה

שנה. לבל

n

I

in



וסוג יישוב לפי התאונה, וחומרת נפעים עם דרכים תאונות  יי'ח/29. לוח
גדרן השימוש וסוג גיל לפי ונפגעים התאונה

Table xviii/29.  Road accidents with casualties and severity, by locality and
type of accident and casualties, by age and type of use of road

19711972

1973

הכל סך
Total

הרוגים
Fatally
injured

פצועים
קשה

Seirously
injured

קי פצועים
Slightly
injured

הכל סך  14,75715,30314,6062,584תאונות S9611,426ACCIDENTS  TOTAL

תאונה Typeסוג of accident
רכב עם התנגשות

נע
6,2916,9586,791896 1955,700Collision with moving

vehicle'
רבב עם התנגשות

י עומד
30629124844 7197Collision with parked

vehicle1

עצם עם התנגשות
י, דומם

238321353100 14239Collision with an
obstruction ! .

בהולך פגיעה או דריסה
רגל

5,4065,3045,0401,096 2973,647Running over or collision
with a pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רבב; כלי

78572961127 2582Injury of passenger inside
vehicle

575669613190התהפכות 36387
J

Turning over ;

; 1531148416החלקה. 4, 64Skidding .

/ 1,003917866215אחר 41. , 610Other \

' הכל2 21,00622,01121,7303,505נפגעיםסך 68317,542CASUALTIES TOTAL 2

i י 1גיל
Age ;■ \

(014) 2,8193,1112,696544ילדים 99;2,053Children (014)
(1564) 15,28015,960מבוגרים .15,5992,407 41312,779Adults (1564)
(65+) 1,243256"270^1,3551קשישים 113874Old (65+)

בדרך .סוג,.השימוש 1 Typeי o f use of road
; 4,179.4,9925,486710נהגים 144.14,632jDrivers

 אופנועים 1,6711,5721,198199רוכבי 22' 977Drivers of motocrycles
; 7,6218,5818,7701,267נוסעים 1797,294Passengers

אופניים 909969739137רוכבי 20582Riders of bicycles
רגל; 5,7715,7155,4181,155הולבי 3133,950Pedestrians

אחר

ו :

85518214937 5107Other 1

' Incl. collision with vehicle stopped not for parking.
2 Incl. injured of age not known.

חניה. לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות בולל 1

ידוע. אינו שגילם נפגעים בולל 2
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נסיעה, ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי  י"ח/30. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי

Table xviii/30.  Motor vehicles involved in road accidents per one million
km/trip, by type of accident and type of vehicle

תאונה וסוג שנה
בולל סך
Grand
Total

רכב
ויותר גלגלים 4 רכב

Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of accident
32
גלגלים'
Vehicles
with 23
wheels 1

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

1964 . .5.84.35.94.87.94.11964

19655.6 ,3.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94,85.7 .2.91966

219683.73.13.93.34.62.619682

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

הכל סך  1972 ...3.06.32.83.42.S4.22.81972  TOTAL

בנוסע פגיעה בלי הכל סך
הרכב כלי בתוך

2.96.32.23.32.52.92.8Total excl. injury of passanger
inside vehicle

הכל סך  2.04.01.82.31.71.81.9Collisionsהתנגשויות  total

נע רכב 1.83.91.72.21.61.71.8Withעם moving vehicle

לא שנעצר רבב עם
חניה לשם

0.10.10.10.10.1■With vehicle stopped not for
parking

רגל הולך 0.71.30.60.80.60.80.7Runningדריסת over of pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רכב כלי

0.1


0.10.1


1.4


Injury ofpassenger inside vehicle

0.60.10.1.0.1Overturning(.0התהפכות

' Motorcycles and motor scooters.
2 Based on estimated kilometrage data.
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Drivers נהגיס

רישיון דרגת לפי ,1 נהגים  י"ח/31. לוח
Table xviii/31.  Drivers \ by type of license

שנה Endסוף of year

לנהוג 1966196819691970197119721973Typeofרשאי license

הכל* *284,817346,223387,904439,290492,708543,342592,628TOTALסך

ותלת קטנועים ,79,65893,616100,474111,740118,174122,630125,282Motorcyclesאופנועים motor scooter or
tricyclesאופנועים

טון 4 עד ומשא סרטי 262,467323,622365,754416,718470,590524,181585,581Privateרכב car and truck up to 4 tons

טון 4 מעל ומשא פרטי 104,282115,677123,897137,330149,486162,770183,874Privateרבב car and trucks over 4 tons

52,06129,58331,27134,10636,31737,32637,929Taxiמונית

16,26418,32919,03420.39221,53622,02322,443Busאוטובוס

6,6637,7618,7029,99510,96312,00712,702Semitrailerגורר

נ Excl. drivers licensed to drive tractors and combines only.
2 Drivers with all types of licence do not sum up to the total,
because some drivers are licensed to drive more than one type of
vehicle.

ומכונות טרקטורים לנהוג ה2!ורשימ גהגים גולל לא 1

דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
מן שחלק מפני הכללי הכל לסך מתאים אינו הרשיון

רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגים

לידה ושנת מין לפי גהגים,  י"ח/32. לוח
Table xviii/32.  Drivers, by sex and year of birth

לידה שנת

1 9 7 21 9 7 3

Year of birth
הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 543,342442,591100,751592,628476,493116,135TOTALסך

1907 10,3079,6096989,9649,279685Upעד to 1907

1908191737,56933,6093,96037,84833,8054,04319081917

1918192774,70462,46612,23877,21664,43012,78619181927

19281937115 35690,55624,800121,14194,42826,71319281937

19381947168,588130,89137,697179,807136 86142,94619381947

19481953104,79286,50918,283124,09499,68024,41419481953

1954 +10,4999,80369621,27219,0522,2201954+

ידוע 21,52719,1482,37921,28618.9582,328Votלא known
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וביטוח ט.בנקים " י פרק

וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:
0נק ע"י לאור המוצא הבנקאיים, המוסדות של

ישראל.

ביטוח1 חברית

והסבריט הגדרות
ע"י שנעשו עסקות בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידם נוכריות חברות ישראליות, חברות
שנעשו עסקות כלולות לא בישראל. מבוטחים
סניף של תיווך ללא זרות, חברות ע"י בארץ
מפרטים העסקים חשבונות בישראל. מורשה או
המא בחו"ל. ישראליות חברות של עסקים גם
גם כוללים הישראליות החברות של ןנים

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 לוידם 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 תביטות
הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים מאת

שולמו. טרם אשר מאושרות ותביעות

בנקים
הבנקאיים המוסדות מאזני

המו של והמאזנים סיכום הלנו י"ט/2 לוח
למש הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים סדות
כלולים) אינם הדואר בנק זבן ולהשקעות כנתאות
בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים לרבות
המוסדות בין ההדדיות היתרות נוכו לא זה

דגנקאיים.
חברות, פרטים, כולל "ציבור" המונח
הממשלה למעט זכו', מקומיות רשויות מוסדות,

הבנקאות. ומערבת
בצד וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
מוסדות גמ כוללים ההתחייבויות ובצד הנכסים
למש בנקים גגון בסיכום, נכללים שאינם

כנתאות.

של תיפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

התיפעולי הרווח את מראה י"ט/3 לוח
מה ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים למוסדות

בהתאמה. שנה לכל הכנסות
ממכי הון רווחי כולל התיפעולי הרווח אין
כולל אך ושערים. הצמדה רווחי .נכסים, רות

סמויות. לקרנות הפרשות
למס הפרשה לפני הלנו התיפעולי הרווח

הכנסה.

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני
מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים,
בעיקר המסחריים מהבנקים ניבדלים אליהם,
הם אמצעיהם את כסף. יוצרי אינם שהם בכך
תמורתן אשר ערך, ניירזת הפצת ע"י מגייסים
פיקדונות קבלת וע"י באוצר, ברובה מופקדת

 המפקיד. הכוונת לפי הלוואות למתן
בערכם מופיעים וההתחייבויות 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

וסעד. רווחה שירותי  כ"ד בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתונים 1
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לש או מחלה' או גיל מחמת מעבודתו, חלקית
מותו. לאחר איריו

סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים; קח
מותו' לאחר לשאיריו או לעמיתיו פעמי חד
נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו מכספים

ההשתלמות. קרנות

כספים המעביד צובר בה קח פיצויים: קח
כמענק לשאיריו. או לעובד פעמי חד ותשלום

מות. או פרישה עקב

נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
זו קבוצה וכד'.; נכות מחלה' בעת החברים
מקופת חלק הן אם ביטוח.הדדי, קרנות כוללת
בסיס על אינן; אשר חופשה קרנות וכן הגמל'

הדדי.

שיערוך. לפני רכישה בערך השקעות

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
1973 לש1ת הנתונים בישראל. (לונדון) לוידם
ארעיים דו"חות על המבוססים אומדנים הינם
הכנת את כבר סיימו אשר הביטוח חברות של
של משקלן הכספיים. הדו"חות של הטיוטא
מגיע בישראל הביטוח עסקי בכלל אלו חברות

בערך. ל650/0

בניכוי המשוערך הערך שיערוך: הפרשי
בשער. שהצטברה והריבית הרכישה ערך

ע"י שהוכרו השקעות סוגי מוכרות: השקעות
בהן ואשר במם הקלות לשם הכנסה מס נציב
מנכסיהן. מוגדר אחח 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 התקיימו.התנאים שבו מקרה בכל

הקופה. תקנון לפי
הש הכספיים מהדו"חות מתקבלים הנתונים
נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של נתיים
מתבססים הנתינים ב1972 החל ההכנסה. מס
הגמל. לקופות הנשלחים שאלונים .של מדגם על

שריפות

ומקורות הגדרות
הכבאים לידיעת שהובאו שריפות שריפות;
שכובו שריפות נכללות לא ידם. על כובו ואשר

בואם. לפני או הכבאים עזרת ללא

המיועדת נכס יחידת השריפה: פרוץ מקוס
השריפה; מוקד היה ובה אחד עיקרי לשימוש
מהת כתוצאה שנפגעו אחרות יחידות כולל לא

. האש. פשטות

הכבאים ע"י שנערך משהער אומדן נזק:
הנז אומדן ללא בשריפה נפגע הרכוש ערך של

הרכוש. אבדן עקב העקיפים קים
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

גמל ת ו ו6 ק
ומקורות הגדרות

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה; קרן
או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
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פרסומים

(1967) בישראל הביטוח עסקי (272)
(1968) בישראל ביטוח עסקי (300)
(1969) בישראל ביטוח עסקי (334)

(1968 ;1969) בישראל גמל קופות (360)
(1970) בישראל ביסוח עסקי (369)
(1970) בישראל גמל קופות (385)
(1971) בישראל ביטוח עסקי (406)

(1971 ;1972) בישראל גמל קופות (436)
(1972) בישראל ביטוח עסקי (452)

(1972) שריפות סקר (458)

סטטיסטיות בסדרות ומגמות

טכגיים פרסומים
ניתוחעונתיות (39)

כרכים) 3)

מיוחדים נרסומים

(19501952)בישראלהביטוחעסקי(22)
(1953)בישראלהביטוחעסקי(32)

(1954)בישראלהביטוחעסקי(58)
(1955)בישראלהביטוחעסקי(65)
(1956)בישראלהביטוחעסקי(77)
(1957)בישראלהביטוחעסקי(85)

(1958)בישראלהביטוחעסקי(97)

(1959)בישראלהביטוחעסקי(113)
(1960)בישראלהביטוי!עסקי(131)
(1961)בישראלהביטוחעסקי(147)

(1962)בישראלהביטוחעסקי(157)
(1963)בישראלהביטוחעסקי(187)
(1964)בישראלהביטוחעסקי(195)
(1965)בישראלהביטוחעסקי(212)
(1966)בישראלהביטוחעסקי(240)
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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

Endof year; IL. million ל"י מיליוני שנה; כל סוף

195419601965197019721973

הכל סך  2021,0862,8586,40012,07115,448ASSETSנכסים  TOTAL

לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets

חוץ במטבע ונכסים זהב 543831,9141,5705,1647,436Gold and assets in foreign
currency

בקרן בזהב השתתפות
הבינלאומית המטבע


15114148165Gold quota in I.M.F.

חוץ במטבע אחרים נכסים


574107410505Other assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt

נטו מועד ארוך 1702,4523,7853,973Long"911252חוב term debt (net)

אוצר 4171697351130Treasuryשטרי bills

ארעיות 1176מקדמות


65032652Provisional advances

וניירוהערך אחר Otherאשראי discounts, advances and loans
and securities

ישראלי במטבע ,415743104521,136Discountsאשראי advances and loans
in Israel currency

חוץ במטבע אשראי
42656961,2741,650Discounts, advances and loans

in foreign currency

יצוא למימון פיקדונות פחות:
בנקאיים מוסדות של


143452489Less: export ' ifnance deposits

ofbanking institutions

ערך ניירות


0


1772128Securities

אחרים 1712305327019Otherחשבונות accounts

ואשראי שניתנו ערבויות
(ראה תעודות
התחייבויות)

71247501571743Guarantees and documentary
credit!: (see liabilities')
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(המשך) ישראל בגלן של וההתחיבויות הנכסיס סיכום  י"ט/1. לוח
Table xix/1 . Statement of assets and liabilities of the Bank of Israel (cont.)

לי מיליוני שנה; Endסוף ofyear ; IL. million

195419601965197019721973

הכל סך  2021,0862,8586,40015,448התחיבויות 12,071LIABILITIES  TOTAL

במחזור ומעות כסף 1593176871,3222,812שטרי 2,036Banknotes and coins in circulation

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities

בנקים של חוץ מטבע פיקדונות
לישראל מחוץ




131 15Deposits of foreign banking in
stitutions in foreign currency

שהוקצו מיוחדות משיכה זכויות


53217 195Allocations of special clearing
right

המטבע קרן של פיקדונות
משיכות בגין הבינלאומית


1179 148Depositsof the I.M.F. in

respect of drawing

אחרות התחיבויות
9109318 19Other liabilities

הממשלה של פיקדונות
הלאומיים המוסדות ושל

DepositsofGovernment andNatio
nal Institutions

יבואנים הפקדות


15687 169Deposits ofimporters

של חוץ מטבע פיקדונות
המוסדות ושל הממשלה

הלאומיים

707831935 308Deposits of Government and
National Institutions in fo
reign currency

מוסדות של פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

Deposits of banking and ifnancial
institution in Israel

בנקאיים מוסדות של פיקדונות
כספיים מוסדות של 32258622Iפיקדונות 953

3,535 2,838
63 66

Deposits of banking institution
Deposits of financial
institutions

של חוץ במטב9 פיקדונות
בנקאיים מוסדות

חוץ במטבע נקובים פיקדונות
בנקאיים מוסדות של

{174f 965

1,039

1,960

2,675 2,200

4,061 3,211

Deposits of banking institution
in foreign currency

Deposits in banking institution
denominated in foreign cur
rency

אחריס 016622762282חשבונות 275Other accounts

מילואים וקרן הבנק 1120202020הון 20Capital and reserve

ערבויות בעד התחיבויות
תעודות ואשראי שניתנו

נכסים) (ראה

71247501743 571Liabilities onaccountof guarantee
and documentary credits (see
assets)

1 11101. land bills.
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
Table xix/2.  Summary of balance sheets of banking institutions

Endofyear; IL. million ליי מיליוני שנה; סוף

1973 1972 1971

ASSETS  TOTAL

Israeli currency  total

Banknoter and coins

Deposits with Bank of Israel

Treasury bills

Deposits and loans with banking and ifnancial institutions
in Israel

Credit to the public

Credit to the Government

Investments in securities

Banks' premises and other property

Customers' liabilities

Other accounts

Foreign currency  total

Banknotes andcoins

Deposits with Bank of Israel

Depositsand loans with bankingand ifnancial
institutions

Credit to the public

Credit to the Government

Investments in securities

Customers' liabilities

Other accounts

;0.097 34,505 25,846

9,830 19,562 14,362

96 61 49

3,933 3,336 2,009

101 177 189

1,072 233 159

12,259 9,151 7,396

4,871 1,828 947

2,702 1,838 1,503

379 264 205

1,693 1,169 865

2,724 1,505 1,040

20,267 14,943 11,484

20 20 16

6,720 5,376 4,729

6,096 4,965 2,981

4,412 2,465 2,035

191 371 492

95 71 79

2,515 1,543 1,052

218 132 10C

הכל סך  נכסים

הבל סך  ישראלי מטבע

ומעות כסף שטרי

ישראל בבנק פיקדונות

אוצר שטרי

בנקאייו במוסדות והלוואות פיקדונות
בישראל וכספיים

לציבור אשראי

לממשלה אשראי

ערך ניירות

אוזר ורכוש הבנק בנייני

לקוחות התחייבויות

אחרים חשבונות

הכל סך  חוץ מטבע

ומעות בטף שטרי

ישראל בבנק פןיקדונות

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

לציבור אשראי

לממשלה אשראי

ערך ניירות

לקוחות התחייבויות

אחרים חשבונות
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח

Table xix/2.  Summary of balance sheets of banking institutions (cont.)

לי מיליוני שנה; Endסוף ofyear; 1L. million

197119721973

הכל סך  25,84634,50550,097LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

הבל ישראלימך 14,48519,80930,056Israeliמטבע currency  total

עצמי 478687994Equityהון capital

הוניים חוב 28118281Capitalשטרי notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

3024651,046Deposits and loans from banking and ifnancial
institutions

ישראל מבנק 3244401,068Loansהלוואות from Bank of Israel

הציבור 7,1079,10410,988Depositsפקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 2,8414,5688,662Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

ממשלה 1,2061,4101,925Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חקונון טל 8651,1691,693Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers

אחרים 1,3341,8483,399Otherחשבונות accounts

הבל סך  חוץ 11,36114,69620,041Foreignמטבע currency  total

הוניים חוב 2693121Capitalשטרי notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2,0623,0024,189Deposits and loans frombanking and ifnancial
institutions

ישראל מבנק 9089391,359Loansהלוואות from the Bank of Israel

והציבור 6,5817,90010,439Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 1037670Authorizedפיקדונות depositsfor granting loans

.. . ממשלה. 5139981,118Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חשבון טל .התחייבויות 1,0521,5432,515Liabilities on behalf of customers

אחרים 116145230Otherחשבונות accounts
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י הבנקאיים המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,  י"ט/3. לוח

Table xix/3.  Income, expenditure and operational profit of banking institutions x

ליי .L]מיליוני million

19681969197019711972

הכל סך  648.1839.11,273.82,145.02,978.7INCOMEהכנסות  TOTAL

ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרי0 בנקאיים ובמוסדות

148.4186.8248.6451.4685.7Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other bank
ing institutions

וניניו1 הלוואות על ריבית
שנורית

287.1374.7700.51,182.41,604.2Interest on loans and bills dis
counted

נטו ערך ניירות מפסקי הכנסות
ודיבידנדים) ריבית (כולל

75.4113.4156.9298.2390.1Net income from securities (incl.
interest and dividends)

אחרות והכנסות 9137.2164.2167.8213.0298.7Commissionמלות and other income

הכל סך  596.6764.11,191.01,996.32,717.2EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

ומשכורת 168.7198.0234.2310.4424.1Wagesשכר and salaries

הציבור פיקדונות על 285.7389.5703.5ריבית

I 51.0

1,369.3\ 1,908.4

Interest paid on deposits of the
public

הממשלה פיקדונות 8ל 28.433.3JInterestריבית on Government deposits

בנקים של פיקדונות טל 6.911.027.6ריבית
rןInterest paid to deposits in banks

אג"ו! על (1.921.8ריבית 33.8154.4< 178.7Interests on bonds

וניסיון הלוואות על ריבית
שטרות

18.911.21,7.8J
Interest paid on loans and bills
discounted

מינהליות 59.468.4rהוצאות Administrativeו87.8 expenses

שירותים בעד ששולמו עמלות
בנקאיים

פחת

5.0

7.6

4.0

8.9

5.3

9.5
162.2"" 206.0

Commission paid for banking ser
vices

Depreciation

2 אחרות ]14.118.0הוצאות 20.5JMiscellaneous expenses*

תפעולי רווח
הכל סך

51.575.082.8148.7261.5OPERATIONAL PROFIT 
TOTAL

l Incl. branchesof foreign banks active in Israel; excl. the Israel
Bank of Agriculture, and the Yaad Bank for Agricultural
Development Ltd. 2 Incl. bad debt reserves, various
taxes (except income tax), donations and expenses connected
with linkage differentials; excl. interest on liquidity deifcits.

לא בארץ; הפועלים זרים בנקים של פניפיפ כולל 1

לפיתוח יעד בנק ואת לישראל, החקלאות בנק את בולל
לחובות הפרשה בולל 2 בע"מ. חקלאי

תרומות הכנסה), למס (פרט שונים מסים מסופקים,
כולל לא הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות

.. . נזילות. גירעונות על ריבית
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להשקעות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח

Table xix/4.  Summary of balance sheets of investment banks

ליי מיליוני שנה; Endסוף of year ; IL. millioD

197119721973

הכל סך  3,7504,5645,774ASSETSנכסים  TOTAL

ומעות כסף 000Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 5920Depositsפיקדונות with Bankof Israel

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

287354898Deposits and loans with banking and financial
institutions

לציבור 2,3682,9373,580Creditאשראי to the public

לממשלה 585729546Creditאשראי to the Government

ערך בניירות 698190Investmentsהשקעות in securities

אחר ורכוש הבנק '656Banksבניני premises and other property

לקוחות '154262301Customersהתחייבויות liabilities

אתריס 276187333Otherחשבונות accounts

הכל סך  3,7504,5645,774LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

עצמי 644698789Equityהון capital

הוניים חוב ושטרי חוב 7621,0201,516Bondsאיגרות and capital notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

9351,3091,618Deposits and loans from banking and ifnancial
institutions

הציבור 127151313Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 397695Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

הממשלה 781821757Governmentפיקדונות deposits

לקוחות '154262301Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 308227385Otherחשבונות accounts
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום י"ט/5. לוח
Table xix/5.  Summary of balance sheets of mortgage banks

ל"י מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

1971197211973

הכל סך  5,1486,747ASSETS§4,028נכסים  TOTAL

ומעות כסף 000Banknotesשטרי and coins

בנקאייס במוסדות 492223Depositsפיקדונות with banking institutions
המבוצעות הלוואות למתן 221279965Depositsפיקדונות for granting loans granted by banking
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי andעל financial institutions

לממשלה 7911,145935Creditאשראי to the government
לציבור: Creditאשראי to the public:

בת לחברות 941 subsidiaries

מקומיות לרשויות 429515633 local authorities
לשיכון §1,847§2,3053,007 housing

אחרים למבנים 281333384 other buildings
בנייה ולחברות לקבלנים מקדמות 135236413 advances to contractors

and building companies
לאחרים 337496 other

ערך 324256Securitiesניירות
ניידי דלא ונכסי הבנק 121110Bankבנייני buildings immovables and other ifxed assets
בטד לקוחות של 303839Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers for guarantees

אחרות והתחייבויות andערבויות other liabilities
אחרים 1144185Other§159§1חשבונות accounts

הכל סך  5,1486,747LIABILITIES§4,028התחייבויות  TOTAL

ועודפים קרנות 184209264Equityהון capital
חוב 1,4201,8162,327Bondsאיגרות

וכספיים בנקאיים ממוסדות ופיקדונות 160461637Loansהלוואות and deposits from banking and financial
institutions

הלוואות: למתן מאושרים Depositsפיקדונות for granting loans:
בנייה ומחברות מקבלנים .402438484 from contractors and

building companies

מאחרים 182§267391 from others
ממשלה 1,2931,5421,950Governmentפיקדונות deposits

מאושרות חיסכון תוכניות לפי שהופקדו 145202278Approvedחסכונות saving plans
לקוחות לחשבון אחרות והתחייבויות 303839Guaranteesערבויות and other liabilities on behalf of

customers
אחרים 175277Other§2121חשבונות accounts

1 The amounts of current income and expesnes included 1

other "Accounts" were reclassiifed on a net basis. נטו. בסיס 3ל מחדש מוינו אחרים"
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Insurance companies ביטוח חברות

בישראל המבטחים של חיים ביטוח פוליסות סכומי  י"ט/6. לוח
Table xix/6.  Amounts of life assurance policies by insurers in Israel

End of year; IL. million

. Incl. insurance in foreign currency.

541 וביטוח בנקים

ליי מיליוני שנה; כל סוף

195019601965197019711972

 בישראל 34.8304.01,888.95,772.07,492.710,210.7ASSURANCEביטוחים IN ISRAEL 
הכל TOTALסך

צמוד 171.0921.53,092.53,673.94,881.2Unlinkedבלחי

לדולר! 54.4104.088.399.192.9Linkedצמוד to U.S. dollari

למדד 78.6863.42,306.53,189.34,502.9Linkedצמוד to C.P.I.

השתתפות עם צמוד בלווי
הצמדה ברווחי



284.7530.4733.7Unlinked with participation
in linkage proifts

 ישראליות 25.3246.31,661.55,074.46,838.09,604.3Israeliחברות companies  total

הכל סך

משנה ביטוח 8~ח מזה:
בחול

7.770.1653.61,580.92,017.52,638.4Thereof: with reinsurance
abroad

צמוד 121.4699.72,397.63,021.94,276.8Unlikedבלתי

לדולר! .46.798.485.696.4צמוד 90.9Linked to U.S. dollari

למדד 78.2863.42,306.53,189.34,502.9Linkedצמוד to C.P.I.

השתתפות 08 צמוד בלתי.
הצמדה ברווחי

284.7530.4733.7Unlinked with particiaption
in linkage profits

 נוכריות 9.557.7227.4603.1550.7438,9Foreignחברות companies  total

הכל סך

צמוד 49.6221.8600.4548.0בלתי '436.9Unlinked

לדולר! 7.75.62.72.72.0Linkedצמוד to U.S. dollar.

למדד צמוד
0.4

.
Linked to C.P.I.

לויוס 94.5104.0167.5Lloyd'sמורשי brokers {unlinked)

צמוד) (בלחי

זר. במטבע ביטוחים בולל .!



הביטוח ענף לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות  י"ט/7. לוח

Table xix/7.  Premiums received and claims paid in Israel, by insurance branch

IL. thousand ל"י אלפי

.1973 1972 1970 1965 1960 1950

Li fe assur ance חיים ביטוח

PREMIUMS RECEIVED1

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

CLAIMSPAID 2

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

281,300 208,329 124,291 50,223 11,226 1,785

271,100 197,926 111,111 45,489 9,409 1,305

21,300 15,287 8,987 3,549 554 90

9,400 9,603 12,663 4,734 1,817 480

800 800 517   

105,000 66,181 40,654 14,818 4,034 362

97,700 57,120 36,273 12,009 2,877 184

23,100 6,951 5,422 986 183 45

6,900 8,755 3,980 2,809 1,158 178

400 306 401  

שנתקבלו! פרמיות
ישראליות חברווו ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

נוכריות חברות ע"י

לוידס מורשי ע"י

ששולמו* תביעות
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

נוכריות חברות ע"י

לוידס מורשי ע"י

General insurance (including marine insurance) ימי) (כולל כללי ביטוח

שנתקבלו! 5,42757,008172,375390,295676,433918,500PREMIUMSפרמיות RECEIVED1

ישראליות חברות 3,02339,247125,027298,223515,107700,400Byע"י Israeli companies

משנה ביטוח עח מזה:
בחו"ל

1,62819,28964,885145,478200,050231,900Thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 1,77412,62330,14654,941101,982153,300Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 6305,13817,20237,13159,34464,800Byע"י Lloyd's brokers

ששולמו 2,04123,85591,669184,911278,827336,900CLAIMSתביעות PAID2

ישראליות חברות 93916,09262,584141,561221,882262,600Byע"י Israeli companies

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל

5669,30637,36578,598104,72499,700Thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 7705,95218,53824,93135,77253,400Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 3321,81110,54718,41921,17320,900Byעי Lloyd's brokers

1 Including registration fees. 2 Including 'oss settlement
expenses ; excluding increase in pending cloirus.

ליישוכ הוצאות כולל 2 רישום. דמי כולל 1

תלויות. בתביעות גידול כולל אינו תביעות'
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ענפי לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות  י"ט/8. לוח
עיקריים1 ביטוח

Table xix/8.  General insurance premiums received and claims paid in Israel, by
main insurance branch 1

IL. thousand ליי אלפי
ששולמו3 תביעות
Claims paid*

1972 1971 1970

שנתקבלה פרמיות
Premiuws received2

1972 | 1971 | 1970

Marine and aviation hull insurance אוירונים וגוף אוניות גוף הובלה/

הכל 72,11381,18698,24329,04963,90740,973TOTALסך

עי
ו

ישראליות 45,68547,16558,24917,14944,26826,643Byחברות Israeli companies

משנהמזה: ביטוח :32,32535,76043,88612,28339,53121,759Thereofע*ח 0/a of reinsurance abroad
גוזו''ל

נוגריותעיי 12,49213,84516,0854,2175,1876,938Byחברות foreign companies
לוידסעי 13,93620,17623,9097,68314,4527,392Byמורשי Lloyd's brokers

ממונעים רכב Motorכלי vehicles

הכל .123,368168,035251,47774,945102,158123,646סך TOTAL

ישראליותעיי 105,565145,129209,12762,21387,275105,876Byחברות Israeli companies
משנהמזה ביטוח :35,75532,89336,04726,90430,87231,293Thereofע"ח o/aof reinsurance abroad

ל נחו"
נוכריותעיי 12,50515,48329,7749,49710,97712,507Byחברות foreign companies
לוידסע"י 5,2987,42312,5763,2353,9065,263Byמורשי Lloyd's brokers

and personal accidents אישיות ותאונות Sicknessמחלות

הכל סך
ישראליות חברות

36,90641,88651,02516,78417,67320,532TOTAL

29,52532,61840,09313,70314,59117,135Byעיי Israeli companies

משנהמזה ביטוח עיח .9,5779,64911 ,0695,2284,9445,366Thereof: o/a reinsurance abroad
בהו"ל

נוכריות חגרות 3,0773,4895,5321,1801,3071,595Byעיי foreign companies
לוידסע"י 4,3045,7795,4001,9011,7751,802Byמורשי Lloyd's brokers

המעבידים Employersאחריות liability

הכל Jl85714,906TOTAL,24,77233,92742,8389,556סך

ישראליותע"י 21,16729,08836,4068,09510,22012,900Byחברות Israeli companies
משנהמזה ביטוח ע"ח :10,42611,1939,7685,0536,4228,501Thereof: o/a of reinsurance abroad

בחו'ל
נוכריותעיי 3,3294,5606,1981,4241,4751,965Byחברות foreign companies
לוידסעי 2762792343716241Byמורשי Lloyd's brokers

(כולל רכוש ואבדן .מקיף)אש comprehensive)oss of property (inclFire and

הכל 92,930117,293164,20435,21346,66555,524TOTALסך
ן

ישראליות חברות 72,35390,673126,47227,08235,90144,588Byעי Israeli companies
משנה ביטוח עח :42,26852,74972,61017,83222,00227,355Thereofמזה: o/a of reinsturance abroad

בחו"ל
נוכריות חברות 16,44222,25831,8896,3308,5659,042Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 4,1354,3625,8431,8012,1991,894Byע"י Lloyd's brokers

' Appear also in Table XIX/7, incl. premiums and claims
in other branches. 2 Incl. registration fees and policy
fees. 3 Incl. expenses on settlement of claims; excl.
increase in pending claims.

גם ותביעות פרמיות כולל י"ט/7, בלוח גם מופיע 1

פוליסה. ודמי רישוס דמי בולל 2 אחרים. בענפים
בתביעות גידול כולל לא הניעות' ליישוב הוצאות כולל נ

תלויות.
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הביטוח סוג לפי מרוכז, עסקים חשבון  י"ט/9. לוח

ל*י אלפי

בישראל) משבה ביטוח (פחות בישראל עסקים
Business in Israel (excluding reinsurance in Israel)

ישראליות תברות
Israeli companies

.1973 1972

נוכריות חברות
Foreign companies

.1973 1972

הבל סך
Total

.1973 1972

החשבון סעיפי

187,100

271,100

187,100

106,500

11,500

137,908

16,144
44,251
137,496

C 35
r 48,203

156,700 I 37,555
240,700 145,776

137,908

26,099
11,445

10,641
10,805

8,700

9,400

8,700

7,000

4,000

15,999

6,000 {
6,700 1,064

15,999

חיים ביטוח

195,800 153,907

280,500

195,800

16,235
45,228
146,031

35
49,166

יי™." {;^:
247,400 144,712

153,907

 28,443r2,344
12,5901,145

412113,500 ■I
1

25,7534,796
748I694

' 21,494(347
7,40276,300 .i344

J 31,09311,802

10,64111,500_

15,3314,526

הכל סך  הכנסות
חדפעמיות פרמיות
ראשונה שנה פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי
ההשקעות ערך התאמת

ריבית
הביטוח עתודת הגדלת פחות:

הכל סך  ורווח הוצאות
1 מוות מקרי השנה: תביעות
תקופה תום

קצבאות
פוליסות פדיון

למבוטחים דיוידנדה
ראשונה שנה עמילות: דמי

חידוש פרמיות
רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות

מיוחדות עתודות הגדלת
רווח

כלליביטוח
הכל סך  560,120779,00091,121140,400468,999638,600הכנסות

פרמיות
פוליסות ודמי רישום דמי

, 538,579
1 78,510853,70088,228

13,754{153,300,450,351
1 64,756700,400

הביטוח עתודת הגדלת 56,96974,70010,86112,90046,10861,800פחות:

 ביטוחי ורווח 560,120779,00091,121140,400468,999638,600הוצאות
הכל סך

יישובן והוצאות תביעות ,תשלום 257,65435,772
{

,221,882
התלויות התביעות 1110,810487,40011,26874,400גידול

1. 99,542
413,000

וניהול עמילות דמי
הנהלה הוצאות

,133,179
1 53,761255,20039,239

5,480{65,500, 93,940
1 48,281189,700

מיוחדות עתודות 6,0478,9006,0478,900הגדלת
י ביטוחי 693■1,331638רווח

תביעות. ליישוב והוצאות תלויות בתביעות גידול גם כולל 1,

banking and insurance 544



Table xix/9.  Consolidated revenue account, by type of insurance

L. thousand

companies ישראליות manIsraeli

Account items

Business in Israel בישראל עסקיס
ac ■a

g" ar z

הכל סך
טצמי שייר
Total
self

retention

עסקי
business

לוידס
Lloyd's משנה ביטוח

בחול
Reinsurance

abroad

עצמי שייר
Self retention

§1972.1973§1972.197319721972§1972.1973

INCOME  TOTAL

Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Registration and policy fees
Adjustment of valueof investments
Interest
Less : increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND PROFIT TOTAL

Claimsof the year: deaths1
end of assurance
period

allowances
policies surrendered

Dividens paid to policy holders
Commissions : first year

renewal premiums
Administrative overheads and medical
examinations

Increase in extraordinary reserves
Proift

anc eLife assur
124,518800 800

16,133r 800
41,982inn )
124,8301

35( _
48,203 

37,555

800

400

100

344 169,300 124,174 17,800 13,734

216
r 16,133

41,756
H5 ™'™ i 124!™ 21■™I ,1791 I 35 C 
 , 48,203  
 156,700 i 37,555 _ .

144,220 3 237,200 144,223 3,500 1,553

800 124,518 344 169,300 124,174 17,800 13,734

19419,215312
11,445

411
20,957

54

2820,051103
25,157

29,291

7210,713
487,224

 81,200

69,000

11 ,500

19,021
11,445

10,641
7,176

25,300 7,078

^ (!;^

3,629

ceinsura nGeneral

189,832225,300279,167413,30074,853354,02064,800 59,344REVENUE TOTAL

200,050231,900250,301
{468,50085,621335,922Premiums

64,75664,756Registration and policy fees
10,2186,60035,89055,20010,76846,658Less: increase in the insurance reserve

189,832225,300279,167413,30074,853354,02064,800 59,344EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT TOTAL

104,724
28,889134,900.)117,158

70,653{278,100
48,981
10,165

166,139
80,818

Claims paid and settlement expenses
Increase in pending claims

56,60764,90037,333
{

1 '<A J?/V7
15,06852,40118,400 18,305Commission and administration fees

48,281
lZ4to(JU4,64452,925Management expenses

6,0478,9006,047_ _[ncrease in extraordinary reserves
3883054,0054,310Underwriting proift

J Incl. increase in pending claims and settlement expenses .
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ישראליות חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/10. לוח

Table xix/10.  Summary of accounts of proift and loss and appropriation of
profits of Israeli companies

8
o

IL. thousand
ל"י אלפי

גז
c
ס

c
a.0

1972 1971 1970 1965 1960 1955 1950

PROFIT OR LOSS TRANSFERRED
FROM BUSINESS ACCOUNTS  TOTAL

. Life assurance
Motor vehicles insurance
Sickness and personal accidents insurance
Fire and loss of property insurance
Employers' liability insurance
Other risks insurance
Transport, marine and aviation hull insurance

Interest ,dividends and income from property
proift from realizationof investments and other income
Less: management and general expenses not debited to
other accounts

Depreciation of investments and delayed expenditure
Proift per year
Provision of taxes on income
Net proift per year
Outstanding premiums above recognized rates
Proift or loss balance from previous year

APPROPRIABLE PROFIT  TOTAL

Transfer to general reserve funds and to other funds
Bonus shares
Dividends to share holders
Nonappropriated balance

2,914 4,508 10,584 7,175 2,551 457

32,355 24,531 17,527 5,810 1,840

13,477 8,792 6,828
5,629 3,198 765
6,915 6,961 5,423
6,334 5,580 4,511

202

486391,927
140541755
493922,657

35268471

52

35333541,5374,7045,4227,224
55 4744629774,74619,96714,480

18292151,0022,1812,6432,569
905121,4023,6624,0316,0069,012
36159575611,4971,849774
361171,1242,1142,7862,665

52021922668032822,185
735321,8016,45015,22522,44533,753
702068572,5099,28912,725
196521,3865,0287,818§9,13511,081

11763341,4451,172§1,8933,240
953312,8388,00919,32825,21435,071

1431,3252,0624,9495,1539,007
1881,5135,94714,37920,06126,064

681596706
143271373,8295,0665,585

המועברים הפסדים או רווחים
הכל סך  עסקים מחשבונות

וזייס ביטוח
ממונעים רגב בלי ביטוח

אישיות ותאונות מחלות ביטוח
רכוש ואובדן אש ביטוח
מעבידים אחריות ביטוח
אחרים סיכונים ביטוח

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, ביטוח
מרכוש והכנסות דיוידנדה ריבית,

אחרות והכנסות השקעות ממימוש רווח
בחשבונות נבללו שלא וכלליות הנהלה הוצאות פחות:

אחרים
נדחות והוצאות ההשקעות ערך הפחתת

לשנה רווח
ההכנסות על למסים הפרשה

לשנה נקי רווח
המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל עתודה

קודמת משנה הפסד או רווח יתרת

הכל המיועדסך הרווח

אחרות ולקרנות שמורה לקרן העברה
הטבה מניות

המניות לבעלי דיויתדה
מיועדת בלתי יתרה



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/11. לוח

Table xix/1 1 . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies

Endofyear; IL. thousand לי אלפי שנה; סיף

.19501955196019651970נכסים 1972.1973Assets

כולל 7,26931,08883,521315,279859,1071,478,4912,063,700GRANDסך TOTAL

ערך 1,2933,79218,558116,325398,444696,9081,012,400Securitiesניירות

צמודות אג*ח
r26,65044,580' 48,395Linked bonds to Dollar

15,201<2,727לדולר

למדד צמודות 175,053308,999596,935Linkedאב"ח bonds to C.P.I.
צמודות בלתי 5,0222,5318,176Bondsאג'ח not linked
חברות של מניות

1 293 .>
2431,0864,3636,52114,053

1,012,400 .Shares of companies
ביטוח בחב' 2857428423,8275,667Sharesמניות in insurance companies

inבישראל Israel
ביטוח בחב' 774440537345Sharesמניות io insurance companies

abroadבחו"ל
זרים 5377553,95524,79316,201Foreignני'ע securities

על צבירה .6,656sריבית 7,136Cumulative interest on invest
mentהשקעות

3,4079,20724,33146,98084,604172,369285,000Loansהלוואות

פוליסות על 3731,9073,4679,25922,04629,10133,600Loansonהלוואות life assurance policies
חיים לביטוח

בניינים על 1,5853,3385,081fמשכנתאות 3,614
' 34,10762 55g143 26g251 400Mortgages on buildings

אחרות 1,4493,96215,783Otherהלוואות loans

קבוע 3023,2127,48227,74489,270123,662182,600Fixedassetsרכוש

בבנקים 529933,2571,01029,18544,94286,900Timeפיקדונות deposits in banks (for
העולה moreלתקופה than one year)

שנה על
ומגרשים r5682,43910,90224,11744,780fBuildingsבניינים and plots of land

Jריקים
בת בחברות 250מניות >1,4861,45913,37730,17125,20195,700 ■IShares in and loans to subsi
להן 1diaryוהלוואות companies
אחר קבוע I1653272,4555,7978,739IOtherרכוש ifxed assets

שוטף 2,26714,87733,150124,230286.789485,552583.700Currentרכוש assets

לגבייה 7,01016,47761,004111,728165,957232,900Outstandingפרמיות premiums and
סוכנים! של 'fagentsויתרות balances1

בקופה 3,0457,96216,65337,58286,226rCashמזומנים on hand and in banks
2,267Jובבנקים

1

ביטוח חברות
I

1,8042,71315,67550,63091,211350,800 .JOther insurance companies2
1אחרות2

ן

2 אחר שוטף 3,0185,99830,89886,849142,158IOtherרכוש current assets2
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  >"ט/11. לוח

Table xix/1 1 . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies (conr.)

ליי אלפי שנה; ;Endofyearסוף IL. thousand

195019551960196519701972.1973Liabilitiesהתחייבויות

כולל 7,26931,08883,521315,279859,1072,063,700סך 1,478,4*1GRAND TOTAL

וקרנות 1,1024,22112,49459,767115,650156,972206,000Shareהון capital and reserves
חופשיות

נפרע 8993,0298,92839,99664,05181,315101,800Paidהון up capital
שמורה '1624061,8574,94031,620קרן 47,455General reserve

3 אחרות 348221,44114,36015,46821,868104,200קרנות >Other reserves'
רוהיפ: /6352684714,511חשבון 6,334Proift and loss account: ba
הרווח lancesיתרות of proift

ביטוח 3,62116,35440,750151,361460,372815,4541,122,600Insuranceעתודות reserves
חיים ביטוח 2,90011,94230,024119,656355.139598,277847,100Lifeעתודת assurance reserve net of

משנה ביטוח reinsuranceבניכוי
כללי ביטוח 6063,4247,88522,11567,417152,629196,800Generalעתודת insurance reserve, net

משנה ביטוח ofבניכוי reinsurance
לסיכונים Reservesעתודות for extraordinary
מהכלל: :risksיוצאים

חיים 754241,2455,54626,80344,61854,500lifeביטוח assurance
אלמנטרי 405631,5964,04411,01319,93024,200generalביטוח insurance

מבטחי 1,1293,3577,09625,47790,317118,863135,900Depositsפיקדונות of reinsurers
מקנה
חיים ביטוח

אלמנטרי ביטוח
634
494

915
2,442

510
6,586

j. 3,809
i 21,66890,317118,863135,900Life assurance

General insurance

3463,1169,90933,36398,117225,504381,300Claimsתביעות admitted or pending
או מאושרות

תלויות
בניכוי חייט 471574131,3202,9865,21812,600Lifeביטוח assurance net of reinsu

משנה suranceביטוח
אלמנטרי 2982,9599,49632,04395,131220,286368,700Generalביטוח insurance net of rein

משנה ביטוח suranceבניכוי

1,0734,03913,27245,31194,651161,698217,900Currentהתחייבויות liabilities
שוטפות
ביטוח 6882,3447,91422,11656,156100,107Otherחברות insurance companies

אחרות
אחרים 2791,5774,98418,86927,77048,805Sundryזכאים creditors and credit

* זכות balances4ויתרות
שנפרעו 8434140fפרמיות 2,374217,900 .Prepaid premiums

6,0516,597\מראש
אחרות והכנסות \47329ריבית inPrepaid interest and other in

מראש comeשנפרעו

(אחרי מוצעת ^18112051,8254,674דיוידנדה 6,189Proposed dividend (after de
הכנסה) מס ductionניכוי of income tax)

' inci. 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"רכוש כלולים אחרות
3 Incl. life assurance bonus reserve and shares for allocation ו8תודה להקצאה ומניות חיים בביטוח גונוסי0 לו87נקת
and reserve because of outstanding premiums above recognized כולל * המוכרים. לשיעורים מעל לגבייה פרמיה bvi
rates. * Incl. current accounts of subsidiaries. בת. חברות של עו*ש חשבון
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ביטוח חברות של בישראל והשקעות י מביטוח התחייבויות י"ט/12, לוח
נוכריות2

Table xix/12.  Insurance liabilities J and investments in Israel of foreign insurance
companies 2

ל*י אלפי שנה; 0Endוף ofyear ; IL. thousand

החשבון 195519601965197019711972Accountסעיפי items

TOTAL

Life assurance fund

Pending claims (life assurance)

General insurance fund (excluding marine
and aviation insurance)

Pending claims (general insurance excl.
marine and aviation insurance)

Marine and aviation insurance fund

Pending claims (marine and aviation in
surance)

Insurance liabilities1

119,056 96.2S9 80,018

40,426 41,093 36,367

716 491 893

30,338 19,289 14,830

מביטוח! התחייבויות

41,297 29,661 23,365

2,300 1,948 1,730

3,979 3,777 2,833

42,269 21,663 12,764

078,י1 10,878 8,244

363 157 117

8,769 3,915 1,850

13,783 5,689 1,791

1,027 533 276

1,249 491 486

הכל סך
חיים ביטוח קרן

חיים) תלויות(ביטוח הניעות

כללי ביטוח קרן
ואוירי) לימי (פרט

(ביטוח תלויות תביעות
לימי פרט כללי

ואוירי)

ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

TOTAL

Israel government bonds

Investments in Israel

129,092 99,406 81,934

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

בישראל השקעות
40,880 15,582 *<640 הכל סך

24,280 18,315 12,101 5,190 3,813 1,975

8,805 8,142 8,853 3,902 1,584 706

651 644 517 3,813 693 102

8,534 6,048 5,915 2,108 1,505 1,122

 10 10

21,832 19,398 13,178

66 71 260

12,658 9,116 7,017

136 539 348

7,135 1,088 143

298 138 119

4,049 2,743 1,324

52,266 37,662 34,083 14,249 3,479 801

מנלשלת של חוב איגרות
ישראל

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

פוליסות על הלוואות
חייס לביטוח

משכנתאות

ופיקדונות אחרות הלוואות
בבנקים

קבוע רכוש

ופיקדונות מזומנים
ונבנקים באוצר

אחר שוטף רכוש

< Atfer deductionof local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's brokers.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

לוידס. למורשי פרט 2
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Fires שריפות

כיבוי רשויות לפי שריפות,  י"ט/13. לוח

Table xix/13.  Fires, by firefighting authority

Budget year, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם תקציב, שנת

כיבוי 1962/631965/661970/711971/721972Fireifghtingרשות authority

הכל 4,9619,58613,1809,46111,424TOTALסך

206380400262310Ayalonאילון

18657889132Elatאילת

175468724617784Ashqelonאשקלון

שבט 94400250231300Beerבאר Sheva

שמש 81235184120228Betבית Shemesh

ברק 126244509396477Beneבני Beraq

69113111100108Givatayimגבעתיים

122225393280249Herzeliyyaהרצליה

137170352255266HaSharonהשרון

183265403305403Haderaוזדרה

124213361305316Holonחולון

5379321,0177441,165Haifaחיפה

209594524387454Tiberiasטבריה

185559682474635Yizreelיזרעאל

4781,067861854910Jerusalemירושלים

(נהריה המערבי הגליל
עכו)

214332604522733Western Galilee (Nahariyya
Akko

128394586437453Netanyaנתניה

תקוה 287453798591693Petahפתח Tiqwa

שמונה 4364741,450680741Qiryatקרית Shemona

לציון 89205263165190Rishonראשון LeZiyyon

108158258141199Rehovotרחובות

גן 197289341197236Ramatרמת Gan

אביב 7581,3512,0311,3091,442Telתל Aviv
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ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות/ י"ט/14. לוח
Table xix/14.  Fires, by place of outbreak and damage

Budget years הקציב שנות

1962/631965/661970/711971/721972

הכל סך  4,9619,58613,1809,46111,424FIRESשריפות  TOTAL

הכל סך  מבנים 1,6682,1122,9611,9221,926Inב buildings  total

חרושת 436432581260274Factoriesבחי

מגורים 6978891,430700720Dwellingsדירות

Shops[193315400218חנויות
\ 258

12151Joiffcesוfמשרדים

IJ256322292Warehousesמחסנים

 אחרימ .114מקומות 204173371382Other places

הכל סך פתוחים 3.29S7,47410,2197,5399,498Inבמקומות open places  total

רכב 169199400380435Vehiclesכלי

f423394436Forestsיערות
489>\ 1,277

חקלאיים J756582284Cultivated/שדות fields

ומזבלות קוצים 2,3865,5838,2895,7507,317Thistleשדות ifelds and rubbish dumps

אחרים 2494153514331,026Otherמקומות places

קוצים שריפות ללא שריפות
ומזבלה בור

2,5753,9635,5413,7114,107FIRES WITHOUT THISTLE, UNCUL
TIVATED FIELD AND RUBBISH
DUMP FIRES

משריפות הנזק 8.716.422.217.027.6FIREאמדן DAMAGE ESTIMATE

שוטפים) נמחיריס ל"י, .IL)(מיליוני million, at current prices)
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גמל קופות

הקרן ביתרות והגידול סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות  י"ט/15. לוח

ל"י מיליוני

 הכנסות
הכל סך

Income 
total

Allowances הפרשות

העברות
מחלוקת
רווחים

Transfers from
distributing

proift

נטו העברות
ומקרנו!/ מקופות

אחרות
Net transfers
from other

funds
הכל סך
Total

שוטפות :ma
Thereof: current

1=2+4+52345

39.3
53.7
3.4

18.6
10.0

43.9

165.6
195.6
243.3
331.2
451.1
632.9

418.3
525.6
593.3
774.2

1,154.5
1,496.6

הכל סך
473.4
532.5
621.7
785.7

1,194.1
1,527.9

599.7
781.8
868.4

1,098.3
1,655.2
2,116.9

1968
1969
1970
1971
1972
1973

29.8
55.5
11.8

6.1
7.8
22.3

92.5
108.1
138.5
170.3
214.8
333.0

215.1
252.0
268.8
301.1
351.6
489.2

פנסיה קרנות
220.8 283.5
255.4 419.0
294.2 444.5
309.7 473.9
388.0 595.0
515.2 825.9

1968
1969
1970
1971
1972
1973

8.7
2.2

7.2
2.3
45.6
8.5

48.0
58.1
71.1
105.3
169.3
210.6

122.8
149.0
156.8
271.8
471.8
668.2

תגמולים קרנות
123.7 163.0
150.4 210.7
158.0 221.9
273.7 381.3
474.0 688.9
672.9 875.0

1968
1969
1970
1971
1972
1973

5.2
3.0
0.3
0.2
11.3
7.3

23.7
27.5
35.0
51.6
70.8
93.8

80.4
72.4
94.2
115.7
171.6
192.2

פיצוייט קרנות
82.5 111.4
74.5 99.0
95.9 130.6
116.7 168.1
172.6 23£1
192.8 279.3

1968
1969
1970
1971
1972
1973

סוציאליותקרנות
196841.846.41.46.0
196953.152.252.21.91.0
197071.473.673.51.30.9
197175.085.685.64.014.6
1972139.2159.5159.53.816.5
1973136.7147.0147.04.55.8
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Social insurance funds

Table xix/15.  Provident fund accounts, by type and increment in balances
of fund

IL. million

 הוצאות
הכל סך

Expenses 
total

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

והעגרות שעזנו לעמיתים החזרות
לזכאים

Returns to members who left
and transfers to creditors

חשלומימ
הדדי לביטוח
Payments for

mutual
insurance

גקרן הגידול
Increment
of fund

הקרן יתרות
שנה לסוף
End of year

balance of fund

הכל סך
Total

לעובדים מזה:
Thereof: to
employees

6  7+8 + 107891011  1612

TOTAL

373.02,496.1
531.93,028.1
558.53,550.5
738.34,217.8

1,145.75,303.7
1,472.56,776.2

Pension fuSds
177.91,316.9
296.01,612.9
293.12,074.2
298.82,134.7
370.22,774.1
528.13,302.2

Provident funds
120.9689.9
162.6852.5
168.1894.7
310.11,318.5
566.81,660.5
732.22,392.7

Severance funds
78.9372.8
66.0438.8
83.4454.3
113.0625.3
168.1692.4
184.0876.4

11.6
11.5
17.5
9.4
11.1
17.6

5.3
4.7
10.3
1.8
2.5
4.7

6.3
6.8
7.2
7.6
8.6
12.9

43.2
37.9
55.6
61.5
74.8

40.1
37.1
49.8
55.9
71.2

3.1
0.8
5.8
5.6
3.2

0.4

48.7
57.7
61.3
91.7
91.3
157.9

31.1
40.3
47.7
52.7
59.0
79.0

3.4
3.7
5.9
19.3
28.2
26.0

13.9
13.5
7.4
19.3
3.8
52.9

166.3
180.8
231.2
258.9
407.1
468.9

69.2
78.0
93.4
120.6
163.3
214.1

32.3
37.7
40.7
44.3
85.3
103.9

18.6
19.5
39.9
35.8
60.2
42.4

226.6
250.0
310.0
360.0
509.5
644.4

105.6
123.0
151.4
175.1
224.8
297.8

42.0
48.2
53.8
71.2
122.1
142.8

32.5
33.0
47.3
55.1
64.0
95.3

Social funds
116.5 4.7
123.9 7.3
127.3 13.9
139.3 16.4
176.7 40.6
204.9 28.2

0.3
0.2
0.3
0.4
0.3

46.2
45.6
57.2
58.2
98.3
108.5

46.5
45.8
57.5
58.6
98.6
108.5
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מנהל סקטור לפי הגמל בקופות הצבירה מרכיבי  י"ט/16. לוח

ל"י מיליוני

 צבירה
הכל סך

Accumulat
ion 
Total

נטו מעמיתים Netצבירה accumulation from members

הכל סך
Total

הפרשות מזה:
(כולל
נוספות)
Thereof:
allowances

)incl.
additional)

העברות
מקרנות

נטו ומקופות
Net

transfers .
from funds

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

תשלומים
אחרים
Other

payments

1=2+7+112=3+4563456

הכל סך

1968205.7473.439.4166.461.9

1969567.6336.3532.553.7180.769.2

1970820.9315.0621.53.1230.978.7

19711,134.4407.1785.718.6258.9101.1

19721,726.8694.61,194.110.0407.1102.4

19733,000.2839.71,527.843.9459.2185.0

הסתדרותי סקטור

1970157.5362.44.6153.156.4

1971613.6150.3431.331.0192.357.7

1972794.2195.0564.635.2269.964.5

19731,400.2230.9677.729.3328.489.1

פיננסי סקטור

1970117.1161.11.038.16.9

1971353.4205.0249.212.925.531.6

1972659.9418.9456.652.264.325.5

19731,205.1514.0655.914.679.248.1

מפעי ואחרסקטור יי

197040.498.02.539.715.4

1971167.451.8105.20.541.111.8

1972272.780.7172.97.072.912.3

1973394.994.8194.2


51.647.8
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Table xix/16.  Components of accumulation in social insurance funds, by
managing sector

IL. million

נטו הקופה מפעילות Netצבירה accumulation from funds' activity

הכל סך
Total

הצמדה ריבית
שוטפות והכנסות

Linkage interest and
current income

מימוש רווחי
אחרות והכנסות

Realization proift and
other income

שוטפות הוצאות
אחרות הנהלה והוצאות
Current and other ad
ministrative expenses

שערוך בהפרשי גידול
Increment in differences

on revaluation

7  8 + 910g91011

TOTAL

39.827.2

38.231.44.5

51.333.0234.6

101.840.1354.6

174.450.7522.3

315.176:91,376.0

Histadrut sector

29.025.7

62.930.5244.3

90.637.0315.1

191.148.0741.6

Financial sector

11.14.5

20.16.165.5

45.99.0117.7

85.415.9470.3

153.1

220.0

253.0

311.0

386.2

546.3

156.1

186.6

230.5

284.6

47.9

68.9

86.4

151.3

165.7

226.8

.27J3

372.7

509.9

784.5

159.4

219.0

284.1

427.7

54.5

82.9

123.3

220.8

44.8

89.5

164.1

Single employer and other sector

2.8 11.2

3.5 18.8

4.7 37.9

13.0 38.6

49.0

55.5

69.3

110.4

57.4

70.8

102.5

136.0
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הקופה מנהל סקטור לפי גמל, קופות נכסי סיגום י"ט/17 לוח

לי מיליוני שנה; סוף

רכישה בערך Investmentהשקעות at purchase value

:Thereofמ1ה;
בערך נכסים

הכל משוערךסך
Assets at revaluati1הכל סך

tion  totalTotal'ערך נדל"ןפיקדונותניירות
SecuritiesDepositsReal estate

1=2+6+7+9+102345

הכל סך
19683,175.22,394.2
19693,601.32,547.8 2,713.875.072.2
19704,368.63,002.9 2,2)7.8112.681.8
19715,441.03,593.3 3,802.8106.377.9
19727,215.84,752.9 4,968.4109.178.8
197310,158.06,109.7 6,402.2153.4108.8

הסתדרותי סקטור

19702,798.81,888.5 2,039.854.077.0
19713,418.82,292.5 2,353.561.776.2
19724,206.22,607.7 2,771.562.076.6
19735,640.73,144.7 3,342.988.180.6

פיננסי סקטור

1970741.1553.5 588.835.2
19711,075.8788.7 808.619.9

19721,750.71,315.2 1,332.917.7
19732,922.11,986.6 2,035.348.6

ואחר מפעלי סקטור
1970828.7560.9 589.223.34.8
1971946.4612.1 640.724.71.7
19721,258.9830.0 864.029.42.2
19731,595.2978.4 1,024.016.728.2

פורטו. שלא אחרות השקעות גס כולל 1

מעורב. חיים פרמיות גם בולל 2
ובקופה. בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם בולל 3
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Table xix/1 7.  Summary of social insurance funds, by sector managing the fund

Endofyear; IL. million

שיערוך הפרשי
Differences ם0
revaluation

Loans הלוואות

קבוע רכוש
Fixed assets

Current assets שוטף רכוש

הכל סך
Total

לחבריט2 מזה:
Thereof: to
members2

הבל3 סך
Totals

Thereof: מזה;

המעביד חוב
Employers'

debt

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
linkagedebtors

6789101112

TOTAL

365.1294.6264.611.0110.364.9
369.6334.5295.99.2174.273.373.8
604.2348.0329.55.4193.272.594.4
958.8412.3388.65.4261.788.6134.1

1,481.1484.0456.16.0276.396.7134.7
2.857.1597.4569.75.7295.6107.6107.5

Histadrut sector

431.3215.7209.34.4107.657.138.5
675.6250.2244.54.7134.858.554.7
990.7290.3285.25.1.14S668.962.5

1,732.4357.1351.85.2203.187.468.0

Financial sector

36.20.629.4
60.10.450.8
71.61.254.9
39.421.1

71.644.541.2
137.170.055.4
254.891.471.4
725.1122.3109.2

Single employer and other sector

101.387.879.01.049.414.826.5
146.192.188.70.766.829.728.6
235.6102.399.50.956.126.617.3
399.6118.0108.70.553.120.218.4

< Incl. other not speciifed investments.
2 Incl. premiums of life endowment insurance.
3 Incl. other debtor and cash in banks and in cash.

557 וביטוח בנקים



המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק

והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב את
בבנ הממשלה פיקדונות הם אלה שוטפות).
בקופת אחרים גופים של הפקדות או קים
של תקציבים חשבון על מקדמות המדינה,
למשרדי הניתן חוזר הון הבאות, השנים
הפירוט וכיו"ב. וחייבים זכאים הממשלה,
ניתן השוטפות 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 הפנקםי. לערכן בהתאם
אינן כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי

כלולות.

הפנקםי, בערכן רשומות במניות השקעות
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

חובות רק כולל כ/8 לוח הממשלה. חוב
חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים.
מהתאריכים אחד בכל החליפין שער לפי נתונים
לצר המחירים למדד הצמודים והחובות שבלוח,
המדד. עליית עקב החוב גידול את כוללים כן
מקרקעין שטרי (כגון: הפנים ממלוות חלק
חובות אינם בלוח, הכלולים אוצר) ושטרי

המקובל. במובן
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,

ובחירות הכנסת
רוכזו כ/1) (לוח לכנסת הבחירות תוצאות
קלפי בכל ההצבעה 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
נבללו (כאן המיעוטים רשימות קבוצות: בשתי
ויתר מיעוטים) כרשימות שהוצגו הרשימות כל

הרשימות.

חלו העיקריות ברשימות שאף לזכור יש
בכנסת למשל, כך, לכנסת: מכנסת שינויים
את  המערך  אחת רשימה כוללת השמינית
 הליכוד רשימת ,' מפ"ם ואת העבודה מ5לגת
ואת (ט) החופשי המרכז את (חל), גח"ל את

(עמ). הממלכתית הרשימה
הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
בסדרת פורסמו .המקומיות ולרשויות לכנסת
בסוף רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים.

המבוא).
וכ/4) כ/3 (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

הו:
מעס כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
עוברות אינן ואשר האוצר של שוטפות קות
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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 אתהות ובשנים התבר1ת בין
גם מעצמאיים המס גתוני כוללים ב1961/62
בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה מס
עד עצמאיים. או שכירים היו ההכנסה מקבלי אם
בודדו לא והם קטנים אלה סכומים היו 1961/62

נפרד. בסעיף
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

קנייה במס החייבות הסחורות ערך
המס חיובי חלוקת ידי על התקבל האומדן
סחורה. כל על החלים המס בשיעורי ברוטו
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

. דינה. מ עובדיה

נציבות של הדוחו"ת על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,

הנ"ל. בדו"תות כמוגדר

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)

ג/10 בלוח כלולים שאינם ותקבולים תשלומים
והםל וכ/11!

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
וצאים יש אולם מזומניםבהוצאה. תשלומי
בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון: זה, מכלל
ספקים, אצל בהקפה וקניות כהכנסה) (הנרשמת
(ובמק העסקיים במפעלים כהוצאה. הנרשמות
רושמים הממשלה) במשרדי גם מסוימים רים
לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות וכן פחת גם

הבאות.
במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא
מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי הארנונה
חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית, מבחינה
לביטוח ומהמוסר הארנונה מקרן כהלוואות
מסים, הן ההשוואה מקרנות ההכנסות אף לאומי.

מראש. קבוע אינו שיעורן כי אם
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. 31 ב ומסתיימות באפריל

ומינהל הכללי החשב דו"חות המקור:
המדינה. הכנסות

הכנסה מס תקבולי
לגבייה מתייחסים כ/12 בלוח הנתונים
המס בשנת התחשבות ללא התקציב בשנת
כוללים התקבולים אלה. סכומים שולמו שעבורה
פיקדונות וגם במזומנים המס תשלומי את גם

מס. לחייבי הלוואות ממתן שנבעו בבנקים
שהיתר. זו היא וחברות שכירים בין ההבחנה
הוא זה, לפי "עצמאי", הכנסה. מס באגף נהוגה
מעסק נובעת ■ מהכנסתו רבע שלפחות אדם,
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בתקציב ההוצאות הן שוטפות הוצאות
חד והוצאות קרן לפרעון הוצאות פחות הרגיל

פעמיות.
לא המקומיות הרשויות והוצאות בהכנסות
ימו ספר בבתי המורים של המשכורות כלולות
של המשכורות חובה. בגני גננות ושל דיים
אחרות גננות ושל עליסודיים ספר בבתי מורים
בהם משרתים שהם המוסדות אם רק כלולות
ההכנ כלולות לא כן המקומית. לרשות שייכים
הכספיות והפעולות הדת שירותי וההוצאות' םות
במוע המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים של
בחשבו המופיעות לדת הוצאות האזוריות. צות
בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של נות

הדתית. במועצה

של התחייבויות ההכנסות כוללות כן כמו
וכן למעשה התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה
ותוקצבו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

השנה.

ההכ כלל את כוללות הסופיות ההכנסות
שהתקבלו והכנסות לסוגיהן מילוות פחות נסות

קודמות. בשנים

על נרשמות המקומיות הרשויות הוצאות
שלא הוצאות רשומות דהיינו צביר, בסים
הנ השנה ע"ח חיוב היה ורק עדיין שולמו
לפרעון תשלומים גם כוללות ההוצאות דונה.

הבאות. לשנים והעברות הלוואות של קרן

פרסומים

(1968/69) בישראל המקומיות הרשויות (310)

(1969/70) בישראל המקומיות הרשויות (348)

כספיים נתונים  (1969/70) המקומיות הרשויות (377)

פיסיים נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות (383)

כספיים נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות (387)

נתונים  (1971/72) המקומיות הרשויות (419)
פיסיים

כספיים נתונים  (1971/72) המקומיות הרשויות (425)

פיסיים נתונים  (1972/73) המקומיות הרשויות (454)

כספיים נתונים  (1972/73) המקומיות הרשויות (460)

ורשויות השמינית לכנסת הבחירות תוצאות (461)
(1973) המקומיות

טכניים פרסומים

(1955/56 ;1956/57) הממשלה והוצאות הכנסות (2)

3) סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
כרכים)

מיוחדים 3רסומימ
(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 i 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)

(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
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הכנסת

רשימה לפי כגסת, וחברי לכנסת הבחירות תוצאות  כ/1. ליח

Knesset כנסת

שמיניתשביעיתשישיתחמישיתרביעיתשלישיתשנייהראשונה
FirstSecondThirdFourthFitfhSixthSeventhEighth
25130 VII26 VII3X115 VIII2X128 X31 XII
19491951195519591961196519691973

רשימה

Results of elections

Absolute numbers .

הבחירות תוצאות

מוחלטים מספריס

בחירה זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,285כל .1,499,7091,748,7102,037,478

440,095695,007876,085994,3061,037,0301,244,7061,427,9811,601,098הצביעו

כשרים 434,684687,492853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855קולות

gesPercentaאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.010O.O100.0סך

עבודהמפ"ם 46.239.6אמתמערך

36.7אתהמערך

7.9כארפ"י

נ114.7ממפ"ם 12.57.37.27.56.6

35.737.332.238.234.7אמפא"י

העבודה 118.26.06.6תואחרות

המזרחי והפועל r8.39.19.99.88.99.78.3בהמזרחי

ישראל גאגודת
ישראל אגודת דפועלי

3.64.74.7

} "
3.3

1.8
3.8

;חלטעמהליכוד2 30.2

וולג7ול 21.321.7

החופשי 1.2טהמרבז

ממלכתית ■עמרשימה 3.1

ההרות 11.56.612.613.513.8חתנועת

הליברליתנ 13.6"5.216.210.26.2להמפלגה

העצמאיים5 '4.13.24.44.643.8לעהליברלים 3.23.6

האזרח לזכויות .רצתנועה 2.2

קנמוקד6
הקומוניסטית קהמפלגה

הישראלית
3.54.04.52.S4.21.11.1

1.4

הקומוניסטית והרשימה
(רק'ח) החדשה

חדש כוח  הזה שהעולם

2.3

1.2

2.8

1.2

3.4

המיעוטים 3.04רשימות .74.94.73.93.83.63.3

הרשימות 10.13.61.92.20.31.31.14.0יתר

הרביעית הכנסת עד 3 הממלכתית. והרשימה החופשי המרנז גת"ל, כולל 2 במפ"ם. כלולה העבודה אחדות רשימת 1
שם היה הרביעית הכנסת עד 5 הליברלית. במפלגה גלולה הפרוגרסיבית המפלגה * כללייט. ציונים הרשימה: שם היה

תבלתאדום. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה את כולל 6 הפרוגרסיבית. המפלגה הרשימה:
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The Knesset

Tablexx/1 .  . Resultsof elections to the Knesset and Knesset members, by list

List

Knesset כנסת

שמינית
Eighth
31X11
1973

שביעית
Seventh
28 X
1969

שישית
Sixth
2X1
1965

חמישית
Fitfh

15 VIII
1961

.רביעית
Fourth
3 XI
1959

שלישית
Third
26 VH
1955

שנייה
Second
.30 vn
1951

ראשונה
First
251 _
1949

Knesset members כנסת חברי

ALL ELIGIBLE VOTERS

VOTED

VALID VOTES

120120120120120120120120TOTAL


5651AMT  Alignment Labour Mapam

45AT  Alignment

10
KA  Israel Workers' List (Rafy)

U9US9998 ' 'M  Mapam (United Workers' Party)

4645404742
 .

A  Mapai (Israel Labour Party)
1_:   1__107 .8 : .TW  Ahdut HaAvoda (Unity ofLabour)

. r10111212111210B  Mizrahi and Mizrah Workers (Religious)

16 \A66I 6
45G  Agudat Israel (Orthodox Religious)

11/2D  Agudat Israel WoTkers


39HLTAM Likud 2

'■  
2626 HL  Gahal (HerutLiberal Block)

'  ■
2

T Free Center
.4

AM _ State List
148151717

. H  Herut (Freedom Party)

720138417


L  Liberal Party3

54564544LA  Independent Liberals 5

 '
3RZ 

 1KN  Moked'
453 .511 K  Communists

 '334W  New Communist List (Rakah)

: ■: ::12S  HaOlam Haze

25554443Minorities* lists ' 

73■ ■ ■ ■    Other lists

< Ahdut HaAvoda included in Mapam. 2 Likud includes Gahal, free Center, State List. 3 Until Fourth
Knesset  ."General Zionists". ■. Progressive Party included in Liberal Party. 5 Until Fourth Knesset 
"Progressive Party". <■ MOKED (KN) includes Israel Communists and the THELET ADOM movement.
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העיקריות הרשימות לפי המקומיות/ לרשויות הבחירות תוצאות  כ/2. לוח

Table x.x11.  Results of municipal elections, by main list

רשימה
14X1
1950

26 VII
1955

3X11
1959

2X1
1965

28 X
1969

31X11
1973

List

זכות בעלי כל
בחירה

421,334833,8001,037,811] ,280,0911,572,2061,926,234ALL ELIGIBLE VOTERS

335,287655,227832,2461,058,0411,242,2651,410,681VOTEDהצביעו

כשרים 329,838648,288821,2571,022,4871,188,6151,376,936VALIDקולות VOTES

הכל סך
אחוז

100.0

ים

100.0100.0100.0

en tages
100.0

Perc

100.0TOTAL

39.937.3AMTאמת

33.6את
AT

8.0בא
KA

111.56.15.96.1Mמ

27.330.834.7A>א

7.05.6TWתו

ל2 ג, 13.413.515.114.114.714.5B.G.D2ב,

טעמ3 27.1HLTAM3חל

21.924.2HLחל

1.8Tט

1.7AMעמ

10.312.311.5Hח

24.515.111.1L4ל4

4.65.04.44.04.03.9LA5לע5

0.5KNקנ

"2.43.62.41.00.7Kק0

1.11.01.0Wו'

מיעוטים '0.53.73.74.04.04.4Minoritiesרשימות lists

רשימות 5.52.95.66.28.011.3Otherיתר lists

1 36 See notes to TableXX /1.
2 Because of various: combinations of the compo
nents of this list, votesare. given as a national total.

כ/1. בלוח הערות ר:!ה 63 1
שוגים, נצירו8ים הללי המפלגות של המשותפת ההופעה נגלל 2

הארצי. בפיכום יחד קולותיהן רוכזו
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/3. לוח

Table xx/3.  The Knesset  plenary sessions and committee meetings
19491973

ועדה

esseכנסת tKc

Committee ראשונה
First

שבייה
Second

שלישית
Third

רביעית
Fourth

חמישית
Fifth

שישית
Sixth

שביעית
Seventh

272624693293503430457PLENARYהמליאה SESSIONS

קבועות 2,23512,982PERMANENT'1.0051,9391,8318352,142ועדות COMMIT
TEE MEETINGS

הכנסת 11620020584192199227Houseועדת Committee

ומשפט חוק ,118236258115334288364Constitutionחוקה, Law Si Justice

207479514234457500648Financeכספים

וביטחון 12917613972153190319Foreignחוץ Affairs 8c Security

7214212343201226437Labourעבודה

13415013989188169318Economicsכלכלה

ותרבות 7022118258150189222Educationחינוך and Culture

8819214687315188208Interiorפנים Affairs

ציבוריים 7114312553152168181Publicשירותים Services

המשנה 7231,02488S3351,4061,9101,062SUBCOMMITTEESועדות

* As of the Sixth Knesset, sessions of joint committees
have been included in the total only.
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לסדר הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו חוקים  .4/3 לוח
ושאילתות היום

Table xx/4.  Laws passed, by subject matter and responsible committee,
motions for the agenda and interpellations

19491973

Knessetכנסת
וועדה Subjectעניין matter and
responsibleשביעיתשישיתחמישיתרביעיתשלישיתשנייהראשונהמטפלת committee

FirstSecondThirdFoutrhFitfhSixthSeventh

שנתקבלו 2212812921242812S7318LAWSחוקים PASSED

Subjectהעניין matter
יסוד 117511Basicחוקי laws

6187265כנסת .Knesset
וכלכלה 589592367084105Financeכספים and economics
חיילים ,27382913202421Defenceביטחון, soldiers ar>d military
צבאי jurisdictionושיפוט

7413437Healthבריאות
דתיים 310446108Religiousשירותים services

37222411Educationחינוך
14798965Agricultureחקלאות

ומשפט 53686423676578Administrationשלטון and justice
3993281633Employeesעובדים

1515182121311Municipalמוניציפאלי
839721139Transportתחבורה

לאומי 231617Nationalביטוח insurance
1910291433138Miscellaneousשונות

Responsible committee המטפלת הועדה
הכנסת 13343453Houseועדת Committee

ומשפט חוק .61חוקה, 767330706769Constitution, Law and Justice
6192100418691106Financeכספים

וביטחון pn1120226111416Foreign Affairs and Security
923218412652Labourעבודה
19202912271420Economicsכלכלה

ותרבות 36123711Educationחינוך and Culture
23283517282323Interiorפנים Affairs

ציבוריים 67256710Publicשירותים Services
משותפות 1164538Jointועדות committees

אחר 4Otherנוהל procedure

182476450184448366581MOTIONSהצעות FOR THE
היום AGENDAלסדר . . . .

5431,7871,9589982,5297,8986,007INTERPELLATIONSשאילתות
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Government

Assets and liabilities of the treasury

ממשלה

האוצר של והתחייבויות וכויות

האוצר של מונטריות והתחייבויות זכויות ריכוז  כ/5. לוח
Table xx/5.  Consolidated statement of the treasury's monetary assets and

liabilities

31 III each year; IL. million לי מיליוני שנה; בל במרס 31

1970197119721973

Assetsזכויות

שוטפות 1,721.9זכויות 1,110.62,689.82,924.8Current assets

שניתנו 5,031.3הלוואות 4,388.1'5,775.36,515.1Loans granted

במניות 1,614.1השקעות 1,436.31,749.01,695.3Investments in securities

(הפקדות) חובות לתשלום 50.2קרן 50.250.2
Loan fund

ישראל בנק של מניות בהון 20.0השקעה 20.020.020.0Investment in Bank of Israel shares

או כהלוואות נקבעו טרם אשר 1,295.5סכומים 1,264.81,609.92,029.2Amounts not yet classified as loans or
investmentsבהשקעות

בתהליך בנכסים הממשלה 1,434.1השקעות 1,017.92,128.62,575.5Government investments in assets in
creationהתהוות.

307.5מלאי 277.1433.4408.7Stock

שונים 104.7'אקטיבים 117.7161.6Various assets

הכל 11.579.3סך 9,565.014,573.916,330.2TOTAL

מסחר 9.513.510.72.9Commercialהסכמי aereements

Liabilitiesהתחייבויות

שוטפות 1,800.912,187.82,509.32,724.7Current§התחייבויות liabilities

פנים Internalמלוות debts

הפנקסני 8,912.911,217.015,019.919,052.9Bookהסכום value

לצרכן המחירים מדד עליית עקב 435.4892.51,616.04,242.4Increaseגידול due to rise in the Consumer
Price Index

מצטברת ריבית עקב 381.7615.4845.0639.9Increaseגידול due to cumulative interest

לבניין חיסכון במפעל ערך גמול 10.01104.1150.2220.6Compensatoryגידול value to depositors in
saving for housing projects

. חוב  השיכון משרד עי ביצוע
לקבלנים

1240.160.6156.8Operations of Ministry ofHousing 
debt to contractors

1 חוץ 6,689.58,830.112,752.214,852.0Foreignמלוות debts'

הכל 18,230.424,087.032,953.241,889.3TOTAL§סך

מסחר 10.84.66.620.0Commercialהסכמי agreements

3,917.9Guarantees'2,218.83,097.53,675.9ערבויות

Source: Accountant General's Report.
1 Including current debts abroad previously registered
as budgetary income.

הכללי. החשב דו*ח המקור:
בחלקם שנרשמו לארץ בחוץ שוטפים חובות בלולים 1

תקציבית. כהכנסה
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  כ/6. לוח
Table xx/6.  Current assets and liabilities of the treasury

31 III each year; IL. million ל"י מיליוני שנה; כל במרס 31

1973

זכויות
מוניטריות
Monetary
assets

יחרה
במאזן

Position in
balance
sheet

1972

זכויות
מוניטריות
Monetary

assets

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

TOTAL

Cash

Banks and ifnancial institutions

Deposits for redemption of bonds

In bank of Israel

 compuslory saving deposits

 Deposits of importers

Investments

Debtors

Workingcapital for activation ofbudg
ets, purchases and advance payments

Deifcits deriving from budgetary ope
rations1

tזכויות sAsse

הכל 3,252.22,689.83,170.82,924.8סך

234.6234.6707,8707.8מזומנים

פיננסיים ומוסדית 1,711.01,711.01,787.61בנקים ,787.6

הבונדס לפידיון בקשר 57.857.870.670.6הפקדות

ישראל בבנק

חובה חיסכון פיקדון 5.25.24.94.9

יבואנים הפקדות 180.9180.9155.9155.9

137.0138.552.955.1השקעות

205.8205.8126.1126.1חייבים

תקציבים, לביצוע חוזר 392.4156.0469.516.8הון
ומקדמות קניות

תקציביות! מפעולות 327.5גירעון


204.5


itiesLiabilהתחייבויות

הכל ;3,252.22,509.33,170.82,724.7סך TOTAL

פיננסיים ומוסדות 878.7878.7851.2851.2Banksבנקיס and ifnancial institutions

מזון עודפי חשבון ארה"ב 5.95.9ממשלת


U.S.Gov't  food surpluses accounts

חברות ממוסדות, הפקדות
ושונות ממשלתיות

493.3493.0531.7528.5Deposits of institutions, government
companies and miscellaneous

יבואנים 180.9180.9155.9155.9Depositsהפקדות of importers

חובה חסכון פיקדון
ישראל בבנק

5.25.24.94.9Compulsory saving deposit in Bank
of Israel

תקציב ביצוע ע"ח 880.6800.51,009.4972.3Claimsתובעים o/a of budget operations

והפרשות 156.8145.1223.7211.9Fundsקרנות and allowances

להכנסות מיועדים תקבולים
זכות ויתרות

§650.8


394.0


Receipts earmarked for income and
credit balances

Source: Accountant General's Report.
1 For breakdown see Table XX/9.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
כ/9. בלוח פירוט ראה 1
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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

ל*י מיליוני שנה; כל במרס 3131 in each year; IL. million

במניות הלוואות1השקעות
Investments in sharesLoans'

כלכלי Economicענף branch

§19721973§19721973

הכל 1,695.1סך 1,749.05,968.56,899.2TOTAL
ודיג ייעור 1.9חקלאות, 1.9124.9176.2Agriculture, forestry and ifshing

201.7תעשייה 259.0102.1174.5Industry
471.3כרייה 461.0169.4212.1Mining

ומים 315.6תשמל 308.4777.1810.0Electricity and water
53.0בינוי 53.33,142.53,680.4Construction

ושירותים 39.5מסחר 48.6192.1292.4Trade and services
עסקיים ושירותים 396.2פיננסים 401.621.777.1Finances and business services

ותקשורת 197.5תחבורה 197.5529.7489.7Transport and communication
מקומיות 12.5רשויות 11.673.299.8Local authorities
לאומיים מוסדות 575.3621.9National institutions
אחרים 3.2מוסדות 3.2248.7249.8Other institutions

2.7אחר 2.911.815.3Other

. Excluding goevernment loans through banking institutions ;

including amounts not yet classiifed as loans or investments
and investments in assetsin creationand bonds.

באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את כולל אינו 1

נקבעו טרם אשר סכומים כולל הבנקאיים; המוסדות
בתהליךהתהוות, בנכסים והשקעות בהשקעות או כהלוואות

אג"ח. ובן

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/8. לוח
Table xx/8.  Government debt, by type 1

ל"י מיליוני שנה; כל במרס 3131 III each year; IL. million

החוב 195619601965197019721973Typeofסוג debt

הכל 1,0842,1655,73415,60227,77233,905TOTALסך

הכל סך פנים 4009612,5688,91315,02019,053Internalחובות debt  total
2 לדולר 651513661,5513,2653,330Dollarצמודים linked*
2 למדד .442241,2804,5938,79612,391C.P.Iצמודים linked^

הצמדה 2915869222,7692,9593,332Nonlinkedללא

חוץ 56292656חובות 767784617External debt repayable in /L. ' נליי לפירעון
חוץ 6289122,5105,92211,96814,235Externalחובות debt repayable in foreign

זר3 currency3במטבע

1 Excluding current liabilities. Increase derives 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 בולל אינו 1

לוווב כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
שער לפי מחושב ל"י הערך 3 לצרכן. המחירים

התאריכים. אחד בכל החליפין
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Government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות

תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/9. לוח

Table xx/9.  Income, expenditure and budgetary surpluses or deifcits

IL. million ל*י מיליוני

הכנפות
Income

הוצאות
Expenditure

או (+) עודף
() גירעון

Surplus (+) or
deficit( )

או (+) עודף
מצטבר1 () גירעון

Cumulative surplus (+)
or deficit ()<

1948/4928.9127.5+ 1.4+ 1.4

1949/5092.9193.80.9+ 0.4

1950/51150.11 149.1+0.7+ 1.1

1951/52196.2209.012.811.7

1952/53295.5287.6+ 7.93.8

1953/54402.2396.7+ 5.5+ 1.7

1954/55661.42653.5+ 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

1966/674,471.54,855.5384.0218.8

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,

1971/7216,593.016,327.9+ 265.1327.5

1972/7320,866.720,334.7+ 532.0+204.5

Source : Accountant General's Report.
l Does not include the entire defence budget.
 Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את בולל אינו 1

שערים. ד,פרשי קרן של ל"י מיליון 25.1 כולל 2
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Government income and expenditure

הממשלה הכנסות  כ/10. לוח

Table xx/ 1 0.  Government income

IL. million

הממשלה והוצאות הכנסות

לי מיליוני

ההכנסותלמעשההכנסה אומדן

הכנסה וסעיף תקציב סוג
ncomeActualEstimate of incomeBudget section

..and income item
1971/72§1972/73§1*73/741974/75

כולל! 16,488.721,548.636,194.741,151.7GRANDסך TOTAL1

השנה במשך י י.ב צ ק ת 142.6470.9גירעון


Budgetary deifcit during the year

הכל סך  רגיל 9,301.611,574.726,859.527,630.0Ordinaryתקציב budget  total

הכנסה ncome]2,877.23,583.74,916.07,116.0מס tax
ארנונה) לקרן העברה (פחות רכוש 198.3232.0320.0413.0Propertyמס tax (less : transfer to war risk

insurance)
מקרקעין שבה 47.791.5115.0170.0Landמס betterment tax

ביטוח וחברות בנקיס מס ■30.055.0Banks and insurance companies tax
כללי  1,965.82,581.34,629.05,660.0Customsמגס  general

ילק *ל 417.6492.9_ _ 610.0 710.0. fuel  
(טבק,משקאוחלמלטשונות) לו ב 262:r "282.7424.0635.0Excise duty (tobacco, beverages,

cement, miscellaneous)
קנייה 969.81,314.01,861.02,650.0Purchaseמס tax

י חוץ נסיעות 69.082.594.0120.0Foreignמ0 travel tax
שעשועים 2.3מס ■  2.73.05.0Entertainment tax

מסמכים) (על הכנסה בולי 165.3227.9300.0400.0Revenueמס stamp tax (documents)
ביטחון 147.7170.0225.0300.0Defenceבול stamp tax

רכב כלי  ואגרות רשיונות 80.188.9115.0149.0Licenceדמי fees  vehicles
 אחרים 119.7161.8185.0271.0 other

ומאוצרות עסקיים ממפעלים 86.699.9131.0237.8Royaltiesתמלוגים from enterprises and natural
resourcesטבע

והמחלקה ישראל בנק 101.064.070.070.0Proiftsרויחי of the Bank of Israel and the
חוץ Foreignלמלוות Loans Department

'434.9621.8ריבית 553.4599.0Interest
קודמות שנים תקציבי ע"ת 25.117.129.540.0Refundsהחזרות on account of former years1

budgets
שערים והפרשי יתר 33.512.34.0Surtaxמס and exchange rate adjustments
שוניס משירותים 96.7105.370.0110.0Incomeהכנסות from various services
פיתות מתקציב 10,255.56,173.2Transferהעברה from development budget

, מלחמה 400.01,065.0Warמלווה loan
ביטחון 497.0641.8819.0161.0Securityמלווה loan
חיסכון 632.9598.0630.0440.0Savingמלווה loan
ארנונה 71.3102.670.080.0Arnonaקרן fund

. ישראל מבנק ~~מקדמות 


Advances from the Bank of Israel

ותשלום פיתוח 5,179.87,034.85,481.37,720.0Developmentתקציב budgetanddebt repayment
הכל חובותסך total

הפיתוחהלוואות מלווה חוץ2: 2,488.83,100.08,885.06,888.0Foreignמקורות sources* : develpoment loan 
ומענקים extermalנוהחוץ loans and grants
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(המשך) הממשלה הכנסות  כ/10, לוח

Table xx/10.  Government income (cont.)

IL. million ליי מיליוני

הכנסה ההכנסותלמעשה. אומדן
Actual incomeEstimateof incomeBudget section הכנסה וסעיף תקציב andסוג income item

1971/72§1972/73§1973/741974/75

(המשך) חובות ותשלום פיתוח Developmentתקציב budget and debt repay
ment (cont.)

לאומי לביטוח מד,מוסד ;2 פנים 647.9792.7550.0600.0Internalמלוות loans2 : from National
Insurance Institute

ואמיסיות 971.92,176.93,600.04,300.0fromמבנקים banks and
emissions

מרצון מלחמה מלווה
1,000.0500.0voluntary war loan

חשבון על גבייה אחרות: 207.2457.51,415.81,052.0Otherהכנסות revenue: collections on account
רכוש ומכירת ofהלוואות loans and sale of

property(קרן) (capital)
פחת

/ fj! 1
78.6 ,

117.5 1

87.0112.7amortization
השתתפות ע'"ח הכנסות

1JO. 1

121.5337.5incomeo/aparticiaption
inבהשקעות investments

ופיצויים לפנסיה 53.959.677.5103.0allowancesהפרשות for pension
and severance pay

הרגיל לתקציב 10,255.56,173.2transferהעברה to Ordinary
Budget

חוץריט שאינם 252.0nonrecurrentסעיפים items
ישראל מבגק מקדמות .650.0advances from the

Bank of Israel

הכל עסקייםסך 2,149.93,410.03,853.95,801.7Businessמפעלים enterprises  total

השיכון 1,232.61,152.81,438.52,053.0Housingמפעלי projects
לבניין החיסכון 47.971.267.062.0Savingמפעלי for building scheme

39.339.847.071.8Railwaysרכבת
בהוצאות הרגיל התקציב 20.926.324.932.5Participationהשתתפות ofOrdinary Budget in

railway'sהרכבת expenditure
הדואר O1,535.4Postal.628.1730.5902מפעלי enterprises

ישראל מקרקעי 129.7189.0151.7253.0Israelמינהל Lands Authority
וים תעופה 42.253.964.781.9Airנמלי and sea ports

והייצור העבודה לפריון 9.210.012.816.9Israelהמכון Institute of Productivity
ההוראה לאמצעי 3.54.55.9Instituteהמכון for Teaching Aids

המסחרי 1,133.01,140.81,689.3Tradeהחשבון accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and earmarked
income. 2 All loans, except shortterm loans, are re
gistered without deducting redemptions during the year. On
the other hand, expenditure connected with the raising of
new loans hasbeendeducted. , . _

מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות בולל אינו 1

ברוטו, נרשמות מועד, קצר למלווה פרט המלוות, כל 2

לעומת חשבונם, על השנתי הפדיון את לנכות בלי כלומר;
מלוות. להשגת שהוצאו סכומים נוכו זאת
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הממשלה הוצאות  כ/11. לוח

Table xx/1 1 . Government expenditure

IL. millioD לי מיליוני

למעשה תקציבהוצאה
Actual ExpenditureBudget

ההוצאה וסעיף התקצינ Budgetסוג section and
expenditure item

1971/72§1972/73§1973/741974/75

2 י כולל 16,488.721,548.636,194.741,151.7GRANDסך TOTAL' 2

הכל רגילסך S59J27,630.0Ordinary,10,904.213,153.226תקציב budget  total

הממשלה חברי הכנסת, המדינה, 20.029.032.545.9Presidentofנשיא the state, Knesset, Cabi
המדינה netומבקר Ministers and State Comptroller

הממשלה' ראש  90.9102.597.1125.7Primeמשרד Minister's Oiffce3
העלייה לקליטת 21 27.320.450.9Ministryנ of Immigrant Absorption

האוצר 114 9135.8166.0193.2 Finance
הביטחון 5,546.65,889.316,603.514,628.0 Defence
הבריאות 295.6358.7489.0699.0 Health
התקשורת  ^rr .Communications

הדתות 33.3__ 37.538.5._58;0 Religious Affairs
"~ _pnn _ י"_ 105:2124.6"142.0201.5 Foreign Affairs

והתרבות החינוך 816.91,098.31,308.32,016.5 Education and Culture
החקלאות 64.095.2105.3112.2 Agriculture

והתעשייה המסחר 59.497.3135.0162.8 Commerce and
Industry

המשטרה 183.2215.7264.0378.5 Police
המשפטים 35.541.162.871.8 Justice

הסעד 100.4126.8173.8370.0_ Social Welfare
העבודה 64.278.990.2120.9 Labour
הפיתוח 12.712.533.046.0 Development
השיכון 12.015.552.865.9 Housing

התחבורה 27.339.949.058.0 Transport
התיירות 18.030.037.047.8 Tourism
הפנים 20.327.239.052.5 Interior

1,151.71,774.62,062.42,783.0Interestריגית
ופיצויים 108.2127.0154.0250.0Pensionגימלאוח and compensations
לנכים 61.272.4132.5175.0Gratuitiesתגמולים to invalids

לאומי לביטוח למוסד  171.9185.8240.6225.5Transferהעברות  to theNational Insurance
Institute

הכנסות (ראה לרכבת 23.426.324.932.5 to railways (see revenue
עסקיים) ofמפעלים business enterprises

לתחבורה 13.336.224.035.0 to transport
(בולל המקומיות לרשויות 428.1568.0803.1946.5 to local authorities (inclu

מועברת) dingהוצא transferred expen
diture

היצוא לעידוד  797.5857.01,150.01,500.0Subsidiesהענקות  forpromotionof exports
מתירים לייצוב 451.9489.21,096.0825.0 for stabilizationof prices

18.0219.159.043.2Miscellaneousקונות
ומדידות 35.740.653.661.4Publicמע"ץ Works Department and

surveying
1.9173.91,120.21,247.8Reservesרזרבות
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(המשך) הממשלה הוצאות  כ/11. לוח

Table xx/1 /, Government expenditure (cont.)

ל"י .tLמיליוני million

17K3w תקציבלמעשה:
Actual expenditure BudgetBudgetי section and ההוצאה וסעיף התקציב expenditureסוג item

1971/72§1972/73§1973/741974/75
 "  ." 

ופירעון פיתות 3,434.64,985.45,481.37,720.0Development'תקציב budget anddebt repayment
הכל חובותסך total

ופיתוח לחקלאים שיכון (בולל 122.496.785.8145.3Agricultureחקלאות (incl. rural housing and de
velopmentהערבה) of Arava region)
מיט 53.048.460.0123.5Waterמפעלי projects

ומלאכה 209.5304.2370.0297.0Industryתעשייה and crafts 

וחשמל מחצבים 39.447.425.3מכרות, .29.0Mining, quarrying and electricity
וכבישיט 174.4234.5254.4302.0Transportתחבורה and roads

240.2תקשורת .307.0330.0468.0Communications
1,142.6שיכון i937.51,036.71,805.0Housing

,■_ המקומיות' לרשויות 37.554.074.560.0Loansהלוואות to local authorities
וממשלתיים ציבוריים למוסדות 189.9332.7373.5699.9Buildingsבניינים for public and government in

■■institutions
נפט וקידותי נפט 11.7קווי .65.410.0 127.0Oil drillings and pipelines
שונים ומפעלים 54.6תיירות ;53.275.076.0Tourism and various establishments

חובות 1,138.22,087.22,646.03,129.0Debtפירעון repayment
100.1508.3Reserveרזרבה

תקציבי חוזר ,הון 21.2165.240.0 .50.0Budgetary working capital
חוזרים שאינם 252.0Nonrecurrentסעיפים items

הבל2 עסקיים^סר .2,149.93,410.0מפעלים 3,853.9 ■5.S01.7Business enterprises  total1

השיכון 1,232.61,152.81,438.52,053.0Housingמפעלי projects
לבניין החיסכון 47.971.267.062.0Savingמפעלי for building scheme

60.266.171.9104.3Railwaysרבבת
הדואר 628.1730.5902.01,535.4Postalמפעלי enterprises

ישראל מקרקעי 129.7.189.0151.7מנהל '253.0Israel Lands Authority
וים תעופה 42.253.964.781.9Airנמלי and sea ports

והייצור העבודה לפריון 9.210.012.816.9Israelהמכון Institute ofProductivity
הוראה לאמצעי 3.54.55.9Instituteהמכון for Teaching Aids

המסחרי 1,133.01,140.81,689.3Tradeהחשבון accounts

l Excluding extrabudgetary transactions and expenditure
from earmarked income. 2 The expenditureof busi .

ness enterprises includes sums transferred as revenues to the ■

ordinary and development budgets, in the form of surpluses,
royalties, interest, pension funds, severance pay funds,
amortization funds, loans and debts redemption. 3 Incl.
expenditure of the Atomic Energy Commission and partici
pation inthe Broadcasting Authority budget.

והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות בולל אינו 1

המפעלימ של ההוצאות 2 מיועדות. מהכנסות
כהכנסות שהועברו סכומים כוללות העסקיים
עודפיס, בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב
לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריבית, תמלוגים,
כולל 3 חובות. ותשלום הלוואות ולפחת,ובתור
והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות

השידור. רשות בתקציב
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המשלם מעמד לפ* הכנסה, מס תקבול*  כ/12. לוח

Table xx/12.  Income tax receipts, by status of taxpayer

הכל סך
Total

שכירים
Employees

קצמאים!
Self

employed 1

חברות
Companies

הכל סך
Total

שכירים
Employees

עצמאים'
Self

employedi
mnn

Companies

1949/50
י ל מיליוני

9.34.43.7
IL. million

1.2
אחוזים

100.047.339.8
Percentages

12.9

1951/5232.215.413.03.7100.047.840.511.6

1953/5476.738.722.715.3100.050.529.619.9

1954/55119.150.946.221.9100.042.738.818.4

1955/56152.958.152.742,1100.038.034.527.5 .

21956/57178.875.266.637.0100.042.137.320.6

1957/58247.0115.087.644.4100.046.635.518.0

1958/59261.9114.295.052.7100.043.636.320.1

1959/60284.0127.1102.654.4100.044.836.119.2

1960/61319.8142.2112.265.3100.044.535.120.4

1961/62380.5169.0130.780.8100.044.434.321.2

1962/63498.6214.8179.4104.4100.043.136.020.9

1963/64678.7278.1236.9163.7100.041.034.924.1

1964/65875.6367.7291.6216.3100.042.033.324.7

1965/661,054.7429.9372.4252.4100.040.835.323.9

1966/671,163.6590.2353.1220.3100.050.830.318.9

31967/681,184.2628.8362.9192.5100.053.130.616.3

1968/691,497.17S9.5419.7287.9100.052.728.019.3

1969/701,851.5932.9499.6419.0100.050.427.022.6

*1970/71 2,484:01,073.1802.0608.9100.043.232.324.5י

1971/722,986.31,431.3831.8723.2100.047.927.924.2

1972/73

1973/74

4.920.8

6.598.7

§2,001.9

2,739.5

§1,847.1

2,132.4

1,071.8

1,726.8

100.0

100.0

§40.7

41.5

§37.5

32.3

21.8

26.2

Source: Director of State Revenue. ' As from 1961/62
including income from interest and income tax on authors'
royalties. * The ifgures for 1956/57 exclude IL. 30.8 million
of Defence Levy receipts which were not recorded in the budget.
3 As of 1967/68, incl. Defence Levy. * As from 1970/71
excl. Defence and Saving Loans.

ב1961/62 החל 1 המדינה. הכנסות מינהל המקור:
לסופרים. תגמולים על הכנסה ומס מריבית הכנסות בלולות
מיליון 30.8 בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא ב1956/57 2

כולל ב1967/68 החל 3 לתקציב. מחוץ שנרשמו ליי,
מלווה גולל לא ב1970/71 החל * ביטחון. היטל

חיסכון. ומלווה ביטחון
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סחורות קבוצת לפי הסחורה, מערן המכס ואחוז ממכס[ הכנסות כ/13. לוח

Table xx/ 13.  Customs revenue 2 and percentage of customs out of the value
of merchandise, by commodity group

§1971/721972/73

ששולמ ששולםהמכס המכס
ל"י)קבוצה (מיליוני

Customs
paid

)IL. million)

מעיך אחוז
הסחורה

Percentage
of value

י) ל (מיליוני
Customs
paid

QL.million)

מערך אחוז
הסחורה

Percentage
of value

Group

הסחורות 1,651.323.62,069.524.2ALLכל COMMODITIES

מוצרים חיים/ נעלי .181.844.243.422.11. Live animals, animal products
חיים מנעלי

צמח ומוצרי צמחים .2127.219.8131.920.32. Vegetables, vegetable products
ושומנים שמנים .36.117.45.812.63. Oils and fats

משקאות מוכנים, 8>ון צרכי .494.656.8103.541.64. Prepared foodstuffs, alcoholic
וטבק חומץ ,beveragesכהלייס, vinegar and tobacco
מחצבתיים מוצרים .531.37.232.36.35. Quarry products

הכימיות התעשיות של מוצרים .6104.725.5129.525.66. Chemical industry products
וחומרים מלאכותיים שרפים .763.837.882.234.97. Artiifcial resins and plastic

לסינו/טי, טנעי גומי ,materialsפלסטיים, natural and synthetic
ומוצריהם ,rubberפקטיס factice and their products
ועורות שלחים ,814.128.517.323.88. Raw hidesand skins

קש שטם, עץ, פחם טץ, .980.149.3107.352.89. Wood and charcoal, cork,
strawומוצריהם and their products

נייר, לייצור חומרים .1051.629.063.229.910. Materials for paper production,
ומוצריהם קרטון .paperנייר, cardboard and their

products
טקסטיל ומוצרי טקסטילים .1179.628.185.625.6I I. Textiles and textile products

מטריות, ראש, כיסוי הנעלה, .125.972.89.061.212. Footwear, headwear, umbre
ומניפות מלאכותיים ,liasפרחים artificial lfowers £ fans

נלגבס, מאבן, מוצרים .1335.056.848.053.813. Stone, plaster, cement, asbest
מאסבסט, ,osמצמנט, ceramics and glass

ומ1בוכית productsמקרמיקה
יקרות, אבנים פנינים, .142.704.20.314. Pearls, precious stones, preci

ומוצריהן, יקרות ousמתכות metals and their products,
מטבעות תכשיטים, immitationחיקוי jewels, coins
ומוצריהן פשוטות מתכות .15172.723.8232.325.9IS. Base metals and their products
מכניים, ומכשיריט מגונות .16331.026.2420.427.016. Machines and mechanical ap

וחלקיהט חשמלי .pliancesציוד electrical equipment
and parts thereof

וחלקיהם, טיס כלי רכב, כלי נ. 7243.330.6417.645.91 7. Vehicles, aircraft and parts
הקשור וציוד שיט ,thereofכלי vessels and associated

transportלהובלה equipment
לאופטיקה, ומכשירים בלים .1838.222.848.323.118. Optical, photographic, cine
לרפואה, לקולנוע, ,matographicלצילום, medical & musi
מוסיקה מכשירי calשעוניט, instruments £ parts thereof,

clocksוחלקיהם £ watches
וחלקיהם תחמושת נשק, .19

19. Arms and ammunition and
parts thereof

מעובדים שונים, מוצרים .2025.252.431.644.220. Miscellaneous manufactured
articles

אמנותיות יצירות .210.33.021. Works of art
שונים טובין .2262.455.355.840.522. Various goods

1 11101. levy since 17 VIII 1970. ,17 via ב1970 החל היטל כולל 11

government and local authorities 576



ברוטו מס וחיובי קנייה במס החייבות הסחורותנ ערד אומדן  כ/14. לוח
Table xx/14.  Estimate of the value of commodities J subject to purchase tax

and gross tax due
1972/73

il. minion ליי מיליוני

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 6,774.91,471.621.7TOTALסך

380.168.818.1Beveragesמשקאות

והלבשה חוטים ,891.5239.426.8Clothבדים, yarn and clothing

נעלים עור, 76.87.09.1Leatherמוצרי products and footwear

ותמרוקים ניקוי 243.446.219.0Cleansingתכשירי preparations and cosmetics

אישי לשימוש 131.420.215.4Goodsסחורות for personal use

ואופטיקה צילום 48.012.826.7Photographicצרכי and optical instruments

נגינה ובלי 248.367.627.2Recordsתקליטים and musical instruments

ביתי לשימוש 187.526.113.9Goodsסתורות for domestic use

ביתי לשימוש 695.1216.731.2Equipmentמכשירים for domestic use

79.715.619.6Furnitureרהיטים

בנייה 1,175.8199.016.9Buildingחומרי material

לאריזה וסחורות 780.450.86.5Paperנייר and goods for packing

משרד 134.929.521.9Oiffceגרבי equipment and stationery

שונים לשימושים 396.375.219.0Goodsסחורות for various uses

וחלקיהם רכב 1,028.6311.330.3Vehiclesכלי and their parts

277.145.416.4Servicesשירותים

וגירעונות אישי יבוא


40.0
Personal imports and deifcit

Source: Director of State Revenue.
. Based on wholesale prices.

המדינה. הכנסות מינהל :npsn
פיטוניים. מחירים בסיס על 1

577 מקומיות ורשויות ממשלה



Government employees המדינה עובדי

מינוי ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  .15/0 לוח

Table xx/15.  Government employees, by ministries and terms of appointment

31 III each year שנה כל במרס 31

19651970197119721973Ministryהמשרד

הכל 54,83667,85668,94470,74972,381TOTALסך

הכל סך מדינה1 46,40954,95955,63157,21558,199Governmentעובדי employees1  total

המדינה נשיא 2527263230President'sלשכת Ofifce
Knesset.119185186180212הכנסת (Parliament)

המדינה מבקר 445474470465502Stateמשרד Controller's Ofifce
2 הממשלה ראש 1,3401,0911,0531,1511,224Primeמשרד Minister's Oiffce2

האוצר 6,6716,9557,0267,1426,945Ministryמשרד of Finance
הביטחון 1,4371,7851,9121,9651,961Ministryמשרד of Defence
הבריאות 8,1059,2929,63010,12510,299Ministryמשרד ofHealth

ברפואה 35444953143Internsמתמחיס
הדתות 427338355346353Ministryמשדר of Religious Affairs
החוץ 848856847854976Ministryמשרד of Foreign Affairs

3 והתרבות החינוך 1,5012,2142,4982,5082,718Ministryמשרד of Education £Culture J
החקלאות 2,0633,2773,2623,3374,238Ministryמשרד of Agriculture

ישראל מקרקעי 540476462498501Israelמינהל Lands Authority
והתעשייה המסחר 958933892913897Ministryמשרד of Commerce and Industry
(אזרחים) המשטרה 257512480444111Ministryמשרד of Police (ofifce staff)

המשפטים 1,1091,5751,3851,4381,379Ministryמשרד of Justice
4 *144Judgesשופטיט
59147140148104Stagiairesמתמחים

הסעד 1,3301,6831,6501,6431,605Ministryמשרד of Social Welfare
העבודה 3,5503,6603,5203,6303,487Ministryמשרד of Labour
הפיתוח 163172174181191Ministryמשרד of Development
הפנים 641684716736751Ministryofמשרד Inteiror

העלייה לקליטת .358398433482Minמשרד for Absorption of Immigration
השיכון 820814816826827Ministryמשרד of Housing

התחבורה Ministryמשרד of Transport
אחרות ומחלקות הראשית 1,1491,6031,6331,8832,072Headהלשכה oftice and other departments

2,3362,2592,1872,1392,200Railwaysרכבת
התיירות 187234237260226Ministryמשרד ofTourism
התקשורת 10,15013,31113,62713,88513,765Ministryמשרד of Communications

הבל ישראלסך 8,42712,89713,31313,53414,182Israelמשטרת Police Force  total

ונוטרים 7,77511,42711,85211,95812,578Policemenשוטרים £ supernumerary constables
(סוהרים) הסוהר 6521,4701,4611,5761,604Prisonשירות.בתי staff (warders)

< Excl. teachers in the educational institutions and local em
ployees in embassies abroad, employees in the MinistryofDefence
units, Employment Service and National Insurance Institute.
* In 1966, the"Kol Israel" which belonged to the PrimeMinister's
Oiffce, became the independent Broadcasting Authority.
3 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 התעסוקה שירות עובדי הביטחון, משרד
'קול הופרד ב1966 2 לאומי. לביטוח המוסד
בפני לרשות והיה הממשלה ראש ממשרד ישראלי
כלולים ב1967 החל 3 השידור". עצמה"רשות
ב1970 החל לגננות. ועוזרות שרתים מזכירים,
בלולים 1971 ב והתל ההסברה, שירותי עובדי כלולים
ב1970 החל * לימודית. לטלוויזיה המרכז עובדי
המדינה. עובדי במצבת ודיינים שופטים נכללו .לא
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מקצועיים מדיגה עובדי  .16/3 לוח

Table xx/16.  Professional government employees

שנה כל במרס 3131 HI each year

195519601965197019721973

הכל 3,7318,17412,06111,49113,33214,252TOTALסך

רפואה ובוגרי 4115767869471,1001,250Doctorsרופאים A medical graduates

וטרינריים 445465657570Veterinaryרופאים surgeons

רפואיות מעגדות 126239283445458491Medicalעובדי laboratory workers

406872728385Pharmacistsרוקחים

1 96194223שופטים



Judges1

180265318379424423Juristsמשפטנים

המשפטי בשירות 505159147148104Stagiairesמתמחים

._ י_ __70__מוסמכי_מרעים_שונים .247___ 6131,3662,5422,251Miscellaneous sciencegraduates 

המדינה מנקר נמשרד מנקרים
235272299298310Auditors at State Controller's Oiffce

2 7241,2641,4911,6351,7641,748Engineers2מהנדסים

3 הוראה 3455737659241,3491,939Educationalעובדי staff*

^o"f/rsw 135247331Socialעובדים workers4

5 1,5102,2943,101אחיוח,
Nurses'

עיתונאים
23625569138155Journalists

6 1,6313,1374,5174,5184,428Technicians6טכנאים

המיגון עובדי
234383435424A.D.P. workers

מחקר 243291283Researchעובדי workers

1 As from 1970, judges and judges in rabbinical courts are not
included. 2 Incl. agronomists, geologists, chemists,
physicists, meteorologists, biologists and assessors. נ Inspec
tors and instructors in the educational system and teachers
in other ministries. * Nongraduates transferred to standard
gradation in 1967, and academicians  to graduates of misc.
sciences. 5 Were transferred to standard gradation in 1966.
s Since 1960 incl. nonmedical laboratory workers.

כלולים. אינם ודייגים שופטים ג0ל19 הוזל 1
פיסיקאים, כימאים, גאולוגים, אגרונומים, כולל 2

מפקחים נ ושמאים. ביולוגים מטאורולוגים
בשאר הוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים
הועברו הלאאקדמאים 4 הממשלה. משרדי
למוסמכי  והאקדמאים ,1967 בשנת האחיד לדירוג
ב1966. האחיד לדירוג הועברו 5 שונים. מדעים
לארפואיות. מעבדות עובדי כולל ,1960 מאז 6
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי  כ/17. לוח

Table Xx/ 1 7.  Government employees, according to standard grade

שנה כל במרס 3131 III each year

ניקוד
Points196719691970197119721973

הכל 39,46842,10243,71846,96147,11547,352TOTALסך

Gradeדרגה

17833107Aא

8915Bנ

10U754722808318271Cג

12137458459851,4341,1531,014Dד

14159851,025847887868949Eה

16172,3182,2982,0831,8491,5321,124Fו

18192,9683,2032,8372,5742,2671,937Gו

20213,2303,5073,8643,5203,1662,827Hח

22233,7313,7953,7484,1153,8743,527Iט

24254,6635,0195,3235,4364,8304,150Jי

"א 26273,8374,2154,5635,0355,2555,971Kי

28292,6602,9083,1363,2774,4335,061Lי''ב

30311,8461,9932,1512,5642,9723,271Mי"ג

32331,4871,4831,5671,5792,0332,443Nי"ד

34359971,0751,2131,2121,5501,759Oט"ו

36378017808151,0761,1581,230Pט"ז

3839408453435493548701Qי"ז

4042200231219222249260Rיןן

43451141189492114103Sי*ט

X292819151724Tכ

ושוליות X8710086§908887Traineesחניכים and appern
tices

1 מיוחד X86294322262235292Specialחוזה contract1

2 ארעיים X7,5137,8778,588310,909310,502310,622Temporaryעונדים workers*

1 According to inclusive salary. Workers on special contracts
according to grades are included with the corresponding grades.
2 Includingimployees whose status was not clariifed. נ An
nual average.

המיוחדיס החוזים בעלי כוללת. משכורת לפי 1
המתאימות. בדרגות נכללים דרגות לפי
הוברר. טרם שמעמדם עובדים לרבות 2

שנתי. ממוצע 3
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Finance of local authoriites המקומיות הרשויות כשפי

ובלתי רגיל בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עוזץ< והוצאות, הכנסות  כ/18. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל

Table xx/18.  Income, expenditure, surplus or deficit and loans outstanding
in ordinary and extraordinary budgets of local authorities, by municipal status

IL. million ל"י מיליוני

מועצות
אזוריות
Regional
councils

מועצות
מקומיות
Local
councils

עיריות
Municipalities

הבל סך
Total

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

Income
51.7
67.0
81.5
87.0
107.4
134.3
169.8
187.7
207.9
266.0

Expenditure
51.4
69.1
83.2
89.3
108.6
132.9
168.9
188.3
208.5
269.8

75.7
119.7
128.3
146.3
169.3
182.0
202.9
225.3
288.7
342.8

76.6
122.5
135.5
155.8
175.8
182.2
206.3
230.8
286.7
344.9

.41S8
520.8
620.5
670.5
773.2
783.4
906.4
999.7

§1,280.5
1,674.6

423.8
540.6
672.5
711.5
737.3
763.9
901.7

1,018.5
§1,286.5
1,685.8

הכנסות
546.2
707.5
830.3
903.8

1,049.9
1,099.7
1,279.1
1,412.7
§1,777.1
2,283.4

הוצאות
551.8
32.2ל
891.2
956.6

1,021.7
1,079.0
1,276.9
1,437.6
§1,781.7
2,300.5

Surplus(+)deifcit ()<
+0.3
2.1
1.7
2.3
1.2
+ 1.4
+0.9
.O6
0.6
3.8

.O9
2.8
7.2
9.5
6.5
0.2
3.4
5.5
+2.0
2.1

5.0
19.8
52.0
41.0
+35.9
+ 19.5
+4.7

18.8
6.0
11.2

1() גירעון (+) עודף
5.6
24,7
60.9
52.8
+28.2
+20.7
+2.2
24.9
4.6
17.1

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

31 iii ליום מלוות Loansיתרות outstanding at 31 111
1966626.5429.1122.874.61966
1967796.1543.9164.387.91967
1968964.4651.6211.0101.81968
19691,109.2763.5238.3107.41969
19701,317.1911.8283.0122.31970
19711,481.91,030.9301.5149.51971
19721,746.71,218.1353.8174.81972
19731973

1 In ordinary budget only. בלבד. הרגיל בתקציב
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מעמד ולפי אופיין לפי המקומיות, ברשויות והוצאות הכנסות  כ/19. לוח
מוניציפאלי

Table xx/19.  Income and expenditure of local authorities, by character and
municipal status

IL. million לי מיליוני

הכל סך
Total

עיריות
Municipalities

מקומיות מועצות
Local councils

מועצות
councils

אזוריות
Regional

1971/72
§

1972/73
*

1971/72
§

1972/73
*

1971/72
§

1972/73
*

1971/72
§

1972/73
*

הכל סך  1,777.12,283.41,300.91,674.6268.3342.8207.9266.0INCOMEהכנסות  TOTAL

בתקציב הכנסות
הרגיל

1,384.31,704.81,002.41,216.3212.2274.1169.7214.4Income to ordinary
budget

סופיות 1,246.61,542.7912.31,132.9185.3226.7149.0183.1Finalהכנסות income

משנים העברות
קודמות

26.628.617.819.52.32.26.56.9Transfers fromprevious
years

להקטנת מלוות
המצטבר הגרעון

111.1133.572.363.924.645.214.224.4Loans for reduction of
the cumulative deifcit

בתקציב הכנסות
רגיל הבלתי

392.*578.6298.5458.356.168. 738.2J7.ifIncome to extraordinary
budget

סופיות 108.3183.481.9145.815.321.911.115.7Finalהכנסות income

מקנים העברות
קודמות

3.45.02.53.30.21.10.70.6Transfer from previous
years

לפיתוח 351.9458.2255.0332.658.375.638.650.0Loansמלוות for development

העברות פחות:
התקציבים בין

70.868.040.923.417.729.912.214.7Less: transfers between
budgets

הכל סך  .1,781.72,300.51,306.71,685.8266הוצאות S344.9208.5269.8EXPENDITURE 
TOJAL

בתקציב הוצאות
הרגיל

1,388.91,721.91,008.21,227.5210.4276.2170.3218.2Ordinary budget
expenditure

שוטפות הוצאות
וחדפעמיות

1 115.0374.3803.0971.6171.3224.2140.7178.5Current and noncur
rent expenditure

מלוות 273.9347.6205.2255.939.152.029.639.7Debtפרעון repayment

פיתוח הוצאות
הבלתי בתקציב

רגיל

392.8578.6298.5458.356.168.738.251.6Development 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

1972/73
ליי .L]מיליוני million

הגלמקור סך
Total

עיריות
Municipali

ties

מועצות
מקומיות
Local
councils

מועצות
אזוריות
Regional
councils

Source

הכל 2,283.41,674.6342.8266.0TOTALסך

הכל רגילסך בתקציב 1,704.81,216.3274.1214.4Incomeהכנסות to ordinary budget  total

עירוניים 677.1582.354.140.7Municipalמסים taxes

הממשלה 452.4246.0120.186.3Governmentהשתתפות participation

ומרכוש ממכירות 127.896.017.414.4Fromהכנסות sales and property

בעלים '96.980.912.93.1Ownersהשתתפות participations

שירותים 63.753.96.53.3Servicesאגרות fees

שירות דמי 96.866.212.618.0Payments for services~ ~ 

ותרומות מוסדות 26.96.53.117.3Participationהשתתפות of institutions and
donations

1 אחרות 29.720.62.26.9Otherהכנסות income'

המצטבר הגרעון להקטנת 133.563.945.224.4Loansמלוות for reduction of the accu
mulative deficit

 רגיל בלתי בתקציב הכנסות
הגל סך

578.6458.368.751.6Income to extraordinary budget 
total

וממוסדות מבנקים 448.4323.675.249.6Loansמלוות from banks and institutions

בעלים 'השתתפות 49.239.46.43.4Owners' participation

ומספקים מקבלנים 9.89.10.40.3Creditאשראי from contractors and supp
liers

קודמות משנים 5.03.31.10.6Incomeהכנסות from previous years

המשלמים לטובת עבודות בעד 10.29.30.60.3Paymentsהכנסות for work

רכוש 17.416.60.10.7Saleמכירת ofproperty

הממשלה 77.660.98.58.2Governmentהשתתפות participation

לבלתי רגיל מתקציב העברות פהות:
רגיל

39.03.923.611.5Less: transfer from ordinary to
extraordinary budget

1 Including principals and balances from previous ordinary
and extraordinary budgets.
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קודמים. רגילים



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
1972/73

לי .ILמליוני million
מועצות

הכלסוג סך
Total

עיריות
Municipaliמקומיות

Local
אזוריות
RegionalType

councilscouncils

הכל 2,300.51,685.8344.9269.8TOTALסך

 רגיל בתקציב 1,721.91,227.5.275.2218.2Ordinaryהוצאות budget expenditure 
הכל totalסך

ומשכורת 675.2536.095.244.0Wagesשפר and salary
לפעולות אחרות 398.9250.969.978.1Otherהוצאות expenditure for activities

ותרומות 238.2143.348.646.3Participationsהשתתפויות and donations
חדפעמיות 62.041.410.410.2Nonrecurrentהוצאות expenditure

ריבית 126.490.821.614.0Paymentתשלומי of interest
הצמדה 58.945.38.25.4Linkageהפרשי differentials

מלוות של קרן 162.3119.822.320.2Repaymentפירעון of loans principal
רגיל בלחי בתקציב 578.6458.368.751.6Extraordinaryהוצאות budget expenditure  הכל totalסך

שוטפות וקניות ומשכורת 4.43.00.90.5Wagesשכר and salary
פיתוח 450.8351.461.438.0Developmentעבודות
וציוד 26.620.33.03.3Machineryמכונות and equipment
33.227.41.44.4Participationsהשתתפויות

וקרקע בניינים 29.526.01.81.7Acquisitionרבישת of real estate
34.130.20.23.7Otherאחר

מוניציפאלי ומעמד עיקרי ייעוד לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/22. לוח
Table xx/22.  Expenditure of local authorities by main destination and

municipal status
1972/73

ל"י .ILמיליוני million

הכלייעוד סך
ToUl

עיריות
Municipali

מועצות
מקומיות
Local

מועצות
אזוריות
RegionalDestination

councilscouncils

הכל 2,300.51,685.8344.9269.8TOTALסך
 רגיל בתקציב הוצאות

הכל סך
.J72/.97,227.5276.2218.2Ordinary budget expenditure 

Total
כללית 144.291.232.220.8Generalהנהלה administration

מקומיים 521.9400.658.462.9Localשירותים services .

ממלכתיים 858.9594.4156.3108.2Stateשירותים services
158.8120.422.116.3Enterprisesמפעלים

אחרות 31.616.76.28.7Otherהוצאות expenditure
שהועבר מלוות של קרן 6.54.21.01.3Repaymentפירעון of loans' principal

רגיל בלתי transferredמתקציב from extraordinary

 רגיל בלתי בתקציב הוצאות
הכל סך

כללית הנהלה

578.6

3.0

458.3

1.8

68.7

0.7

51.6

0.5

budget
Extraordinary budget expenditure
Total

General administration
מקומיים 194.6154.124.116.4Localשרותים services

ממלכתיים 261.7193.139.229.4Stateשרותים serivices
87.180.74.71.7Enterprisesמפעלים

אחרות 32.228.6הוצאות
3.6Other expenditure

government and local authorities 584



ומשטרה משפטים "א. כ פרק

שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
בתי לרבות ראשונה' מדרגה משפט בבתי
חרום), (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים המשפט
חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
שבה האחרונה, העבירה לפי נקבע העבירה סוג

השנה. במשך האדם הורשע

16 עד 9 בגילים בנים צעיר: עבריין
.18 עד 9 בגילים ובנות

ונשים 17 מגיל גברים מבוגר: עבריין
ומעלה. 19 מגיל

והצ המבוגרים העבריינים של השיעורים
המתאי באוכלוסייה 1'000 כל על חושבו עירים
עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי מה,
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 כ"א/11) (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).

מבחן שירותי
הלוח של מקומו .הועתק זה, משנתון החל
וסעד רווחה  כייר מפרק .המבחן שירותי על

ומשטרה. משפטים  כ"א פרק אל
נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה הזקוקים
כוללים מבחן על הנתונים המשפט. בתי ע"י
על בטיפול או בהשגחה ומבוגרים נוער בני

בלבד. משפט בית צו פי
בטי שהיו התיקים מספר בין ההתאמה אי
בסוף לנוער המבחן שירות לשכות של פולן
מקורה 1971 תחילת של זה עם 1970 שנת
1972 בינואר החל התיקים. מלאי בספירת
התיקים של והספירה הרישום שיטת שונתה
איהתאמות היווצרות למנוע כדי בטיפול,

בעתידנ.

והפבריפ הגדרות

משפטית סטטיסטיקה
בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
פעולות את כוללים אינם כ"א/2כ"א/5
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
המשכון חוק להוראות בהתאם ל"י. 10.000 עד
בתי ליד משכונות רשמי מונו תשכ"ז1967,
ברישום המטפלים והם המחוזיים' המשפט

המשכונות.
המשפ הסטטיסטיקה של מפורטים נתונים
של העיבוד ושיטת מקורות על הסברים וכן טית
המיוח הפרסומים בסדרת מתפרסמים הנתונים
בסוף רשימה (ראה שנה מדי הלשכה של דים

המבוא).

פלילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כ"א/6 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 עברי? הוא מועד עבריין
עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת השנה

.668 ע' ,24 שנתון ראה
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מקורות

וכן כ"א/5 עד כ"א/2 בלוחות הנתונים
הסט הדיווח מתוך נלקחו כ"א/14 עד כ"א/10
הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות של טיסטי
הסוהר, ,בתי שירות הדתיים, הדין בתי לעבודה,

לנוער. החסות ושרות המשטרה מטה
מדגם על מבוססים כ"א/4 בלוח הנתונים
בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים מתוך
אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה המרכזית
להליכים (פרט השלום משפט בבתי שנתבררו

והמחוזיים. נלווים)
לקוחים כ"א/8 עד ב"א/6 בלוחות הנתונים
המשפט, בתי מזכירויות ע"י שסופק חומר מתוך

לנוער. המבחן ושירות המשטרה מטה
ואילף 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים
הנהלת יךי על סופקו השופטים על הנתונים
משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט בתי

הדתות.

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

פרסומים
מיוחדים פרסומים

(1962 ;1963) פלילית סטטיסטיקה
(1966) משפטית סטטיסטיקה

(1964 ;1965) הנוער עבריינות
(19641965) פלילית סטטיסטיקה

(1967) משפטית סטטיסטיקה
(1966) הנוער עבריינות

י (1966) פלילית סטטיסטיקה
(1968) משפטית סטטיסטיקה

(1967) הנוער עבריינות
(1967) פלילית סטטיסטיקה

(1968) הנוער עבריינות
(1969) משפטית סטטיסטיקה
(1968) פלילית סטטיסטיקה
(1970) משפטית סטטיסטיקה

(1969) הנוער עבריינות
בבתי שנתבררו אזרחיים בעניינים הטיפול משך

ב1968 המשפט
(1969) פלילית סטטיסטיקה

(1971) משפטית סטטיסטיקה
שנתבררו האזרחיים בעניינים הטיפול משך

ב1970 המשפט בבתי
(1970) הנוער עבריינות

(1970) פלילית סטטיסטיקה
(1972) משפטית סטטיסטיקה

(223)

(236)

(244)

(247)
(260)

(265)

(266)

(288)

(301)
(315)

(322)

(336)

(344)
(353)

(370)

(371)

(382)

(396)
(401)

(408)
(417)

(437)

(194^1949) 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)

(1964) משפטית סטטיסטיקה (189)

(1965) משפטית סטטיסטיקה (213)
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Judical statistics משפטית סטטיסטיקה

י ועבריינים עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/1. לוח
. Table xxi/1.  Court matters decided, offences and offenders 1

משפט בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decided

c .a 8

£ פ " a
ל* כנ ס ©12££
etO eg
P u
£ a

שהו עבריינים
רצי
onvicted of
offences

בעבירות wet
יות

Ofefnders c

הכל 0ך
Total

אזרחיים
Civil

Criminalgirevousפליליים

הבל סך
Total

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. slight

trafifc
offences

מבוגרים
Adult

צעירים
Juvenile

1951115,84614,985100,86149,00933,5548,3201.072

1952149,92518,518131,40769,44037,93413,4142,177

1953157,61925,090132,52976,12735,37114,2271,767

1954191,53530,491161,04485,26536,94012,836

1955194,88940,702154,18776,24937,73412,443

1956210,21350,814159,36976,76543,71815,602

 1957219,42459,233160.19K 84,36946,259  16,2131,758

1958284,28672,225176,06187,02348,32016,7512,905

1959247,57891,578156,00084,29549,60915,5663,050

1960292,001108,914183,087104,11856,14616,7513,988

1961280,986118,967162,019106,76658,82317,1563,973

1962324,677134,042190,635123,42464,48217,610

1963330,920139,452191,463126,29272,60417,338

1964352,548152,368200,180138,20579,62918,0445,139

1965389,863172,313217,550145,87189,95620,0325,330

1966432,255188,811234,444147,02297,00419,1945,341

1967430,943205,390225,553147,07999,70913,9073,631

1968449,877214,854235,023144,662101,28314,1794,460

1969413,189177,449235,740142,312109,809 .17,7305,069

1970392,021149,726242,295146,954134,54318,1835,232

1971395,846143,722252,124144,409140,987

1972421,194142,961278,233151,380140,471

1973380,499132,653247,846147,934131,340

1 See deifnition in introduction. במבוא. הגדרה ראה 1
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י פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage of

proceeding 1

Type ofmatter Stage of
proceeding 1973 1972 1970 1965 1960 1955 1950

שלב
פעולה

סוג
עניין

ALL
MATTERS

Civil

Criminal

Thereof:
criminal
without
minor
traiffc
offences

All courts* בלבתיהמשפט2
Entered 389,611 431,406 395,281 403,691 301,256 194,833 96,686

Decided 380,499 421,941 392,021 389,863 292,001 194,889 90,745

Pending 120,423 111,635 85,819 99,987 69,679 36,957 18.330

Entered 136,716 152,512 148,825 180,331 116,149 44,445 14,437

Decided 132,653 142,961 149,726 172,313 108,914 40,702 13,456

Pending 70,462 66,445 52,851 68,918 40,427 15,788 7,218

Entered 252,895 278,894 246,456 223,360 185,107 150,391 82,249

Decided 247,846 278,233 242,295 217,550 183,087 154,187 77,289

Pending 49,961 45,190 32,968 31,069 29,252 21,169 11,112

Entered 151,482 154,624 150,835 150,188 107,386 74,963 46,529

Decided 147,934 151,380 146,954 145,871 104,118 76,249 42,541

Pending 42,889 39,586 §27,690 26,613 24,370 12,057 8,841

כל
העניינים

נתבררו

טרם
נתבררו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

פליליים

מזה:
פליליים
עבי בלי
תנועה רות

קלות

Rates per 1,000 population
aged 15 and over

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

70.2104.2164.7193.8151.3145.5132.0EnteredAllהוגשובל matters3
3 העניינים

16.638.885.8105.875.272.262.6EnteredCivilהוגשואזרחיים

3 53.665.478.988.076.173.369.4EnteredCriminal3הוגשופליליים
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(המשך) פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, גבתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage of

proceeding J (cont.)

Type ofmatter Stage of
proceeding 1973 1972 1970 1965 1960 1955 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

All matters Entered

Decided

Pending

EnteredCivil

Criminal

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Supreme Court
3,092 3,455 3,137

3,011 3,210 2,866

1,343 1,262 937

2,065 2,417 2,158

1,976 2,282 1,907

1,030 941 756

1,027 1,038 979

1,035 928 959

313 321 181

District courts

העליוןהמשפטבית
5961.1381,9882,5158הוגשוכל

העניינים

4221,2832,0002,439נתבררו

378639674605טרם

נתבררו

4538191,6122,063הוגשואזרחיים

3209301,6301,934נתבררו

311571564498טרם

נתבררו

143319386505הוגשופליליים

102353370505נתבררו

6768110107

נתבררו

המחוזיים המשפט בתי

7,46213,24926,12439,99254,66857,31154,221EnteredAllהוגשוכל matters

העניינים

6,62713,24124,03536,18852,58852,27149,082Decidedנתבררו

3,6564,95713,18125,41427,06430,84735,993Pendingטרם

נתבררו

6,20511,15323,06634,57348,95650,74048,027EnteredCivilהוגשואזרחיים

5,54810,70921,13031,10747,50146,24942,766Decidedנתבררו

3,2494,11511,32223,31924,57827,37132,632Pendingטרם

נתבררו

1,2572,0963,0585,4195,7126,5716,194EnteredCirminalהוגשופליליים

1,0792,5322,9055,0815,0876,0226,316Decidedנתבררו

4078421,8592,0952,4863,4763,361Pendingטרם

נתבררו

589 ומשטהה משפטים



(המשך) י $עולה ושלב עניין סוג לפי מש3ט, בבתי עניינים  כ"א/*. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matterand stage of

proceeding * (cont.)

Type of matter Stage of
proceedeing

1973 1972 1970 1965 1960 1955 1950 שלב
פעולה

סוג
עניין

All matters

Civil

Criminal

All matters

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
■Pending

Magistrates' courts

238,604 278,288
234,563 272,817
60,018 56,105

78,587
78,614
32,494

89,465
84,062
32,629

160,017 188,823
155,949 188,755
27,524 23,629

Juvenile courts

6,014
6,144
1,829

6,871
6,185
2,071

246,329
249,438
41,395

90,255
94,709
23,935

156,074
154,729
17,460

5,111
5,341
1,048

השלום משפט בתי
272,654
264,802
62,270

141,878
137,354
44,121

130,776
127,448
18,149

211,015
206,163
45,981

89,851
84,418
27,369

121,164
121,745
18,612

143,140 70,92.5
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
5,257
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

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

כל
העניינים

All matters Entered
Decided
Pending

Municipal courts

78,473 74,319
76,886 74,462
16,187 14,600

עירוניים משפט בתי
77,105
75,176
10,817

81,403
79,288
9,389

56,157
53,849
7,528

31,309
32,468
3,024

13,928
13,392

861

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

Tneancy and social insurance tribunals לאומי ולביטוח לשכירות הדין בתי
4,0861,6201,817,07712,9361,613EnteredAll matters
4,2751,7361,918,15013,5192,141Decided
2,3141,1729805421,394775Pending

< Workלעבודה tribunals*

הוגשו
. נתבררו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

כל
העניינים

7,854הוגשוכל   8,2267,594EnteredAH matters
5,462נתבררוהעניינים  8,7308,672Decided

i'4,01טרם  5,3564,278Pending
נתבררו

6,379הוגשואזרחיים  6,9546,424EnteredCivil
4,459נתבררו  6,8497,156Decided

3,040טרם  4,2633,531Pending
נתבררו

1,475הוגשופליליים  1,2721,170EnteredCriminal
1,003נתבררו  1,8811,516Decided

976טרם 1,093747Pending
נתבררו

' Some discrepancies between successive years are due to omis
sions and additions in tbe reports. 2 Until 1963, includes
antiprofiteering tribunals. נ Excl. minor traiffc offences.
* Started functioning in September 1969.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים 1

בתי כולל 1963 שנת עד 2 בדיווח. והוספות השמטות
0רט 3 וספסרות. שערים הפקעת למניעת הדין
.1969 בספטמבר לפעול החלו * קלות. תנועה לעבירות
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/3. לוח

Table xxi/3.  Court matters decided, by type of matter

עניין 1950195519601965197019721973Typeסוג of matter

erneהעליוןהמשפטבית CourtSupr
העניינים 4221,2832,0002,4392,8663,2103,011ALLכל MATTERS

העניינים 3209301,6301,9341,9072,2821,976Allcivilmailersכל
האזרחיים

לצדק גבוה דין 86209333388381517472Highבית Court of Justice
אזרחיים 151385567533599717602Civilערעורים appeals

אחרים אזרחיים 833367301,0139271,048902Otherעניינים civil matters

העניינים 1023533705059599281,035Allכל criminal matters
הפליליים

urtםהמחוזייהמשפטבתי srict CoDist

העניינים 6,62713,24124,03536,18852,58852,27149,082ALLכל MATTERS

העניינים ל 5,54810,70921,13031,10747,50146,24942,766Allכ civil matters
האזרחיים

כספיות 5281,3362,8684,7986,2793,6763,663Monetaryתובענות claims
508415897178202151Arbitrationבוררות
1,3011,5143,3424,1406,6697,7566,937Successionירושה

חולי על 2862515097821,0291,0331,040Guardianshipאפוטרופסות of luna.
ונעדרים קטינים ,ticsרוח, minors and

absentees
וגירושין 6692316348377371Marriageנישואין and divorce

ילדים 44154162205316294358Adoptionאימוץ of children
רגל 1132363402507452429Bankruptcyפשיטת

1524249251225210342Companiesחברות
63709453885077Partnershipsשותפויות

אזרחיים 6591,5712,0161,9072,9972,5841,122Otherעניינים civil matters 
הכל סך  Totalאחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 137126625909808366Actionתובענות relating to im

movableבמקרקעין property
19819669110131499Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 116228228230210Declaratoryןפסקי
431< 1,338judgements

גיל J1,216111Declarationהכרזת of age
אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60826,20126,96724,712Motionsהמרצות and other

petitions
אזרחיים 6087038731,5981,1981,2492,380Civilערעורים appeals
הכנסה מס 287161,3721,9501,4661,3991,184Incomeערעורי tax appeals

העניינים 1,0792,5322,9055,0815,0876,0226,316Allכל criminal matters
הפליליים

פליליים 6441,6171,4383,4233,7924,2614,316Criminalעניינים matters in
ראשונה firstבדרגה instance
פליליים 4359151,4671,6581,2951,7612,000Criminalערעיורם appeals

591 ומשטרה משפטים



(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/3. לוח
Table xxi/3.  Court matters decided, by type of matter (cont.)

Type ofmatter 1973 1972 1970 1965 1960 1955 1950 עניין סוג

השלוםבתי ts'coמשפט urstrat eMagi
העניינים 67,481141,755206,163Z64,S02249,438272,817234,563ALLכל MATTERS

העניינים בל
ם י י ח ר r א ה

7,58824,78884,418137,35494,70984,06278,614' civil matters

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

2,0152,0734,0634,2335,1134,6815,140Actions concerning
possession of immo
vable property

לחלוקת תובענות
מקרקעין

1124257688196119Actions concerning
partitionof immo
vable property

כספיות 5,12518,95467,647117,58876,18363,28158,696Monetaryתובענות claims

195154341815Arbitrationבוררות

אחרים אזרחיים 3175526791,8991,7882,0772,207Otherעניינים civil matters

ממונות :22046046266312S178221Thereofמזה: Pecuniary

גיל הכרזת
9051,1651,2521,300Declaration

of age

ובקשות המרצות
אחרות

3,11611,91813,53211,52613,91212,452Motions and other
petitions

העניינים! בל
הפליליים

59,893116,967121,745127,448154,729188,755155,9491 criminal matters^

11,77724,96726,56242,06840,70339,10935,941Misdemeanourעוונות

פרטיות 2,1861,8121,9871,624837724488Privateקובלנות complaints

7,9494,4205,5414,0185,5965,5524,273Contraventionחטאים

דרכים 2,3156,7508,6868,0599,14311,45610,310Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 34,74877,93878,96971,67995,302126,85399,912Otherעבירות traiffc offences

2 שונות 3,1485,0615,025Variousבקשות petitions2

rtsiלנוערהשלוםמשפטבתי 1 eco uJuve n

העניינים 5081,8334,1565,2285,3416,1853כל 6,144ALL MATTERS

622595978891,0911,2851,247Felonyפשעים

3771,4042,9794,0653,9474,1314,108Misdemeanourעוונות

פרטיות 713165331Privateקובלנות complaints

14443164927Contraventionחטאים

דרבים 2510921287383532Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 82729636395143Otherעבירות trafifc offences

והגנה 151713130180221191Careהשגחה and protection

שונות בקשות
393450164Various petitions

' Until 1957 includes only part of felonies. 2 Not included
previously in court reports. 3 Incl. retrials which were
not included in reportsof previous years.

בשניפ 2 הפשעים. מן חלק כולל 1957 עד 1

גולל 3 המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא קודמות
בדיווח קודמות בשנים נכללו שלא חוזרים משפטים
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 שנתבררו האזרחיים בעניינים 1 טיפול של ממוצע משד  AIwo לוח

Table xxi/4.  Average duration of proceedings 1 in civil matters decided 2

Montes חודשים

מחוזיים משפט בתי
District courts

השלום משפט בתי
Magistrates courts

196819701973196819701937

הכל 9.38.47.84.14.14.2TOTALסך

המשפט בית Localityמקום of court
7.67.28.33.33.53.9Jerusalemירושלים

אביב 9.57.77.85.35.15.2Telתל Aviv
9.811.78.93.84.95.1Haifaתיפה

העניין Typeסוג o f matter
אזרחיים 7.06.97.2ערעורים

Civil appeals

פקיד החלטת על ערעורים
שומה

7.96.06.6
Appeals against the decision of the

Tax Commissioner

במקרקעין הנוגעות 29.030.524.17.15.95.8Immovalbeתובענות property actions

כספיות 11.814.418.53.74.03.6Pecuniaryתובענות actions

ירושה 5.62.93.3ענייני
Succession matters

האישי המעמד 9.24.94.8ענייני
Matters of personal status

גיל 4.34.14.2Declarationהכרזת of age
אחרים 14.86.913.76.78.17.2Otherעניינים matters

הפתיחה Modeגורת o f commencement

רגילה תביעה 17.314.113.24.23.94.4Statementofפרשת claim
מיצר 6.88.58.33.94.43.8Summaryדיון procedure

אחרת 6.74.74.05.35.210.4Otherדרך mode

עדויות Hearingשמיעת of testimony
עדויות 13.416.18.29.49.510.5Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 8.67.67.83.93.73.7Testimonyלא not heard

הסיום Modeצורת o f disposal
13.413.112.36.96.15.7Compromiseפשרה

נתקבלה 6.35.24.42.82.93.1Claimsהתביעה allowed

החזרה בדרך נתקבל 8.39.1AAppealהערעור allowed by remittal

החזרה בלי נתקבל \8.15.6הערעור
Appeal allowed without remittal

נדחו הערעור או 14.412.214.47.48.28.6Claimהתביעה or appeal dismissed

1 Not including motions. 2 Between the date of
submitting the ifle to the court and the verdict.

593 ומשטרה משפטים

תיק הגשת מועד בין 2 נלווים. הליכים כולל לא 1
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1 פעולה שלב לפי דתיים, 1ין בבת* עגייניט  כ"א/5. לוח

Table xxi/5.  Religious court matters, by stage 6f proceeding 1

פעולה 1950195519601965197019721973Stageשלב ofproceeding

הרבניים הדין Rabbinicalבחי courts
9,01813,66823,42126,37829,09329,97629,042Enteredהוגשו
8,63511,78520,72231,60830,71332,83931,245Decidedנתבררו

נתבררו 1,5146,76519,18516,27417,34816,82614,623Pendingטרם

2 השרעיים הדין Shariaבתי courts2
הוגשו ■

2,0431,7822,6513,1782,0512,4772,453Entered
נתבררו 2,0301,7742,6253,1542,0752,4232,463Decidedי

נתבררו 1349136162140226216Pendingטרם

2 הדרוזי הדין Druzeבית court2
הוגשו


435119182145Entered

נתבררו


נ376151 70152Decided
נתבררו 106858378Pendingטרם

 היווניים הדין Greekבתי Orthodox courts
אורתודוכסים

180193181228552474484Enteredהוגשו
174193179228552479488Decidedנתבררו

נתבררו 62טרט


811Pending

 הקתוליים הדין CatholicMelkiteבתי courts

535574576379Enteredהוגשו
535577576379Decidedנתבררו

נתבררו טרם
~

Pending

 הרומיים הדין בתי
3 קתוליים
הוגשו

Roman Catholiccourts 3

23373217353721Entered
22443217353521Decidedנתבררו

נתבררו 1141טרם


55Pending

 האבנגלי הדין Evangelicalבית  Episcopal court
אפיסקופלי
7915Enteredהוגשו■
נתבררו


7915Decided

נתבררו טרם
■

88Pending

 הגריגוריאני הרין Gregorianבית cnurt
ארמני
21הוגשו 16Entered

21נתבררו 16Decided
נתבררו טרם


 Pending

1 See note 1 to Table XXI/2. 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 ב"א/2. ללוח 1 הערה ראה 1 ■
משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נכללו לא

המרוניטי. הדין בית את כולל 3
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Criminal statistics פלילית סטטיסטיקה

ועונש עבירה סוג לפי פליליים, גמשפטיס הרשעוו!  כ"א/6. לוח

Table xxi/6.  Convictions in criminal matters, by type of offence
and penalty

1951195519601965196819691970

32,02549,55056,26469,86460,62363,60471,767Accusationsהאשמות

הכל סך  22,25037,47044,68959,62752,23754,97362,292CONVICTIONSהרשעות  TOTAL

משפטית :3558831,1129641,2091,465Theerof"155מ7ה:אישיות Legal Person

האשמות 100 על .69.5הרשעות 75.679.685.386.286.486.8Convictions. per 100 accusations

1 אוכלוסייה Populationקבוצת group 1

18,02031,27536,81449,75642,29043,13949,923Jewsיהודים

4,0755,8406,9928,7598,98310,62510,904לאיהודים ■NonJews

"Sexמין1

20,14533,61040,43153,90047,96449,99756,777Malesזכרים

1,9503,5053,3754,6153,3093,7674,050Femalesנקבות

Agגיל1 e 1

2,2103,3354,9386,2065,0265,7726,240Juvenilesצעירים

19,88533,78038,86852,30946,24747,99254,587Adultsמבוגרים

העבירה Typeסוג of offence
הציבורי הסדר 2,2254,3465,3916,1454,7365,5025,578Againstכלפי public order and ad

חוקית רשות ministrationוניהול of lawful au
thority

אדם של גופו 2,7054,3625,4526,9074,2945,5536,102Againstכלפי the person
המוסר 210385508620532603691Againstכלפי morality

הרכוש 5,5306,5128,89812,17010,72712,65813,755Againstכלפי property

וזיוף 2403314061,7728731,2591,283Fraudרמאות and forgery
אופי בעלות r4,451עבירות 12,90711,44810,16114,563Offencesן of administrative

J1characterמנהלי
פיטקליוח 15,8661,235(9,325עבירות 1647405525538Fiscal offences

עסקיות כלכליות, I10,136עכירות J10,70012,87511,19411,020Economic, business and
professionalומקצועיות offences

האדט של הטוב שמו 501028184653352Defamationכלפי

תנועה 1,6405,5668,0477,6156,2827,4858,616Traiffcעבירות offences

ידוע 325לא
84126


94Not known

ונש Penaltyע
3,4401,8152,1972,4052,4962,6272,720Imprisonmentמאסר

וקנ0 105135209257162279393Impirsonmentמאסר and fine

קנס" או "מאסר או 14,65030,66035,04448,15041,54243,34950,482Fineorקנס "impirsonment or ifne"
אחר 4,0554,8607,2398,8158,0378,7188,697Otherעונש penalties

1 Excl.legal person.
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אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"א/7. לוח
Table xxi/7.  Convicted adult offenders, by population group

NonJews לאיהידים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000

באוכלוסייהמספרים
המתאימהמוחלטים
AbsoluteRates per
numbers1,000 of the

respective
population

Excluding affray and minor assaults קלות ותקיפות קטטות בולל לא
19518,2308.94,9101,2721,4106881951

195512,44310.85,2532,6652,3182,2071955

196014,10211.24,9154,0541,9103,2231960
196516,79311.15,8856,0001,5713,3371965

196812,3257.43,8255,0071,3852,1081968

196915,2888.84,8765,7102,3822,3201969

197015,6068.74.9776,6761,4832,4701970

Including affray and minor assaults קלות ותקיפות קטטות כולל
16,75112.46,0704,9142,1463,6211960

20,03213.27,2427,0301,8983,8621965

14,1798.54,4775,7241,5812,3971968

17,73010.25,7826,5562,7052,6871969

18,18310.15,8697,6291,7702,9151970 TOTAL

1960

1965

1968

1969

הכל סך 1970

עבירה Typeסוג of offence
הציבורי הסדר כלפי

רשות וניהול
חוקית

4,3102.41,2461,482586996Against public order
andadministration
of lawful authority

אדם של גופו 4,7042.61,6041,953472675Againstכלפי the person
המוסר 5480.31662246296Againstבלפי morality

הרכוש 6,9733.92,2903,200545938Againstכלפי property

וזיוף 1,0430.627560454110Fraudרמאות and forgery
בעלות עבירות
מנהלי אופי

2130.191382658Offences of admim
strative character

כלכליות, עבירות
ומקצועיות עסקיות

2000.192721125Economic, business
and professional
offences

תנועה 1630.19943714Trafifcעבירות offences

ידוע 2961373Notלא known
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(המשך) אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחייבי מבוגרים עבריינים  כ"א/7. לוח
Table xxi/7.  Convicted adult offenders, by population group

)cont.)

NonJews אייהודיס

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הנל סך

שיעורים
ל1,000

באוכלוסייה
המתאימה
Rates per
1,000 of the
respective
population

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

16,53117.94,9487,2201,5512,812Malesגברים

1,6521.9921409219103Femalesנשים

Age גיל
117194,25733.21,6331,8554513181719'

20244,45216.11,4351,8765186232024

25292,56713.87099852706032529

30393,41010.69311,5452317033039

ומעלה 403,4974.01,1611,36830066840 and over

נלבד) (יהודים לידה Continentיבשת ofbirth (Jews only)

3,95411.41,7022,252ישראל


Israel

2,3207.81,0481,272Asiaאסיה

5,18217.91,9813,201אפריקה


Afirca

2,0303.01,132898Europeאירופהאמריקה 
America

ידוע 12לא


66


Not known

בלבד) (יהודים עלייה Periodתקופת of immigration (Jews only)

ישראל 3,95411.41,7022,252Israelילידי born

1947 5351.9223312Upעד to 1947

194819543,4556.01,2332,22219481954

195519601,76410.16801,08419551960

196119641,5069.9745761
11611964

ואילך 19655727.2389183
Since 1965

ידוע 1,712897815Notלא known
111

YV

100 לכל 56.562.2Recidivistsמועדים per 100
offendersעבריינים

1 Only females aged 19 and over. בלבד. 19 מגיל נקבות 1
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בדין שחויבו צעירים עבריינים  כ"א/8. לוח
Table xxi/8.  Convicted juvenile offenders

הגל NonJewsלאיהודיםJewsיהודיםTotalסך

שיעורים
מספרים ל1,000.
חדשיםצעיריםמוחלטים

FlTStחדשיםמועדים
pj^stמועדים

Absolute
numbers

Rates per
1,000offendersRecidivistsoffendersRecidivists

juveniles

19603,98810.01,8681.0047923241960
19655,33010.42,2572,1965733041965

. 19684,4608.31,6891,973554244196S
19695,06211.11,8212,3886122411969

הכל ,1970סך 5,2829.61,9382,4426452571970  TOTAL

עבירה Typeסוג of
offence

הציבורי הסדר 3410.71421246312Againstכלפי public order
חוקית רשות andadministrationוניהול

of lawful authority
אדם של גופו 4140.816411610331Againstכלפי the person

המוסר 680.1233096Againstכלפי morality
הרכוש 4,3787.91,5812,153444200Againstכלפי property
וזיוף 250.081241Fraudרמאות and forgery

אחרוה 560.1207227Otherעבירות offences

Ageגיל

הכל סך 4,75518,91,6992,231579246Boysבביט  total

9121,0638.442742116946912
13141,46323.15097071786913^14
15162,22935.77631,1032321311516

הכל 2392116611Girls*./527בנותסך  total

912420.3121713,912
1314631.130171511314
15161432.459641551516
17182794.61381132351718

Continent of birth (Jews only) בלבד) (יהודים לידה יבשת
__2,9398.21,2921,647ישראל Israel

יליד האב 1,6968.7729967מזה: Thereof: Father born
inאסיהאפריקה AsiaAfirca

אפריקה  1,31718.5571746אסיה Asia  Africa
אמריקה  1144.86945אירופה Europe  America

לאירוע
100 לכל מועדים

10.6
.. )

4

11 1

Not known

YRecidivists per 100
55.828.5offendersעבריינים
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המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני  כ"א/9. לוח

Table xxi/9.  Youths and adults under the care of probation services

שירות לנוערבטיפול המבחן שירותיבטיפו>■ למבוגרים' המבחן
Under care ofyouth probationUnder care of adult probation

'servicesservices

פעולות
Off

n ^5.5n£
V

CO

.si?
5.5

, s
<<Activities

המבחן ^gשירותי sMse's^ גי
" ני 21נ £

Cat u

si
£ ■a

of probation services

1£*
. >n11

3 S

>

Rr o
r.S £■
n S
£> ve£

6 c

19531953
6327630138Investigationחקירה 1

12818263247Probationמבחן

19551955
8533,6841,074חקירה 3,4615438235185Investigation
8265431,019מבחן 350294178171301Probation

19601960
2,8407,0143,397חקירה 6,457109726691144Investigation
739476856מבחן * 359598477448627Probation

19651965
5,29810,6466,056חקירה 9,8883432,3252,195473Investigation
1,6049681,703מבחן 8691,486853, 7731,566Probation

19701970
6,56910,1006,109חקירה 10,5605732,7392,714598Investigation
1,6401,1291,475מבחן 1,2941,9059561,0451,816Probation

1197219721
3,8109,2333,954חקירה 9,0895963,2473,119724Investigation
1,6951,4401,707מבחן 1,4281,7191,2201,2631,676Probation

19731973

3,9548,7593,325חקירה 9,3887242,9873,047664INVESTIGATION
7062,8182,892632Malesזכרים
1816915532Femalesנקבות

3,3287,1752,609יהודים 7,8946312,6192,695555Jews
6261,584716אוזרים 1,49493368352109Others

1,7071,0651,520מבחן 1,2521,6761,2211,1501,747PROBATION

1,5731,1471,0721,648Malesזנרים
103747899Femalesנקבות

1,5679471,314יהודים 1,2001,5631,1501,0571,656Jews
140118206אתרים 52113719391Others

l See introduction.
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המשטרה, של האשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות  כ"א/10. לוח
עבירה סוג לפי

Table xxi/10.  "True offences" recorded in the charge register of
the police, by type of offence

עבירה 1950195519601965197019721973Typeסוג ofoffence

הכל 22,06236,73456,14689,956134,543140,471131,340TOTALסך

הציבור הסדר 7,8347,5777,3357,181Againstכלפי public order and admi
חוקית רשות strationוניהול of lawful authority

הכל סך total

חרום חוקי על 8032,8973,0911,756896356666Offencesעבירות under emergency
צבאי ממשל laws(הסתננות, (inifltration, military

governmentוכוי) etc.)
נשק ירייה, כלי nprrm196216299473290235137Unlawful possession of ifre
בלי נפץ וחומר ,armsאחר other weapons, and

unlawfulרישיון possession of ex
plosives

לשירות בנוגע 3852053736817685150Offencesעבירות connected with de
fenceהביטחון service

זה מסוג אחרות 5,2376,3156,6596,228Otherעבירות offences of the above
type

אדם של גופו 10,1029,1489,40610,813igainstכלפי the person  total
הבל סך .

50302629464830Murderרצח
לרצח 53863735434473Attemptedניסיון murder

עקב מוות וגרימת 1481294850621377320Manslaughterהריגה and causing
deathרשלנות! by carelessness1

חמורה גופנית 449438452483Greviousחבלה bodily harm
גופנית וחבלה 1,8663,8276,6167,3735,6556,3307,053Assaultתקיפה and bodily harm
לסמים בקשר 1021292112741,663790842Offencesעבירות connectedwith dan

gerousמסוכנים drugs
זה מסוג אחרות 1,8921,2411,3652,012Otherעבירות offences of the above

type

המוסר לפי 3226401,4571,8942,2303,0802,494Againstכ morality

 הרכוש X113,540103,777Against<64,481109,4בלפי property  total
הבל סך

לשוד וניסיון 201604647181195148Robberyשוד and attempted rob
bery

4,1105,1587,08316,18332,75333,82529,240Housebreakingהתפרצויות
9,14214,46221,61140,41767,45968,98463,398Theftsגניבות

של החזקה או 7873633645901,1551,3781,597Receivingקבלה or possessing stolen
גנוב propertyדגוש

לרכוש נזק וגרימת 7191,8584,0844,8005,5196,6516,948Arsonהצתה and causing damage
to property

פלילית גבול 2,4442הסגת 3392,5072,446Criminal trespass

וזיוף 3276311,3914,0923,9515,4605,497Fraudרמאות and forgery

פיסקליות 1,14335222770124S251320Fiscalעבירות and economic offences
וכלכליות

אחרות 2,0555.3769,0008521,8851,3991,258Otherעבירות offences

1 Incl. 293 cases of manslaughter and causing death in road
accidents.

בתאונות מוות וגרימת הריגה של מקרים 293 כולל 1

דרכים.
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אוכלוסייה וקבוצת סוג ל0י אסירים,  כ"א/11. לוח
aTble xxi/11.  Pirsoners, by type and population group

1951195519601965197019721973

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,9543,0792,705ALLכל RECEPTIONS

שפוטים
יהודים

לאיהודים

3,142
1,876
1,266

2,637
1,860
777

3,326
2,473
853

3,332
2,588
744

4,166
3,072
1,094

2,526
2,016
1510

2,146
1,614
532

Convicted persons
Jews
NonJews

עצורים
יהודימ

לאיהודים

1,983
1,295
688

465
363
102

408
248
160

562
377
185

75S
543
245

553
433
2120

559
399
160

Detainedpersons
Jews
NonJews

השגה בסוף 7019261,1681,4871,9852,0892,106ENDמצבה OF YEAR
FIGURES

1 11101. 34 foreign subjects.
2 Incl. 46 foreign subjects.

.pn אזרחי 34 בולל 1

חוץ. אזרחי 46 כולל 2

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"א/12. לוח
Table xxi/12.  Convicted juveniles committed to institutional care

195719601965197019721973

הכל Totalסך
376378684931942934RECEIVEDנכנסו

2973475769361,0741,029RELEASEDשוחררו
השנה 506708960110902בסוף 1807END OF YEAR

ממשלתיינ חסות Governmentמעונות institutions
302272524728781788Receivedנכנסו

264259475821869848Releasedשוחררו
השנה 415485578595458398Endבסוף ofyear

.5 אומנות ומשפחות אחרים famiמוסדות litinstitutions and fosterOther
74106160203161146Receivedנכנסו

3388101115205181Releasedשוחררו
השנה 91223382515444409Endבסוף ofyear

העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות  כ"א/13. לוח
aTble xxi/13.  Activities of the execution offices, by type of matter

העניין 195019551960196519721973Typeסוג of matter

הכל 10,97212,36446,43187,151121,676100,450RegisteredTOTALנרשמוסך
5,3403,09312,70122,58664,38953,401Executedבוצעו

למזונות דין 5241,1001,4932,3872,9952,548RegisteredAlimonyנרשמו5סקי
572084963272311Executedjudgementsבוצעו

אחרים דין 10,32311,07544,74484,626117,67996,817RegisterdOtherנרשמופסקי judgements
5,2612,84412,60722,51363,83252,722Executedבוצעו

1251891941381,0021,085RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22414510285368Executedבוצעו

601 ומשטרה משפטים



Micsellaneous

המשכונות ורשמי הציבוריים הנוטריונים פעולות  כ"א/14. לוח

Table xxi/14.  Notary public activities and registrars of pledges

שונות

הפעולה 1950195519601P6519721973Typeסוג of action

הכל 19,53928,80639,26357,209161,471182,796TOTALסך

משכונות ורישום 1,4612,3195,25928,15232,632Contracts(!1,09וזהים and registration
ofpledges

שוניפ 2,2354,0914,20810,65269,71281,581Certiifcatesאישורים

4928689832,170898737Warningsהתראות

גוה 15,61620,75830,65837,78262,14467,552Powersייפויי of attorney

971,6281,0951,346565294Protestsפרוטסטים

ודיינים שופטים  כ"א/15. לוח
Table xxi/15.  Judges and judges of rabbinical courts

משפט בית 1950195519601965197019721973Typeסוג of Court

השופטים 67104129154176194195ALLכל JUDGES

העליון המשפט 79S10101010Supremeגית Court

המחוזיים המשפט 26334149566364Districtבתי Courts

השלום משפט '32567286899596Magistratesבתי Courts

לנוער השלום משפט 223444Juvenileבתי Courts

. העירוניים המשפט 2466776Municipalבתי Courts

לעבודה הדין בתי
101515Labour Courts

הדין בבתי 33556365726665JUDGESהדיינים in RABB
INICALהרבניים COURTS

רשיונות געלי הדין עורכי  כ"א/16. לוח
Table xxi/16.  Licensed advocates

195019551960196519701973

הכל 8121,5352,3033,3954,8535,313TOTALסך

חדשים מוסמכים :47327238247328412Thereofמהם: newly called to
the bar
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חינוך "ב. כ פרק

לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג
לפי ממזינת 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).
לבין והמבצע 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 המקומיות,

הסוכנות ע"י הניתנים החינוך שירותי
כוללים הם "ממשלה". בסקטור כלולים היהודית
חינוך וחקלאיים, מקצועיים ספר בתי בעיקר

עברית. ולימוד מבוגרים
הכל כסך מוגדר סקטור כל של המימון
וכן ושירותים סחורות על הסקטור של ההוצאה
לסקטו נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות,

אתרים. 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
והשית רווח למטרת שלא המוסדות המקומיות,
בהתאם מויט עסקי בסיס על הניתנים. תים

המוסדות. של הענפית לפעילות
.על ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
ההוצאות את גם העיוניים התיכונים הספר בתי

הביניים. חטיבת על

האוכלוסייה של ההשכלה רמת
בי שלב הם: כ"ב/1 בלוח הנתונים מקורות
כוח וסקר 1961 והדיור האוכלוסין מפקד של
שני בין ההבדלים על הסברים .1973 אדם
בפר ראה הנתונים השוואת ומגבלות המקורות
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 9 מסי סום
וכן  " א' חלק עבודה "כוח  1961 והדיור
ושכר. עבודה  זה בשנתון י"ב לפרק במבוא

לחינוך הלאומית ההוצאה
והפברימ 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
נצרכו אשר החינוך, שירותי כל של ערכם את
הנידו בשנים האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
ע"י הניתנים החינוך שירותי להוציא. נות,

צה''ל.

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
הייצור הוצאות לפי נמדד האחרונימ תים
וציוד בניינים על הפחת שוק). מחיר להם (באין

זו. במדידה נכלל לא

את כוללת אינה לחינוך הלאומית ההוצאה
כתוצאה הצמדה. והפרשי ריבית על ההוצאות
החינוך שירותי של הנמדד הערך אין מכך
(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
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ספרי על הבית משקי של ההוצאה גם נכללת
לימודים. וציוד מחברות לימוד,

מקוריו;
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.

אליהם; המופנים שאלונים יוכן רווח
בנייה; וגמר התחלות של אומדנים ד.

המשפחה. הוצאות סקרי ה.
האומדנים כל נערכו אלה למקורות בהתאם

מרס). עד (מאפריל תקציב לשנות

חינון
והסגרים הגורות

ב (החל ילדים גני כוללת החינוך מערכת
בתי סוגי כל פרטיים), גנים להוציא  תשל"ג
חטיבות וכן והעליסודיים היסודיים ,הספר
בחינוך ולגננות למורים מדרש ובתי הביניים

.(229 כ"ב/75, (לוחות והערבי .העברי
נמס החינוך שבמערכת הספר לבתי בנוסף
ביתר הלמידה על נתונים גם זה בפרק רים

: החינוך מוסדות
העברית1, האוניברסיטה אקדמיים; מוסדות
אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת הטכניון,
בן אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בראילן,

למדע. ויצמן ומכון בנגב גוריון
העברי: בחינוך אחרים מוסדות

מוסדות ובן פרטיים גנים בתשל"ג החל .1

עליסודי: וללימוד היסודי הספר בית לגיל
עליית מוסדות חסות, מעונות תורה, תלמודי
עסקיים, ספר בתי "קטנות", ישיבות הנוער,
להכשרה טפר בתי לחניכים, מקצועיים ספר בתי
אחיות להכשרת קורסים צה"ל, של מקצועית

ומטפלות. מעשיות
"גדולות", ישיבות עלתיכונים: 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 עלתיכונים וללימודים קאות

וכ"ב/23). כ"ב/8

ספ לקניית הבית משקי של ההוצאות כל
על המלוצרים אחר לימודי וציוד מחברות רים,
בולל 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!
גדנ"ע, הילה הזנת משלים, חינוך הבאות:
תורנית תרבות ואומנות, תרבות מדע,

הספורט. ורשות
ממשרדי הבאות היחידות של ההוצאה ב.
דת מוסדות על פיקוח אחרים! ממשלה
להכשרת המכון הדתות), (משרד וישיבות
אגף הסעד), (משרד סוציאליים עובדים
הגבוה הספר בית המקצועי, והחינוך הנוער
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 חינוך
כוללת לחינוך המקומיות הרשויות של ההוצאה

1 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 המחלקה
למטרת שלא המוסדות של לחינוך ההוצאות
אותם של ההוצאה 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

וכדי. "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

החל החברה במדעי חדשים תלמידים התקבלו לא לשלוחה בתש"ך. החל אביב בתל השלוחה תלמידי כולל 1

בשנת החל בשלוחה. לימודים התקיימו שבה האחרונה השנה היתה תש"ל בתשכ"ז! החל ולמשפטים בתשכ"ו,
אביב. בתל השלוחה לתלמידי גם תארים העניקה העברית האוניברסיטה תשכ"ג

education 604



ממשרה ביותר מלמדים אשר מורים מורה.
יוצאים בלבד; אחת פעם בספירה נכללו אחת
שלימדו הערבי בחינוך מעטים מורים זה מכלל
בספירה ונכללו אחד ממוסד ביותר בתש"ל

לימדו. בהם המוסדות כמספר
הספר 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 שבו הספר בית

שעות.
כ"ב/10 ב"ב/8, כ"ב/5' (לוחות תלמידים

כ"ב/22). עד

בלוח התלמידים גילי גיל. לפי תלמידים
האזרחית השנה בסוף המצב לפי חושבו כ"ב/14
על נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב
אף המתייחסים המתאימים בגילים האוכלוסייה

האזרחית. השנה לסוף הם

כ"ב/23 בלוח ננלתיכון. בחינוך תלמידים
להת בלי העלתיכונית הלמידה היקף כלל רוכז
לכך אי השונות. החינוך מסגרות במיקום חשב
נכללו אחרים בלוחות אשר תלמידים בו נמנו
בתי 1 לומדים שבהם הלימוד למסגרות בהתאם
ב"ב/8, כ"ב/5, (לוחות ולגננות למורים מדרש
בתי של וי"ד י"ג כיתות כ"ב/15): כ"ב/10,
כ"ב/12 (לוחות עליסודיים מקצועיים ספר
(לוח העברי בחינוך אחרים מוסדות וכ"ב/15);
להכש עלתיבוניימ קורסים וכ"ב/8). כ"ב/5
אשר העבודה' משרד של והנדסאים טכנאים רת
(לוח טכנית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת

כ".ב/32).

לימוד שכר הסדר לימוד. בשכר הנחות
גדל ומאז בתשי"ח, לראשונה הופעל מודרג
לי לשכר זכאים בתשכ"ו החל בהדרגה. היקפו
מקצועיים מפר בתי תלמידי כל מודרג מוד
ספר בבתי י"ב י"א, כיתות ותלמידי וחקלאיים.
ספר בבתי יי ט', כיתות תלמידי וכן תיכונים
סקר בבחינות בהצלחה עמדו אשר תיכונים
נהנים המשך בכיתות התלמידים ח'. כיתות
לפי הלימוד, בשכר החינוך משרד מהשתתפות

התלמידים. כלל לגבי קיבוצי הסדר
לגבי ההנחה דרגת נקבעת בתשכ"ו החל
הממו ההכנסה לפי אישית המדורגים התלמידים
להנחה הזכאים התלמידים יתר לגבי לנפש. צעת
פיתוח עיירות בני קיבוציים: הסדרים קיימים
(50^,) מורים בני לימוד)' משכר לגמרי (פטורים
מתל חלק בתשל"א, החל (.30o/o) מורות ובני
שכר מתשלום פטורים היו ט' כיתות מידי
כל על חובה חינוך חוק החלת לקראת לימוד

ט'. כיתות

כ"ב/6). (לוח החינוך במערכת מוסדות

לפי נמנו המוסדות מוסדות. וספירת סיווג
הביניים' חטיבת יסודי. ילדים. (גן החינוך דרג

וכוי). עליסודי
נכללו ירושלים במזרח מכינים מוסדות
בהם שמתקיימים מוסדות הביניים. בחטיבת
(לדוגמא: אחד חיגוך מדרג ביותר לימודים
דרג בכל נספרו ביניים) וחטיבת עליסודי
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת ואילו חינוך

בלבד.
לימו בהם שמתקיימים עליםודיים מוסדות
החד המוסדות בין נמנו אחד לימוד בסוג דים
הלימו מתקיימים שבהם מוסדות ואילו סוגיים,
אחת פעם נמנו אחד לימוד מסוג ביותר דים
סך (ובשורת הרבסוגיים המוסדות בין בלבד
מס את לציין מנת על העליסודי) החינוך הכל
ופעם מנהליות  הארגוניות היחידות של פרן
מנתיבי אחד כל נכלל הסוג. לפי בספירה שנייה'
את לציין מנת על בהם המתקיימים הלימוד

לימוד. סוג כל של הכולל ההיקף
לפי העליסודיים החינוך מוסדות בספירת
וה בתש"ל הוחל לעיל שצוין כפי הלימוד סוג

מתשכ''ח. לכך בהתאם תוקנו נתונים
עד נמנו המדרש לבתי המכינות הכיתות
החל ואילו המדרש בתי עם יחד תשכ"ה
העל בחינוך המתאים בסוג מוינו בתשכי'ח

יסודי.

כ"ב/9). (לוח החינוך במערכת הוראה כוחות

בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
בספירת מורה כל נכלל לפיכך, אחד$ ספר
לימד. שבהם הספר בתי כמספר הוראה משרות
משרות בספירת שינויים חלו בתש"ל החל
בכל המשרות בספירת נכללו המורים ההוראה.
הכל הסך בשורות ואילו לימדו שבו חינוך דרג
החל לכך בהתאם תוקנו הנתונים אחת. פעם רק

בתשכ"ח.
תשכ"ה עד נכללה המכינות בכיתות ההוראה
בחינוך  בתשכ"ח החל ואילו מדרש בבתי

העליסודי.

המ השעות במכסת הוגדרה טבודה יחידת
 יסודי בחינוך כדלקמן: מלאה' משרה הווה
ובחינוך הביניים בחטיבת בשבוע. שעות 30
המדרש ובבתי בשבוע שעות 24  העליםודי
מספר בשבוע. שעות 21  ולגננות למורים
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות
בית סוג בכל המתאימה השעות במכסת השעות

ספר.
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לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על
שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים מתוך
המספ והמועד. ההגדרות שונו הנתונים' מקור
שנת כל לתחילת מתייחסים תשכ"ד עד רים
להשכלה במוסד תלמיד כל בהם ונכלל לימודים
תלמידים רק נכללו בתשכ"ה החל גבוהה.
לא לימוד. שכר המשלמים מוכר תואר לקראת
יוע מורים חשבון, ראיית תלמידי לכן נכללו
אינג'ינר, דיפלומת לקראת תלמידים צים,
המספ וכד'. קדםאקדמיות במכינות תלמידים
(כולל הלימודים שנת לאמצע מתייחסים רים
השני), ההרשמה במועד שנתקבלו תלמידים
עד הרשמתם שביטלו תלמידים כוללים ואינם
ישר תלמידים נכללו כ"ב/24 בלוח זה. מועד
אר תושבים (שהיבם מחו"ל ותלמידים אליים
ותלמי תואר לקראת הלומדים בישראל), עיים
בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים דים
עד כ"ב/25 בלוחות מיוחדות. אקדמיות לימוד
קבועים תושבים שהם תלמידים נכללו כ"ב/27
על והלומדים ארעיים) תושבים (למעט בישראל
הלומדים תלמידים (למעט תואר, לקבל מנת

מיוחדות). אקדמיות לימוד בתוכניות

הלי תחום נקבע וכ"ב/27 כ"ב/25 בלוחות
לתלמידי העיקרי,פרט הלימוד מקצוע לפי מודים
העב באוניברסיטה לרפואה בפקולטה המחקר
שהם לפקולטה בהתאם תש"ל עד שמוינו רית
לתחום בהתאם מוינו הם מתשל"א בה. לומדים
אליו, שיירי בו לומדים שהם שהמקצוע המדעי
בקטריו כגון במקצוע מחקר תלמידי דהיינו,
תל בין מוינו לרפואה, לפקולטה השייך לוגית
תעו לקראת התלמידים בין הטבע. מדעי מידי
ותעו תואר לקראת התלמידים נכללו לא רות

התואר. לפי רק שמוינו יחד, גם דה
מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים. מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל החל בלבד. תארים מקבלי
תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/28כ"ב/29
תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו, אקדמיות
אלה נמנים התעודות מקבלי בין בלבד). אקדמי
שקיבלו אלה תעודות! רק זו בשנה שקיבלו
רק מוינו תעודה וגם תואר גם שנה באותה
ברפואה דוקטור תואר מקבלי לתואר. בהתאם

שני. תואר מקבלי בין נכללו

מספרי ניתנים כ"ב/30 בלוח אקדמי. סגל
לגבי בהוראה. העוסקים האקדמי הסגל אנשי
האקדמי לסגל מתייחסים הנתונים וייצמן מכון
בספירה נכללו האקדמי הסגל אנשי כולו. הבכיר
סיכום הוצג לא בלוח לימדו. שבו מוסד בכל
כיוון יחד, המוסדות בכל האקדמי הסגל על
או מוסדות בשני המועסקים מספר ידוע שלא

יותר.

(לוח בגרות בבחינות שעמדו תלמידים
לתלמידים מתייחסים שנה כל גתוני כ",ב/22).
הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים אינטרנים
אלה בולל שנה, אותה של השונים במועדים
קודמות. משנים להם שחסרו בחינות שהשלימו

ארעיים. הם לתשל"ג הנתונים

מקורות
מבו כ"ב/23 עד כ"ב/5 בלוחות הנתונים
הילדים וגני הספר בתי של המפקדים על ססים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנערכו
מספר והתרבות. החינוך משרד עם בשיתוף
בתשל"ג, החל מבוסס, הפרטיים בגנים הילדים

(כלהלן). 4 עד 3 בני של מיוחד סקר ,על

(לוח המורים על הנתובים הוראה. כוחות
שנערך הוראה כוחות סקר על מבוססים כ"ב/9),

.(423 מיוחד פרסום (ראה 1969 באוקטובר
בלו הנתונים התלמידים. של והמוצא הגיל
יסודי חינוך (לגבי כ"ב/20 עד כ"ב/14 חות
מיוחדים מפקדים על מבוססים ביניים) וחטיבת
עי'י שנערכו ומוצא, גיל לפי תלמידים של
לגבי הנתונים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
שנ עיבודים על מבוססים העליסודי, החינוך
החינוך משרד של התלמידים קובץ על ערכו
למורים המדרש בתי לגבי הנתונים והתרבות.
של התלמידים גרטסת מתוך הוכנו ולגננות
על הנתונים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
בסקר נאספו כ"ב/15) (לוח בגנים 4 עד 3 בני
ניתן 5 בני ועל ,1973 ינוארמרס אדם כוח

זה. בגיל האוכלוסייה פי על אומדן
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/22). (לוח חינות
על הנתונים עלתיכון. בחינוך תלמידים
מפקד על מבוססים מדרש בבתי התלמידים
שאלון התלמידים ממלאים במסגרתו שנתי

אישי.
האח העלתיכונים המוסדות על הנתונים
מסג של שנתיים מפקדים על מבוססים רים
הלשכה ידי על שנערכו עלתיכוניות לימוד רות

כ"ב/23). (לוח לסטטיסטיקה המרכזית
האקדמיים המוסדות אקדמיים. מוסדות
מקבלי ההוראה, סגל על הנתונים את סיפקו

התלמידים. על גם  תשכ"ד ועד התארים
הנתונים עובדו בתשכ"ה החל תלמידים.
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פרסומים

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (362)
(תשל''א)

(תשל"א) העלתיכוני החינוך (364)

עד (תשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות (389)
תש"ל)

ו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (402)
שניר,) חקירה 

(תשל"א) ילדים וגני ספר בתי (410)

(תשל"א) האקדמיים במוסדות סטודנטים (418)

וו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (420)
ראשונה) חקירה 

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (421)
(תשל''ב)

המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה (423)

(תש"ל) החינוך במערכת והמדריכים
המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (427)

תשל"ג)
וו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (442)

שניה) חקירה 
(תשל"ב) ילדים וגני ספר בתי (447)

ו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (456)
שלישית) חקירה 

1961 והדיור האוכלוסין ביפלוי
:1 חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (!5)

המפקד של ב' משלב נתונים
ההשתקעות הקופה :1v חלק  היישובים ספר (18)
בעב הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב,
הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות רית,
המפקד של ב' משלב נתונים  המועסקים של
העבודה כוח תכונות וו: חלק  העבודה כוח (21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב
וו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (29)

ווו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (30)

ו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (34)

וו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (35)

מיוחדים קרםוטיס

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

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

ב חלק (תשי"ב) ותרבות חינוך של סטטיסטיקה (15)

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

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

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 (תשם"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 ספר בתי (186)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (196)
(תשכ"ה)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (214)
(תשכ"ו)

תשכ"ד) (תשכ"ג; ילרימ וגני ספר בתי (221)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (227)
(תשכ"ז)

(תשכ"ד.; האקדמיים כמוסדות הסטודנטים (249)
חשכ"ו)

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

(תשכ"התשכ"ל) ה'ילדים וגני ספר בתי (264)

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (286)
(תשכ"ט)

(תשכ"ח) ילדים וגני ספר בתי (303)

(תש"ל) מקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (306)

(תשכ"ט) האקדמיים במוסדות הסטודנטים (311)

(1968/69) תשכ"ט ילדים וגני ספר בתי (320)

ו (מחזור לארץ מחוץ סטודנטים קליטת פקר (350)
ראשונה חקירה 

(1969/70) האקדמיים במוסדות סטודנטים (354)

(1969/70) תש"ל ילדים וגני ספר בתי (358)
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Educational level of population האוכלוסייה של ההשכלה רמת

מיג, ספר, בגית לימוד שנות מספר לפי ומעלה, 14 גגיל האוכלוסייה  כ"ב/1. לוח
(אחתים) עלייה ותקופת לידה יבשת גיל/

Table xxii/1 . Population aged 14 and over, by number of years of
schooling, sex, age, continent of birth and period of immigration (percentages)

Sex, age. continent ofbirth
and period of immigration

הבל סך
Total

לימוד שנות מספר
Number of years of schooling

0\458912131516+

לידה יבשת גיל, מין,
עלייה ותקופת

0Jewsיהודי

"1961100.012.67.535.434.G9.91961'

הב>; סך _ 21973100.08.35.527.643.49.35.919732  total
100.04.65.628.444.98.58.0Malesזכרים
100.011.95.426.741.910.23.9Femalesגקבוח

Ageגיל
1417100 00.50.621.077.20.60.11417
1834100 01.91.922.651.515.07.!1834
3554100.010.87.533.533.47.87.03554
5564100.014.49.433.430.86.65.45564

ומעלה 65100.024.613.229.022.85.15.365 and over

ותקופת לידה Continentיבשת o f birth and
periodעלייה of immigration

הבל סך ישראל 100.00.90.818.260.812.86.5Israelילידי born  total
ישראל יליד 100.01.91.718.359.512.85.8Fatherהאב born in Israel

אפריקה  100.01.01.131.161.64.50.7Asiaאסיה  Africa
100.00.50.37.560.519.611.6EuropeAmericaאירופהאמריקה

אסיהאפריקה 100.021.87.635.929.23.91.6Bornילידי in AsiaAfirca  total
הכל סך

ל194 עד 100.025.37.438.523.72.62.5Immigratedעלו up to 1947
19481954100.022.88.738.725.23.21.419481954
19551960100.019.27.433.333.85.40.919551960
19611964100.024.66.433.531.63.00.919611964
19651968100.015.65.226.842.65.74.119651968
1969 100.012.45.730.638.08.84.5Sinceמאז 1969

 אירופהאמריקה 100.02.57.628.241.111.39.3Bornילידי inEuropeAmerica  total
הכל סך

1947 עד 100.01.63.427.746.411.79.2Immigratedעלו up to 1947
19481954100.03.110.433.537.19.26.719481954
19551960100.02.87.025.145.011.28.919551960
19611964100.03.012.626.938.99.88.819611964
19651968100.01.29.322.237.315.914.119651968
1969 100.03.05.517.938.116.918.6Sinceמאז 1969

NonJewsלאיהודים

1196149.5 100.013.927.57.61.51961'

2197332.4 100.012.833.217.40.9 3.319732

J Census ofpopulation and housing.
2 Labour force survey.

והדיור. האוכלוסין מפקד 1

אדם. כוח סקר 2
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National expenditure on education לחינין הלאומית nsawn

הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה  ג"ב/2. לוח

Table xxii/2.  National expenditure on education, by sector in charge and
type of expenditure

At current pirces, IL. million לי מיליוני שוטפים, בנלחיריס

1971/7:

מוסדות
שלארשויות

ההוצאה jk1969/701970/71הנל ממשלהסך
Govern

מקו
מיות

למטרת
אחררווח

Type of expenditure

TotalLocalNonOther
ment

authopront
ritiesinstitu

tions

לאומית 873.3..1,216.81,429.71,913.7571.3הוצאה 37S493.7NATIONAL EXPENDITURE

 ONלחינוך EDUCATION 

כולל GRANDסך TOTAL

הכל שוטפתסך 956.31,157.11,532.1525.5665.4הוצאה 247.593.7Current expenditure  total

בסקטור למנהל 35.539.351.942.1הוצאות 9.8Administrative expenses in the

publicהציבורי sector

ילדים 63.973.198.123.329.2גני 37.68.0Kindergartens

חינוך ומוסדות ספר 309.0372.9498.0361.650.3נהי 86.1
Elementary schools

יסודיים

עיוניים תיכונים ספר 115.2135.4196.831.184.9נתי 80.8Secondary schools

מקצועיים ספר 143.8169.2207.330.2128.9נתי 26.521.7Vocational and agricultural
schoolsוחקלאיים

אקדמיים חינוך 211.0274.8368.928.7339.5מוסדות 0.7Universities and other institu
tionsוגבוהים of higher education

תורניים ספר ובתי 22.326.732.70.132.6ישיבות Yeshivot and high rabbinical
institutionsגבוהים

ולימוד מבוגרים 7.08.513.18.4חינוך 3.90.8Adult education and teaching
אחרות ושפות Hebrewעברית and other languages

חינוך ומוסדות ספר 19.325.026.3בתי
 2.124.2Other schools and institutions

אחרים

מחברות לימוד, ,29.332.239.039.0Textbooksספרי copybooks and
ע"י שנקנו בתיבה stationeryוצורכי bought by house

בית holdsמשקי

בנכסים 260.5272.6381.645.8207.9השקעה 127.9Capital formation in ifxed
הכל assetsקנועיםסך  total

עפר ועבודות 220.0220.8314.839.2157.5מבנים 118.1Building and construction works

וגיוד 40.551.866.86.650.4מכונות 9.8Machinery and equipment

והפרשי ריבית 30.1תשלומי 45.0Interest and linkageadjustments
הלוואות על onהגמדה loans for ifnancing educa

החינוך שירותי tionalל8ימון services

609 חינוך



עיקריים חינוך שירותי לפי לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/3. לוח

Table xxii/3.  National expenditure on education, by main educational
services

At current prices, IL. million לי מיליוני שוטפים, במחירים

1962/631966/671967/681968/691969/701970/711971/72

לאומית הוצאה
הכל סך  376.1890.3901.61,031.61,216.81,429.71,913.7NATIONALלחינוך EXPENDITURE

ON EDUCATION  TOTAL

 שוטפת 305.8724.2756.7855.19515.51,157.11,532.1Currentהוצאה expenditure  total
הכל סך

חינוך שירוו/י :Thereofמזה: main
educationעיקריים services

ילדים 19.448.354.559.963.973.198.1Kindergartensגני
יסודיים ספר O372.9498.0Elementary.114.9271.0262.5282.4309בתי schools

עליסודיים ספר 77.2188בתי 2207.5238.5259.0304.6404.1Secondary schools
אקדמיים חינוך 41.3131.2140.5172.4211.0274.8368.9Universitiesמוסדות and other insti

tutionsוגבוהים of higher education
בנכסים 70.3166.1144.9176.5260.5272.6381.6Capitalהשקעה formation in ifxed

הכל סך ם assetsקבועי  total

סקטור לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה  ג"ב/4. לוח

Table xxii/4.  National expenditure on education and its financing, by sector

ל'"י מיליוני שוטפים, Atבמחירים current prices, IL. million

רשויותממשלה
p 2 is

הכל סך
Total

Govearמקומיות
Local

£<c" .oJN,_tE C

mentauthorities

1 970/71

הכל סך  1,429.7912.1161.7355.9FINANCINGמימון  TOTAL

לצריכה כללית 1,429.7410.4291.3728.0Totalהוצאה expenditure on consumption
andולהשקעה capital formation

אחרים לסקטורים נטו 0.0501.7129.6372.1Netהעברות transfers to other sectors

/721971

הכל סך  1,913.71,256.3229.5427.9FINANCINGמימון  TOTAL

לצריבה כוללת 1,913.7571.3375.4967.0Totalהוצאה expenditure on consumption
andולהשקעה capital formation

אחרים לסקטורים נטו 0.0685.0145.9539.1Netהעברות transfers to other sectors
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Educational system החינוך מערכת

המוסד1 סוג לפי החינוך, במערכת ותלמידים הוראה משרות מוסדות,  כ"ב/5. לוח

Table xxii/5.  Institutions, teaching posts and pupils in the educational
system, by type of institution 1

Pupils

Thereof:

§| el
n
r '3
a is

.§1

F8

r a

s?

*■■!.k f

5? S

f 3ז

:nar

S z

תלמידיס

הבל סך
Total

£

5

עברי Hebrewחינוך education
ט 1,2866,283129,68825,40691,13310,2187131,6351948/49תש

1,6778,010162,53932,659113,18715,0711,0332,5721949/50תש"י

2,20110,344211,31945,109146,18718,3841,0623,3011950/51ו/שיא

2,86214,012294,08463,556199,42324,9859574,4431951/52תשיב

3,21015,304315,26562,331224,06326,2671,8995,0961952/53ו/שיג

234,06629,5882,1575,9391953/54(63,000)(329,597)(16,000)(3,250)תשי"ד

250,57732,9142,2956,2221954/55(63,243)(349,978)(16,836)(3,291)תשטיו

3,37118,179383,06069,497276,57838,3122,5856,6501955/56תשט"ז

3,57020,183432,64273,218304,56544,0062,6007,1821956/57תשיז

3,63721,691476,27873,487340,58549,6322,7288,6181957/58תשי"ח

3,72723,438505,93773,746362,40855,1363,3119,5371958/59תשי"ט

3,89224,723533,94875,699377,85464,3923,07710,2021959/60תש"ך

3,93226,357548,19174,995380,96277,1362,85310,8361960/61תשכ"א

4,02828,567571,84477,051387,42690,5873,40112,1061961/62ו/שנב

4,14529,966598,52479,408397,395102,2593,68213,8831962/63חשג"ג

4,30231,307622,56380,652411,372108,4654,35715,3091963/64תשב"ד

4,42332,410643,70982,885416,381118,8335,04818,3681964/65תשביה

4,62736,359660,35985,541416,516122,5676,25121,7561965/66תשב"ר

4,81938,811678,57087,565414,100137,9877,46625,5411966/67תשביז

4,95239,744691,49093,395410,085145,8907,50228,5201967/68תשבית

נ5,04241,323703,81499,250408,278השביט ,289150,1205,99432,3891968/69

5,31742,324713,895107,668399,8547,908150,2365,08336,2461969/70תשל

5,38543,326731,419107,570393,54317,929153,9995,09140,0871970/71תשלא

5.5532תשלב 44,291756,909115,679390,38728,809155,4885,38145,3651971/72

§5,50048,032819,308113,496392,98938,828160,3296,47448,9421972/73תשלג§

5,99351,093844,150124,948391,25946,451159,8368,6S652.0001973/74תשלד
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המוסד1 סוג לפי החינוך במערכת ותלמידים הוראה משרות מוסדות,  כ"ב/5. לוח
(המשך)

Table xxii/5.  Institutions, teaching posts and pupils in the educational
system, by type of institution1 (cont.)

Pupils

Thereof:

£ 2

n =3
r o

n

p 3
'.g s P

j;
c J5

'?.s

jF 5
כ! 3

מזה:

" g

תלמידים

הבל סך
Total

r
c

Arabערביחינוך education
4618611,1291,1249,99114תש"ט 1948/49

7634518,9581,13317,77946תש''י 1949/50

10760129,7205,25624,265199תשי"א 1950/51

11477532,3034,23427,641428תשי''נ 1951/52

11980534,9534,79228,8821,279תשי"ג 1952/53

12184634,0994,00528,6481,446תשי'ד 1953/54

12090133,3183,75228,0721,494תשט"ו 1954/55

12399935,8935,01529,2161,662תשט"ז 1955/56

_1241,01038,7446,01030,9391,795תשיז 421956/57

1261,20141,1416,39232,9641,785תשי"ח 401957/58

1381,38843,5097,10334,4791,927תשי"ט 431958/59

1471,44946,2547,27436,9031,956תשך 1211959/60

1651,61551,8188,09641,1282,594תשכ''א 1171960/61

1821,69855,4478,43544,248תשב"ב 2,656 1081961/62

1881,77659,9059,02747,7662,991תשב"ג 1211962/63

1881,84163,3899,58850,9522,745תשב"ד 1041963/64

"ה 1971,93067,56510,22354,1093,115תשב 1181964/65

"ו 2022,02272,09610,81757,6603,476תשב 1431965/66

2052,16777,47711,33361,8414,095תשכיז 2081966/67
2152,54996,99412,70376,3081,8705,797תשכ"ח 3161967/68

2312,540103,68813,15881,5921,6076,963תשב"ט 3681968/69

2573,041110,53714,21185,4492,4578,050תש"ל 3701969/70

_3344,414116,88814,28890,3583,5108,374תשל"א 3581970/71

3334,826123,74014,27195,4264,1609,493תשל"ב 3901971/72

5,321133,34714,921101,4925,22111,222§347§תשלג 4911972/73

3675,772140,71915,979104,0946,60313,456תשל"ד 5871973/74

1 For coverage classifications and counting method, see
introduction. 2 Incl. 800 teaching posts.

ובשיטת בסיווגים בהיקף, שינויים בדבר מבוא ראה 1

הוראה. משרות 800 כולל לא 2 הספירה.
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המוסד סוג לפי החינוך 3מערכת מוסדות1  ב"ב/6. לוח

Table xxii/6.  Institutions ' in the educational system, by type of institution

המוסד טסוג תש
1948/49

תשך
1959/60

תשכה
1964/65

תש"ל
1969/70

תשלג
1972/73

תשל'ד
1973/74

Type of institution

כולל GRAND(6,360)(5,847)§(5,574)1,3424,1594,770סך TOTAL

עברי HEBREW(5,993)(5,500)§(5,317)1,2863,8924,423חינוך EDUCATION

ילדים ני Kindergartens(4,004)3,495§7092,0082,3843,235ג

הכל יסודיסך 4671,5011,4511,5191,4831.468Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 4671,1491,2161,2351,2061,211Primaryגתי schools
מיוחדים ספר 82114156162167Schoolsבתי for handicapped chil

dren
עובדים לנערים ספר 27012112811590Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר 212715bIntermeidate.?.בהי schools
הגיניים

 עליסודי Postprimary(485)(490)(544)9823532541חינוך education  total
הכל סך

חדסוגיים ספר 454357361Onetypeבתי ^^^001^
רבסוגיים ספר 90133124Multitypeבתי schools

לימוד Typeסוג of education
תיכונים ספר 3987159192204207Secondaryבתי schools

ערב של תיבוניס ספר 26221465Secondaryבתי evening schools
המשך _3395כיתות 1231096359Continuation classes

מקצועיים ספר 2660160258297302Vocationalבחי schools
חקלאיים ספר 3036302928Agriculturalבתי schools
מדרש לבתי 13118Preperatoryמבינות classes to teacher
ולגננות trainingלמורים colleges

למורים מדרש 123047403745Teacherבתי training colleges
ולגננות

ערבי ARAB(367)(347)§(257)56267347חינוך EDUCATION

ילדים 101207.50177241245Kindergartensגני

 יסודי 45139181219295296Primaryחינוך education  total
הכל סך

יסודייק ספר 45138178207284287Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1444Schoolsבתי for handicapped chil

dren
טובדים לנעריט ספר 12875Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר 42831Intermediateנווי schools
הביניים

עליסודי Postprimary(95)(78)35חינוך education  total
הכל 6ך

חדסוגיים ספר 46Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 7489Multitypeבתי schools

לימוד Typeסוג o f education
תיכונים ספר 158185975Secondaryבתי schools

מקצועיים ספר 5162124Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 11122Agriculturalבתי schools

למורים מדרש 1/122Teacherבתי training colleges
ולגננות

1 From 1972/73, excl. private kindergartens.
2 Incl. biennial and parttime evening schools.

613 חינוך

הגן. לגיל פרטיים כלוסדות כולל לא בתשל"ג, החל 1
חלקי. ערב וללימוד דושנתיים ספר בתי כולל ^



המוסד סוג לפי החינון, במערכת הוראה משרות  כ"ב/7. לוח

Table xxii/7.  Teaching posts in the educational system, by type of institution

המוסד תש''טסוג
1948/49

תשך
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תשיל
1969/70

תשלג
1972/73

תשלד
1973/74Typeof institution

כולל GRAND(56,865)(53,353)§(45,365)§6,46926,17234,340סך TOTAL

נשים בידי :Thereof(35,543)§(29,150)§14,95420,201מזה: women

עברי HEBREW(51,093)(48,032)§(42.324)6,28324,72332,410חינוך EDUCATION

נשים גידי Therefo(33,443)§(28,169)14,41019,619מזה: : women

ילדים! 3,8504,093Kindergartens1§9762,3692,6403,672גני

הכל יסודיסך 4,15316,88619,69424,72625,86126,369Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 4,15315,32818,37522,67323,60924,174Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 7051,0241,6451,8931,921Schoolsבחי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 853295408359274Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר 6,053Intermediate*9034,676__בתי schools

הביניים

עליסודי 13,92614,799Postprimary§4,7488,84712,371(941)חינוך education 
הבל totalסך

חדסוגיים ספר 8,8959,755Onetype§9,396בתי schools
רבסוגיים ספר 2,9755,0315,044Multitypeבתי schools

למורים מדרש 2137201,2291,0341,3851,819Teacherבתי training colleges
ולגננות

ערבי ARAB(5,772)(5,321)§(3,041)§1861,4491,930חינוך EDUCATION

נשים בידי :thereof(2.100)§(981)§544582מזה: women

ילדים 460468Kindergartens§16175220316גני

הבל סך יסודי 4,1214,495Primary§1701,1951,5592,524חינוך education  total

יסודיים ספר 4,0794,457Primary§1701,1911,5502,483בתי schools

מיוחדים ספר 1192121Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 48222117Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר 421536Intermediate§58_בתי schools
הביניים

עליסודי 823999Postprimary§61135286חינוך education 
הבל totalסך

למורים מדרש 1816346170Teacherבתי training colleges
ולגננות

1 See note 1 to Table .01/6ט> כב/6. ללוח 1 הערה ראה 1
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המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים  כ"ב/8. לוח

Table xxii/8  Pupils in educational institutions, by type of institution

המוסד סיג
תשט
1948/49

ווש'ך
1959/60

תשכה
1964/65

תשל
1969/70

תשלג
1972/73

תשלד
1973/74Type ofinstitution

כולל סך
החינוך מערכת

140,817580,202711,274824,432§952,655984,869GRAND TOTAL
134,887555,226666,688754,986§813,563839,169Educational system

אקדמיים 52,000Academic*48,942§1,63511,30018,36836,246מוסדות institutions
1 אתרים 58313,67626,21833,200190,15093,700Otherמוסדות institutions 1

עברי 819,308844,150HEBREW§129,688533,948643,709713,895חינוך EDUCATION
החינוך 127,470508,972599,123644,4491680,116698,450Educationalמערכת system

1 ילדים 113,496124,948Kindergartens§25,40675,69982,885107,668גני 1

הבל סך יסודי 91,133375,054413,353394,354385,839384,059Primaryחינוך education  total
יסודיים ס5ר 91,133357,644397,921375,534368,879367,885Pirmaryבתי schools
מיוחדיס ספר 7,21310,98913,00212,88612,677Schoolsבל/י for handicapped

children
עובדים לנערים 10,1974,4435,8184,0743,497Schoolsבתייס for working

youth
הביניים 7,90838,82846,451Intermediateבתיסשלחגויבת schools
 עליסודי 55,14297,837129,436135,579134,336Postprimary(10,218)חינוך education 

הכל totalסך
חדסוגייט ספר 98,59188,15591,041Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 30,84547,46443,295Multitypeבתי schools

לי8וד Typeסוג ofeducation
תיכוניפ ספר 6,41124,56546,66158,47954,49253,696Secondaryבתי schools
תיכונים ספר 3,7622,8511,323411368Secondaryבתי evening schools

ערב של
המשך 1,0487,0659,5058,5087,0367,275Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 2,00210,16725,60149,55663,77864,068Vocationalכתי schools
חקלאיים ספר 5,0167,6847,6416,6836,464Agriculturalנתי schools
אחרים ספר 1,4901,455Otherבתי schools

מדרש לבתי .7573,0774,0803,9293,1792,465Prepמכינות classes to teacher
ולגננות trainingלמוריס colleges
למורים מדרש 7133,0775,0485,0836,4748,656Teacherבתי training colleges

ולגננות
אקדמיים 52,000Academic*1,63511,30018,36836,246148,942מוסדות institutions

1 אחרים 90,15093,700Other§58313,67626,21833,200מוסדות institutions 1

עלתיבון :18,25020,000Thereof§5832,7242,1946,900מזה: postsecondary
אקדמי) non)(לא academic)

ערבי 11,12946,25467,565110,537133,347140,719ARABחינוך EDUCATION
ילדים 1,1247,27410,22314,21114,92115,979Kindergartensגני

הכל סך  יסודי 9,99136,90354,10985,449101,492104,094Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 9,99136,82654,00085,094101,153103,789Pirmaryבתי schools
מיוחדים ספר 10107117111Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים 7799248222194Schoolsבתיס for working youth

חטיבת של ספר 2,4575,2216,603Intermediateנתי schools
הביניים עליסודי 141,9563,1158,05011,22213,456Postpirmaryחינוך education 
הבל totalסך

חיבוגייפ ספר 141,8952,7996,1989,38111,397Secondaryגתי schools
מקצועיים ספר 2151,4621,2721,456Vocational_בתי schools
חקלאיים ספר 2365390569603Agirculturalבתי schools
אתרים ספר 3836Otherבתי schools
למורים מדרש 121118370491587Teacherבתי training colleges

ולגננות

. As of 1972/73 incl. private kjidergartens. הגן. לגיל פרטייט מוסדות כולל בתשלג berr 1
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Teaching staff in the educaitonal system החינוך במערכת הוראה כוחות

הספר בית סוג לבי עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים,  כ"ב/9. לוח

Table xxii/9.  Teachers, teaching posts and workunits, by type of school

הספר בית סוג

1 מוריט
Teachers'

הוראה מקירות
Teaching posts

2 עבודה יחידות
Work units2

Typeof school
תשל
1969/70

תשל"דג
1793/743

תש"ל
1969/70

חשל*ד
1973/74

תש"ל
1969/70

חשל"ד
1973/74

 עברי חינוך
הכל סך

28,01738,000HEBREW(51,093)(38,652)(43,000)4(33,200)נ EDUCATION 
TOTAL

הגל יסודיסך 50024,72626,36918,68419,291Primary.,?.?22,019חינוך education  total

יסודייט ספר 20,14521,50022,67324,17417,19117,788Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,5001,8001,6451,9211,2311,371Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנעריט ספר 374200408274262132Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר בחי
הביניים

8906,000903'6,0735474,064Intermediate schools

עליסודי! חינוך
הבל סך

10,22112,30012,37114,7998,2879,645Postprimary educational1 
total

תדםוגיים ספר ■■בתי
9,3969,7556,2046,265Onetype schools

רבסוגיים ספר 2,9755,0442,0833,380Multitypeבתי schools

למורים מדרש בתי
ולגננות

8571,5001,0341,819499907Teacher training colleges

 ערבי חינוך
הכל סך

2,96745,7003,0415,7722,4194,993ARABנ EDUCATION 
TOTAL

יסודיים ספר בתי :2,4504,4002,4834,4572,0793,377Thereofמזה: primary schools

1 See explanation in the introduction. 2 For method of
calculation of work units  see introduction. J Based
011 the ratio between teaching posts and teachers in 1969/70.
■> The ifgure is an estimate for the total number of teachers,
considering multitype posts, and therefore each teacher has
been included only once.

יחידות חישוב שיטת טל 2 במבוא. הסבר ראה 1

על מבוסס 3 זה. לפרק מבוא ראה  עבודה
המספר 4 בתש"ל. למורים הוראה משרות בין היחס
גריבוי התחשבו שבהגנתו המורים הכל לסך אומדן הוא
פעם בו נכלל מורה כל ולגן חינוך דרגות בין משרות

בלבד. אחת
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Classes and pupils in the educational system החינוך במערכת ותלמידים מתות
הספר בבית הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/10. לוח
Table xxii/10.  Average number of pupils per school and per class and

percentage of boys among pupils in school
תלמידיםממוצע/למידיםממוצע

ספר בית סוג
לימור וסוג

הספר לבית
Average number
of pupils per
school

לכיתה
Average number
of pupils per

class

בין הגנים אחוז
הספר בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

Type of school
and education

תשלגתשךחשל"דתשךתשל'דתשך
1959/601973/741959/601973/741959/601972/73

כולל 229.1297.530.926.351.950.6GRANDסך TOTAL
עברי 230.0288.331.025.551.149.6HEBREWחינוך EDUCATION

הכל יסודיסך 249.9261.629.925.251.351.1Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 311.3303.832.626.351.050.5Pirmaryבתי schools
מיוחדים ספר 88.075.916.112.660.060.9Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 37.838.916.912.155.970.9Schoolsבתי for working youth
חטיבת של ספר 297.826.749.1Intermediateבהי schools

הביניים
עליסודי 147.5277.029.026.051.24חינוך 7.4Postprimary education  total

הנל 0ך
לימוד Typeסוג of education

תיכונים ספר 282.4259.035.129.843.039.1Secondaryבתי schools
ערב של תיכונים ספר 144.773.631.916.756.745.0Secondaryבחי evening schools

המשך 74.4123.322.723.244.448.2Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 169.5212.127.023.775.955.3Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 167.2בתי 230.929.325.366.652.6Agricultural schools

למורים מדרש לבתי f308.1מכינות
30.6 ץ

32.915.618.6Preparatory classes for teacher
205.1ולגננות {training colleges

למורים מדרש 1192.424.713.111.2Teacherבתי training colleges
ולגננות
ערבי ARABחיניך EDUCATION

יסודיים סטר 223.1361.629.231.463.253.9Pirmaryבתי schools

י התואר לפי ולגננות, למורים המדרש ובתי הספר בתי תלמידי  כ"ב/11. לוח
(אחוזים) עברי) (חינוך הפיקוח) (או

Table xxii/ 11 . Pupils in schools and in teacher training colleges, by
description * (or supervision) {Hebrew education) ( percentages )

Descirption תואר

2 עצמאי
Independent2

דתי2 !ממלכתי
State

religious2

ממלכתי
State

הכל סך
Total

Pirmary schools 1953/54
1959/60
1969/70
1973/74

Intermediate schools 1969/70
1973/74

Post primary schools 1969/70
1972/73

Teacher training colleges 1969/70
1972/73

7.0
6.6
6.6
6.1

0.8
FT ".

3.7
4.0

15.7
11.0

24.5
■26.5
27.8
24.1

T~ r
37.5
30.0
~21.9"
22.7
25.0
25.4

68.5
66.9
65.6

100.0
100.0
100.0
100.069.8

62.5 100.0
100.0
100.0
100.0
' 100.0"
100.0

69.2
r

74.4
73.3)
59.3
63.6

תשי"ד יסודיים ספר בתי
תש"ך
תשל
תשל"ד
תש''ל הביניים חטיבת של ספר נו/י
תשל"ד
חשל עליסודייט ספר בתי
תשל"ג
תשיל ולגננות למורים מדרש בתי
תשל"ג

' For postprimary schools, the distinction is between
general schooJs, religious schools supervised by ihe
Department of Religious Education and other religious
schools. 2 OfAgudat Israel.

ספר בתי בין היא ההבחנה עליסודיים, ספר בתי לגבי 1

אחריפ. ודתיים דתי, לחינוך האגף בפיקוח דתיים כללייט,
בעיקר. ישראל אגרדת של *
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הכיתה דרגת לפי י, בבתיהספו תלמידים  כ"ב/12. לוח

Table xxii/1 2.  School pupils *, by grade

כיתה תשטדרגת
1948/49

תש"ך
1959/60

תשכה
1964/65

תש'ל
1969/70

חשלג
1972/73

חשלד
1973/74Grade

הכל 108,844464,689564,307609,169685,146698,242TOTALסך

עברי 102.064432,663516,238536JS1566J20573,502Hebrewחינוך education

15.12548,42749,34848,80354,83352,819Iא'

12,12450,72451,16048,21752,83053,904IIב'

12,66551,06750,84347,62451,24153,371IIIג'

11,88247,38951,33750,42249,70151,877IVדי

11,79344,89751,16951,24849,78150,570Vהי

45,38853,49450,54149,66350,097VIי10,41וי

הכל סך 9,76245,35052,97451,75053,64951,112VIIזי  Total

הביניים נחטיבח :5,62916,43116,990Thereofמזה: intermedi
ate schools

הבל סך  7,33538,43150,86849,57052,74452,035VIIIח'  Total

הביניים בחטיבת :2,27913,80616,358Thereofמזה: intermedi
ate schools

בלי יסודיות כיתות
2 ברורה דרגה

3,3812,1604,0871,6341,622Pirmary schools 0/"
unspeciifed grade2

הכל סך  4,46121,84135,409טי 43,92647,60749,503IX  Total

הביניים בחטיבת :8.59113,103Thereof~מזה: intermedi
ate schools

2,93615,26326,98835,40239,54639,896Xיי

1,89610,70720,22228,90230,50031,732XIיא

9256,58115,21820,50324,95225,028XIIיב

4351,2261,080XIIIיג

268339200XIVיד

עליסודיות כיתות
ברורה דרגה בלי

140
Postprimary classes
of unspeciifed
grade

למורים מדרש בתי
ולגננות

7133,0775,0485,0836,4748,656Teacher training
colleges

א' שנה :4062,0492,7372,4823,4854,266Thereofמזה: first year
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(המשך) הכיתה דרגת לפי בבתי'הספר1, תלמידים  כ"ב/12. לוח
Table xxii/12.  School pupils 1,by grade ( cont. )

כיתה תשטדרגת
1948/49

תשך
1959/60

תשכה
1964/65

תשל
1969/70

תשלג
1972/731973/74Grade

עוני* 6,74032,02648,06972,388118,426124,740Arabחינוך education*

2,0126,2198,21711,32816,48716,181Iאי

1,3465,4037,42710,92716,02515,827IIב'

1,1795,0816,8779,63915,56515,8701i1גי

9593,9216,4228,97214,28514,826IVדי

6082,8605,6198,31413,66913,782Vהי

3752,8024,9677,03611,52512,946VIוי

הכל סך 2312,6793,7435,9819,78010,763VIIזי Tota l

הביניים בחטיבת :4662,3123,191Thereofימזה: intermedi
ate schools

הכל סך  561,8882,9584,6798,0308,870VIIIח'  Total

הביניים בחטיבת *.3211,7012,004Thereofמזה: intermedi
ate schools

גלי יסודיות כיתות
2 ברורה דרגה

2350139224Primary classes of
unspecified grade2

הכל סך  144957342,4915,5476,581IXט' Total

הבינייפ כחטיבת :1,2081,408Thereofמוה: intermedi
ate schools

לי
2094151,2242,9803,863X

1863148422,2042,495XIי~א

1392585351,6991,925xnיב

למורים מדרש בתי
ולגננות

121118370491587Teacher training
colleges

א' שנה :8270226105323Thereofמזה: ifrst year

1 Not including kindergartens and academic institutions.
2 Including pupils in preparatory classes in schools foe
working youth.
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בכיתה תלמידים ומספר הספר בית סוג לפי כיתות,  כ"ב/13. לוח

Table xxii/13.  Classes, by type of school and number of pupils in class

בכיתה1 התלמידים !DorNumber of pupils in class

הספר בית הכלסוג סך
TotalTypeof school

1910141519202425293034353940^*4454950+

22,1056581,5992,4773,1783,8924,5343,8381,797106261969/70ו/שיל
25,4531,1062,1752,7343,7564,4205,3164,6261,37485801972/73תשל'ע

S644,6601,39178431973/74.27,0381,2662,4142,8474,0534,7225תשל"ד  GRAND
TOTALסךכולל

עברי 22,5671,2172,3232,6213,5353,9734,4263,541898276HEBREWחינוך
EDUCATION

יסודי 15,2781,0061,6231,5922,3982,6753,0892,33954412Primaryחינוך education 
הכל totalסך

יסודיים טפר 13,9665921,0841,2832,3612,6743,0832,33754111Primaryבתי schools 
הכל totalסך

כיתות :257141001261025Tiiereofמזה: advance
mentמקדמות classes

מיוחדים ספר 1,023342382259311431Schoolsבתי for handi
capped children

לנערים ס6ר 2897215750622Schoolsבתי for work
9ingובדים youth

של ספר 1,7412816823621131840931160Intermediateבתי schools
וזטיבח

הביניים

טל ספר 5,200178498742845904861870285125Postprimaryבתי schools
יסודיים total
הכל סך

תיכונים ספר 1,825388811420731142248714981Secondaryבחי schools

לבתי 41024323Preparatoryן751מבינות classes
למורים forמדרש teacher train

ingולגננות colleges
תיכונים ספר 22544531Secondaryבתי evening

ערב schoolsשל
המשך 3146197987712916313Continuationכיתות classes

ספר 2,70912736550848744234231012431Vocationalבתי schools
מקצועיים

חקלאיים ספר 25522136556744246Agriculturalבתי schools

מדרש 348534518176672193ITeacherבתי training col
legesלמורים
ולגננות

ערבי 4,47149911165187491,1381,1194935137ARABחינוך
EDUCATION

ספר בתי 3,305מזה: .24491493825838788213633125Thereof: primary
schoolsיסודיים
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* התקין לגיל שמעל יסודיים ס3ר בבתי התלמידים אחוז  כ"ב/14. לוח
הכיתה דרגת לפי הכיתה, לדרגת

Table xxii/14.  Percentage of pupils in pirmary schools above normal age 1

of their grade, by grade

Grade

1972/73 תשלג

Thereof: :nm

מוצא
אסיה
אפריקה2
Origin
Asia

Africa*

מאז עלו
1969

Immigrated
since
1969

הגל סך
Total

תשיל
1969/70

תשבב
1961/62

חשיב
1951/52 כיתה דרגת

TOTAL

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

TOTAL

1עבריחינוך t 1o neduc:Hebrew

37.019.913.411.422.513.8

22.710.07.48.316.59.6

32.011.89.69.421.911.3

39.415.011.410.016.812.3

44.519.012.010.821.313.3

48.523.614.812.924.915.5

45.323.916.613.725.016.7

43.029.118.513.926.216.5

40.029.718.315.2?9.717.8

Arab education

18.4 18.6

ערני הינוך

הכל סך

הכל סך

1 Grade 1  age 6, grade II  age 7 etc. 2 Include
born in AsiaAfrica and Israel born whose father was
born in AsiaAfirca.

וכוי. ,7 גיל  נ' דרגה ,6 גיל  א' כיתה לרגל/ 1

שהאב ישראל וילידי אסיהאפריקה ילידי כולל 2

אסיהאפריקה. יליד
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בית סוג הכיתה, דרגת לפי העברי, החינון של ספר בגוני תלמידים  כ"ב/15. לוח
(אחוזים) ! ומוצא הספר ..

fable xxn/15.  Pupils in schools of the Hebrew education, by grade, type
of school and origin 1 (percentages)

Grade and typeof school

Origin 1 מוצא1

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

ישראל
Israel

הבל סך
Total ספר בית וסוג ביתה דרגת

Kindergartens
1972/73

Aged 34  total
Public kindergartens
Private kindergartens

Aged 5
Primary

ילדים גני

22.1
19.2
29.9
21.8

schools
1966/67
1969/70
1972/73  total 2

Grade
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1972/37  Total
Grade
VII
VIII
IX

31.6
26.9
24.5

20.9
21.8
23.4
24.7
25.2
26.5
27.6
28.7

Intermediate schools
30.7

54.6
58.7
38.6
56.8

59.3

61.2
59.8

59.6

60.0
59.3
59.7
60.3
60.0
59.4
53.9

58.6

1966/67
1969/70
1971/72  Totals
Type of study
Secondary schools■*
Secondary evening schools
Continuation classes
Vocational schools
Agricultural schools

Grade
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

28.2 60.3
32.0 56.7
33.4 57.5

Postprimary schools
56.7
47.2
42.3

Teacher
1966/67
1969/70
1972/73

53.8
31.6
65.4
30.0
28.1

34.4
39.5
46.9
54.0
67.7
74.2

training
61.0
60.5
5J.9

35.6
42.6
46.1

32.8
57.3
16.3
60.9
60.4

54.8
47.5
41.4
35.0
26.0
14.4

colleges
33.0
32.2
35.2

23.3
22.1
31.5
21.4

9.1
11.9
15.7

19.5
18.2
17.3
15.6
14.5
13.5
13.0
12.0

10.9

11.6
11.3
9.1

7.7
10.2
11.6

13.4
11.1
18.3
9.1
11.5

10.8
13.0
11.7
11.0
6.3
11.4
לגננות
6.0
7.3
8.9

100.0
100.0
100.0
100.0
יסודיים ספר
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ביניים
100.0

תשליג
הכל סך  34 בני
ציבוריים בגנים
פרטיים בגנים

5 בני
בתי

חטיבת

100.0
100.0
100.0

עליסודיינ ספר בתי
100.0
100.0
100.0

תשכ"ז
תש"ל

2 הכל סך תשליג
כיתה דרגת

אי
ב'
גי
די
הי
וי
זי
חי

הבל סך  תשל"ג
כיתה דרגת

ז'
ח'
טי

100.0
100 0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ו למורים מדרש בתי
100.0
100.0
100.0

תשכ"ז
תשיל

הבלנ סך  תשלינ
הלימוד סוג

תיכונים^ ספר נתי
ערב של תיכונים ספר בתי

המשך כיתות
מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

כיתה דרגת
ט'

י"א
י'ב
יג
יד

תשכ"ז
תשל
תשליג

< Israel born were classiifed according to father's continent of
birth. 2 Incl. pupils in classes without clear grade.
3 Incl. pupils in grades IX with undeifned type of study.
* Incl. secondary morning schools and preparatory classes to
treacher training colleges.

האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי 1

ברורה. דרגה ללא בכיתות תלמידים בולל 2

טרם בהן הלימוד שסוג טי בכיתות תלמידים כולל 3
בוקר של תיכונים ספר בתי בולל 4 הוגדר,

ולגננות. למורים מדרש לבתי ומבינות
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אחוז לפי הביניים, ובחטיבת ♦סודיים ספר בבתי תלמידים  כ"ב/16. לוח
עברי) (חינוך שונות תכונות ולפי בכיתה * אסיהאפריקה ממוצא התלמידים

Table xxii/16.  Pupils in primary schools and intermediate schools, by percentage
of pupils originating from AsiaAfirca 1 in class, and other characteristics

) Hebrew education)
X

PQ
or

1.

3Ia
00

o1
V.יק
>a

aV
r

8f
/2.Z

בכיתה אסיהאפריקה מנגוצא התלמידים אתיז
Percentage of pupils originating from AsiaAfrica

in class

85.0 + 65.0
84.9

35.0
64.9

15.0
34.9

עד
Up to
14.9

הבל סך
Total

9
|
c
u

J5
"O

2I
2

5

יבתי smarסודייםספר y schoolPri
הכל 361,726100.08.318.526.316.030.859.8Totalסך
:Thereofמזה:

טיפוח 106,963100.00.50.55.718.075.390.0culturallyטעוני deprived

יישוב Typeצורח o f locality
 עירובייס 324,063100.06.818.827.617.029.860.3Urbanיישובים localities  total

הכל סך
234.443100.08.824.531.815.419.352.4Veteranותיקים
89,620100.01.33.816.621.057.380.9Newחדשים

 כפריים 37,663100.023.715.814.46.739.455.6Ruralיישובים localities  total
הכל סך
15,414100.044.225.518.74.66.927.6Veteranותיקים
22,249100.09.59.011.38.361.975.0Newחדשים

31,093100.010.529.723.516.020.551.2Jerusalemירושלים
יפו אביב 34,329100.012.028.124.717.517.850.0Telתל Aviv  Yafo

18,746100.029.629.824.48.67.735.1Haifaחיפה
אחרות 176.323100.03.417.232.319.527.661.7Otherערים towns

עירוניים 63,572100.04.79.919.212.853.574.0Otherיישובים urban localities
אתרים
4,109100.05.714.829.07.742.866.7Villagesכפרים

16,852100.06.310.713.98.260.975.7Mosbavimמושבים
11,893100.063.624.710.01.20.514.6Qibbuzimקיבוצים

ויישובים חוות ,4,809100.01.612.014.214.957.276.9Institutionsמוסדות, farmi and
temporaryארעיים localities

Districtמחוז
36,973100.09.026.321.814.728.256.2Jerusalemרושליט
38,643100.013.112.014.215.745.066.2Notrhernתצפון
43,765100.018.122.023.414.522.050.4Haifaחיפה
77,994100.05.2.1S3.2S817.336.264.8Centralהמרכז

אביב 107,696100.08.225.937.913.614.449.5Telתל Aviv
56,655100.02.85.418.220.353.377.8Southernהדרום

Descriptionתואר
250,800100.09.722.732.618.716.251.8Stateממלכתי

דתי 91,199100.03.87.112.710.166.280.8Stateממלכתי religious
19,727100.015.816.88.08.251.165.1Independentעצמאי

הב hoolstיגייסחטיבת e s cermedi aIntן
הכל 38.542100.07.623.524.712.631.658.6Totalסך

כב/14. ללוח 2 הטרה ראה 1/1 See note 2 to Table XXII14.
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וגיל ספר בית סוג לפי העברי/ החינון של ספר בבתי תלמידים  כ"ב/17. לוח

Table xxii/17.  Pupils in schools of the Hebrew education, by type of
school and age

בקבוצה ל1,000 היהודיתשיעורים באוכלוסייה populationofהמתאימה the JewishRates per 1.000 in each group

גיל ouקבוצת pAge gr

ספר בית 1417Typeסוג of school
הבל613 14151617סך

Total

הכל Totalסך

980.4620.3849.5683.8540.6377.01966/67תשכ"ז
983.6668.2909.6741.6602.5437.81969/70תש"ל

tioיסודיחינוך neduc sPrimar j

977.791.0269.556.521.37.41966/67תשכ"ז
981.275.3219.155.921.710.11969/70תש"ל

הכל סך  S15.76.61972/73TOTAL.919.251.0150.334תשל"ג

יסודיים ספר 890.627.3102.88.10.30.1Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 26.210.329.09.52.50.7Schoolsבית for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 2.413.518.516.912.95.8Schoolsבתי for working youth

schoolsdiatבינייםחטיבת eInterm c

18.82.59.30.91969/70תש"ל

68.153.5188.227.12.50.31972/73השל"ג

יסודחינוך schoolsי1על 'imar yPostp r

2.7529.3580.0627.3519.3369.61966/67תשב"ז
2.4590.4681.2684.8580.8427.71969/70תש"ל

הכל 1.9590.3611.9699.1600.2449.11971/722TOTALתשל"ב2סך

תיבוניםנ ספר 1.0275.4288.5293.6276.7242.3Secondaryבתי schools3
ערב של תיכונים ספר 2.71.72.53.33.3Secondaryבתי evening schools

המשך 0.225.015.728.128.727.4Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 0.6251.8270.0334.2256.1146.6Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 0.130.627.035.432.927.3Agriculturalבתי schools

1 Exd. seminary classes in teacher training colleges.
/2 See note 3 to Table XXII15. נ Incl.
preparatory classes in teacher training colleges.

למורים מדרש בבתי סמינריוניות כיתות כולל אינו 1

בולל 3 כב/15. ללוח 3 הערה ראה 2 ולגננות.
ולגננות. למורים מדרש לבתי מבינות
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העברי, החיגון של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים  כ"ב/18. לוח
היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים לימוד וסוג מוצא גיל, מין, לו1י

Table xxii/18.  Pupils aged 1417 in schools of the Hebrew education, by
sex, origin and type of education (rates per 1,000 of the Jewish population)

Origin1 מוצא!

אירופח
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

הכל TOTALסך

620.3582.4660.8512.0734.01966/67תשב"ז

668.2631.0707.1548.7814.81969/70תש"ל

יסודי 1tioחינוך nPrimaryed uc:
. 91.099.482.0133.448.21966/67זתשב

75.385.564.52106.6239.81969/70תש'ל

" ל 51.059.841.71972/73גתש

ביניים schoolsInחטיבת t erme diat e

2.52.72.31969/70תשל

53.550.856.41078/71תשל"ג

Postprimaryeducation ^ עלי0ודי3 חינוך
529.3483.0578.8378.6685.81966/67תשכז

590.4542.8640.3442.1775.01969/70תשל

590.3533.1650.8499.1796.61971/72תשל"בסךהכל4  TOTAL ■>

לימוד Typeסוג o f education
תיכונים ספר 275.4204.5350.4163.6466.1Secondaryבתי schools

ערב של תיכונים ספר 2.73.61.73.33.2Secondaryבתי evening schools
המשך 25.024.4כיתות .25.67.753.3 .Continuation classes

מקצועיים מפר 251.8267.7235.2284.1243.2Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 30.630.930.334.527.8Agriculturalבתי schools

Ageגיל
14611.9567.0660.3541.8713.614

15699.1629.1774.058*.O820.915
16600.2536.5666.1459.5768.816
17449.1398.0502.9292.9664.717

1 See note 1 to Table XXII/16. 2 Incl. intermediate schools.
3 Excl. pupils in grades IX in intermediate schools, whose rate
is 26.7 in 1971/72. * See note 3 to Table XXII/15.

ביניים. חטיבת כולל 2 ב"ב/16. ללוח הערה! ראה 1

ביניים, בחטיבות ט' בכיתות תלמידים כולל לא 3

כב/5!. ללוח 3 הערה ראה 4 בתשל"ב. 26.7 עעיעורם
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חינוך וסוג דת לפי ,1 הערבי גחינון תלמידים כ"ב/19. לוח
Table xxii/19.  Pupils in Arab education x, by religion and type of education

1973/74 תשל'ד;

רשמיים בלתי מוסדות
Nonofifcial institutions

בפיקוחמוסדות :nm
חינוך וסוג הכלדת סך

Total
רשמיים
Ofifcial

החינוך משרד
והתרבות

Religion and type of education
institutionsהכל סך

*T *_ 1
Thereof:

lotaisupervised
by Ministry
ofEducation

הכל 140,719125,09115,62811,464TOTALסך

Religionדת

109,213103,2245,9893,294Moslemsמוסלמים
20,24610,9159,3318,025Christiansנוצרים
11,06710,947120120Druzesדרוזים
193518825Othersאחרים

חינוך Typeסוג of education

ילדים [גני 5,97913,3442,6352,032Kindergartens
וחטיבת יסודי 1חינוך 10,697100,59510,1026,743Primary education and intermediate

1 schools1הביניים
קליסודי 13,45610,5652,8912,689Postprimaryחינוך education

ולגננות למורים מדרש 587587Teacherבתי training colleges

l See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1

ודת מין לפי הערבים החיגון של ספר בבתי 13 עד 6 בגילים תלמידים  כ"ב/20. לוח
Table xxii/20.  Pupils aged 613 in Arab education \ by sex and religion

Rates per 1,000 in each groupofnonJewish population הלאיהודיח באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Religionדת

הכל דרוזיםבנותבניםסך
TotalBoysGirlsואחריםנוצריםמוסלמים

MoslemsChristiansDruzes
and others

834.6911.9750.1792.5976.7854.11966/67תשכ"ז
871.3932.2805.8846.0973.0882.11969/70תש"ל

הבל 907.1959.6850.9894.1970.0920.01972/73totalתשל"גסך
13 גיל :762.1877.2638.1730.4944.5717.1Thereofמזה: age 13

. Include private schools, do not include educational institutions
in East Jerusalem.

חינוך מוסדות כולל לא פרטיים, ספר בתי כולל 1
ירושלים. במזרח
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Reduction in schools fees and matriculation exams בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות

כיתה ודרגת לימוד בשכר nnsn דרגת לפי עליסודי/ חינוך תלמיד*  כ"ב/21. לוח
וערבי) עברי (חינוך

Table xxii/21.  Pupils in postprimary education, by degree of reduction in
school fees and grade ( Hebrew and Arab education)

Grade

2 לימוד משכר ההנחה אחוז
Percentage of reduction out of fees*

100 6099 4059 139

1 הבל סך
TotaU ביתה דרגת

Hebrew education עברי חינוך
V1969/70.129,89232,6247,9937,88916,32165,06550תשיל
131,30733,2147,2176,85712,22171,79854.71970/71תשל"א

§129,42329,5079,5465,70311,78072,88756.31971/72תשל"ב§סךהכל4  TOTAL*

ט' כיתה 40,1343,6332,2217851,16032,33580.6Gradeדרגת IX
36,4799,8112,8181,8644,08017,90649.1Xיי

29,8078,7682,3811,6423,56613,45045.1XIי"א
21,8036,7362,0101,3332,8548,87040.7XIIי"ב
83937473528925129.9XIIIיג
3611854327317520.8XIVיד

לימוד Typeסוג of study
תיכונים5 ספר 59,56918,7775,8013,2784,59927,11445.5Secondaryבתי schools 5

ערב של תיכונים 0פר 68715247426737955.2Secondaryבתי evening schools
המשך 5,61242250171,5523,57163.6Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 55,7199,1383,4002,1715,04135,96964.6Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 6,8168372261674795,10774.9Agirculturalבתי schools

Arab education6 ערבי6 חינוך
6,4771,69224601,1023,59955.61969/70תש"ל
7,7971,41328641,3134,97963.91970/71תשל"א

§8,6809391631972,1515,23060.31971/72תשל"ב§סךהכל4  TOTAL *

טי כיתה 3,07820556465532,21872.1Gradeדרגת IX
2,45044852586711,22149.8Xו"

1,85419429615531,01754.9XIיא
1,29892263237477459.6XIIיב

לימוד Typeסוג of study
תיכונים ספר 7,2447231411881,7744,41861.0Secondaryבתי schools

מקצועיים ספר 7875715617053968.5Vocationalנו/י schools
חקלאיים ספר 39156517715339.1Agriculturalבתי schools

' Discrepancies between the number of pupils in this table and Table
XXII/8 derive from dilTerences in the period and sources of data.
1 See explanation in the introduction. 3 Incl. pupils not
entitled to reduction. * See note נ to Table XXU/15. ' Inch
morning secondary schools and preparatory classes in teacher training
colleges. 6 Not incl. unoiffcial institutions which are not under
the supervision of the Ministry of Education and Culture and
institutions in East Jerusalem; see introduction.

כב/8 ללוח בהשוואה התלמידים במספר הבדלים 1

הנהונים. ובמקורות במועדים מהבדלים נובעים
תלמידים כולל 3 במבוא. הפברים ראה 2

ללוח 3 הערה ראה * להנחה. זכאים היו שלא
בוקר של תיכונים ספר בתי כולל 5 כב/15.
לא 6 ולגננות. למורים מדרש בבתי ומכינות
משרד בפיקוח שאינם רשמיים בלתי מוסדות נכללו
מבוא. ראה ירושלים; במזרח מוסדות וגן החינוך,
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בגרות בבחינות שעמדו תלמידים  כ"ג/22. לוח

Table xxii/22.  Graduates of matriculation examinations

הכל סך
Total

עברי Hebrewחינוך education
ערבי חינוך

Arab
education

הכל סך
Total

נבחנים
פנימיים
Internal
graduates

נכהנים
חיצוניים
External
graduates

802802802תשיט
1948/49

942942865771950/51תשי''א

2,9812,9042,540364771956/57ו/שיז

3,5583,4643,238226941960/61תשכ"א

8,5398,3927,6467461471964/65תשבה

ל 11,04310,8319,0581,7732121969/70תש"

11,84311,5039,7601,7433401970/7תשל''א J

11,95511,4699,6301,8394861971/72תשל''ב

*12,60012,00010,0002,0006001972/73תשל"ג*
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Pupils in postsecondary and academic education ואקדמי עלתיכון בחינון תלמידים

הלימוד, שנת הלימוד, מגמת לפי ,1 עלתיכוני בחינוך תלמידים  כ"ב/23. לוח
עברי) (חינוך וגיל מין

Table xxii/23.  Pupils in postsecondary education1 , by course, year of study,
sex and age { Hebrew education)

לימוד, r\2v
וגיל מין

הכל סך
Total

הלימוד Courseמגמת of study

Year of study,
sex and age

I 11
p?£ 2f" M.2acc ."

£?| 1

£ .5 ■a

18gSi*

nl

סיעוד
Welfare

u
c 3
S o

pi
"I

G
o "aa .5 £

J? S §rn £ 
cf! 'I .§ >.

g:1 11
.'1£ ■g8 §

* is
0

Is
" o

15,0415,0894,6961,1516001,3648761,2651970/71תשל"א

17,9535,3876,1131,2396801,7121,2241,5981971/72תשל"ב

הכל 20,9986,4747,0231,2437121,8921,3482,3061972/73תשל"גסך  TOTAL

הלימוד שנת
10,9183,4853,898515342Iא' ,0205521,106

Yearofstud y
I

6,6102,2442,413363276531342441IIנ'

2,3457455343659428128640IIIגי

406די


178


60168IV

ידוק 719לא


719Not known

מין
9,7447245,75134741,5574541,150גברים

Sex
Men

11,2545,7501,2721,2096383358941,156Womenנשים

גיל
1824515,2885,9944,9881,176675475964/,016

Age
1824

25293,4584411,32237327973135162529

ומעלה 302,121


6213056207177430 and over

1313992לאירוע


Not known

1 In 1972/73 incl. 1,376 pupils in grades XIIIXIV in vocational
schools, most in courses of practical engineers and technicians.
See introduction. 2 Inci. laboratorians, physiotherapists,
occupational therapists, Roentgen technicians, and dentists'
assistants. 3 Incl. music, plastical arts, theatre and cine
matographic arts. 4 Incl. guides, travel agents, social and
community workers, youth institutions €(0. 5 Incl. 228
pupils aged 17, of whom 1 19 in pedagogical courses.

בבתי י"גיד בכיתות תלמידים 1,376 בתשלג בולל 1

ראה וטכנאות, להנדסאות במגמות רובם מקצועיים, ספר
פיזיוטרפיה, מעבדה, עובדי כולל: 2 במבוא. הסבר
שיניים. ברפואת סייעות רנטגן, טכנאי בעיסוק, ריפוי
הבימה אמנות פלסטיות, אומנויות מוסיקה, כולל: 3

נסיעות, וסוכני דרך נלורי כולל: 4 והקולנוע.
כולל 5 וכוי. נוער מדריכי וציבורית, סוציאלית ענודה
מורים. להכשרת במגמות 119 מהם ז1, נגיל תלמידים 228
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Academic institutions אקדמיים מוסדות
ומוסד תואר לפי ,1 אקדמיים במוסדות וגלמידיט  כ"ב/24, לוח

Table xxii/24.  Students in academic institutions *, by degree and institution

תשלג
1972/73.

תשלב
1971/72

תש''ל
1969/70

תשכ"ה
1964/65

תש"ך
1959/60

תשיט
1948/49

Totalהכלסר
הכל 63529,275,סך 2118,36836,24645,36548,942TOTAL

הלומדים ישראליים 17,17833,38340,41144,362Israeliתלמידים students for degree .(diploma)
הבל סך  (תעודה) totalלתואר

ראשון 54938,348,תואר 3114,21226,55730,26132,542First degree
ראשונה שנה :1902,9255,5499,1529,7959,735Thereofמזה: ifrst year

שני 1,8024,7777,0858,366Second..3..3תואר degree
שלישי 869278311,2672,2062,478Thirdתואר degree

333782859976Diplomaתעודה
הלומדים מחו'ל SS61,9983,0342,922Foreignתלמידים students for degree .(diploma) 
הכל (תעודד.)סך totalלתואר

ראשון תואר :1,4962,2032,097Thereofמזה: ifrst degree
לימוד בתוכניות 3048651,9201,658Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
4 העברית Hebrewהאוניברסיטה University4.

הכל 295726,75210,16412,96015,46215,819TOTALסך
הלומדים ישראליים 9,31911,45712,59213,604Israeliתלמידיפ students for degree (diploma)
הכל סך  (תעודה) totalלתואר

ראשון 387136,2777,7038,4178,6289,211Firstתואר degree
ראשונה שנה :2154422,8942,9582,5302,736Thereofמזה: ifrst year

שבי .3תואר .3, .7681,8562,2512,668Second degree
שלישי 864755667051,1751,274Thirdהואר degree

282479538451Diplomaתעודה
הלומדים מחו"ל 5601,1311,6991,517Foreignתלמידים students for degree (diploma) .
הבל סך  (תעודה) totalלתואר

ראשון תואר :7961,1901,016Thereofמזה: ifrst degree
לימוד בתוכניות 2853721,171698Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
 >הטכניון 5מבון לישראל 1Technionכנולוגי  Israel instiute of technology'

הכל 267822,4113,9286,1007,6768,345TOTALסך
הלומדים ישראליים 3,7335,8167,2077,921Israeliתלמידים students for degree (diploma)
הבל סך (תעודה) totalלתואר

ראשון 6761,9712,7743,9094,7895,214Firstתואר degree
ראשונה שנה :1904509041,1891,4121,325Thereofמזה: ifrst year

שני 23608231,5842,0322,326Secondהואר degree
שלישי 80136323386381Thirdהואר degree

הלומדים מוזו''ל 191229404422Foreignתלמידים students for degree (diploma) 
הכל סך (תעודה) totalלתואר

ראשון תואר :157288321Thereofמזה: ifrst degree
לימוד בתוכניות 455652Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
תלאביב Telאוניברסיטת Aviv University

הכל 2616סך 2,1268,25011,10412,264TOTAL
הלומדים ישראליים. 2,0777,77810,45411,645Israeliתלמידים students for degree (diploma)
הכל (תעודה)סך totalלתואר

ראשון 616תואר 1,9646,6798,0548,424First degree
ראשונה שנה 288מזה: 1,0072,1392,7932,828Thereof: ifrst year

שני .3הואר . 849301,9252,468Second degree
שלישי תואר 283426Third degree

29169192327Diplomaתעודה
הלומדים מחויל 45180379404Foreignתלמידים students for degree (diploma)
הבל סך  (תעודה) totalלתואר

ראשון תואר :157293295Thereofמזה: ifrst gear
לימוד בתוכניות 4292271215Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
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(המשך) ומוסד תואר לפי אקז'מ"ם1 במוסדות תלמידים  ג"ב/24. לוח
Table xxii/24.  Students in academic institutions x, by degree and institution (cont.)

חשלגתשלבחשלתשכהBn'1תשט
1948/491959/601964/651969/701971/721972/73

בראילן BarIlanאוניברסיטת University

הכל 4231,4064,3565,1955,771TOTALגסך
הלומדים ישראליים 1,3504,0054,4834,704Israeliתלמידים students for degree (diploma)
הכל מך (תעודה) totalלתואר

ראשון 4231,2363,6703,8994,193First>ל/ואר degree
ראשונה שנה :1764871,1231,2451,273Thereofמזה: ifrst year

קוני תואר
1 .108262505417Second degree

שלישי 177490Thirdתואר degree
564Diploma*656תטודה

הלומדים מחול 5.5268329354Foreignתלמידים students for degree (diploma) 
הכל סך (תעודה) totalלחואר

ראשון תואר :255303319Thereofמזה: ifrst degree
לימוד בתוכניות 183383713Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
חי0ה Haifaאוניברסיטת University

הכל 5652,8393,3843,405TOTAL_סך
הלומדים ישראליים 5512,6833,2743,282Israeliתלמידים students for degree (diploma)
הגל סך (תעודה) totalלתואר

ראשון 5362,6183,0222,849Firstתואר degree
ראשונה שנת :683Thereof'2571,0721,041מזה: ifrst year

שני 147267Secondהואר degree
1565105166Diplomaתעודה

לתואר מחו"ל 11193101Foreignתלמידים students for degree (diploma) 
הכל סך  total(תעודה)

ראשון תואר :1118790Thereofמזה: ifrst degree
לימוד בתוכניות JO■451722Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
בן 5ע;אוניברסיטת בנגב5 Benכוריון Gurion Universityof the Neg

הכל 1,3152,0102,762TOTALסך
הלומדים ישראליים 1,2771,9482,696Israeliתלמידים students for degree (diploma)
0ךהגל (תעודה) totalלתואר

ראשון 1,2641,8692,651Firstתואר degree
ראשונה שנה :671774890Thereofמזה: ifrst degree

שני 6017Secondהואר degree
131928Diplomaתעודה

הלומדים מווו"ל 204958Foreignתלמידים students for degree (diploma)
הגל סך (תעודה) totalלתואר

ראשון תואר :204656Thereofמוה; ifrst degree
לימוד בתוכניות 18138Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
למדע ויצמן Weizmannמכון Institute of Science

הכל 179419534576TOTALסך
הלומדים ישראליים 148560453510Israeliתלמידים students for degree (diploma)
הבל (תעודה)סך totalלתואר

שני 19145165203Secondתואר degree
שלישי 129215288307Thirdתואר degree

לתואר מחו"ל 3159SI615Foreignתלמידים studentsfor degree (diploma) 
הגל total(תעודה)סך

' See introduction. 1 Foreign students and students in
special courses are included among other students. 3 Stu
dents for second degree are included among ifrst degree students.
* Including Tel Aviv Branch from 1960 till 1970; see introduct
ion. s Msc. Eng. degree students in the Ben Gurion Uni
versity were included in the Technion. 6 Not including
about 50 students studying for teaching diploma only (estimation).
"i Numbers of pupils whose questionnaires were returned.

בתוכניות ותלמידים מחויל תלמידים 2 מבוא. ראה 1

התלמידים 3 התלמידים. יתר בין כלולים מיוחדות לימוד
ראשון. הואר לקראת התלמידים בין כלולים שני לתואר
מבוא. ראה תש"ל; עד מתש"ך אביב בתל השלוחה כולל *

גוריון בן באוניברסיטת בהנדסה מגיסטר לתואר הלומדיט 5

תלמידים כ50 כולל לא 6 הטבניון. תלמידי בין נמנו
(אומדן). הוראה תעודת לקראת רק הלומדים נוספים

נתקבלו. ששאלוניהם התלמידים למספר מתייחס ל
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לימוד ותחום תואר לפי ,1 אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/25. לוח
Table xxii/25.  Students in academic institutions J, by degree and field of study

תשל''ג
גידול מדד
בסיס:

"ה הש~ל=100תשל"גתש"לתשב
נ 972/73 1964/651969/701972/73Index of
increase
Base:

1969/70=100

Absolute numbers מוחלטים מספרים
הכל 17,17833,38344,362XTOTALסך

Percentagesאחוזים.
הכל 100.0100.0100.0132.9TOTALסך

Degreeתואר
ראשון 82.879.673.3122.5Firstתואר degree

ראשונה שנה :23.637.030.0106.4Thereofמזה: first year
שני 10.514.318.9175.1Secondהואר degree

שלישי 4.83.85.6195.6Thirdתואר degree
1.92.32.2124.8Diplomaתעודה

לימוד Fieldתחום of study
והרוח היהדות 30.832.431.4129.0Judaismמדעי and humanities

החברה 18.226.024.1123.3Socialמדעי sciences
8.95.34.8119.9Lawמשפטים
3.83.93.9132.9Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 17.414.714.6131.5Sciencesמדעי and mathematics
2.21.52.1180.6Agricultuerחקלאות
18.716.219.1156.9Engineeringהנדסה

' Not including foreign students and students in special courses. מיוחדות. לימוד ובתוכניות מחו"ל, תלמידים כולל לא 1

לידה ויבשת מין לפי 22029 בגילים ■< אקדמיים במוסדות למידה  כ"ב/26. לוח
(יוזודיס)

Table xxii/26.  Study in academic institutions 2 in ages of 20 29 , by sex
and continent of birth (Jews)

י/של''גתשילתשכ"ה
1964/651969/701972/73

טל הלומדים בנישיעור 10,000 היהודיתכל באוכלוסייה 2029
aged 2029 in the Jewish populationRate of students per 10.000

הכל 379635708TOTALסך
Sexמין

542702787Menגברים
282565625Womenנשים

Ageגיל
20245648148622024
25292543525142529

הלידה Continentיבשת o fbirt t
הנל סך  ישראל 813989984Israelילידי born  total

ישראל יליד 524746875Fatherהאב born in Israel
אסיהאפריקה יליד 158246276Fatherהאב born in AsiaAfrica

אירופהאמריקר, יליד 1,0741,2621,380Fatherהאב born inEuropeAmerica
אסיהאפריקה 79161203Bornילידי in AsiaAfrica

אמריקה אירופה 535976932Bornילידי inEuropeAmerica
' See note 1 to Table XXII/25. 2 Most of the
students belong to this agegroup 06V* in 1972/73).

הסטודנטים רוב 2.25 /ao ללוח נ הערה ראה 1
בתשל''ג). 76X) זו גיל לקבוצת שייכים
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אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי ,1 אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/27. לוח
לימוד ותחום תואר עלייה, ותקופת לידה יבשת

Table xxii/27.  Students in academic institutions S by sex, age, population
group, continent of birth, period of immigration, degree and field of study

1972/73 תשלג;

אשוןהואר
First degree

הוארתואר
הכל תעודהשלישישניסך
Total

הכל סך
Total

שנה ?htts
ראשונה
Thereof:

Second
degree

Third
degree

Diploma

ifrst year

הכל 44,36232,5429,7358,3662,478976TOTALסך
25,74618,0505,3225,5791,910207Menגגרים
18,61614,4924,4132,787568769Womenנשים

Ageניל
19 2,4372,4231,439104Upעד to 19

20218,0827,8993,6221332482021
222414,68812,2292,5381,959764242224
252910,7895,4848814,0978693392529
ומעלה 306,7413,1867371,9781,46711030+
ידוע 1,6251,3215181896451Notלא known

הכל סך.  43,37231,6759,4138,2582,474965Jewsיהודים  total
ותקופת לידה Continentיבשו! of birth and

periodעלייה o f immigration
הכל2 סך  ישראל 26,25119,9646,2694,4391,328520Israelילידי born  total2

ישראל יליד: 2,6202,02665641912154Fatherהאב born in: Israel
2,2942,0278291833846AsiaAfricaאסיהאפריקה

20,63015,6784,7233,4631,069420EuropeAmericaאירופהאמריקה

 אפריקה אסיה 4,1393,176912677182104Bornילידי in Asia and Africa 
2 הכל totaPסך

1968 מ טלו :643541141791310Thereofמזה: immigrated since 1968

 אמריקה אירופה 11,9057,6431,8563,036925301Boarילידי in EuropeAmerica 
2 הכל *totalסך

1968 מ עלו :2,0591,49344140312934Thereofמזה: immigrated since 1968
ידועה לא לידה 1,0778923761063940Continentינשת of birth not known

יהודים 990867322108411NonJewsלא

לימוד Fieldהחום o f studies
והרלוו היהדות 13,95510,6633,1851,9575103825Judaismמדעי and humanities

ההברה 10,6828,1222,6952,198211151Socialמדעי sciences
2,1271,94142113848Lawמשפטים
1,7461,2163205228Medicineרפואה

ומתמטיקה הטנע 6,4683,6541,3361,4611,353Sciencesמדעי and mathematics
9217721855693Agricultureחקלאות
8,4626,1731,5932,034255Engineeringהנדסה

1 See note 1 Table XXI1/25. 2 Including students whose
father's continentof birth or period of immigration is not known.
3 Thereof 767 studying for teaching diploma and another 906
studying for teaching diploma in addition to other studies.

תלמידים כולל 2 ב"ב/25. ללוי! 1 הערה ראה 1

מזה: 3 ידועה. לא עלייתם שנת או אביהם ליד,/ שינשת
906 עוד הוראה. תעודת לקראת לומדים תלמידים 767
האחרים. ללימודים בנוסף הוראה תעודת לקראת לומדים
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ומוסד תואר ל0* ,1 אקדמ"מ במוסדות תארים מקגל*  כ"ב/28. לוח
Table xxii/28.  Recipients of degrees in academic institutions \ by degree and

institution

Degreeתשל"גתשלבתש"לתשכ''התשךווש"ט 1948/491959/601964/651969/701971/721972/73תואר

כולל סך
ראשון תואר

1931,2372,4915,5667,4878,394GRAND TOTAL
1357791,7584,0645,4496,174First degree

שני 259Second,!483376428071,271תואר degree
שלישי 108191238236277Thirdתואר degree

457531684Diplomaתעידה

Hebrew University2 2 העברית האוניברסיטה
TOTAL

First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
;Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
;Second degree
Diploma

TOTAL
;First degree
Second degree
Diploma

הכל סך
ראשון תואר

587071,6622,6222,8543,287
3151,1131,8491,9702,291

שני 48323477411522596תואר

שלישי 106972135125126תואר
227237274תעודה

לישראל טכנולוגי מכון  הטכניון ■n  Israel institute of technology
הכל 1354645651,0321,1351,260סך

ראשון 135404432791891945תואר
שני 48115177179208תואר

שלישי 1218545177תואר

101430~תעודה

אגיבאוניברסיטת Telתל Aviv University

הכל סך
ראשון תואר

181261,2031,963] ,749
121059351,3511,247

שני 621141438317תואר
שלישי 42629תואר

123148156תעודה

אילן בר Hanאוניברסיטת University

הכל 48126423778932סך
ראשון 48108309629701הואר

שני 18477878תואר
שלישי 36תואר

6768147תעודה

חיפה Haifaאוניברסיטת University

הכל 187527777סך
ראשון 157480708תואר
שני 2תואר

304767תסודה

ב בגגב3אוניברסיטת enגוריון Gurion University of the Negev3

הכל 23145297סך
ראשון 23128282תואר
שני 5תואר

1710תעודה

3 למדע ויצמן Weizmanמברן Institute of Science3
הכלסך 12768592TOTAL

שני תואר 11315453Second degree
שלישי תואר 1453139Third degree

< See introduction. 2 Including recipients of degrees from
the Tel Aviv branch since 1962/63. 3 Recipients of degree
up to 1963/64 were included in the Hebrew University.

מהשלוחה תאריט מקבלי בולל 2 מבוא. ראה 1
עד תאריט מקבלי 3 מחשכג. החל אביב בתל

העברית. באוניברסיטה נכללו (1963/64) תשכ'ד
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לימוד ותחום תואר לפי אקדמיים, במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/29. לוח
Table xxii/29.  Recipients of degrees in academic institutions, by degree and

field of study

A gc"n ?
.^o n

לימוד ותחוס "וושלגתשלתשבהתואר 8 s
g SDegree and ifeld of study

1964/651969/701972/73pgu IIff/f
מוחלטינ 1מספרים

Absolute numbers
הכל 2,4915,5668,394XTOTALסך

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0150.8TOTALסך

Degreeתואר
ראשון 73.073.6151.9First}96.3תואר degree
שני 14.515.0156.0Secondתואר degree

שלישי 3.74.33.3116.4Thirdתואר degree
8.28.1149.7Diplomaתעודה

לימוד Fieldתחום of study
והרוח היהדות 22.132.433.8157.4Judaismנלדטי and humanities

החברה 15.717.624.9213.3Socialמדעי sciences
8.06.53.784.6Lawמשפטים
4.63.23.2150.3Medicineרפואה

.  ומתמטיקה הטבע י25.7נזדעי 21.917.4119.9Sciences and mathematics
4.12.72.4136.4Agricultureחקלאות
19.815.714.6140.4Engineeringהנדסה

מוסד לפי ,1 אקדמיים במוסדות אקדמי סגל  כ"ב/30. לוח
Table xxii/30.  Academic staff in academic institutions J, by institution

vbvnו!שלבתשלתשכהתשךתשט
1948/491959/601964/651969/701971/721972/73

2 העברית Hebrewהאוניברסיטה University2
אקדמי 915סגל 2081,1891,5461,7111,817Academic staff

ומרצים פרופסורים 241מזה 984371,0861,2211,040Thereof: professors and lecturers
לישראל טכנולוגי מבון  Technionהטכניון  Israel InstituteofTechnology

אקדמי 428סגל 856371,1151,3251,445Academic staff
ומרצים פרופסורים 194מוה: 20374570634730Thereof: professors and lecturers

אביב תל Telאוניברסיטת Aviv University
אקדמי 98סגל 3941,7282,0362,042Academic staff

ומרציט פרופסורים 50מזה: 143655786957Thereof: professors and lecturers
בראילן BarIlanאוניברסיטת University

אקדמי 90סגל 222732868835Academic staff
ומרציט פרופסורים 26מזה: 140349390382Thereof: professors and lecturers

חיפה Haifaאוניברסיטת University
אקדמי 92336527552Academicסגל staff

ומרצים פרופסורים :1998192132Thereofמזה: professors and lecturers
גוריון בן Benבנגבאוניברסיטת Gurion Univeristy of the Negev

אקדמי 375673795Academicמגל staff
ומרצים פרופסורים :219252312Thereofמזה: professors and lecturers

למדע וייצמן Weizmanמבון Institute of Science
הבכיר אקדמי סגל

 
94145175195Senior academic staff

/1 See introduction. 2 See note * to Table XXII24. כיב/24. ללוח * הערה ראה 2 מבוא. ראה 1
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Adult education מבוגרים חינון
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  כ"ב/31. לוח

והתרבית החינון משרד מטעם
Table xxii/31 .  Public Hebrew courses for adults, sponsored by the Ministry

of Education and Culture
שנה כל Januaryינואר each year

הכל :Total:r\mThereofסך

לומדיסכיתות
עבודהUlpanimאולפנים אול8ני

Work Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםכיתותלומדיםכיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,437329078190
19552,09431,8082868813199
196080613,135661,13832496
196599016,2491903,977931,689
196979614,2451373,1591141,959
197080014,4841793,5191272,068
197193916,0612534,9321522,556
197297216,8902885,4381502,762
19731,28920,7353925,6871612,916
19741,33919,2354197,0301602.920

מקצועית והשתלמות 1 להכשרה בקורסים לומדים  כ"ב/32. לוח
העבודה משרד מטעם למבוגרים

Table xxii/32.  Students in vocational training courses 1 and supplementary
training for adults, sponsored by the Ministry of Labour

1973

0ךהבל195019551960196519701972
מזה:

הכשרה
TotalThereof:

training

הכל 7,91713.77S11,40310,24014,86418,12920,09214,848TOTALסך

הקורס Typeסוג of course
מקצועית 7,2734,5475,2635,60010,02411,79614,84814,848Elementaryהכשרה vocational

training
מקצועית 6449,2286,1404,6404,8406,3335,244Supplementaryהשתלמות vocatio

nal training

Vocationמקצוע
5,4291,0978331,4006501,230461Buildingבניין
9652,0125,2364,0004,1852,8731,7651,296Metalמתכת work

87329362360169127102102Woodעץ work
5363,73629828072Clericalפקידות work

טכנאות, 1,7911652,0905,5495,92427,79027,790Practicalהנדסאות, engineering,
technicalהדרכה work and in

struction
מלונאות, 1,2401,0221,0402,9294,2244,9243,043Domesticכלכלתבית, economy, hotel

וכד' keepingחפירה ,sewing etc.
9003,5703,4871,0701,3103,7515,0502,617Miscellaneousשונות

' ExcL on the job training. 2 In 1973, there were 5,993 students of ,1973 בשנת כולל 2 בעבודה. אימון כולל לא 1

!practical engineering and technical work. See explanation in introduction. במבוא. הסכר ראה וטגנאות הנדסאות תלמידי 5,093

education 636



בריאות "ג. כ פרק

הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג בהתאם
מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות .הסעיף כולל
ולילד' לאם התחנות שירותי את השאר בין
מלחמה החיטך, במוסדות הבריאות שירותי את
מונע' פסיכיאטרי טיפול ובמחלות, במגפות
משרד של והפיקוח רפואה חומרי על פיקוח

התברואה. על הבריאות
החלמה. בתי גם נכללו 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 הנזנזשלתית ההוצאה
ושירותים לסתורות הבריאות משרד הוצאות

הפיתוח). תקציב במסגרת הוצאות (כולל

המקומיות הרשויות של לבקיאות ההוצאה
הרגיל התקציב במסגרת ההוצאה את כוללת
הו וכן לבריאות המחלקות של רגיל והבלתי
בבתי שיניים ורפואת רפואי לפיקוח צאות
לא לחינוך). המחלקה בהוצאות (הכלולים הספר
תברואה. לשירותי הרשויות של ההוצאה כלולה
רווח למטרת שלא המוסדות של ההוצאה
מוסדות של פעולותיהם את כוללת לבריאות'
(הממ 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 "והדסה'', השונות, החולים 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
תרופות קניית וכן פרטיות ומעבדות רפואה

הבית. משקי ידי על רפואיים ומכשירים

1969/70 במחירי ההוצאה

הלאומית בהוצאה השינויים על הערכות
במחי מוצגים העיקריים, ומרכיביה לבריאות
החי ו1971/72. 1970/71 בשנים קבועים רים
סוג זלכל סקטור לכל בנפרד ונערכו שובים
ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה, הוצאה.

לבריאות הלאומית ההוצאה

והסברים הגדרות
הוצאה א. כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
(כולל ומשכורת שכר  שוטפים לשירותים
שוטפות וקניות דירה שכר נלווים), תשלומים
להשקעה הוצאות ב. מכירות); (בניכוי נטו

קבועים. כנכסים

מקיפה השוטפתלבריאות 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
במ ציבוריים מוסדות ידי ועל רווח, למטרות
השירותים ערך כאשר חינם, או מוזלים חירים
על הפחת הייצור. הוצאות לפי נמדד האחרונים

נמדד. לא וציוד בניינים

הקמת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים

בריאות.
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
הר של ההוצאה וכוי). מסים מלוות, (מענקים,
רווח למטרות שלא והמוסדות המקומיות שויות
בלוחות מובאים הצמדה והפרשי ריבית על
בהו הריבית של אומדן נערך לא לקו: מתחת
ניתן שלא מאחר לבריאות הממשלתית צאה

השירות. סוג לפי הריבית את לסווג

לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג

הלאומית ההוצאה סיווג סקטור. לפי א.
לסיווג בדומה נערך סקטור לפי לבריאות

.(620 ע' (ראה לחינוך הלאומית ההוצאה
הבריאות שירותי השירות. סוג לפי ב.
המוסדות המקומיות, הרשויות הממשלה, של
בסיס על הניתנים והשירותים רווח למטרת שלא
המוס של הענפית לפעילות בהתאם מוינו עסקי
של ההוצאות כל השירות. את הנותנים דות
רפואיים ומכשירים תרופות לקניית בית משקי
סווגו השונים התעשייה .ענפי ע"י המיוצרים

נפרד. כולל בסעיף
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המיטות שבד1ם ימים מספר אשפוז: ימי
ימי כולל הנדונה, השנה במשך תפוסות היו
החולים. בתי את עזבו שטרם חולים של שהייה

לפי נקבע כ"ג/4) (לוח חולים בית סוג
המיטות. סוג

מקורות

תקן על החולים' בתי מספר על הנתונים
החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל המיטות
רפואית לכלכלה היחידה ידי על הוכנו בארץ
סמך על הבריאות, משרד של וסטטיסטיקה

החולים. מבתי חודשיים דיווחים

נפש חולי
הגורות

שעות 24 הנמצאים חולים הם מאושפזים
בחופשה שהם או פסיכיאטרי במוסד ביממה

לכשיחזרו. המיטה, גשמרת ועבורם קצרה

פסי לטיפול הבאים חולים הם יום חולי
למשך בשבוע ימים למספר לפחות כיאטרי

היום. כל למשך או ביום שעות מספר

ממוסד העברות כוללות אי>נן לאשפוז קבלות
למשנהו. אחד

מספר הוא טיפוליות אפיזודות הכל סך
יום טיפול או אשפוז במתקני הנמצאים החולים
וקבלות חדשות קבלות בתוספת הש1ה בתחילת

השנה. במשך האשפוז למתקני חוזרות

מקורות

לאפידימיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
במשרד הנפש בריאות שירותי של וסטטיסטיקה

הבריאות.

של חודשי דיווח על מבוססים הנתונים
נפש לחולי ותולים מבתי ושחרורים קבלות
הכללים, החולים שבבתי נפש לחולי וממחלקות
הודעות היחידה מקבלת בן כמו יום. חולי כולל
או שמתקבל חולה כל על אינדיבידואליות
בין משמשות אלו הודעות מהמוסד. משתחרר

הדיווחים. ולהשלמת לביקורת היתר

הכמותיים השינויים 1אמדו רווח, למטרת שלא
ההו העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על צאות
המתאימים הסעיפים ידי על כלל בדרך נוכו

לצרכן. המחירים במדד
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
מחירי ומדד הבנייה מחירי מדד בעזרת חושב

הציוד.

מקורות

וכן הכללי החשב של ביצוע דוחו"ת א.
כספיים דוחו"ת ב. ., הלאומיים המוסדות דוחו"ת
של כספיים דוחו"ת 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

אשפוז

והםברימ 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:

בפועל אשפוז ימי
100 * קבועה תפוסה לפי בכוח אשפוז ימי
נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
ע"י שאושרו לאלה נוספות במיטות משימוש

הבריאות. משרד

שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה. ינזי
ימים כולל השנה, במשך החולים בתי את

הדיווח. לשנת שקדמה בתקופה
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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 הי וירוס של האבלות
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 בדרן ניתן חצבת נגד חיסון
השניה. החיים שנת בראשית או הראשונה החיים

הילד לחיי הראשונה בשנה הדיווח ניסוי
עליהם שדווח המקרים מספר של כמנה מוגדר
לשנת הקודמת בשנה הלידות ומספר מהתחנות

דיווח.
מספר את מייחסים הילד לחיי השנייה בשנה
שנ שארעו הלידות למספר שבדיווח המקרים

הדיווח. לפני תיים

היל מספר של כמנה מוגדר החיסון כיסוי
עליהם שדווח הילדים ומספר שחוסנו דים

מהתחנות.
המספר  אבעבועות נגד החיסונים מספר
שנקלטו. עליהם שדווח למקרים רק מתייחס
שיש היות מלא, איננו חיסונים על הדיווח
בתחנות הנעשים החיסונים על רק מלא דיווח
הדיווח אחרים במקומות הנעשים החיסונים ועל

בלבד. חלקי
המשמש הלידות שממםפר כן כמו לציין יש
הוחסר לא הדיווח כיסוי אחוז לחישוב כמכנה
היקף כי איפוא יוצא התינוקות. פטירות מספר
למעשה יותר גבוה באוכלוסייה החיסונים

מהלוח. משתקף מאשר

נתקבלו הנתונים רפואיים. רישיונות בעלי
לאלה ומתייחסים הבריאות, שבמשרד מהתיקים
זמניים. רשיונות כולל למעשה, רשיונות שקיבלו
נפטרו או שהיגרו רשיונות בעלי גם כאן כלולים
היחידה לידיעת הגיעה לא כך על והודעה

הבריאות. במשרד רפואיים למקצועות

בריאות ביטוח

ומוע החולים קופות ע"י נאספים הנתונים
בקופת לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה ברים
והביקורים המבוטחים מספרי עממית, חולים

בלבד. אומדנים הינם

מונעת רפואה
ובילד באם טיפול מרכזי

על חודשיים סיכומים מגישים המרכזים
הסי את מרכזות השונות והרשויות פעולותיהם
לי הבריאות למשרד אותם ומעבירות כומים
הסטטיס הסיכומים ובילד. באם לטיפול חידה
וסט רפואית לכלכלה ביחידה נעשים טיים

הבריאות. משרד של טיסטיקה
בפעילויות הרחבה חלה האחרונות בשנים
הברי משרד של ובילד באם לטיפול בתחנות
התחילו, הרגילים העבודה לשטחי בנוסף אות.
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. ממושכות ומחלות

חינוך במוסדות רפואית עבודה
 23 בשנתון פורסמו זה מסקר נתונים

,615614 ,ע"ע ,1972

חיסונים

לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
מהתחנות הדיווחים סמך על הבריאות שבמשרד
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול
האוכלוסייה' לכל מתייחסים הנתונים הנפתלות.

ובדוים. ירושלים מזרח כולל לא

פרסומים

סבעית. תנועה  ג' לפרק מבוא ראה
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National expenditure on health לבמאית לאומית הוצאה
הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כג/1. לוח

Table xxiii/1 . National expenditure on health, by sector in charge and type
of expendituer

At current pirces, IL. million ל"י מיליוני שוטפים, במחירים

1971/72

סקטור
sector

צינורי
Public

הוצאה 1969/701970/71סוג
הכל סך
Totalממשלה

Govern
ment

r S

/j
5 3

1:1
11

אחר
Other

Type of expenditure

לאומית הוצאה
הכל לבריאותסך

878.11,045.11,261.0314.844.5683.2218.5NATIONAL EXPENDITURE
ON HEALTH  TOTAL

שוטפת הוצאה
הכל סך

773.6930.51,132.6265.529.9621.1216.1Current expenditure  total

בסקטור למינהל הוצאות
הציבורי

10.813.515.915.00.9


Administrative expenditure of
the public sector

ורפואה ציבוריות מרפאות
מובעת

304.6369.1450.134.112.7403.3


Public clinics and preventive
medicine

תולים 301.1371.4469.2216.415.4210.726.7Hospitalsבתי

שיניים רפואת 57.162.471.2מרפאות


0.97.163.2Dental clinics

פרטיים 58.565.671.9רופאים


71.9Private doctors

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי ע"י שנקנו

41.548.554.3


54.3Medicines and medical instru
ments bought by households

בנכסים ההשקעה
הבל קבועיםסך

104.5114.6128.449.314.662.12.4Capital formation inifxedassets
 total

עפר ועבודות 83.991.1100.236.613.648.11.9Buildingמבנים and construction works

וציוד 20.623.528.212.71.014.00.5Machineryמכונות and equipment

והפרשי ריבית תשלומי
הלוואות על הצמדה

הבריאות שירותי למימון

2.124.9Interest and linkage adjustments
on loans for ifnancing health
services
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הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ג/2. לגת
Table xxiii/2.  National expenditure on health, by type of expenditure

Percent change from previous year קודמתה לעומת שבה בל  באחוזים שינוי

השקעה
וציוד בנלבבים
Fixed capital
formation

Thereof מזה:

מרפאות
חוללט קופות

Sick fund clinics
הולים בתי
Hospitals

הוצאה
שוטפת לאומית

Current national
expenditure

הבל מן

Total

שוטפים Atבמחירים current prices
1963/6414.713.39.813.932.71963/64
1964/6518.717.218.315.935.31964/65
1965/6629.230.532.836.816.41965/66
1966/6713.89.89.77.355.81966/67
1967/682.95.03.63.113.11967/68
1968/699.99.611.69.112.41968/69
1969/7013.611.511.112.613.31969/70
1970/7119.020.323.322.19.71970/71
1971/7220.721.726.321.512.01971/72

1969/70 Atבמחירי 1969/70 prices
1970/714.75.58.33.20.81970/71
1971/729.110. I11.114.91.01971/72

סקטור לפי ומימונה, לבריאות הלאומית ההוצאה  כ"ג/3. לוח
Table xxiii/3.  National expenditure on health and its financing, by sector

At current pirces, il. million ...    " ל"י מיליוגי שוטפים, במחירים

c

■2 E

.£ S

.S3
81

o
O

הכל סך
Total

FINANCING  TOTAL

Total expenditure on consumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

11970/7
1,045.1346.736.13662.

1,045.1243.535.88765.

103.5 0.3 103.2 0.0

הכל מימוןסך
והשקעה לצריכה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש:

/721971
261.01841544.4800.8FINANCING,הכלמימוןסך  TOTAL

כוללת והשקעההוצאה 261.01831444.5901.7Total,לצריבה expenditure on consumption
and capital formation

2 אחרים לסקטורים נטו מהעברות :0.0.01010.1100.9Differenceהפרש: net transfers to other sectors2

1 Including: (a) Jewish Agency expenditures and (b) the patricipation
of the National Insurance Institute in the cost of hospitaliration of
maternity cases and treatment of work injuries. 2 Excluding
receipt and granting of loans and loan repayments.

היהודית, הסוכנות הוצאות גם (א) כולל: 1
בהוצאות לאומי לביטוח המוסד (ב)השתתפות
לא 2 עבודה. נפגעי וריפוי יולדות של האשפוז
וגבייתן. הלוואות מתן לא ואף הלוואות קבלת כולל
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Hospitalization אשפוו
ובעלות סוג לפי חולי0, בתי  כ"ג/4. לוח

Table xxiii/4.  Hospitals, by type and ownership
שנה Endסוף of year

ובעלות 1948195019601965197019711972.1973Typeסוג and ownership

הכל 6683133135160159157157TOTALסך
Type of

מוסד institutionסוג
כללי 3650424250494848Generalטיפול care

9931Tuberculosisשחפת
נפש מחלות

19 {
1BE1£414140Mentalל diseases

L\Dl30)303131Mentallyמפגרים retarded
ממושכות 23302735363435Chronicמחלות diseases

343333Rehabilitationשיקוט

Ownershipבעלות
720273333333334Governmentממשלה

ממשלתית 2222Municipalעירונית government
מקומיות 24441111Localרשויות authorities

כללית חולים 1012161416151414Generalקופת Workers' Sick
Fund

11I11Hadassahנ34הדסה
1055555Malbenמלבן

5688991010Missionsמיסיונים
אחרים ציבוריים חולים 87101124242323Otherבתי nonproift

hospitals
פרטיים חולים 3130575969696867Privateבתי hospitals

מיטה סוג לפי חולים, לבתי קבלות  כ"ג/5. לוח
Table xxiii/5.  Admissions fo hospitals, by type of bed

מיטה 1973Type*1961196519681969197019711972סוג of bed

Thousandsאלפים
הכל 268.8319.5371.6387.9402.9428.3448.3448.6TOTALסך

תושבים ל1,000 ionRatesשיעורים per 1,000 populai
הכל 32.2134.7136.2140.6142.5136.7TOTALנ122.6124.7סך

הכל 114.9117.2125.2127.2129.2133.8135.9130.5Generalכלליות0ך  total
1 21.422.125.126.425.927.628.025.9Internalפנימית medicine'
0.70.70.90.80.90.80.90.8Neurologyעצבים
2 16.617.617.717.618.118.318.716.3Paediatrics2ילדים

כללית 16.515.917.917.217.117.618.016.5Generalכירורגיה surgery
5.04.25.05.35.25.25.35.5Orthopedicsאורתופדיה
1.52.02.12.52.52.82.92.7Urologyאורולוגיה

3 אחרת ,2.12.12.62.93.02.93.02.8Surgeryכירורגיה other3
15.115.115.315.115.315.916.614.6Gynaecologyנשים

24.726.226.627.728.529.628.528.6Obstetricsיולדות
2.42.83.43.63.73.64.24.5Ophthalmologyעיניים

וגרון אוזן ,3.62.63.23.43.64.03.83.6Earאף, nose Sl throat
.■5.35.95.44.75.45.55.96.3Otherאחרות*

0.60.70.30.40.40.10.10.1Tuberculosisשחפת
נפש 3,63.94.04.04.14.34.34.1Mentalמחלות diseases

0.20.20.10.10.20.10.20.2Mentallyמפגרים retarded
ממושכות מחלות

{2.72.6}3.3שיקום 3.01.6
1.7

1.7
0.6

1.7
0.3

1.4
0.5

Chronic diseases
Rehabilitation

J Incl. internal, geriatrics and lung diseases, and also intensive
care unit cardiac and respiratory. 2 Incl. prematures.
3 Incl. neurosurgery, chest surgery, plastic surgery, blood vessels
and oral surgery. 4 Incl. nephrology, dermatology and
venereal, Hansen's disease, oncology and multipurpose.

לטיפול המחלקה בן כמו וריאות, גריאטרית פנימית, כולל 1

פגים. כולל 2 נשימה. נמרץ ולטיפול לב נמרץ
כלי פלסטית, כירורגיה וזזה, ניתוחי נוירוכירורגיה, כולל s
הנסן, מחלת ומין, עור נפרולוגיה, כולל: 4 ולסת. פה דם,

מוגדרות. ובלתי אונקולוגיה
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ובעלות מיטה סוג לפי חולים, בבת* מיטות  כ"ג/6. לוח
Table xxiii/6.  Beds in hospitals, by type of bed and ownership

End of year שנה סוף

Type of bed and ownership .1973 1972 1971 1970 1965 1960 1950 1948 ובעלות מיטה סוג

TOTAL

Type of bed

General

Tuberculosis

Mental diseases

Mentally retarded

Chronic diseases

Rehabilitation

Ownership
Government

Municipal government

Local authorities

General Workers' Sick Fund

Hadassah

Malben

Missions

Other nonproift
hospitals

Private hospitals

Absolute numbers

26,117 25,473 24,291 23,727

10,890 10,413 10,097 9,705

73 122 150 273

8,061 7,998 7,382 7,152

3,428 3,428 3,166 3,087

3,116 3,144 3,024 3,015

549 368 472 465

9,394 9,203 8,997 8,865

1,451 1,428 1,228 1,198

285 285 195 195

4,065 3,903 3,850 3,744

622 605 592 590

1,252 1,183 1,183 1,234

656 656 626 606

1,917 1,756 1,816 1,689

6,475 6,454 5,804 5,606

מוחלטיםמספר ים
הכל 4,6267,62715,61318,382סך

מיטה סוג

2,6814,7136,6887,958כלליות

623842595430שחפת

נפש מחלות

נ61גרים
1.197 >1,9176,2627,908

ממושכות מחלות

■>}"שיקום 155
ן1,765

303 J

1,509

577

בעלות
6892,9965,7857,608ממשלה

ממשלתית עירונית

מקומיות 4515837931,261רשויות

כללית חולים 6499972,6363,121קופת

431541477491הדסה

1,425399מלבן

268404434444מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

771657669889

פרטיים חולים 1.3671,4493.3944.169בתי

המל סך
שיעורים

5.55

תושבים ל1,000

7.26 5.577.077.90

Rates per 1,000 population

7.87 7.96 7.85TOTAL

3.213.443.113.063.243.263.263.27Generalכלליות

0.750.620.280.170.090.050.040.02Tuberculosisשחפת

נפש מחלות

41.402.913.04מפגרים
2.38

1.03

2.39

1.02

2.50

1.07

2.42

1.03

Mental diseases

Mentally retarded

ממושכות מחלות
15J► 0.11

0.82~0.58I. 000.980.980.94Chronic diseases

0.140.220.160.150.110.19Rehabilitationושיקום

643 בריאות



מיטה סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותפוטת ממוצעת שהייה  כ"ג/7. לוח
Table xxiii/7.  Average duration of stay and bed occupancy in hospitals,

by type of bed

Type of bed .1973 1972 1971 1970 1965 1961 מיטה סוג

Days of stay (thousands)
of patieats discharged from hospitals

(אלפים) שהייה ימי
החולים בתי את שעזבו מאושפזים של

TOTAL

General care  total

Internal medicine2
Neurology
Paediatrics'
General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery other4
Gynaecology
Obstetrics
Ophthahnology
Ear, nose and throat
Other'

Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation

6,611 7,277 6,957 6,703 5,132 4,387

(ימים) ממוצעת Averageשהייה duration of stay (days)
כלליות 8.38.98.98.38.27.9מחלקות

הכל סך
11.511.911.311.211.110.9פנימית2
15.915.415.215.414.213.1עצכיט
3 11.910.69.69.39.28.9ילדימ

כללית 10.510.19.89.69.29.3כירורגית
13.014.214.213.813.113.2אורו/ופדיה
5.016.615.114.813.713.9!אורולוגיה

* אחרת 14.014.112.413.012.613.3כירורגיה
4.64.44.03.83.73.6נשים

5.44.84.44.34.44.3יולדות
13.912.811.110.610.29.0עיניים

וגרון אוזן 6.68.77.06.97.16.8אף,
8.58.87.47.98.69.0אחרות5

132.079.058.0108.0101.683.4שחפת
נפש 171.1152.7154.8153.0150.9152.4מחלות

435.31,223.3838.01,181.01,219.21,219.2מפגרימ
ממושבות 89.266.3242.6197.9221.4229.6מחלות

109.079.393.1119.1115.174.7שיקוס

הכל סך

Hospitalization days (thousands)
Incl. patients not discharged

במשך (אלפים) האשפוז ימי
עזבו) שטרם חולים (כולל השנה

TOTAL 1 8,785 8,851 8,535 8,306 6,369 5,677 הכל1 סך
(אחוזים) Occupancyתפוסה (percentages]

הכל 98.597.496.997.596.093.6TOTALסך

כלליות 96.294.892.494.192.689.0Generalמחלקות care  total
הכל סך
105.299.997.398.493.791.3Internalפנימית2 medicine2
113.3104.3107.6105.495.488.7Neurologyעצבימ
3 88.393.687.590.494.484.7Paediatrics3ילדים

כללית 97.891.789.690.891.689.6Generalכירורגיה surgery
95.094.899.2101.697.2101.8Orthopaedicsאורתופדיה
99.195.894.677.293.682.5Urologyאורולוגיה

4 אחרת 89.497.598.699.094.093.0Surgeryכירורגיה other4
107.4102.989.094.395.590.3Gynaecologyנשים

86.093.395.495.990.592.3Obstetricsיולדות
100.387.882.683.988.976.3Ophthalmologyעיניים

וגרון אוזן ,86.2100.091.692.890.486.6Earאף, nose and throat
5 '77.779.680.083.182.6.8S6Otherאחרות

86.979.170.154.869.177.4Tuberculosisשחפת
נפש 110.1104.1104.5103.098.097.8Mentalמחלות diseases

91.598.396.497.696.8968Mentallyמפגרים retarded
ממושכות 86.291.397.598.6101.895.9Chronicמחלות diseases

88.888.290.990.297.389.8Rehabilitationשיקום

< See introduction.
נ* See notes I4 in Table XXIII/5.

מגוא. ראה 1

ב"ג/5. בלוח * עד 1 הערות ראה 25
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יום וחולי מאושפזים  גפש חול*  ג"ג/8. לוח
Table xxiii/8.  Psychiatric inpatients and day patients

195819661969197019711972.1973

Absolute numbers
At beginning of year

BEDS

Jnpatients

Day patients

During the year

Admissions for inpatient care^

First admissions
Readmissions

Inpatients admitted
Thereof:

Readmitted patients
Inpatients discharged (alive)

Deaths while in hospital

PATIENT CARE
EPISODES FOR THE
YEAR  TOTAL

At beginning o f year

BEDS

Inpatients

Inpatients and day patients 
Total

During the year

Admissions for inpatient care
First admissions
Readmissions

Inpatients admitted
Thereof:

Readmitted patients
Inpatients discharged (alive)

PATIENT CARE
EPISODES FOR THE
YEARTOTAL

מוחלטים מספרים

7,998 7,352 7,152 6,943 6,754 5,891 4,343

8,172 8,048 7,984 7,237 6,970 6,047 4,188

434 343 333 294 285  

12,769 12,010 11,447 10,577 10,058 8,690 4,619

4,631 4,416 4,324
8,138 7,594 7,123

11,294 10,590 10,019

3,724 2,309
4,966 2,310

7,761 4,187

6,659 6,174 5,695 .. .. 4,037 1,878
12,054 11,454 11,030 10,074 9,504 8,265 5,400

297 333 315 262 325 225 111

21,375 20,401 19,764 18,108 17,313 14,737 8,807

Rates per 1,000 population תושבים ל1,000 שיעורים

2.49 2.37 2.39 2.36 2.38

2.55 2.60 2.66 2.48 2.45

2.69 2.71 2.77 2.58 2.55

השנה נתחילח

מיטות

מאושפזים

יוס י חול

השבה נמשך

 לאשפוז קבלות
הכל1 ך e

ראשונות קגלות
חוזרות קבלית

לאשפוז שנתקבלו הולים
מזה:

חוזר לאשפוז שנתקבלו חולים
כולל (לא ששוחררו חולים

נפטרים)
שנפטרו חולים

טיפוליות אפיזודות השנה במשך
הכל סך

3.92 3.82 5.715

1.42 1:40 1.42
2.50 2.41 2.34

3.57 3.49

3.47

2.05
3.71

6.52

3.37

1.96
3:64

6.48

3.29

1.87
3.62

6.49

3.40

6.12

3.30

6.01

השנה בתחילת

2.202.27מיטות

2.122.33מאושפזים

וחולי מאושפזיפ
הגל סך יום

2.122.33

השנה במשך

לאשפוז קבלות
ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

2.31
1.15
1.15

3.31
1.42
1.89

שנו/קבלו הולים
מזה:

חוזר לאשפוז שנתקבלו חולים
כולל (לא ששוחררו הוליט

נפטרים)

2.09

0.94
2.69

2.95

1.54
3.15

טיפוליות אפיזודות השנה במשך
הכל סך

4.405.61

ג. Excludes transfers from one establishment to another. למשנהו. אחד ממוסד העברות בולל לא 1
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות  כ"ג/9. לוח

Table xxiii/9.  Births and deaths in hospitals, as percentage of total births
and deaths

חי לידות
Live births

. מת לידות
Stillbitrhs

Deathsפטירות

הגילים כל
All ages01 +

Jewsיהודים
195094.892.159.787.351.319S0

195595.994.153.583.548.11955

196099.497.363.388.659.91960

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

1972100.0100.070.891.669.41972

1973100.0■■■ 100.071.392.669.91973

Nooלאיהודים! Jews י

196054.594.734.046.128.51960

196580.6100.041.854.034.91965

196684.159.541.562.531.61966

196787.1100.038.558.029.41967

196887.5100.040.357.832.41968

196988.799.943.262.734.11969

197091.299.945.667.735.51970

197192.8100.045.668.837.11971

197293.8100.048.773.039.11972

197395.1100.045.464.937.21973.

1 As of 1973, including East Jerusalem. ירושלים. מזרח גולל 1973 מקנת 1
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Health insurance במאות ביטוח

חולים בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  כ"ג/10. לוח
Table xxiii/10.  Insured population and visits in sick funds

Thousands אלפים

2 למבוטח ביקורים
Visits per insured person*

החולה בבית
Home visits

או במרפאה
הרופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הבל פך
Total

Visits ביקורים

החולה בבית
Home visits

או במרפאה
הרופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הבל סך
Total

אוכלוסייה
1 מבוטחת
Insured

population1

חולים Fund1כלליתקופת Workers'Si ckGenera
הביקורים Allכל visits

19494753,6383,224. 4149.08.01.0
19551,0508,8658,2376288.88.20.6
19601,44012,64411,9986468.98.40.5
19651,87416,77616,021. 7559.28.80.4
19681,99017,812. 17,130. 6829.08.70.3
19702,08719,09218,390. 7029.28.90.3
1971§2,12819,70219,0506529.39.00.3
19722,18620,44019,5798619.59.10.4.
'19732,26020,48419,8306549.49.10.3

חדשים מקרים :Thereofמזה: New cases

19491,7381,535._. 2034.33.80.5
19554,3403,9643764.33.90.4
19606,0275,6014264.23.90.3
19657,7397,2235164.23.90.3
19688,3877,9104774.24.00.2
19709,1858,669.' 5164.44.20.2
19719,5789,0944844.54.30.2
197210,0709,3986724.74.40.3
19739,8329,3404924.54.30.2

חולים alלאומיתקופת Sick FundNation

הביקורים Allכל visits
1950731,02691910714.012.51.5

19551331,9211,56835314.511.82.7
19601612,1131,72638713.210.82.4
19652142,6782,18948912.510.22.3
19682292,8122,302' 51012.310.02.3

19702372,8962,37152512.210.02.2
19712503,0852,52556012.310.12.2
19722653,2742,680. 59412.310.12.2
19732803,4622,834' 62812.310.12.2

חדשים מקרים :mrThereof: New cases

1950321287344.43.90.5

1955757532/ 2255.74.01.7
19608395912485.23.71.5
19651,0747603145.03.51.5
19681,132' 8063264.93.51.4

19701,1658303354.93.51.4
19711,311891'4205.23.5.J7
1972...

1973
.
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(המשך) חולים בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  כי'ג/10. לוח
Table xxiii/ 1 0.  Insured populationand visits in sick funds(cont. )

Thousands אלפים

2 למבוטח ביקורים
Visits per insured person2

החולה 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

הבל סך
Total

אוכלוסייה
מבוטחת1
Insured

population'

חולי עממיתקופת FundPeople'sם Sick
הביקוריפ AHבל Visits

195122200167339.17.61.5
1955353533114210.18.91.2
1960383913573410.39.40.9
1965404193873210.69.80.8
1968515224913110.29.60.6

1970849018564512.311.70.6
1971929929425011.310.70.6

19721041,0921,6207210.59.80.7
19731151,1841,1048010.39.60.7

חדשים מקרים :Thereofמזה: New cases

19516249132.82.20.6
1955129112173.73.205
1960171156154.54.10.4
1965202190125.14.80.3
196824723894.94.70.2
1970390372185.35.10.2
1971431410214.94.70.2
1972

*1973

Macca bi Sick Fund

Asaf Sick Fund

מכבי חולים קופת
195955583.5531.252.310.69.61.0
196067727.8665.662.210.89.60.9
19651341,200.51,099.7100.89.08.20.8
19661481,322.21,216.5105.79.08.30.7
19681711,568.91,470.898.19.79.00.7
19702081,980.11,830.6149.59.58.80.7
19712282,101.91,937.4164.59.28.50.7
19722492,246.62,163.583.19.08.70.3

19732632,289.02,208.980.18.78.40.3

אסף חולים קופת
196322201.0181.619.49.28.30.9
196628265.4241.224.29.38.50.8
196832276.8252.124.78.67.90.7
197037296.8269.727.18.17.40.7
197138310.3282.627.78.27.50.7
197255331.9301.230.76.05.50.5
197355320.5290.430.18.17.30.8

. At end of the year. 2 In average populations. הממוצעת. באוכלוסייה 2 השנה. בסוף 1
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Preventive medicine מונעת רפ1אה

מבצע גוף לפי בפיקוח/ והנמצאים ובילד באם לטיפול תחנות  כ"ג/11. לוח
Table xxiii/1 1 . Mother and child health cenfres and persons under super

vision, by agency

Year and agency

ממושכות mVrm
Chronic diseases

מבוגרים
Adults

s<5

משפחות
Families

ילדים
בגיל
14

Children
aged
14

תינוקות
Infants

I?
II

§1
is
.Si

מבצע וגוף שנה

Cases admitted duirng the year !!שנה במשך שנתקבלו נ?קרי0

16,52128,16016,3561950
58942,60348,68848,9391960
64444,44359,58563,54440,9201965
67949,97366,57668,53346,6119773,0571968
68852,94368,88171,62048,7864252,2281969
70756,72272,41877,57752,4405241,9351970
72958,89777,97582,43055,4436762,0861971§
74160,04976,52386,96557,8306912,6831972§

77061,58682,04285,75361,6955943,5741973* TOTAL

Ministryof Health
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel AvivYafo Municipality
Others

3,574 594 51742,10455,15658,98041,535
20211,23712,26112,5959,520

3343427366129
202,9716,9197,1165,451
234,4625,6655,6054,707
54691,6141,091353

1950
1960
1965
1968
1969
1970

§1971
§1972

הכל סך  * 1973

הבריאות משרד
בללית וזולימ קופת

הדסה
ירושלים עירית

אביביפו תל עירית
אחרים

Monthly average of persons
under supervision

של חודשי ssinn
בפיקוח מקרימ

19507,75021,67119,4691950
196058916,57543,487111,458115,7221960
196564422,23853,180167,002154,4511965
196867925,22458,996196,048181,4041,2944,9111968
196968826,89664,710202,399194,5711,6206,2461969
197070728,94966,735208,571205,2221,7376,8571970

§197172931,27771,960223,138218,2471,8877,5561971§
§197274132,58474,954243,443233,4302,1588,2981972§

הכל סך  .197377034,95874,194256,661258,4392,3428,9761973*  TOTAL

הבריאות 51723,68049,539181,790179,6222,3428,976MinistryofHealthמשרד
כללית חולים 2026,38110,97336,90441,969Generalקופת Workers' Sick Fund

Hadassah_32805169151,403הדסה
ירושלים 201,9125,60019,08318,298Jerusalemעירית Municipality

אביביפו תל 232,4435,31416,11616,822Telעירית AvivYafo Municipality
52622,2521,853325Othersאחרים
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ובילד, באם לטיפול בתחנות נפש ל100 מגעים של חודשי ממוצע  כ"ג/12. לוח
מנע וסוג חתחנה בעלות ושומיס, סוג לפי ממוצעת פיקוח ותקופת

Table xxiii/12.  Average 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 centre and type of contact

1972

ונעלות רשומיט סוג
התחנה על

מגע Typeסוג of contactפיקות rlffipn
ממוצעת

Type of registered case and
ownership of centre רופא בדיקת

Examination
by doctors

Nurse(חודשים)
Average period
of supervision
)months)

בתחנה ביקורים
Visits at station

בית ניקורי
Home visits

 הרות נשים
הכל סך

42124186.81PREGNANT WOMEN 
TOTAL

הבריאות 39127166.75Ministryמשרד of Health

חולים 50117266.81Generalקופת Worker's Sick Fund

אביביפו תל 44129176.57Telעירית AvivYafo Municipality

ירושלים 42107127.72Jerusalemעירית Municipality

3999109.80Hadassahהדסה

1009386.70Otherאחר

הכל סך  191251410.85INFANTSתינוקות  TOTAL

הבריאות 181271410.78Ministryמשרד of Health

חולים 221222010.74GeneralWorkersקופת Sick Fund

אניניפו תל 301321014.50Telעירית AvivYafo Municipality

ירושלים 25107119.71Jerusalemעירית Municipality

24801111.26Hadassahהדסה

11135716.74Otherאתר

הכל סך  421435.92TODDLERSפעוטות  TOTAL

הבריאות 421436.99Ministryמשרד of Health

חוליס '518735.16GeneralWorkersקופת Sick Fund

אביביפו תל 818530.00Telעירית AvivYafo Municipality

ירושלים 517532.18Jerusalemעירית Municipality

310234.50Hadassahהדסה

476320.38Otherאחר

ונוער! 35.2847.31CHILDRENילדים AND YOUTH!

ג נפש 202565.82MENTALחולי CASES"

1 ריאות 4599.44LUNGחולי CASES1

ממושכות מחלות
אחרות1

102434.20OTHER CHRONIC
DISEASES"

' Only governmental health centres take care of tliis type of
registered cases.

בסוג מטפלות הנריאות משרד בבעלות תחנות רק 1

רשומים. של זה
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והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדי0 חיסון  כ"ג/13. לוח
Table xxiii/13.  Immunization of children in the ifrst and second year of life

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים nnx
Percent immunized per 100 reported

חצבת נגד
Against
measles

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

האבלה
רביעית

4th feeding

שלוש
האבלות

3 feedings

משולש
Triplex Vaccine

דווף ypnr
Booster
dose

שלוש
זריקות

3 injections

נגד
אבעבועות
Against
smallpox

ב.ק.ג.
שחפת נגד
B.C.G.
against

tuberculosis

הדיווח כיסוי
(אחוזים)
Coverage

of
reporting

)percentages)

הדיווח שנת
Year of
reporting

החיי הראשונהבשנת aar of lifefirst yeDuring
19658363789087 29



19668870769189 26


19678772718988 27

19688973789190 2753

19698874769191 2556

19708676749191 2258

19718777549090 2031

1972847589191 179

*1973867539191 169

During second year o f I if e השנייה החיים בשנת

1965749 485

1966768 487562

1967807 386466

19637913 58966953

19698311 48956627

19708111 48846624

19718114 48656322

19727831 48647151

*19737875 487475 .73
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עיקרייםנ רפואיים במקצועות רשיונות בעלי  כ"ג/14. לוח

Table xxiii/14.  Licensed personnel in principal medical professions 1

שנה Endסוף of year

195219551960196519681970197119721973Professionמקצוע

Absolute numbers מוחלטים מספרים

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists' assistants

Qualiifed midwives

Dental anaesthetists

9,143 8,453 7,725 7,281 6,545 6,075 5,225 3,969 3,717

1,789 1,676 1,535 1,444 1,300 1,178 1,123 937 908

698 700 699 699 689 599 552 403

2,032 1,953 1,774 1,705 1,561 1,479 1,175 879

871 809 727 639 582 510 184 86

663 603 553 514 471 423 292 233

22 21 14 13

עיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים עוזרים

מוסמכות מיילדות

שיניים רופאי
מרדימים

Number of residents per licensed professional במקצוע למורשה תושבים מספר

438451412428434412401379362Physiciansרופאים

שיניים 1,8051,3351,2841,4621,4281,4001,3851,3471,330Dentalרופאי surgeons and
שיניים Dentalומרפאי practitioners

ועוזרים 1,8541,5821,3061,3261,2801,2371,1591,140Pharmacistsרוקחים and
'Pharmacistsלרוקחים

assistants

1 Including holders of temporary licenses. זמגיים. רשיונות בעלי כולל 1
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וסעד רווחה שירותי "ד. ג פרק

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
ב1.4.1970 החל כבעבר. 14 גיל עד ולא 18
לא של במשפחות שלישי לילד הקצבה שולמה
לילד גם קצבה שולמה מ1.10.72 החל שכירים.
ב1.4.73 החל שכירים. משפחות של שלישי
למשפחות הקצבאות לשיעורי סכומים נוספים
במימון התייקרויות על כפיצוי ילדים מרובות

הממשלה.
שכי של למשפחות עובדים, ילדי קצבת ב.
גיל עד הראשונים ילדיהם שלושת עבור רים
באמצעות ב1.8.1965 החל קצבה שולמה ,18
הקצבה שולמה ב1.10.1972 החל המעביד.
באמצעות בלבד הראשונים הילדים לשני
המוסד ידי על השלישי לילד ואילו המעביד,
מרובת משפחה קצבת במסגרת לאומי, לביטוח
לקצבה זכאי לאשכירים של שלישי ילד ילדים.

.1970 באפריל החל זו

החיילים חוק (לפי צבא יוצאי קצבת ג.
קצבה שולמה. ב1,7.1970 החל המשוחררים).
ידי על הממומנת ומעלה רביעי ילד בגין
זכאות אין כאשר ב1.9.1971, החל הממשלה.
תוספת ניתנה המשוחררים, החיילים חוק לפי
האוכ לקבוצות ילדים מרובת משפחה לקצבת

t הבאות לוםייה
במימון  סעד נתמכות למשפחות 

הממשלה;
אחרי שעלו חדשים עולים למשפחות 
היהודית. הסוכנות במימון  1.9.1967

מקנה עבודה נפגעי ביטוח עבוךה. 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

ואיבה. ספר נפגעי

את גם כולל כ"ד/3 לוח אחרות. קצבאות
פורטו שלא הבאים והתשלומים התקבולים

בנפרד:

להתבצע החלה הגבייה אבטלה: א.
בינואר החלו גמלאות תשלומי ב1970/71.

.1973

לאומי ביטוח

והסגרים הגדרות

הנתו הצגת המוסד. של והוצאות הכנסות
תקבולים של מבסיס הועברה הכספיים נים
ההבדל והוצאות. הכנסות של לבסיס ותשלומים
השקעות על הצמדה בהפרשי מתבטא העיקרי
הפר רק נרשמים תקבולים בסיס לפי המוסד:
פרעונן זמן שהגיע השקעות של הצמדה שי
הצמדה הפרשי נרשמים הכנסות בסיס על ואילו

השנה. תוך שהבשילו ההשקעות כלל על

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. משרד 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 ולציוד
שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי ב.

עצמאית. או
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1,000 א התאונות מספר
מבוטחים מועסקים מספר

שאבדו העבודה ימי מספר
מבוטחים מועסקים מספר

= תכיפות שיעורי

= החומרה שיעורי

שאבדן העבודה ,מ, מספר העבודה ימי ממוצע
= בוד לא ס ההולכ

הנפגעים מםפר לנפגע
אם תקציב, לשנות מחושבים הנתונים תקופה,

אחרת. צוין לא

מקורות
ותכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים
מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד של
הביטוח, דמי שעורי הגמלאות, סוגי על יותר
למצוא ניתן וסיבתם התקופתיים השינויים
שבעריכתו סטטיסטי ושנתון רבעון בירחון,
המוסד. של ותכנת למחקר האגף של ובהוצאתו

סעד

והסברים הגדרות
בסכום כספית תמיכה למחייה: כלכלית עזרה
נתמכת. יחידה של מחייתה את לספק כדי שנקבע
שניתנה כספית תמיכה רק כולל 1962/63 עד
שניתנה תמיכה ואילו ברציפות, חודשים 6
"עזרה עם נכללה יותר קצרה תקופה במשך

אחרת". חומרית

בכסף אחרת עזרה כל אחרת: חומרית עזרה
עד למחייה קצרה תמיכה (לרבות במוצרים או

.(1962/63

שנ פעולה כל חומרית; עזרה ללא טיפול
פרט סעד, לשכת ע"י משפחה למען עשתה

חומרית. עזרה למתן
ומסוגי למחילה מתמיכה שנהנתה משפחה
למחייה! כלכלית בעזרה רק נכללה אחרים עזרה
ומטי אחרת חומרית מעזרה שנהנתה משפחה

אחרת. חומרית בעזרה רק נכללה  פול

נתונים מובאים כ"ד/16כ"ד/18 בלוחות
למחייה כספית תמיכה שקיבלו המשפחות על
של סעד לתשלומי המרכז מן מכסות, פי על
המורכבת יחידה נחשבה כמשפחה הסעד. משרד
המתגוררים אנשים קבוצת או משפחה מבודד,

משותף. בית במשק יחד

בלבד גבייה קיימת כיום נכות: ענף ב.
בתשלומי הוחל לא עדיין ; (1970/71 (משנת

גמלאות.

(כולל במילואים למשרתים השוואה קרן ג.
התגוננות). היטל

תשלו נוספים: גבייתיים לא תשלומים ד.
תוספות וצרפת, בריטניה אמנות עפ"י מים
לידה ודמי התייקרות מענקי נמוך, שכר לבעלי

משוחררות. לחיילות

על מבוסם לאומי בביטוח המבוטחים 1מספר
וכולל: אומדן

וקואופרטיבים. קיבוצים חברי בולל שכירים

מושבים. חברי כולל עצמאיים

נתמ כולל עצמאיים ואינם שכירים שאינם
וכוי. סטודנטים כים,

המע של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
שהמעבידים ההנחה על מבוסם 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
הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג זהה אינו

בלשכה. הנהוג

הוצאות סה"כ
הכנסות סהי'כ

החישוב שיטות

= הכולל הנזקים שיעור

חוק לפי הוצאות = הגבייתיים הנזקים שיעור
חוק לפי גבייה

המקובלת בדרך חושבו שאבדו עבודה ימי
תמי ונכות מוות מקרה כלומר: הארצות, ברוב
ימי 6,000 של כאובדן נחשב 100X של דית
חושב חלקי עבודה כושר איבוד ואילו עבודה,

הנכות. לאחוז יחסי באופן

welfare 654



נפתח שבה השנה הראשונה: הפנייה שנת
לסוג לב שים בלי סעד, בלשכת תיק לראשונה

שניתנו. .העזרה או הטיפול

האחרונה: בשנה שנוספו חדשות משפחות
למחייה כספית תמיכה קיבלו שלא משפחות
(כולל הנקובה לשנה שקדמה השנה במשך

שלפניה). בשנים תמיכה שקיבלו משפחות

טקורוו*

לשכות שבטיפול משפחות על הנתונים
שנתיים מדיווחים נתקבלו כ"ד/15) (לוח הסעד
אלה בנתונים .הסעד. משרד אל אלו לשכות של
לשכות בטיפול שהיו המשפחות כל נכללו
ב החל .השנה. במשך אחת פעם לפחות הסעד
שבטיפול משפחות גם כוללים הנתונים 1969/70
בלזחות הנתונים ירושלים. במזרח הסעד לשכות
הסי מתוך נתקבלו (כ"ד/16כ"ד/20) האחרים
הסעד. משרד של סעד תשלומי מרכז של כומים

שעבודן הנפשות מספר המשפחה: גודל
למחייה. הכספית התמיכה מחושבת

שעבורן נפשות אחרים. ונספחים הורים
למשפחה שייכות שאינן .התמיבה, מחושבת
בית במשק עמה מתג\ררת אך הגרעינית

משותף.

מוציא עובדים ע"י נקבעת הנזקקות מהות
מסוגלת אינה כי שנמצא יחידה כל לגבי ליים
אחרים אין וכי למחייה מספקת להכנסה להגיע
ממלאת ואשר חוק, פי על במזונותיה החייבים
אישור לגבי בהוראות שנקבעו התנאים את
למחייה. כספית תמיכה קבלת לצורך נזקקות
לנזקקות. העיקרי הגורם נקבע משפחה כל לגבי

שהובאו מקורות יש): (אם נוסף קיום מקור
למחייה, התמיכה גובה קביעת לצורך בחשבון
ילדים מרובות משפחות של הקצבאות למעט
 אחד ממקור יותר היה אם צבא. יוצאי ושל

העיקרי. צוין

פרסומים

מיווז באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקריס (340)
(1968/69) דות

(1970) כישראל ביטוח עסקי (369)

 ג' חלק .(1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי

מיוחדיפ פרסומים

ללשכת הנןקקות היהודיות המשפחות סקר (87)

(1956/57) הסעד

(1960) נתמכות משפחות הוצאות מקר (130)

(1963/64) נתמכות משפתות תקציבי על סקרים (199)
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National insurance לאומי ביטוח
מבוטחים סוג לפי וגבייה, מבוטחים  כ"ד/1. לוח

Table xxiv/1 . Insured persons and collection, by class of insured persons

Class of insured .1973/74 1972/73 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons1 (thousands) at beginningof the year
TOTAL

Employees
Selfempioyed
Are not employees or
selfemployed

Voluntarily insured

TOTAL2

1,230
985
173
66

1,180
950
164
60

1,060
840
160
55

השנה בתחילת (אלפים) ג ם י טח ו ב מ
870 660 535
700 479 386
133 142 120
30 30 20

הכל סך
שכירים
עצמאים

שכירים אינם
עצמאיס ואינם
ברשות מבוטחים

Collection (IL. million) the whole year
41,820 1,550 3 994

השנה כל לי) (מיליוני גבייה
273 112 42 הכל2 סך

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

86.383.687.790.492.093.3Employeesשכירים
המעבידים של '62.160.767.770.871.072.1Employersחלקם share
השכירים של '24.222.920.019.621.021.2Employeesחלקם share

שכירים 6.7Are'13.716.412.39.68.0שאינם not employees
' Excl. oldage pensionners. 2 Incl. collection to equali
zation  fund. 3 Incl. defence levy as of April 1970.
4 Excl. IL. 310 million parallel tax ,which the Institute collected
or the Sick Fund.

לקרן גביי כולל 2 זקנה. קצבות מקבלי כולל אינו 1
.1970 מאפריל החל התגוננות הטל כולל 3 השוואה.
עבור גכה שהמוסד מקביל מס ל"י מיליון 310 בולל אינו *

החולים. קופות

ייעוד לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות כ"2/1. לוח
Table xxiv/2.  Benefit claims approved by the national insurance

institute, by type of beneficiary

הגמלה 1955/561960/611965/661970/711972/73.1973/74Typeסוג ofbeneift

הכל 83,800143,334195,186253,680326,742294,960TOTALסך
ושאיריט 18,13924.72747,74351,40256,737Oldageזקנה and survivors

חוק לפי לקנה קצבאות
10,2339,24218,72018,59120,701Oldage pensions by

the law
שלא זקנה 5,0375,6287,222Oldageקצבאות pensions not

חוק byלפי the law
שאירים 2,2913,3375,2855,9877,290Survivorsגמלאות beneifts

קבורה 5,61512,14818,70121,02121,524Funeralדמי grants
51,99163,13278,025102,668113,487123,309Maternityאימהות

לידה 43,34249,92860,76777,76685,80992,703Bitrhsמטנקי grants
לידה 8,64913,20417,25824,90227,67830,606Maternityדמי beneifts

28,572Large'7,47314,10214,074160,680קצבאותבגיןילדים family allow
ances

עבודה 31,80954,32477,99488,909100,79685,949Workנפגעי casualties
פגיעה Injuryדמי beneifts
*30,52948,08266,57873,48883,08269,572Employeesשכירים2
3,6027,1449,92410,9569,022Selfemployedעצמאים

נכות Disabilityגמלאות beneifts
1,2152,3173,7214,6875,8206,434Employeesשכירים
257407653762768Selfemployedעצמאים

תלויים 6566144157176153Dependentגמלאות beneifts
ועצמאיט) employees)(שכירים 8c self

employed)
שיקוםג

2663382*6377393Rehabilitation'
' Includes beneift claims also for third child. 2 Since IV 1962,
incl. also accidents in establishments paying beneifts for work
casualties (according to §38b' of the National Insurance Law).
3 Since September 1970, includes also rehabilitation ofwidows.

1962 באפריל החל 2 השלישי. לילד תביעות גם כולל 1

בעצמם משלמים אשר במפעלים שאירעו תאונות גם נכללות
לאומי). ביטוח לחוק 38ב' סעיף (לפי בעבודה פגיעות עבור

אלמנות, שיקום גם בולל 1970 מספנומבר 3
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לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,  כ"ד/3. לוח
מימון סוג לפי

Table xxix/3.  Income, expenditure and balances of the national
insurance institute, by type of financing

1973/74 §1972/73 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56

INCOME  TOTAL
To National Insurance branches
From collection by the
National Insurance law

Government participation by
the law

Interest, linkage differentials
and miscellaneous

Provision of Government and
Jewish Agency to noncontri
butory payments

To equalization fund
Thereof: collection by the
Army Reserve Service Law*

EXPENDITURE  TOTAL
By the National Insurance law
Noncontirbutory allowances
and provisions

By the Army Reserve Service
Law

Current balance
Surplus of collection over be
neifts by the law

Surplus of institute's income
over benefits by the law

Cumulative surplusnational
insurance

Total damage rate
Contirbutory damage rate

INCOME TOTAL
To National Insurance branches
From collection by the law
Government participation by
the law

Interest, linkage differentials
and miscellaneous

Provisions of Coyernment and
Jewish Agency to noncontri
butorypayments

Income to equalization fund
EXPENDITURE  TOTAL
By theNational InsuranceLaw
Noncontributory allowances
and provisions

By the Army Reserve Law

אלפי
45,340
38,707
37,383

ל'י
141,936
132,924
103,733

404,462
375,790
250,337

1,415,599
1,141,967
820,620

IL. thousand
4,041,330 2,435,157
3,388,240 2,026,213
1,513,000 1,291,056


8,98022,68447,38172,50091,000

1,32420,21192,769273,966662,6571,784,240


13,551109,107177,404306,990

6,633
5,078

9,012
7,954

15,121
12,396

164,525
173,725

1231,542
258,823

1346. 100
307,000

14,781
9,781

76,905
68,084

222,409
194,794
13,551

739,568
487,739
109,107

1,106,173
810,574
177,404

1,834,350
1,243,360
306,990

284,000 118,195 142,722 14,064 8,821 5,000

269,640 480,482

2,144,880 1,215,639

6,230,000 4,270,606

Rates
45.3
82.2

45.4
62.8

Percentages
100.0 100.0
S3.8 83.2
37.4 53.0
2.3 3.0

44.1

9.2

27.2

7.3

332,881

§656,228

2,153,000

§52.2
59.4

100.0
80.7
58.0
3.3

19.4

7.7

65,543

180,996

847,000

§55.0
74.8

100.0
92.9
64.4
5.6

22.9

3.4

35,649 27,602

64,840 28,926

268,000 45,000

שיטוריט
§54.2 32.6
65.6 26.2

אחוזים
100.0 100.0
93.6 85.4
73.1 82.5
6.3 

14.2 2.9

14.66.43.711.69.57.0
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
66.288.587.665.973.367.8

6.114.816.016.7

15.5 10.7 19.3 6.3 11.5 33.8

הכל סך  הכנסות
הלאומי הנימוח לענפי

הביטוח הוק לפי מגבייה
הלאומי

החוק לפי הממשלה השתתפות

הצמדה הפרשי ריבית,
ושונות

הממשלה הקצבות
היהודית והסוכנות

לתשלומים
לאגגייתיימ
השוואה לקרן

שירות וזוק לפי גבייה מזה:
2 מילואיט

הכל סך  הוצאות
הלאומי הביטוח חוק לפי

ותוספות הקצבות
לאגבייתיות

מילואיט שירות וזוק לפי

השוטף העודף
גמלאות על גבייה עודף

החוק לפי
על המוסד הכנסות עודף

הוק לפי הגמלאות
ביטוח  המצטבר העודף

לאומי

הכללי הנזקים שיעור
הגבייתיים הנזקים שיעור

הכל סך  הכנסות
הלאומי הביטוח לענפי

חוק לפי מגבייה
הממשלה השתתפות

ההוק לפי
הצמדה הפרשי ריבית,

ושונית
הממשלה הקצבות

היהודית והסוכנות
לתשלומים

לאגבייתיים
השוואה לקרן הכנמות
הכל סך  הוצאות
הלאומי הביטוח חוק ל5י

גבייתיות לא ותוספות קנבאות

מילואים שירות חוק לפי
נ Total income is lower than contributions, because in these
years interest was negative (was paid). * From April 1970
Inch defence levy.

הריבית שנים שבאותן מפני מהגבייה נמוך ההכנסות כל סך 1

כולל .1970 באפריל החל 2 (שולמה). שלילית היוה
התגוננות. היטל
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ועודף הוצאות הגגסות,  ושאירים זקנה  כ"ד/4. לוח
Table xxiv/4.  Old age and survivors  income, expenditure and balance

IL. thousand לי אלפי

1955/561960/611965/661970/71§1972/731973/74

הכל סך  23,19588,361243,836652,9571,072,1601,902,982INCOMEהכגסות  TOTAL
לאומי לביטוח :23,19588,361232,250582,806946,2181,689,310Thereofמזה: to National Insurance

לגבייה :22,16467,162141,770334,372473,586547,000Thereofמזה: to collection
הכל סך  32038,11393,836281,518469,661779,236EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

הלאומי הביטוח חוק לפי 32038,11382,250211,367343,719566,164Thereof:byמזה: the National Insurance law
שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גבייה 21,84429,04959,520123,005128,86719,164Surplusעודף collection over pension by
הלאומי הבטוח חוק theלפי law

עלגמלאות הכנסות 22,87550,248150,000371,438602,4991,123,146Surplusעודף income over benefits
הבולל הנזקים 43.143.840.9Total§38.5§43.1§1.4שיעור damage rate

הגבייתיים הנזקים 1.456.758.063.272.7103.5Contributoryשעורי damage rate

הקצבה וסכום ושאירים זקנה גמלאות מקבלי  כ"ד/5. לוח
Table xxiv/5.  Receivers of old age and survivors pension and amounts of

allowance

1955/561960/611965/661970/711972/73.1973/74

תקציבית) שנה גל (בתחילת Receiversמקבלים1 1 (at beginningofeach budget year)
 ושאירים 62,241109,365176,696209,791227,647OLDזקנה AGE AND SURVIVORS 

הכל TOTALסך
הכל 54,915זקנהסך 90,188140,077165,285178,776Old age  total

חוק 46,665לפי 75,388115,283137,240148,110By the law
חוק לפי 8,250שלא 14,80024,79428,04s30,666Not by the law

הבל 7,326שאיריםסך 19,17736,61944,50648,871Survivors  total

 סוציאלית 634,08579,89598,895109,689SOCIALהטבה BENEFIT  TOTAL
הכל סך

הבסיסית הקצבה בלסכו0 שוטפים 2מחירים Amountי) ofbasic allowance (at current prices in IL.)

To single 164.10 111.00
To single + 1 dependent 246.15 166.50
To single + 2 dependents311. SO 210.90
To single + 3 dependents 377.45 251.60
Single + social benefit 225.60 160.00

Rate of amount of basic allowance for single
At 1970/71 prices (IL.)
As percent of average wage

103.12
13.7

§87.39
11.9

As percent of welfare quota 3 96.0 §85.4

Rate of basic allowance to single plus social beneift

82.55
123.75
156.80
187.05
118.55

82.55
§11.7

§91.7

51.95
77.95
98.70
117.75
70.65

63.93
10.3

41.25 34.65
61.85 52.00
78.30 65.85
93.40 78.55

ליחיד
תלויימ 1 + ליחיד
תלויים 2 + ליחיד
תלויים 3 + ליחיד

סוציאלית הטבה + יחיד
ליחיד הבסיסית הקצבה שיעור

72.03
15.9

73.60
20.4

85.0 115.0 

(ל"י) :ל/1970 במחירי
עבודה משבר כאחוז

ממוצע
3 הסעד ממכסת כאחוז

סוציאלית ד&נה בתוספת ליחיד הבסיסית הקצבה שעור
(ל"י) 1970/71 86.94במחירי  118.55§125.97141.8At 1970/71 prices (IL.)

עבודה משכר 14.0כאחוז  16.8§17.118.1As percent of average wage per
שכיר למשרת employeeממוצע post
ג הסעד ממכסת IIגאל™ 6.0  §126.4§123.1131.9As percent of welfare quota 3

1 ■Only the entitled to allowance without dependents, for whom
supplements are paid, are counted. 2 Amount of beneift
is for October of each year. 3 Based on national insurance
allowance and welfare quota at current prices.

ש:ה. כל אוקטובר לחודש היא הקצבה גובה 2 לקצבה.
הסעד ומגסת הלאומי הביטוח קצבת בסיס על מחושב 3

שוטפים. במחירים
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ועודף הוצאות הכנסות,  אימהות  כ"ד/6. לוח
Table xxiv/6.  Mafernify  income, expenditure and balance

1955/661960/611965/661970/71§1972/73.1973/74

הכל סך  7,11811,82423,42442,28052,27544,844INCOMEהכנסות  TOTAL

לאומי לביטוח :7,11811,82423,36642,20231,52039,721Thereofמזה: to National Insurance
לגבייה :7,01211,20722,84044,40561,79271,400Thereofמזה: to collection

הכל סך  4,27810,38427,21051,11680,024116,972EXPENDITUREהוצאות TOTAL

חוק לפי :4,27810,38427,15251,03879,269111,849Thereofמזה: by the law
שוסף Currentעודף balance

לפי גמלאות על גבייה 2,8341,1134,3126,63317,47740,449Collectionעודף surplus over benefits
byחוק the law

גמלאות על הכנסות 2,8401,4403,7868,83627,74972J2SIncomeעודף surplus over beneifts
הבולל הבזקים 60.187.9116.2120.9153.1260.8Totalשיעור damage rate

הגבייתייט הנזקים 61.090.1118.9114.9128.3156.7Contributoryשיעור damage rate

לידה ודמי לידה מעגקי מקבלות  כייר/7. לוח
Table xxiv/7.  Receivers of birth grants and maternity benefits

1955/561960/611965/661970/71§ 1972/73.1973/74
■ 

Receiverמקבלות

הכל סך  לידה 49,928מענקי 43,34260,76777,76685,80992,703BIRTH GRANTS  TOTAL

 לידה דמי 13,118מקבלות 30,606MATERNITYנ8,73517,22524,84328,750 BENEFITS
הכל RECEIVERSסך  TOTAL

שבירות :13,13221,03025,270Thereofמהן: employees
קיבוץ 1,6912,1982,120Qibbuzחברות and Cooperative
שיתופי Moshavומושנ members

132עצמאיות ו ,,,445638650Selfemployed
מושב 3,127חברות j1,957977710Moshav members

Amountofpensions (at current pirces af 11") בל''י) שוטפים (מחיריט הגמלאות סכום

57.5107.0256.0320.0510.0704.0BIRTH GRANTS  TOTAL
25.040.075.0100.0150.0200.0Baby's gear
32.567.0181.0220.0360.0504.0Mother hospitalization

2.544.237.6912.0415.50183.5Maternity beneifts  weekly
average

הכל סך  לידה מענקי
לנולד ציוד

ליולדת אשפוז
ליום לידהממוצע דמי

Beneifts as pecrent of the average wage per employee לשגיר הממוצע מהקבר כאחוז הג8לאות

BIRTH GRANTS  TOTAL
Thereof: baby's gear

Maternity beneifts

33.841.250.745.554.658.6
14.715.414.914.216.116.6
44.848.345.751.349.845.8

הכל לידהסך מענקי
לנולד ציוד ג!זה:

לידה ד8י

< Total claims approved in the branches during the year, there
fore there is no break down by status; data for the previous years
relate to the total bedeifts paid during the year.

אין לכן השנה, במשך בסניפים שאושרו תביעות הכל סך 1

מתייחסים הקודמות לשנים הנתונים מעמד; ל51י התנלגות
השנה. נמשך ששולמו הקצבות הכל לסן
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IL. thousand

ועודף הוצאות הכנסות, ילדים, בגין קצבאות  כ"ד/8. לוח
Table xxiv/8.  Large family allowances, income, expenditure and balance

לי אלפי

1960/611965/661970/71§1972/73.1973/74

הכל סך  הכנסות
לאומי לביטוח מזה:

8,48565,890250,290400,241649,715INCOME  TOTAL
8,48565,890236,832372,434572,057Thereof: to National Insurance

גבייה :5,45756,626202,884796,643396,000Thereofמזה: collection
הכל סך  7,85952,495172,891308,916513,164EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

חוק לפי :7,85952,495159,433281,109435,506Thereofמזה: by the law
שוטף Currentעודף balance

חוק לפי גמלאות על גבייה 2,4024,13143,45113,53439,506Surplusעודף collection over beneifts by the
law

גמלאות על הכנסות 62613,39577,39991,325136,551Surplusעודף income over beneifts
הכולל הנזקים 92.679.769.177.279.0Totalשיעור damage rate

הגבייתיים הנזקים 144.092.778.694.8110.0Contributoryשיעור damage rate

לשכיר, הממוצע מהשכר כאחוז והקצבה ילדים בגין קצבאות מקבלי  כ"ד/9. לוח
במשפחה הילדים מספר לפי

Table xxiv/9.  Receivers of large family allowances and the allowance as
percent of average wage per employee, by number of children in family

Numberof children in the family 1973/74 §1972/73 1970/71 1965/66 1960/61 במשפחה ילדים

Numberof children for whom the allowance is paid קצבה משתלמת בגינם הילדים מספר

הכל סך
ילדים! 13

87,000646,490853,1101,779,3901,797,855TOTAL
473,000619,630600,000600,00013 children'

ילדים מרובות משפחות 87,000173,490233,4801,179,3901,197,855Childrenילדי of large families

ילדים2 מרובות משפחות Numberמספר of large families2

הכל סך
ילדים 3

42,30867,52889,761120,215173,027TOTAL
23,51570,9653 children

417,13721,70830,93635,80239,2404

512,60116,43020,22621,76622,6045

67,79912,51415,06115,32015,4466

73,3098,52110,30310,35110,5467

81,0614,8446,6276,6706,7858

92872,1743,6083,6533,8269

10808661,6891,7281,73910

111929765967270111

121515437640342412

3 20276335751Splitallowancesפיצולים 3

Family allowance.. as percent of average wage per employee post שכיר למשרת הממוצע מהשכר כאחוז * למשפחה הקצבה
1.81.82.22.51_1ילד child

ילדים 23.64.34.35.02 children
35.36.87.58.63

42.37.411.213.915.44

55.09.815.620.622.55

68.112.320.027.029.36

711.515.124.432.935.6 7

'j Data on employees' children are estimated from the compre
htnsive details of annual payments; see note in the introduction.
 1. Octoberof each year. 3 Allowance paid forone insured
person to more than one receiver. 4 The allowance in
c'hdes : Employees Children's allowance, Large FamilyAllow ■

ance and Special Large "ramily Allowance.

התשלומים היקף לפי אומדן הם שבירים ילדי על הנתונים 1
לאוקטובר הם הנתונים 2 במבוא. הערה ראה השנתי,
מבוטח בגין המשולמות קצבאות 3 שנה. כל של
כוללת: הקצבה * אחד. מקבל מאשר ליותר אחד
וקצבת ילדים מרובת משפחה קצבת עובדים, ילדי קצבת

צבא. יוצאי
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ועודף הוצאות הכנסות,  עבודה נפגעי  כ"ד/10. לוח
Table xxiv/10.  Work casualties  income, expenditure and balance

IL. thousand לי אלפי

1955/561960/611965/661970/71§1972/73♦1973/74

הכל סך  8,39424,25454,367121,66922r,891353,865INCOMEהכנסות TOTAL

לאומי לביטוח :8,39424,25453,995119,239218,363348,166Thereofמזה: to National Insurance
לגבייה :8,20719,90739,10186,133151,646178,300Thereofמזה: to collection

הכל סך  ג ■5,18312,01833,26969,856109,856134,412EXPENDITUREהוצאות  TOTAL
חוק לפי :5,18312,01832,89767,426106,328128,713Thereofמזה: by the law

שוטף עודף
גמלאות על גבייה 3ודף

חיק ל8י
3,0247,8896,20418,70745,31849,587

Current balance
Surplus collection over beneifts by the
law

גמלאות על הכנסות עודף
הגולל הנזקים שיטור

3,211

61.7

12,236

§49.6

21,098

§61.2

51,813

§57.4

112,035

49.5

219,453

38.0

Surplus income over benefits

Total damage rate
הגבייחיים הנזקים 63.260.484.178.370.172.2Contributoryקיעור damage rate

* Incl. beneifts (on account of the treasury) by the Border
Casualties Law  1956. Since 1969/70 beneifts include pensions
to casualties ofhostile actions.

לנפגעי הגמלאות חוק לפי האוצר) (ע''ח תשלומים גולל 1

גמלאות בוללים התשלומים ב1969/70 החל .1956  ספר
איבה. פעולות לנפגעי

עבודה נפגעי גמלאות  כ"ד/11. לוח
Table xxiv/1 1 . Work injury benefits

'1973/74 §1972/73 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56

Days for which beneifts were paid 
thousands

Disability allowances recipients

Dependent allowances recipients

1,268 1,360 1,112 880

4,797 5,510 4,532 2,695

635 355

1,858 1,710 1,480 891

Amount of beneifts

} 1,165 1,100{

הגמלאות סגום

דמי שולמו שטבורמ יג!י0 ■

פגיקהאלפים
נכות קצבאות מקבלי

תלויים קצבאות מקבלי

(ל"י) ליום פגיעה דמי 5.009.0013.7537.5037.5037.50Maximuminjurybeneiftsמקגינןום perday (11")

(לי) ליוס פגיעה דמי 4.405.6S9.4615.5920.3423.31Averageממוצע injury beneifts per day (IL.)
(ל"י בבותתמידיתממוצעת קצבת

1 ל1זודש)


102.30159.35278.00402.46Average permanent disability
allowances (IL. per month)

twoבאןזוו ליום פגיעה דמי ע
שניר למשרת הממוצע 2כו

78.065.058.067.665.362.0Average daily injury beneift as per
centof average wages per employee
pest
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* כלכלי ענף לפי עבודה, נפגעי  כ"ד/12. לוח
Table xxiv/12.  Work casualties, by economic branch 1

Economic branch^ 1969/70 1968/69 41965/66 M960/61 31955/56 2 כלכלי ענף

ALL BRANCHES
Agriculture, forestry and ifshing
Mining and quarrying
Manufacturing
Building
Electricity, water and sanitary services
Commerce and ifnances
Transport and communicatio n
Services
Other and not known

Total

73,887

6,506
1,025

32,359
7,940
728

3,941
6,158
13,950
1,280

70,784
6,818
1,068

30,524
7,739
678

3,758
5,882
13,223
1,094

68,860
6,400
999

29,590
10,229
1,100
3,377
5,519
10,884

762

הכל סך
52,764
6,319
963

21,889
6,382
1,325
1,983
3,259
7,650
2,994

הענפים כל
ודיג ייעור חקלאית,

ומחצבות מכרות
חרושת
בנייה

סניטציה ושירותי מים חשמל,
ופיננסים מסחר
וקשר העגורה

שירותים
ידוע ולא אחר

employeesThereofמזה:שכירים

הענפים 29,19949,53262,34362,50565,655ALLכל BRANCHES
ודיג ייעור 3,3735,1064,8024,6994,724Agricultureחקלאות, ,forestry £ ifshing

ומחצבות 6179609891,0231,018Miningמכרות and quarrying
11,28421,08227,37927,58229,475Manufacturingחרושת
3,3886,1989,7107,2967,422Buildingבנייה

סניטציה ושירותי מים ,1871,2451,089663728Electricityחשמל, water and sanitary services
ופיננסים 7101,6332,4572,5202,680Commerceמסחר and ifnances
וקשר 2,3122,9774,7984,9275,171Transportתעבורה and communication

2,7487,44210,52012,70113,404Servicesשירותים
ידוע ולא 4,5802,8895991,0941,033Otherאחר and not known

1 Incl. fatal injuries. 2 See introduction. 3 Data
relate to employees only; selfemployed have been included
since July 1957. * Data have been revised after correcting
the data for deceases.

הנתונים 3 מבוא. ראה 2 מוות. תאונות בולל 1
1957 ביולי החל בלבד, לשכירים מתייחסים
מתוקנים המספרים 1 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

Result of accident 1969/70 1968/69 21965/66 21960/61 11955/56 התאונה תוצאות

TOTAL
Death
Permanent disability
Temporary disability

Total הכל סך
הכל 52,76468,86070,78473,887סך

64146118168מוות
עבודה כושר של תמידי 1,2671,7552,1092,259איבוד
עבודה כושר של זמני 51,43366,95968,55771,460איבוד

שכיריפ :nmemployeesThereof:

הכל 29,19949,53262,34362,50565,655TOTALסך
7256120103155Deathמוות

עגודה כושר של תמידי 1,0451,1791,5221,8692,019Permanentאיבוד disability
עבודה כושר של זמני 28,08248,29760,70160,53363,481Temporaryאיבוד disability

/1*'See notes 3 and * to Table XXIV12. כ'ד/12. ללוח ן4 נ הערות ראה 21
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חומרה, ושיעורי שכירים עבודה גפגעי של תכיפות שיעור*  כ"ד/14. לוח
סיכון ענף לפי

Table xxiv/14.  Frequency rates of work casualties of employees and
severity artes, by irsk branch

1 סיכון 1955/561960/611965/661968/691969/70Riskסנף branch'

נפגעיב  תכיפות 1,000עובדי£ל1,000שיעורי workersFrequency rates  casualties pet

הכל סך  מוות 0.150.120.170.140.19FATALתאונות ACCIDENTS  TOTAL

ודיג ייעור ,0.220.070.170.040.13Agircultureהקלאוח, forestry and fishing

0.150.140.170.130.14Manufactuirngהרושת

ומחצבות 0.671.330.681.250.50Miningמכרות and quarrying

0.160.040.310.260.46Buildingבנייה

ופיננסים 0.100.160.090.080.12Commerceמסחר and ifnancing

וקשר 0.270.220.300.140.31Transportתעבורה and communications

ושירותי מים חשמל, ,0.080.070.120.140.18Servicesשירותים, electricity. water and sanitary
servicesסניטציה

הכל סך  אחרות 71.999.899.783.081.9OTHERפגיעות CASUALTIES  TOTAL

ודיג ייעור ,53.459.574.962.960.2Agircultureהקלאוח, forestry £ ifshing

נ131.7173.1166.1140.2חרושת 37.2Manufacturing

ומחצבות 211.3324.7254.5259.5258.3Miningמכרות and quarrying

Iבנייה 11.2137.0156.0114.0107.3Building

ופיננסים 23.045.341.436.137.2Commerceמסחר and financing

וקשר 108.0147.7117.198.295.2Transportתעבורה and communication

מים השמל, ,24.650.451.847.647.7Servicesשירותים, electircity, water and sanitary
סניטציה servicesושירותי

TOTAL

Agriculture, forestry £ ifshing

Manufactuirng

Mining and quarrying

Building

Commerce and ifnancing

Transport and communication

לשכיר בממוצע עבודה מתאונות בתוצאה שאבדו ימים  הומרה שיעורי
Severity rates  days lost as a result of accidents  average per employee

הכל סך
ודיג ייעור הקלאות,

חרושת

ומחצבות מכרות

בנייה

ופיננסים מסתר

וקשר הענורה

Services, electricity, water and sanitary
services

4.24.44.34.54.4

3.82.73.83.93.7

5.96.86.15.95.4

15.220.712.823.315.9

5.75.97.27.37.7

1.92.4§2.11.92.3

8.37.0§5.64.75.9

43.3.ג2.6§1.92.5 מים חשמל, שייותיס,
סניטציה ובירותי

< See introduction. מבוא. ואה 1
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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 תכוגות

Table xxiv/15.  Families in the care of social welfare bureaux, by municipal
status, characteristics of family head and type of assistance

העזרה סוג
Type ofAssistance

הכל ללאחומריתכלכליתסך טיפול
Totalחומרית עזרה Carewithoutאחרתקבועה

RegualrOther
Economicmaterialmaterial

assistance

1955/5669,6713214425,3501955/56

1960/6196,695
A 1

26,918
1

30,82438,9531960/61
1965/66116,38335,21728,86252,3041965/66
1971/72134,91528,03766,71940,1591971/72

1972/73  TOTAL 41,154 74,369 29,791 145,314 | הכל סך  1972/73

Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux
NonJewish localities

93,64819,05847,66326,927
34,1346,58521,2156,334
8,6151,6433,7073,265
907195472240

8,0102,3101,3124,383

מוניציפאלי מעמד
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוחזקות לשכות

לאיהודיים "שוגים

Characteristics o f family head המשפחה ראש תבונות

היישובים Allבל localities
חדשות 25,3215,1459,24310,933Newמשפחות families

Ageגיל
19 2,2223511,023848Upעד to 19
203416,2354,2445,9776,0142034
35^425,7286,73011,7067,2923544
435426,5447,62711,9956,9224554
556428,6527,92712,9997,6765564
65+45,9332,86230,66912,40265 +

יהודיים יישובים :Thereofמזה: Je wish
localities

הכל 137,30427,48173,05736,76aTOTALסך

חדשים עוליפ :4,2017122,1331,356Thereofמזה: new immigrants

לידה Continentיבשת of birth
1 ,10,9922,6374,3304,025ישראל Israeli

>37,1357,96119,7789,396אסיה Asia
52,43511,99628,42012,019Afircaאפריקה

36,7424,88720,52911,326EuropeAmericaאירופהאמריקה

l Incl. nonJewish families in mixed towns. מעורבות. בערים לאיהודיות משפחות כולל 1
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לפי הסע!/ מלשכות למחיה כלכלית עזרה שקיבלו משפחות  כ"ד/16. לוח
* שונות תכונות

fable xxiv/ 1 6.  Families receiving material assistance for subsistence from
welfare bureaux, by various characteristics 1

Familiesמשפחות

£ Jewishיהודייםיישובים1 localities
המחוז byלעי districtr g

?.>'
o £ E.s _c? 3

a a

2 £ |^1|I6*< sPa tsi 5£ 3iJH/r o
n f111'=£

£< |~1\
r■ 5e 1/r c

r> O

a

r {3
an

מוחלטיםמספר numbeיט rs0 1u teAbs

1971/7239,20830,06127,9379,11511,3767,4462,1241971/72
1972/7349,83431,60729,1419,99111,7777,3732,4661972/73
1973/7457,44333,69530,81310,28312,9357,5952,8821973/74

entaםאחוזי gesPer c

הכל סך  1973/74100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01973/74  TOTAL
בשנה שנוספו משפחות :21.020.821.521.718.323.4Thereofמזה: families added last year

האחרונה
מוניציפאלי Municipalמענוד status

62.962.166.971.775.945.110.4Municipalitiesעיריות
מקומיות 26.728.125.618.418.148.055.9Localמועצות councils
אזוריות 6.56.36.79.94.16.91.6Regionalמועצות councils
מוחזקות 3.93.50.8לשבות


1.9

32.1Supported bureaux
המשפחה Sizeגודל o f family

וזוגות 32.544.144.240.845.347.342.7Singleבודדים and couples
נפשות 3528.824.124.323.326.921.420.835 persons
נפשות 6822.417.917.819.217.017.020.168 persons
נפשות 9+14.611.211.014.08.111.613.89+ persons

אחרים2 ונספחים 1.72.72.72.72.72.72.6Parentsהורים and other
dependants2

הנזקקות Typeמהות of need
1.63.23.15.12.12.05.0Oldזקנה age

כרונית מחלה או 46.443.843.332.849.746.546.9Invalidityנבות or chronic disease
5.64.54.15.23.34.17.8Blindnessעיוורון

נפש 8.48.08.37.49.18.14.8Mentalמחלת illness
ילדים סם 10.310.19.410.88.78.717.6Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניתן 6.24.95.06.63.45.44.0Cannotלא be placed at work
יחסית וכה ננ 13.314.515.319.713.312.85.8Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeלגודל of family

8.211.211.512.410.412.48.1Otherאחרת
קיום ות Additionalמקור sources

יש) (אם forנוספים subsistence(if any)
אחר קיום מקור 60.751.852.450.253.154.345.5Noללא additional source

ו/או המשפחה ראש 1ענודח
26.727.825.728.729.114.6Workof family head a/o

1wifeאשתו
חודשיות 4.84.94.94.55.63.5Monthly<39.3קצבאותוגמלאות grants 8c pensions
ומקרובים מבנים I9.68.19.67.96.525.9Supportתמיכה by children or other

relativesאתרים
אחרים2 *7.16.89.65.84.510.4Otherמקורות

1 See deifnitions in introduction. 2 Incl. not known.
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גודל לפי הסעד, מלשכות למחיה כלכלית עזרה שקיבלו המשפחות  כ"ד/17. לוח
אחרות ותכונות המשפחה

Table xxiv/17.  Families receiving material assistance for subsistence from welfare
bureaux, by size of family and other characteristics

במשפחה >נפשות in familyPerson

הבל1 סך
IS

Total'
35689+Hi

£ f11
a

םמוחלטמספרים
ersnumbAbsolute

1971/7230,06113,4066,0574,9183,5401971/72
1972/7331,60713,4486,9725,3393,5701,0081972/73
1973/7433,69514,3267,8045,8223,6.598811973/74

TiriKיםent agesPerc
הכל סך  נ1973/74100.044.124.117.911.22.7 973/74 TOTAL

הנזקקות Typeoמהות f need
Iזקנה 00.071.59.89.04.94.8Old age

גרונית מחלה או 100.051.120.816.38.92.9Invalidityנכות or chronic disease
100.046.921.116.810.64.6Blindnessעיוורון

נפש 100.055.420.414.05.64.6Mentalמחלת illness
ילדיט עם 100.036.942.416.13.41.2Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניתן C16.611.51.5Cannot.100.046.424לא be placed at work
לגודל יחסית נמוכה 100.019.723.727.428.01.2Incomeהכנסה low in relation to size of

familyהמשפחה
100.034.930.020.711.13.3Otherאחרת

הכנסה בעלות 14.56.714.722.937.46.4Percentאחוז in low income in relation
המשפחה לגודל יחסית toנמוכה sizeof family

בגלל הנזקקות 43.652.038.840.835.948.0Percentאחוז in need due to invalidity
כרונית orנכות/מתלה chronic disease

נוספים קיומ Additional,מקורות sources for
יש) subsistence(אמ (if any)

אחר קיומ מקור 100.061.920.210.84.72.4Noללא additional source
ו/או המשפחה ראש 100.014.928.730.725.10.6Workעבודת of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות 100.041.623.023.110.51.8Monthlyקצבאות grants and pensions
קרוביט או מבנים 100.036.929.416.68.58.6Supportתמיכה by children or relatives

אחרים Other.100.036.727.919.610.35.5מקורות

אחר קיום מקור ללא Percent;51.872.643.531.321.945.9אחוז with no additional source

כלגלית עזרה המקבלות Percent,43.744.942.544.546.047.8אחוז receiving economic assi
השנה כל stanceבמשך during the whole year

כלכלית עזרת המקבלות *55.077.245.234.424.649.2אחוז Percent receiving economic assi
מקור ללא השנה כל stanceבמשך during the whole year

אחר withקיום no additional source for
subsistence

.1 Incl. size of family not known. ידוע. לא משפחה גודל כולל 1
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שנת לפי הסעד, מלשכות למחייה כלכלית עזרה שקיבלו המשפחות  כ"ד/18. לוח
אחרות ותכונות ללשכה הראשונה הפנייה

Table xxiv/18.  Families receiving material assistance for subsistence from welfare
bureaux, by year of first application and other characteristics

ללשגה ראשונה פנייה t\vo
licationYear of ifrst app

הכל1 סך
Total■

195519611966עד
1 |Q7|

1954196019651970

מוחלטיט מספרים
numbersAbsolute

1971/7230,0612,7764,1958,751 7,1113,7391971/72
1972/7331,6072,1674,0308,567 6,9047,3231972/73
1973/7433,6951,9993,7847,970 6,66110,9621973/74

entageיםאחוז sPerc
הכל סך  1973/74100.06.412.125.4 21.234.91973/74  TOTAL .

הנזקקות הות 9Type 0f need
100.04.88.426.0זקנה 14.846.0Old age

כרונית מחלה או 100.07.713.025.3נכות 21.732.3Invalidity or chronic disease
100.011.714.823.6עיוורון 31.718.2Blindness

נפש 100.08.414.926.2מחלת 22.727.8Mental illness ך
ילדים עם 100.04.09.330.2אלמנה 19.636.9Widow with children

בעבודה להשמה ניתן 100.05.212.625.1לא 26.430.7Cannot be placed at work
לגודל יחסית נמוכה 100.04.212.124.9הכנסה 21.237.6Income low in relation to size of

familyהמשפחה
100.02.27.021.1אוורת 13.356.4Other

ומחלד נכות בגלל הנזקקות 43.854.849.045.0אהוז 46.241.9Percent in need due to invalidity or
chronicכרונית disease

נוספים קיום Additionalנוקורות sources for
יש) subsistence(אם (if any)

אחר קיום מקור 100.06.111.225.1ללא 20.237.1No other source for subsistence
ו/או משפחה ראש 100.06.514.725.7עבודת 24.328.8Work of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות 100.08.414.523.9קצבאות 24.728.5Monthly grants or pensions
ומקרובים מננים 100.08.211.526.4תמיכה 20.933.0Support by children or other

relativesאחרים
אחרים 100.04.38.626.5לקורות 14.546.1Other

אהד קיופ מקור ללא 51.849.547.951.3אחוז 49.955.4Percent with no additional
source for subsistence

המשפחה Sizeגודל of family
וזוגות נגודרים 00.07.311.424.3 19.137.9Single and couples
נפשות 35100.05.610.125.9 18.340.135 persons
נפשות 68100.05.513.727.0 24.829.068 persons
נפשות 9+100.05.316.726.3 29.522.29+ persons

אתרים ונ6פתים 00.07.412.325.2נהורים 23.931.2Parents and other dependants

נפשות 9 + עם המשפחות 11.29.315.411.5אחו! 15.57.1Percent families with 9+ persons

Incl. year of application not known. ידועה. לא פנייה שנת V}"0 1
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של ולנוער לילד השירות ע"י לביוג מחוץ המסודרים הילדים  כ"ד/19. לוח
הסעד משרד

Table xxiv/19.  Children placed away from home by the department of
child and youth care of the Ministry of Social Welfare

January of each year שנה כל ינואר

המחוז לפי יהודיים יישובים
Jewish localities by district

i.{
^ _

r ק

IIIifll הכל סך
Total

הכל סך
Total

1drםילדי enChi
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

197210,73010,5872,2044,4253,9581431972
197312,21112,0482,5274,8344,6871631973
197412,90212,6802,7195,0474,9122221974

Percentagesאחוזים
הכל 1974100.0100.0100.0100.0100.0100.01974סך  TOTAL
מוניציפאלי 1Municipalמעמד status

S29.3Municipalities.52.653.061.061.939עיריות
מקומיות 29.129.018.222.341.931.1Localמועצות councils
אזוריות 14.014.317.69.817.0Regionalמועצות councils

וסידורים מוחזקות '4.33.73.2לשכות 6.01.639.6Supported bureaux and country
wideארציים placements

שוטפים) מחירים  ל"י (אלפי הוצאות
prices)and at current(IL. thousndit ureExp e

19722,8002,7755601,1501,065251972
19733,3803,3568041,2541,298241973
19745,5665,526,3312,035 12,160401974

הסעד משרד במימון למפגרים במעונות החוסים  כ"ד/20. לוח
Table xxiv/20.  Inmates of institutions for retarded children financed by the

Ministry of Social Welfare
January each year שנה כל ינואר

משפתות
אומנות
Foster
families

מעונותמעונות
פרטייםציבוריים
PublicPrivate

institutiinstituti
ionsons

מעונות
ממשלתיים
Govern
ment

instituti
ions

הכל סך
Total

1972
1973
1974

During :1973
I'\ew inmates
Returned home
Deceased in institutions

Inmates
167 1,420
147 1,449
157 1,448

482
592
642

חוסים
1,325 3,394
1,354 3,542
1,378 3,625

250 88 61 399
118 18 11 147
78 17 20 115

שוטיפים) מחירים ל'י (אלפי הוצאות

1972
1973
1974

:1973 במשך
שסודרו חדשים

לביתם יצאו
במעונות נפטרו

at current prices)(IL. thousandtu reExpend!
19721,490760195470651972
19731,746932264490601973
19742,6461,191489912541974
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ובידור תרבות שיריתי "ה. כ פרק

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

מתקב קולנוע כרטיסי מכירת על נתונים
מהעיריות וכן המקומי, השלטון מאוצר לים

המקומיות. והמועצות

וספרים ספריות

סקר על מבוססים כ"ה/4 בלוח הנתונים
לסט המרכזית הלשכה ידי על שנערך ספריות

.1973 בשנת טיסטיקה

של מאורגן אוסף תינה ציבורית ספרייה
המשרת אחר ספרותי וחומר עת וכתבי ספרים
של מיוחדות קבוצות או הרחב הציבור את
בבתי חולים חיילים, ילדים, כגון: משתמשים,

ומד'. חולים
הציבו הספריות על נתונים נמסרים בלוח
ומועצות המקומיות הרשויות בבעלות ריות

הפועלים.
שהינן שירות, נקודות על הם בלוח הנתונים
הרחב לציבור ישיר שירות המספקת ספרייה כל
ובין עצמאית היא אם בין  מיועד במקום
יחידה המהוות ספריות ממערבת חלק היא אם
איפוא, מוגדרות, שירות בנקודות אחת. מינהלית
ומניפים. מרכזיות ספריות עצמאיות, ספריות

אחת, שירות כנקודת נחשבת ניידת ספרייה
שהיא (תחנות) המקומות למספר, לב שיב בלי

בהם. מבקרת

פעם נספר יישוב כל ביישובים. ספריות קיום
פועלות אם גם המתאימה, בקבוצה בלבד אחת

אחת. מספרייה יותר בתחומו

כדי לספרייה שנרשם אדם רשום: קורא
אם בין  אחר ספרותי חומר או ספר לשאול
לאו. אם ובין הספרייה בשירותי משתמש הוא

לשאלון שענו 544 (מתוך ספריות 537
רשומים. קוראים ,על פרטים מסרו הסקר)

מוסיאונים
נת כ"ה/1) (לוח .המוסיאונים על הנתונים

עצמם. המוסדות מן קבלו

קולנוע בתי
ידי על סופקו סרטים יבוא על הנתונים

הפנים. משרד
מקומות הקולנוע, בתי מספר על הנתונים
כ"ה/3) (לוח בקולנוע והביקורים הישיבה
על שנערך קולנוע" בתי "סקר על מבוססים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי

הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
כולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
נכ לא עונתית. הפתוחים קיציים קולנוע בתי
(אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע בתי ללים
סרטים והקרנת כרטיסים) בהם נמכרים אבו
שאין וכדו', במועדונים במוסדות, ספר, בבתי
קולנוע ובתי הרחב, לקהל כרטיסים מכירת בהם

השנה. כל במשך פעלו שלא

הישיבה מקומות כל סך ישיבה; מקומות
הצופים. לקהל המיועדים הקבועים

קולנוע: לבית ממוצע  ישיבה מקשות
לסך מחולק הקבועים הישיבה מקומות כל סך
הנתו עונתית. הסגורים כולל הקולנוע, בתי כל

בדצמבר. 31 ל מתייחסים נים

שנמ הכרטיסים, כל סך .■ שנמכרו כרטיסים
לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי על כרו

הנידזנה. 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 מחולק

הפדיון כל סך ישיבה: למקום ממוצע פדיון
בבתי הלןבועים, הישיבה מקומות למספר מחולק

הנידונה. בשנה בלבד, הפתוחים הקולנוע
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ותקו עיתונים על נתונים המו"לים, מן קבלו ספר בהשאלה קיבל אשר, אדם פעיל: קורא
'1974  23 בשנתון לאחרונה פורסמו פונים במשך אחת פועם לפחות אחר ספרותי חומר או

.687 ע' ימים. חודש

בספרייה .הכרכים בספירת כרכים: ספירת
הכרכים וכל ספר כל של העותקים כל נכללו

בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה כרכים. רב ספר של
בטלןןיזיה וצפייה לרדין האזנה על נתונים הכרכים. מספר על פרטים ספריותמםרו 539

ע"ע ,1973  24 בשנתון לאחרונה פורסמו (לוח לאור שיצאו הספרים על הנתונים
.681680 שנת מפורטים שאלונים מתוך עובדו כ"ה/5)

פרסומים

מיוחדים 8רסומימ
u חלק (1969) לרדיו האזנה סקר (321) (1969) בטלויזיה והסתכלות לרדיו האזנה סקר (292)
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מוסיאונים  כ"ה/1. לוח
Table xxv/ I . Museums

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 typeormain
collection

of visitspopulation1

1960/5197691,738,0001.3941960/61
1967/681271042,842,0001.7521967/68
1968/691441233,137,0001,8571968/69
1969/701191173,182,0001,8571969/70
1970/7195933,217,0001,8261970/71
1971/7298884,530,4002,4571971/72
1972/7398905,039,7002,6871972/73

הכל 21973/7499905,114,5002,5201973/74סך ב  TOTAL
העיקרי האוסף Typeסוג of main

collection
1716429,200211Atrאמנון!

2925592,600292Archeologyארכיאולוגיה
2120990,700488Historyהיסטוריה

הארץ וידיעת 1211303,000149Naturalטבע sciences and
geography

ופולקלור 99240,600119Ethnologyאתנולוגית and folklore
וטכנולוגיה 3344,40022Scienceמדע and technology

בוטניים וגנים חיות £751,614,000795Zoosגני botanical gardens
11900,000443Generalכללי

J Aged 15 and over in the Jewish population.
2 Excl. 23 sites and national parks visited by about three
million persons, 164 nature reserves, 52 archeological collections
in qibbuzim open to the public only by notification, and religious
institutions in East Jerusalem.

היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 בני 1

ביקרו בהם לאומייט ופארקים אתרים 23 כולל לא 2
אוספים 52 טבע, שמורות 164 מבקרים, מיליון לשלושה קרוב
פי על רק לקהל הפתוחים בקיבוצים, מקומיים ארכיאולוגיים

ירושלים. במזרח כנסייתיים ומוסדות מנזרים הזמנה,

סרטים יבוא  כ"ה/2. לוח
Table xxv/2.  Imports of iflms

1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1965/66 1960/61

Attendance (million)1
Average attendance?

29.5
14.5

32.1
15.2

32.0
15.4

34.0
17.7

50.3
29.5

39.2
28.6

1 (מיליונים) ביקורים
8 ביקורים ממוצע

סרטים Importsארוכיםיבוא of fulllength film

הכל 425415417443406445TOTALסך

ייצור Countryארץ of production
הברית .190161149123115128U.S.Aארצות

585037302935Franceצרפת

306195615452Italyאיטליה

210Germany'4611גרמניה

המאוחדת .553216353326U.Kהממלכה

ערב 5541208940Arabארצות countries

אחרות 83111606384154Otherארצות countries

* Including visits on free tickets.
2Of 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/3 לוח
נבחרים ויישובים מחוז

ויישוב קולנוע!מחוז בתי
Cinemas1

(אלפיס) שנמכרו כרטיסים
Tickets sold (thousands)

ישיבה! מקומות
(אלפים)
Seats'

)thousands)הכל מך
Total

לסרטים מזה:
ישראלים

Thereof: of Israeli
iflms

1968
1969
1970
1971
1971

הכל סך  1973
והדרום ירושלים מחוזות

הכל סך

279
275
271
258
251
254
53

194.0
190.9
185.8
177.3
170.4
172.1
37.4

49,774
44,170
35,101
32,289
32,045
29,973
6,342

1,552
3,196
3,435
2,981
586

1411.22,561218ירושלים

שבע 96.5342124באר

היישובים 3019.63,440245יתר

הכל הצפוןסך 3118.82,444214מחוז

42.741446נהריה

היישובים 2716.22,031168יתר

הכל חיפהסך 4329.04,439444מחוז

1713.33,043282חיפה

היישובים 2615.71,396161יתר

הבל אביבסך תל 6449.512,5211,218מחוז

אביביפו 3426.78,550589תל

54.0827109בתים

32.137597גבעתיים

43.758259הרצליה

64.9932174חולון

גן 65.41,031166רמת

היישובים 62.822424יתר

הכל המרכזסך 6337.44,227520מחוז

42.336128לוד

42.91,076143נתניה

תקוה 56.6649117פתח

לציון 74.343852ראשון

היישובים 4321.31,703180יתר

שנה. כל בסוף עונתית, סגורים קולנוע בתי כולל !
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Table xxv/3.  Cinemas, seats, tickets, revenue and price per ticket, by district
and selected localities

Revenueפדיון

ממוצע מחיר
(לי) לכרטיס
Average price
per ticket (XL.)

District and locality הכל סך
לי) (אלפי
;Total

)IL.: thousand)

מסרטים מזה:
ישראלים
לי) (אלפי

Thereof: from
Israeli iflms

)IL. thousand)

לקולנוע ממוצע
לי) (אלפי
Average

per cinema
)IL. thousand)

למקום ממוצע
(לי) ישיבה
Average per
seat (IL.)

95.618
89,097
75,815
79,035
91,071
102,024
19,810

3,851
9,048
10,279
10,324
1,947

342.7
324.0
279.8
306.3
362.8
401.7
373.8

492.8
466.7
408.1
445.8
534.3
592.9
529.8

1.92
2.02
2.16
2.45
2.84
3.40
3.12

1968
1969
1970
1971
1972
1973  TOTAL

Jerusalem and Southern Districts 
total

9,001806642.9803.73.52Jerusalem

3,658451406.4562.53.55Beer Sheva

7,151690238.4364.81.99Other localities

5,639567181.9299.72.31Northern District  total

1,209152302.3455.32.92Nahariyya

4,431415164.1273.52.18Other localities

15,0311,524349.6519.13.39Haifa District  total

11,5631.080680.2869.73.80Haifa

3,468445133.4216.82.48Other localities

49,1744,536768.3993.03.93Tel Aviv District  total

35,5412,2711,045.31,289.74.16Tel AvivYafo

2,370339474.1586.92.87Bat Yam

1,537412512.5721.84.10Givatayim

1,598180399.5436.42.74Herzeliyya

3,350641558.4684.43.59Holon
4,251630708.5783.74.13Ramat Gan
5266587.8190.92.35Other localities

12,3701,749196.4330.82.93Central District  total

82991207.2363.12.30Lod

3,628542907.01,269.83.37Netanya
2,249434449.8339.03.46Petah Tiqwa

1,211161172.9278.42.76Rishon LeZiyyon
4,454520103.6209.12.61Other localities

< Ind. cinemas seasonally closed, at endofeach year.

673 ובידור תרבות



י יישוב צורת לפי היהודיים, ביישובים הציבוריות הספריות  כי'ה/4. לוח

ו 973

יישוג גורת

ספריותtiesLocaliיישובים

הבל סך
Total

80דיות יק
Have libraries

איו
ספריות
Have no
libraries

ידוע לא
Not
known

הבל סך
Total

.38

as g
... o
_p. ^~ *m

J?j; a

o >f
unn
£1 a 1

הכל 67139761544נ78347784סך

הכל 0ך עירוניים 7240227?.8576יישובים

111919ירושלים

אביניפו 113434תל

112525חיפה

אחרות ותיקות 17177269עריט

חדשות 992322ערים

אחרים עירוניים יישובים

2421123430ותיקים

3326253328חדשים

הכל סך  בפריים 84164132521577/.69740יישובים

ותיקים 13311221130112קיגוצים

חדשים 9659t3710358קיגוצים

ותיקיט שיתופים ומושבים 8645227147343מושבים

חדשים שיתופיים ומושגים 290153761221516677מושביט

ותיקים 228177137בפריס

חדשים 2162g794בפרים

ותיקים ב5רייט ומרכזים 95455מוסדות

חדשים בפריים ומרכזים 40132272211מוסדות

במבוא. הגדרות ראה 1
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Table xxv/4.  Public libraires in Jewish localities, by type of locality 1

1973

Rural localities  total

Veteran qibbuzim

New qibbuzim

Veteran moshavim and collective
moshavim

New moshavim and collective
mosbavim

Veteran villages

New villages

Veteran institutions and rural centers

New institutions and rural centers

1.2 96.2 11.2

e sdra rL i

Type of locality

VolumesכרניםBorrowerקוראים

רשומים
(אלפים)

Registered
)thousands)

פעילים
(אלפים)
Active

)thousands)

SSOTB
פעילים
לספרייה
Average
active per
library

הבל סך
(אלפים)
Total

)thousands)

ממוצע
לספרייה
(אלפים)
Average
per library
)thousands)

ממוצע
לקורא
פעיל

Average
per active
reader

420.2306.45735,443.810.118TOTAL

349.2261,11,3183,062.913.612Vrban localities  total

66.951.33,423394.920.88Jerusalem

34.728.21,008538.615.S19Tel AvivYaffo

17.513.4636308.012.32JHaifa

117.589.71,494903.513.110Other veteran towns

53.238.93,895327.816.18New towns

Other urban localities

24.318.0600247.98.314Veteran

35.121.682.8342.212.216New

71.045.31342,380.97.6S3

28.514.71651,481.313.2101

9.25.9120432.67.673

5.93.884164.43.843

16.1

0.70.510018.73.138

0.60.41556.02.013

5.25.01,24678.015.616

4.83.8422103.79.427

' See diifnitions in introduction.
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ג1שא ל3י בישראל, לאור שיצאו ספרים  כ"ה/5. לוח
Table xxv/5.  Books published in Israel, by subject

1965/661968/691969/701970/711971/721972/73נושא
Ed J<

£§ 8ao jd
■tfg S

1972/73

Subject

DsTitleספרי

הכל 2,2303,0753,1583,3533,3683,381XTOTALסך

או ראשונה מהדורה מזה:
מחודשת

1,4462,0382,0721,8892,1412,147XThereof: ifrst or revised edition

חוזרת 7299941,0221,4491,1971,234Xreprintהופסה

או ראשונה מהדורה
מחודשת

1721207786.1כללי

First or revised edition

Generalities

ויהדות 1711651711532152513.5Religionsדתות and Jewish studies

הרוח 1341872082662412812.4Humanitiesמדעי

5545499295782.1Educationחינוך

החברה 134710868841170.7Socialמדעי sciences

5065797067930.8Economicsכלכלה

המדינה 66761111001321193.0Politicalמדעי science

1021322937543.1Lawמשפטיט

הטבע 1061491991461381731.1Sciencesמדעי

4875635449492.6Agricultureחקלאות

1230373243451.2Medicineרפואה

3362857273692.7Engineeringהנדסה

6348624980491.7Artsאמנות

הכל סך 3868125725336615497.4Literatureספרות  total

מקורית ספרות :1864253723254223359.3Thereofמזה: Hebrew literature

ילדים 1451792141731471646.4Children'sספרות books

לימוד 9456624572486.2Schoolספרי textbooks

שונות

הכל סך

  38

(אלפים) לספר עותקים ממוצע
Average numberof copies per book (thousand)
4.1 3.1 2.9 3.1 3.2 3.2X

Miscellaneous

TOTAL

ראשונה מהדורה מזה:
מחודשת או

3.02.92.72.74.1XThereof: ifrst or revised edition

חוזרת 3.83.63.13.64.1Xrepirntהדפסה
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המוחזקים השטחים ♦ ו " כ פרק

פרטית לצריכה הוצאה
מייצור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
המוצרים גמויות הכפלת ידי על חושב מקומי
הכמו הממוצעים. השנתיים במחירים שנצרכו
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 של.מוצרים 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 המוסרות 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"חות ..1
ן המקומיות והרשויות

(ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .2
,להלן); "בנייה" בקטע

וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3

תואמות החישוב ושיטות הםיווגים 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
על מבוססים המשפחות ועל האומדנים
בשטחים משפחות מסקר שנתקבלו תוצאות

להלן. ושכר' ועבודה ראה  המוחזקים.
במבוא "משפחות" בסעיף ראה הגדרות

י"א. בפרק "דיור" ובסעיף ב' לפרק

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 הכגסה
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

.1973 ,3 מס' המוחזקים לשטחים סטטיסטי ברבעון ראה  ושיטות מקורות של מפורס תיאור 1
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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 ירדן לבין צה"ל ידי על זקים

המכס. רישומי על מבוססים לימ

מהירים

השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
סל לצריבת הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל
התצ את המייצג ושירותים מצרכים 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 מרכיבי כל את כולל המדד סל
ושומרון ביהודה העירונית האוכלוסייה של
גמצאה שלא דיור, לצריבת פרט עזה וברצועת
המצרכים משקלי מחיריה. למדידת סבירה דרך
הרגלי את משקפים בסל אשר והשירותים
שנאמרו כפי המלחמה' לפני בשטחים הצריכה

מקומיים. מקורות סמך ,על

ושירות מצרך כל של המחירים איסוף
עסקים ב600 מפורטות הגדרות לפי נעשה
בערך עסקים וב300 ושומרון ביהודה בערך
פוקדים ידי על מתבצע הוא עזה. ברצועת
העירוניים בריכוזים עסקים במדגם מקומיים
ביהו ושכם רמאללה לחם, בית חברון" ן הבאים
המחיר עז)ה. 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. ולתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר
מדדי של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד
נמדדים שמחיריהם המצרכים כל של המתירים

במדד.

המדד של הבסיס תקופת הבסיס. תקופת
100.0 = 1969 יוני  1968 יולי ממוצע היא

נקודות.

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
נתר על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל
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
\יי לצרכן. המחירים מדד ידי על נוכו רותים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הממו העבודה בשכר השינויים בסים 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
הגדרות (ראה אלה באומדנים 1בללו לא הגבול

■ התשלומים). מאזן  .זי בפרק והסברים

להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:
וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים

השטחים. תושבי של שירותים על

השתתפות כוללות חדצדדיות הנגבתת
העברות הממשל, בתקציב ישראל ממשלת
ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות ססו"ת
השטחים. לתושבי אחרים פרטיים וגורמים ירדן

על אומדנים השאר' בין כוללת' הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י, בסך השינויים

השטחים. תושבי שבידי
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אנשים כוללת אינה הנחקרת באוכלוסייה פחות.
הסקר. עריכת בעת במוסדות השוהים

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 תיקח
אומדן לבין חיצוני אוכלוסייה אומדן בין היחס
א'. בשלב הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה
אומדני על מבוסס "החיצוני" האוכלוסייה אומדן
ומאומדן לסטטיסטיקה' הלשכה של אוכלוסייה
באוכ חלקם לפי המוסדות אנשי את מנכים זד.

.1967 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

7*בך. קודם
הכל ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא כלה
האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 .החל
המשפחות סקר שאלוני יד. משלחי של החדש
פירוט ברמת החדש הסיווג לפי סומלו .1972 של
לרמת אוטומטי באופן ותורגמו ספרות .3. של
.(1961) הישן הסיווג לפי ספרות 2 של פירוט

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המ על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: קורות

העיקריים בשווקים שוטף.שנערך סקר 
המוחזקים; בשטחים

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

הע גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
5 ליחידה ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת דר'
עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 

1 סיני וצפון
ויצוא. יבוא של סטטיסטיות סדרות .!..

מדרי של לדונם יבול באומדני נעזרים כן
מקומיים. ומומחים כים

מזונות צריכת

והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
ו האזורים לשני בנפרד חושבו ושומן) (חלבון
כמויות סיני. וצפון עזה ורצועת ושומרון יהודה
שלפיהן ליום' לגולגולת למיניהם, המזונות
הכמויות חלוקת ידי על נתקבלז הערכים, חושבו
האוכלו ידי על שנצרכו המזונות 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 בסיס על נערך
לסט המרכזית הלשכה של הבאות טיסטיות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן : טיסטיקה
סט .ופירות, ירקות של השווקים סקר הנ'יל,
וסדרות ירדן, עם הסחר חוץ, סחר של טיסטיקה
למטרה משלימים נתונים אחרות. סטטיסטיות
משרדי כגון שונים, ממשלה ממשרדי נתקבלו זו
כן כמו והתעשייה. והמסחר החקלאות הסעד,
משווקים שמוצריהם מזון, ממפעלי מידע נאסף
מהעי שיווק, ממוסדות המוחזקים' בשטחים

זו. לבעיה הקרובים ומאנשים תונות

דיור ותנאי בית ציוד

ביהו המשפחות סקר במסגרת נערך הסקר
בדבר סיני. וצפון עזה וברצועת ושומרון דה
באשר ושכר. עבודה להלן, ראה הסקר שיטות
דיור, ותנאי בית ציוד על והסברים להגדרות

חיים. רמת  י"א לפרק מבוא ראה

ושכר עבודה
בשטחים' המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
במפ לאלו במהותם .הדומים נושאים נחקרו שבו
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 מבוסם הסקר טטיסטיקה.
אדם כוח סקר של לאלו דומים והגדרותיו נותיו
יולי עד י"ב). לפרק מבוא (ראה בישראל
משפחות כ500'4 כלל המדגם '1973 ספטמבר,
באוקטוברדצמבר החל שנה. רבע כל שנחקרו
להיקפו יגיע והוא בהדרגה המדגם הוגדל ,1973
מש כ6,500  1974 ביוליספטמבר המלא
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מסחר
סיטוני מסחר

ישראליות' בלירות הסחורות ערר מכירות:
ובבעלות העסק בבעלות שוטפים, במחירים
בעסקים שנמכרו עמילות)" דמי (תמורת אתרים
לפי באשראי' והן במזומנים הן הסיטונאים,
עקיפים)' מסים (כולל שילמו שהקונים המחיר

והחזרות. הנחות בניכוי

השכירים של חודשי ממוצע שכירים.
שעבדו אלה כולל הדו"זז בתקופת בעסק שעבדו

בלבד. אחד יום אפילו

ידי על ששולם ברוטו השכר טבודה. שכר
לשכר נלוות הוצאות כולל לשכירים' העסק
דמי .. בגון שכירים, בהעסקת הקשורות עבודה
וכוי. חופשה דמי בסחורות, תשלומים ביטוח'
התנודות את משקף כלשהי שנה של המדד
של החודשי בממוצע באחוזים) (השינוי שתלו
הממוצעת החודשית הרמה לעומת שנה אותה

הבסיס. בשנת
בתי של מייצג ממדגם מתקבלים הנתונים
ועצמאיים) שכירים (מעסיקי הסיטוניים העסק

סיני. וצפון עזה ברצועת ושומרון' ביהודה

הארחה בתי
ושירו מסחר  יי'ז בפרק הגדרות ראה
ובתי המלון בתי מכל מתקבלים הנתונים תים.
ברצועת ושומרון, ביהודה הפתוחים ההארחה

סיני. וצפון עןת

מקומיות רשויות
מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
ונאספו העיריות מלאו אשר וחשבונות דינים
הגד מפורטים' נתונים פנים. קמ"ט באמצעות
סטטיסטי לרבעון בנספח ראה והסברים רות
ושומרון) (יהודה 1 מס' המוחזקים' לשטחים

.1973 עזה) (רצועת 4 ומס'

משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמר
המרכ הלשכה ע"י שנאספו ומחירים בשווקים
בניכוי קמעוניות, בחנויות לסטטיסטיקה זית
הסוחרים. של והרווחים ההוצאות של אומדן
מת מחירים איסוף היה לא שלגביהם במוצרים
המחיר אומדן נערר וכד') זיתים (חיטה' אים

מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתיעצות
הנתונים סמר על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
ישיר יבוא נתוני סמר ועל נבחרות' בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות
פורסמו וכוי שטחים ייצור, של יתר פירוט
המוח לשטחים הסטטיסטי בירחון הלשכה ע"י

.1972 ויולי 1972 יוני  זקים

וירקות פירות של וסחר ייצור
ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
של העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתו הירדן). גשרי (כולל המוחזקים השטחים
ב הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים נים

חקלאית". "סטטיסטיקה

ושומרון ביהודה בד בתי
כל של שנתי מפקד על מבוססים הנתונים
תוצאות מקומיים. פוקדים ע"י הנעדר המפעלים,
חק ב"םטטיסטיקה הלשכה ע"י פורסמו המפקד

לאית".

תעשייה
תעשייה.  י"ד בפרק הגדרות ראה

בנייה
ביהודה האזרחית הבנייה על הנתונים
אומדן הם סיני וצפון עזה וברצועת ושומרון
בנייה וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא חדשה,

הקיימים.
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמ מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
1 םםו"ת 1 הממשלה משרדי מיוחד; שאלון צעות
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמובחרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ושומרון'

כפריים). (רובם קטנים
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הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
(י'י"ב). המכין הספר בית שלאחר

לפי מיינו הספר בתי המפקחת. הרשות
כדלקמן: המפקחת הרשות

המו משכירות בהם ממשלתיים ספר בתי א.
מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות רים

המדינה.
והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ההחזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

האו"ם. של
מוסדות של ספר בתי הם אחרים םפר בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

המוחזקים בשטחים חילון

ידי על עובדו החינוך מערכת על הנתונים
דר'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 מכי1: ספר בית
(זיט'). היסודי הספר בית

פרסומים

1967  והדיור האוכלוסין מפקד
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 (3)
המוחזקים

א' חלק  העבודה כוח (4)

ב' חלק  העבודה כוח (5)

מיוחדי0 8רסומימ
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 ובוני ילדים גני (398)

(1971 בר
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Population

Thousands

האוכלוסייה גידול מקורות כ"1/1. לוח
Table xxvi/1 . Sources of population increase

אוכלוסייה

אלפים

אחוז
שנתי גידול

Yearly rate of
increase

טבעי ריבוי
Natural increase

האוכלוסייה
התקיפה בסוף

Population at end
of peirod

בהתחלת האוכלוסייה
. . התקופה
Population at begin

ning of period

imariaJudaea and Si

3.01.7
14.10.2
14.4+2.7
נ 5.6+ 1.8
17.8+ 2.5
18.8+2.2
17.8+2.8

ושומרון יהודה
11967595.9585.5
1968585.5584.1
1969584.1599.7
1970599.6610.3
1971610.3625.6
1972625.6639.3
1973639.3657.4

Gaza Strip and North Sinai סיבי וצפון עזה רצועת
'1967389.7379.93.32.5
1968379.9357.89.25.8
1969357.8365.510.6+2.2
1970365.5372.410.2+ 1.9
1971372.4381.811.8+2.5
1972381.8390.712.7+ 2.3
1973390.7405.413.0+ 3.4

J September 1967 census. .1967 סג5טמבר מפקד

נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה,  ♦2/vd לוח
Table xxvi/2.  Population, by age and number of males per 1,000 females

Thousands אלפים
1,000 ל זכרים

נקבות
Males per
I,000 females

65+ 4564 3044 1529 014 הכל סך
Total

Judaea and Samaria ושומרון יהודה
Census 1967 1595.9286.6119.782.764.639.1985מפקד

1968584.1285.8121.879.461.535.6990
1969599.7292.4131.080.862.033.5997
1970610.3296.4137.382.362.531.81,000
45.483.062.429.81,005נ1971625.6305.0
1972639.3311.7147.780.065.434.51,001
1973657.4319.7159.081.764.932.01,008

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת
Census 1967 389.7194.683.255.634.918.3943'מפקד

1968357.8179.381.649.631.415.9942
1969365.5182.387.349.731.614.6949
1970372.4185.191.850.431.513.6953
1971381.8189.097.950.831.512.6954
1972390.7191.499.049.435.915.0962
1973405.4197.5107.550.436.213.8974

1 Incl. age not known. ידוע. לא גיל כולל 1
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וגיל מ*ן לפ* אוכלוס"ה, כ"ו/3. לוח
Table xxvi/3.  Populaiton, by sex and age

xii 197331

גיל

בולל סך
Grand tota

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

Ageהכל סך
Total

זכרים
Males

נקנות
Females

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל מך
Total

זבריט
Males

נקבות
Females

ndsThousaאלפים

total הכל 1,062.7530.0532.7657.4330.0327.4405.3200.0205.3סך

04193.4102.590.9118.663.055.674.939.635.3

59163.186.077.1100.353.147.262.832.929.9

1014160.784.076.7100.952.948.059.831.128.7

1519126.266.160.176.540.336.249.725.823.9

202483.541.242.248.424.224.235.017.018.0

252956.824.232.634.015.118.922.89.113.7

303445.918.127.928.912.016.917.06.110.9

353943.117.825.326:611.2 15.416.6"6.79.9

404443.118.324.726.211.215.016.97.29.7

454936.616.520.122.710.112.613.96.47.5

505426.812.913.916.97.99.09.84.94.9

555920.19.710.413.26.36.86.93.33.6

606417.68.8. 8.912.26.16.15.52.72.8

656917.38.88.512.06.16.05.22.72.5

707411.56.94.68.14.73.43.32.11.2

75+17.08.28.811.85.86.05.22.52.7

1geאחוזים sPercent

TOTAL V3H 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

0t448.751.446.048.651.246.148.851.745.8

152925.124.925.324.2 ■24.2 .24.226.526. J27.1

304412.410.214.612.410.414.512.410.014.9

45649.59.010.09.99.210.58.98.79.1

65+4.34.54.14.95.04.73.43.63.1

683 המושקים השטחים



Families משפחות

נבחרות יישוב וצורות דיור צפיפות משפחה, גודל לפי משפחות,  כ"ו/4. לוח
Table xxvi/4.  Families, by size of family, housing density and selected types

of localities
Average 1973 ממוצע

משפחה גודל

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

Family size and
דיור וצפיפות

הכל סך
Total

ערים :ma
Thereof:
towns

כפריט :7ns
Thereof:
villages

הכל סו
Total

ערים מזה:
Thereof:
towns

מהנות מזה:
פליטים

Thereof: ref
ugee camps

housing density

Thousandsאלפים

הגל 101.2סך |27.465.259.428.025.6TOTAL

Percentagesאחוזיפ

הכל 100.0סך |100.0100.0100 .0100.0100.0TOTAL |

משפתד Sizeגודל of family

במשפחה נפשות

15.04.15.04.43.75.2

Persons i n
family

1

210.29.99.99.49.69.52

38.87.99.29.610.7.S63

49.410.49.610.010.29.24

510.510.010.18.99.59.35

611.311.311.110.310.810.16

7+44.846.445.147.445.548.17 +

ממוצע משפתה גודל
נודדים) (כולל

6.16.36.16.06.36.4Average size of fa
mily (incl. singles)

דיור Housingצפיפות density

לתדר נפשות

מאחת 4.26.03.53.14.22.4פחות

Persons per
room
Less than 1

1.01.919.322.417.520.319.822.81.01.9

2.02.922.524.621.5 .26.125.127.42.02.9

3.03.918.518.218.622.622.422.23.03.9

4+35.528.838.927.928.525.24+

1 צפיפות /3.22.93.43.03.0חציון 2.9Median ofdensity
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Births לידות
יישוב וצורת לידה מקומ מין, לפי חי, לידות  כ"ו/5. לוח

Table xxvi/5.  Live births, by sex, place of birth and type of locality

לידה מקום מין,
ושומרון יהודה

Judaea and Samaria
סיני וצפון עזה רצועת

Gaza Strip andNorth SinaiSex, place of birth and
יישוב וצורת

19681970197219731968197019721973
type of settlement

TOTAL

Males
Females
Percent males

P lace of birth
In hospital
Outside hospital
Percent births in hospital

Type of locality
Urban localities
Rural localities
Not known

Absolute numbers מוחלטים מספרים
19,552 18,342 15,985 15,503 29,284 28,819 26,455 25,650

10,206
9,346
52.2

9,555
8,787
52.1

3,735 3,306
15,817 15,036

19.1 18.0

17,363 16,500
1,863 1,821
326 21

8,247
7,738
51.6

2,702
13,283
16.9

14,358
1,627

8,018
7,485
51.7

2,026
13,477
13.1

14,471
1,014

18

15,279
14,005
52.2

7,595
21,689
25.9

14,931
13,888
51.8

7,625
21,194
26.5

7,065 7,019
22,207 21,785

12 15

13,774 13,342
12,681 12,308
52.1 52.0

5,476 3,463
20,979 22,187
20.7 13.5

6,512 6,165
19,898 19,256

45 229

הכל סך
זכריט
נקבות

הזכרים אתוז

לידה מקום
תולים בבית

חולים לבית מחוץ
בבי''ח לידות אחוז

יישוב צורת
עירוניים ישובים
כפריים יישובים

ידוע לא

agesPercentאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0109.0TOTALסך

עירוניים 24.324.724.424.193.589.890.190.3localitiesUrbanיישובים
כפריים 75.775.375.675.96.510.29.99.7localitiesRuralיישובים

נפה לפי לידות,  כ"ו/6. לוח
Table xxvi/6.  Births, by subdistrict

Subdistrict 1973 1972 1971 1970 1968 נפה

TOTAL
Jenin
Nablus
Tulkarm
Ramallah
Jericho
Bethlehem
Hebron
Not known

TOTAL
Gaza
Khan Yunis
ElArish
Not known

ושומרון samanaJudaeaיהודה ana

הכל 25,65026,45528,26328,81929,284סך
4,0374,1914,3554,7234,891ג'נין

4,6414,4254,9595,0465,232
3,9564,0674,2274,4074,725טולברם
3,6894,0974,1914,1453,903רמאללה

354456524530560יריתי
לחם 2,6102,5973,0823,0302,783ניוו
6,3636,6056,9236,9337,178הנרון

ידוע לא
172512

עזה סינירצועת Theוצפון Gaza Strip and North Sinai

הכל 15,50315,98517,50518,34219,552סך
7,0377,3747,7348,2318,519ע1ה

יונס 7,1707,1157,7208,1088,610הן
עריש 1,2921,4962,0512,0032,423אל
ידוע 4לא
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לאומית והוצאה הכנסה

במקורות ושימושימ מקורות  כ"ו/7. לוח

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

19681970197119721969197019711972

שנההשינו כל באחוזים לעומתי
שוטפיםמיליוני קודמתהל"יבמהירים

At currentprices IL. millionPercent change from previousyear
הכל סך  במקורות 734שימושים 5629811,456227334484

פרטית לצריבת 496הוצאה 35963590826942843

ציבורית לצריכה 65הוצאה 5183109101627*31*
מקומית גולמית 55השקעה 2587168128345893

1 ושירותים סחורות 116יצוא 12716725344244954
ליצוא 2תמיכות 918

הבל סך  734מקורות 5629811,4562274±3348*
2 ושירותים סחורות יבוא 292פחות: 219375558286432446

היבוא על מסיט 13פחות: 52931

שוק) (במחירי גולמי מקומי 429תוצר 338577867187434450*
מחו"ל מקומיים ייצור גורמי 89הכנסות 17175296

בוזול ייצור לגורמי תשלומים 9פחות: 61112

שוק) (במחירי גולמי לאומי 509תוצר 3497411,15126415445458

המקומי הייצור על עקיפים מסים 28פחות: 193849

ייצור) גורמי (במחירי גולמי לאומי 481תוצר 3307031,1022741444655*

(ל"י) לנפש גולמי לאומי 841תוצר 6031,1971,8212313*42452
(ל"י) לנפש פרטית 819צריכה 6201,0261,437224825440

1968 ל"במחירי מיליוני 5

 IL. million'1968 price'At

הכל סך  במקורות 683שימושים 5627859811831525
פרטית לצריכה 465הוצאה 359514624. 21710421*
ציבורית לצריכה 64הוצאה 51697310144746

מקומית גולמית 46השקעה 25631011201636461

3 1 ושירותים מתורות 108יצוא 1271371778742729

הכל סך  683מקורות 5627859811831525
4 2 ושירותים סחורות יבוא 279פחות: 22433042725418429*

שוק) (במחירי גולמי מקומי 404תוצר 33845255313612422
מחו"ל ייצור גורמי 68הכנסות 17117157

בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים 6פחות: 666

שוק) (במחירי גולמי לאומי 466תוצר 34957371721102325

(ל"י) לנפש גולמי לאומי 769תוצר 6039241,1331882022*
(ל"י) לנפש פרטית 767צריבה 6208299861745819

ייצור לגורמי תשלומים גולל לא סי"פ יבוא 2 וירדן) (ישראל מחו"ל מקומיים ייצור לגורמי הכנסות כולל לא פו"ב יצוא 1
במחירי האומדנים חישוכ 5 יבוא על מסים כולל 4 ליצוא תמיכות כולל 3 הישראלים לעובדים שכר תשלומי  זרים
כל סך לבן קודמתה, במחיר שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים בפיס על המרכיבים ולגל הוצאה מרכיב לבל נערך 1968

המרכיבים סכום עם זהה אינו המרכיבים

the administered territories 686



National income and expenditure

Table xxvi/7.  Resources and uses of resources

ai 0יני וצ9ון עזה aodרצועת Notrh SinGaza Strip

19681970197119721969197019711972

כל באחוזים שנההשינוי
קודמתה לעומת

שוטפינ לייבמחירים מיליוני ?recent cbang
At current prices  IL. millionfrom previous year

329 210706 47926}23}45}47}USES OF RESOURCES  TOTAL
205 142405 27022}1831}50Private consumption expenditure
34 1955 4331}3626}28General government consumption expenditure
25 1177 36118444114Gross domestic capital formation
62 38160 123135110030Exports of goods and services *
3 9 7Subsidies on exports

329 210706 47926}23}45}47^RESOURCES  TOTAL
נ 45 79338 213472647}58iLess: imports of goods and services*

1 3 2Less: taxes on imports

183 131365 26414}2244}38}GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
30 2129 46Factor payments from abroad
3 25 4Less: factor payments to abroad

210 131489 30620}3445}60GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices( 

4 37 4Less: indirect taxes on domestic production

206 128482 30220}3446}59}GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor prices(

570 3631,265 S1019}31}4256Gross national product per capita (IL.(
556 3931,048 71522}15}28}46}Private consumption per capita (IL.(

5 ליי מיליוני 1968 במחירי
 IL. million5At 1968 prices
299 210452 36820192323USES OF RESOURCES  TOTAL
196 14:275 21717}1710}26}Private consumption expenditure
28 1930 29212032}General government consumption expenditure
21 1147 2710982875Gross domestic capital formation
54 3898 922}39}717Exports of goods and services 1 3

299 210452 36820192323RESOURCES  TOTAL
132 79243 1 7243173041}Less : imports ofgoods and services 2 ♦

167 1312)1 19662017}7}GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
21 259 29Factor payments from abroad
2 23 2Less: factor payments to abroad

187 131274 22510}28}20}22GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(

506 363709 59510}26417}19Gross national product per capita (IL.(
530 393709 57317}15824Private consumption per capita (IL.(
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עיקריות קבוצות לפי פרטית, לצריכה הוצאה כ"ו/8. לוח
Table xxvi/8.  Private consumption expenditure, by main category

IL. million  at current prices שוטפים במחירים  ליי מיליוני

ו סינישומרוןיהודה וצפון עזה רצועת
Judaea and SamariaGaza Strip and North Sinai

19681970197119721963197019711972

חקלאות 12317323131755מוצרי 4771105Agricultural goods
י תעשייה 13818324236795מוצרי 57135206Industrial goodsl

9912014719351שירותים 416085Services

לצריכה 36047620$877201הוצאה 145266396DOMESTIC PRIVATE
 מקומית CONSUMPTIONפרטית EX

הכל PENDITUREסך _ TOTAL

של צריכה 12015314פחות: 349Less : net consumption of
נטו  nonresidentsזרים

לצריכה 359496635908205הוצאה 142270405PRIVATE CONSUMP
 TIONפרטית EXPENDITURE
הכל TOTALסך

1 Incl. processed food products. בתעשייה מעובדים מזון מוצרי בולל 1

פנויה פרטית הכנסה  כ''ו/9. לוח
Table xxvi/9.  Disposable private income

IL. million  at current prices שוטפים ל"יבמחירים מיליוני

ו סינישומרוןיהודה וצפון עזה רצועת
Judaea and SamariaGaza Strip and North Sinai

19681970197119721968197019711972

לאומי 3304811,102תוצר 703128302 200482GROSS NATIONAL
(במחירי PRODUCTגולמי (at factor
ייצור) (pricesגורמי

מהממשלה 223העברות 243 35Transfers from government
המקומיות andוהרשויות local authorities

הכנסה מס 41430פחות: 2115 413Less: income tax and transfer
לממשלה toוהעברות the government

פרטית 3284691,075הכנסה 684131300 205474GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME

פנים FROMממקורות DOMESTIC
SOURCES

לפרטים 7210186העברות 923652 5765Private transfers from
לארץ abroadמחוץ

פרטית 4005701,161הכנסה 776167352 262539GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES
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Balance of payments הוזשלומיס מאזן

התשלומיםי מאזן אומדני  כ"ו/10. לוח
Table xxvi/10.  Balance of payments estimates x

IL. million ליי מיליוני

§19721973

rvnt
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

זבות
Credit

ווובה
Debit

נטו זכות
Net
Credit

GRAND TOTAL

GOODS AND SERVICES 
TOTAL

Merchandise
Services

Transportation
Insurance
Travel
Investment income
Government
Other
Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS

CAPITAL MOVEMENTS (net)

Judaea and Samaria

 841.2 841.2

 9S.0 750.2 65S.2

309.4 562.2 252.8
214.4 188.0 402.4
12.6 20.6 8.0
4.9 11.4 6.5

30.4 52.9 22.5

3.5 0.7 4.2
6.5 6.5 
265.3 95.9 361.2
350.5 10.7 361.2

145.6 40.4 186.0

50.6 50.6 

ושומרון יהודה

 709.5 709.5

20.5 569.6 549.1

200.7 422.6 221.9
180.2 147.0 327.2
16.9 16.9 
3.9 9.1 5.2
8.7 34.4 25.7

3.0 0.5 3.5

5.2 5.2 
211.9 80.9 292.8
781.0 11.8 292.8

117.9 42.5 160.4

97.4 97.4 

כולל סך
ושירותים סחורות

הכל סך
סתורות סוור

שירותים
תחבורה

ביטוח
חוץ נסיעות

מהשקעות הכנסה
ממשלה
שונות

עבודה שבר מזה:

צדדיות חד העברות
(נטו) הון תנועות

Gaza Strip and Sinai וסיני עזה רצועת

כולל 416.3416.3575.5575.5GRANDסך TOTAL

 ושירותים 285.9342.756.8424.9435.610.7GOODSסחורות AND SERVICES 
הכל TOTALסך

סחורות 146.1282.2136.1185.1350.5165.4Merchandiseסתר
139.860.579.3239.885.1154.7Servicesשירותיפ

4.012.28.28.615.97.3Transportationתחבורה
1.43.2ביטוח 1.82.14.72.6Insurance

חוץ 8.28.60.49.511.41.9Travelנסיעות
4.94.96.06.0Governmentממשלח

126.231.694.6219.647.1172.5Otherשונות
עבודה שבר :126.24.8121.4219.65.9213.7Thereofמזה: wages

צדדיות חד 130.420.1110.3150.618.2132.4TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטו) ד,ק תנועות
53.553.5


121.7121.7CAPITAL MOVEMENTS (net)

' Excl. transactions between Judaea and Samaria and the Gaza
Strip and Sinai.

רצועת לבין ושומרון יהודה בין עסקות כולל לא 1

וסיני עזה
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Foreign trade חוץ סחר

החוץ סחר ומאזן יצוא >בוא,  כ"ו/11. לוח
Table xxvi/17.  Imports, exports and foreign trade balance

IL. million "י ל מיליוני

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

עזה רצועת
Gaza strip

197119721973197119721973

TOTAL

From Israel  1010/

Agricultural produce

Industrial' products

From Jordan ■ total

Agricultural produce

Industrial products

From other countries  total

Agricultural produce

Industrial products

Imports
350.5 270.1

319.5

59.6

259.9

0.3

0.3

30.7

0.6

30.1

239.8

36.4

203.4

0.2

0.2

30.1

1.2

28.9

184.4

156.5

26.0

130.5

0.2

0.2

27.7

1.1

26.6

542.5

4S3.5

84.0

399.5

16.5

3.9

12.6

42.5

8.2

34.3

Exports
216.4242.6102.8134.7182.2TOTAL

107.3174.736.163.7105.5To Israel  total

14.435.69.212.029.7Agricultural produce

92.9139.126,951.775.8Industiral products

107.366.212.213.819:1To Jordan  total

45.725.412.213.819.1Agricultural produce

61.640.8Industrial products

1.81.754.557.257.6To other countries  total

54.557.257.6.Agricultural produce

1.81.7.Industrial products

Excess of imports over exp orts

יבוא
413 5

341.1

56.2

284.9

18.9

3.9

15.0

53:5

12.6

40.9

הכל 285.1סך

הגל 227.4מישראלסך

חקלאית 39.7תוצרת

תעשייה 187.7מוצרי

הכל 13.9מירדןסך

חקלאית 4.8תוצרת

תעשייה 9.1מוצרי

סךהכל  הארצות 43.8מיתר

חקלאית 7.7תוצרת

העשייה 36.1מוצרי

יצוא
148.0

77.6

11.9

65.7

68.4

17.4

51.0

2.0

2.0

היצוא על היבוא עלדף

הכל סך
סךהכל  לישראל

חקלאית תוצרת

תעשייה מוצרי

הכל לירדן0ך
חקלאית תוצרת

תעשייה מוצרי

הכל סך הארצות ליתר
חקלאית תוצרת

תעשייה מוצרי

I3S4168.3TOTAL.137.1197.1299.981.6סךהכל

ישראל עם 149.8233.8308.8120.4176.1214.0Tradeבסחר with Israel

ירדן עם 54.588.449.712.013.618.8Tradeבסתר with Jordan

הארצות יתר עס 41.851.740.826.827.126.9Tradeבסחר with other countries
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Prices מחירים

ראשית קבוצה לפי ,* לצרכן המחירים מדד  כ"ו/12. לוח
Table xxvi/12.  Consumer price index * ,by main group

100.0=71 1969 עד vii 1968 ממוצע בסיס
Base: Average vii 1968vi 1969=100.0

Main group 1973 1972 1971 1970 ראשית ns1nj<

GENERAL INDEX.

173.2The index excluding vegetables
and fruit'

228.5Vegetables and fruit

180.5Food*

175.0Household maintenance and
furniture1

182.3Clothing and footwear

152.1Transport

173.4Health

136.1Education and culture

155.2Other services and miscellaneous*

Judaea and Samaria ושומרון יהודה
179.9 148.1 125.9 108.4

144.0

177.3

149.9

146.9

147.4

122.6

130.5

120.0

138.1

123.6

142.1

129.0

119.3

128.1

107.0

114.2

114.1

121.5

107.4

115.5

109.0

102.8

111.5

101.1

106.4

108.0

106.7

הכללי! המדד

ופירות! ירקות ללא ולמדד

ופירות ירקות

2 מזון

1 וריהוט הדירה החזקת

והנעלה הלבשה

החבורה

בריאות

ותרבות חינוך

ושונות2 אחרים קירותים

עזה ripGazaSרגועת t

הכללי! 105.1128.1153.1190.3GENERALהמדד INDEX1

1 ופירות ירקות ללא 104.9125.5148.8179.9Theהמדד index excluding vegetables
and fruit'

ופירות 106.1140.3174.0240.5Vegetablesירקות and fruit

*104.7127.1150.4181.1Foodנ!זון2

1 וריהוט הדירה 100.7122.8159.0195.3Householdהחזקת maintenance and
furniture1

והנעלה 111.0132.3150.9191.3Clothingהלבשה and footwear

100.3110.5124.5151.7Transportתחבורה

100.5102.6123.9139.6Healthבריאות

ותרבות 102.4107.8113.7124.6Educationחינוך and culture

2 ושונות אחרים 107.2124.0138.3158.7Otherשירותים services and miscellaneous2

. Indices are presented without the housing item.
2 Price indices of alcoholic beverages which had been
included previously inthe "miscellaneous" group, were
transferred to the "food" group.

הדיור. סעיף ללא חושבו שבה התקו9ה לכל מלצנימ onian 1

כלולים שחיו אלכוהוליים משקאות של המחירים מדדי 2

מזון. לסעיף הועברו שונות בסעיף
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Food consumption

Agricultural year

מזון קבוצת לפי ליומ, לגולגולת והתזוגו*י האנרגטי העין  כ"ו/13. לוח
Table xxvi/ 1 3.  Daily per capita energetic and nutirtive value, by type of food

מזתות עריכת

חקלאית שנה

en

4)

O

O

c
£
o
o
4)
c

1972/73 תשל"ג

(גרס) שומן
Fat (gm)

Proteins (יי81) (גרם) חלבון
מזה:

חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הבל סך
Total

קלוריות
Calories

1971/72 תשל'ב

(גרס) שומן
Fat (gm)

Proteins (י^) (גרם) חלבון
:nar

חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הבל סך
Total

קלוריות
Caloires

TOTAL
Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Sugar and honey
Pulses, oil seeds and nuts
Vegetables
Fruit (including melons)
Meat
Eggs
Fish
Milk and milk products
Oils and fats
Miscellaneous

ושומרון SamariaandJudaeaיהודה

הכל 2.69078.418.063.12,71979.419.965.8סך

ומוצריהם 1,37543.95.61,37243.75.6דגניט
ועמילנים אדמה 340.7410.8תפוחי

ודבש 332333סוכר

ואגוזים שמן גרעיני 1648.6קטניות,
6.11568.0 .

6.2

714.50.6684.30.6ירקות
ומלונים) אבטיחים (כולל 1502.02.11512.02.1פירות

938.48.46.211310.410.47.6בשר
161.21.21.1161.21.21.1ביצים
20.40.4o.t20.40.40.1דגים

ומוצריו 1398.08.08.11437.97.98.3חלב
ושומנים 29133.1302שמנים

34.1

230.70.1220.70.1שונות

סיני וצפון עזה Sרצועת 1 na 1NorthStrip andGaza

הכל .49.92,37768.512.052§11.5§68.2§2,351§סך ITOTAL

ומוצריהם 1,36544.05.61.36744.05.6Cerealsדגנים and cereal products
ועמילנים אדמה 250.6280.6Potatoesתפוחי and starches

ודבש 252256Sugarסוכר and honey
ואגוזים שמן גרעיני 773.6קטניות,

4.1823.6


4.5Pulses, oil seeds and nuts
664.20.6613.90.6Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1121.7פירות '1.51051.51.6Fruit (including melons)
§בשר 50§4.4. §4.4§3.2534.94.93.6Meat
151.21.21.1181.41.41.3Eggsביציס
81.61.60.281.51.50.2Fishדגים

ומוצריו 3.4694.24.23.5Milk§4.3§4.3§70§חלב and milk products
ושומנים 25829.826930.6Oilsשמנים and fats

532.6שונות


0.4612.9


0.6Miscellaneous



Housing conditions
דיור וצפיפות דירה גודל לפי משפחות  כ"ו/14. לוח

Table xxvi/14.  Families, by size of dwelling and housing densiyt
1972

דיור תנאי

ועומרון יהודה
Judaea and Samaria

עלה רצועת
Gaza strip

Size ofdwelling and
housing density

הבל סך

מזה:
Thereof:

הבל סך

מזה:
Thereof:

Total
ערים
Towns

כפרים
Villages

Total
עריס
Towns

Refugee
camps

בולל סך
Grand
total

דיור וצפיפות דירד. גודל

Families  total

Numberof rooms in dwelling

1

2

3

4

5+

Persons per room

Under 1.00

1.001.49

1.501.99

2.00

2.012.99

3.00

3.013.99

4.00

4.01 +

Median

Thousands אלפים
27.5 29.0 62.4 69.1 27.5 105.5 167.9

Percentage of total families המשפחוו! מבלל אחוז

18.8 29.1 25.0 42.2 23.4 36.8 32.4

44.2 42.2 43.5 37.3 35.8 37.1 39.4

23.1 17.3 19.5 13.8 23.9 16.7 17.8

9.6 8.0 8.4  5.0 12.4 7.2 7.6

4.3 3.4 3.6 (1.7) 4.5 2.3 2.8

3.8 4.4 3.8 4.8 6.1 5.0 4.6

11.9 10.0 10.9 12.4 14.5 130 12.2

8.9 6.3 7.7 3.6 9.8 5.7 6.4

14.3 12.6 13.1 12.8 12.0 12.3 12.6

15.3 10.5 12.4 9.3 12.6 10.5 11.2

13.1 17.4 15.1 9.5 8.5 9.0 11.2

11.7 8.2 10.3 6.9 7.0 7.0 8.2

6.3 11.5 9.1 9.5 7.7 9.3 9.2

14.8 19.1 17.6 31.3 21.8 28.2 24.3

2.7 3.0 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0

הכל סך  משפחות

בדירת הדריס

1

5 +

לחדר נפשות

1.00 מ פחות

1.001.49

1.501.99

2.00

2.012.99

3.00

3.013.99

4.00

4.01 +

הציון
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דירה וגודל משפחה גודל לפי משפחות  .ls/v'3 לוח

Table xxvi/15.  Families, by size of family and size of dwelling

1972

Thousands אלפים

Persons in family חדרים * +
4+ rooms

חדריס 3
3 rooms

חדרים 2

2 rooms
חדר 1
1 room

הכל סך
Total במשפחה נפשות

TOTAL

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 +

TOTAL

17.4

0.4
0.8
1.1
1.1
1.4
1.9
1.5
1.7
2.2
1.7
3.6

29.7

0.5
1.6
2.1
2.6
2.3
3.2
3.6
3.3
3.6
2.4
4.7

66.5

1.7
5.6
4.7
7.0
7.7
7.6
8.6
7.6
6.6
4.7
4.1

הכל סך
54.3 167.9

6.3
9.3
6.6
6.8
6.1
5.0
4.7
4.1
2.9
1.6
0.7

8.9
17.3
14.5
17.5
17.5
17.6
18.4
16.7
15.3
10.3
13.9

הכל סך
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11 +

Total

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 +

Judaea and Samaria

10.0 17.6

0.4
1.6
0.7
1.7
1.1
1.1
1.0
1.8
1.0
0.9
1.7

0.3
0.9
1.4
1.8
l.S
2.0
2.1
2.0
1.8
1.2
2.6

ושומרון יהודה

105.538.79.2

5.84.11.0
11.66.53.6
7.93.42.4
10.84.63.7
11.74.64.5
10.94.03.8
11.73.74.8
10.53.24.5
9.92.54.6
6.61.33.2
4.20.72.9

הכל סך

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11+

8זה StripGazaרצועת

הגל 862.415.527.312.27.4Totalך

13.12.20.70.201
25.72.82.00.60.22
36.63.22.30.80.43
46.72.23.20.80.54
55.81.53.10.80.45
66.81.03.81.20.76
76.81.03.81.50.57
86.21.03.01.21.08
95.40.42.01.81.19
103.70.21.41.30.810
11 +5.801.82.11.911+
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הדירה על ובעלות בדירה שירותים  כ"ו/16. לוח
Table xxvi/16.  Facilities and ownership of dwelling

1972

עזה רצועת
Gaza strip

Thereof: מזה:

מחנות
Refugee
camps

ערים:
Towns

הכל סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

Thereof: מזה;

כפרים
Villages

ערים
Towns

הבל סך
Total

כולל סך
Grand
total

Thousands אלפים

FAMILIES  TOTAL | 27.5 29.0 62.4 69.1 27.5 105.5 167.9 |  הכל משפחותסך

Fac i 1 i ties
TOTAL

Have electricity
Have kitchen
Thereof: for family use
only

Have cooking devices :

gas range
primus
other

Have heatingdevices:
kerosene
timber
coal
other

Have no heating
Main source of water:

public
private well
taps in courtyard
tap in dwelling

Have toilet
Thereof: inside building

Have toilet for family use
only

Have toilet with flush 1

Have a room for bathing
Have bath or bath and
shower

Have shower only
Have bath or shower for
family use only2

Ownership
Families owning their
dwellings

Families not owning dwel
lings and not paying rent

Families paying rent

Precentages

100.0 100.0I 00.0 100.0
5.9 43.6 22.8 18.4
79.5 81.8 76.8 53.3
72.7 64.7 65.7 50.4

(1.2)
98.2

4.4
61.8
12.8

21.0

48.5

50.1
(1.2)
82.0
54.0
66.3

5.2

11.1
86.7
(2.2)

10.6
42.3
18.6

27.6

10.6

72.0
17.1
83.8
53.8
63.3

91.5
22.2
8.3

5.6
89.8

5.8
92.8
(1.4)

7.0
55.1
14.5
(0.4)
23.0

30.2

61.0
8.5
78.1
51.0
61.3

2.6
90.3

12.2
85.3
(2.5)

30.5
49.4
18.8

44.4
39.7
8.8
7.1
73.2
32.8
60.1

88.1 40.0
12.8 7.7
4.2 2.8

(0.8)
100.0

100.0
80.9
84.0
78.6

45.0
54.0
(1.0)

68.0
8.2
16.1
4.5
3.2

16.7
14.7
18.1
50.5
99.2
71.1
82.4

36.9
41.3
19.6

7.7
96.1

100.0 100.0
34.9 30.4
62.4 67.8
58.5 61.2

20.5
77.6
1.9

40.9
37.3
18.5
2.0
1.3

38.7
29.9
12.8
18.6
81.2
43.6
66.4

38.0
16.4
7.2

97.2

15.1
83.2
1.7

28.3
43.9
17.0
1.4
9.4

35.5
18.9
30.7
14.8
80.0
46.3
64.5

48.3
15.1
6.0

2.6
95.2

95.8 78.3 87.2 88.4 58.2 76.2 80.3

3.5 5.5 4.6 3.7 4.7 8.5 7.0

16.2 8.2 7.9 37.1 15.3 12.7

שירותים
הכל סך

חשמל יש
מטבח יש

למשפחה בלעדי מזה:

בישול: אמצעי יש
גז

פרימוס
אחר

בדירה: חימום אמצעי יש
cs:
עץ
פחם
אתר

חימום אין
עיקרי: מים מקור

ציבורי
פרטי נור
בחצר ברז
בדירה ברז

שימוש בית יש
הבניין בתוך מזה:

למשפחה בלעדי שימוש גית יש

1 השימוש בבית שטיפה יש
רחצה חדר יש

ומקלחת אמבטיה או אמבטיה יש

בלבד מקלחת יש
מקלחת או אמבטיה יש

למשפחה2 בלעדי לשימוש

בעלות
בבעלותן שהדירה משפחות

בבעלותן אינה שהדירה משפחות
דירה שבר משלמות ואינן

דירה שבר המשלמות משפחות

. Out of all families who have toilet and running water in
dwelling. 2 Out of all families who have bath and shower
or shower only.

אינסטלציה וכן שימוש בית להן שיש המשפחות כל מתוך 1

אמבטיה להן שיש המשפחות כל מתוך 2 בדירה. למים
בלבד. ומקלחת,ומקלחת
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Household equipment בית ציוד

אזור לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות  כ"ו/17. לוח

Table xxvi/17.  Families possessing durable goods, by region

המשפחות מכלל Percentאחת of all families

מוצר
בולל 0ך
Grand
total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

עזה רצועת
Gaza strip

Commodity
הבל סך

מזה:
Thereof:

הכל 0ך

מזה:
Thereof:

Total
עדים
Towns

נפדים
Villages

Total
ערי0
Towns

rvuna
Refugee
camps

גז חשמל,  לבישול 1972מכשיר
1973

17.4
24.4

23.9
32.9

55.2
62.4

11.6
21.6

6.5
9.7

(3.2) 12.1
(3.4) 17.1

Electric and gas
range forcooking

חשמלי 1972מקרר
1973

10.7
16.8

13.8
20.9

40.7
51.9

(3.4)
8.4

5.7
9.8

(1.9) 11.9
(3.3) 17.2

Electric refrigerator

הפירה 1972מכונת
1973

18.0
20.3

17.3
21.8

33.7
35.1

10.9
16.1

19.1
17.9

17.5 23.0
13.5 24.7

Sewing machine

1972רדיו
1973

78.9
80.2

74.9
77.8

86.8
83.1

71.5
76.4

85.5
84.2

84.8 87.4
83.8 85.7

Radio

1972טלוויזיה
1973

9.0
17.5

10.0
18.7

28.7
39.8

(25)
9.8

7.5
15.5

(3.4) 14.3
9.1 24.2

TV set

1972פטיפון
1973

2.1
3.2

2.5
3.3

6.6
8.2(10)

(1.3)
3.0

(1.1) (1.5)
(2.0) (4.3)

Gramophone

1972אופניים
1973

3.7
4.4

2.3
2.4

3.3
5.0

(1.3)
(1.3)

5.8
7.8

6.0 6.6
4.9 11.6

Bicycles

פרטית 1972מכונית
1973

2.3
2.3

2.3
2.7

5.4
5.4(13)

2.3
(1.6)

(2.6) (2.4)
(3.0)

Private car
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Labour and wages י ושכר עבודת

מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה כ"ו/15. לוח
נבחרות יישוב וצורות

Table xxvi/18.  Population aged 14 and over by labour force characteristics, sex
and selected types of localities

Judaea and Samaria ושומרון יהודה
המועסקים אחוז

כוח מתוך
העבודה

' Aemployed
of labour force

העבודה כוח אחוז
מהאוכלוסייה
+14 בגיל

% labour force
0/" population
aged14+

Labour force העבודה כוח

מועסקים בלתי
Not employed

מועסקים
Employed

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אובלוסיה
+ " בגיל
Population
aged14+

Thousands אלפים

Tota האוכלוסייה pulatכל iona 1 p o
1968308.6215.693.082.910.130.189.2
'1969313.7199.1114.6109.94.736.595.9
1970322.9204.5118.4114.63.836.796.7
1971330.0210.3119.7116.82.936.397.6

21972336.6210.0126.6125.2(1.4)37.698.9
1973341.6213.9127.7126.4(1.3)37.499.0

Malesגברים
1968141.562.379.269.99.356.088.1
11969148.656.292.488.24.262.295.4
1970153.759.394.491.03.461.496.4
1971157.759.997.895.32.562.097.5
19.72161.454.1107.3106.0(1.3)66.598.8
1973162.854.4108.4107.2(1.2)66.698.9

הכלבערים totaltownsסך In
196876.649.027.625.8(1.8)36.193.4
1196978.048.329.728.8(0.9)38.096.9
197088.754.434.333.5(0.8)38.797.6
197192.856.836.035.3(0.7)38.898.0
197291.655.336.335.8(0.5)39.798.6
197396.158.337.837.3(0.5)39.398.8

lesMaגברים
196836.111.924.222.7(1.5)67.993.9
1196938.412.625.825.0(0.8)67.297.1
197043.113.629.528.9(0.6)68.597.9
197145.414.031.430.9(0.5)69.298.2
197244.712.831.931.5(0.4)71.498.7
197347.213.733.533,1(0.4)71.098.9

הכלבכפרי סך ט totalvillagesIn
1968208.1149.758.451.37.128.187.9
11969212.4135.976.573.23.336.095.6
1970211.7135.975.873.12.735.896.4
1971210.9136.574.472.42.035.397.4
1972215.7136.479.378.5(0.8)36.899.0 .
1973218.0138.479.678.9(0.7)36.599.2

Malesגברים
196893.945.548.441.76.751.686.1

1196998.839.659.256.23.059.994.8
197099.942.257.755.22.557.895.7
197199.440.858.656.9(1.7)59.097.0
1972102.236.665.664.8(0.8)64.298.8
1973102.336.465.965.3(0.6)64.499.1
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עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ו/18. לוח
(המשך) נבחרות יישוב וצורות מין

Table xxvi/18.  Population aged 14 and over by labour force characteristics, sex
and selected types of localities (conf.)

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

המועסקים. אחוז
כוח מתוך
העבודה

~o/a employed of
labour force

העבודה כוח אחוז
מהאוכלוסיה
+14 בגיל

'/ alabour force
of population
aged14 +

Labour force העבודה כוח

מועסקיס בלתי
Not employed

מועסקים
employed

הגל סך
Total

נכות אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסייה
+ 14 בגיל
Population
aged14+

Thousands אלפים
populationTotalיההאובלומי

1963182.6129.053.644.59.129.383.1
11969189.0130.858.252.95.330.890.9
1970196.8134.462.458.73.731.793.9
1971200.7138.971.859.72.130.896.6
1972205.1140.564.663.6(1.0)31.598.4
32.699.4(0.5)210.4141.868.668.1ג1973

Malesגבריט
196879.932.947.040.36.758.8:85.8
י 196985.832.753.149.53.661.993.1
197090.433.457.054.62.463.195.7
197192.435.457.055.8(1.2)61.897.9
197294.239.960.359.8(0.5)64.099.2
197397.533.464.163.9(0.2)65.799.7

הכל סך  totalIבערים n towns 
196888.162.725.421.53.928.084.7

1196991.061.429.627.12.532.591.7
197087.558.928.627.2(1.4)32.795.0
197189.860.829.028.2(0.8)32.397.3
197291.161.229.929.4(0.5)32.898.5
197399.366.333.032.8(0.2)33.299.5

Malesגברים
196839.416.722.719.82.957.787.4
'196942.415.227.225.5(1.7)64.193.6
197040.914.226.725.8(0.9)65.496.6
197141,714.627.126.6(0.5)64.998.2
197243.014.528.528.2(0.3)66.298.8
197347.215.731.531.4(0.1)66.799.7

פליטיםסך ,הבלבנלחנות totalIn refugee camp
196876.553.123.418.84.630.580.2
196979.356.323.020.52.529.088.9
1197088.160.827.325.22.130.792.1
197192.364.927.426.2(1.2)29.7.95.5
197296.066.829.228.6(0.6)30.498.1
197391.162.129.028.7(0.3)31.9;99.1

Malesגברים
196832.813.219.616.33.389.983.0
1196935.114.620.518.9(1.6)58.591.9
197039.915.824.12Z7(1.4)60.594.3
197141.917.124.824.1(0.7)59.297.0
197242.716.126.626.5(0.1)62.399.5
197341.114.726.426.3(0.1)64.2.99.6

1 New weighting of family survey data : see introduction.
2 Incl. 27.5 thousand persons in refugee camps in Judaea
and Samaria and 20.0 persons in villages of the Gaza
strip and North Sinai.

במבוא. הסבר ראה משפחות; סקר נתוני של חדש שקלול 1

ושומרון ביהודה פליטים במחנות נפשות אלף 27.5 כולל 2
סיני. וצפון עזה רצועת בכפרי נפשות אלף 20 ו
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גיל וקבוצת העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל גברים  כ"ו/19. לוח

Table xxvi/19.  Males aged 14 and over, by labour force characteristics and age
group

גיל קמיצת
Age group

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

מהאוכלוסייה העבודה כוח nns
14+ בגיל

Percentlabour forceofpopu
lation aged 14+

196919701971
1973 j 197219691970

1971
19721973

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

66.6 66.5 62:0 61.4 62.2 162.8 161.4 1

25.6 24.5 18.8 22.4 21.9

70.4 70.0 61.6 61.4 60.1

95.4 95.7 93.2 89.0 91.5

94.5 93.5 89.S 89.3 90.1

88.3 89.2 83.5 79.179 3

70.4 71.0 66.4 66.8 68.0

40.1 37.4 34.1 35.2 35.1

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל סך
TOTAL

148.6153.7157.7161.462.8

141727.330.931.633.534.2

182427.528.932.033.134.4

253423.424.724.624.925.1

354422.722.923.123.022.4

455415.715.617.017.317.1

556413.313.013.112.010.8

65 +18.717.716.317.618.8

הכל סך
TOTAL

85.890.492.494.297.561.963.061.864.065.7

141718.320.219.919.619.723.320.315.620.822.6

182417.119.522.023.925.959.964.260.567.568.6

253413.113.113.213.113.693.393.994.696.597.0

354413.514.013.913.714.190.893.291.793.095.8

45549.39.910.610.910.784.596.886.785.388.0

55646.46.45.75.85.557.361.476.662.463.9

65+7.87.37.17.28.030.034.831.024.027.9
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ומין נבחרות יישוב צורות כלכלי, עגף לפי מועסקים,  כ"ו/20. לוח

סמל
Code

ושומרון Judaeaיהוד!: and Samaria

Total הכל סך
:Thereofמזה:

כלכלי טנף
Towns villagesערים כפרים

196919721973196919721973196919721973

המועסקים כל

78.9 78.5 73.2 37.3 35.8 28.8 126.4 125.2 109.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

37.6 43.4 61.6 6.3 5.7 8.3 26.5 30.8 44.8

12.9 9.6 8.2 27.2 28.3 26.4 17.7 15.7 13.3

27.3 25.1 12.7 12.4 13.0 8.3 22.3 21.0 11.9

8.0 7.8 6.6 19.6 19.0 22.9 11.5 11.3 11.7

3.0 3.3 (1.9) 6.2 6.3 6.9 4.2 4.3 ל3

:8.5 8.9 6.4 19.6 19.6 19.5 12.5 12.7 10.3

;2.7 (1.9) (2.5) 8.7 8.1 7.7 4.9 4.2 4.3

אלפים  הכל סך
אחוזים

ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (ברייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה כיבוי

והארחה אובל שירותי נזסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

וקהילתיים ציבוריים שירותים

1 הענפים יתר

0

12

3,7.9

גבריםמזה:

הכלאלפים 05.0107.225.031.533.156.264.865.3;88.2סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 6.254.635.229.2(5.6)38.525.220.68.0חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 14.116.318.526.828.427.68.810.313.6תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 14.924.826.79.214.814.016.530.432.9בינוי

והארחה5 אוכל קירותי 13.712.913.224.821.221.67.89.19.4מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 4.03.6(2.5)4.65.15.08.07.16.9תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 9.811.210.615.614.414.56.99.08.1שירותים

3,7.91 הענפים 3.2(2.0)(2.9)8.59.2(7.6)4.44.55.4יתר

ואחרים. אישיים שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומים, חשמל 1
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Table xxvi/20. Employed, by economic branch, selected types of localities and sex

Economic branch

Gaza Stirp and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת
Thereof:

פליטים מתנות
Refugee camps

1973 1972 1969

Towns ערים

1973 1972 1969

Total הכל פך

1973 1972 1969

TOTAL  thousands

 percentages

Agriculture, forestry and ifshing

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

28.7 2S.6 20.5 32.8 29.4 27.1 68.1 63.6 S2.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

29.0 31.1 33.6 23.2 23.4 26.2 29.4 30.5 33.1

12.8 13.1 13.2 14.8 14.5 13.3 13.0 13.1 12.5

16.6 13.1 (4.4) 17.2 13.1 12.5 16.9 12.8 9.6

13.6 12.6 21.5 15.5 16.8 18.5 13.8 14.2 18.1

6.3 7.1 (6.8) 8.8 8.2 8.9 7.2 7.1 7.2

18.1 17.4 14.1 13.6 17.1 15.1 14.9 16.4 14.0

)3.1) (5.6) (6.4) 6.9 6.9 (5.5) 4.8 5.9 5.5

Thereof: males

49.559.863.925.423.231.418.925.526.3Total  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

33.531.530.226.824.423.835.432.330.6Agriculture, forestry and ifshing

11.512.312.613.013.614.912.212.311.8Industry (mining and manufacturing)

10.313.618.013.013.718.0(4.8)14.2iS.lConstruction (buildingand public works)

19.214.714.319.317.516.122.813.113.9Commerce, restaurants and hotels

7.77.57.69.08.59.0(7.4)7.77.4Transport, storage and communication

12.314.212.313.415.111.212.214.514.8Public and community services

5.56.25.0(5.5)7.27.0(5.2)(5.9)(34)Otheri

1 Electricity and water, ifnance and business services, personal and other services.

701 המוחזקים השטחים



כלכל* ענף ל3* לשכיר, ממוצע יומי ושכר שכיריט מועסקיס,  כ"ו/21. לוח

Table xxvi/21 . Employed persons, employees and average daily wage per
employee, by economic branch

Si
So
n

Bg

rlf|
II
It

II
111

P gr g

91£
ri .SO 3

H f

til
r S

£5

Code 3,7,9 12 סמל

Judaea and Samaira

Gaza Strip and
North Sinai

Judaea and Samaria

Gaza Strip and
North Sinai

(אלפים) ands)Employedמועסקים persons (thous

ושומרון 1970114.645.016.516.812.84.714.64.2יהודה
1971116.839.917.620.213.94.715.74.8
1972125.238.519.726.314.25.415.85.3
1973126.433.422.428.614.55.415.76.1

עזה 197058.719.26.97.39.53.59.03.3רצועת
סיני וצפון

197159.820.27.15.59.74.29.53.6
197263.619.48.48.19.04.510.43.8
197368.220.08,811.59.44.910.23.2

sands)Employees(אלפים)שבירים (thou
ושומרון 197056.511.29.614.62.12.214.32.5יהודה

197163.810.012.018.22.62.815.32.9
197271.89.813.923.43.22.815.43.3
197372.97.314.925.33.23.215.33.4

עזה (1.2)8.8(1.6)(0.5)197035.213.03.07.1רצועת
סיני וצפון

197136.414.53.65.3(0.8)(1.7)9.3(1.2)
197242.915.45.47.9(0.7)(1.9)10.2(1.4)
197346.115.45.311.3(0.6)2.310.0(1.3)

(ליי) לשכיר ממוצע יומי Averageשכר daily wage per employee (IL.)

ושומרון 19707.95.86.610.35.67.88.75.5udaeaיהודה and Samaria
197110.38.18.914.27.210.810.06.8
197213.711.812.718.210.314.111.89.7
197317.916.216.323.313.617.115.913.2

עזה Gaza(3.9)7.7(6.2)(3.7)19706.55.85.37.0רצועת Strip and
סיני Notrhוצפון Sinai

19718.28.06.910.0(4.6)(6.5)8.8(5.5)
197212.813.013.817.3(8.5)(10.6)11.2(9.2)
197319.619.620.325.3(19.7)16.916.0(15.1)

/Seenote to Table XXVI20. כ"ו/20. בלות הערה ראה 1
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ומין כלכלי עגף לפי שכירים/  כ"22/1. לוח

Table xxvi/22.  Employees, by economic branch and sex

3
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Total ה:ל סך

Code 12 .br9

andושומרוןיהודה SamariaJudaea

הכל Totalסך

196949.8100.024.417.523.14.14.121.35.51969
197056.5100.019.817.025.83.83.9.2S34.41970
197163.8100.015.618.828.64.14.424.04.51971
197271.8100.013.719.432.64.43.921.64.41972
197372.9100.010.020.434.74.54.421.14.91973

Males גברים
196943.7100.023.318.326.3(3.7)4.618.55.31969
197049.3100.018.217.629.64.24.521.9(4.0)1970
197155.9100.013.619.532.54.65.020.54.31971
197264.8100.012.619.936.14.84.317.94.41972
197365.9100.09.320.938.54.94.916.74.81973

עזה iסיניוצפוןרצועת 1Nort n s inand jaza Strip0

הבל Totalסך

196930.0100.036.110.416.1(3.0)(6.4)23.4(4.6)1969
197035.2100.036.78.520.1(1.4)(4.8)25.1(3.4)1970
197136.4100.039.89.914.6(2.2)(4.7)25.5(3.4)1971
197242.9100.035.912.518.3(1.7)(4.5)23.9(3.2)1972
197346.2100.033.311.524.51.35.021.63.81973

Males גברים

196927.5100.037.89.517.5(2.9)(6.9)20.7(4.4)1969
197032.4100.038.56.921.8(1.5)(5.1)22.9(3.3)1970
197133.6100.041.97.915.6(2.3)(5.1)23.6(3.6)1971
197239.9100.037.312.219.7(1.9)(4.8)20.9(3.2)1972
197342.7100.034.511.626.61.35.218.0(2.8)1973

> See note ti oTable XXV1/20.
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כלכלה ענפי ל3י לשכיר ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים  כ"ו/23. לוח
נבחרים

Table xxvi/23.  Employees working in Israel and average daily wage per
employee, by selected economic branches

הענפיט יתר
Other

בינוי
Construction

תעשייה
Industry Agirculture

הגל סך
Total

Employees (thousands) (אלפיס) שכירים
TOTAL 9.02.2(1.0)4.6(1.2)1969

19.85.02.310.8(1.7)1970
33.17.55.017.43.21971
50.812.19.025.34.41972
59.311.710.930.85.91973

(151970From Judaea and
Samaria

3.11971
3.61972
4.61973

From Gaza Strip and 1970
North Sinai

1971
1972
1973

(0.1)

(0.1)
(0.8)
(13)

8.0

14.3
19.1
20.9

2.8

(1.9)

4.3
6.5
7.9

(0.5)

(0.7)3.1
2.56.2
3.09.9

2.6

2.4

14.0

25.03.3
33.44.2
36.83.4

5.8

8.14.2
17.47.9
22.58.3

ww הכל סך
1970
1971
1972
1973

1970 מיהודה
ושומרון

1971
1972
1973

1970 עזה מרצועת
סיני וצפון

1971
1972
1973

Average daily wage per employee QL.) (ל*י) לשכיר ממוצע יומי שכר

הכל 1970TOTAL(10.6)197011.810.011.113.0סך
197113.411.512.314.711.91971
197217.215.415.619.114.81972
197322.920.621.625.119.11973

1970From(10.5)13.0(10.9)197011.89.0מיהודה Judaea and
Samariaושומרון

197113.510.712.115.011.81971
197217.014.314.219.014.21972
197321.817.720.124.217.71973

עזה 1970From(11.9)12.5(11.6)197011.710.7מרצועת Gaza Strip and
סיני Northוצפון Sinai ..

197112.912.3(13.7)13.4(13.4)1971
197217.616.017.519.5(18.8)1972
197324.621.725.226.8(24.8)1973
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עבודה ומקום כלכלי ענף לפי מועסקים,  כ"ו/24. לוח

Table xxvi/24.  Employed persons, by economic branch and place of work

המוחזקים בשטחים עבדו
Worked in the Administered Territories

בישראל עבדו
Worked in Israel

הבל סך
Total

g
C 3

■£ 3II
§

f I
J

יתר
Other

הכל סך
Total11//

c
o

p 1

1

יתר
Other

'000X'000"A,

TOTAL

9.7 54.3 11.6 24.4 100.0 20.6

10.6 52.3 14.8 22.3 100.0 33.8

10.3 49.5 17.1 23.1 100.0 52.4

10.9 51.7 18.1 19.3 100.0 61.3

39.1

הכל סך
8.4 13.8 38.7 100.0 152.7

43.8 5.6 13.8 36.8 100.0 142.7

46.4 6.2 13.9 33.5 100.0 136.3

47.2 6.4 15.1 31.3 100.0 133.4

1970

1971

1972

1973

Judaea and Samaria

12.2 57.2 (12.9) 17.7 100.0 14.7

13.3 57.0 16.8 12.9 100.0 25.6

12.3 56.8 18.6 12.3 100.0 34.9

13.7 , . 56.7 20.7 8.8 100.0 38.6

ושומרון יהודה

34.5 8.4 14.6 42.5 100.0 99.8

39.0 6.1 14.7 40.2 100.0 91.2

40.2 7.2 14.6 38.0 100.0 90.3

41.8 7.6 16.4 34.2 100.0 87.8

1970

1971

1972

1973

Gaza Strip עזה רצועת

197052.9100.031.612.18.547.85.9100.040.7(8.5)47.43.4

197151.5100.031.112.24.652.18.2100.051.2(8.5)37.8(2.5)

.197246.0100.024.812.6(4.1)58.517.5100.045.014.736.04.3

197345.6100.025.712.73.957.722.7100.037.013.643.26.2
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים  כ"ו/5*. לוח

יהודה
Samaria

1 ר מ ו ק י
1e a and

ז
Ju d

יד מועסקיםמשלח
Employed

שבירים
Employees

1972197319721973

הגלסר
אלפים  הכל 125.2126.471.872.9סך

באהוזיט 100.0100.0100.0100.0

ואקדמייים מדעיים מקצועות 2.91.64.62.4בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 4.96.48.110.4בעלי

(0.5)(10)(0.8)(0.9)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.62.74.04.5עובדי

מכירות,יסוכניט*וזבנים (1.8)(17)9.39.1עובדי

שירותים 6.16.28.58.0עובדי

בחקלאות 30.426.513.510.0עובדים

ובבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

23.226.426.529.6

ובבנייה בחתבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים ופועלים

19.720.332.132.8

גבריםמזה:

אלפים  הכל 106.0107.264.865.9סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.61.63.92.1בעלי

ודומיהם טכניים אחריט, חופשיים קצועות 3.44.35.26.5בעלי.;

(0.6)(0.9)(1.0)(1.0)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.82.94.04.4עובדי

וזבנים סוכנים מגירות, (1.8)(1.9)10.510.5עובדי

שירותים 6.56.78.68.2עובדי

בחקלאות 25.020.512.39.1עובדים

בננייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדיט
אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

25.228.827.731.2

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אתרים עובדיט
פשוטים ופועלים

23.023.735.536.1
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Table xxvi/25.  Employed persons and employees, by occupation and sex

עזה רצועת
d North Sinai

סי וצפון
Strip aa

ני
Gaza

Occupa tioa מועסקים
Employed

שכירים
Emplyoees

1972197319721973

Total

63.668.242.946.1TOTAL  thousands

100.0100.0100.0100.0 percentages

(1.6)(1.1)(20(1.1)Scientific and academic workers

6.66.29.310.5Other professional, technical and related workers

(0.6)(0.5)(0.5)(0.2)Administrators and managers

3.83.15.44.2Clerical and related workers

12.912.6(0.9)(1.0)Sales workers

7.77.58.48.4Service workers

29.128.833.832.0Agricultural workers

22.622.420.7 '19.4Skilled workers in industry, mining, building and
transport andother skilled workers

15.117.818.922.4Otherworkers in industry, transport and building
and unskilled workers

lesThereof: ma

59.863.939.942.7TOTAL thousands

100.0100.0100.0100.0 percentages

(1.5)(0.8)(2.0)(1.2)Scientiifc and academic workers

4.35.06.07.0Othe professional, technical and related workers

(0.5)(0.5)(0.5)(0.2)Administrators and managers
3.92.85.54.3Clerical and related workers

13.412.8(10)(0.5)Sales workers

8.07.78.88.7Service workers

30.129.435.433.1Agircultural workers

22.422.420.820.4Skilled workers in industry, mining, buildingand
transport and other skilled workers

15.918.620.024.6Other workers in industry, transport and building
and unskilled workers
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Agriculture חקלאות

מחקלאות רו7כנס,ה קנויה תשומה תפוקה,  כ"ו/26. לוח
Table xxvi/26.  Output, purchased inputs and income originating in agriculture

ל"י) ערך(מיליון
Value (IL. million)

תשל'ג
1972/73

תשל"ב
§1971/72

תשנ"ח
1967/68

טובות) (אלפי במות
Quantity (thousand tons)

תשל"ג
1972/73

תשל"ב
§1971/72

תשביח
1967/68

SamariaJudaeaושומרוןיהודה and

הכל סך  XXX135.0347.1399.5OUTPUTתפוקה  TOTAL

XXX87.9233.3253.9Cropsגידולים
שדה 23.555.343.311.037.248.7Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 60.0103.193.419.554.460.9Vegetablesירקות and potatoes
36.08.03.36.01.51.5Melonsמקשה and pumpkins
28.070.021.019.673.552.5Olivesזיתים

הדר 30.047.658.610.518.127.1Citrusפרי
אחרים if63.2Other.47.956.358.921.348פירות fruit

ותוצרחם חיים XXX45.0110.5142.5Livestockבטלי Si livestock products
10.318.720.925.170.190.2Meatבשר
30.343.844.315.732.543.1Milkחלב

(מיליונים) 6.07.2Eggs§25.030.038.03.2ביצים (million)
XXX1.01.92.0Miscellaneousשונות

בייעור XXX2.13.33.1Investmentהשקעה in forestry and
צעירים newfruitובמטעים plantations

קנויה XXX21.442.963.5PURCHASEDתשומה INPUTS

נובעת XXX113.6307.1336.0COMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

וצפוןרצועת Stripסיניעזה and North SinaiGaza

הכל סך  XXX53.3149.S192.2OUTPUTתפוקה  TOTAL

XX41.3113.8140.9Crops*■גידולים
שדה XXX0.31.31.7Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 31.838.942.59.316.920.6Vegetablesירקות and potatoes
12.54.652.52.53.4Melonsמקשה and pumpkins

הדר 91.0178.0205.221.675.692.0Citrusפרי

זיתים) (כולל אתרים 19.026.321.47.617.523.2Otherפירות fruit (incl. olives)

ותוצרתם חיים XXX10.933.949.5Livestockבעלי & livestock products
1.73.03.53.612.717.3Meatבשר

6.89.711.23.37.312.2Milkחלב
3.74.24.62.79.814.6Fishדגים

(מיליונים) 10.024.030.01.13.84.9Eggsביצים (million)
XXX0.20.30.5Miscellaneousשונות

בייעור XX1.11.81.8Investmentin<גהשקעה forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations

קנויה XXX17.042.161.8PURCHASEDתשומה INPUTS
נובעת XXX36.3105.5128.9INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE
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ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת  כ"ו/27. לוח
/Tablexxvi27.

Thousand tons

 Supply of fruit and vegetables in Judaea and Samaria, by source
and disposal
1972/73 תשל'ג;

טונות אלפי

DisposalיעדSourceמקור

הבל סך

co£!רצועת

c
o

M 3
r o.
fV E

r

? Iרצועת
TotalFgע!הישראלk =5o עזה§

IsraelGaza2£§11Gaza
Strip? 

£; 8> <
Stirp

2ifl

הכל 260.1214.130.415.6185.845.125.52.7TOTALסך

זיתיט) (מלבד 135.7117.47.011.384.740.88.02.2Fruitפירות (excl. olives)

הדרים :68.758.60.29.934.033.70.80.2Thereofמזה: citrus
30.530.00.10.421.33.83.81.6grapesעננים

אדמה ותפוחי 108.293.411.43.484.95.317.50.5Vegetablesירקות Si. potatoes
עגבניות 28.926.02.30.623.2מזה:

5.40.3Thereof: tomatoes
אדמה .13.89.04.7תפוחי 0.111.81.70.20.1potatoes

16.23.312.00.916.2מקשה


Melons and pumpkins

' Incl. East Jerusalem. ירושליט. מזרה כולל 1

ויעד מקור לפי סיגי, וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת  כ"ו/28. לוח
Table xxw/28.  Supply of fruit and vegetables in the Gaza Strip and

North Sinai, by source and disposal
1972/73 תשלג;

Thousand tons טלנול/ אלפי

DisposalיעדSourceמקור

a
§

: _2

הכל סך
Totalישראל

n S
£>*ifM 8

■E2
r .a

Israel
? g

3c g

A §
f s
■ כד

כ

si 2
p3
si £a "~

הכל .297.5272.7.2Z12.787.3סך 15.5156.138.6TOTAL

.231.7226.23.32.231.811.2150.638פירות 1Fruit
הדרים :205.3205.10.213.19.9145.337.0Thereofמזה: citrus

ותפו"א Vegetables■54.042.511.00.545.23.44.90.5ירקות £ potatoes
עגבניות 12.87.45.10.311.40.60.8מזה:


Thereof: tomatoes

11.84.07.8מקשה


10.3, 0.90.6


Melons and pumpkins

ll Incl. East Jerusalem. ירושללם. מזרח כולל 1
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ושומרון ביהודה וכבישה ונעס1קה בד: בתי  כ"ו/29. ליח

Employed

שכירים
Employees

נעליםעובדים
משפתה וגני
שכר ללא
Working

owners and
unpaid

family labour

O^DBIB

גתיבד
פעילים
Active oil
press

establish
ments

toj

וושבט

2362,089772,012

SO52735492
1561,562421,520

א ל תש

2513,8261893,642

94J.2J81211,117
861,092871,004
578475
3683038

1572,5881582,525
641,027241,003
4070941668
538523854

חשלנ
3003,0171732,844

;;*1,2591091,150
91,01093917

10014616130
9103103

1821,758641,694
8275948711
364023399
6459713584

הכל סך
יהודה
שומרון

הכל סך
יהודה

רמאללה
להם בית
חברון

שומרון
שנם
ג'גין

גרם טול

הכל סך
יהודה

רמאללה
לחם בית
חברון

שומרון
שנם
ג'נין

טולכרם

תשלג

הכל 1891,2411291,112סך

6934953.296יהודה
5929248244רמאללה
לחם 535530בית

52222חברון
120892715816שומרון

7959561534שנם
2722011209ג'נין

גרם יטול 1477473
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Table xxvi/29.  Olive presses: employment and extarction in Judaea and Samaira

Extractionכבישה
עבודה שבר

עבודה שביריםימי של
שכירים של
Workiog

לי) (אלפי
Wages paid

זיתים תשונלת
(מונות)

שמן npwn
(טונות)

ד.מיצוי rim*
ExtractionSubdistirct

days ofto employeesOlive inputOil outputrate 'A
employees(IL.(tons)(tons)

thousand)

1968/69

61,797559.941,37010,84226TOTAL

13,828124.77,3352,05728Judaea
47,969435.234,0358,78526Samaria

1970^71

46,3241,010.922,7286,41828TOTAL

12,220367.95,1311,520JOJudaea
9,820318,74,6361,39330Ramallah
2,21945.745011325Bethlehem
1813.5451431Hebron

34,104643.017,5974,8982SSamaria
13,548307.57,4892,20229Nablus
9,590 152.95,1271,20423Jenin
10,966182.74,9811,49230Tulkarm

1971/72
94,5982,223.258,84615,46826TOTAL

36,977799.722,6966,35728Judaea
2,445559.818,0365,19029Ramallah
5,470180.53,10075624Bethlehem
29,06259.41,56041126Hebron
57,6211,423.536, ISO9,11125Samaria
22,300512.614,2253,67026Nablus
14,350369.07,7251,82124Jenin
20,971541.914,2003,62026Tulkarm

1972/73

(9,898370.67,7552,18028TOTAL

6,42071.21,06833531 . . .Judaea
1,63451.887628132 . ■.Ramallah
50011.51263628Bethlehem

2867.9661827Hebron
13,478299.46,6871,84528.Samaria
9,092199.04,6851,31928Nablus
3,92982.71,67042926Jenin
45717.73329729Tulkarm

711 המוחזקים השטחים



תעשייה

תעשייה מדדי  כ"ו/30. לוח
100=1969 ממוצע בסיס!

ראשיסמל ענף

מדדיט

שוטפים במחירים פדיון
Gross revenue at
current prices

מועסקים
Employed

197019721973197019721973

ושומרון יהודה
113187226113126110

104170222949086

138222200129163137

1452342219711393

119161186130135113

119183222103105101

143243290104126109

186 233 201 385 365 223

113 )26 119 184 198 109

12

1112

13,14

הכל סך
וטבק משקאות מזון,

והלבשה טקסטיל

ומוצריי15 עור

ומוצריו16 עץ

17,18,28

1920

, שונות דפוס, ומוצריו, נייר

נפט ומוצרי גימיים מוצרים ופלסטיק, גומי מוצרי

אלמתכתיים21 מינרלים מוצרי

מכונות,2226 מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
הובלה וכלי חשמלי ציוו

עזה רצועת
הכל12 190395582112811371139סך

וטבק1112 משקאות 23327356413310490מזון,

16318817912610970טקסטיל13

ומוצריו14,15 עור 199453694133175189הלבשה,

ומוצריו16 5102100(1423415671עץ

נפט,1721,25 ומוצרי כימיים מוצרים דפוס, ומוצריו, נייר
מינרלים מוצרי ופלסטיק, גומי מוצרי

ושונות אלמתכתיים

213398577140172192

ציוד2226 מכונות, מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
הובלה וכלי חשמלי

1771,0241,190122136148

שכירים. מעסיקים שאינם עצמאיים גם גולל י1
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Industry

12

1112

13, 14

13

16

17,18,28

1920

21

2226

Table xxvi/30.  Industry indices

Base: Average 1969 = 100

Indices
יומי ענודה שכר

Code no.
Employees שכירים

בלי לשניר
Employee's daily wages(IL.)

Major branch

197019721973197019721973

TOTAL

Food, beverages and tobacca

Textiles and madeup textiles

Leather and leather products

Wood and wood products

Paper and its products, printing and miscellaneous

Rubber and plastic products, chemical products, oil
products

Nonmetallic mineral products

Basic metal and metal products, machinery, electrical
equipment £ transport equipment

Judaea and Samaria

13.6 11.0 7.2 103 120 108

9187837.512.515.3

1271611295.47.89.7

87103707.211.414.5

118122906.511.716.8

9898937.711.413.5

1051261087.711.415.9

17.6 15.0 10.9 187 231 208

14.4 11.8 6.3 108 119 112

StripGaza

1311671802.97.011.2TOTAL12

13086722.55.59.3Food, beverages and tobacco1112

122108643.57.012.2Textiles13

1492552872.65.48.0Clothing 8l madeup textiles, feather £ leather products14,15

1271241052.66.112.9Wood and wood products16

1552122443.39.516.2Paper and its products, printing, chemical products,
oil products, rubber and plastic products,
nonmetallic mineral products and miscellaneous

1721,28

1171852453.013.318.5Basic metal and metal products, machinery, electrical
equipment and transport equipment

2226

1 Incl. selfemployed not engaging employees.
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Building

יוזם ל8* האזרחית, הבנייה שטח  ג"ו/31. לוח
Table xxvi/31.  Civilian building area, by initiator

בנייה

Thousand sq.m. מר אלפי

פרטית בנייה
Pirvate building

1973 §1972 §1971

ציבורית ננייה
Public building

1973 §1972 §1971

Total הגל סך

1973 §1972 81971

TOTAL BUILDING

THEREOF: RESIDENTIAL

Judaea and Samaria

Total building

Thereof: residential

Gaza strip and
North Sinai

Total building

Thereof: residential

Building com plet ed הבנייה גמר
337.2 276.5 161.1 27.0 50.2 52.0 364.2 326.7 213.1

294.0 234.1 1392 10.4 26.3 31.8 304.4 260.4 171.0

244.1 199.7 144;2 15.1 29.6 28.9 259.2 229.3 173.1

203.3 170.2 125.1 2.5 14.4 13.6 210.8 184.6 138.7

93.1 76.8 16.9 11.9 20.6 23.1 105.0 97.4 40.0

85.7 63.9 14.1 7.9 11.9 18.2 93.6 75.8 32.3

הבנייה כל
למגורים מזה:

ושומרון יהודה
הבנייה כל

למגורים מזה:

עזה רצועת
סיני וצפון

הבנייה כל

למגורים מזה:

הבנייה n?nnnbegunldin gBui

הבנייה 285.8475.9525.858.049.466.3227.8426.5459.5TOTALכל BUILDING

למגורים :234.9385.4432.938.833.340.3196.1352.1392.6THEREOFמזה: RESIDENTIAL

ושומרון Judaeaהודה and Samaria

הבנייה 226.3350.6386.634.115.147.1192.2335.5339.5Totalכל building

למגירי0 :8.8309.620.02.628.8165.4276.2280.8Thereofל185.42מזה: residential

עזה רצועת
סיני וצפון

Gaza strip and
North Sinai

הבנייה 59.5125.3139.223.934.319.235.691.0120.0Totalכל building

למגורים :49.5106.6123.318.830.711.530.775.9111.8Thereofמזה: residential
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Wholesale trade סיטוני מסחר

חודשי) (ממוצע הסיטוני במסחר עבודה ושכר שכירים המכירות, ערן ♦32/vs לוח

Table xxvi/32.  Value of sales, employees and wages in wholesale trade
)monthly average)

1972 1971 1970 1969 1968

1000= 1968 ממוצק בסיס:  מדדים
Indexes base : average 1968 = 100.0

OV190B

Absolute
numbers

SALES TOTAL
)IL. thousand)

Food, beverages and tobacco

Agricultural raw materials

Other commodities

EMPLOYEES (number)

WAGES  TOTAL (IL.)

Average per employee (IL.)

ושומרון ariaandודה SamJudaea

1,277.2173.6179.7219.3306.9

818.3158.6156.2191.7249.9

253.094.2105.0149.6301.6

203.9332.4359.2395.3540.0

79.6 78.9 93.2 104.5

186.4 137.6 137.7 133.4

233.9 174.6 147.5 128.0

558

65,833

118

הכל סך  מכירות
ליי) (אלפי

וטבק משקאות מזון,

חקלאיים גלם הומרי

אחרות סתורות

(מס5ר) שכירים

(לי) הכל עבודהסך שכר

(לי) לשביר ממוצע

Gaza Strip and North Sinai 0יני וצפון עזה רצועת

הכל מכירותסך
לי) (אלפי

996.3181.9279.0354.6452.8SALES  TOTAL
)IL. thousand)

וטבק משקאות ,511.1222.2326.3428.6514.8Foodמזון, beverages and tobacco

וכימיקלים מתכות 365.491.4129.9179.2247.4Minerals,metalsמינרלים, and chemicals

אחרות 119.8285.9525.7576.1817.4Otherסחורות commodities

(י.ס9י) 345112.8139.11S2.2140.6EMPLOYEESשכירים (number)

(לי) הכל עבודהסך 26,892126.6151.0178.2240.7WAGESשבר TOTAL (IL.)

(לי) לשכיר 78112.2109.0116.7171.8Averageממוצע per employee (IL.)
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Hotels הארחה בתי
הארחה בתי  כ"ו/33. לוח
Table xxvi/33.  Hotels

1973 1972 1971 ..1970 1969

ושומרון riaand.הודה KamaJudaea

1 פתוחים הארחה '20בתי 29292828Open hotels'

1 268342345329326Rooms1הדריס

ג .612868854824831Bedsמיטות
20,43858,04757,86178,80241,981Guestsאורחינו

הכל 32,43984,59093,247111,20295,177BEDNIGHTSלינותסך  TOTAL

ג'אלה ובית להם 1,8013,1449,02013,88311,587Bethlehemבית and Bet Jala

רגינין 6,65626,18426,93138,77135,765Nablusשבם and Jenin

ויריחו 5,08013,6618,381.7,95310,322Hebronחברון and Jericho

ואלבירה 18,90241,60148,91550,59537,503Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה 14.7.27.829.937.031.4Percentאחוז occupancy
לחודש) (ממוצע 4149567066Employeesשבירים (monthly average)

ל"י) (אלפי הכל עבודהסך 67.888.7124.4231.2252.7Wagesשכר total (IL. thousand)

חודשי ממוצע  עבודה שכר
(ל"י) לשכיר

138150185275319Monthly average wage per
employee (IX.)

ל"י) (אלפי הכל סך  147.3226.7609.9743.8770.0Revenueפדיון total (IL. thousand

הארחה לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל"י)

7,3667,81621,02926,56427,500Average revenue per hotel
)IL.)

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

פתוחיםנ הארחה 65455Openכתי hotels1

1 1151106085soRooms1חדרים

1 ■263מיטות '. 248148198195Beds1

3,6583,5432,7333,6692,659Guestsאורחים

6,5756,6166,9238,3495,437Bednightsלינות

תפוסה '6.6אחוז ■ 7.312.811.67.6Percent occupancy

לחודש) (ממוצע .14131011שכירים 10Employees (monthly average)

ל"י) (אלפי הכל עבודהמך 11.712.111.017.830.8Wagesשבר  total (IL. thousand)

חודשי ממוצע עבודה שבר
(ל"י) לשכיר

69■ 7592135257Monthly average wages per
employee (IL.)

ל"י) (אלפי הכל 31.130.031.135.937.0Revenueפדיוןסך total (IL. thousand)

הארחה לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל"')

5,1915,9907,7817,1737,400Average revenue per hotel (IL.'

1 At endofyear. השנה. בסוף 1
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Local authorities מקומיות ישויות

ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות  כ"ו/34. לוח
Table xxvi/34.  Income and expenditure of towns in Judaea and Samaria

IL. thousand לי אלפי

§1972/731973/74

כולל סך  26,30536,225INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 22,27728,372ORDINARYBUDGETתקציב  TOTAL

רגילות 13,36818,114Ordinaryהכנסות income
הממשל 5,9247,210Throughבאמצעות the administration

רכוש 082,8934,010Property tax
דלק 3,03131,200Fuelמ0 tax
2,9333,879Fromמאגרות fees

ופירות ירקות 1,7202,060Vegetableאגרות and fruit fees
שחיטה 240477Slaughteringאגרות fees

ומלאכה תעשיית 204227Industryרשיונות and craft fees
7691,115Otherאוור
4,5117,025Otherאחרות

ושירותים סחורות 495206Saleofמכירת goods and services
נכסים 2,1102,257Leaseהשכרת of property

ופיקדונות) החזרות 1,9064,562Otherאו1ר(כולל (inc!. returns and deposits)

90910,258Establishements,$מפעלים
מים 2,4672,835Waterמפעל

חשמל 6,4217,401Electricityמפעל
ביוב 2122Sewageמפעל

הכל רגילםך בלתי 4,0287,853EXTRAORDINARYBUDGETתקציב  TOTAL

מהממשל 3,3234,554Loansמלוות from the administration
4682,764Grantsמענקים

ואחר בעלים 237535Participationהשתתפות ofowners and other

כולל סך  27,21733,378EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 18,65025,332ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 11,12413,661Ordinaryהוצאות expenditure
כללית 4,0113,842Generalהנהלה administration

2,5833,219Sanitationתברואה
3,7395,854Engineeringהנדסה

אש וכיבוי 1,431500Guardingשמירה and security and ifre extinguishing
360246Otherאחר

6,2957,643Establishmentsמפעלים
4,9682,334Waterמים

4,2255,309Electircityחשמל
102Otherאחר

מלוות 1,2321,819Repaymentפירעון of loans
אחר

2,209Other

הכל רגילסך בלתי 8,5678,046EXTRAORDINARYBUDGETתקציב  TOTAL

אחרת ובנייה 2,5883,588Roadsדרכים and other construction
2,5262,028Establishmentsמפעלים
1,311Marketsקווקים

2,1422,430Otherאחר
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סיגי וצפון עזה רצועת בער* והוצאות היכטות  כ"ו/35. לוח

Table xxvi/35.  Income and expenditure of towns in the Gaza Strip and North Sinai

ליי .L]אלפי thousand

1972/731973/74

כולל סך  13,02419,456INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 7,77210,790ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL

רגילות 3,6065,050Ordinaryהכנסות income
ואגרות 7941,562Ratesארנונות and fees

שווקים 1,6582,150Marketמס taxes
הרשות 192276Municipalרכוש property
רבב 91366Licensingרישוי ofvehicles

871696Miscellaneousשונות

4,1665,740Establishmentsמפעלים

1,4721,844Waterמי0
2,6633,775Electricityחשמל

31121Sewageביוב

הכל רגילסך בלתי 5,2528,666EXTRAORDINARYתקציב BUDGET TOTAL
מהממשל 1,5872,827Loansהלוואות from the administration
מהממשל 2,7063,086Grantsמענקים from the administration

ואחר 9592,753Ownersבעלי0 and other

כולל סך  10,54320,020EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 5,85111,354ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 2,4934,204Ordinaryהוצאות expenses

כללית 1,5971,412Generalהנהלה administration

534965Sanitationתברואה
ציבוריות 23946Publicעבודות works

ודת 21415Socialסעד welfare and religion

יוקר Costofתוספת living allowance
1021,366Miscellaneousשונות

2,9594,204Establishmentsמפעלים

9461,348Waterמים

1,9322,769Electricityחשמל

8187Sewageביוב

ופירעון רגילות לא 3992,946Extraordinaryהוצאות expenses and repayment0/ loans
מלוות

הכל רגילסך בלתי 4,6928,666EXTRAORDINARYתקציב BUDGET TOTAL
1,4951.720Roadsדרבים

2,1835,789Establishmentsמ9עלים

1,0141,157Otherאחר
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Judiciary משפטים

עג>ין וסת געולה שלב ל8י ,1 משמט בבת* ענ"נ>0  כ"ו/36. לוח
Table xxvi/36.  Coutr matters x, by stage of proceedings and type of matter

Type ofmatter

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיבי וצפון עזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

הוגשו
Entered

נתנררו
Decided

טרם
נתבררו
Pending

הוגשו
Entered

נתבררו
Decided

טרם
נתבררו
Pending

עניין סוג

1968

,34519,598 ]19,466574ALL MATTERS

561823835103Civil

784.1S77518,631471Cirminal

26,406 26,389

6,248 6,110

20, 158 20,279

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

ALL MATTERS

Civil

Criminal

ALL MATTERS

Civil

Criminal

ALL MATTERS

Civil

Criminal

All matters

Civil

Cirminal

Allmatters

Civil

Cirminal

1 970

558 30,319 30,483 1,427

209 832 891 419

349 29,487 29,592 1,008

1,322

263

1,059

High court

31

19

12

District courts

282

196

86

63,275

945

62,330

1 972

64,165 3,647

1 ,076 937

63,089 2,710

1973

1,739 71,588 72,005 2,491

366 1,104 1,207 848

1,373 70,484 70,798 1,643

122

72

50

897

420

477

140

78

62

995

488

507

254

107

147

189

144

45

33,166 33,525

6,326 6,245

26,840 27,280

30,521 32,208

6,370 6,745

24,151 25,463

37,399 36,243

7,623 7,534

29,776 28,709

העליון המשפט בית
1,660 1,439

629 513

1,031 926

מתוויים משפט בתי
2,934 2,913

2,397 2,391

537 522

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים כל
אזרחיים

פליליים

העניינים נל
אזרחיים
פליליים

השלום2 משפט 'Magistratesבתי courts2

העניינים 31,89132,8052,04870,8701,426כל 70,569All matters

4,6304,597597641151אזרחיים 612Civil

27,26128,2081,45170,2291פליליים ,275 69,957Criminal

* Excl. matters in military courts.
2 Inch offences not reported in privious years.
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Education חיגון

מנהלת רשות לפי ,1 חינון מוסדות  כ"ו/37. לוח
Table xxvi/37.  Educational institutions x by controlling authority

וסיני עזה רצועת
Gaza Stirp
and Sinai

ושומרון יהודה
Judaea and
Samaira

הכל סך
Total

Institutions
Classes
Pupils

1967/68 תשכח
987821166

6,1484,4021,746
222,266142.21680.050

מוסדות
כיתות

תלמידים

JnstitutioM
Classes
Pupils

1969/70 תשל
1,074880194
7,4235,2312,192

281,833177,479104,354

מוסדות
כיתות

תלמידים

Institutions
Classes
Pupils

1971/72 חשלב
1,163928235
8,5125,9622,550

313,249196,161117,088

מוסדות
כיתות

תלמידים

Iostitutions
Classes
Pupils

1971/72 תשלג
1,199956243
9,0086,3302,678

321,748202,556119.192

מוסדות
ניתוח

תלמידים

1973/74 תשל"ד

1,245970275INSTITUTIONSמוסדות
9,5366,5433כיתות 043CLASSES

331,285207,729123,556PUPILSתלמידים

Government
ממשלתיים institutionsמוסדות

847737110Institutionsמוסדות
6,4464,9591,487Classesכיתות

211,537157,99353,544Pupilsתלמידים

ססות של UNRWAמוסדות institutions
21286126Institutionsמוסדות
2,2778531,424Classesכיתות

95,77530,18865,587Pupilsתלמידים

אחרים Otherמוסדות institutions
18614739Institutionsמוסדות
863731132Classesכיתות

23,97319,5484,425Pupilsתלמידים

> Excl. educational institutions: on the Colan Heights : in
1973/747 institutions with 2,346 pupils in 88 classes, mostly in
pirmary schools,

 בתשלד הגולן: ברמת החינוך מוסדות גולל לא 1

רובס כיתות ב88 תלמידים 2,346 למדו בהם מוסדות 7
יסודיים. ספר בבתי
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כ*תה ודרגת מוסד סוג מ*ן, לפי , תלמידים  כ"ו/38. לוח

Table xxvi/38.  Popils \ by sex, type of institution and grade

'I1973/7תשלד

הכל AreaאזורTotalסך

מוסד סוג חמין, תשלגתשלבתשילתשב
.2"3

Sex, type of institution
כיתה 1967/681969/701971/721972/73ודרגת

הכל סך
Total

II
gl

and grade

S£2Hn h£*03
*■*o

הכל 222,266283,382313,249321,748331,28595,775207,729123,556TOTALסך

בנים :130,675161,920178,348182,771187,22550,035118,89768,328Thereofמזה: males

ילדים 3,8507.6369,2299,52910,9127,5783,334Kindergartensגני

יסודיים ספר 162,051191,908211,316220,948228,58975,231143.13885,451Primaryבתי schools  total
הכל סך
33,98142,11840,18440,27640,40713,37424,46915,938Iא'

28,53437,51837,07538,12038,61812,96423,91414,704nב'

27,63731,20441.60940,53941,09313,08926,39414,699inג'

40730813,06926,11614,192"27,70629,16336,89740,044די    iv 

22,81026,90330,84834,41937,53612,23523,65913,877Vהי

21,39325,00224,70327,55030,62710,50018,58612,041VIוי

 מכינים ספר 40,17755,52360,06758,55358,82420,07336,92921,895Preparatoryנחי schools  total
הכל סך

T16,80221,40422,42621,52123,4867,22315,8047,682VII

13,06818,11520,12919,39818,4226,40611,5766,846vinחי

11,02716,00417,51217,63416,9166,4449,5497,367IXט'

על ספר 15.91026,34530,54830,69931,09118,42812,663Postprimaryבתי schools  total

הכל יסודייםסך
8,0819,46911,51411,48312,2817,2884,993Xד*

4,4788,09110,3249,3819,4715,8323,639XIיא

3,3518,7858,7109,8359,339יב
5,3084,031XII

למורים מדרש 2781,9702,0891,9191,8694711,656213Teacherבתי training colleges 
הכל סך total

1481,0941,014984992273879113xniייג

115829977904855198755100XIVייד

XV■154798312222סו

< /Seenote > to Table XXVI37.
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1972 האוכלוסיןוהדיור מפקד כ"ז. פרק
נבחרים ארעיים נוגתיט

מקורם דילר על המובאים הנתונים דיור.
נתונים נרשמו שבו המפקד של בי שלב בשאלון
המשמשים חדרים חצאי על וגם החדרים על
חדר מטבח' נמנו: לא הבית. משק למגורי
המוש וחדרים מרפסות שימוש, בית אמבטיה,

לדיירים. כרים
חושב דיור) (צפיפות לחדר נפשות מספר
החד במספר הבית במשק הנפשות חלוקת ע"י
לחישוב הבית. משק בני ע"י התפוסים רים

החדרים. חצאי גם נספרו הצפיפות
האנשים כל שנתי: טבודה לכוח שייכים
ב12 אחד יום לפחות שעבדו ומעלה 14 מגיל

המפקד. לתאריך שקדמו החודשים
יד: משלח כלכלי, ענף שבועית, מועסקים
אדם. כוח סקרי ושכר, עבודה  י''ב פרק ראה
עבודה  י"ב בפרק הגדרה ראה .■ יד משלח

אדם. כוח סקרי  ושכר
שפות כולל לא יומיומיות: דיבור שפות

יומיום. מדבר איגו אף יורע שאדם
ראשונה או יחידה שפה עיקרית: שפה

יומיומי. בדיבור
(מלאה אקדמית תיכונית טל השכלה בטלי
בשאלון עצמי שיבוץ פי על סווגו חלקית) או
הבאות: לקבוצות 1972 והדיור האוכלוסין מפקד
טל תעודות או אקדמיים תארים בעלי
זה, מסוג תעודה אד תואר בעלי כל תיכונית:
לסוג או הלימוד שנות למספר לב שים בלי

בו. שלמדו האחרון הספר בית
תיכו טל או אקדמית חלקית השכלה בעלי
בטכניון, באוניברסיטה, שלמדו מי כל נית:
על ספר בבית או ולגננות למורים מדרש בבית
או אקדמי תואר קיבלו לא אך אחר, תיכוני
שלמדו אלד, כולל לא עלתיכונית; תעודה

המפקד. במועד אלה מסוגים במוסדות

פרסומים

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
וביישובים יישוב צורת טבעי, אזור לפי אוכלוסייה (1)

ארעיים) (סיכומים גדולים
(סיכו ותתרבעים רבעים ערים, באגדי אוכלוסייה (2)

ארעיים) מים
העי היישובים של הגיאוגרפיתסטסיסטית החלוקה (3)

בישראל רוניים

נבחרים, בנושאים לוחות מובאים .זה בשנתון
מפקד נתוני של ארעי עיבוד על המבוססים
של ב' שלב מתוך ,1972 והדיור האוכלוסין
לנפשות א' שלב נתוני גם הכולל המפקד,
הוכנו הנתונים במדגם. שהיו הבית במשקי
ותיקוני הביקורות הניפויים, שנערכו לפני
התוצאות שקלול שנעשה ולפני התשובה טעויות
שונות אוכלוסייה קבוצות מחקירת שנתקבלו
אלה אי ייתכנו כך' בשל היענותן. מידת לפי
שיפור הסופיים הנתונים לבין ביניהם הבדלים
ארעיות בגלל המפקד. חומר עיבוד סיום עם סמו

בלבד. באחוזים כאן מוצגים הם הנתונים
התייחס מאייוני בחודשים שנערך המפקד
שבין הלילה חצות  הקובע בתאריך למצב

.1972 במאי ל20 ה19
 א' בשלב שלבים: בשני בוצע המפקד
שאלות בו ונשאלו המדינה אוכלוסיית כל נפקדה
בנושאי שאלות ומספר יסודיות דמוגרפיות
מכל 200/0 של מדגם נפקד ב' בשלב הדיור.
©אלות ונשאלו א' בשלב שנפקדו הבית משקי
הגירה בית, ציוד .כגון: שונים נושאים על
השתייכות השכלה, ופריון, נישואין פנימית,
תחבורה, יד, משלח כלכלי, ענף עבודה, לכוח

ועוד1. הכנסות

הגדרות
. כוללת המפקד אוכלוסיית

אלה לרבות ישראל של קבועים תושבים א.
אשר

המוחזקים בשטחים גרים 
נעדרו אך הקובע, במועד בחו"ל שהו 
(לעומת ברציפות משגה יותר לא מישראל
שנמצאו קבועים תושבים נכללו לא זאת

משנה). למעלה בחו"ל
המוגדרים ,("18" אשרה (בעלי בכוח עולים ב.
לתעודת או עולה לאשרת הזכאים כאנשים
לשהות ורוצים השבות חוק לפי עולה
חודשים 3 על העולה לתקופה בישראל

.(1969 מאז קיים זה (מעמד
השונות) אשרותיהם (לסוגי ארעיים תושבים ג.
הקובע במועד בישראל שנמצאו ותיירים
למועד עד ברציפות משנה יותר בה ושהו

הקובע.
ראה יישוב: צורת (משפחה), בית משק

אוכלוסייה.  בי בפרק הגדרות

.1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 1 מס' פרסום ראה המפקד של השדה תהליכי עיקר לתיאור 1
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יישוב צורת לפי אוכלוסייה,  כ"ז/1. לוח

צוין לא אט אחרתאחוזים,

.a
*c

יהודיםמזה:Ageגיל

31
_ 8
n ישראל3 ילידי

a a># aJ^ Qיליד אב
£ t
11

הכל סך
Total01415293044456465 הכל+ סך

Totalהכל סך
'^"

* aTotalישראל hi
>

csIsrael

כולל 4.11,014100.031.028.115.617.87.4100.046.88.1סך

 עירוניים 3.81,006100.029.427.815.918.98.0100.045.77.8יישובים
הבל סך

עם יישובים מזה:
תושנים 20,000

ומעלה

4.41,057100.036.627.117.814.24.3100.032.93.3אשדוד
אשקלון 4.41,030100.035.427.816.415.25.2100.042.22.4

שבע 4.41,050100.034.830.616.413.94.3100.043.43.4באר
ברק 3.91,013100.030.030.014.517.97.6100.019.27.5בני
ים 3.61,005100.028.827.619.518.26.0100.041.96.8בת
3.2983100.025.024.319.522.98.3100.052.512.9נבעתים
4.61,029100.039.928.016.212.23.8100.036.42.2דימונה
3.6989100.026.628.315.920.98.3100.043.26.1הרצליה
3.71,029100.026.628.415.021.88.2100.045.45.8חדרה
3.6994100.028.226.618.519.96.9100.047.78.8חולון
3.2992100.022.826.315.524.710.8100.044.09.3חיפה

ief4.7996100.038.227.115.313.75.7100.059.017.3,טבריה
4.3998100.033.129.815.94.27.0100.056.817.9ירושלים
סנא 3.91,031100.027.531.415.418.37.4100.043.25.0כפר

4.51,021100.034.028.915.016.45.8100.040.61.4לוד

.3.5נהריה 957100.025.926.516.412.210.0100.033.82.4
5.71,044100.042.527.615.99.84.2נצרת

3.81,013100.026.928.815.320.48.6100.042.45.0נתניה
1עבו 4.41,125100.030.930.615.217.06.3100.037.12.0

תקוה 3.71,002100.028.727.817.018.77.9100.048.48.6פתח
אתא 3.81,031100.029.327.914.819.98.1100.039.03.3קרית

ים 3.6951100.027.128.515.121.67.7100.035.82.9קרית
לציון 3.6998100.027.829.216.519.07.6100.046.010.4ראשון

3.61,030100.027.328.117.319.77.7100.052.112.0רחובות
471,060100.033.629.815.515.25.9100.041.60.9רמלה
גן 3.3968100.023.526.717.323.69.5100.046.78.5רמת

אביביפו 3.0968100.020.625.714.725.913.2100.044.38.8תל

כפריים יישובים

6.31,028100.048.425.913.68.83.4100.055.511.0כפרים
4.91,071100.0J4.429.714.416.25.4100.057.46.4מושבים
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Table xxvii/ 1 . Population, by type of locality

Percentages, if not otherwise stated

Thereof: Jews

Israel bornחו"ל Bornילידי abroad

Father bornעלוילידיילידיImmigrated
אירופהאסיה
אמריקהאפריקה

Bornאירופה inBorn inהכל סך
עד~AsiaEuropeTotalאמריקהאפריקה

Up to1948195519611965+
AsiaEuropeAfricaAmerica1947195419601964

AfricaAmerica

22.716.025.129.1100.019.439.913.814.013.0Grand total

22.515.425.828.4100.018.939.813.714.613.1Urban localities  total

Thereof: localities with 20000
inhabitants and more

22.76.850.416.7100.02.410.015.439.033.2Ashdod
32.27.638.319.5100.03.536.314.128.817.4Ashqelon
.29.610.4 _37.119.4100.03.628.627.322.917.6Beer Sheva
29.610.437.119.4fooo'18.3~56.3 9.07.1' 9.3._ Bene.Beraq
20.616.525.530.6100.04.448.117.78.216.7Bat Yam
10.529.110.636.9100.039.343.87.53.06.5Givatayim
29.84.452.810.8100.01.16.422.352.018.2Dimona
22.314.826.630.2100.014.142.215.614.014.2Herzeliyya
25.614.025.529.1100.017.546.910.315.010.3Hadera
21.417.522.529.8100.018.244.317.411.58.6Holon
10.823.912.543.5100.030.241.211.08.29.4Haifa
37.14.634.86.2100.06.348.017.125.13.5Tiberias
24.514.422.420.8100.022.536.411.612.217.3Jerusalem
24.214.029.727.1100.013.736.212.019.618.6Kefar Sava
30.48.837.621.8100.01.745.713.215.124.3Lod
17.114.325.740.5100.08.137.917.019.917.1Nahariyya

Nazareth
24.612.827.730.0100.013.345.59.413.318.5Netanya
26.78.441.121.8100.03.337.323.923.312.1Akko
23.116.724.527.1100.019.945.68.613.012.9Petah Tiqwa
25.310.432.128.9100.011.234.310.725.318.5Qiryat Ata
21.711.230.933.3100.05.332.915.920.825.1Qiryat Yam
19.815.824.329.7100.014.835.912.717.619.0Rishon Leiiyyon
21.518.618.429.5100.024.346.510.58.210.5Rehovot
33.57.240.617.8100.01.951.810.816.319.3Ramla
17.021.220.233.1100.028.454.17.04.56.1Ramat Gan
17.018.518.237.5100.039.538.49.45.37.4Tel AvivYafo

Rural localities

32.012.528.815.7100.014.945.920.113.06.2Villages
36.614.424.717.9100.017.655.117.85.04.5Moshaviar
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דיור וצפיפות בית משק גודל לפי עיווניימ, ביישובים בית משקי  כ"ז/2. לוח

אחרת צוין לא אמ אחוזים,

Persons in household בית במשק נפשות

9+ 58 3^ הכל סך
Total

4.6 24.4

24.4

38.2

38.2 19.6

22.2

10.2

10.6

7.6

100.0

100.09.217.649.322.81.1

100.09.617.044.028.41.0
100.07.615.944.129.92.5
100.09.418.453.817.90.5
100.06.813.431.140.18.6

100.0 {7.315.129.336.212.1

100.014.031.442.411.90.3

100.0 {13.233.243.59.50.6

100.0

100.05.813.237.137.76.2
100.06.117.735.031.79.5
100 06.716.037.S32.47.4
100.08.221.939.527.92.5
100.06.420.948.423.40.8
100.010.422.849.017.70.1
100.05.415.032.535.711.4
100.08.022.543.623.42.5
100.09.822.039.524.44.3
100.07.121.746.723.21.3
100.013.227.341.516.51.5
100.07.515.624.340.412.2
100.012.718.530.729.88.3
100.08.921.241.024.54.4
100.04.718.235.433.87.9
100.011.023.741.420.63.3
100.07.010.222.244.119.5
100.09.022.639.325.43.7
100.09.419.333.330.97.2
100.07.922.141.825.52.7
100.08.822.836.127.15.2
100.U8.620.144.424.22.7
100.07.423.644.022.52.5
100.07.921.943.824.71.7
100.05.116.13.534.19.8
100.011.224.744.119.40.6
100.017.428.636.416.21.4

הכל סך  עירוניים יישובים
יהודים

הכל סך  ישראל ילידי
ישראל יליד: אב

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה .

אסיהאפריקה ילידי
19611964 טלו מזה:
1965+
אמריקה  אירופה ילידי
19611964 עלו מזה;
1965+

יהודים לא

תושבים 20,000 עט יישובים
ומעלה
אשדוד
אשקלון

שבע באר
ברק בני
ים בת

גבעתימ
דימונה
הרצליה
חדרה
חולון
היפה
טבריה

ירושלים
סנא בפר

לוד
נהריה
נצרת
נתניה
עכו

תקוה פתח
אתא קרית
ים קרית

לציון ראשון
רחובות
רמלה
גן רמת

אביביפו תל
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Table xxvii/2.  Households in urban localities, by size of household and
housing density

Percentages, if not otherwise stated

לחדר perנפשות roomPersonsצפיפות
ממוצעת

הכל סך
Total1.001.011.992.003.994.00+

Average
density

100.039.924.7 31.14.31.5Urban loclities  total

Jews

100.040.217.5 40.61.71.3Israel born  tota',
100.037.320.5 39.82.41.4Father born in : Israel
100.026.333.4 35.94.41.6AsiaAfrica
100.046.210.4 43.10.31.2EuropeAmerica
100.022.242.9 28.26.71.9Born in AsiaAfrica
100.023.545.5 23.97.12.0Thereof: immigrated 19611964
100.066.831.3 27.22.71.61965+
100.055.411.5 32.70.41.1Born in Ei>ropeAmcrica
100.054.810.9 33.80.51.2Thereof: immigrated 19611964
100.066.85.9 27.20.11.01965+

100.015.542.5 11.430.52.8Nonjcws

Localities with 20,000
inhabitants and more

100.028.431.9 37.62.11.6Ashdod
100.030.832.5 29.96.81.7Ashqclon
100.032.130.1 33.54.31.6Beer Sheva
100.033.731.5 33.01.81.6Bene Beraq 

100.033.821.4 44.20.61.4Bat Yam
100.041.116.0 42.40.51.3Givatayim
100.025.338.3 29.56.91.9Dimona
100.043.921.6 31.92.61.4Herzeliyya
100.039.624.1 33.03.31.5Hadera
100.037.019.9 40.92.21.4Holon
100.048.617.6 31.91.91.3Haifa
100.023.343.5 25.28.02.0Tiberias
100.036.728.0 24.510.81.7Jerusalem
100.040.225.7 31.22.91.5Kefar Sava
100.028.934.1 29.08.01.8Lod
100.049.816.9 31.11.11.3Nahariyya
100.018.443.4 16.222.02.5Nazareth
100.039.525.7 31.83.01.5Netanya
100.030.332.2 30.57.01.8Akko
100.037.025.2 34.92.91.5Petah Tiqwa
100.039,128.6 29.82.51.5Qiryat Ata
100.040.322.9 34.32.51.4Qiryat Yam
100.040.422.4 35.02.21.4Rishon LeZiyyon
100.040.721.3 35.12.91.4Rebovot
100.026.037.3 27.88.91.8Ramla
100.041.721.0 36.31.01.3Ramat Gan
100.051.419.6 26.42.61.3Tel AvivYafo
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כלכלי וענף יד משלח לפי שנתי, עבודה כוח  כ"ז/3. לוח

ש bn דל

1 1

סמל
Codeכלכלי ענף

הכל סך
Total

3S
Si

, 11
C ■a

a gl|si

נ* .2

E a

ci£ r

af S£

s s
a s

2
u
Bj
C

s g

'E

.o

Pi
//
l\//

V

| 5

Code
0123

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

ודיג0 ייעור 7.00.50.72.62.3חקלאות,

וחרושת)2;1 (כרייה 24.77.211.132.015.9תעשייה

ונליט3 1.01.01.11.11.5חשמל

ציגוריות)4 וענודות (בנייה 8.42.11.48.23.0גינוי

והארחה5 אוכל שירותי 11.91.52.112.09.9מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 7.11.42.55.011.9תחבורה,

עסקייםר ושירותים 6.312.96.714.021.1פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 26.871.967.323.032.3שירותים

ואחרים9 אישיים 6.81.57.12.12.1שירותים

הכל 100.05.912.22.916.5סך

ודיג0 ייעור 100.00.41.21.15.4חקלאות,

וחרושת)1:2 (כרייה 100.01.75.43.710.6תעשייה

ומים3 100.05.412.42.922.8חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 100.01.52.02.85.8בינוי

והארתה5 אוגל שירותי 100.00.72.12.813.5מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 100.01.24.22.026.8תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 100.012.012.56.154.0פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 100.016.631.62.620.7שירותים

ואתרים9 אישיים 100.01.312.50.95.2שירותים
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Table xxvii/3.  Annual labour force, by occupation and economic branch

Exconomic branch

ccupa t

ם g ■

. י

aיון. csi
F O

5*

Illl
111!

,in
■a =

. ■A

111!
n a = in n
V to
13

7;8

el
a S

Pi t *1

^^

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Industry (mining and manufacturing)

Electricity and water

Construction (building and public workers)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Financing and business services

Public and community services

Personal and other services

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

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

100.0100.0100.0100.0100.0

0.50.982.20.72.0

7.85.82.250.151.6

0.10.40.11.60.9

0.50.80.620.222.7

80.418.91.13.05.6

2.23.80.312.010.0

5.23.30.10.60.4

1.940.57.65.64.6

1.425.65.86.22.2

7.811.87.229.36.4

0.61.684.83.11.8

2.52.80.759.513.1

1.03.90.445.85.4

0.41.10.569.216.7

51.818.40.67.22.9

2.36.10.348.58.6

6.36.00.12.60.4

0.618.42.16.31.1

1.644.06.026.52.0
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לעבודה הגעה וצורות יישוב צורת לפי שבועי, עבודה גכוח מועסקים  כ"ז/4. לוח

Table xxvii/4.  Employed persons in weekly labour force, by type of locality
and mode of commuting to work

Percentages אחוזים

sCommuterיםנוסע

3£

בולל /*/סך
n o

fj |n

Grand
totalהכל 5סך £■§ט 1"./^ ,a

5 /? o
Totalj?a *

□ c
o

ק י* 0
£ 2

ו.
r

Q

כולל 100.081.050.520.04.26.319.0Grandסך total

עירוניים 100.082.852.320.24.36.017.2Urbanיישובים 1oc a 1iti s 
הבל totalסך

טפ יישובים :Thereofמזה: localities
תושבים אלף 20with 20.000inhabi 

tויותר a n t s and over
100.085.256.616.83.48.414.8Ashdodאשדוד
100.083.842.418.14.618.716.2Ashqelonאשקלון

שבע 519.84.37.27.2Beer.(100.092.86באר Sheva
ברק S16.9Bene.100.033.159.815.83.73בני Beraq
ים 100.091.060.722.13.54.79.0Batבת Yam
100.088.847.134.93.23.611.2Givatayimנבעתים
100.059.645.77.74.51.740.4Dimonaדימונה
100.086.853.725.23.84.113.2Hcrzeliyyaהרצליה
100.077.144.317.16.39.422.9Haderaחדרה
100.089.555.024.95.34.310.5Holonחולון
100.087.456.123.32חיפה 15.912.6Haifa

100.084.365.213.01.74.415.7Tiberiasטבריה
100.082.858.919.51.62.817.2Jerusalemירושלים
סבא 100.081.253.114.95.87.41S.SKcfarכפר Sava

100.077.660.29.55.02.922.4Lodלוד
100.081.828.514.123.016.218.2Nahariyyaנהריה
100.067.543.420.73.432.5Nazarethנצרת
100.077.945.616.79.36.322.1Nataniyaנתניה
100.070.645.47.36.811.129.4Akkoעכו

תקוה 100.085.352.521.25.16.514.7Petahפתח Tiqwa
אחא 100.089.966.210.46.66.710.1Qiriatקרית Ata
ים 100.088.363.311.45.58.111.7Qiryatקרית Yam

לציון 100.082.151.420.03.67.117.9Rishonראשון LcZiyyon
100.077.737.226.27.56.822.3Rehovotרחובות
100.082.256.211.85.88.517.8Ramlaרמלה
גן 100.089.552.629.72.74.510.5Ramatרמת Gan

אביביפו 100.083.352.722.05.03.616.7Telתל AvivYafo

כפריים Ruralיישובים localities
100.078.043.522.21.910.422.0Villagesכפרים
100.046.719.813.33.510.153.3Moshavimמושבים
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יומיום דיבור שפות לפי ומעלה, 14 בני אוכלוסיית כ"ז/5. לוח
Table xxvii/5.  Population aged 14 and over, by daily spoken languages

Percentagesאחוזים

בקובה בשפה הדוברים מתוך
בה הדוברים יומיוםאחוז

עיקרית2 כשפה
שפה

הבל1 סך
Total 1

Out of speaking a speci
ifed language everydayLanguage
 percent speaking this
language as principal

language 2

87.7Hebrew
25.1Arabic
28.9Yiddish
24.0German
39.0Rumanian
20.8French
28.9Spanish
11.7English
34.1Hungarian

NonJews
97.7Arabic

Hebrew

יהודים
88.4
19.4
14.6
5.6
7.5
8.0
5.1
9.1
3.1

לאיהודים
97.0
25.6

עברית
ערבית
אידיש
גרמנית
רומנית
צרפתית
ספרדית
אנגלית
הונגרית

ערבית
עברית

' A person who spoke more than one language, is included in each
language which he spoke and therefore the total does not sum up to
100^. 2 Principal  only or ifrst in everyday language.

אחת בכל מופיע אחת משפה יותר שדיבר אדם 1

ל100 מסתכם הבל הסך אין ולכן בהן שדיבר מהשפות
יומיומי. בדיבור ראשונה או עיקריתיחידה 2 אחוז.

חלקית), או (מלאה ואקדמית עלתיכונית השכלה בעלי יהודים  כ"ז/6. לוח
עלייה ותקופת לידה מקום גיל, מין, לפי

Table xxvii/6.  Jews with postsecondary and academic education (full or
incomplete), by sex, age, place of birth and period of immigration
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EXPLANATORY NOTES
A. Geographical Area
1.. Up to 14 V 1948, the entire area of Palestine that was within the jurisdiction

of the Mandatory Government.
2. After the above date, the area that was within the jurisdiction of Israel according

to the 1949 Armistice Line : 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 Publication No. 40,
Central Bureau of Statistics), unless othenvise speciifed.

C. Classification of Occupations
Occupations are classiifed according to the Standard Classification of Occu
pations {Provisional Edition) 1972 (Technical Publication No. 38, Central
Bureau of Statistics), unless otherwise speciifed.

D. Currency Units:
1. Up to 31 XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1,000 prutot
2. As from 1 I 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot
£1. 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.) .  . ■ ■,.. 

F. 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
G. Abbreviations :

n.e.c. = not elsewhere classiifed
n.e.s. = not elsewhere speciifed
n.s. = not speciifed
H. Years and Months
Calendar year  January 1st December 31th
Agricultural year  October 1st September 30th
School year September 1st August 31st
Budget year  April 1st March 31st
Agricultural and school years correspond roughly to the Jewish Calendar year.
All types of years, except calendar years, are indicated by a stroke between the
ifgures, e.g. : 1966/67.
Months are indicated by Roman numerals.
I. In some tables, details will not add to the totals shown because of rounding.
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CHAPTER XXVII. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972

Selected Provisional Data

The present Abstract presents tables on
selected subjects which are based on provis
ional processings of the census data from
Stage B, which includes also Stage A data
for persons in households that were included
in the sample (see below). These provisional
data were compiled before carrying out the
siftings, checkings and corrections following
the investigation of selected groups accord
ing to their response. Consequently, there
may be differences between these data and
those that will be published when the final
processings of the census material is com
pleted.

For the same reason, only percentages
are published.

The census, which was conducted in
MayJune 1972, relates to the situation on
midnight between June 19th and 20th, 1972.

The census was carried out in two
stages. In Stage A, full enumeration was
carried out, and basic demographic questions
were asked as well as some questions about
housing. In Stage B, a 2CP/0 sample of all
households included in Stage A was investi
gated, and questions were asked about house
hold equipment, internal migration, marriage
and fertility, education, labour force parti
cipation, economic branch, occupation, trans
port, income, etc. 1.

DEFINITIONS

The census population includes :

a. permanent inhabitants of Israel, includ
ing 
 those living in the Administered Ter

ritories;
 those who were abroad on the census

day, but were away less than one
continuous year (those who stayed
abroad more than one year were not
counted) ;

b. potential immigrants (holdersof Al visas)
who are persons entitled to an immigrant

visa or certiifcate according to the Law
of Return and intend to stay in Israel
for a period exceeding 3 months;

c. temporary residents (holders of all types
of visas) and visas) and tourists who
were present in Israel on the census
date and had been in Israel more than
one year prior to that date.
Household (family) and type of locality :

see deifnitions in Chapter B  Population.
Housing. Data derive from Stage B of

the census, in which data were recorded on
rooms and halfrooms which serve as living
quarters.

Not included were bathrooms, toilets,
balconies and rooms rented by lodgers.

Persons per room (housing density) was
compiled by dividing the number of persons
in a household by the number of rooms the
household occupies, including halfrooms.

Annual labour force : all persons aged
14 and over who had worked even one day
in the 12 months preceding the census date.

Weekly labour force, economic branch,
occupation : see deifnitions in Chapter XII
 Labour and Wages, labour force surveys.

Principal language: only or ifrst language
used in everyday speech.

Academic and postsecondary education
(full or incomplete). The classiifcation was
made according to how the enumerated clas
siifed themselves in the census questionnaire :
 Complete academic or postsecondary ed
ucation; whoever has an academic degree
or diploma, irrespective of years of school
ing or type of institution in which they
studied;
 incomplete academic or postsecondary
education: those who have studied at
a university, technical school, teacher train
ing college or other postsecondary institu
tion, who have no degree or diploma; those
who were studying at the census date were
not included.

PUBLICATIONS
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1973

(1) Population by Natural Region, Type
of Locality and in Large Localities
(Provisional Results(

)2( . Population in Conurbations, Quarters
and SubQuarters (Provisional Results)

(3) The GeographicalStatistical Divi
sion of Urban Localities in Israel

1 For ifeld procedures see publication No. 1 of the census series.
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Employees : monthly average number of

the employees who worked in the establish
merit during the report period, 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,
payments in kind, paid vacations, etc.

The index for a given year reflects the
lfuctuations (the percentage of change) in 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 establishments, engaging
employees or selfemployed on Judaea and
Samaria, the Gaza Strip and North Sinai.

HOTELS

See deifnition in Chapter XVII  Com
merce and Services.

Date are obtained {10171 all open hotels
in Judaea and Samaria, the Gaza Strip and
North Sinai.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed from re
ports of the municipality through the staff
oiffcers for internal matters. Detailed data
deifnitions see in Quarterly Statistics of the
Administered Territories No. 1 (Judaea and
Samaria) . and No. 4 (Gaza Strip and North
Sinai), 1973.

JUDICIARY

Data on Courts' activities were obtained
through the Armed Forces Command.

EDUCATION

The data on the educational system in
the Administered Territoires by the Israel
Defence Forces were processed by the Central
Bureau of Statistics on the basis of reports
of all schools in these territories, which were
collected by the local commanders and the
Israel Defence Forces command.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

 Institution: see introduction to Chapter
XXII.

Primary school: the ifrst six grades (I
VI).

Preparatory school: the three grades
following primary school grades (VII IX).

Postprimary school: the three grades
following the postprimary, school classes .(X
XII).

Controlling authority : schools were clas
sified by controlling authority as follows:

a. Government institutions: teachers' sa
laries and maintenance expenses are sup
plied 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
ministered Territories (December 1967;
March 1968).

(313) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territoires (November 1968).

(338) Kindegartens and Schools in the Ad
ministered Territories (November 1969)

(359) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territories (November 1970)

(398) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territories (November 1971(

CENSUS OF POPULATION 1967

(1) Data from Full Enumeration in the
Administered Areas

(2) Housing Conditions, Household Eq
uipment, Welfare Assistance and Far
ming in the Administered Areas

(3) Demographic Characteristics of the
population in the Administered Areas

(4) Labour Force  Part I
(5) Labour Force  Part II.
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Employed persons and employees are
classified according to the new 1970 classi
ifcation of economic branches. In 1972, the
new classiifcation of occupations was intro
duced.

The questionnaires of the 1972 survey
of families were coded according to the new
classiifcation ata 3 digit detail and were
automatically converted to the 2 digit detail
according to the 1961 classiifcation.

Employed persons by occupation for 1972
were presented according to both classiifca
tions.

AGRICULTURE

Farm Income

The physical production estimates are
based on the following sources:
 a current survey of the main markets in

the 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 fishing in the Gaza
strip and North Sinai;

 statistical series and imports and exports.

Use is also made of per dunam yield
estimates of local agricultural advisors and
experts.

Prices of agricultural produce for the
producer were estimated according to the
prices collected by the Ministry of Agriculture
in the markets, and by the Central Bureau
of Statistics in retail stores; an estimate of
traders' profit and expenses was then sub
tracted. For goods for which prices were not
collected (olives, wheat), prices were estim
ated upon the advice of instructors and ex
perts.

Purchased inputswere estimated accord
ing to the investigation of farms about their
use of selected inputs and according to direct
import data and sales of Israeli firms.

Further details on production, area, etc.
were published by the Central Bureau of
Statistics in the Monthly Bulletin Agri
cultural Statistics.

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
Territories (incl. the Jordan bridges). Month
ly data are published by the Bureau in the
monthly Agricultural Statistics.

Oil Presses in Judaea and Samaria
The data are based on an annual cen

sus of all establishments conducted by local
enumerators. The results were published in
January 1971 in the monthly Agricultural
Statistics.

Data on utilization of farm area and on
area of fruit plantations in Judaea and Sam
aria were published in Abstract 23  1972,
p. 665.

INDUSTRY

See deifnitions in Chapter XIV  In
dustry.

CONSTRUCTION

Data on civilian construction in Judaea
and Samaria and in the Gaza Strip and
North Sinai are estimates and refer only to
beginning and completing of new buildings,
without repairs of existing buildings.

The estmate is based on data supplied
by the following factors: 22 local authorities,
by a special questionnaire; government offices;
UNRWA; reports by Mukhtars in 80 small
localities in Judaea and Samaria, which are
a representative sample of hundreds of such
places (mostly villages(.

WHOLESALE TRADE

Sales.\ the value in Israel Pounds. at
current prices, of goods owned by the estab
lishment and of goods owned by others ( sold
on commission) which were sold by whole
sale establishments, whether for cash or on
credit, according to prices paid by the pur
chasers (including indirect taxes), less re
bates and returns.
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The weights of the goods and services in
the busket relfect the consumption habits in
those areas before the war, as they were
estimated according to local sources.

Prices 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
urban areas : Hebron, Bethlehem Ramallah
and Nablus in Judaea and Samaria and
Gaza and Khan Yuneis in the Gaza Strip.
The price collected is that ifrst demanded
from the local consumer before bargaining.
According to the prices, which are recorded
for each commodity in the various businesses,
the index of change in prices is calculated
in the given period in relation to the base
period. The general index is obtained as a
weighted average of the price indices of all
commodities whose prices are measured.

The base period is : average July 1968
 June1969=100. 0 points.

FOOD CONSUMPTION

The energetic (calories) and nutritive
(proteins and fats) values were calculated
separately for each of the two areas: Judaea
and Samaria, and Gaza Strip and North
Sinai. The various quantities of food per
capita per day, by which the values were
calculated, were obtained by dividing the an.
nual quantities of food, which were con
sumed by the entire population, by the an
nual average de facto population and by
365 days.

The annual estimate of the various food
quantities, which were consumed by the total
population, is based on data collected from
the following statistical series of the Bureau :
the agricultural production estimates in both
areas, the vegetable and fruit markets sur
vey, foreign trade statistics. trade with Jordan
and other series. These data were comple
mented with data received from various go
vernment ofifces, such as the Ministry of Soci
al Welfare, Agriculture and Commerce and
Industry. Information was also collected from
food industries whose products are marketed
in the Administered Territories, from market
ing boards and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT

The survey was conducted along with
survey of families in Judaea and Samaria
and in the Gaza Strip and North Sinai (see
Labour and Wages, below). For de
finitions of household equipment and hous
ing see introduction to Chapter XI  Liv
ing Conditions.

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 list of publications below).

The survey of families has been con
ducted currently, since August 1968, by the
Central Bureau of Statistics. It is based on
a sample, on principles and deifnitions which
are similar to those applied in the Labour
Force Survey in Israel (see Introduction to
Chapter XII, above). Until JulySeptember
1973,. the sample included about 4,500 fami
lies which were surveyed every quarter year ;
In OctoberDecember 1973 the enlargement
of the sample has begun, and by July
September 1974 it will cover about 6,500
families.

This population does not include per
sons in institutions at the time of the survey.

The sample is inlfated in two stages.
First an inlfating factor is obtained accord
ing to the probability of selection in each
type of locality. At the second stage, the
inlfation factor obtained in stage "a" is multi
plied by a correction 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" inlfating. The external population
estimate is based on the Bureau's current
population estimates from which persons in
institutions are deducted, according to their
share in the 1967 census.

The inlfating method has been in use
since May 1970 and the 1969 data were
recalculated accordingly. The revision of the
population estimates grants a larger weight
to the males of the population, especially of
age group 25 54, which cause an increase
in the percentage of labour force participants
and in the number of employed in compair
son with data which had been published
earlier.
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Gross Capital Formation
The estimate was based on the following

sources:
1. Reports or development budgets of the

military administration and the local
authorities ;

2. data on building begun and completed
(see "Building", below) ;

13. data on imports of machinery and equip
ment.
Imports and exports of goods and ser

vices include the value of goods and services
purchased abroad or sold aborad (Israel,
Arab States and other countries). Deifnitions
:and explanations are given in the sections
on the Balance of Papments and Foreign
Trade below.

Because of measurement dififculties, the
estimates of trade between Israel and the
Administered Territories are based on in
complete series and evaluations. Consequently,
the reliability of the national accounts estim
ates, which are based on these sources, is
!limited.

Estimates at constant prices. Private
consumption expenditure estimates were ob
tained by delfating by the relevant com
ponent of the consumer price 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 pur
chases of goods and services were deflated
by the consumer price index.

The gross capital formation estimate at
constant prices was computed according to
the changes in average wages in the con
struction branch and prices of equipment im
ported from Israel.

Quantitative changes in payments to
factors of production were estimated in ac
cordance with changes in the number of
■workers from the Administered Territories in
.Israel and of Israelis employed in the Ad
.ministered Territories.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilations of these estimates,
the population of the Administered Terirtor
ies, including the civil administration, are
considered as one territorial unit. The ex

penditure on the activities of the Israel De
fence Forces and the Border Police are not
included in these estimates. (See Chapter
VII  Balance of Payments) .

Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include the income and expen

diture on services of the population.
Transfer payments include the partici

pation of Israel's government in the budget
of the military administration, transfers of
UNRWA in kind and in cash, transfers of
the Jordan government and other private
factors to the residents of the Administered
Territories.

Capital movements include, i.a.^ estim
ates on the changes in the sums of IL., Dinars
and other foreign currency held by the pop
ulation.

FOREIGN TRADE

Data on the extent of the trade between
Israel and the Administered Territoires by
the Israel Defence Forces are a gross evalu
ation based on a sample enumeration of trans
fers of goods through the ofifcial transit points.
These data do not include purchases of goods
and services by individuals. The data on the
trade between the Administered Territories
and Jordan and overseas countries are based
on customs registrations.

PRICES

The Consumer Price Index measures the
percentage of change in the necessary ex
penditure for the consumption of a ifxed
basket of goods and services which represent
the consumption (at a certain date) of the
urban population in the Administered Ter
ritories. This basket includes goods and ser
vices of unchangeable 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 Juda
ea and Samaria and the Gaza Strip, except
the consumption of housing, for which no
reliable method of measuring could be found.

)168(



CHAPTER XXVI., THE ADMINISTERED TERRITORIES ,

Deifnitions, classiifcations and methods of
computation correspond generally with those
used in the corresponding series in the other
chapters of this Abstract, except if other
wise stated.

POPULATION

Components of population change con
sist of: vital statistics  birth and deaths;
migration  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 under the jurisdiction of Jerusalem.

The ifgures of age structure are smooth
ed and rounded because the reports on ages
by the population are inaccurate and because
of the dififculty in collecting of change corn
ponents.

FAMILIES

Estimates on families are based on
results obtained from family surveys in the
Administered territories  see "Labour and
Wages" below.

For deifnitions, see "Families" in the
introduction to Chapter II  Population.

BIRTHS

Data are based on details appearing in
live birth notiifcations, printed in Arabic,
as it used to be during the Jordanian rule
in Judaea and Samaria and the Egyptain
administration of the Gaza strip and North
Sinai. These notiifcations are supplied to
the Central Bureau of Statistics by the Dist
rict Health Oiffces.

NATIONAL INCOME AND
EXPENDITURE

The value of the product was obtained
by the 'national expenditure" method, i.e.,
by summation 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 in
complete statistical series and on evaluations
 especially with regard to the consumption
of industrial 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 calcul
ated by multiplying the quantities consumed
by average annual prices. Quantities were
estimated according to data on agricultural
output (See "Agriculture", below).

Prices were based on marketing surveys
in the main towns or on data collected for
the consumer price index.

The net value of imports of agricultural
products is estimated in accordance with
foreign trade statistics with the addition of
proift margins.

Consumption of industrial products from
domestic production was. estimated. accord
ing to the average revenue per employed
person in industrial establishments, obtained
from industrial indexes and the number of
employed persons in industry according to
the labour force survey results. The estimate
of consumption of imported industrial pro
ducts is based on foreign trade data.

Value of services of nonproift institut
ions in education was estimated according to
the number of pupils and the average ex
penditure per pupil in government educa
tional institutions, welfare agencies and
UNRWA institutions; in health institutions
the value was estimated according to bed
strength or number of hospitalization days
and the correspondnig average expenditure
per bed hospitalization day in government.
institutions.

General Government Consumption
Expenditure

The expenditure estimates of the military
administration and the local authorities are
based on the collection of relevant items
derived by analysis of operation reports or
budgets.
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CHAPTER XXV. CULTURE AND ENTERTAINMENT SERVICES

Data on museums (Table XXV/1) were
supplied by the institutions in charge.

CINEMAS
Data on imports of iflms were supplied

by the Ministry of the Interior.
Data on cinemas, seats and attendance

(Table XXV/3) are based on a survey of
cinemas conducted by the Central Bureau of
Statistics.

The population includes all commercial
cinemas operating for proift, including sum
mer cinemas which operate seasonally. Not
included were cinemas in qibbuzim and in
army camps (even though tickets are sold
by them) and projecting of iflms in schools,
institutions, clubs, etc., where no tickets are
sold to the public, and cinemas which did
not operate during the year.

Seats: the total number of ifxed seats
destined for the audience.

Average number of seats per cinema: the
total number of ifxed seats divided by the
total number of cinemas, including those
seasonally closed. Data relate to December
31st.

Tickets sold: all tickets sold by municip
alities and local councils to cinemas in their
jurisdiction area in the surveyed year.

Receipts from sale of tickets is obtained
by multiplying the number of tickets sold
in the surveyed year by their price.

Average receipt per cinema: total re
ceipts divided by . the number of cinemas in
the surveyed year.

Average receipt per■ seat: the total re
ceipts divided by the number of ifxed seats,
in operating cinemas only, in the surveyed
year.

Data on the number of cinemas and
their seats, detailed by localities, is ob
tained from the Cinema Owners' Association
(for cinemas which are members) and from
municipalities for cinemas which are not
members of the Assocation.

Data on the sale of tickets are obtained
from the Treasury of the Local Authorities.

LIBRARIES AND BOOKS
Data in Table XXV/4 are based on a

survey on libraires which the Central Bureau
of Statistics conducted in'1973.

Public library is an ordered collection
of books and periodicals and other literary
records which serves the public or a special
group of people e.g., children, soldiers, pad
cnts in hospitals, etc.

The table presents data on public lib
raries owned by local authorities and workers'
councils.

Data in the table are on service points,
which are any library supplying direct service
to the public, whether it is an independent
library or one of a system of libraries which
together constitute one administrative unit.
Consequently, service points are independent
libraries, central libraries and branch lib
raries. A mobile library is considered as one
service point, irrespective of the number
of places it services.

Libraries in localities. Each locality is
counted only once in the respective group,
even if more than. one library operate in it.

Registered borrower : a person registered
at a library who borrows books or other
literary records, whether he awails himself
of the libary's services or not.

537 libraries, out of 544 which iflled out
questionnaires, supplied information on re
gistered borrowers.

Active borrower : a person who borrowed
a book or other material at least once a
month.

Volumes': all copies of all books were
included as well as volumes of books which
consist of more than one volume.

539librariessupplied detailes on number
of volumes.

Data on books (Table XXV/5) are pro
cessed from questionnaires iflled out by the
publishers.

Data on periodicals were last published
in Abstract 24  1973, p. 687.
RADIO LISTENING AND TELEVISION
VIEWING

Data on radio listening and television
viewing were last published in Abstract 24
 1973, pp. 680681.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)292( Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969(

)321( Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969) Part II
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Average number of work
days lost per casualty

number of work
days lost

number of casual
ties

Period. Data are presented for budget
years, unless otherwise stated.

SOURCES

Data were supplied by the Research
and Planning Department of the National
Insurance Institute. More detailed explana
tions are available in the national insurance
monthly, quarterly and annual publications.

WELFARE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Material assistance for subsistence : ifn
ancial assistance to supply the subsistence of
a supported unit: Up to 1962/63, only ifn
ancial support for 6 consecutive months was
included, and support for shorter periods
was included with other economic assistance.

Other material assistance : any other
assistance in cash or in kind (incl. assistance
for shorter periods up to 1962/63).

Care without material assistance : any
activity of a welfare bureau for a family,
except material assistance.

A family which was granted material
assistance and other support was included
only in material assistance for subsistence.

TablesXXIV/16XXIV/18 present
data on families which received ifnancial
support for subsistence according to quotas
from the Ministry of Welfare. A family is

a unit consisting of a single person, a family
or a group of persons living together i" a
common household.

Size of family : a number of persons £oS
which the assistance is granted.

Parents and other dependants: persons',
for whom the assistance is granted, and who.
are not members of the nuclear family but:
live with it.

Type of need is. determined by sociaB
. workers for each unit which cannot subsist:
on its own income, when there are no other'
persons which must support it according tQ
the law and which are entitled to material
assistance according to regulations. For each
family, the main cause of its need was de
termined.

Additional source for subsistence (if
any): sources which are accounted for on
determining the amount of subsistence, except
for large family allowances and special large
family allowance. Whenever there was more
than one source, the main source was stated.

Year of first application: the year *n
which a ifle in a welfare bureau was ifrst
opened, irrespective of type of care or as■

si stance granted.
New families added last year: families■

who did not receive any assistance in the
year preceding the stated year (including
families who had received assistance pre
viously).

SOURCES

Data on families receiving assistance
from welfare bureaux (Table XXIV/15) were
taken from annual reports of such bureaux
to the Ministry of Social Welfare, and in
elude families who were in the care of social
bureaux at least once during the surveyed
year. As of 1969/70, data include families
in the care of welfare bureaux in East Jerus
alem. Data in TableXXIV/16XXIV/18
were obtained from the payment summaries
of the Ministry of Social Welfare.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(87) Survey of Jewish Families Applying
for Assistance to the Social Welfare
Bureaux (1956/57)

(130) Survey of Supported Families' Expen
diture (1961)

(199) Survey on Budgets of Supported
Families (1963/64(

* Hebrew only.

)340(

)378(

Surveys on Family Budgets in Special
Populations (1968/69)
Family Expenditure Survey (1968/69)
Part III  Family Budgets in Special
Populations
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families. As of 1 IV 1973, compensations
for the rise in the cost of living were
added to large family allowances; they
are ifnanced by the government.

b. Workers' children allowances. For em
plyoees' families for their first three
children up to the age of 18, allowances
have been paid as of 1 VIII 1965
through the employer. As of 1 X 1972,
the allowance for the ifrst two children
only has been paid through the employ
ers and for the third child by the Nat
ional Insurance Institute, within large .

family allowances. Third children of non
employees are entitled to such allowances
since 1970.

c. Special large family allowance (accord
ing to the Discharged Soldiers' Law).
As of 1 VII 1970, fourth and more
child allowances have been paid on ac
count of the government. As of
1 IX 1971, whoever is not entitled to
allowances acording to the Discharged
Soldiers1 Law, is granted an addition to
the large family allowance, if included
in one of the following groups:

 to welfare supported families on
account of the government;

 to families of immigrants, who
immigrated after 1 IX 1967 
on account of the Jewish
Agency.

Work casualties. Insurance of work ca
sualties grants the insured person who was
injured at work the right to the following
allowances : injury beneifts, medication ex
penses, disability and dependents beneifts,
medical and professional rehabilitation. In
addition to the insured persons in the work
casualties branch, casualties of border and
hostility acts are entitled to the same allow
ances.

Other allowances. Table XXIV/3 in
eludes also the following receipts and pay
ments, which were not detailed separately:
a. Unemployment. The collection began in

1970/71, and payment of allowances in
January 1973.

b. ' Disability. To date, there is only col
lection (as of 1970/71). Payment of
allowances has not begun yet.

c. The equalization fund to the reserve sol
diers (including defence taxes(.

d. Other noncontributory payments:
payments according to the Birtish and
French conventions, increases to under
paid employees, riseinprices grant and
maternity beneifts to demobilized women
soldiers.
The number of insured persons in the

National Insurance Institute is based on an
estimation, and includes :

employees include members of qibbuzim
and cooperatives,
selfemployed include members of mosha
vim,
persons who are neither employers nor
selfemployed include supported persons,
students, etc.
The classiifcation of collection from em

ployees by the share of employers and em
ployees is based on the assumption that the
employers deduct ,from the employees' wages
the amount as speciifed in the law.

Collection: insurance fees collected1 from
the insured persons and insurers by the Na
tional Insurance Law and the Army Reserve
Law (beneifts).

Contributory benefits : payments paid to
the insured by National Insurance law and
by the army reserve law (beneifts), which
are ifnanced by the collected insurance fees.

Classiifcation of branches in Tables
XXIV/12 and XXIV/14 differ from the
standard classiifcation used in the Bureau.

METHODS OF COMPUTATION

Total rate of damages =

Contributory
damage rate

total expenditure
total income
expenditure by the

law
collections by law

Work days lost by employees were
computed by the method used by most
countries, i.e., death and lOO'/'o permanent
disability are considered as a loss of 6,000
workdays and partial loss of working cap
acity is calculated in ratio to disability per
cent.

number ofaccidentsX 1,000
Frequency rates = ; ; ;number of employees posts

Severity rates = number of workdays
number of employed
persons insured
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The coverage of immunization is deifned
as the quotient of the number of immunized
children and the number of children re
ported by the stations.

As for smallpox vaccines, the numbers
relate only to the cases reportedas success
ful.

The reporting on immunization is not
full, because there are full reports only for
immunizations 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 computation of coverage. Consequently,
the coverage is higher than relflected 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, includ
ing holders 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 Professions
of the Ministryof Health.

PUBLICATIONS

See Introduction to Chapter III Vital Statistics.

CHAPTER XXIV. WELFARE SERVICES

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income and expenditure of the National
Insurance Institute. The presentation of fin
ancial data has been changed from the basis

. of receipts and payments to the basis of in
come and expenditure. The main difference
resides in the linkage differentials of the
Institute's investments: according to the re
ceipt basis, only defferentials on investments
whose redemption time has arrived are re
gistered, whereas according to the income
basis, they are registered for all investments,
which have matured within a year.
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 ifnanced by the government treasury and
the Jewish Agency.

a: Special old age allowances. Up to Sep
: tember 1968, these allowances were call

b.

c.

cd "old age grants" and were paid by
the Ministry of Social Welfare.

Special allowances to old age and sur
vivors have been paid from November,
1968, to people who immigrated after
31 VIII 1967.

From 1 IV 1965, in addition to old age
and survivors allowances, social compen
sation has been paid to pensionable per
sons 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 in
sured mother or a wife of an insured hus
band; b. maternity beneifts to an insured
or selfemployed woman.

Allowances for children include:
a. Allowance to large families for the fourth

child and more from 1 IX 1959. In
1965, the law was extended to pay al
lowances for children up to the age
of 18, instead of 14, as before. As of
1 IV 1970, third child allowances have
been paid to families of nonemployees.
As of 1. X 1972, such allowances have
been paid to the third child of employees'
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Duration of stay in hospitals: hospitali
2ation days of persons who left hospitals dur
ing the year, including days preceding the
surveyed year.

Hospitalization days: the number of days
in which beds were occupied during the sur
veyed year, including days of stay of patients
which have not yet left the hospitals.

Type of hospital (Table XXIII/4) is de
termined by the type of bed.

SOURCES

Data on hospital bedstrength and the
movement of patients in hospitals were com
piled by the Unit of Medical Economics and
Statistics of the Ministry of Health, accord
ing to monthly reports of hospitals.

Psychiatric Patients
definitions

Inpatients are persons resident in a
psychiatric inpatient establishment or who
are on short leave with a bed reserved for
them to return to.

Daypatients are persons who attend for
psychiatric care at least several days a week,
for several hours a day or for the whole day.

Admissions exclude transfers from one
establishment to another.

Patient care episodes are the number of
people in inpatient and daycare facilities at
the beginning of the year plus the total ad
ditions (new admissions and readmissions) to
the inpatient facilities.

SOURCES

The data are derived from the Epidemi
ology and Statistics Unit of the Mental
Health Services, Ministry of Health.

These data are based on the Monthly
Movement Reports from psychiatric hospitals
and from psychiatric departments of general
hospitals, including day patients. The unit
also receives individual notiifcations of every
patient admitted or discharged which serve,
among others, as a supplement and check to
the Monthly reports.

HEALTH INSURANCE

Data are collected by the Sick Funds
and forwarded to the Central Bureau of
Statistics. Figures for insured and visits of
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 statistical compilation is done by the
Unit of Medical Economics and. Statistics of.
he Ministry of Health.

In recent years, the activities of the
Mother and Child Health Centres of the
Ministry of Health increased considerably.
Besides the standard ifelds of activity, treat
ment and followup of chronic diseases have
been introduced. Such cases include : among
children and, youth  treatment and follow
up of congenital malformations, paralyses,,
conditions after accidents, etc.; among adults
 mental diseases, pulmonary diseases, cancer
and other chronic diseases.

Medical Work in Educational Institutions
Data from the survey were published

in Abstract 23  1972, pp. 614615.

Immunization
Data were obtained from the Epidemi

ology 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 populT
ation, 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 poliomyelities, by the Saivin method:
generally, 3 feedings of live weakened virus
in the ifrst year of life and a booster doze
by a forth 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 1964 and 1965.

Immunization against measles is gener
ally given at the end of the ifrst year or
at the beginning 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 number of cases reported and the
number of births of the preceding year. In
the second year of the infant's life, the num
ber of cases of the report year is compared
with births two years earlier.
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the classiifcation of national expenditure on
education (see Chapter XXII).
b. By type 0/ service

Health services of the government, local
authoirties, and nonproift institutions and
services provided on a proift basis are sep
arated according to the branch activities of
the institutions, which supply the services.
All expenditures of households on pur
chases of drugs and medical instruments pro
duced by various branches of industry are
classiifed within a separate item.

In accordance with the standard classi
ifcation the item "public clinics and prevent
ive medicine" includes, inter alia, mother
and child care centres, medical services in
educational institutions, campaigns against
epidemics and diseases, preventive psychiatric
treatment, inspection of medical materials
and supervision of sanitation by the Ministry
of Health.

The item "hospitals" includes conval
escent homes. Dental laboratories are includ
ed 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 goodsand ■services (incl. expenditure with
in the development budget).

Local authorities' expenditure on health
includes the expenditure of health depart
ments within the ordinary and extraordinary
budget together with expenditure on medical
and dental supervision in schools (included
in the expenditureof the education depart
ment). Expenses of the authorities on sanit
ation services are not included.

Expenditure of nonproift institutions on
health includes the activity of institutions
not owned by the public sector (Govern
ment, local authorities and national institu
ti,ons) which do not operate on a proift basis.
Nonprofit 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 in
eludes expenditures on private physicians,
private medical institutions and laboratories
as well as purchases of medicine and medical
appliances by households.

Expenditure at 1969/70 Prices
Estimates 01 changes in National Ex

penditure, at constant prices, on health and

its major components are presented during
1970/71 and 1971/72. The calculations were
made separately for each sector and type of
expenditure. For the Government, Local Au
thorities and nonproift institutions the quant
ity changes in wages were estimated on the'
basis of changes in the number' of workers.
Expenditure on current purchases of goods
and services were adjusted in most cases ac
cording to corresponding categories in the
consumer price index.

The estimate of gross capital formation,
at constant prices, was calculated with the
aid of the indices of buildings and equipment
prices.

SOURCES

a. Operation reports of the Accountant
General and the National Institutions;
b. ifnancial reports of the local authorities;
c. ifnancial reports of nonproift institutions
and questionnaires directed to them; d. est
imate of buildings commencements and com
pletions; e. family expenditure surveys.

The estimates are presented for budget
years (April to March) and are based on
the above sources.

HOSPITALIZATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The term "General" in regard to hos
pitals includes Internal, Surgical, Pediatric,
Obstetric departments, etc. Also included here
is the Hansen's Disease hospital.

The increase in the number of hospitals
during 19501960 was caused mainly by
changes in the status of several institutions
for the chronically 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.

Since 1967, data include institutions in
East Jerusalem.

The bed occupancy percentage is calcul
ated according to the formula :

actual patient days
potential patient days according X 100

(0 regular bedstrength
Bed occupancy percentages of more than

100^o are due to the use of additional beds
in excess of those approved by the Ministry
of Health.
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)352( Students in Academic Institutions 

(1969/70)
(362) Kindergartens and Schools in Local

Authorities (1970/71)
(364) Post Secondary Education (1970/71)
(389) Demographic Characteristics of Pu

pils (1964/651969/70)
(402) Survey of Absorption of Students

from Abroad (First Panel  Second
Investigation)

(410) Schools and Kindergartens (1970/71)
(418) Students in Academic Institutions

(1970/71)
(420) Survey of Absorption of Students

from Abroad (second Panel  First
Investigation)

(421) Kindergartens and Schools in Local
Authorities (1971/72)

(423) Education and Pedagogic Training of
Teachers in the Educational System
(1969/70)

(427) Kindergartens and Schools in Local
Authorities (1972/73)

(442) Survey of Absorption of Students
from Abroad (Second Panel  Second
Investigation)

(447) Schools and Kindergartens (1971/72(

POPULATION AND HOUSING CE1V5£/5 1961

PUBLICATIONS

(15) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part I  Data from
Stage "B" of the Census

(18) The Settlements of Israel  Part IV Lengths of Residence in Settlement,
Number of Years of Study, Extent
of Hebrew Speaking, Labour Force
Participation and Economic Brahch of
Employed Persons  Data from Stage
"B" of the Census

(21) Labour Force  Part II  Labour
Force Characteristics and Employed
Persons, by Educational Attainment
and Literacy  Data from Stage "B"
of the Census

(29) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part II  Additional
Data on Languages Spoken from Stage
"B" of the Census

(30) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part III  Additional
Data from Stage "B" of the Census.

(34) Survey of University Graduates 
Part I

(35) Survey of University Graduates 
Part II

CHAPTER XXXIII. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH

DEFINITIONS

National Expenditure on Health includes :

a. expenditure on current services  wages
and salaries (incl. fringe expenses), rent
and net current purchases (after deduc
tion of sales) ;

b. expenditure on capital formation in ifxed
assets.
The current national expenditure on

health includes the value of all health services
consumed currently by the population in the
surveyed year. This expenditure includes both
services purchased directly by the families
from businesss enterprises and services sup
plied to them by nonproift and public in
stitutions at reduced prices or gratis; the
value of the last is measured by the produc
tion expenses. Depreciation of buildings and
equipment is not taken into account.

The capital formation in fixed assets in
eludes construction of buildings and acquisi
tion of equipment for health purposes.

National expenditure on health does not
include expenditure on interest and linkage
adjustments. As a result ,measurement of
educational services is independent of the
method of ifnancing these services (grants,
loans, taxes, etc.) Interest and linkage ad
justments of local authoirties and nonproift
institutions are given below the line in the
tables. Estimates of interest payments con
nected with government health expenditure
were not prepared since it is not possible
to classify total interest payments by type
of service.

Classiifcation of National Expenditure
on Health
a. By sector

The classiifcation of national expend.
iture on health was arranged similarly to
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who study for a degree and those who study
in special academic courses. In Tables
XXII/25 and XXII/27, students are included
who are permanent residents in Israel (excl.
temporary residents) and study for a degree,
except students in special academic courses.

In Tables XXII/25 and XXII/27 the
ifeld of study is determined by the main
course, except for research students of med
icine up to 1969/70 in the Hebrew Univer
sity, who were classiifed according to the
faculty in which they studied. As of 1970/71,
they have been classiifed according to the
scientiifc ifeld to which the course they have
taken belongs; thus, research students of a
course like bacteriology which belongs to
the faculty of medicine, have been classiifed
among students of sciences. Students for dip
lomas do not include students for both de
grees and diplomas which have been classi
ifed according to degree only.

Recipients of degrees. Up to 1964/65,
ifgures were presented only for recipients of

degrees. As of 1969/70, Tables XXII/28 and
XXII/29 present also data for recipients of
academic diplomas (i.e., diplomas granted
to holders of academic degrees only) . Re
cipients of degrees include those who re
ceived only diplomas during the surveyed'
year; those who received both diplomas and:
degrees ^/^^ classiifed according to the de
grees. Recipients of an M.D. degree have■
been included among recipients of second'
degree.

Academic staff. Table XXII/30 presents
data on academic staff members who are
employed in teaching.

As regards the Weizmann Institute, the
entire senior staff is included. The academic
staff members were counted in each insti
tution they taught in.

The sum total of the academic staff in all
institutions is not given, because the members
of those employed in more than oneinsti tu
tion is not known.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
)10) Statistics of Education and Culture

)1951/52), Part I

)12) Statistics of Education and Culture
)1952/53), Part I

)15)* Statistics of Education and Culture
)1951/52), Part II

)21)* Statistics of Education and Culture
)1951/52), Part III

)27)* Census of Teachers and Various Edu
cational Statistics (1952/53), Part II

)34) Schools (1953/54), Part I
)42)* Pupils and Various Educational Sta

tistics (1953/54)
)50) Schools and Kindergartens (1954/55)
)59) Schools and Kindergartens (1955/56),

Pupils (1955/56), Teachers (1954/55)
)66) Standard of Education of the Popul

ation, (June 1954)
)72) Schools and Kindergartens (1956/57)
)186) Schools and Kindergartens

)1957/581961/62)
)196) Kindergartens and Schools in Local

Authorities (School year 1964/65)

(214) Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1965/66)

)221) Schools and Kindergartens
)1962/63; 1963/64)

)227) Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1966/67)

)249) Students in Academic Institutions
)1964/65; 1965/66)

)255) Kindergartens and Schools in Local
Authoirties (School year 1967/68)

)264) Schools and Kindergartens
)1964/651966/67)

)286) Kindergartens and Schools in Local'
Authorities (School year 1968/69)

)303) Schools and Kindergartens (1967/68)
)306) Kindergartens and Schools in Local

Authorities (1969/70)
)311) Students in Academic Institutions:

)1968/69)
)320) Schools and Kindergartens (1968/69}
)350) Survey on Absorption of Students

from abroad (First Panel  First In
vestigation).

Hebrew only.
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courses for training technicians and practical
engineers of the Ministry of Labour (Table
XXII/32).

Reductions in school fees. The scale of
reduction was ifrst introduced in 1958 and
has increased gradually in extent ever since.
As from 1966, all pupils from vocational and
agricultural schools, pupils of the 11th and
12th grade in secondary schools and also 9th
grade pupils of secondary schools who passed
the Seker examination in the 8th grade are
entitled to beneift from the scale of the re
duction system. The pupils in continuation
classes beneift from the participation in tuit
ion fees by the Ministry of Education ac
cording to a collective arrangement for all
pupils.

As from 1966 the scale of education 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 de
velopment towns (completely exempted from
school fees), teachers' children (50^0), and
female teachers' children (30^0). As of 1970/71.
part of grade IX pupils were exempted from
paying tuition fees, towards the enforcement
of the compulsory education law on all
grades IX.

Students entitled to matriculation certi
ficates, (Table XXII/22). Each year's data
refer to internal and external students who
passed all the examinations at the different
terms of that year including those who com
pie ted examinations which were outstanding
from previous years. Data for 1971/72 are
provisional.

SOURCES

Data in TableXXII/5XXII/23 are
based on the censuses of schools and kinder
gartens and on surveys conducted by the
.Central Bureau of Statistics with the collabor
ation of the Ministry of Education and Gul
ture. As of 1972/73, the number of children
in private kindergartens is based on a survey
■of children aged 3 4.

Teaching staff. Data on teachers (Table
XXII/9) are based on the survey of teaching
staff which was carried out in October 1969
.(see special publication no. 423).

Age and origin of pupils. Data in Tables
XXII/14 and XXII/20 until 1966/67 (for
primary education and intermediate schools)
are based on special censuses of pupils by age

and origin carried out by the Central
Bureau of Statistics. Data on post
primary education are based on proces
sings of the Ministry of Education and Cul
ture's material. Data for teacher training col
leges are processed from the Bureau's card
ifle.

Data on children aged 34 (Table
XXII/15) were compiled in the labour force
survey of March 1973, and for children
aged 5  an estimate is given according
to the population of this age.

Students entitled to matriculation certi.
ifcates. 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 Statistics from material supplied
by the Examinations Department (Table
XXII/22).

Students inpost■secondary 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 annual censuses of postsecondary
study institutions which were conducted
by the Central Bureau of Statistics (Table
XXII/23).

Academic institutions
Academic institutions supplied the data

on teaching staff, recipients of degrees and
up to 1963/64  on students.

Students. As of 1964/65, data on students
have been processed in the Central Bureau
of Statistics, according to questionnaires iflled
out by the students. Along with the source,
the deifnitions and the survey period have
been changed. Data up to 1963/64 relate
to the beginning of the schoolyear, and in
elude any student in an institution of higher
learning. As of 1964/65, only students for
a recognized degree have been included, who
pay tuition fees. Hence, students of auditing,
counselling teachers, students for engineering
diplomas, students of preacademic prepara
tion courses, etc., have not been included.
Figures relate to the middle of the school
year (including students who registered on
the second registration term) and do not
include students who cancelled their registra
tion up to that term. In Table XXII/24,
all Israeli and foreign students (who are
temporary residents in Israel) are included,
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b. Other institutions of the Hebrew edit
cation:
1. As of 1972/73, private kindergartens

and institutions for the age groups of
primary and postprimary education:
Talmud Torah, Protection Homes,
Youth Aliah institutions, "small"
yeshivot, commercial schools, voca
tional schools for apprentices, voca
tional schools of the Israel Defence
Forces, courses for training practic
al and infant nurses.

2. Postsecondary institutions: "great"
yeshivot, music and plastical arts
academies, schools for qualiifed
nurses and paramedical occupa
tions. As from 1970/71, the sum
maries include schools for technici
ans and practical engineers, clerical
work, administration, banking and
other postsecondary studies (Tables
XXII/8 and XXII/23).

histitutions in the Educational System
(Table XXII/6).

Classiifcation and counting of institutions.
The institutions were counted according to
their level (kindergartens, primary, inter
mediate, postprimary, 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
intermediate) were counted in each type, but
in the "Total" line  only once.

Postprimary institutions with only one
type of education were counted with one
type institutions, 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 administ
rative units. In the counting by type, each
of the education types was presented, in
order to indicate the extent of each type.

The counting of the postprimary in
stitutions by the above said method has be
gun in 1969/70 and data were corrected ac
cordingly as far back as 1967/68.

Preparatory classes in teacher training
colleges had been counted with teacher train.
ing colleges up to 1964/65, and since
1967/68 they were classiifed in the correspond
ing type of the postprimary education.

Teaching Staff (Table XXII/9).
Teaching post is a teacher's post at one

school; consequently, each teacher was
counted 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 in
eluded in teacher training colleges up to
1964/65, and from 1967/68  in post
primary 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 post
primary 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 cor
responding number of hours allotted to each
school category.

Teacher. Teachers who occupied more
than one post were counted only once; ex
ceptions to this rule are a 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 acording to school
characteristics (e.g., district, type of local
ity, etc.), the schools at which they taught
for the largest number of hours were con
sidered.

Pupils (Tables XXII/5, XXII/8,
XXII/10XXII/22).

Pupils by age. Pupils' ages in Table
XXII/14 are the ages at the end of the
calendar year. For the compilation of study
ing rates, end of year data of the population
at the required ages were used.

Pupils in postsecondary education.
Table XXII/23 shows the extent of post
secondary studies, irrespective of the place
of study. Consequently, it includes pupils who
in other tables were classiifed according to
the school at which they studied : teacher
training colleges (Tables XXII/5, XXII/8,
XXII/10 and XXII/15); grades XIII and
XIV of postprimary vocational schools
(Tables XXII/14 and XXII/15); other in
stitutions of the Hebrew education (Tables
XXII/5 and XXII/8); postsecondary
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and services provided on a profit basis are se
parated according to the branch activities of
the institutions. As of 1969/70, the expendit
ure on secondary schools includes expenses
on intermediate schools.

All expenditures of households on pur
chases of books, notebooks and other edu
cational materials produced by various bran
ches of industry are classiifed within a sepa
rate item.

The national expenditure on education
includes the following units :

a. Expenditure of the Ministry of Education
and Culture on goods and services, in
eluding 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 ministries : supervision of ye
shivot and Institutions of Study
(Ministry of Religious Affairs), the Se
minar for Training of SocioEducational
Staff (Ministry of Social Welfare), Youth
Department and Vocational Education,
Surveyors' High School (Ministry of La
bour), sailors' training (Ministry of Trans
portation).

c. Expenditure of units in the Jewish Agen
cy which were classiifed as education :
Ulpans for languages, seminars for youth
guides and coordinators, provisions to
educational institutions and the fund for
education.
Expenditure of local authorities on edu

cation include the following units :

a. Expenditure of the education depart
ment of the local authority in the ordi
nary and extraordinary budget, exclud
ing the following departments : medical
supervision, dental medicine in schools,
camps, child nutrition and complemen
tary education.

b. Activities of the subdepartment "Hebrew
courses" of the culture departments in
the local authority.
Expenditure on education of the non

profit institutions include the expenses of the
institutions which are not included in the

public ז010^ )Government, national institu
tions 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 education which is clas
siifed in the "other" sector, includes mainly the
activities of the pirvate commercial schools,
private kindergartens, and the private teachers
services. It includes the expenses of house
holds on books, notebooks and other edu
cational materials.

SOURCES

Main sources of data .

a. Operation reports of the Accountant Ge
neral and reports of the National Insti
tutions.

b. Financial reports of the local authorities.
c. Financial reports of nonproift institu

tions and questionnaires directed to them.
d. Estimates of building begun and com

pleted.

e. Family expenditure surveys.
The estimates are presented for budget

years (April to March) and are based on
the above sources.

EDUCATION :

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Educational system includes kindergar
tents (as of 1972/73  except private ones),
all types of primary and postprimary
schools and teacher training colleges in the
Hebrew and Arab education (Tables
XXII/57, 922).

Beside the schools of the educational
system, this chapter presents data on the
other institutions for learning.
a. Academical institutions: the Hebrew Uni

versity x, the Technion, the Tel Aviv
University, the BarIlan University, the
Haifa University, the Ben Gurion Uni
versity of the Negev and the Weizman
Institute.

1 Incl. students of the Tel Aviv branch of the Hebrew University of Jerusalem as of 1959/60. No
new students of social sciences have been admitted there as of 1965/66, and of law as of 1966/67; 1969/70
was the last year in which this branch opearted. As of 1966/67, the Hebrew University has granted
dpTOee tn thp StnHrnt* nf the TV! Aviv V1ranfKdegree to the students of the Tel Aviv branch.
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CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
OF THE POPULATION

The sources of the data in Table
XXI I/I are: stage B of the Census of

Population and Housing 1961 and Labour
Force Survey 1973. Explanations of the dif
ferenees between these sources and the limi
tation 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 intro
duction to Chapter XII  Labour and
Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS

National expenditure on education in
eludes : e. expenditure on current services 
wages and salaries (incl. fringe expenses),
rent and net current purchases after de
duction of sales ; b. expenses on investment
in ifxed assets.

The current national expenditure on
education includes the value of all education
services consumed currently by the popu
lation in the surveyed years except the edu
cational services supplied by the army.

This expenditure includes both services
purchased directly by the families from business
enterprises and services supplied to them by
nonproift and public institutions at reduced
prices or gratis ; the value of the last is
measured by the production expenses, hav
ing no market price. Depreciation of build
ings and equipment is not taken into ac
count.

National expenditure on education does
not include outlays on interest and linkage
adjustments. As a result, measurenment of
educational 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 giv
en below the line in the tables. Estimates of
interest payments connected with government
education expenditure were not prepared since

it was not possible to classify total interest
payments by type of service.

The capital formation in fixed assets in
eludes acquisition of buildings and equipment
for education.

Classification 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, non
proift institutions, and other business factors.
Classiifcation of national expenditure on edu
cation by sector is arranged so as to distingu
ish between the implementing sector and the
ifnancing sector.

In the classification by implementing sec
tor the share of each sector is deifned 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 non
proift institutions (e.g., the Hebrew Univer
sity) on purchases of goods and services, were
registered as the expenditures of the institu
tions themselves and not of other sectors who
ifnanced the expenditures.

In kindergartens (compulsory age) and
primary schools, salaries paid to teachers by
the Ministry of Education are included in
government expenditure, whereas mainten
ance expenses are included in the expenditure
of the local authorities who ifnance them.

Educational services supplied by the Jew
ish Agency and included in the sector "Go
vernment", are chielfy agricultural and vo
cational schools, adult education and teaching
of Hebrew.

Financing of each sector is deifned as the
total expenditure on goods and services as
well as assistance, grants, and other transfers.
Transactions consisting of granting, collection
and receipt of loans are not included. Trans
fers between the various sectors are derived
from government reports. The corresponding
entries in the reports of other sectors are
liable to differ from the entries in govern
ment reports, particularly in regard to the
period within which the transfer took place.

(b) By type of service
Education services of the government,

local authorities and nonproift institutions
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1972, the registration and counting method
have been changed, in order to avoid such
errors.

MISCELLANEOUS

Judges

Data on judges include the judges in
the administration of courts, registrars and
judges in municipal courts, traiffc judges and
since 1969  judges in Labour Courts.

Lawyers

The number of lawyers up to 1962 is
based on the list of persons authorized to
practice law, as published in the Oiffcial
Gazette each year; as of the end of 1963
the ifgures of lawyers registered are based on
the reports received from the Chamber of
Lawyers.

SOURCES

Data in TablesXXI/2XXI/5, XXI/10
 XXI/14, are derived from the statistical
reports of the court Secretariats, Religious
Courts, the Prison Service, the Police and
the Youth Potection Authoirty.

Data in Table XXI/4 are based on a
sample of detailed reports received in the
Central Bureau of Statistics on civil matters
decided at civil and district courts.

Data in Tables XXI/6 and XXI/8 are
from compilations made in the Central Bure
au of Statistics, on the base of mateiral sup
plied by the Court Secretariats, the Police
and the Youth Probation Service.

Data from these sources for 1967 in
elude East Jerusalem.

Data on judges have been supplied by
the Administration of Courts and data on
judges in Rabbinical Courts were obtained
from the Ministry for Religious Affairs.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(3) Criminal Statistics (19481949)
(6)* Criminal Statistics (1950)
(18) Judicial Statistics (1951)
(20) Criminal Statistics (Trials, 1951; Con

victed Persons, 1950; Prisons, 1951)
(24) Judicial Statistics (1952)
(39) Judicial Statistics (1953)
(43) Judicial Statistics (1954)
(70) Criminal Statistics (1951 1954)
(73) Judicial Statistics (19551957)
(81) Cirminal Statistics (19551956)
(90) Judicial Statistics (1958)
(94) Criminal Statistics (1957)
(102) Judicial Statistics (1959)
(115) Suicides and Attempted Suicides

among Jews (1949 1959)
(121) Criminal Statistics (1958)
(134) Criminal Statistics (1959)
(146) Judicial Statistics (1960;1961)
(158) Judicial Statistics (1962)
(167) Criminal Statistics (1960;1961)
(168) Juvenile Delinquency (1960; 1961)
(182) Judicial Statistics (1963)
(189) Judicial Statistics (1964(

)213(, Judicial Statistics_ ( 1965)
(223) Criminal Statistics (1962; 1963)
(236) Judicial Statistics (1966)
(244) Juvenile Delinquency (1964; 1965)
(247) Criminal Statistics (1964; 1965)
(260) Judicial Statistics (1967)
(265) Juvenile Delinquency (1966)
(266) Criminal Statistics (1966)
(288) Judicial Statistics (1968)
(301) Juvenile Delinquency (1967)
(315) Criminal Statistics (1967)
(322) Juvenile Delinquency (1968) :

(336) Judicial Statistics (1969( ■■

)344( Criminal Statistics (1968)
(353) Judicial Statistics (1970)
(370) Juvenile Delinquency (1969)
(371) Duration of Proceedings in Civil Mat

ters Decided in Courts in 1968
(382) Criminal Statistics (1969)
(396) Judicial Statistics (1971)
(401) Duration of Proceedings in Courts

(1970)
(408) Juvenile Delinquency (1970)
(417) Criminal Statistics (1970)
(437) Judicial Statistics (1972(

Hebrew only.
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CHAPTER XXI. JUDICIARY AND POLICE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS

Court matters. Data in Tables XXI/2
XXI/5 do not include activities in military
tribunals.

Since 1968, motions and other petitions
in criminal matters deliberated in the High
Court are reported separately. Till that year,
they were included among civil matters.

The decrease in the number of civil
matters since 1969 was caused by the sub
mission of matters connected with bills and
cheques directly to the execution ofifce 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. In
accordance with the Pledges Law  1967,
registrars of pledges were nominated in the
district courts, to deal with registration of

pledges.
Detailed data on Judicial Statistics and

explanations on sources and methods of pro
cessing the data are published annually in
the Bureaus Special Publications Series (see
list at the end of the Chapter( .

The data include offenders convicted
in first degree courts including military courts
according to Defence (Emergency) Regula
tions, 1945 (excl. courts dealing with milit
ary personnel). The type of offence is de
termined by the last offence, for which the
offender has been convicted during the year.

Juvenile delinquents are boys aged 9 16
and girls aged 9 18.

Adults delinquents are men over 17 and
women over 19.

Rates of adult and juvenile delinquents
were computed per 1,000 of the respective
population according to sex, age, continent
of birth and period of immigration.

Data on offences registered by the Police
refer to offences registered in the Charge Re
gister of the Police (felonies and part of
the misdemeanours). Figures refer only to
real offences, i.e. after deduction of duplic
ate registration 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/11)
include also those who were imprisoned be
cause of nonpayment of debts.

Detailed annual data on criminal sta
tistics appear in the Special Series (see list
at the end of the Chapter( .

CRIMINAL STATISTICS

Data in Table XXI/6 relfect criminal
matters decided in ifrst degree courts, except
for slight traiffc offences, municipal courts
and military tribunals. If a person was ac
cused 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 through they
were convicted serveral 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.

PROBATION SERVICES 1

As of the present abstract, the table on
probation services has been transferred from
Chapter XXIV  Welfare Services to
Chapter XXI  Judiciary and Police.

Data on investigation include also youths
who need supervision and protection and
adults who were referred by court. Data
on probation include youths and adults under
supervision or treatment according to court
orders only.

The discrepancy between the number of
ifles under treatment in the youth probation
ofifces at the end of 1970 and beginning of
1971 derives from the inventory of ifles
which was then carried out; as of January

1 See Abstract 24, p. 173.
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it is entered in the extraordinary budget. The
principle of making entries in accordance
with the source of the ifnancing is not always
congruent with the principle of distinguish
ing between current transactions and invest
ments and capital accounts.

Income comprises all receipts of the local
authorities during the year, including:
a. various development loans;
b. loans for diminishing the deifcit and

consolidation ;
c. receipts on account of previous years.

Income includes also government liabil
ities even if not actually received, and re
ceipts from previous years entered in the cur.
rentyears' budget.

Final incomes include all receipts less
loans of all types and receipts from previous
years.

Expenditure is registered on a cumul
ative base, i.e. expenses are entered which

are not paid and only indebted to the con
sidered year. Expenditure includes also re
payments of loans, principal and transfer to
coming years.

Current expenditure is ordinary bud
get expenses less expenses on repayment loans
principal and nonrecurrent expenses.

The salaries of teachers in elementary
schools and of kindergarten teachers in com
pulsory kindergartens are not included in
the revenue and expenditure of the local
authorities. The salaries of teachers in post
prmiary schools and other kindergarten teach
ers are included only if the institution in
which they work belong to the local author
ity. Neither are included: revenue and ex
penditure, expenses for religious matters and
the ifnancial transactions of local committees
in localities 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 coun
cil.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)31(*
)51(*

)64(*

)104(*

)111(*

)151(

)155(
)166(*

)208(
)216(*

)228(*
)258(
)285(
)309(

)310(

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
Authoirties (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)
Results of Elections to the Fifth Knes
set (1961)
Local Authorities in Israel (1964/65)
Results of Elections to the Sixth Knes
set and to Local Authorities (1965)
Local Authorities in Israel (1965/66)
Local Authorities in Israel (1966/67)
Local Authoirties in Israel (1967/68)
Results of Elections to the Seventh
Knesset and Local Authorities (1969)
Local Authorities in Israel (1968/69(

)348( Local Authorities in Israel (1969/70)
(377) Local Authorities (1965/661969/70)

Financial Data
(383) Local Authorities (1970/71)  Physic

al Data
(387) Local Authorities (1970/71) Financial

Data
(419) Local Authorities (1971/72)  Phy

sical Data
(425) Local Authorities (1971/72)  Fin

ancial Data
(454) Local Authorities (1972/73)  Phys

ical Data
(460). Local Authorities (1972/73)  Fin

ancial Data
(461) Results of the Elections to the Eighth

Knesset and Local Authorities (1973)

TECHNICAL SEKIES

(2)* Revenue and Expenditure of the Go
vernment (1955/561956/57)

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(.
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a. Earmarked revenue and expenditure are
amounts received by the Government
from a foreign source for a certain ser
vice.

b. Activities not within the framework of
the budget are partly merely monetary
exchange (of one ifnancial property for
another) and partly actual expenditure
and revenue which, for various reasons,
were not included in the Budget (in
eluding the ifnancing of the budgetary
deifcit).
The registration of Government expend

iture and income is done on an adjusted
cash basis. Only cash receipts are usually
considered as income, and only cash pay
ments as expenditure. There are, however,
exceptions to this rule, such as the deposit
of assessees' debts in banks (registered as in
come) and purchases on credit from sup
pliers (registered as expenditure). In business
enterprises (in some cases also in Govern
ment oiffces), depreciation, collection for
pension funds and severance pay, are also
registered.

Not all taxes are directly included in
the Budget. The War Risk Insurance and
National Insurance tax, which from the eco
nomic aspect are considered taxes, appear in
the budget partially as loans from the War
Risk Insurance Fund and from the National
Insurance Institute. Revenues from Eq
ualization Funds are also taxes, although their
amount is not known in advance.

The classiifcation of income and expend
iture in these tables is basically an admini
strative 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 Gen
eral and Director of State Revenue.

REVENUE FROM INCOME TAX

The ifgures in Table XX/12 refer to
tax collection during the budget year, re
gardless of the year for which these amounts
wede paid. The revenue also includes tax
payments in cash and bank deposits which
are loans granted to assessees.

The distinction between employees and
companies is that applied by the income tax
authorities. Selfemployed, by this distinction,
is a person who has at least 25?<> of his in
come from a selfowned business, as well as
working couples, one of whom is self
employed. Company managers and members
of cooperatives were considered as employees
until 1955/56; as from 1956/57 they are
considered as selfemployed. In some years
qibbuzim were considered as companies, in
some years they were considered as self
employed.

As from 1961/62, data on taxes from
selfemployed 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
PURCHASE TAX IS DUE

The estimate of the goods' value was
obtained by dividing gross tax assessments
by the tax rate due on each commodity.

Source: Director of State Revenue.

GOVERNMENT EMPLOYEES

Data are based on reports of the Civil
Service Authority and include all workers
(temporary and permanent) of the Civil
Service, as deifned in these reports.

LOCAL AUTHORITIES FINANCE

The local authorities divide their ac
counts 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 budget to register a certain trans
action depends 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 re
venue earmarked for a development project
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CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

The results of the elections to the Knes
set were compiled on the basis of the data
on the votes in each ballot box
received from the Inspector General of
Elections in the Ministry of the Inteiror. The
data on municipal elections are based on the
Ofifcial Gazette. The data were processed
in collaboration with the Oiffce Mechaniza
tion Centre of the Ministry of Finance and
the Ministry of Inteiror.

The tables show the results of the votes
for the major party lists ; the minor lists
were fused into two groups : "minoirties'
lists", where all lists presented as such were
concentrated, and "other lists".

It should be remembered that even in
the major lists changes occurred between
elections. Thus, in the eighth Knesset
one list, the Alignment, includes the Labour
Party), the Likud includes GAHAL (HL), the
Free Center (T) and AM (State List).

Detailed results of the elections to the
Knesset and to the local authorities appeared
in Special Publications Series (see list at end
of chapter).

Data on the Knesset (Tables XX/2XX/3)
are supplied by the Knesset Secretariate.

GOVERNMENT
The Treasury's Assets and Liabilities

The Treasury's balance sheet mainly
Consists of monetary credits and liabilities of
the Treasury, and does not include State
investments in physical assets (movable and
immovable property). Therefore, all the sums
invested in roads, buildings, equipment and
other Government property are not included.
Investments in property of the Government's
business enterprises, such as posts, railways
and ports, are also not included.

Assets and liabilities of the Treasury
created as a consequence of Government
activity since the establishment of the State
are :

a. Assets and liabilities formed as a
result of current transactions of the Treasury,
which are not included in the State Budget
(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, work
ing capital supplied to Government Oiffces,
debtors and creditors, etc. Details of cur
rent assets and liabilities are given in Table
XX/6.

b. Assets and liabilities due to the exe
cution of the budget. Liabilities deirve from
loans accepted by the state and transferred
to the state income and assets deirve from
loans granted, investments in shares and de
posits (formation of budgetary fund for re
payment 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
ifnancial institutions are not included.

Investments in shares. Investments are re
gis'ered under their nominal value, i.e. the
sum actually paid by the Government for
shares purchased. No evaluation was
made. neither because of deperciation of
shares whose value is given in foreign cur
rency, nor because of change in rates of
those shares which are registered at the Stock
Exchange.

Gouvernment debt. TableXX/8 includes
only budgetary debts ; debts linked to foreign
currency are presented according to the ex
change rate on each data shown
in the table. Debts linked to the Consumer
Pirce Index include the increase in the debt
due to the rise in the index. Some internal
loans (e. g, land or treasury prices) included
in the Table, are not debts in the ordinary
sense.

Source : The Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and ex
penditure, being the greater part of the turn
over of the Government finances. In addition,
there are two other types of payment and
revenue which are not included in Tables
XX/10 and XX/11.
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PROVIDENT FUNDS

DEFINITIONS

Funds

Pension fund: fund for periodic pay
ments to an employee after final or partial
retirement from work, caused by age or ill
ness, 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.

Social fund : a mutual fund for ifnancing
members' damages of illness, disability etc.
This group includes mutual insurance funds,
whenever they are part of social insurance
funds and vacation funds which are not
mutual.

Investments: at purchase value before
revaluation.

Revaluation differences: the revaluated
value with deduction of the investment value
and the accumulated interest..

Recognized investments: types of invest
ments recognized by the income tax author!
ties 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 employer duirng 45
days.

Current provisions: the regular monthly
provisions paid by employee and employer.

Additional provisions: amounts transfer
red by the members to their credit as agreed
with the fund for accumulation of retroactive
irghts.

Provident payments: payments to retired
members, or whenever the conditions for
obtaining the beneift according to the re
gulations of the fund are maintained.

SOURCES

The data were taken from the yearly
ifnancial reports of the social insurance funds,
conifrmed by the Income Tax Commissioner.
As of 1972, data are based on a sample of
questionnaires which are sent to the pro
vident funds.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)19501952(IsraelinInsurance)22(
)1953(IsraelinInsurance)32(
)1954(IsraelinInsurance)58(
)1955(IsraelinInsurance)65(,
)1956(IsraelinInsurance)77(
)1957(IsraelinInsurance)85(
)1958(IsraelinInsurance)97(
)1959(IsraelinInsurance)113(
)1960(IsraelinInsurance)131(
)1961(IsraelinInsurance}147(
)1962(IsraelinInsurance)157(
)1963(IsraelinInsurance)187(
)1964(IsraelinInsurance)195(
)1965(IsraelinInsurance)212(
)1966(IsraelinInsurance)240(.

)272( Insurance in Israel (1967)
(300) Insurance in Israel (1968)
(334) Insurance in Israel (1969)
(360) Social Insurance Funds in Israel (1968;

1969)
(369) Insurance in Israel (1970)
(385) Social Insurance Funds in Israel (1970)
(406) Insurance in Israel (1971)
(436) Social Insurance Funds in Israel (1971;

1972)
(452) Insurance in Israel (1972)
(458) Survey of Fires (1972)

TECHNICAL SERIES

(39). Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(.
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share of the securities' 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 as
sessing of buildings and real estate there is
also the dififculty that a number of banks
list this item at a nominal value.

Source: The Bank of Israel's balance
sheets and statistics on banking institutions
published by the Bank of Israel.

than insurance carried out jointly by a nunv
ber of insurers.

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 in
sured, expenses on settlement of claims, and
the increase in the balance of pending and
approved claims.

Period. Data relate to budget years.

INSURANCE 1 COMPANIES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The tables show the main transactions
carried out by Israeli and foreign companies
and by Lloyd's with Israeli policy holders.
Transactions made by foreign companies with
out the mediation of a branch or broker in
Israel are not included. Accounts of business
also list business of Israeli companies abroad.
The balance sheets of Israeli companies in
elude 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 regard
ing Lloyd's transactions and consequently
these can not be added to the other data in
the accounts of business.

Life assurance includes insurance in case
of death, endowment assurance, pension in
surance, severance pay, insurance against in
validity, and any combination of the above
mentioned.

General insurance: all branches of in
surance except life assurance.

Reinsurance: any transfer of part of
the risk from one insurer to another, other

SOURCES

Data are based on reports of insurance
companies active in Israel and on reports of
the Lloyd's (London) brokers in Israel. Data
for 1972 are based on provisional reports of
the insurance companies which completed
the blueprints of their ifnancial reports. The
weight of such companies amounts to about
65*?^ of the total insurance transactions in
Israel.

FIRES

DEFINITIONS AND SOURCES

Fires. Fires brought to the notice of
ifremen which were extinguished by them.
Fires which were extinguished without the
ifremen's assistance or before their arrival
were not included.

Place of outbreak : a property unit de
signated for one main use which was the
focus of the ifre; other units to which the
ifre spread were not included.

Damage : an estimate of the value of
property made by the ifremen, not including
indirect damage due to loss of property.

Source : reports of ifreifghting author
ities.

1 Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with the physical data, /a
Chapter XXIV  Welfare Services.
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)234( Road Accidents with 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) Survey of Truks (1966/67)
(270) Road Accidents with Casualties (1967)
(289) Motor Vehicles (31 XII 1968)
(293) Road Accidents with Casualties

(1968) Part I
(294)* Road Accidents with Casualties 

Accidents on NonUrban Roads, by
Sections(1968) Part II

(297)* Transport in Israel  Input and Out
put, Operational Data

(324) Road Accidents with Casualties (1969)
 Part I

(325)* Road Accidents with Casualties on
NonUrban Roads by Sections (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 with Casualties (1970)
Part I

(366) Motor Vehicles (31 XII 1970)
(384)* Interurban Road Traiffc (19631971)
(394) Transport in Israel  Input and Out

put operational Data (1971)
(400) Motor Vehicles (31 XII 1971)
(411) Survey of Trucks (1970/71)
(414) Road Accidents with Casualties (1971)
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(424) Traiffc on NonUrban Roads (1963
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Part I
(430) Survey of Trucks(1970/71)Part II
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(450) Motor Vehicles (31 XII 1972)
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TECHNICAL SER/ES

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(■

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

BANKING

Balances of Banking Institutions
Table XIX/2 is a summary of the bal

ances of banking institutions in Israel (balances
of mortgage and investment banks and
of the Post Oiffce Bank are not included) ;
neither have foreign banks (which maintain
oiffces in Israel) been included. In this sum
mary the mutual balances between banking
institutions were not deducted.

The term "public" covers private per
sons, societies, institutions, local authorities
etc., but not the government or the banking
system.

The items "banking and financial in
stitutions" in the Assets and Liabilities in
elude institutions which do not appear in
the summary, such as mortgage banks.

Income and Expenditure and Operational
Profit of Banking Institutions
Table XIX/3 shows the operational pro

ift of the banking institutions after deduction
of expenses from income for each year.

Operational proift does not include net
capital gains from sale of property, linkage
proift an revaluation. Operation proift is
given before deduction of income tax.

Summary of Investment and Mortgage
Banks

The banks, on which data are listed in
Tables XIX/4 and XIX/5, differ from com
mercial banks mainly because they do not
create money. They mobilize their means by
distributing securities and deposit the main
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ROAD ACCIDENTS

The source of the data is the statistical
report iflled out by the police for each ac
cident with casualties registered and investi
gated. Data do not include accidents with
casualties in which only military vehicles
are involved, but they include accidents where
both military and civilian vehicles were in
volved.

DRIVERS
SOURCES AND DEFINITIONS

The data on the number of drivers are
obtained by the processings of the drivers'
card ifle of the Licensing Authority in the
Ministry of Transport.

The population includes all drivers with
a civilian driving license issued in Israel, valid
on 31 XII of the surveyed year. The popula
tion does not include holders of military

licenses only or international licenses only,
or drivers who had only temporary licenses
at the end of the surveyed year.

Driver is anyone aged 18 and over who
had an Israeli driving license valid at the
end of the surveyed year.

Type of license determines the type of
vehicle which the holder of the license is
permitted to dirve. Since there are types of
licenses which permit the driving of more
than one type of vehicle, 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.

Type of vehicle. These deifnitions are
given in Special Publication No. 450 (see
list at the end of the chapter) .

Data on drivers by year of issue of
license were last published in Abstract 24
 1973, p. 547.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)2(*

)11(*

)28(*

)30(

)45(*

)46(*

)54(

)62(*
)67(

)80(*
)83(

)92(
)93(*
)98(*

)103(

Statistics of Road Accidents in Israel
(May December 1950)
Statistics of Road Accidents in Israel
(19511952)
Statistics of Road Accidents in Israel
(1953)
Israel Postal Services
(1948/491953/54)
Statistics of Road Accidents in Israel
(1954)
Freight Trafifc by Motorized Vehicles
(1952 and 1954)
Israel Postal Services
(1954/551955/56)
Road Accidents in Israel (1955 ;1956)
Israel Postal Services
(1955/56; 1956/57)
Road Accidents in Israel (1957)
Israel Postal Services
(1948/491957/58)
Israel Postal Services (1958/59)
Road Accidents in Israel (1958)
Survey of Freights Transported by
Roads (1958)
Israel Postal Services (1959/60(

)106(*
)U6)*
(118)
(120)
(127)*
(135)*
(136)*

(137)*

(141)
(144)*
(145)*
(150)*
(170)*
(172)

(185)*
(193)
(197)

(205)*
(209(

Road Accidents in Israel (1959)
Road Accidents in Israel (1960)
Israel Postal Services (1960)
Motor Vehicles (31 III 1960)
Motor Vehicles (31 III 1961)
Road Accidents in Israel (1961)
Survey of Trucks (Preliminary Data)
(1961)
Fuel Consumption of Motor Vehicles
and the Road Trafifc (1961)
Israel Postal Services (1961/62)
Motor Vehicles (31 III 1962)
Survey of Trucks (1961)
Road Accidents in Israel (1962)
Motor Vehicles (31 III 1963)
Road Accidents with Casualties in
Israel (1963)
Motor Vehicles (31 III 1964)
Road Accidents with Casualties (1964)
Survey of Travelling Habits
(AprilJune 1964)
Motor Vehicles (31 III 1965)
Road Accidents with Casualties in
Israel (1965(

Hebrew only.
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Data for 1961, 1966/67, and 1970/71
are based on nonrecurrent surveys which were
conducted in these years which supplied re
ports on the activity of trucks with a load
capacity of 2.5 tons and above.

Results of the 1970/71 survey were pub
lished in Abstract 23  1972, pp. 481
485.

details on quarterly data, and data by type
of vehicle, are available in internal publica
tions of the Transpost Section and in Speci
al Publication No. 384.

Since 1970, traffic is counted once every
four months instead of every three months
as before and on some road sections twice
a year instead of once a year.

ROADS

The sources of the data are the reports of
the Public Works Department of the Ministry
of Labour and the local authorities.

Table XVIII/19 is based on special
surveys carried out by the Public Works De
partment in cooperation with the Bureau
every two years, the most recent having been
carried out in 1972.

MOTOR VEHICLES

The source of the data is the vehicle
card ifle of the Licensing Department. Data
do not include tractors, semitrailer combin
ations, army and police vehicles, foreigners'
vehicles with temporary licenses, vehicles of
tourists who stay less than three months in
the country, diplomats' vehicles, U.N. vehic
les, etc. Data until 1965 refer to March 31st
of each year, and as from 1965 to December
31st. Data since 1960 do not include vehicles
whose licenses expired more than one year
earlier.

More detailed deifnitions are given in
Special Publication No. 394 (see list at the
end of the chapter(.

TRAFFIC ON NONURBAN ROADS

SOURCES
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 the axles passing that section, with
each two axles counted as one vehicle. Mo
torcycles and motor scooters are not counted.

The counting is carried out every three
months, a week each time, and the daily
average number of vehicles is the average
of four such countings during the year. More

NATIONAL K1LOMETRAGE

The estimates of the annual national
kilometrage since 1961 are based on a survey
of fuel consumption conducted in 1961. On
the assumption that these estimates, on an
average per vehicle of any type, have not
changed since 1961, data for the following
years were compiled (through 1965), by the
multiplication of the number of civilian ve
hides of each type by the annual average
kilometrage of the respective type of vehicles.

These averages were corrected in 1966
and data of that year are based on these
corrected averages. Data for 1968 are based
on a pretest which was conducted towards
a new national kilometrage survey.

Since 1969, data are obtained from a
current survey.

METHODS OF COMPUTATION

In this survey, which was conducted in
the licensing stations where vehicles take
their annual tests, drivers were asked on the
kilometrage they had made during the month
and the year preceding the day of the test.
The averages, obtained for a certain type
of vehicle were multiplied by the roster of
civilian vehicles in that period, and the sum
for a whole year gave the annual kilometrage,
which included also motorcycles and motor
scooters.

The estimate of the nonurban kilo
metrage (which does not include motorcycles
and scooters) is obtained from the trafifc
counts on interurban roads (see above). The
estimate is obtained by multiplying the num
ber of vehicles (excluding motorcycles and
scooters), which passed the counted road
section, by the length of that section, and
by summing up the kilometrage in all sec
tions of nonurban roads, inlfated for a
whole year. Since not all trunk roads are
covered by the traffic counts, this ifgure does
not represent the full estimate of the non
urban kilometrage.
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Output and Labour Input in Transportation
Major Branches (Hebrew only), Special Pub
lication No. 394, Central Bureau of Statistics.

EMPLOYMENT AND WAGES

SOURCES

Data on employment and wages for the
whole branch (Table XVIII/2) 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 drawn from
the employers' report נ^ the National Insu
ranee Institute.

SEA TRANSPORT AND PORTS

DEFINITIONS

Grossregistered tonnage: tonnageof boat
in units of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Net tonnage (net registered tonnage). The
cargotonnage of vessels for tax purposes does
not indicate the boat cargo capacity, but is
obtained by registered deduction of the pas
senger and crew top structure, the holds and
the machine rooms, from the total tonnage.
It is also measured in units of 1 ton= 100
cubic feet, according to international regula
tions.

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 mo
: vements of ships in ports are based on daily
reports (on a countrywide basis) by the Ports
Authorities. Data for freight and passengers
were calculated by vessels arriving and leav
ing, 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 in
elude all ports and ships' crews on their ifrst
sail and last return. Regarding air travellers,
the differences in this chapter derive
from the Airports' Authority and do not in
elude entrances of crews, but include travel
lers 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.

Data on sea freight traffic were pub
lished in Abstract 24  1973,p. 523.

CIVIL AVIATION

The statistics are based on the traiffc
logs of the Lod Airports and reports of "El
Al" Israel Airlines, and of "Arkia".

POSTSAND COMMUNICATION

The data on posts and telephones were
compiled by the Ministry of Communication.

BUSES

The data were compiled from reports of
the bus companies.
The commercial speed of buses was obtai

ned from a survey conducted by the Bureau
in the last three years.

TRUCKS

Data for 1972 and onwards in Table
XVIII/18 are based on a current quarterly
survey on a sample of 200 trucks of the
load capacity group of 2.5 tons and over.
These trucks are employed in paid transport
of freight or passengers. The data include
information on the physical (tonnage, ton/
km., etc.) and ifnancial output, on active
days and the organization of the branch.
Data are based on questionning the drivers
on the activity of their trucks for three days,
along with corrections of estimates for the
week preceding the collection of the data.

(144)



CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

INDICES OF OUTPUT AND
LABOUR INPUT

DEFINITIONS

1. Branches
Buses: companies for passenger trans

,portation by bus, on regular interurban and
■urban routes. Excluded are privately owned
buses for transportation of workers and bus
station projects of the bus companies. This
branch includes the Haifa "Carmelit" and
from 1968, garages of the bus companies.

Railways: the Israel Railways, except
restaurants (excluding the Haifa underground,
"Carmelit") ; since 1970, including workshops.

Aviation: Israeli civil companies for
transportation of passengers and freight by
air, for operation of airifelds and aviation
■clubs. Excluded are aircraft repairs, travel
agencies and meteorological services.

Sea transport : Israeli companies for pas
senger and freight transportation by sea. Fish
ing boats are not included.

Ports: companies and establishments for
supplying port services, such as services to
ships, port administration, lighthouses.

Posts include post ofifces and postal
agencies, parcel post, telephone and telegraph
services, engineering services.
2. Revenue

Revenue at current prices includes re
■ceipts of all companies and establishments of
the branch and services given in the period
reported, irrespective 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 mar
ket prices, i.e., including taxes but not sub
sidies. An exception to the rule is the revenue
from aviation and shipping, where travel
taxes paid by passengers directly to the trea
sury (through the banks) are not included.

Revenue at constant prices is obtained
by delfating the revenue at current prices 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 trans
port 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
and mail transportation, and airport
services, such as landing, passenger stop
over, fees, etc.
See transport : revenue from passenger
and freight transportation, fuel and from
leasing of vessels.

Ports: revenue from basic port services
(such as pilotage, wharfage, etc.) and
cargo services (loading, unloading, etc.)
and services 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 major branches

aviation and sea transport do not include
employed persons by branch ofifces abroad.

In the last quarter 1973, number of
employed persons includes all who were in
eluded in the payrolls, even if they did not
work a single hour, and who were paid
wages, either by the establishment or by
the equalization fund.

Wages include the gross sums paid by
the employers to workers registered on pay
rolls for work done in the report period.

Since 1970 wages do not include a
mounts returned by various insurance insti
tutions (National Insurance, Mivtahim, etc.)
or debentures acquired by employers in con
nection with employment of salaried workers.

In the aviation and sea transport, em
ployees in branch ofifces abroad were not in
eluded.

Labour expenses include, besides wages,
the employers' payments to pension funds,
National Insurance, equalization fund, clo
thing ; until 1969, data included also board
and lodging, crews' medical expenses, etc.
More detailed explanations see in Indexes of
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Classiifcation of display advertisements.
The advertisements are classiifed into groups
according to the subjects advestised 1.

SOURCES

The data are based on monthly reports
obtained at the Bureau from the Association
of Advertisers in Israel.

METHODS OF COMPUTING THE INDICES

The index relfects the lfuctuations which
occurred (c/o change) in the extent of ad
vertising in the press as against the level
in the base period. The base used for com
parison for calculating the index was the
total area of the display advertisements and
the number of classiifed advertisements in
1965.

The year 1965 was used as the base
year for the computations of the indices as
it was the ifrst year for which full data on
advertising in the press were available. How
ever, it should be mentioned that the extent
of advertising in 1965 was signiifcantly in
lfuenced by the advertisements associated with

the elections to the Knesset (Parliament),
the local authorities and the Histadrut (the
General Labour Federation). Neither were
the following two years (1966 and 1967)
normal years as regards advertising, because
of the recession and the war; consequently
these developments must be borne in mind
in the analysis of the lfuctuations in adver
tising in these years.

CENSUS OF EATING AND DRINKING
SERVICES

Main results of the Census were pub
lished in Abstract 20  1969, pp. 467 468.

CENSUS OF THE ADVERTISING AND
PUBLIC RELATIONS BRENCH

1967/68

Main results of the Census were pub
lished in Abstract 21  1970, pp. 464465.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(164)* National Survey of Trade and Personal
Services (1962)

(198) Survey on Marketing Channels of In
ternal Industrial Products (1963/64)

(211) Wholesale Trade Survey (1963/64)
(229) Census of Commercial Laundries

(1966)
(237) Tourism in Israel (1966)

(238) Trade Survey (1965/66)

(254) Israel Tourist Statistics (1967)

(275) Trade Survey (1966/67)
(291) Tourism in Israel (1968)

(298) Census of Eating and Drinking
Facilities (1967/68(

)299( Trade Survey (1967/68)
(319) Tourism in Israel (1969)
(355) Tourism and Tourist Services in Israel

(1970)
(367) Trade Survey (1969/70)
(386) Tourism (1971)
(399) Trade Survey (1970/71)
(428) Tourism (1972)
(438) Trade Survey (1971/72)
(464) Touirsm (1973(

TECHNICAL SERIES

(30) Seasonality and Trends in Tourism
(39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 vols.(.

1 Explanations on the מס!!^;^ of display advertisement were publijhed ia the Monthly Bulleitn of
Staitstics, No. 4  1971 (Supplement), Central Bureau of Statistics.

. Hebrew only.
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parallel tax, participation in maintenance of
vehicles, recuperation allowance, payments
for professional literature, board and lpdg
ing, fares and backpay.

Economic branch. The survey data were
classiifed according to the standard classiif
cation of . all economic activities, 1970, ex
eluding the computers of the armament in
dustry which were classiifed with the defence
system.

District. The classification by districts
was made according to the address of the
institution where the computer was installed.

Type of ownership. The type of owner
ship to which the institution belongs is de
termined in accordance with its principal
ownership.

Rentals and maintenance. Rentals and
maintenance are for December, in US dollars
for the ifrst shift only. Rentals include also
payments for perifeirals attached to the com
puter. In cases, where the computer is the
property of the institutions, rental and main
tenance charges were imputed according to
the formula :

20*^0 of the cost price maintenance costs for
12 December

Rentals and maintenance costs do not
include 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
shift until its end in the last shift (without
regard for the registration of the C.P.U.
counter).

Average monthly workhours per com
puter: the total workhours divided by the
number of months the computer actually
operated.

Size. The computers were classiifed into
4 size groups according to monthly rental
costs for one shift :

mini up to $1,999 a month
. small $2,000  6,999 a month
medium $7,000  17,999 a month
large $18,000 a month or more.
Two computers of the same type, but

with different periferials, or with a different
number of memory size units, may have been
classiifed under dilfferent types.

METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY

The frame of the survey. The list of
establishments, where a computer is or has
been installed, is derived from the survey of
the preceding year, companies marketing
computers, from the Information Processings
Association of Israel, from licenses for im
ports of equipment and mechanization in the
Ministry of Commerce and Industry and
from advertisements in the press.

METHOD OF INVESTIGATION

Data were obtained from questionnaires
mailed to all establishments included in the
survey frame.

ADVERTISEMENTSIN THE PRESS

DEFINITIONS

Display advertisements are usually pre
sented by owners of establishments (com
mercial business, banks, insurance companies
etc.) and institutions. They are as a rule
published inside a frame.

Classiifed advertisements: short an
nouncements, in small type, mostly published
by individuals or owners of establishments
and appearing in classiifed sections (e.g.
"lfats for sale", "furnished rooms", "cars"
etc.).

Daily press in Hebrew. The 1972 data
relate to the following 13 daily papers: Omer,
Davar, Haaretz, Hamodia Hazopheh,
Hadashot Hasport ; Yediot Aharonoth, Yom
Yom, Al Hmishmar, Maariv, Mabat, Shaar,
Sheairm. Also included in this group are data
(in respect of display advertisements only)
relating to the 6 main weeklies appearing in
Hebrew: Bamahane, HaolamHazeh Lalsha,
Olam Hakolnoa,Lehiton and the At monthly.

Daily press in other languages. The 1972
data relate to the following 11 daily papers:
Ujkelet, Al Anba, Jerusalem Post, Viata No
astra, Hadeshot Israel, Israelski Far, Journ
al d'Israel, Letzte Nayes, Noviny Kurier, Al
Quds and Nasha Strana.

Area of the advertisements relate to dis
play advertisements only . and . isj.measured
in inch/column,i.e.,according. tothe number
of inches in each column of the paper.
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the establishment 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 overnight), from deposists of an
ulled reservations, meals, drinks, bars, night
clubs, conventions, swimming pools, etc. It
also includes service charge (also if given
for distribution among the workers) welfare
imposts, and payments received from workers
for meals, housing, etc. Subsidies are not
included.

CENSUS OF GUIDES

Main result of the census were pub
lished in Abstract 21  1970, p. 463.

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 month
ly, directly from a representative sample of
about 80 hotels. In cases when some hotels
fail to report in time, imputations are rriade
on the basis of reports of other hotels.

ELECTRONIC COMPUTERS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 1

The population of the survey includes
institutions, establishments and service bure
aux, in which a computer operated. Various
institutions where computers are installed
and are owned by one ifrm but are ■located
at different sites are considered separate . ini
.stitutions.

■■ ■ . Electronic computer is a device capable
of absorbing information, executing a series
of:■ operations according to instructions ac
cumulated in its memory together with the
data processed in it at that time, to repeat
operations and to alter internal instruct^s
whenever necessary and to put out the re
suits of the process in a legible form. Not
included are: conventional accounting
machines (e.g. IBM 6400), electronic desk
computers, etc. Neither are included com
puters installed within control or production
control systems.

Number of directly employed persons:
employed persons, whose work is largely as
sociated 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
payroll (data for 1973 refer to September
(even if they worked one day only)
as well as workers temporarily absent from
work due to illness, army reserve service, un
paid leave, etc. Not included are persons em.
ployed in institutions of the defence system
and operators of minicomputers ; workers,
whose work is connected with the computer in
the establishment and who are not workers 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 includ
ed, who use the computers in research and edu
cational institutions. Through 1972, key punch
operators, operators of conventional eqipment,
control personnel, coordinators, . equipment
operators and other administrative staff
connected with the computer unit (e.g.,
scheduling clerks, librarians), were not in
eluded, but are included in the survey pop
ulation since 1973.

Wages and salaries in December: gross
wages and salaries paid to employees (ac
cording to the above deifnition), appearing
on the payrolls in December, such as: basic
salary, allowances (cost of living, family,
shifts) , overtime, etc.

Not included are other labour expenses,
such as: employers' payment to the National
Insurance, pension funds and severance pay,

A Detailed results on the Survey of Electornic 1Computers 1971 have been published in the Statistical Bulletin
of Israel, (Supplement) No. 9, 1971, Central "Bureau o£ Statistics.
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The data relate to the supply of goods'
to the market (of local production and irn
ported) and not to their sale to the con
sumers, which may differ from the supply
because of inventory changes at the mer
chants.

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 pur
chase tax; as from July 1969, they include
such sales.

Washing machines. As of January 1969,
data include sales exempted. from purchase
tax.

SOURCES .' י ■

Data on supply (in quantities) of most
locally produced commodities are derived
from monthly reports on imposition of pur
chase tax of the economic department of the
Customs; from the data of the Ministry of
Transport for new private cars and on the
establishments' reports for television sets,
domestic electric refrigerators and washing
machines.

Data on imports are taken from foreign
trade statistics.

GROCERY SHOPS SURVEY

Main results of the survey were pub
lished in Abstract 21  1970, p. 460.

HOTELS AND BOARDING HOUSES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establish
ments in the hotel branch (hotels, reconval
escence homes, holiday villages, etc.^ except
youth hostels, Christian hospices, camp
ing sites andreconvalescense homes turned
into absorption centres). About half of the
hotels with 8090 of the rooms are recom
mended for tourists.

Detailed data and explanations may
be seen in special publications on tour
ism (see list below) and in the Monthly
Statistics of Tourism and Hotel Services.

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 (even
if the hotel is seasonally closed) and do
not include community rooms, ofifce rooms,
dining rooms, halls, storerooms, etc.

Beds are both permanent beds in the
hotels and beds hired by the hotels in private
homes (at least for a fortnight a month) . A
double bed is considered as two beds.

Potential 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 (including nights spent by guests
who have been lodged by the hotel in hired
rooms in private homes) .

Percentage of bed occupancy is the total
actual nights spent in hotels in the year
under consideration divided by the total pos
sible number of guests lodged overnight in
these hotels.

Percentage of room occupancy: the total
number occupied rooms in hotels which are
open in the surveyed period, divided by
all rooms at the disposal of these hotels
multiplied by the number of days in the
month.

. 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 of monthly 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 number
of posts manned by qibbuz members and
unpaid volunteers 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,

. allowances (costofliving, seniority, family),
premiums, service charge (whether paid by
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METHOD OF CONDUCTING THE 1971/72
SURVEY

The survey is based on investigation of
a recurrent sample which was used for the
survey of 1970/71, of about 3,000 ifrms. The
sample of wholesale ifrms engaging employees
and retail ifrms engaging 5 employees and
more, was taken out of the employers' card
index of the National Inusrance Institute,
whereas the sample of wholesale ifrms not
engaging employees, and retail ifrms engag
ing up to 5 employees (including wholesale
business not engaging employees) was ob
tained by an "area sample".

LIMITATIONS OF THE DATA.

The results of this survey, like any sur
vey based on a sample, may differ to some
extent from the unknown "real" ifgures, as
a result of sampling errors and response er
rors.

Value of sales index at constant prices.
Explanations on the method of compiling the
index were published in the Statistical Bui
letin of Israel, Supplement No. 4, 1968.

SOURCES

The data on sales according to com
modity group is obtained from questionnaires
sent each month 10 the ifrm included in the
survey population.

INDEX OF SALES VALUE IN THE
WHOLESALE TRADE

The index measures the monthly changes
in the sales value of the wholesale trade, at
current prices, as compared with the base
period 1968 = 100.0.

ORGANIZED RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes three ■ groups
of shops:

(a) chain stores belongingto .'com
mercial and industrial ifrms which own three
or more separate shops, at different sites and
which generally sell a uniform type of com
modify .(for example: food, clothing, foot
wear, petrol, gas, etc.) ;

(b) cooperative stores organized in the
Cooperative Consumers' Union (stores in
towns and development areas), in the Audit
Union of the Agricultural Workers Coopera
tive Society Ltd. and in regional and organ
izational buying groups;

. (c) department jJores . which sell in the
same shop various types of commodities in
different departments (for clothing, footwear,
furniture, household utensils, etc.) and keep
separate accounts for each department. The
■survey does not include stores which style
themselves as department stores and sell
various types of goods. although they are or
ganized by departments and do not keep
separate accounts for each department.
For deifnition of sales, see above "The

Wholesale and Retail Trade".

DEFINITIONS, EXPLANATIONS AND SOURCES

The survey population includes whole
sale establishments as deifned above.

Sales value see deifnition above.
The survey sample was drawn as a sub

sample from the annual trade survey 1966/67.
Indices are computed according to groups
of commodities sold and not according to
the branches of the wholesale trade.

Sources. Data on sales, by group, are
obtained from monthly questionnaires sent
to the establishments of the survey popula
tion.

SUPPLY OF DURABLE CONSUMER
GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data on local produce relate ot the
stage when the commodities leave the estab
lishment; as regards imports, to the stage
when the goods are released from the Cus
toms. Data include also imports by immi
grants and returning residents, but do not
include their purchasees (wholly or partly
exempted from purchase tax) of local pro
duction, except new private cars, TV sets,
electric refrigerators and washing machines.
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Employees are an average of all em
.ployees (temporary and permanent) appear
ing 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 com
panies and workers who are members of co
operative 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 (in
eluding indirect taxes but excluding sub
sidies). Receipts on commodities sold prior
to the report year are not included nor are
advance payments on account of commodities
which have been sold after the report year.

Commission sales are the value of com
modities belonging to others which were sold
by the establishment (for instance: on ac
count of factories or other dealers). The
deifnition of value of sales is as in the above
case, with comrnission added.

Commission: receipts (mostly computed
as a certain percent of the value of sales)
which the esetablishment received for sales
on account of others, or as brokerage on
commercial transactions.

Customers' debts at the end 0} the re
port 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 (allocat
ed by the establishment), after deduction of
the value of reductions and commodities re
turned to suppliers. The value of commodi
ties which did not pass into the ownership
of the establishment (commodities on sale
against commission), and payments in the
report year for commodities purchased pre
viously 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 debtsto sup

pliers (both direct and those supported by
promissory notes of the establishment 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, expressed as
a percentage of the value of commodity pur
chases, were computed in respect of the
total value of commodities purchased by the
establishment with the addition of the value
of commodity sales owned by others after
the deduction of commission fees.

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 in
ventory taking, is excluded.

Turnover of 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 establishment.

Annual wages (gross) are all amounts
appearing 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, pen
sions, payments in kind, etc.

Type of legal organization is deifned
in accordance with the form of legal owner
ship of the establishment. ■ '.

Town and district. The classiifcation of
establishments according to distirct is made
according. to the administrative district of the
"address of the establishment.

Type of ownership. The classiifcation of
,establishments by type of ownership is in ac
cordance with the principal ownership of
the establishment 1.

I For ' details on the sources of the classiifcations  by sectors 1see Publications of the Census of Industry and
Crafts 1965, No. 2, Jerusalem 1966, p. 66, Central Bureau of Statistics.
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(13) Indexes of Employment in the Building
Industry (1952)

(33) Building and Construction
(19491953)

(173)* Building 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 (1966 1968)
(312)* Survey of PostPrimary School Build

ings (1967/68(

)332(* Construction in Israel (19671969)
(356)* Survey of Housing in Qibbuzim (1969)
(357)* Construction in Israel (1970)
(359)* Construction in Israel (1971)
(439)* Construction in Israel (19701972)

TECHNICAL SERIES

(17)* Price Index of Inputs in Residential
Building  Report of the Public Ad
visory Committee

(24)* Price Index of Input in Road Con
: struction
(39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 vols.(

CHAPTER XVII. COMMERCE AND SERVICES

THE WHOLESALE AND RETAIL TRADE.
SURVEY

TheTrade Survey 1971/72, whose re
suits are given in this chapter comprises
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 defined in the
classiifcation of economic branches.

Wholesale establishments are establish
ments (including commercial agencies) whose:
main occupation is the purchase of com
modi ties, usually in large quantities, directly
from manufacturers or other wholesalers: and
the concentration of their sales to retailers,
producers, institutions or other wholesalers,
but not to individual consumers for their. per
sonal or domestic use. The wholesale trade
includes also regional and organizational
buying groups and agricultural produce.
marketing boards.

Retail setablishtnents are establishments
which deal in the sale of commodities fot
personal and domestic use as well as any
commercial establishment known to the pub
lie, even if it does not sell for personal or
domestic use (e.g. trucks, ofifce vehicles,
tools, etc.).

Survey period for most investigated es
tablishments relates to the budget year or a
different annual period in use by certain
ifrms, if this period includes at least six
months of the budget year.

An establishment is defined as a unit
(shop, oiffce, etc.) located at one site only,
in which commercial activity is conducted.
Departments of wholesale ifrms and branches
of wholesale and retail ifrms were regarded
in the survey as separate investigation units.
Departments of retail ifrms (in department
stores) were not deifned as. separate investi
gation units in the survey, even if separate
accounts were kept..

Employed persons include employees,
owners and unpaid family members on part
time or full'time jobs.

.* Hebrew only.
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Results from the Cost Survey of Road
Construction were published in Abstract 24,
pp. 478479.

the old series have been published in the
Monthly Bulletin of Statistics  Supplement
No. 5, 1973.

EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR
EXPENSES IN CONSTRUCTION

The monthly series Employees, Wages
and Labour Expenses in Building and Pub
lie Works which had been published since
1968, was updated in January, 1971, by
transition to a new sample. .

This sample was improved at the begin
ning of 1973 by improving the classiifcation
and by the inclusion of new establishments.
In January, 1971, this series was .revised
so as to be a continuation of the previous
series (from 1968).

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 en
larged sample of contractors which was
drawn from an updated frame of the branch
as well as by fuller coverage of employees
from the Administered Territories.

Because of the above said alterations, the
absolute data of the two series are not direct
ly comparable, but the indexes of the two
series are comparable and are a direct sequel
of the previous series (preceding January,
1971), connected by a linking coeiffcient.
This coeiffcient 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 160 contractors who engage em
ployees and from labour exchanges for em
ployees from the Administered Territories.
The reports are based on payrolls and other
records.

There are some discrepancies between
this series and the Employment and Wages
from the National Insurance Data series (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 differ
ences in the methods of collecting and pro
cessing the data.

More details on the new, updated series
and on the differences between the new and

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 em
ployees, monthly or daily. Piece workers are
not included. Since one employee (especially
the daily ones, which are the majority in
this branch) may work at more than one
contractor in the same month, the measure
ment 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 posts and for which
he was paid. The number of actual man
days includes overtime hours after having
been translated into days. Excluded are ab
sences (leave, holidays, sick leave, etc.),
even though paid.

Wages are all gross payments (before
deductions) appearing on the payrolls, in
eluding backpay and advances. Wages in
elude: basic wages, cost of living, family
and seniority allowances, bonuses on special
work conditions, professional allowance, over
time pay, premiums, rises in wages paid in
government debentures, recuperation allow
ance, 13th month salary, wages on paid ab
sence, leave, holidays, sickness, army reserve
service, proifciency courses, if they were
granted on the employer's account.

Wages do not include: travel and board
ing expenses, bus fare, severance pay and
pensions.

Labour expenses include the gross wages
and the employers1 share in payments to Na
tional Insurance, Building Workers' Fund,
"Mivtahim" insurance fund, pension funds,
Sick Fund, etc., as well as severance pay
ments and pensions if they are on the em
ployer's account. Labour expenses do not
include travel and boarding expenses, bus
fare and other expenses connected with em
ploying workers, such as: government de
bentures acquired by the owner on his ac
count in connection with employment, over
alls, kitchens and cafeterias, clubs, libraries,
sport facilities, recruiting and training of
workers, housing, etc.
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or for which no advance payments were re
ceived 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 folowing stages at the survey
date: frameheads, sanitary plumbing, elect
rical installation, carpentry, lfooring and
mosaics, painting, whitewashing or glazing,
and not yet inhabited.

Dwelling under construction, through
framework: a dwelling which, at the time
of the survey, was in one of the following
stages: digging or casting foundations, build
ing walls, roof or partitions.

SOURCES

The results1 were obtained by the in
vestigation of all new . dwellings covered by
the survey by means of a special question
naire sent to contractors, house committees,
as well as by enumeration of buildings by
the Bureau's staff.

Results from the Survey of Post Primary
School and Teachers' Training College Build
ing 1967/68 were published in Abstract 20,
pp. 409410.

Results from the Survey of Housing in
Qibbuzim  1969 were published in Abstract
22, pp. 401404.

PUBLIC WORKS
DEFINITIONS

Beginning of work: commencement of
levelling, digging or quarrying for the ' pur
pose of paving roads or laying water or
sewage pipes.

Completion of work : for works outside
the competence of the Ministry of Housing
 the date of acceptance of the works from
the contractor or of the ifnal survey (in
case of own execution).

For works executed by the Ministry of
Housing the date is that of ifnal accounting
with the contractor. Data on completed work
include also data on partial completion.

Type of road
Main road <rves for national interdis

trict trafifc.

Regional road: branching off from, and
linking, trunk roads.

Access road: leading to localities.
Local road: linking trunk or regional

roads to access roads.
Inner road serves internal trafifc in local

ities (towns, villages, etc.).

Structure of roads
Earth road: constructed by digging,

quarrying, filling 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 type'
of roads composed of raw quarried rubble
stone, broken stones or "kurkar".

Bearing course: the layer over which
trafifc moves, made by various methods 01

aggregate and asphalt mixtures.
Sealing coat: a layer of hot asphalt on

which sumsumie, adasie or foulie is spread.
The width of the road (in meters) in.

eludes the width of the road, and that part
of the road used for motor vehicle traiffc,
including parking places and excluding em
bankment.

SOURCES

The local authorities, reporting on
building begun and completed are also re
porting on public works ; the Public Works
Department and the Ministry of Housing;
other Government Ministries; 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 re
ports from the above mentioned sources, after
sifting duplicities.

The data include works carried out with
in the jurisdiction of reporting local author
ities, both by the local authorities and by
companies and government institutions. With
in the jurisdiction of local authorities be
sides the above mentioned, the data cover
only projects carried out by companies and
Government Institutions.

1 Detailed descirption of results and definitions were published in the Supplement of the Monthly Bulletin
Statistics No. 2, 1969, 1, 1970, 1, 1971 and 12, 1971. __ .
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SOURCES AND METHOD . OF COMPUTATION

The value of investments in private
building (1960 1962)and ■public building
(1960 1961) is obtained by multiplying the
physical construction data (average area of
building begun and completed) by the aver
age price of one square meter in each tvpe
of construction.

The sources of the physical data are
detailed above. The price of the various
types of residential building was obtained
on the base of data collected from the Land
Registry Ofifce (Tabu), the Ministry of
Housing and from various contractors.

The gross capital formation in private
residential building for 1963 and after was
calculated by an improved method, accord
ing 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 build
ing being based on ifndings of periodical
surveys from 1965 (see below). To these
expenses, builders' proifts have been added.

The value of gross capital formation in
public residential building since 1962 was
obtained by analysing the stages of physical
execution of work under construction. These
stages were translated into ifnancial terms
through the expenses per sq.m. of building
(building, development and general expenses).

Most data were supplied by the Ministry
of Housing and the Jewish Agency.

SURVEY OF AVERAGE
COSTS OF BUILDERS PER SQ.M. OF
DWELLING IN PRIVATE RESIDENTIAL

BUILDING
In 1965, the Central Bureau of Statist

ics began to carry out periodic surveys on
the average costs per sq.m. of dwelling in
urban localities, as regards private construe
tion in the various regions of the entire
country. So far, surveys were carried out
for the years 1965, 1968, 19701972 1.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Average expenses per sq.m. includes
costs of planning, construction and develop

ment.' around the building and general ex
pensei of the builder. The value of land is
not ■included.

This average was obtained by dividing
all the costs of construction for new residenti
a] buildings completed (as deifned above)
by the gross area of these buildings.

Area of building to which the expenses
relate is the gross area of the building which
includes the external walls balconies, built
up area under the pillars and area of auxili
ary structures in the building or beside it.

SOURCES

The results were obtained by surveying
a representative sample of new residential
buildings in private construction in urban
localities. The data were obtained directly
from the builders by means of a special
questionnaire which was mailed to them or
iflled in by enumerators.

SURVEY OF UNSOLD
DWELLINGS IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Central Bureau
of Statistics began conducting quarterly sur
veys which were commissioned by the Min
istry of Housingin 12 large town  Jerusa
lem, Tel AvivYafo, Haifa, Bene Beraq, Bat
Yam,Giv'atayim, Holon,Netanya, PetahTiqwa,
Ramat Gan, Rehovot and Rishon LeZiyyon,
and half year surveys in another 21 urban
localities  Akko, Afula, Ashdod, Ashqelon,
Be'er Sheva, Hadera, Herzeliyya, Kefar Sava,
Lod, Nahariyya, Nes Ziyyona, Pardes Hanna,
Qiryat Ata, Qiryat Bialik, Qiryat Motzkin,
Qiryat Yam, Ra'anana, Ramat HaSharon,
Ramla and Tiberias.

DEFINITIONS

New dwelling: a dwelling completed
within the 15 months preceding the survey,
or a dwelling under construction at the time
the survey was held.

Supply of new dwellings: dwellings
whose construction has begun in the surveyed
period which had not been sold until the
end of the previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which
no deed of sale existed at the survey date

1 A detailed description of the results and definitions was given in Supplement to the Monthly Bulletin of
Statistics, No. 51967, No. 51970, No. 61972, No. 31973 and No. 61974.
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REPORTING AGENCIES ON BUILDING LICENCES

Planning and Building Committees,
being:
a. Local Commissions: Elat, Asheri, Besha
nim, GatLakhish, HaGilboa, Central Galilee,
Central Lower Galilee, HaDarom, Southern
Sharon, Hevel Elot, Zevulun, Hof HaCarmel,
Hof HaSharon, Tovim, Yizreelim, Merom
HaGalil, Lodim, Ma'ale Yehuda, Menashe,
Nof HaGalil, Nazareth, Sumkhi, Emeq Ha
Yarden, Emeq Hefer, Northern Sharon, Shik
mim, Soregot, Shimonim, Shefaram and
Sharonim and Tamar Ramat HaNegev.
b. Special Commissions: Ofaqim, Bet She
mesh, 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
above stated reports, obtained from the dif
ferent sources after elimination of duplica
tions.

The reports of the local authorities and
the building companies on pirvate buildings
show a certain time lag. Hence, the pro
jected time lag is added to the data material
compiled from these reports (calculation of
projected time lag  see below).

. The building and planning commissions,
not yet reporting on the beginning and com
pletion of building, supply information on
building permits issued by them. Based on
this information, estimates for the beginning
and completion of building within their
jurishdiction are drawn up (method of com
pilation in these commissions, see below).

The summary of building does not in
elude the construction work of the Ministry
of Defence, the I.D.F., as well as unauthor
ized building.

ESTIMATE OF TIME LAG

Part of the data is obtained from the
local authorities and building companies with
a time lag. In order to avoid as far as pos
sible lag in reporting, every quarteryear re
porting is checked for residential buildings
in large localities and every halfyear for
the remainder.

Despite the reporting checks, some of
the data still lag about two years, most of

the time lag being during the first year fol
lowing each half year.

The estimate of the time lag is compiled
on summing up the periodical data for each
purpose separately, as based on the time lag
in the previous periods, the improvement or
deterioration in reporting 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
buildings is based on the above mentioned
factors and on information collected in the
Bureau on a possible time lag from various
sources: questionnaires sent to reports not
yet returned newspaper clippings, advertise
ments, etc.

Each half year, during one year and
a half after the surveyed half year, the pre
vious 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
added to the private building data for 1972
were 9 percent of total building begun and
5 percent of totalbuilding completed.

The estimate of private building begun
and completed, which are based on the build.
ing licenses in Planning and Building Com
mittees, were computed on the following as
sumptions:

Only a very small proportion of build
ings 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 in
crease in the value of the stock of dwellings;
it does not include the value of land on
which the buildings were erected, but it in
eludes all other expenses connected with the
construction of residential buildings and ex
penses on development, taxes, proift margin,
etc.
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CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

BUILDING

I. Physical Data
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Building begun: beginning the digging
of the foundations.

Area under construction: building area
or dwelling whose building had begun but
has not yet been completed at the said date.

Building completed: when the building
is technically completed and ready to serve
its function or has begun being used.

Area includes the outer walls, balconies
and the built up area below the pillars.

Dwelling: a room or combination of
rooms in permanent or temporary structures,
intended for dwelling purposes, and includ
ing conveniences which have a separate en
trance from the street or a space in common
with other apartments in the building.

Living rooms: bedrooms, parlours, din
ing rooms, nurseries etc., 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 buildings (loca

tion standard and area) and its supervision.

Public building: building initiated by the
Government, the National Institutions, the
Local Authorities and the companies entire
ly supervised by these institutions.

Private building: all building except
public building. It includes also the building
of the Histadrut Sector.

New residential building is a building
of whose area 75a/o are destined for resi
dential purposes, and being built on a vacant
plot or on the foundation of a demolished
building, of which no walls were left which
canbe used for the new building.

Duration of building : duration in
months from beginning to completion of
building. The average duration per dwelling
differs from the average per building. On
computing the average duration per building
any building of a certain size is given an
equal weight, whereas on computing the
average duration per dwelling, buildings are
weighted according to the number of dwel
lings in each.

PURPOSE OF BUILDINO

Detailed explanations on the building
purposes were published in Special Publi
cation No. 439 (see list at the end of 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 structur.
al changes and alterations in use are not
included.

SOURCES

REPORTING AGENCIES ON COMMENCEMENT AND
COMPLETION OP BUILDING

Authorities: Ashdod, Ashqelon, Beer
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam,
Giv'atayim, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Qera
yot (Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias,
Jerusalem, Kefar Sava, Karkur, Lod, Nahari
yya, Nes Ziyona, Netanya, Akko, Afula,
Pardes Hanna, Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat
Ono, Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tivon,
Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat
Gan, Ramat HaSharon, Ra'anana and Tel
AvivYafo;

18 building companies;
the Ministry of Housing;
the Ministry of Labour  Public Works
Department;

other Government Ofifces;
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,
questionnaires are sent to these establish
ments requesting particulars on the building
carried out by them. Addresses are obtained
from reports of the Ministry of Commerce
and Industry and the Tourist Development
Corporation Ltd., on names of industrial
enterprises, boarding houses and hotels which
applied for loans from the Development Bud
get for building purposes; press cuttings ;

advertisements and various publications (from
which industrial enterprises, hotels and board
ing houses in construction, or about to be
constructed, are traced(.
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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 Surveys (1955

1960)
(178) Industry and Crafts Surveys

(1961; 1962)
(198) Survey of Marketing Channels of In

ternal 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)
(404) Industry and Crafts Surveys (1970)
(413) Survey of Fixed Capital Stock in

Industry (1968)
(446) Industry and Crafts Surveys (1971)
(448) Professional Labour Force in Industry

(1970)

TECHNICAL SERIES
(10) Industrial Production and Employment

Indexes
(15) Seasonality in Israel
(39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 vols).

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965

1. Preliminary Data from Stage "A"

2. Establishments and Employed Persons im
Industry, by Branch May 1965

3. Classiifcation of Industrial Branches
4. Establishments and Employed Persons in.

Industry, by Settlement May 1965
5. Atlas of Industry and Crafts 1965

Data from Stage "A"
6. Preliminary Data from Stage "B"
7. General Data from Stage "B"

Detailed Data from Stage "B"
8. Food Industry
9. Textiles, Clothing, Leather and its Pro

ducts
10. Mining and Quarrying, Wood and Fur

niture, NonMetallic Mineral Products.
11 . Rubber and Plastic Products and Chemi

cals
12. Paper and Cardboard, Printing and Pu

Wishing, Diamond and Miscellaneous
13. Basic Metal Industries, Metal Products,.

Electrical and Electronic Equipment and.
Transport Equipment

OTHER PUBLICATIONS

* WAGES IN INDUSTRY (August 1955);
The Central Federation of Jewish Labour in.
Israel 

* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY
(end of 1955)
The General Federation of Jewish Labour iiv
Israel
The Manufacturers Association in Israel (La
bour Division(

CHAPTER XV. ELECTRICITY AND WATER

WATER

The general water consumption data
are obtained from the Water Commission
of the Ministry of Agriculture, who prepares
statistical summaries from monthly returns
submitted by all consumers.

Type of locality is according to the
classiifcation used by the Water Commission,

who supplies the data. This classiifcation.
differs from that used by the Bureau.

ELECTRICITY
Data are received from the Israel Elect

tic Corporation.
In the years 1950 1955 the data of

the Israel Electric Corporation and the Je
rusalem Electric and Public Service Corpor
arion Ltd., were not included.
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brings monthly averages for the period 1958
1970, for the entire industry, with the old
indexes chained to the new indexes through
average 1968=100.

The main changes made in the new in
dexes as against the old ones, in addition to
changes in the classiifcation, 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.

The framework for the sample of indices
was the list of industry and crafts establish
ments with employees obtained from the 1965
Census of Industry and Crafts, completions of
establishments which were not enumerated in
that census and whose existence was reported
by various sources and also new establish
ments, opened after the year of the census
(1965) and whose existence was reported up
to March 1969.

The sample of the new indices includes
all establishments with 50 and more employed
persons. The rest of the establishments were
distributed 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 en
gaged 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 oirginal sample.

The changes occuirng in subbranches are
weighted according to their value added in
the branch. The indexes for the main bran
ches and for the total industry are weighted
according to the value added in the main
branch and in the total. A source of weights
census value added according to production
factors, as obtained from preliminary summa
ries of the 1968 survey of industry and crafts;
this is done because of the lack of sufficient
data for all the establishments (incl. those
with 14 employed persons, for the base

year 1968). Comparison of relative distri
bution of the value added of the establish
ments with 5 or more employed persons and
all the י13ת0במ1511^651 employees, according to
the 1965 census, did not show any signiifcant
differences.

RELIABILITY OF THE DATA

As in any other statistical survey, the data
in this chapter have their limitations, for the
following reasons :
1. Incomplete coverage of the industrial po

pulation. This factor is less severe in the
census in which special measures were
taken in order to ifnd all the existing es
tablishments.

2. Response and processing errors stemming
from incomprehensible answers to the ques
tionnaire, errors in the registration by the
enumerator, and errors during the process
of checking, coding, punching and tabu
lation of the data.

3. Incomplete reporting. On the data ifxed
for the completion of the survey and the
summing up of the provisional results,
a percentage of establishments re
mained which had not as yet forwarded
completed questionnaires for which allo
cations 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
appearing in the Abstract are fairly small,
since the data here are presented for large
population groups represented by a large
number of establishments in the sample.
Concise results of previous surveys were

published as follows :

Survey of Labour Cost in Industry 
Abstract 20, pp. 374375.

Skilled Manpower Survey  Abstract
23, pp. 406407.

Survey of Fixed Capital Stock  Ab
s tract 24, pp. 444 447.
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establishments employing at least one emplo
yee included in the sample of indices (see :

"Methods of Computation and Estimation").
A part of the data for the calculation of the
Indices of Industry is obtained from other
sources (See : "Production of Industrial
Goods" below(.

PRODUCTION OF INDUSTRIAL GOODS

(Table XIV/14),
Data on production quantities of some

products are based on monthly reports recei
ved from the following sources : crude oil 
from the Ministry of Development; food (ex
.cept sugar) and cotton yarn  from the Min
istry of Commerce and Industry; textiles, al
coholic beverages and goods subject to excise
duty ■ from the Depatrment of Customs and
Excise. Reports relating to all other sections
of industrial production are received directly
from the relevant establishments.

METHODS OP COMPUTATION AND
ESTIMATION

THE SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS

(TablesXIV/1XIV/7).
The surveys of industry and crafts are

sample surveys. The surveys conducted thro
ugh 1964 related to all the establishments
engaging employees. These surveys included
about 3,000 etsablishments. The Census of
Industry and Crafts which was conducted
for 1965 related to all the establishments as
well as selfemployed persons who did not
engage employees.The data from the Census
presentedin the Abstract were obtained from
its second stage in which the investigation
was also a sample investigation, the sample
including about 6,000 establishments.

In the Surveys of 1966 1971 the sam
pie included 2,200 2,400 establishments en
gaging 5 or more employees whereas the estab
lishments engaging 14 employees were in
vestigated in a most restricted fashion, by the
"area sample" method. The estimate of the
number of these establishments (engaging 1
4 employed persons) and their employed per
sons for 1971/72 is included in Table XIV/1.

In order to limit the population differ
ences to a minimum and to enable the pre
sentation of a longterm series of data, only

data relating to the group of establishments
engaging 5 employees or more were published
in the Abstract.

SURVEYS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT

1969/701971/72 (TablesXIV/8XIV/9)
The 1969/70 survey of research and de

velopment covered all the establishments with
20 or more persons employed in 1969/70 in
eluded in the survey of industry and crafts
sample.

Smaller establishments with 5 19 em
ployed persons in the above mentioned sample
which numbered some 700  were represen
ted in the survey by a sub^sample of 200 estab
lishments.

Altogether, some 1,500 establishments
which dealt with civilian research and de
velopment were covered, including those
which dealt partially with defence research
and development.

The 1971/72 survey was based on a
recurring sample from the previous years
with the addition of new establishments from
those which were set upin.1970/71.

INDICES OF INDUSTRY

(TablesXIV/1 lXIV/13)
The indices of industry measure the

monthly changes in the industrial produc
tion in the revenue (at current prices), em
ployment 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 indica
tors, such as production, revenue at ifxed
prices, e.a., assuming that these changes re
lfeet the changes in the value added. Since
1969, this abstract presents a new, updated
and corrected system of industrial indices
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 updated since 1964
on the base:1963= 100 (but was presented
br chaining to 1958 = 100). Table XIV/1 1
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Wages and salaries are all the payments
appearing on the employees' payrolls, e.g.
basic wage, cost of living allowance, seniority
allowance, family allowance etc., and other
beneifts deirving from various agreements e.g.,
backpay, 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 lawyers,
accountants etc., who are not employees of

the establishment. The data for the years
1964 and since 1968 do not include the
allocated wage for qibbuz members who are
considered owners (see below).

In the industrial indices the wages (Jo

not include nonrecurrent yearly grants of
workers (e.g. 13th month salary) and back
pay for earlier periods.

Other labour expenses are the expenses
of the establishment connected with the em
ployment of employees which do not usually
appear on the pay rolls, e.g. payments to
various funds, National Insurance, equaliza.
tion fund, labour organization fees etc., seve
ranee pay, pension funds, payments in kind,
expenses on the maintenance of workers'
kitchen or cafeteria, workers' transport ex
penses,workclothes etc.

Wages, salary, and other labour expert
ses ■ average per manday actually worked
are computed by dividing total wages and
other labour expenses by the total mandays
worked by employees. ■

The nominal daily wage index is ob
tained by the division of the workers 1■wage

index by the paid mandays worked index
(i.e., mandays worked and paid absence).

Consumption of material, at current
prices, includes the cost of raw materials,
packing materials, auxiliary materials, water,
power, fuel and electricity, the cost of piece
work performed for the establishment with
its own materials by others, as well as expenses
for maintenance work and repairs of the esta
blishments' equipment and buildings perfor
med by others. The data were computed as
the difference between the expenses on the
said items and the change in the value of !he
stock (excluding stock of ifnished products)
during the year.

Payments to external factors on execu
tion of research and development work do not
include payments for patents.

Government financing of research and.
development work includes grants and re
ceipts for research commissioned by the go
vernment.

Revenue at currentprices 'includes: value■
of the products sold and the value of the
goods given to the workers from the product?
of the establishment; income from work (in
eluding repairs) performed for the establish
ment by others with their materials (not in
eluding the value of the materials belonging
to the establishment ordering the work) ; the
value of the products manufactured by the
establishment for its own consumption ; pur
chase tax and excise duty paid by the estab
lishment. It does not include subsidies and
grants for encouraging 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
difference between the gross output and the
consumption 0/ materials, fuel, electricity etc.
According to this deifnition, the census value
added includes wages and salary, net indirect
taxes, depreciation, general expenses such as
advertising, insurance, interest and other bu
siness services as well as proift of the estab
lishments.

Industrial production in the indexes of
industry is deifned as the added value at fixed
prices, produced by the entire industrial sec
tor and by each one of its branches.

SOURCES

Industry and crafts surveys and the 1965
Industry and Crafts Census (Tables XIV/1
toXIV/7) and research and development
surveys (Tables XIV/8 9) are based on
data obtained directly from the establish
ments.

electricity (Table XIV/10)
The data are obtained from the Israel

Electrical Corporation Ltd. and from indu
strial establishments with power stations with
a registered capacity of 300 or more kilowatts.

indices of industry (TablesXIV/1 113)
Data for the computation of the indexes

of industry are obtained, every month, from
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ical with the population of the industry and
Crafts Survey 1969 but does not cover the
diamond branch.

Data on industrial consumption of elec
tricity and production of industrial goods
(Tables XIV/10 and XIV/14) relate to all
industry and crafts establishments.

The industrial indices data (Tables
XIV/11XIV/13) relate to establishments
engaging at least one employee.

Classification by branches. In the Sur
veys of Industry and the Census of Industry
the establishments were classified according
to branches on the basis of their main acitvity
during the report year. Consequently, one
establishment may be classiifed in different
branches in different years. The classiifcation
of establishments in the industrial indices
from 1969 onwards (on the base: 1968=
100) and in the Surveys on Research and
Development is similar to the classiifcation in
the Survey of Industry and Crafts for
1969/70.

Investigation period. The data of the
Industry and Crafts Census the Industry and
Crafts Survey and the Research and Develop
ment Survey relate to the budget year; the
data on the Industry and Crafts Survey 1958,
the industrial indices, industrial production
and electricity relate to the calendar year 1.

Establishments. The tabulation unit
')which is also the investigation unit) is the
"establishment" which is deifned as an eco
momic unit at one site performing one in
dustrial activity and keeping separate ac
.counts. A division of a ifrm, which is a pro
ductive unit on its own, is considered a sep
arate establishment.

Type of legal organization. The estab
lishments are classiifed into 6 groups in ac
.cordance with the type of legal organization.
Establishments which are owned by qibbuzim
:and which are not registered as a separate
legal unit, were classiifed according to the
type of legal organization of the qibbuz itself,
i.e. ,a cooperative society.

Emptoyees are all workers appearing on
the payrolls for employees and also members
of cooperative societies.

From the 1968 survey onwards, unsala
ried qibbuz members employed in a qib

buz establishment are considered to be own
ers; in the Census and in the 1966 and
1967 surveys and in the indices up to 1967
they were included among employees. Self
employed persons employed in piecework for
the establishment are not included.

In the Census and industry surveys
the number of employees was calculated as
the average for four selected months during
the investigated year.

Workers are all the employees directly
associated with the production process, the
physical 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.

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.

Practical engineers and technicians are
workers employed on posts of technicians and
practical engineers with diplomas of autho
rized schools for such studies, or persons em
ployed on such posts who did not complete
such schools, but have the practical experience
on a similar level with practical engineers
and qualiifed technicians.

Empoyed in research and development
are workers who dedicated some of their
time to research and development duirng the
surveyed year.

Employed persons are the employees,
owners and unpaid family members.

Mandays worked include also overtime
work which has been converted into work
days by dividing it by the normal number of
hours■ worked per day in the establishment
(usually 8), but does not include days of paid
absence (e.g. holidays, sick leave etc.) or the
working days of owners and their family
members.

) Paid absence is holidays, sick leave, etc.
for ,which the workers are paid by the estab
lishment. :

, Possible workdays are all days of the
year except recognized rest days (Sabbaths
and ofifcial holidays(.

1 See Explanatory Notes p. 734.
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PUBLICATIONS
SPECIAL 5£K7£S

(8) Census of Agriculture (1949/50)
Part A, Farm Economy of Arabs,
Druzes and other Minority groups

(19) Census of Agriculture (1949/50)
Part B, Jewish Farms

(48) National Income Oirginating in Is
rael's Agriculture (19521954)**
(2 vols.)

(108)* Census of Vegetables' Areas (1959/60)
(165) National Income Oirginating in Is

rael's Agriculture (19521963)
(224) Citrus Sector Accounts (1962/63

1967/68) Output and Proiftability
(284)* Citrus Sector Account

(1962/631967/68)
(316) Citrus in Israel (1969)
(326) Agriculture in Israel1948/49 

1968/69, Statistical Series  Part I

)327( Agriculture in Israel, 1948/49 
1968/69, Statistical Seires  Part II

TECHNICAL SERIES

(21) Agricultural Statistics in Israel
(35) Citrus Crop Forecast in Israel  Me

thodology ***

CENSUS OF AGRICULTURE 1971

(1) Preliminary data
(2) Manpower and Employment
(3) Field and Garden Crops
(4) Livestock

OTHER PUBLICATIONS
Citrus Crop Forcasts in Israel for Seasons
1969/701971/72 ***

Apricot Crop Forcast in Israel
(1970(****

CHAPTER XIV. INDUSTRY

DEFINITIONS
Population. The data of the Surveys of

Industry 1959/601964/65 (Table XIV/4)
refer to the industiral population as deifned
in the Classification of Economic Branches
1961 1. Data of the Census of Industry and
Crafts 1965/66 and surveys of industry
1966/671968/69 in that table (up to the
dividing line) refer to the population as de
ifned in the Classiifcation of Industrial
Branches (see list at end of introduction).
The data of the Census of Industry and
Crafts (below the dividing line  refer to
the population as deifned in the Standard
Classification of All Economic Branches
1970 2. The main differences between this
and the previous classiifcations are: the trans
fer of repairs from industry to services (e.g.,

shoe repairs, vehicle repairs, repairs of radio
and television sets, watches, etc.) ; the trans
fer of knitwares (except cloth) from textiles
to clothing; the transfer of metal furniture
from wood and its products, and mechanical
workshops from machinery to metal products.

Table XIV/1 includes also data relating
to the entire industrial establishment popu
lation, including selfemployed who do not
engage employees.

The Industry and Crafts Survey data
presented in Tables XIV/27 relate to estab
lishment engaging 5 or more employed per
sons.

The population of the Survey of Estab
lishments Dealing with Research and Devel
opments (Table XIV/8 and XIV/9) is ident

* Hebrew only.
** In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.

*** In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
**** In cooperation with the Fruit Marketing Boaid of Israel.
1 See Census of Population and Housing 1961 publications series, No. 2.
2 Explanatory Notes, p. 734.
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Expenses in 1972/73 were extrapolated
from the Institute's data with the help of
price indices, changes in output, changes in
the number of production factors and ag
gregate data on sales of various inputs, such
as feed concentrates, different livestock
branches, sale of pesticides by the Cotton
Board, etc.

MEANS OF PRODUCTION
(TablesXIII/33XIII/38)

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Livestock. Since 1972/73, the cattle,
sheep and goat inventories have been based
rnainly on the findings of the above mention
ed semiannual survey, with additions from
various records, especially for sheep and goats.

Historical data are based mostly on an
annual updating of census bench marks and
on records of professional organizations and
of the Ministry of Agriculture.

The poultry inventory is based mainly
011 hatching statistics in consultation with
the Ministry of Agriculture.

Agricultural machinery. The main 50111065
for the 1972/73 inventory are the updated
ifndings of the 1971 census and records of
the Ministry of Agriculture. In the past also,
this series was prepared by updating census
benchmarks, using current administrative
data of the Ministry of Agriculture.

Use of selected fodders for animal feed
ing. Total consumption is obtained by adding
net imports to local production, making due
allowance for nonfeed use, waste and changes
in stocks. The main sources are the various
CBS series and information supplied by the
Ministry of Agriculture.

The breakdown of total consumption by
type of livestock takes into account the type
of fodder used for the different types of Jive
stock and the respective consumption norms.

Agricultural water consumption. The esti
mated breakdown of the agricultural water
consumption by branch, is prepared by the
Central Bureau of Statistics in consultation
with the Water Commission and various ex
perts 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 locality" 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 form
the producers, those on imported fertilizers
from the Ministry of Agriculture.

Pesticides. The data are supplied by the
Plant Protection Division of the Ministry of
Agriculture, mainly on the basis of adminis
trative records.

CENSUS OF AGRICULTURE 1971

In 1971 a general census of agriculture
was held. In it all farms and different units
active in agriculture in 1970/71 (1.10.70 
30.9.71) were enumerated.

Data were collected on the utilization
of the farm land (fruit plantations, arable
etc.), livestock and buildings, equipment and
machinery, as well as the farm population
and its employment.

The census data are being published
in a special publication series. The first two
J^mbe!? include methodological explana
tions. Hence, the explanations given below
refer only the four tables presented in the
Abstract.

DEFINITIONS

Population. Tables XIII/39 and XIII/41
relate to all agricultural units, including aux.
iliary farms, etc., whose annual production
value was less than IL. 2,000 in 1970/71.
Tables XIII/40 and XIII/42 relate only to
family units, i.e., agricultural units connected
with one or more households but not more
than ifve, whose annual production value
amounted to IL. 2,000 and more.

Type of locality. The classiifcation was
made according to the Bureau's classiifcation;
furthermore, qibbuzim and moshavim were
subdivided into established (generally in the
care of the Ministry of Agriculture) and new
(generally in the care of the Jewish Agency).

Population is estimated separately for
each agricultural unit, by multiplying each
factor production (wheat area, barley area,
etc. and the various livestock numbers) by
the appropriate norm of production value
per unit.
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Output is the value of agricultural pro
duction (excl. intermediate produce) with the
addition of output for investment.

Output for investment is the investment
in new (nonbearing) plantations, afforesta
tion, land reclamation, drainage, etc., which
are carried out by the agriculture branch.
Not included are changes in livestock inven
tory, which are included in the agricultural
production.

Purchased input is the total of materials
and services purchased in Israel and im
ported and depreciation.

Income of production factors: wages in
elude payments to employed labour only and
not the imputed wages of selfemployed, qib
buz members, etc. Interest and rent include
only actual payments to factors outside the
branch.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Agricultural production is obtained from
column B in Table XIII/17.

Production for investment. The data in
respect of afforestation, land reclamation,
drainage etc. are supplied by the Land De.
velopment Authority. Fruit plantation data
depend on a normative computation of the
cultivation costs of new plantations.

Purchased inputs are a global estimate
for each of the main input items, the main
sources being: imports of agricultural inputs
(such as feeds and seeds) ; supply of local
production (such as oil cake and fertilizers);
water output, as estimated by the Water
Commissioner; data from surveys on market
ing and production boards (such as pesticides
and packing materials); ifnancial reports of
the government and local authorities ; analys
es of the balance sheets of farms and various
organizations.

Depreciation is estimated at renewal
prices by the permanent inventory method,
which is based on the Bureau's series on
investment in agriculture.

Wages are based mainly on employers'
reports to the National Insurance Institute
(see Chapter XII  Labour and Wages). To
this, an estimate for uninsured workers is
added.

Interest and rent. Rent is obtained chiefly
from the Land Administration. Data on in
terest are rough estimates based on the local
ies' balance sheets.

Returns to own work and capital and
profit are obtained by deducting wages, in
terest and rent from the income originating
in agriculture.

Indices

Changes in quantity and price of the
various components of the agricultural ac
count (Table XIII/25) were computed using
the value at previous year's prices.

Price and quantity indices of purchased
inputs (Table XIII/26) were computed since
1969/70 by chaining the annual changes to
the 1967/68 base index.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
(TablesXIII/27XIII/32)

DEFINITIONS

Deifnitions of subbranches are identical
with the abovementioned deifnitions for the
whole Agricultural Branch.

METHODS AND SOURCES

Accounts of subbranches were compiled
by a new method, which integrates the data
of the Institute of Farm Income Research 1

with the aggregate statistics of the Bureau.
Output value was taken from the data

which serve for the compilation of the series
on "value of agricultural production".

Data 0x1 output for 1970/71 and
1971/72 were computed by multiplying the
production expenses per unit (dunam, ton,
etc.), as taken from the Institute's Surveys,
by the number of units according to the
Bureau's data.

la. Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics, The Profitability
of Sugar Growing in Israel, The Profitability of Cotton Growing in Israel, and Dairy Farming in Israel,
Publications Seires A D.

b. Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics, The Profitability
of Various Farm Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65, Tel Aviv, 1967.

)123(



Other differences between the price in
dexes of agricultural production as given here
and the pirce index of agricultural output as
given in Chapter X, are due mainly to dif
ferences in deifnition. Whereas the price in
dices here relate to the entire agricultural
production, those in Chapter X relate to the
traded produce only. Moreover, the produc
tion price index relates to the production
year, whereas the output price index relates
to the marketing period.

Data on defects in citrus fruit were pub
lished in Abstract 24  1973, pp. 390 391.

PRODUCERS' ORGANIZED SALES
AND RELATED SERIES

DEFINITIONS

Producers' organized sales include the
produce, the production of which was com
pleted during the surveyed year and was
transferred to an organized sales point or to
storage through recognized channels. Accord
ingly, the deifnition covers producers' organ
ized sales in the following places :

1. wholesale markets of fruit and veg
etables ;

2. collecting stations and sorting
houses;

3. exports of fresh produce ;
4. intake of industrial establishments

(slaughtering, canning; milk pro
ducts, extractions, etc.);

5. storage (incl. refrigeration) for a
long period.

It should be pointed out, that data
prior to 1972/73 refer to organized market
ing and not to producers' sales. The differ
ence between these terms lies in the fact that
in the organized marketing series, produce
for storage is measured at the time leaving
storage instead of the time of entering stor
age.

Supply of fruit and vegatables to indu
stry covers all supplies irrespective of whether
they derive from organized marketing chan
nels.

Production of olives and olive 017: the
total production, including private sales and
homeconsumption.

Slaughtering of livestock in slaughter
houses covers all slaugther houses supervised
by the Veterinary Service.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Fruit and vegetables. The data on pro
ducers' organized sales of vegetable and fruit
are collected monthly from all ofifcially re
cognized wholesalers; data on the supply of
fruit and vegetables to industry are based on
an annual survey of all factories concerned.

Citrus. Organized marketing data in
Table XIII/19, for exports, consumption and
industry, are supplied by the Citrus Mar
keting Board. Data on home consumption and
private sales are obtained by a supplementary
estimate.

Olives and olive 017. Production is esti
mated in consultation with the Olive Mar
keting Board and Ministry of Agriculture
experts, relying largely on an annual survey
of oil presses.

Milk, poultry and eggs. Producers' sales
data are deirved from the records of the
milk and poultry marketing boards.

Slaughtering of livestock in slaughter
houses. Data are based on returns made
monthly by all slaughterhouses on the number
of livestock slaughtered. The returns specify
the type and weight group of each head
slaughtered. To arrive at the liveweight
slaughtered, the CBS multiplies the number
of heads slaughtered in each weight group by
the average weight of animals in the group,
as estimated in consultation with the Ministry
of Agriculture.

Fish. Monthly data are obtained from
the Fisheries Department of the Ministry of
Agirculture.

FARM INCOME
(Tables XIII/25 and XIII/26)

DEFINITIONS

The agricultural branch account refers
to agriculture, forestry and ifshing as de
ifned in the standard classiifcation of Eco
nomic Branches.

Income originating in agriculture is the
agricultural output less inputs purchased from
other branches, plus special subsidies and
compensation for damage by nature; it con
stitutes the income of all factors of production
operating in agriculture.
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The data refer to the area sown (or
cultivated) and not to the harvested area.

Irrigation. In these tables, auxiliary
irrigation is included with "unirrigated".
Separate data for auxiliary irrigation are
published in the Monthly Bulletin of Statistics.

Average yield per dunam is calculated on
the gross cultivated area.

SOURCES

Since 1972/73, data on ifeld crops, fruit
plantations and ifsh ponds are based on the
two halfyearly censuses of the Bureau, one
for September February and the second for
March August. Questionnaires of these
censuses are sent to the secretariats of qib
buzim and moshavim and local councils,
to mukhtars in nonJewish localities or to
private farmers who cultivate ifeld and garden
crops. Data on fruit plantations and on some
other crops which are received from these
censuses are supplemented with information
received from production boards and other
sources.

Historical data on ifeld and garden crops
were received from similar censuses, while
data on fruit plantations were obtained by
annual updating of bench marks, which were
based on information from production boards
and other bodies.

Afforested area. The data are supplied
by the Land Development Authority.

Average field crop yield estimates are
based mainly on a seasonal enquiry of farms
cultivating at least ten dunams.

Data on land use potential were pub
lished in Abstract 20 . 1969, p. 312. Data
on citrus area were published in Abstract
21  1970, pp. 311 312, and on apircot
area  in Abstract 22, p. 318.

PRODUCTION AND
PRODUCTION VALUE
(TablesXIII/12XIII/16)

DEFINITIONS

Production includes production for mar
Jceting, home consumption on the farm and
changes in livestock inventory. It does not
include "production for investment" (see be
low). Most tables give agricultural production
including intermediate produce, while Table
XIII/17 presents agricultural production
both with and without intermediate produce.

Production value is given at producers'
prices at the ifrst point of sale, which is in a
large number of cases the wholesale market.

Disposal (Tables XIII/15 and XIII/16)
For local consumption: the produce des

tined for direct consumption by the popula
tion of Israel, excluding "home consumption".

Direct exports are export of fresh agri
cultural produce.

For local industry includes the entire pro
duce supplied to industry, including produce
exported after processing.

Home consumption refers to produce con
sumed by the farmer's household.

Intermediate produce is produce which
reenters agricultural production (e.g., locally
grown barley used for livestock feeding).

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Production. Data are based on a large
variety of sources.

Estimates of fruit, poultry, beef, milk,
eggs, fish and most ifeld crops are based
chiefly on "producers' organized sales" and
related series. To these high reliability data,
estimates of private sales, home consumption
and intermediate produce are added.

Production of some other ifeld crops is
estimated by multiplying the average yield
per dunam by the area sown.

Quantity indices were calculated up to
1968/69 by multiplying each years' quantities
by the ifxed prices of 1967/68, which is the
base yearof' the whole series. Since 1969/70,
quantity indices are obtained by chaining
annual changes (by the Laspeyres formula)
to the index with base 1967/68.

The price index is of the Paasche type
and is obtained by dividing the value index
by the quatity index.

In the case of items for which physical
data are not available, a suitable price index
is applied in order to convert the value at
current prices into value at constant prices;
the constant price values thus obtained serve
to arrive at the quantity index.

Differences between citrus indexes as given
here and in Table X/12 are due to the fact
that in the computation for Table X/12 each
citrus vairety is regarded as a single com
modity while here each variety is taken as
consistingof two commodities : a. top quality
(for export) and b. second quality (not expor
table(.
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)243( Labour Force Surveys (19641966)
(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)

(412) Labour Force Surveys (1971)
(451) Labour Force Surveys (1972)

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS

(2) Classification of Economic Branches 

(3) Classiifcation of Occupations
(9) Labour Force  Part I  Labour

Force Characteristics (Weekly) and Em
ployed Persons, by Economic Branch,
Occupation and Employment Status 
Data from Stage "B" of the Census

)18( The Settlements of Israel  Part IV
 Length of Residence in Settlement,
Number of Years of Study, Extent of
Hebrew Speaking, Labour Force Parti
cipation and Economic Branch of Em
ployed 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

(24) Labour Force  Part III  Addition
al Data from Stage "B" of the Census

(27) Labour Force  Part IV  Occupa
tion Abroad

(37) WorkingLife Tables

(40) Evaluation of the Census Data

TECHNICAL PUBLICATIONS

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Seires (3 volumes(.

CHAPTER XIII. AGRICULTURE

Current agircultural statistics are pub
lished in the monthly Agricultural Statistics.
In an appendix to the May 1974 number
(Vol. V, no. 5), a summary of the main
series for 1972/73 was published together
with some historical data. The full historical
series since the establishment of the state
till 1968/69 were published in nos. 326 and
327 of the special series.

The sources and methodology of the agri
cultural statistics were fully described in 1964
in the Bureau's Technical Publication No. 21.
A summary of this description, which still
applies to most series, is given below, with
some corrections and additions, due to the
development duirng the last ten years.

The Tables are drawn up according to
the 1970 classiifcation. Accordingly, ground
nuts appear under ifeld crops, while melons
and pumpkins appear consistently as a sub
group of the main group "vegetables, pot
atoes, melons and pumpkins".

Unless otherwise stated, the years are
agricultural years starting on October 1.

AREA AND YIELDS
(TablesXIII/2 XIII/11)

DEFINITIONS

Area relates to the gross cultivated area,
including interal paths, ditches, etc. In
the case of permanent crops and fish
ponds, the cultivated area equals the phy.
sical area. In the case of annual crops, the
physical area is counted as many times as
it is sown (or cultivated in the case of cul
tivated fallow) during the year.

The data on cultivated area in Tables
XIII/2 XII/6 include also auxiliary farms
and plantations outside farms (e.g., carob
groves and olives orchards in closed military
areas(.
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completed with data available at the Re
search Institute of the Histadrut. The data
were published in cooperation with the above
institute.

As of 1971, data have been compiled
by the Labour Registrations Division in the
Ministry of Labour in collaboration with
the Institute for Economic and Social Re
search of the Federation of Labour, with the
assistance of the Central Bureau of Statistics.

Since 1960 the data include strikes and
lockouts lasting less than a day but more
than two hours but they do not include slow
downs and parftime strikes.

In 1972, strikes resulting in the loss of
less than 10 labour days were excluded from
the total of strikes (3 strikes( .

COST OF LIVING ALLOWANCE

The housing item is included in the
Consumer Price Index in a composition which
differs from that of the C.o.L. Allowance.
The housing basket for the calculation of
the allowance includes only those items which
are not simultaneously incomes of the fami
lies, owning their dwellings, from their pro
perty.

As of July 1957 the C.o.L. Allowance is
computed in relation to the New Basic Salary,
i.e. to the salary earned at the end of 1956 in
addition to the allowance on 31 XII 1965 ac
cording to 249 points of the Index (base:
September 1951 = 100). This allowance is being
paid also on seniority and family allowances.
Until January 1964 the C.o.L. Allowance
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

Rates of C.o.L. Allowance

Co.L.
Maximum C.o.L.Allow
Allowance in IL.ance as "h

ofPeriod
the New

PerPerBasic
DayMonthSalary

0.6416.003.2195716 VIIAs from
1.3634.006.8195816 VIIAs from
1.9448.509.7196016 VIIAs from
2.9473.5014.7196116 vnAs from
4.52113.0022.6196216 vnAs from
5.78144.5028.91963161As from
7.10177.4033.61964161As from
8.22205.4037.6196416XAs from
8.47211.7038.51965161As from
11.07276.8047.81966161As from
12.19304.8051.81970161As from
13.20330.0055.419701 XIIAs from
15.44386.0063.419721 IAs from
19.44486.1077.7197311As from
22.33558.2088.019731 VIIAs from
26.47661.80102.819741 IAs from

maximum daily wage of IL. 20. As to the
allowance since January 1964, the maximum
was raised from IL. 500 to IL. 700 for
monthly salaries and to IL. 28 for daily
wages.

Explanations on the Cost of Living al
lowance prior to 16 VII 1957 ■ see in
Abstract 24  1973, p. (128(.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)16(*

>25(*

)38(*
)56(
)61(
)68(
)82(

>152(

Statistics of Wages in Industry (August
1952)

Labour Force Survey (June 1954) (pro
visional summary)
Statistics of Wages (19531954)
Labour Force Survey (June 1954)
Labour Force Survey (November 1955)

Labour Force Survey (June 1956)
Labour Force Surveys (1957)
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(

Hebrew only.
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REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS

An employmentseeker is any person who
registered at the labour exchange at least
once a month for employment. An unemploy
ed is a person for whom at least one un
employment day was registered during the
month.

Daily average of unemployed is calcul
ated by dividing the total number of un
employment 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 unemployed of
that month.

Persons who registered for work at least
once a year are deifned as "registered".

Referrals to employment vacancies by
means of a 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.

Unfulfilled applications: application
during 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 aiffliated to the
Labour Centre and at labour exchanges in
minorities' localities.

Since January 1954, data include also
registration of nonJews at Labour Exchanges
which are under the Ministry of 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 be
came governmental authorities under the em
ployment Service of the Ministry of Labour.
Data on adult workseekers do not include
registration at exchanges of students, aca
demicians, seamen and charwomen. Data on

youth labour exchanges are given in a sep
arate table.

Since October 1967, data include East
Jerusalem.

In January 1973, the Unemployment In
surance Law came into force and consequ
ently, registration procedures in the Employ
ment Services were changed. The new pro
cedures affected mainly the series of daily
average unemployment and the distribution
of workseekers according to unemployment
days. The group with "O" unemployment
days was especially affected, one unemploy
ment day or more being now registered for
them; hence, the increase in the daily aver
age of unemployed.

RELIEF WORK

Data on relief work were last given
in Abstract 211970, pp. 300301.

STRIKES AND LOCKOUTS

DEFINITIONS 

Strikes and lockouts: temporary work
stoppage by any group of employees (or em
ployer) caused by labour dispute connected
with employeesemployers relations.

Strikers and lockedout: persons taking
part in a strike, when a stirker or a locked
out striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.

Lost labour days : labour days in which
employees directly involved in the strike did
not work. In case of a strike shorter than a
complete labour day, lost work days were
calculated on the basis of the total lost work
hours divided by 8.

SOURCES

Till 1965 data based on reports sub
mitted to the Research Department of the
Histadrut's executive committee by the work
ers' councils. These reports referred to work
stoppages directly caused by work disputes
between employees and employers.

Since 1966, data have been collected
from the enterprises where strikes or lock
outs occurred. These data were the basis to
strikes data. Missing strikes and data were
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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 Nation
al Insurance 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 Publication No. 245.

As of 1968 the series is based on a
sample of establishments drawn up in 1969 1.
Other changes between the present series and
the previous one are as follows:

a. The population and frame for sampling
were enlarged by the addition of relief
workers, workers from the Administered
Terirtories employed in Israel through
the Labour Exchanges of the Employ
ment Services and parts of 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.

'c. The processing of data on permanent
employees, in addition to total employees,
was discontinued. This segment was
found to be of no significance.
The investigated population. The pop

ulation of the establishments includes all
employers who engage at least one employee.
It does not include: qibbuz members working
in the qibbuzim or in enterprises owned by
the qibbuzim; owners working in their own
enterprises, vocational school pupils and
household help. Cooperative members are
included.

The frame. The sampling frame is based
on the employer cardifle of the National
Insurance Institute updated for March 1969.
To this cardfile were added other establish
ments according to current reporting to the

. cardifle.
The sample includes about 4,800 estab

. lishments which cover about 70 per cent of
the employee posts 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 establishment 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 lfuctu
ate from 1/2 to 1/50; strata of larger estab
lishments were generally given higher samp
ling fractions.

The sample is updated monthly by
the addition of more establishments accord
ing to the principles of the original sampling;
these establishments are taken from the in
formation 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
unbroken continuation of the data accord
ing to the old sample.

Some improvements were introduced to
the wage indices sample in January 1972,
according to the National InsuranceInstit
ute's sources. Enlarged enterprises employing
more than 75 workers were added to the
sample. The classiifcation by branches of some
enterprises was changed and improved. These
changes concerned same 300 enterprises. Data
concerning some enterprises where important
changes occured, as regards their econom
ic branch, were corrected since 1968.

As to the inlfuence of other enterprises,
data of wage and employment indices were
calculated before and after the correction of
every economic branch.

Published data on the number of the
employee's posts, total of wages and average
wage per employee's post according to branch
were calculated as continuations of the respect
ive data previous to January 1972. Improve
ments in samples were introduced since Jan
uary 1972 (by way of linkage), thus pre
venting discontinuity in comparing these
samples with each other.

Because of the uncertainty as to the re
porting of employers in October December
1973 data for this year are for its ifrst nine
months only.

ji See Wage and Employment Indexes, Supplement to the Monthly Bulletin of Statistics No. 11, 1970.
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The data of the Income Surveys have
been combined with demographic and eco
nomic characteristics obtained from the
Labour Force Surveys.

The survey unit of Table XXII/22 in this
chapter differs from that in Chapter XI.
Whereas the unit in Chapter XI is the house
hold of an employee, data in this chapter
relate to the individual who was engaged
as an 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
duirng the twelve months preceding the en
umerators visit. The income includes all pay
ments, such as thirteenth month salary, over
time, premiums e.a.

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all the employees were ob
tained by multiplying the survey data by
an inlfating factor (weight) , which was com
puted as the quotient of the total population
according to sex, age and type of locality,
and the number of persons investigated in
the Income Survey(employees and others)
according to the same characteristics. This
inflating factor also allows for the difference
between the Income and the Labour Force
Survey. This fallout consist of:

a. all cases not interrogated on their in
come because of absence during the en
umerator'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 JO9i? of the persons.

COMPARISON WITH DATA ON WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE SOURCES

The comparison of wages and salary over
a number of years according to responses of
employed persons in the Income Surveys and
reports of employers to the National Insur
ance Institute, show that National Insurance
data are higher in each of the surveyed
years. This discrepancy derives from several
fundamental differences 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 population of the two series differ
especially as regards coverage: the in
come survey covers only urban em
ployees;

d. there are differences in the methods of
data collection and computation of in
come between the two series.

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

DEFINITIONS

The investigation unit is an establish
ment, which engages one employee at least.
An establishment is also a department of a
ifrm for which the National Insurance In
stitute conducts a separate ifle. Such separate
ifles are usually opened whenever the workers
of different departments come under different
riskbranches,"according to the type of their
employment.

Employee posts: the number of em
ployees (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
measuirng is, actually, of the number of posts
which were manned at least one day during
the month and were paid accordingly.

Gross monthly wages are all monthly
payments to workers (before deduction of

income and national insurance taxes) includ
ing backpay, overtime, family allowance, large
family beneifts, special allowance to lowpaid
workers, cost of living allowance, thirteenth
month salary, fare, technical literature allo
wairce aird convalescence allowance. Not in
eluded 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. Ac.
cording to the deifnition of an employee
post, the average wage per post is biased
downward, if compared to the average per
employee.
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in consecutive quarteryears, then two quart
ers are left out and again in the two fol
lowing consecutive quarters. In localities,
where such lists are unavailable (qibbuzim,
small villages, moshavim, East Jerusalem and
institutions), samples are drawn by the old
method.

The transition to the new method was
gradual.

Detailed explanations were published in
the introduction to Special Publication No.
412 (see list below) .

Each of the labour force surveys covered
about 6,000 households within the State's
geographical boundaries duirng the period of
the survey, including residents staying abroad
less than one year, and temporary residents,
but excluding potential immigrants and tem
porary residents (see also deifnition of per
manent population in the introduction to
Chapter II). Labour Force Survey data since
1968 include East Jerusalem, except if other
wise speciifed.

The families chosen for each survey were
interviewed at their homes by interviewers
of the Bureau, as regards the work of all
adults during 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 inlfating is done by:
1. counting of individual cases ob

tained from the sample in each age group,
sex and population group ;

2. the weight of each card is ob
tained by the division of the demographic
estimate for each group by the number of
cases in that group.

This method of a "relative estimate" im
proves the estimates.

Until the end of 1964, the sample data
had been weighted by a simpler method (see
Abstract 20, p. LV).

Since the estimates presented are based
on samples, they are liable to differ from the
figures which would be obtained from a full
enumeration  because of "sampling errors",

which may be large in relation to small
groups in the population in addition to the
response errors.

Estimates of sampling errors for selected
data of the Labour Surveys which were
calculated for quarterly surveys in 1970 and
1971 are given below (for totals only( .

Estimate of
Samplings ErrorsLabour Force

AbsoluteCharacteristics
PercentageNumbers

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
sampling errors are printed in parentheses.

SUBJECTS INVESTIGATED

The survey questionnaires include ques
tions 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
social and economic subjects were added to
the usual questions of the Labour Force Sur
veys, e.g., the surveys on annual labour force
characteristics and household equipment.

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

The Income Surveys, which have been
conducted 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/22 relate, comprises employed per
sons in towns and urban localities, 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
Conditions.
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introduced. In order to make data for 1970
comparable with data according to the 1961
classiifcation, the questionnaire of the Janu
.aryMarch 1970 labour survey were coded for
both classiifcations; this survey will also be
processed accordingly, regarding the total
employed persons and employees, detailed by
major branches (two digits), A conversion
key between the classiifcations was based on
this processing and was applied for data of
the years 1968 and 1969, in order to obtain
comparable data with 1970 according to the
new classiifcation.

Historical series with data detailed by
.economic branch combined with other vari
ables were not compiled. Such data are pre
sented 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.

Since 1972 the new standard classiifca
tion of occupations has been used. The
classiifcation was prepared for the Population
and Housing Census 1972 and is based on
the new International Classiifcation 1 and on
experience in using the previous classiifcation
(1961). The questionnaires of the Labour
Force Survey were coded at a three digits
detail according to the new classiifcation.

Data for 1972 presented according to the
old classiifcation (1961) are given according
to a coversion key between the new classiif
cation detailed at three digits and the old
classiifcation detailed at 2 digits.

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, or a partner to the business
employing others or a farm owner em
ploying paid farm hands.

Selfemployed: persons working themsel
ves in their own business or farm, who
do not employ others in return for pay
ment in either cash or kind.

Members of cooperatives: members of co
operatives or cooperative societies who
participate in the ifnancial proifts, includ
ing members of collective moshavim.
Members of qibbuzim: persons who
worked in qibbuzim without receiving
wages, including members, candidates for
membership, relatives of members who
live in qibbuzim, and training groups.
Unpaid family members: persons who
worked 15 or more hours in the deter
minant week in the family business
without payment.

SOURCES

The Central Bureau of Statistics has
carried out Labour Force Surveys since 1954.
A single labour force survey was conducted
in each of 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 calculate the average an
nual level of employment, the composition
of the nation's labour force, and to obtain
some indication of the seasonality during the
year.

Full results of the surveys and more de
tailed deifnitions 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.). Be
cause of deifciencies in the voters' list used
for the old sample, which derive from lack
of updating, inaccurate addresses, etc., the
frame of 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, localities are sampled and in
the second  dwellings. In each dwelling
of the sample, all households, which live in
it permanently are surveyed four times: twice

1 International Standard Classification of Occupations (I.S.C.O.), International Labour Organization, Geneva,
1969.
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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
"unemployed" in the determinant week ac
cording 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
profit, during the determinant week; all
workers in qibbuzim (whether in services
or other branches) ; .family members who
worked without pay; and persons in insti
tutions, all of whom were employed for
15 hours or more per week, 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 worekrs: all persons who wor
ked 35 hours or more during the
determinant week. Included are all
hours during which the enumerated
individual was occupied in his work
or business, paid or unpaid work, in
eluding overtime and waiting hours
(for example the hours spent by a
vehicle driver in queue for work, etc.).
Also included are  until 1966  per
sons working at a profession in which
a full time post consists of less than 35
hours per week, for example physici
ans, teachers and kindergarten teachers.
In each of these professions the de
ifnition 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 pre
paration of exercises, rehearsals, etc.)
have been included in the calculation
of full time work. Consequently, some
of the parttime workers were trans
ferred to fulltime workers.

2. Parttime workers: all persons who
worked from one to 34 hours during
the determinant week (except for the
instances speciifed above with regard
to data until 1966).

3. Temporarily absent from work duirng
the survey week due to illness, vaca
tion, army reserve duty, labour dispute,
inclement weather, temporary stop
page 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 Ofifce by
personal or written application, etc. Em
ployees who were temporarily absent from
their work and actively sought other work
are considered unemployed. Until 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
"employed" nor "unemployed" in the deter
minant week. Included are housewives, stu
.dents 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 questionnaires.

Economic branch. Each employed per
son was included in the economic branch, to
which the establishment or institution in
which he worked during the determinant
week, belonged. Employed persons in qibbu
zim were classiifed according to the branch
in which they were active.

Until the end of 1969, employed persons
were classiifed according to the 1961 classiif
cation 1. In January 1970, the Standard
Classiifcation of Economic Branches was

1 See list below.
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The data presented were received by a
preliminary manual processing of the data
and are based upon the response of 432
owners and 966 tenants (492 in living pre
rnises and 474 in business premises). It must
be pointed out that there were some dis
crepancies between the response in the two
■stages of the survey as regards the same
tenants (e.g., rentals, size of premises e.a.).

The data which are published here are
provisional and were obtained, as has been
mentioned, by manual processing and are
apt to differ somewhat from the final data
which will be received by mechanical pro
cessing.

Detailed results and deifnition and limit
ations of data were published in Monthly
Bulletin of Statistics  Supplement, no. 5,
1974.

OWNERSHIP OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Ownership of durable goods. This de
finition covers the households which own the
commodity as well as those which perman
ently use a commodity, though they do not
legally possess it. Thus, ownership of a pri
vate car includes both a car legally owned
by a household member and a car not legally
owned by one of the household members, but
permanently at his disposition for private use,
such as an employee using the car of the
enterprise after work hours.

Percentages in TablesXI/23XI/26 are
out of all families in each group.

SOURCES

The estimates are based on results from
the current investigation on durable goods
which is conducted together with the Labour
Force Survey once a year in the months
JulySeptember. About 5,000 families are
investigated, who represent the entire popul
ation, except persons living in qibbuzim and
institutions.

The investigation unit is the household
(see definition above on Income of Urban
Employees' Families(.

VACATIONS SURVEY 1972 x

POPULATION AND PERIOD OF SURVEY

The vacations survey was carried out
along with the labour force survey in
JanuaryMarch 1973.

The survey population is part of the
population of the labour force survey (see
introduction to Chapter XII ■. Labour and
Wages). The sample covers about 5,000
families with about 11,000 investigated per
sons and represents the permanent population
of Israel, aged 18 and over, except the pop
ulation in qibbuzim, institutions, nonJewish
villages (large and small) and Bedouin tribes.

DEFINITIONS AND EXPLANATION

Vacation abroad : travel abroad on va
cation or any other purpose in the surveyed
year. Stay abroad during the survey period
was not counted, if the surveyed person de
parted before that period.

Vacation in Israel: a stay of four con
secutive days and nights away from home,
for recreation, relaxation, touirng, convalesc
ence or visiting relatives and friends if the
surveyed person considers this as vacation.
Not included were departures from home
for purposes of business, study, etc. Data
relate to main vacation in which the vaca
tioner stayed for the longest period.

Families on vacation : vacationing of
family head and of his wife.

Children on vacation : children up to
the age of 18 who belong to the family and
accompanied their parents on their vacation ;
not included are children vacationing not
with their parents.

Families possessing vehicles: private
vehicles or commercial vehicle of a load.
capacity up to 1 ton.

1 Explanations on method of conducting the survey, compilation of esitmated and reliability of data in
Monthly Bulletin of Statistics, Supplement, No. 11, 1973.
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Dwelling with key money. In some of
the rented dwellings (generally apartments
coming under the Tenants' Protection Law),
the renter has the right to receive key money
on leaving the dwelling.

SOURCES

Estimates in Table XI/17 are based
on findings of a special investigation
of living conditions which is conducted every
few years along with the Labour Force Sur
vey. About 4,900 households were invest!gat
ed in JanuaryMarch 1971, which represent
the entire population, except qibbuzim, in
stitutions and Bedouins.

The investigation unit is the household.

Data on average value of dwellings
owned by the occupiers were published in
Abstract 21, p. 182. Data from the young
couples survey were published in Abstract
23, pp. 292293.

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 a paid housemaid or
nurse in the determinant week.

SURVEY OF OWNERS AND TENANTS
IN PROTECTED PREMISES BY THE
LAW OF TENANTS' PROTECTION 1973

The central bureau of statistics conduct
ed in March July 1973 a survey on owners
and protected premises ; the survey was com
issioned by the Ministry of Housing.

The purpose of the survey was to create
a factual basis reguarding the situation of
owners, premises (dwellings and businesses)
and protected tenants according to the Ten
ants' Protection Law, combined version 
1972, which was in force at the time the
survey was held.

The survey was carried out in two
stages : ifrst, a survey of owners was con
ducted in which a representative sample of
590 owners was investigated ; then, a re
presentative sample of 1,150 tenants was
surveyed, which was drawn from the sample
of owners which had been surveyed in the
ifrst stage.

The results relate to the situation in
mid 1973.

DEFINITIONS

Premise, : a room or a set of rooms which
serve for living or business and their oc
cupiers are protected by the Tenants' Pro
tection Law, on condition that the tenant
entered the whole set of rooms in the same
year. If the tenant entered that set of rooms
in different years, each part which he had
occupied in a different year was counted
as a different premise. E.g., a threeroom
premise of which the tenant occupied two
rooms in 1936 and the additional room in
1952 was counted as two premises. ;

Premise for business is any premise,
which is not used for living; e.g., shops, of
ifces, clinics, workshops, synagogues, etc. ■

Annual income: gross income, before
deductions, from wages and salaires, from
business and letting dwellings, from property,
pensions, rent, allowances, interest or income
from any other source of the owner or his
family 10^x^0^^ during the twelve months
which preceded the survey.

Annual current expenses: current ex
penses of owners connected with the current
maintenance of the premises, such as
repairs, property tax, insurance, expenses
on cleaning, management, gardening, etc.,
during the 12 months which preceded the
survey.

Rentals : rentals according to the tariffs
in February 1973.

Housing density : persons per room.
Key money : The index of key money

paid by tenants at February 1973 pirces was
based on the Consumer Pirce Index.

SOURCES AND PROCESSING OF DATA

Data were collected by enumerators by
means 01 questionnaires which were sent to
owners and special tenants.
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FOOD BALANCE SHEET

GENERAL REMARKS

The food balance sheet of Israel is
drawn up in accordance with F.A.O. re
comendations with some adaptions for the
special conditions prevalent in Israel. The
method of preparing the balance sheet is
described in detail in Publications of the
Central Bureau of Statistics  Nos.21 of
The Technical Series and 35 and 327 of the
Special Series.

The food transferred from Israel to the
Administered Territories was recorded in
the balance sheet as '■'exports" whilst those
brought from the Administered Territoires
ot Israel was recorded as "imports".

The data relate to the agricultural year.

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; there
fore, the touirsts who were in the country
in the period of the balance sheet are in
eluded, whereas the permanent 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 prepara
tion and cooking of the food.

SOURCES

Data on food quantities of agricultural
and industrial production during the survey
ed year, the average population and foreign
trade in foodstuffs are derived from the ex
tant series of the Central Bureau of Statistics.

Further information, including data on
stocks of foodstuffs, the grinding of various
■types of flour,j reparation 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, wel
fare institutions and other sources.

COMPUTATION OF FOOD VALUES

The energy (caloires) and nutrient value
(proteins, fats, principal minerals and vit
amins) of the food are arrived at for each
food item in the average food basket per
capita per day according to international
conversion tables x which have been adapted
to a certain extent for food in Israel.

HOUSING

The data on housing density are an
nual averages obtained from the current in
vestigation of the Labour Force Surveys and
they relate to all the families in the country
(except qibbuzim and institutions). Regard
ing the structure, the organization and the
execution of the survey  See Chapter XII,
Labour and Wages. Data in Table XI/17
were obtained from a survey of hous
ing conditions, conducted along with the
Labour Force Survey in JanuaryMarch 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 qib
buzim, only those rooms in the qibbuzim
which were occupied by adults (18 and over)
were considered. Children's houses and pub
lie buildings in the qibbuzim, such as dining.
halls, entertainment rooms etc. have not been
included.

Number of persons ■per room (housing
density) was calculated by dividing the num
ber of persons who generally live in the
dwelling by the total number of rooms oc
cupied by members of the family.

Owned dwelling is a dwelling whose
legal owner is a member of the household
which lives in it.

1 See Other Publications below.
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INCOME OF URBAN EMPLOYEES
FAMILIES

The data presented were obtained from
the Surveys of Income currently conducted
since 1965 within the framework of the
Labour Force Survey of the Central Bureau
of Statistics. (See detailed explanations in
Chapter XII  Labour and Wages).

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. 283 of
the Special Publications Series and in the
Monthly Bulletin of Statistics, Supplement,
No. 5, 1972, of the Central Bureau of Stat
istics.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Total money income is the total current
money income of the household before the
deduction of income tax, defence levy and
national insurance tax.

The overall money income includes
income from the principal salaried work and
from additional salaried work of the head
of the family and of other earners in the
household 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 payments (e.g. inheritance,
severance pay from the place of work etc.)
were not included nor were imputations made
for income from the use of own dwelling or
other types of income in kind.

Deciles. A decile 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 to the families with the highest income
in the upper decile.

SOURCES

The population to which ■the data, re
late comprises all Jewish employees' families
in localities of 2,000. inhabitants and more
and thenonJewish employees' families in
towns only. An employee's family is deifned
as a family whose head is an employee or
a cooperative member. The population
does not include families living in small vil
lages, moshavim, qibbuzim or institutions':

The survey period. An income survey
is carried out four times a year. In each
quarterly survey each individual, aged four
teen and over, is investigated on his income
during the twelve months preceding the en
umerator's visit. Hence, data for a given
year relate, on an average, to the income
of the beginning of that year.

Following the Yom Kippur war, the
income survey was held only in the ifrst
three quarters of 1973, and therefore the
1973 data refer to average November 1972.

The investigation and processing unit
is the household which includes all its mem
bers 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 expenses. The family or household head
is the oldest working person. Part of the
family's characteristics, e. g., continent of
birth, period, of immigration, age and level
of education are determined by the charact
eristics 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 pre
sented in_Chapter XII, relate. to a different
unit, being the individual, who was engaged
as an employee at least one day during the
investigation period (more details see in the
introduction to Chapter XII).

The' sample. About a quarter of the
families, which are investigated by the Labour
Force Survey, are included in the sample
(see introduction to Chapter XII  Labour
and Wages).

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all families of the popul
ation were obtained by multiplying the sur
vey data by an inlfating factor (weight) . The
weight of the family head as an individual
in the Labour Force Survey has been assum
ed as the family's inlfating factor (for the
method of its determination, see Chapter
XII). This weight was multiplied by an
adjustment factor, which allowed. for the
fallout between the Income Survey and the
Labour Force Survey (fallout resulting from
refusal to report on income, absence, etc.),
which amounts to about 10^0 of the families
and' was calculated separately for each type
of locality in each quarter year.
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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 account of purchases
to be made in the future. Expenses which
are reimbursed, were also not included (e.g.
board and lodging, deposit on bottles etc.).

If the family obtained the product at
a price lower than the market pirce, i.e.,
at a reduction, only the actual expense was
taken into account.

Where a selfemployed person took goods
from his establishment for his personal use
or for the use of his family, he was re
quested to estimate what they cost the estab
lishment.

Expenditure on consumption includes all
the expenses of the family, except for income
tax, defence levy, national insurance, sav
ings, and money transfers to other house
holds.

For the purpose of comparing the ex
penses on consumption in the present survey
with the expenses on consumption as estim
ated in the 1963/64 survey some minor ad
justments were made in Table XI/1 accord
ing to the definitions used in the 1963/64
survey. In other tables, the expenses are
presented in accordance with the present de
ifnitions. Detailed deifnitions can be found
in Publication No. 31 of the Technical Pub
Hcations  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 current available income, i.e. that portion
of the net income not spent by the family
on consumption nor transferred to other
households. '

Contractual savings are the family's in
come on a contractual basis. Included are
premiums on cumulative life assurance, pay
ments to pension funds ■and repayment of
mortgages (principal part).

Significant nonrecurrent receipts are
receipts which enlarge the family's property,
such as reparations from Germany, lottery
and prizes, gifts in cash, etc.

Nonrecurrent receipts are all receipts
which do not enlarge the family's property,

but only change it's structure, such as re
demption of insurance policies, severance pay
from the employer, etc.

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
August 1969 (see "Method of Investigation"
below).

Investigation unit is denned as "a family
of consumers" or a household, i.e. a group
of adults and children living most of the
week in the same dwelling and eating at
least one meal a day together.

The Sample. The dwelling was used
as the sampling unit. The following sub
samples and lists were used as a framework
for selecting the sample:

a. subsamples of the Labour Force Sur
veys 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 all
their expenses every day during one month
in a "Daily Record Ledger" with the guidance
and assistance of enumerators of the Central
Bureau of Statistics who visited every family
about once every 3 days. In addition, the
enumerator obtained details from the families'
replies, on their expenses over the last year
on goods purchased at irregular intervals
(and therefore not always properly obtained
from the Daily Record Ledger) e.g., purchase
of furniture and household equipment, ex
penses on education, etc. These details were
recorded in a special questionnaire completed
at the end of the investigation month. Data
on the family income and savings and on
their characteristics (family size, length of
stay in Israel, education etc.), were also ob
tained from this questionnaire.

Data on budgets of families in special
populations were published in Abstract 23,
p. 269.
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CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE
1968/69

Data on the family budget have been
obtained from the Family Expenditure Sur
vey 1968/69, which was carried out by the
Central Bureau of Statistics between Sep
tember 1968 and August 1969. Detailed ex
planations on the previous Family Expendit
ure Surveys appeared in publications No.
148 and 200 of the Special Series (see list
at the end of this introduction).

The purpose of the Family Expenditure
Survey is to investigate the budget of the
urban family and to obtain data which will
serve as the base of researches on consump
tion patterns, forecasts of demand, the stand
ard and structure of nutrition, the income
and saving level and their structure, and,
for updating the basket of the Con
sumer Price Index 1.

The survey pupulation included all the
families of the country's urban population.
This population lives in 76 localities of 5,000
inhabitants and over, or in localities of urban
character with a population between 2,000 and
5,000 inhabitants. The population of these
localities constitutes about 82?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 localities 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 "Method of In
vestigation" below) .

Total income is the gross money income
(see deifnitions in "Savings Survey" below)
with income 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 selfemployed from his business for
his personal use or which a wage earner
received from his employer without payment.

Direct taxes are taxes imposed directly
oh the income : income tax, defence levy, and
national insurance.

Transfers to other households include
donations and gifts in cash and current
ifnancial support of other households, both
in the country and abroad.

Expenditure is the full pirce of the
commodity or service actually paid by the
family or as agreed upon with the seller
whether paid in cash or bought on credit.

♦ Hebrew only.
.1 See the Monthly Price Statistics, Vol. XXI, No. 1, January 1970.
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INTEREST RATES OF MORTGAGES
FOR HOUSING

DEFINITIONS AND USES

The interest rate of a mortgage with given
conditions is deifned as the payment which the
consumer must pay to the mortgage bank for
the use of IL. 1 of mortgage for housing.

The yearly interest rate is computed as the
rate of yield, which equate the present value
of the lfow of payments which the consumer
must pay in order to repay the mortgage over
the period of the mortgage, with the amount
of the mortgage which he received. Hence,
the level of the interest rate is determined by
the conditions of the mortgage, mainly,
the rates which are speciifed in the loan
contract, the period of repayment and the
amount of nonrecurrent commissions which
the consumer must pay in advance for the
mortgage.

On the base of the above mentioned
interest rates of mortgages with deifned con
ditions, the average interest is computed of
all the mortgages that were given in each
period, as well as the average interest rates
for the categories of consumers who receive
the mortgages under various conditions (such
as immigrants, consumers of various housing
projects, consumers of private dwellings etc.),
the main distinction being between directed
mortgages, which are given for speciifed cate
^0^1^^ of recipients of housing mortgages
under conditions determined by the Ministry
of Finance, and nondirected mortgages, which
are given for undeifned housing needs under
conditions determined by the mortgage banks.

Average interest rate is a weighted aver
age of interest rates of mortgages on deifned
conditions. For purposes of weighting, the
importance of each category of mortgage
relative to the total of all mortgages served
as its weight.

The average interest rate is not computed
for all outstanding mortgages (i.e., for mort
gages previously given and not yet repaid), but
only for new mortgages which were given in
the period for which the average interest
rates are calculated.

On the base of the average interest rates
of all mortgages which were given in each
period, the interest rate index is computed,
which measures the changes in the average
interest rate in each peirod. Consequently, the
changes in the average interest rate relfect

both the changes in mortgage conditions for
a given category of consumer and the chan
ges in the proportions of the types of consu
mers who receive mortgages on various con
ditions.

The average interest rates and the
changes which take place with the passing of
time may serve as an economic indicator on
the capital market. Moreover, these changes
express the inlfuence of the mortgage compo
nent on the consumption value of housing
services within the framework of the Con
sumer Price Index.

THE POPULATION AND THE SAMPLE

On principle, the interest rates of all
mortgages are measured which are given by
the mortgage banks for the purpose of hous
ing, whether they are taken from the resources
of the banks of the Treasury or of other
sources.

In this series, interest rates of loans for
housing which are granted by institution other
than mortgage banks (such as social insurance
funds, ordinary banks, etc.), are not measured.
Neither does this series include interest rates
of mortgages which have been given by mort
gage banks for purposes other than housing,
such as mortgages for the building of public
institutions, etc. An outstanding loan, even
if given together with the mortgage, is also
not included.

Actually, interest rates are not measured
in all mortgage banks but only in a sample of
such banks; with regard to the banks in the
sample, however, the interest rates of all
housing mortgages are measured, and these
cover more than 90 percent of all mortgages
dealt with in this series.

PERIOD

The interest rates and the index of in
^^ rates are quarterly series, and each year
four series are computed, relating to January
March, AprilJune, JulySeptember and Oc
toberDecember.

The yearly interest rate series is a
weighted average of the quarterly rates.

The index of interest rates is calculated
on the base period of 1970= 100.0. The index
of each period expresses the change in the
average interest rate in that period in relation
to the average interest rate in 1970.
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THE INDEX POPULATION

The index relates to a basket of inputs
of all bus companies which supply bus trans
portation services to the public, whether they
be passanger transport on urban and inter
urban lines, delivery of parcels, left luggage
at bus stations or excursions and touring by
buses. For this purpose, the bus companies
were deifned as including all departments of
the companies, on condition that there are
no commercial transactions 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
enterprises, which, although connected with
the bus companies as being their property,
their transactions with thebus companies are
on a commercial basis. Thus, the index po
pulation does not include Stations Enter
prises (Mifale Hatahanot). Neither does the
index population include the buses owned by
various establishments which are kept for
their own employees only.

The index basket includes all the mate
rials, commodities and services which serve
for the operation of bus services during the
base period and whose pirces are measurable.
The index basket does not include items, for
which the expenses are deifned as investment
(e.g., expenses on construction, purchase of
new buses, etc.) and items, whose prices are
involved with special measuring diiffculties
(expenses on investments, gifts, donations,
etc.). It must be pointed out, moreover, that
the index does not include expenses on own
ers' salaries, such as the salaries ofthe coop
erative 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 compan
ies' expenses on the various materials, goods
and services, were received in the Survey of
the Bus Companies' Expenses, Which investi
gated the detailed composition of the expen
ses of nine bus companies in 1968/69 1.

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 arrange
ment which is customary on these markets
(i.e., including customs, purchase taxes and
other levies).

The base period is 1969 = 100.0 points.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services f. The weight of labour
services of the various types of workers :
drivers, administrative workers, etc., median
ics, and service workers were set down accord
ing to the percentage of the bus companies'
expenses on labour services of their total
expenses on the index basket. For these pur
poses, the following items were deifned as
labour services : gross wages, which the em
ployer pays directly to the workers, and pay
ments 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
relfect only the changes in the expenses ne
cessary to buy an unchanging basket of labour
services(representing;therosterofthe 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 abovemen
tioned 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 of the companies' property and equip
ment are determined according to the percent
of depreciation value of the total expenses on
the entire basket during, the base period, and
the changes in their prices are currently
estimated according to the prices of new assets
and equipment. The weight of /hired assets
was set down according to the precentage of
rentals of all the companies' expenses on the
basket during the base period, and these
rentals are measured currently.

I Monthly Price Statistics, No. 2 1971. ,

2 For details on the changes introduced in these item see in Monthly Price Statistics, No. 5, !972.
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PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS נ

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, com
modities and services which the hotels in
eluded in the index population purchased for
the current management during a given pe
riod and whose prices can be measured. The
basket does not include prices of items
which are deifned as investment (e.g., pur
chase of shares, expenses connected with the
acquisition of assets and durable goods) and
prices of items whose measuring is especially
diiffcult, such as expenses on interest, dona
tions, 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
findings of Survey of Hotel Expenses1. This
survey conducted in ApirlSeptember 1968,
investigated 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 hems of materials, commodities and ser
vices. 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 oh 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
administrative, kitchen, waiters, services etc.),
were set down in accordance with the
percentage of the hotels' expenditure on la
bour services out of their expenditure on the
entire basket. For these purposes, the follow
ing were defined as expenses on labour ser
vices : all the components of gross wages,
which the employers pay directly 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 Ja
bour services (representing the roster of
workers during the base periods) and not the
changes in 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 and durable equipment. The
weight of assets and durables, which are the
hotels' property, is determined by the percen
tage of their depreciation value of the total
expenses of the hotels, and the changes in
their prices are estimated currently according
to the price lfuctuations 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 currently.

PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES 2

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.

1 Methodologies! details see in Price Index of Input in Hotels 1969 Monthly Price Statistics, No. 3, 1970,
Central Bureau of Statistics, Jerusalem (Hebrew only).

2 Detailed descriptions see in Price Index of Input in Buses, Monthly Price Statistics No. 2, 1971, Central
Bweau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only).
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100.0. Previously, ' the index had been calcu
iated and published on other base periods:
1958/59 = 100.0 1.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT
PRICES in CITRICULTURE 2

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
agriculture, 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 proift of
the citrus branch.

THE INDEX POPULATION

The citrus branch, by deifnition, includes
all producers of citrus fruit, including com
panies 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 pro
duction 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 production.

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 pro
duce in the base year  1965/66. The mar
keting 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 investigated the citrus grove cultivating
companies and the qibbuzim about the com
position of citrus growing expenses on culti
vating 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 pur
chasing prices and input prices for their oper
ation.

PRICES MEASURED

The index of output prices of citriculture
measures citrus fruit prices at the gate of the
packing house. Prices are computed by divid
ing the total gross revenue of the branch
from all types of produce (Shamouti, grape
fruit, etc.) at the entrance to the packing
house by the total quantity of produce. The
gross revenue includes all receipts of the
citrus grower after subtraction 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. 1

Base period. The indices have been com
puted since 1966/67 on the base 1965/66 =
100.0. '

1 Description of changes following the updating see in Updating the Index of Input and Output in
Agriculture 1966/67, Monthly Price Statistics No. 1. 1967, Central Bureau of Statisitcs, Jerusalem (Hebrew
only).

2 Methodological details see in Index of Input and Output Prices in Citriculture, Monthly Irice Statistics,
No. 6, 1968. Central Bureau of Statistics, Jerusalem (Hebrew only(. ;
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PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE 1

USES

The Index of Output and Input Prices
in Agriculture measures the inlfuence of price
changes on the agriculture's income from
marketable 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 con
verting values of agricultural production and
marketing at current prices into real terms.

THE INDEX POPULATION

All activities deifned in division O 
Agriculture, Forestry and Fishing  in the
Classification of Economic Branches, but
restricted for such activities carried out by
farmers who directly produce agricultural
goods, serve as the basis for deifning "agri
culture". Commercial companies (i.e. trac
tor stations, artiifcial insemination services,
aerial spraying companies, etc.), operated as
a separate business, have been excluded from
the framework of the "agriculture" 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.

An agricultural farm is deifned as one
unit; consequently the transactions of the in
dividual farmers with each other within the
farm are riot measured in the index. Trairsac
tions measured by the index are thusres trie
ted to those between "farmers" and "non
farmers", and they also are restricted to
marketable transactions for which martet
prices exist, i.e., output marketed out by the
agriculture and inputs purchased from the
outside at commercial market prices. Accord

ingly, production for selfconsumption and
changes in stock are not included in the index
of the agricultural output prices, and self
employed labour is not included in the index
of the agricultural input prices.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present index repre
sents the composition of the output and input
of the agriculture in 1965/66.

The value of income used for determin
ing the output weights include all receipts
from marketing the produce to all destina
tions (domestic market industry, exports, etc.),
as well as the amounts received as subsidies
which are linked to the quantity of the mar
keted 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, pro
ducts and services, which served for pro
ducing the above said output. The expendi
ture on agricultural buildings, machines and
durable equipment were estimated by the
amortization value (the renewal value) which
is calculated for all buildings 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 agricul
ture are not commercial market prices but
prices calculated according to prices at which
wholesalers 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 marketing stage nearest to the
agricultural farm (the farm gate, the whole
sale market gate, etc.).

Prices which the agirculture 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 month seasonally or
once an agricultural year, according to the
type of the items.

The bas.e period has been, since October
1966, October1965 September1966 =

1 Details on the index's pirnciples see in Technical Publication No. 11 (see list below).
2 Terms of tradt are denned as the ratio between output and input prices. The changes in terms of trade

are computed by dividing the index of output prices by the index of input prices.

)101(



i.e., the relation between the former and the
average of the present index for 1972.

The linking coefifcients are as follows :

the general index  1.542, interurban asphalt
road  1.530, urban road  1.549, con
struction works  1,650, subbase  1,495,
base  1,521, bearing course  1.527.

within the industrial establishment are not
included, since this part of the output is not
sold. Neither does the index include the pro
ducts and services of the branches "printing
and publishing" and "diamonds" ; in the ifrst,
no reasonable method has: yet boen found to
measure the prices of its products and the
products of the last are exported.

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET ■>

VSSS

The main use of the index is the deduc
tion of series of industrial output value com
puted at current prices and their conversion
into series of values at constant prices.

THE INDEX POPULATION

As industry are deifned all establishments
of the "manufacturing" branches as deifned in
Standard Industrial Classification of all Econ
omic Activities 1970.

Till 1970, the industry branch and its
subbranches were classiifed according to the
old classiifcation of economic branches 2. For
the differences between the old and new clas
siifcations, see introduction to Chapter XIV
■ Industry.

The main differences between the new and
the old classiifcations are the transfer of the sub
branches which deal with repairs, from manu
facotring 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' workshops and from the machin
ery branch to the metal products branch.

The index framework includes all pro
ducts and services produced and sold by each
industrial establishment, whether they are
sold to another establishment or to other
branches in the country. Intermediate pro
ducts which serve for further production

SOURCES OF WEIGHTS

The prices of the output basket of the
present index whose prices have been mea
sured since January 1969 on the base 1968 =
100, represents the composition of the mar
keted 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 subtracted, served as
the base of the computation of index weights.

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 me
dium and smaller establishments, which are
representative of their group.

The measured prices are those received
upon the ifrst transaction, generally at the
factory gate. These are market prices, inclu
ding 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 another
base 3  1963 = 100.0 points.

1 See methodological details in Technical Publication No. 22 (see list below).
2 Census of Population and Housing  1961 Publication Series, No. 2, Cetnral Bureau of Statistics.
3 Cf. Updating the Wholesale Price Index of Industrial Output for the Domestic Market. Monthly Price

Statistics No. 1, 1969, and No. 1, 1972. (Hebrew only(.
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on the base January 1964 = 100.0 1. Previ
ously, between July 1950 and January 1964,
the index was calculated in relation to the
prices of July 1950 = 100.0. These indexes
are presented in Table X/8. For practical
purposes, the three series can be chained as
follows :

a. ifgures of the index, based on January
1964, can be chained to the previous
index, based on July 1950 by multiplying
them by the ratio between the two
series, i.e., 6.68 for the general index.

b. the ifgures of the present index can be
chained to the index based on January
1964 by multiplying them by the ratio
between the two indices by the average
of 1968, i.e., 1.259 for the general index.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION 2

STRUCTURE AND USES

The index consists of six subindices, ac
cording to the various kinds of road construe
tion : interiirban asphalt road and construe
tion works, and bearing course.

Besides, subindices are calculated for
subbase and base, which had been included
in the indices until their updating in 1973.

Each subindex relfects the changes in the
expenses on ■a ifxed basket of materials and
services which are used in road construction,
which represent the composition of the expens
es of the respective kind of road construction
during the base period. The general index,
which is a weighted average of the four sub
indices, relfects the changes in the input prices
of the basket of the whole road construction
branch.

The index serves as a basis for linking
contracts, 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 on road
builders in Israel, whether they are contract

ors and subcontractors or road construction
departments 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 con
crete roads and parking places included, as
well as construction works not connected with
roads (digging for foundation pillars for build
ings) and special engineerng works connected
with trafifc on roads (e.g., trafifc lights).

SOURCES OF WEIGHTS
The basket of the updated Index used

since January 1973 is based on the Survey
of Expenditure on Road Construction, which
was conducted in 1972 and which in
vestigated the composition of the inputs in
projects whose construction was accomplished
during the years 19701971 ".

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The lfuctuations in the prices of the above
mentioned items are represented by the chang
es of the prices of about sixty commodities
and services, which were collected at about
eighty suppliers to the road construction
branch.

LABOUR SERVICES

The changes in the wage indices in the
updated index are determined according to
the changes in actual wages which contractors
pay their workers. This method replaces the
measuirng of wage tariffs, which had been
used before, since the ifrst compilation of the
Index in 1966 until December 1972.

VPDATING AND LINKING

The present index is being calculated on
the base 1972 = 100.0, and is a sequel to the
former index which had been calculated on
the base January 1966 = 100.0.

The ifgures which are calculated on the
new base average 1972 = 100.0 can be chained
to the previous base January 1966 = 100.0 by
multiplying them by the linking coefifcient,

1 See details on changes following the updating in January 1969 in: Updating the Index of Input Pirces,
Monthly Price Staitstics, No. 1, 1969. Central Bureau of Statistics, Jerusalem (Hebrew only).

2 Details on ifndings of the survey and the methods of its execution see in Technical Publication No. 24 (see
ifst below) .The 'updating of the index is described in "Updating of the Pirce Index of Input in
Road Construction", Monthly Price Statistics, No. 1, 1973.
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The Index which had been published
between January 1959 and December 1964 in
relation to January 1959 = 100.0 may be
linked to the series published until January
1959 (in relation to September 1951 = 100.0)
by multiplying it by the ratio between the
Index for January 1959 in both seires. This
ratio is 2.753 for the general index.

Similarly, the figures of the Index pub
lished as from January 1965 through Decem
ber 1969 can be calculated in relation to
1964 = 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 figures which are being
published since January 1970 in relation to
1969 = 100.0 can be calculated as a continu
ation of the previous one (based on 1964 =
100.0), by multiplying them by 1.237.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING 1

USES

This index serves as a base of linking
building contracts and of subtracting the
change in prices from the value of invest
ments in building, etc.

THE INDEX POPULATION
The index covers all expenses of con

tractors and subcontractors on materials and
services destined for residential building,
except for some items for which no reasonable
method of measuring could be found (land,
interest, etc.) and expenses on land develop
ment (ground levelling, footpaths, etc.) and
on building licences, planning and super
vision, marketing and advertising.
SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present index, whose
prices have been measured since January
1969, are based on the findings of the Survey
of Expenses on Construction of Residential
Buildings. This survey, conducted in 1968,
investigated the composition of inputs of
about 150 building projects, whose construe
tion had been completed between July 1966
and June 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 sample of about 20O.
wholesalers and producers, who supply ma
terials and services to contractors all over
the country. The prices which are measured
are those paid by contractors and subcon
tractors to all types of suppliers.

The base period of the index has been,
since the beginning of 1969, the year 1968 =
100.0. Previously, the index had been calcu
lated and published on various bases, as
detailed below.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weights of the labour
services of all types during the base period
were 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 were
estimated currently, until December 1970, ac
cording to the changes in wage tariffs which
are determined by the General 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 official tariffs were not always identical
with the actual changes in the wages which
were actually paid by the contractors; con
sequently, as of December 1970, the wages
actually paid are being measured 3.

Durable equipment. Expenses on use of
durable equipment owned by the contractors
are represented in the index basket by an
estimate of amortization expenses of such
equipment in the base period. Changes be
tween the periods are estimated according to
market prices of new 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 characteristic
of building in 1961; the index' was presented

1 Cf. Index of Input Prices in Residential Building. Technical Series No. 17, CBS, Jerusalem. (Hebrew only).
1 Details on findings of the survey and the methods of its execution, see in Survey of Expenses on Construction

of Residential Buildings, Monthly Price Statistics, No. 1 January 1968, Central Bureau of Statistics
(Hebrew only).

3 See details on these changes in Monthly Price Statistics, No. 3, 1971, Centarl Bureau of sratistics, Jerusalem
(Hebrew only). t
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SOURCESOF WEIGHTS

The composition of the family expenses
on consumption during the base period is
obtained from the Family Expenditure Sur
veys. In the current index, which is based on
1969, the weights were ifxed according to the
Family Expenditure Survey conducted in
1968/691.

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 business in 40 urban local
ities. Most prices are recorded by an
enumerator who visits the place of sale. The
prices of some commodities and services, such
as postal services, are registered in question
naires sent by mail.

The base period of the index has been,
since the beginning of 1970, 1969 = 100.0.
Previously, the index had been 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, theseasonal! ty is
relfected in the Index by the fact, that both
the basket of this item and the consumption
of the various commodities change from
month to month according to the consumption
structure characteristic of each month. Never
theless, 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 Expenditure
Survey and to the seasonal patterns of quan
tities in the organized marketing over a
three years' 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
component) and by the changes in dwelling
prices and key money (especially for the
interest component). The changes in pirces
of dwellings and key money are measured in
quarterly surveys on a sample of newly occu
pied dwellings, duirng each quarter of the
year (Table X/5)2.

UPDATING

As time passes, the composition of the
consumption basket changes, as well as con
sumption habits and buying sites of the Index
population. Such changes cause discrepancies
between the basket actually consumed and
the basket by which the Index is compiled.
Such discrepancies accumulate in time, and
in order not to lower the reliability of the
Index, it is updated every few years, especi
ally the sample of commodities and their
weights, and the sample of shops where
prices are recorded; besides, methods of me
asuring are improved and perfected.

The main updatings of the Index were
carried out in September 1951, January 1959,
January 1962, January 1965, and recently in
January 1970 3.

CHAINING

Along with the updating of Indexes in
January 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 the
various periods; but for practical purposes,
it is possible to link the various series and to
arrive at a common base for them.

1 Details on ifndings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1968/69, Special
Series No. 330, Central Bureau of Statistics, Jerusalem 1971.

2 Details on methods of measuring pirces of dwellings see in Technical Publication No. 29.
3 The principles 01 the Index Since 1959 see in Consumer Price Index. Technical Series No. 5. Central

Bureau of Statistics, Jerusalem. For the alterations in January 1962 January 1965 and January 1970,
see Monthly Price Statistics No. 1, 1963; for the updating of the Index in 1964  No. 1, 1965 and for
the updating in 1969  No. 1 1970 (Hebrew only(.
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CHAPTER X. PRICES

GENERAL

PURPOSES

The purpose of the indexes is to measure
the percent of change in the expenses which
are necessary to buy a ifxed "basket" of
commodities and services, or the change in
the revenue obtained for a ifxed basket of
commodities and services. Such a basket
represents patterns of consumption or pro
duction as they were relfected 0\^ a cetrain
period,. which is the base period of each
index. The basket of each index includes
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
item of the index basket equals the percent of
the expenses on it or the revenue from it
)during the base peirod), out of the total of
expenses or revenue 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 commodities is determined by their im
portance in the expenses or revenue covered
by the index and by their ability to represent
price trends of large groups of similar com
modifies.

METHOD OF COLLECTING PRICES

The prices of each commodity in each
business are recorded by a ifxed and detailed
definition 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 quality of the commo
dities.

METHOS 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 bu
sinesses in a given period (one month, a quar
teryear, a year) in relation to the base period.
The general index is obtained as a weighted
average of the price indexes of all commo
dities whose prices are measured. An average
annual index is obtained as an arithmetical
average of the monthly or quarterly indexes.

THE CONSUMER PRICE INDEX 1

USES

The Index and its components are used
for linking securities and mortgages, for de
termining 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 coirsu
med by all families residing in urban localities.

Until 1970, the index measured the
consumption prices for employees' families
only.

The Index basket includes all goods and
services destined for consumption whose prices
are measurable.

Classification of commodities. The clas
siifcation 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 classi
if cation of economic branches in which the
production of the goods has been ifnished
)Table X/4)2.

1 Methodological description o£ the measuring principles, see Consumer Price Index Technical Series no. 29,
Central Bureau of Statistics.

2 Principles of the Consumer Pirce Index Classiifcation, by Economic Branch, 1964. Monthly Price Statistics,
No. 7, 1965, Central Bureau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only).
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a. The composition of the investors port
folio at the beginning of the year is
similar to the portfolio of bonds which
was registered at the stock exchange ;
consequently all registered bonds are in
eluded in the stock exchange at the
beginning of the year which were trade
able (excluded are bonds with no quo
tation).

b. The investor does not invest any more
in cash, and consequently bonds 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 assumption 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 259S> 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 the dividend is calculated according to the
increase of the value 0/ the capital due to
dividends only.

Source : quotation sheets, and ofifcial
notiifcations of the Tel Aviv stock exchange.

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, striking out and of shares.

Capital value in Table IX/15 shows the
value of shares and debentures at market
prices registered at the stock exchange. The
data include capital of securities traded on the
free market over the counter, on condition
that an obligation exists to register them at
the stock exchange. They do not include
securities negotiated in foreign currency only.

Turnover of shares includes transactions
at the stock exchange, including transactions
in variables except counter balances and
transactions 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 deposits. The turnover rate is ob
tained by dividing turnover by capital.

Data on capital and turnover are at
market prices, hence a part of the change is
to be attributed to the rise in security rates
rather than to increased commercial activity.

Short Term Loan
Short term loan is issued weekly by the

Bank of Israel, on Wednesdays. Every week
there are 4 issues of series of 91, 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
of the supplier.

Balance for the end of the year in nominal
value includes securities whose redemption
date is due and has not been paid yet, minus.
balances in the suppliers hands.

Source : The Bank of Israel.

PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

(13)* Index of Securities
(27)* Yields of Debentures

Hebrew only.
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SECURITIES

Index of Quotations
Indices of quotations measure capital

gains or losses resulting from changes in the
quotations of an investor with an average
portfolio. The indices are obtained by chain
ing Laspeyres price indices computed for
the end of each month as against the end
of the preceding month. Every such Laspeyres
index is a weighted average of the changes
of quotations of the various securities, 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 re
spective security in the average. The chained
indices sum up the changes in quotations
which occured in securities during peirods
exceeding one month.

In 1960 the method of computation was
altered; the basic differences between the two
methods are as follows :

a. By the new method 39S> Government
Bonds traded in foreign currency only
are not included in the index.

b. According to the new method, securities
are weighted by the entire quantity reg
istered 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 subtractions has
been amended.

d. The method of computing the rights has
been amended.

e. Securities traded at the free market are
also included wherever there is an oblig
ation to register them at the stock
exchange.

The division of ordinary shares according to
economic branches of the issuing companies
■is similar to that of the daily list of stock
exchange quotations ; as of 1 I 1973, com
merce and industry are presented separately.
The shares of plantation companies are not
included in real estate shares, as is the rule
at the stock exchange and the lfuctuations of
their rates affect only the general index of
ordinary shares quotations.

A detailed description of the method of
computing the indices and of the differences
between the two methods of computation, is

given in the Technical Publication No. 13 (see
list at the end of the Chapter(.

Real Redemption Yields
of Bonds

The yield of bonds 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 differ
entials accumulating after the date the yields
are calculated for.

The yields are given net in the table
after deduction of income tax at the rate of
259i. The calculation method has been
changed in 1970, and the yield is calculated
after deduction of purchase commission of
0.59?; as against O.TY0 in the previous years.
The average yield, which had been calculated
previously as a simple average, 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 rate of
annual turnover of these securities.

In 1970, yields of bonds linked by
preference were calculated assuming the
securities were sold on the market some days
before the date of the final redemption (as
sumption of "bond washing").

Detailed description of the calculation
system of the proceeds is given in the techni
cal publication No. 27 (see list at the end
of this chapter).

Annual Yields of Bonds
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 invest
ment in the same bond 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 2590.

The yield is calculated separately for
each bond and is presented by type of lin
kage. The calculation of the average yield is
based on the following assumptions :
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CHAPTER IX. FINANCE

FINANCIAL ASSETS

Means of Payment and Other Deposits

Cash held by the public is cash in
Israeli currency in circulation, less cash kept
in commercial banks and credit cooperative
societies.

Current accounts are demand accounts
held by the public (less government accounts),
deposits of auxiliary companies of the banks
and deposits and bills payable.

Other accounts are ifxed term deposits,
deposits in approved saving schemes, and
short term current accounts in foreign cur
rency.

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 : summaries of banks' and credit
cooperative societies' balance sheets com
piled by the Bank of Israel.

Turnover of Current Accounts
The rate of yearly .turnover of current

accounts is calculated on the basis of deposits
in Israeli currency in commercial 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 :

rate of turnover = debits to accounts
total accounts

Source : until 1954  Examiner of
Banks, Ministry of Finance; from 1954
Bank of Israel.

Credit Balances by and Through Banking
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 banking
institutions (Table IX/4) and by destina
tion, i.e., the economic branch of the
recipients of loans (for banking institutions
only Table IX/6).

The distribution by destination was car
ried out by the banking institutions.

The principles of the distribution are
different in each institution and in each year,
which implies caution on using the data.

Source : Monthly Statistics of Banking
Institutions and Bank Credit, Bank of Israel.

Financial Assets Held by the Public

Assets in foreign currency include assets
in the Bank of Israel and in the banking
institutions.

Credit from the Bank of Israel includes
credit to the Government, secondary dis
counting of bills and loans and transactions
on the open market.

Credit from banking institutions inclu
des credit to the Government in Israeli cur
rency and credit to the public (incl. trading
of bills) in Israeli and foreign currency.

Source : Bank of Israel report.

Rate of Exchange of the Israel Pound

The data in the table do not include
additional raves created by the granting of
oiffcial premiums for foreign currency in
various transactions.

Free and Black Market Exchange Rates
for U.S. Dollar and Gold

The data are taken from various un
ofifcial sources  the daily press and pro
fessional journals. The reliability of these
sources is therefore relatively limited.

)93(



modity or because of lack of information
on foreign trade data  the prices and
pirce indexes of goods, as published at
the sources abroad, serve as indicators
for the changes in prices.
The price indices are computed accord

ing to the weights of the current period,
whereas the quantity indices are obtained
by the division of the value indices by
the volume indices.
The indices are computed on the base

of the previous year, and are chained

and presented on the base 1968=100.
A full description of the method and
coverage of the indexes is given in Annex
B of the Statistical Bulletin of Israel,
Foreign Trade, 1963, No. 8.

SURVEY OF IMPORT DESTINATIONS

Main ifndings of the survey were pub
lished in :

Abstract 21,1970 pp. 230233;
Abstract 22, 1971 pp. 240243;
Abstract 23,1972 pp.21&219.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(5) Israel's Foreign Trade (1951)
(23) Israel's Foreign Trade (1952 and

1953)
(76) Israel's Foreign Trade (1957)
(88) Israel's Foreign Trade (1958)
(99) Israel's Foreign Trade (1959)

(109) Israel's Foreign Trade (1959) (by
Countries and Commodities)

(114) Israel's Foreign Trade (1960)
(124) Israel's Foreign Trade (1960) (by

Countries and Commodities)
(126) Israel's Foreign Trade (1961)
(132) Israel's Foreign Trade (1961) (by

Countries and Commodities)
(139) Israel's Foreign Trade, PartI )1962(

 General Summary
(140) Israel's Foreign Trade, Part II (1962)

 Imports and Exports Commodities
(142) Israel's Foreign Trade, Part III (1962)

 Countries by Commodities
(143) Israel's Foreign Trade, Part IV (1962)

 Main Commodities, by Country
(160) Israel's Foreign Trade, Part I (1963)

 Genreal Summary : Exports and
Imports by Commodity

(161) Israel's Foreign Trade, Part II (1963)
. Country by Commodity : Main
Commodities by Country

(183) Israel's Foreign Trade, Part I (1964)
 General Summary: Exports and
Imports by Commodity

(184) Israel's Foreign Trade, Part II (1964)
 Country by Commodity : Main
Commodities by Country

(201) Israel's Foreign Trade, Part I (1965)
 General Summary; Imports and Ex
ports, by Commodities

(202) Israel's Foreign Trade, Part II (1965)
Exports

(203) Israel's Foreign Trade, Part III (1965)
 Imports

)230(

)231(

)232(

)250(

)251(

)252(

)277(

)278(

)279(

)307(
)347(

)390(

)433(

)463(

Israel's Foreign Trade, Part I (1966)
 General Summary; Imports and
Exports, by Commodities
Israel's Foreign Trade, Part II (1966)
 Imports
Israel's Foreign Trade, Patr III (1966)
.■ Exports
Israel's Foreign Trade, Part I, Gen
eral Summary Imports  Commodity
by Country (1967)
Israel's Foreign Trade, Part II 
Imports, Country by Commodity
(1967)
Israel's Foreign Trade, Part Ill 
Exports (1967)
Israel's Foreign Trade, Part I 
General Summary (1968)
Israel's Foreign Trade, Part Ill 
Imports (1968)
Israel's Foreign Trade, Part Ill 
Exports (1968) .

Israel's Foreign Trade (1969)
Israel's Foreign Trade  General
Summaries (1970)
Israel's Foreign Trade  General Sum
maries (1971)
Israel's Foreign Trade  General Sum
mary (1972)
Israel's Foreign Trade  General
Summary (1973(

TECHNICAL SERIES

(6) Israel's Foreign Trade (by Countries
and Commodities) (1958)

(16) Catalogue of Export Commodities
(25) Classiifcation of Export Commodities
(39) Analysis of Seasonality and Trends

in Statistical Series (3 vols.(
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11. Data included i.a., in the "total "1נ0ק111נ
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.

12. 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 ;
ifgures on bunkers, other commodities
)such as food), ballast and dunnage sup
plied to Israeli ships and aircraft abroad;
currency of legal tender (items
72.01.1000 and 72.01.2000 of the
Customs Tariff) imported.

EXPORTS

13. Since November, 1962, the date of
statistical registration of exports is the
date of the customs authorities' approv
ing the export entries. Previously, the
export registration date was fixed ac
cording to the date of submitting the ex
port entires by the exporter to the Cust
oms Authorities.

14. "Gross Exports" are deifned as the gross
outlfow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
origin which have been altered in
form and/or enhanced in value by fur
ther manufacture in Israel. This value
does not include exports of goods from
Israel to the Administered Territories;
its estimated value for 1972 is about
$ 137 million and about $ 189 million
for 1973.

15. "Net Total Exports" are "Gross Ex
ports" less returned exports. "Returned
Exports" are composed of shipments re
turned from abroad (without futrher
processing), which had previously been ex
ported .Unless otherwise stated, the data
for "Exports" refer to "Gross Exports"
i.e., exports without the deduction of
"returned exports".

16. Since a considerable part of the exports
of agricultural produce is generally car
ired out on a consignment basiSj their
value declared to the Customs' Author
ities does not 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 statistical data. Figures on
exports of citrus fruit and eggs until
1972, as presented in this Abstract, have
been corrected. Slight corrections may
be made in the 1973 ifgures on export
of citrus.

17. Total exports include, i.a. :
personal effects which were exported by
emigrants who left 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.

18. Total exports do not include :
shipments of motors and parts of air
craft by local ifrms to their branches or
representatives abroad.
shipments of goods which were imported
before but were returned for purposes
of exchange, repairs, etc. These ship
ments appear under the heading "Re
turned Imports".

SOURCES

19. The sources of the data are the forms
submitted to the customs authorities by im
porters or exporters or their agents.

In special cases, data are deirved from
administrative summaires made by various
institutions which concentrate the foreign
trade commodity groups.

METHODS OF COMPUTATION

INDICES OF PRICE AND VOLUME

These price indices are computed as
the average value of imports and exports.
Whenever the change in the average
value of commodities cannot represent
the change in the price of the com
modity either because of lack of homo
geneity in the deifnition of the com
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balance of payments to deifnitions by the
deduction of some transactions from foreign
trade, such as personal belongings of diplom
ats and tourists, trade samples, gold, leased
equipment, movies etc. and also by the de
duction of local expenses from the import
value. After such adjustments the import
value of goods on f.o.b. base amounted to
$1,765 million in 1972 and $2,661 million
in 1973. Exports after adjustment amounted
to $ 1,083 million in 1972 and $ 1,364 million
in 1973.

CLAS SIFICATION OF COUNTRIES

Country of purchase : the country from
which the invoice for the goods imported to
Israel was sent.

Country of destination : the country to
which the invoice for the goods exported
from Israel was sent.

IMPORTS

7. Imports are recorded according to the
special system, being the total of im
ports passing directly through the customs
(including those for exchange and re
pair), plus withdrawals from bonded

 warehouses; in'other words, goods are
,considered imported when they are re
leased by . the Customs Authoriites which
release determines the date of import.
If goods were released against deposit
before the final settlement of accounts,
.import value and quantity are given ac
cording to the date of actual release by
the Customs Authorities. If, at the date

. of the ifnal settlement of accounts by
the Customs Authorities, it was revealed
that the value, quantity or other de

. tails connected with the imports of the
goo'ds did not agree with those recorded
at the date of their actual release, the
ifgures were generally corrected at
the end of the year. The import ifgures
for 1972 published in Abstract No. 24
have been corrected in this Abstract for
all shipments released against deposit
at the time of import whose ifnal ac
counts were settled duirng 1973. Import
ifgures for 1973 have been corrected for
those shipments which have been re
leased against deposit and which were
settled until 31X11 1973. Deposits paid
in 1973 which have not been liquidated,
were registered by the estimation of

value, quantity and other details made
by the Customs Authorities at the time
of release.

8. 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 Stirp

. and North Sinai). The estimated value
of these imports amounted to about $41
million in 1972 and about $68 million
in 1973.

9. "Total net imports" refer to the lfow of
commodities imported after the deduc
tion of returned imports. Unless other
wise stated, the data for "imports" refer
to "gross imports", i.e. imports without
deduction of "returned imports." Re
turned imports are those shipments re
turned abroad after previously having
been imported to Israel.

10. "Average Payment of Importer per One
Dollar" (Table VIII/12) means the total
expenses of the importer on imports in
IL. (i.e. the c.i.f. import value in IL. and
all import taxes) divided by the value of
imports in U.S. Dollars. Therefore, this
average relfects both the changes in the
.scope oi[ taxes. and in composition of
imported goods. Taxes on imports in
elude : 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 sub
sidies) connected with imports. The funds
are of two kinds :

(a) in a case where the Government
imports goods and resells them on the
domestic market, the difference between
the purchase price abroad and the sales
price on the domestic market is in the
formof due (positive difference) or sub
sidy (negative difference) ;

(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 importers to the customs,
which were settled until 31 XII 1973 (see
.$ 7(.
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

THE INVESTIGATED POPULATION

The Foreign Trade Data appeairng in
this chapter deal with Israel's trade with
overseas countries.

Import and export data do not include
the trade with the Administered Territories
(Judaea and Samaria, the Gaza Strip and
North Sinai, and the Golan Heights). Those
data being only rough estimates, and lacking
adequate details, they are relfected only in
the ifgures of Table VIII/1 Balance of
Foreign Trade (see § 8 and 15 below), and
Chapter XXVI.

The data in this Abstract do not in
elude transfers at Israeli Customs of im
ported 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 pub
lished according to two classifications of com
modities : The Standard International Trade
Classiifcation (S.I.T.C. Revised) i and The
Brussels International Nomenclature (B.T.N.)2.
1. The S.I.T.C. classification provides ag

gregates suitable for economic analysis
(e.g. food, raw materials, chemicals,
machinery and transport equipment) and
according to the groups of commodities
by stage of fabrication and by branch
of origin. In this abstract, imports and
exports have been presented by S.I.T.C.
sections and divisions (aggregates by one
digit and two digits).

2. A different classiifcation is provided by

the B.T.N. In this nomenclature, com
modities are grouped according to the
nature of the material of which they are
made. The B.T.N. classiifcation of im
port commoditiesin. Israel's foreign trade
statistics is presented in accordance with
the present Israel Customs TarifF 3, which
is based on the B.T.N., with adaptation
to the Israel trade. The classiifcation
of export commodities in Israel's statist

ics has been given in accordance with
the Classiifcation of Export Commodi
ties 4, which includes the subdivision of
the main chapters of the B.T.N. adapt
ed to the requirements of Israel's ex
ports.
Detailed data on Israel's Foreign Trade

in 1970 in comparison with previous years
including imports and exports by the B.T.N.
classiifcation, by commodities and countries,
were published in the Bureau's Special Series
No. 463 and in the Quarterly Supplement
to the Monthly Foreign Trade Statistics, No.
4, I XII 1973, Part I  Imports and Part
II  Exports (see list at the end of the
chapter.)
3. Import data are also classiifed by eco

nomic destination. In this classiifcation,
import items are divided according to
the first destination of the commodities.
The ultimate economic purpose of some
imported goods differs from their initial
destination. Unmanufactured and semi
manufactured 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 ac
cordance with the Customs Tariff) the
weight of inner receptacles was included.

5. Values are given in U.S. dollars.
6. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance

and freight), in certain cases also in
eluding cost of wharfage and porterage
(customs value). These local costs which
were included in the import value,
amounted to $34.6 million in 1973 and
$53.1 million in 1973. Exports are valu
ed /.0.6. (free on board), before deduct
ion 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

1 Standard International Trade Classification, United Nations Oiffce, Revised, New York, 1961.
2 Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff, Customs Cooperation Council, Brussels, 1955.
3 Customs Tariff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
4 Classification of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance 

Customs and Excise Dept. No. 423 Jerusalem, 1972.
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financial demands whose time of payment
is up to one year are regarded as short term.

The monetary institutions sector relfects
the transactions executed by the central bank
and commercial banks. They include the
change in foreign currency balances and
clearing agreements, 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

transactions between Israel and some groups
of countries, as follows :
a. U.S.A and Canada  incl. Alaska,

Hawaii and the Panama Canal Area.
b. The Sterling area, including the fol

lowing countries : Iceland, Ireland, the Unit
ed Kingdom, The British Commonwealth,
British Overseas territories, and other count
ries of the Sterling area.
c. The OECD area, including the fol

lowing countries : Austria, Belgium, Den
mark, Finland, France, Greece, Italy, Japan,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal,
Spain, Sweden, Switzerland, West Germany,
Turkey andxountries connected with them:
colonies or former colonies. This group does
not include countries which have been in
eluded in other groups, such as U.S.A., the
U.K., etc.
d. The Soviet area, including the fol

lowing countries : Albania, Bulgaria,Czecho
Slovakia, East Germany, Hungaria, Mongolia,
North Korea, North Vietnam, Poland, Rum
ania, Socialist China and U.S.S.R.

e. Other and unallocated area, including
the international institutions (e.g., the U.N.,
I.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 deduction of foreigners' deposits in

Israel. These assets constitute the total freely
usable balances, which derive from the econ
omy's various sources, one of the most im
portant being the deposits of foreigners in
Israel, as shown in Table VII/5.

GOVERNMENT DEBTS IN FOREIGN
CURRENCY

Liabilities in foreign currency are divid
ed by economic sectors, government sector
and private sector. The liabilities of the
government sector refer to direct liabilities
of the government. Liabilities of the private
sector include government guaranteed loans,
government guaranteed loans for converting
IL. into foreign currency and loans not
guaranteed by the treasury.

Data do not include liabilities repayable
in IL., debentures issued by private com
panies abroad and Israeli bonds which have
been bought by foreigners. Loans are also
divided by term of repayment ; short term
loans up to one year, intermediate term
loans up to ifve years and long term loans
 more than ifve years.

The changes between the balances at
the beginning and the end of the year do
not represent the increase in the foreign debt
in that year as recorded in the Balance of
Payments. Some of the additions between
end December 1972 and end December 1973
derive, e. g., from debts from years pre
ceding 1973 and registered in the 1973
report.
SOURCES

Data included in the Balance of Pay
ments statistics are based on centralized re.
ports of government ofifces, and on material
received from all those who deal in economic
transactions with foreign factors. The hetero
geneity in reports obtained from various
factors, and delays in closing ifnancial ac
counts and balances, sometimes call for estim
a ting some items in order to publish the re
port at ifxed times. Consequently, any com
pilation of balance of payments data, under
goes checking and correction after publica
tion : hence the changes which are some
times made in the reports.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES (89) Balance of Payments of Israel (1957;

1958)
(71) Estimate of Israel's Balance of Pay (365) Israel's Balance of Payments (1952

ments (1956; 1957) 1970(
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(1)* Israel's Economy in 1950
(29)**Provisional Estimates of Israel's Na

tional Income(19521953)'
(44)** Provisional Estimates of Israel's Na

tional Expenditure (19521953)
(57)** Israel's National Income

(1950 1954)
(74)** Israel's National Expenditure

(19501954)
(104)* Income and Expenditure of Local

Authorities (1957/581958/59)
(151) Receipts and Expenditure of Local

Authoirties (1959/601961/62)
(153) Israel's National Income and Ex

penditure (19501962(

)165( National Income Originating in Isra
el's Agriculture (19521963)

(235) Receipts and Expenditure of Local
Authorities (1962/631964/65)

(314) Israel's National Income and Expend
iture (19501968)

(380) Inputoutput Tables (1968/69) .

(471) Inputoutput Tables (1968/69)

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS

(2) Classiifcation of Economic Branches

TECHNICAL SERIES

(1)** Survey of Israel's Economy (1951(

CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 1

The balance of payments report is com
piled on the rules deifned by the International
Monetary Fund. The balance of payments
is deifned as a systematic record of all eco
nomic transactions carried out in a given
period between the domestic economy and
the rest of the world.

Data since 1967 include evaluations of
economic transactions between Israelis and
residents of the Administered Territories.

The balance of payments report consists
of three main sections : balance of goods
and services, transfer payments and capital
movemsnts.

ACCOUNTS OF GOODS AND SERVICES
This account summarizes the revenue

and expenditure connected with the transfer
of ownership of goods (imports, exports), and
revenue and expenditure connected with the
rendering of services (transport, insurance,
foreign travel, interest payments, proifts and
dividends, government agencies and other
unspeciifed services). Imports and exports have
!been listed on a /.0.6. basis, i.e. data on foreign
trade do not include expenditure on transport,
' loading and insurance. Revenue and expendit

ure on these services are included under
separate headings called "transport and in
surance of goods". The account of goods
and services up to 1957 is given in the tables
on c.i.f. basis, and on /.0.6. basis since 1958.

TRANSFER PAYMENTS
This account includes transfers which

do not require any reciprocal cammitment.
The unilateral transfers are divided into trans
fers by private bodies and those by Govern
ment bodies. In the former, further dif
ferentiation must be made between transfers
by institutions and those by other private
bodies.

CAPITAL ACCOUNT
This account relfects the changes in the

country's international creditordebtor posi
tion. The capital accounts : private, govern
mental, monetary, and other institutions, are
given separately.

The pirvate sector relfects the scope and
composition of ifnancial transactions by priv
ate factors. The government sector includes
capital transactions executed by the Govern
ment. Loans whose time of repayment is over
a year are regarded as long term, while

* Hebrew only. ** In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
.1 More detailed definitions and explanations see in Special Publication no. 365.
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DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Table VI/12. 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 producers' prices, i.e., including subsidies
but not including expenses on taxes, market
ing and transportation.

The branches in the table are according
to the previous classiifcation (1961).

Direct coefficients in Table VI/13 are
based on Table VI/12, the total of each
column (representing the output of a branch)
is \Wla and shows the composition of direct
expenditure (hence the term direct coefficient)
involved in the production of an output unit
in each of the economy's branches.

Inverse matrixes in Table VI/13 derive
from the upper panel of the table by inversing
the matrixes and make possible the calculation
of the needed outputs from each branch of
the economy, both directly and indirectly
(hence the term inverse matrix), in order to
obtain a basket of ifnal products.

Table VI/14 was calculated on Table
VI/13 and shows the share of the primary
inputs in each ifnal product unit of each
branch.:

SOURCES

Data were obtained from various re
searches and from current statistics which
had been carried out in the Central Bureau
of Statistics.

The agricultural branch. Data on out
put and input were based chiefly on the
Bureau's agricultural statistics series, after
adjustment to the year of research (budget
year).

Industrial branches. The main source of
the data is the Bureau's Survey of Industry
and Crafts for 1968/69, which included de
tailed 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 the Water Authority Commission, on the
branch's output and on the types of expend
iture.

Construction branch. The output estim
ate 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 (trucls,
taxis).

Trade and services branch. Estimates on
output and details of input were based on
the 1968/69 trade survey, establishments' re
ports, surveys of eating and dirnking services
1967/68, index of input prices in hotels
1968/69 as wellas 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

nonproift institutions.
GeneralGovernmentconsumption : ac

cording to reports of the Accountant General,
the national institutions and the local au
thorities. Expenditure items were classiifed
by origin according to the description of the
item.

Exports were based on foreign trade and
balance of payment data.

Capital formation : from research data
on imports, the 1968/69 industry and crafts
survey and national accounts data.

Taxes and subsidies. The classiifcation by
oirgin branches and destination was carried
out according to the Accountant General's
reports, the Ministry of Commerce and In
dustry, the 1968/69 survey of industry and
customs arid excise data.

Price margins of transportation and
marketing. Estimates are based on evalua
tions of the Bank of Israel.

Wages include allocations for self
employed.

More detailed data as well as explana
tions, sources, methods and deifnitions have
been published in a preliminary publication,
ifnal data will appear in due course (see
list below(.
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Private consumption estimates at ifxed
prices were obtained either directly using
data on quantities and base year prices or
indirectly by adjustment of values by the
corresponding price index.

In the public sector, quantitative changes
in salaries and wages were estimated ac
cording 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 prices was based on the building
cost index and equipment prices in Israel
and in the principal import countries.

National Income. The total national in
come is estimated by the summation of the
income (net product) derived from each of
the industrial branches.

In all branches except agriculture, the
income accrued is obtained directly from the
gum of payments to production factors, i.e.
payment of wages and salaries, interest
charges, rent and lease fees and net profits. In.
agriculture, the total income accrued is ob
tainel by deducting the estimated value of
input from the estimated value of agricultural
produce. Separate estimates are also drawn
up for wages, interest charges and rent, so

that the net proift component isthe balance
left after deducting these payments from the
total estimated income derived from agri
tulture.

Inventory adjustment. The estimates of
net proift in the various branches were calc
ulated in. some branches in accordance with
methods of inventory evaluation employed by
the establishments, thus including both
capital gains or losses caused by charges
in prices. The net amount of proifts or losses
is deducted in the inventory adjustment item,
for the entire country.

Depreciation adjustment : adjustment for
the difference between depreciation estimates
based on balancesheet data and estimates
at replacement cost.

Revised estimates. The estimates for the
last two years have been revised, as compared
with the previous Statistical Abstract due
mainly to revision of data. Besides, estimates
of private consumption of industrial products
and services for 1964 1967 were revised.
Since estimates for the preceding years were

not revised, two estimates are shown for
1964, which serves as base year; In some of
these items, the previous estimates had been
based on the family expenditure survey of
1963/64, which covered urban employees'
families only and evaluations of the consump
tion of the remainder. These estimates were
extrapolated on the base of changes in
the revenue of the corresponding industrial
branches or on the base of similar consump
tion items. In the present accounts, these
items were revised according to the ifndings
of the survey of family expenditure of 1968/
69, which included all urban families. Chang
es were also made in the method of extrapola
tion, as a result of a more detailed division
of consumer goods and exports by character
istic industry. This division enables :

1. Extrapolation according to the
changes in the revenue of more
detailed industries ;

2. An estimate of higher reliability of
the distribution of the revenue of
the respective production industries
among the various uses (private
consumption, exports, etc.).

The Yom Kippur War. During the ifnal
quarter of 1973, the economic activity of the
civilian economy slowed down considerably
and military activity increased. In this period,
economic developments differed from the
months preceding the war. In order to en
able ah analysis of economic developments
till the war, data are also presented for IIX
1973 as compared with the corresponding
period of 1972.

INPUT OUTPUT

Tables VI/12 VI/14 present concise pre
liminary results (at a level of 12 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.
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SOURCES OF DATA AND METHODS Of
COMPUTATION

The national product' has been estimat
ed by two principal methods : the "national
expenditure" and the "national income"
method. According to the ifrst method, the
national product is obtained by the addition
of the expenditure on consumption and capit
al formation, and the total value of ifnished
goods and services exported, after deduction
of the value of goods and services imported.
By the second, the "national income" is ob
tained as the sum of factor payments, i. e.
salaries and wages and returns to capital,
e. g., proifts, interest payments and rents.

Theoretically, the two methods  the
"national income" and the "national ex
penditure"  should, after deduction
of the net indirect taxes and deprecia
tion, yield identical results. In practice, how
ever, the two estimates show certain dis
crepancies, due to the different statistical
series underlying each approach and the dif
ferent methods used. The difference ap
pears in the summary tables under
"errors and omissions" on the side of nation
al income.

National Expenditure
Private consumption expenditure. Food

consumption is estimated on the basis of
data on marketing of agricultural produce,
production and marketing data of food
products, and their corresponding prices. The
expenditure on industrial products (except
foodstuffs) is estimated mainly on the basis
of "purchase tax" records, industrial pro
duction statements and foreign trade sta
tistics.

Housing consumption is based on the
increase in' the building area for housing
purposes, and in the price of housing ser
vices.

The value of services of nonproift in
stitutions is estimated on the basis of data
on wages and salaries and other current
expenditures, which are obtained from
questionnaires addressed to the institution
or from ifnancial statements.

General government consumption ex
penditure is estimated on the basis of act

ivity 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 consumption expenditure of the local
authorities and national institutions is estim
ated on the basis of ifnancial statements and
budget proposals. More details, are given
in No. 153 of the Special Series (see list at
end of chapter).

Gross capital formation. The estimate
is based mainly on :

a. import data on capital assets, such as
machinery, equipment and live
stock ;

b. reports on industrial production
showing quantities and value;

c. quarterly estimates on beginning and
completions of buildings;

d. ifnancial data on residential building
carried out by the Ministry of Hous
ing;

e. data obtained from government
ofifces, public institutions and
various major enterprises on the
extent of their investments■ in the
course of the year ;

f. quantitative data and prices of in
vestment assets in agriculture.

National expenditure on education and
health is given in Chapters XXII and XXIII,
respectively.

Constant price estimates. Expenditure
for 1968 1973 was calculated for each item
at 1970 prices and the total was obtained
as the sum of these items. The estimates for
19501967 at 1970 prices were calculated
for each group of expenditure and for the
total. expenditure . for 1950 1959, on the
bases of quantitative changes at 1955 prices,
and for 1960 1967  on the basis of
quantitative changes at 1964 prices. Con
5equently, total expenditure for these years
in the tables is not identical with the total
of the expenditure groups.

As a result of weighting the estimates
at base year prices, quantitative changes be
tween the years may differ from■ the changes
based on weighting at prices of the previous
years or the current year.
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world less sales of goods and services to en
terprises and households. Expenditure of a
capital nature for national defence is treated
as consumption expenditure while all ex
penditure on capital formation for civil pur
poses is included in gross domestic capital
formation.

Gross domestic capital formation is the
gross value of assets accruing to the national
capital reserve and includes the expenditure
on acquisition of ifxed assets and physical
changes in stocks.

Gross domestic capital formation in fixed
assets is the value of purchases and own
account construction of ifxed assets (civilian
construction and works, machinery and eq
uipment) by enterprises, private nonproift
institutions and general government. Capital
formation in buildings and equipment is in
eluded only if located within the borders of
Israel.

Changes in stocks is the value of the
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
inventories of ifnished goods held by enter
prises and in stores of general government.
Capital gains or losses, caused by price
lfuctuations, are eliminated from changes in
stocks.

Exports of goods and services:
the value of the goods and services
sold to the rest of the world. These goods
and services compirse merchandise (valued
f.o.b.) and transportation, insurance and other
nonfactor services; they do not include in
come of Israeli factors from their activity
abroad.

Imports of goods and services: includes
the value of goods and services purchased
from abroad (c.i.f.); they do not include
payments to foreign production factors.

Net factor payments to abroad : invest
ment income, such as rent, interest, dividends
and proifts of direct investment enterprises,
earnings of residents working abroad and
other income earned abroad by Israeli re
sidents, less the corresponding factor income
payments made to abroad.

The deifnitions of the imports and exports
components are generally identical with the
deifnitions of the I. M. F. 1.

Since June 1967 the estimates cover :

1. the economic activity of East Jerusalem
and 2. the transactions between Israel and
the Administered Territories. The estimation
of these activities is very crude, because of
lack of sufifcient data.

Classification of product in the national
accounts. In the estimates for 1968 and
onwards, the classiifcation of the product is
based on the standard industiral classiifcation
1970.

It must be pointed out that the classi
ifcation of the product in this chapter dif
fers in some cases from the standard classi
ifcation.

Agriculture. In the National Accounts,
the agricultural product is the dilfference be
tween agricultural output and input, based
on estimates of goods and services classiifed
as agricultural produce. In the Standard
Classiifcation, however, the unit of classiif
cation is the establishment according to its
principal activity 2.

Ownership of dwellings. The national
product includes a special item, "ownership
of dwellings", which does not exist in the
Standard Classiifcation. This item comprises
income deriving from dwelling services, and
includes net rent actually paid as well as
imputed rent due from owner occupied and
rented dwellings whose tenants can obtain
keymoney upon leaving.

Public and community services. This
section of the standard classiifcation comp
rises all public and community services, both
those supplied by general government and
those supplied on a proift basis. In the clas
siifcation of product, this section includes
only government, local authorities, national
institutions and nonproift institutions. Serv
ices such as education and health, if supplied
on proift basis, are included in personal and
other services.

1 Balance of Payments Manual International Monetary Fund, Third Edition, July 1961, Washington D. C.
2 Qibbuzim are not generally considered as a single classification unit, but are divided according to

activiites, e. g. industry.
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
(60) Immigration to Israel (1948 1953).

The Falk Project for Economic Re
search in Isrel.

(308) Immigration to Israel (19661968)
(335) Immigration to Israel (1969)
(349) Immigration to Israel (1970)
(350) Survey on Absorption of Students from

Abroad
(381) Survey on Absorption of Immigrants

(1969/70)  Two Months after Ar
irval

(391) Immigration to Israel (1971)
(402) Survey on Absorption of Students from

Abroad (1969/70) Second Interwiew

)415( Survey of Absorption of Immigrants
(1969/70) (One year after Immigra
tion)

(416) Immigration to Israel (19481972)
(456) Survey on Absorption of Students

from Abroad (1969/70)  Third In
terview

(459) Survey of Absorption of Immigrants
(1969/70  Two Years after Arrival

TECHNICAL SERIES

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(

CHAPTER VI. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS 1

Gross national product at market prices2
is the market value of the product, before
deduction of provisions for the consumption
of ifxed capital, attributable to the factors
of production supplied by normal residents
of the country. It is identically equal to the
sum of consumption expenditure and gross
domestic capital formation, private and pub
lie, and net exports of goods and services (in
eluding 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 received from abroad.

Net national product at factor cost is
the value at factor cost, after deduction of
provisions for the consumption of ifxed capit
al, attributable to the factors of production
supplied by normal residents of the country.
It is indentically equal to the national in
come.

. National income is the sum of the in
comes accruing to factors of production sup

plied by normal residents of the country
before deduction of direct taxes.

Within the product and national in
001116 estimates, all payments and receipts of
interest of general government and the non
proift institutions are considered as transfers.

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 of goods, ir
respective of their durability, are entered
with the exception of land and buildings.

General government consumption ex
penditure represents the current expenditure
on goods and services of the institutions of
the public sector, i.e. government and local
authorities (incl. religious councils and muni
cipal expenses of moshavim and qibbuzim)
and national institutions (local expenditure
of the Jewish Agency, and Jewish National
Fund). It includes compensation of em
ployees and purchases of general government
from enterprises and from the rest of the

1 Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Seires F,
No. 2, Rev. 2, New York 1964.

2 The deifnition of product at market prices differs from the U.N. deifnition in that the latter includes
neither taxes nor subsidies on imports and exports.
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ing to month of arrival, type of immigrants
and last country of residence.

For processing purposes, 4 monthly
samples are merged and thus 3 seires are
obtained yearly, each series containing about
450 immigrants and potential immigrants.

Response (excluding death and emigra
tion) has been about 9090. In most cases, non
response derives from dififculties in locating
the immigrant.

The survey being based on a sample of
immigrants, the data thus obtained are in
lfated so as to represent the entire immigrant
population.

On the method of computing the estim
ates see "Survey of Immigrant Absorption,
SeptemberDecember 1969", in ; Supplement
to the Monthly Bulletin of Statistics No. 7,
1971, and also Special Publication No. 381
(see list below).

In each stage the data on the immi
grants' age relate to the age at immigration.

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 pre
academic studies (see Chapter XXII  Edu
cation) in 1969/70 and 1970/71 and who
arrived in Israel since 1 I 1969.

The survey includes a few years' follow
up of two panels of foreign students. The
ifrst panel included students who began their
studies in Israel in the 1969/70 school
year. 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 present ifndings of the
ifrst, second, third and fourth investigation
of the ifrst panel, and of the first, second
and third investigations of the second panel.

Of each panel's population, a 2096
sample was drawn and was interviewed in
May 1970, May 1971,May 1972 and May
1973 and the sampled students of the second
panel were interviewed in May 1971, in
May 1972 and in May 1973 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 charac
teristics of each student in the sample by the
number of cases he represented, i.e. an in
lfating factor. This factor was calculated
separately for each academic institution.

Types of studies and student administra
tion. 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 require
ments 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. 1.

Besides, there is a special oneyear stud
ying programme, which is destined for stu
dents from U.S.A. and Canada. These stu
dents are following regular studies in their
countries, during which they 00110 to Israel
for one year where they attend various cour
ses, generally in English. These studies are
accepted by the institutions in which they
study abroad as part of the curriculum.

Students from abroad with an immigrant
or potential immigrant visa, (see above  Im
migrants) are entitled to assistance from the
Student Administration of the Ministry for
Immigrant Absorption. The Student Adminis
tration grants these students scholarships for
tuition fees and living, whose amounts are
determined every year by the economic con
dition of each student, as well as assistance
for accommodation, usually in the univer
sities' students' quarters.

1420^ of the first panel took the regular study program during their ifrst year, 459^ 
preparatory year and 13^o  the oneyear program. Of the second panel, 35o/o took the regular study
program during their first year, W>/o  preparatory year and 2lo/o the oneyear program.
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CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

Deifnitions, explanations and sources 
see Chapter IV Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

In all migration tables, Europe 
America include Oceania.

Age in immigration tables was computed
according to the difference between the year
of birth and the year of entering the country,
without considering the months of birth or of
entrance; consequently, age refers to the end
of the year in which the immigrant arrived in
Israel.

Table V/l also includes "illegal immi
grants" and all tourists who remained in the
country during the Mandatory period. "Ille
gal immigrants" are recorded according to
the year of arrival, whether registered by the
Mandate Authorities or not, according to the
year of registration as "tourists settling".

SURVEY OF IMMIGRANT ABSORPTION

The survey has been conducted since
November 1969 by the Central Bureau of
Statistics, with the collaboration of the Min
istry of Immigrant Absorption and the In
stitute for Social Research (the Institute for
Social Research participated until August
1972). Its aim is to survey the absorption of
immigrants during their ifrst 3 years in Israel.
For this purpose, a sample of immigrants is
interviewed 5 times during this period.

In order to follow the process of their
absorption, several items are investigated re
gularly and others at speciifc interviews only.
The former relate to housing, work, command
of the Hebrew language and social absorp
tion. For each item, the immigrant's factual
situation is investigated as well as his re
action to it (degree of satisfaction, etc.).

The first interview (Stage A) takes place
1.52 months after the immigrant's arrival
in the country and the following items are
investigated :

Background before immigration : Jewish
background and education abroad ; motives
for immigration and anticipation of difE
culties in various ifelds; previous visits ; pre
parations for immigration ; knowledge of
Hebrew; level of schooling; employment, and
cultural habits abroad.

After immigration : satisfaction with ar
rangements upon arirval ; housing (general) ;

learning of Hebrew ; radio listening and news
paper reading; contact with various institu
tions ; social life and neighbourhood relations;
general acclimatization.

The second interview (Stage B) used to
take place 4 months later, or about 6 months
after arrival ; this stage was cancelled in
September 1972, and its results do not appear

. in this Abstract.

The third interview (Stage C) takes place
about a year after immigration. This time
the immigrants are also asked questions con
cerning income, ifnancing of housing and
householdequipment.

At the 2 ensuing interviews, 2 and 3
years after immigration, the immigrants are
also asked where they purchased their house
hold equipment, about visits abroad, whether
they had changed their status to that of im
migrant, etc.

Because of the immigrants' Hebrew
language limitations, the questionnaires are
translated into 13 languages in which inter
views are carried out. These are : Yiddish,
English, Georgian, Ladino, Mugrabbi, Marati,
Spanish, Arabic, Polish, Persian, French,
Rumanian and Russian.

The survey is conducted currently on a
monthly sample of above 110 immigrants
and potential immigrants, drawn from the
population of immigrants and potential im
migrants aged 18 and over who arrived in
Israel during that same month. As of Sept
ember 1971, about 5 immigrants representing
touirsts who settled in Israel as potential im
migrants within two months after arriving
in Israel, were added to the sample. The
sample is drawn from a list arranged accord
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RESIDENTS WHO LEFT ISRAEL AND DID NOT
RETURN WITHIN 4 YEARS

A column is presented in Table IV/3
on residents who left Israel and have not
returned within four years of their
departure. Actually, this is an average ab
sence of 4£ years, because the calculation
for those who had left in the year x shows
how many of them did not return till x+4
years expired.

For those who departed in 19701973 nad
did not return but whose absence amounted
to less than four years an estimate was com
piled. This estimate is based on a compar
ison of the percentage of persons who did
not return after 1,2, 3 years of those who
departed in 19701973 with those who had de
patred in previous years.

RESIDENTS STAYING ABROAD OVER TWO YEARS

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 matching,
"residents staying abroad" include also some
residents who had returned, but who could
not be identiifed for technical reasons. When
ever details in the form "Registration of
Emigrant" on country of birth and year of
immigration were missing, they were com
pleted wherever possible from the residents'
ifle of the Ministry of the Interior.

"Country of destination1' in Table IV/9
relates 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.

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 25O/O

sample, in 1962  from a 20^0 sample, and
since July, 1967, from a sample of5OX,
since August 1971 on a sample of 25"yo and
since January 1973 on a sample of 2CP/0■ Data
on tourists' stay in Israel are based on a
20o/o sample.

AGE OF TOURISTS ARRIVING

Some of the persons accompanying
tourists  children of wives . are register
ed in the head of family's passport. No speci
al form is iflled out for them and consequent
ly their age is not available. Children (about
15,400 in 1973) were added to the age group
014 and wives (about 11,000) were propor
tionally distributed between the age groups
15 and over.

TOURISTS DEPARTING
The stay of tourists in Israel was com

putcd according to the exact number of days,
between the exact dates of arrival and de
parture (day, month and year(.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(78) Israel Tourist Statistics (19481957)
(91) Israel Tourist Statistics (1958)

(105) Israel Tourist Statistics (1959)
(122) Israel Tourist Statistics (1960)
(133) Israel Tourist Statistics (1961)
(149) Israel Tourist Statistics (1962)
(163) Israel Tourist Statistics (1963)
(188) Israel Tourist Statistics (1964)
(206) Israel Tourist Statistics (1965)
(237) Israel Tourist Statistics (1966)
(254) Israel Tourist Statistics (1967)
(291) Israel Tourist Statistics (1968)
(308) Immigration to Israel (1968)
(319) Israel Tourist Statistics (1969)
(335) Immigration to Israel (1969)
(349) Immigration to Israel (1970)
(355) Tourism (1970)
(386) Tourism (1971)
(392) Immigration toIsrael (1971(

)416(

)428(
)434(
)457(
)464(

Immigration to Israel (19481972)
Part I
Tourism (1972)
Immigration to Israel (1972)
Immigration to Israel (1973)
Tourism (1973(

TECHNICAL SERIES

(15) Seasonality in Israel
(30) Seasonality and Trends in Israel

Tourism
(39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 Vols)

JOINT PUBLICATIONS WITH OTHER
INSTITUTIONS

Israel Tourist Statistics (19521955)
The Government Tourist Corporation
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Tourist who changed his status to poten
tial immigrant is a person who entered Israel
as a tourist, and duirng his stay in the
country, applied for, and received, the status
of a potential immigrant.

Immigrating citizens: children born to
Israeli citizens abroad.

Departing resident is a person perm
anently residing in Israel and proceeding
abroad for visits on business, as emissary
or for other purposes; also including emi
grants.

Residents staying abroad over two years
do not include diplomats, travellers on service
passports and ship and aircraft crews.

Temporary resident is a foreign national
entering Israel for a stayof over six months
for purposes of temporary work, study etc.

Tourist is a foreign national entering the
country on a touirst visa who is not an im
migrant or a temporary resident or a pass
enger in transit by plane; included also are
touirsts on cruising ships.

As of 1970, the tables include move
ments of residents and tourists to East
Jerusalem.

SOURCES'

Persons entering or leaving the country
must pass through one of the border check
posts. The main border crossing points are
the check posts of Haifa Port and Lod Air
port.

A questionnaire is iflled out by all
persons crossing die border and a daily re
port is compiled by all check posts on the
various categoires of persons entering or
leaving. Copies of the daily reports and of
the questionnaires are forwarded to the
Central Bureau of Statistics where they serve
as the base for the various migration series.

The total arriving and departing by
sea and air in this chapter differs somewhat
from that in Chapter XVIII  Transport and
Communication.

The data on immigrants and potential
immigrants entering the country are obtained,
like other information on migration, from
the Border Police. Data on visitors who as
sumed the status of immigrants or potential
immigrants are obtained from the distirct
Oiffces of Irnmigratioh and Registration of
the Ministry of the Inteiror.

The Border Police or the Ministry of
the Inteiror ifll out an "immigrant registra

tion questionnaire" for each immigrant or
potential immigrant, which includes the fol
lowing details: country of birth, place of
permanent residence abroad, nationality, date
of birth, sex, marital status, occupation ab
road and number of accompanying persons
to the head of family. These questionnaires
are the source for processing the data on the
immigrants' characteristics.

The length of stay abroad is calculated
according to the dates of exit and entry
appearing on the form of depatring and
returning resident.

Till 1969, immigrants included also im
migrating Israelis, and in the tables on status
in family they are included among die single.
As of 1970 data on immigrants do not in
elude immigrating citizens.

Further details on sources and deifni
tions may be seen in Immigration to Israel
19481972, Part /, No. 416 of the Special
Series.

METHODS OF COMPUTATION AND■

ESTIMATION

In all migration tables, EuropeAmerica
includes Oceania.

Age in migration tables was computed
according to the difference between the year
of birth and the year of passing the border,
without considering the months of birth or
of the passage.

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 departed and returned duirng the same
mondi. "One month"  residents having de
parted duirng 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,
month and year). For 1961 through 1968
the average stay abroad was based on an
interpolation between the exact values of
average stay obtained for 1960 and 1969
on consideirng the monthly numbers of de
parture and return in 1961 1968. The cal
culation for 1970 dirough 1973 is based on
the 1969 weights.
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Statistical Tables on Selected Infect(379)Diagnostic Statistics of Hospitalized'(169)
ious: Diseases (19651970)Patients (1961)
Vital. Statistics (1969 ;1970)(391)Cancer Mortality iri Israel (1958(174)
Causes of Death (1971)(407)1961)
Mortality among Adult Jews in Israel(409)Causes of Death (1963)(177)
(1950^1967)Diagnostic Statistics of Hospitalized(181)
Suicides and Attempted Suicides(422)Patients (1962)

(19681971)Causes of Death (1964)(191)
Diagnostic Statistics of Hospitalized(429)Marriages among Jews in Israel(194)
Patients (1969)(19471962)
Vital Statistics(431)Diagnostic Statistics of Hospitalized(204)

Patients (1963)
Causes of Death (1972)(440)Causes of Death (1965)(220)
Diagnostic Statistics of Hospitalized(443)Diagnostic Statistics of Hospitalized(226)
Patients (1970)Patients (1964)
Late Fetal Deaths and Infant Mort(453)Causes of Death (1966)(233)
ality (19501972)Statistical Tables on Selected Infect(246)

ioiis Diseases (19601965)
TECHNICAL PUBLICATIONSDiagnostic Statistics of Hospitalized(263)

Analysis of Seasonally and Trend's(39)Patients (1965)
in Statistical Series (3 vols:)Vital Statistics(1965;I966)(268)

Causes of Death (1967)(271)
CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961Suicides1 and Attempted Suicides■ in(282)
PUBLICATIONSIsrael (19601966)

Marriage and Fertility  Part I(26)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1966)

(287)

Marriage and Fertility  Part II(32)Diagnostic Statistics of Hospitalized(295)
Families in Israel  Part I(36)Patients. (1967)
Families in Israel  Part II(39)Causes of Death. (1968)(302<
Evaluation of the Census Data(40)Vital Statistics (1967;: 1968)(318)1
Main Data of the Census  Sum(42)Causes of Death (1969)(345)
mary (Part I  Tables and' Diagrams)Diagnostic statistics of Hospitalized(373)
Main Data of the Census Summary(43)Patients (1968)
(Part It  Maps)Causes of Death (1970)(374)

CHAPTER IV. MIGRATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Immigrant is a person entering the
country to take up permanent residence un
der The Law of Return or. under the Law
of Entrance.

Tourist who changed his status to im
migrant is a person who entered the country
on a touirst visa, and during his stay in the
country applied1 for, and received, the status
of an immigrant. Until 1968, this group was
called "tourist's settling" and included also
temporary residents who' changed their■ sta
tus to immigrants.

Potential immigrant is a person who en
tered the country on a visa. of a potential
immigrant! According to' the regulations of
the Ministry of the Interior valid since June
1969, a' potential immigrant is denned as "a
person, entitled' to an1 immigrant visa or an
immigrant certificate under the Law of
Return 1950 and intends to enter Israel and
to stay1 there for more than three months."

Movement of potential immigrants:
entrance ' of potential immigrants to Israel,
after their ifrst arrival.
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based on the Central Tuberculosis Card In
dex kept at the Department of Chronic
Diseases and Rehabilitation 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 supplied by the Ministry of Health. The
increase in the number of attempted suicides
is due, i.a., to the improved methods of
data collecting.

Detailed data on this subject appear
in the Special Series, Publications Nos. 115,
282 and 422, which presents data according
to the aforementioned cases for 1968 1971.
(See list at the end of the Introduction(.

Data on malaria are based on special
notiifcations which are followed up individu
ally, veriifed and completed by the Ministry
of Health before being released for publi
cation.

MALIGNANT NEOPLASMS

Data are compilled from the central re
gistration of cases which was introduced in
1960 on a countrywide scale. This cardifle
is operated by the Ministry of Health's Unit
of Chronic Diseases and Rehabilitation in
cooperation with the Anticancer League.

Data do not include malignant neo
plasms of the skin, but include benign neo
plasms of the nervous system. Data in the
table relate to the entire population.

HOSPITALIZED PATIENTS

The data on hospitalized patients are
based on patients' cards which the hospitals
complete for every patient who is released
from the hospital. These data cover all the
hospitals, excluding hospitals for mental
patients, institutions for mentally retarded
and for custodial care. Data in the table are
estimates of all hospitalized persons, calcul
ated according to a combined method of a
12.5X sample for frequent diagnoses and
100^0 for fare diagnoses.

For details see the list of publications
on the Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients at the end of the Introduction.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)9(
>14(*

: (ל1)
(47)
(49)

. (63)

. (75)

(79)
י >84)

. (86)
(95)

>100)

Causes of Death (1950) (107)
Physicians and Dentists in Israel
)19511952) : (110)
Causesof Death (19511952)
Causesof Death (19531954) (112>
Statistics of Hospitalization> y
)19501953)
Causes of Death (1955) . . (125)
Perinatal and Maternal Mortality in (1'28)
Israel, (19501954) .

Causes of Death (1956) '■■'" 1129)
Causes of Deaths (1957)
Statistics of Hospitalization (1954) (138)
Causes of Death (1958). \. ,. (154)
Statistics of Hospitalization
)19551956) . . (159)

Cancer Mortality in Israel (1950
1957)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1957)
Causes of Death (1959)
Suicides and Attempted Suicides
among Jews (19491959)
Causes of Death (1960)

Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1958)

Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1959)
Causes of Deafti (1961)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1960)
Causes of Death (1962)

* Hebrew only. .
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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 of
50^0 samples and in the other years from the
complete material.

The calculation of specific rates accord
ing to continent of birth, period of immi
gration and age of birth and marriage for
the years 1969 1972 are based on the popul
ation including potential immigrants  a
status existing since mid 1969. This is done
in order to give an adequate picture of the
relative frequency among immigrants "since
1965". But the gross rates of births and
marriages are based on the normal popula
tion data, which do not yet include poten
tial immigrants (those will be included in
population data based on the 1972 census).

The mother's age at births was com
puted by the same method used for marriages
presented above.

Life Tables
. The life tables were computed on the

basis of the age structure of deceased persons
and of the living population. The various
values in the Life Tables are calculated from
the age and sex speciifc mortality rates 
mx (the number of deaths at a certain age
divided by the average population of that
age). This method is based on the assumption
that the mortality rates for each age and sex
group of the population in a given year will
remain constant.

The following values were calculated
from the Life Tables :

Ix  the number of survivors per 1,000
births for specified ages,

q* = the probability of a person at the
beginning of a certain age group dying be
fore 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 complete the Life Table
for nonJews, the number of deaths of non
Jewish infants, known from current statistics,
was somewhat increased on the basis of in
vestigations carried out on this topic. For
the other age groups the existent data were
used.

For deadis, where the exact age of in
fants is important, the age is computed from
the dates of birth and death indicated on

the death certiifcate. If only the year of
birth is indicated, it is assumed that the
birth took place on July 1st of that year.

Causes of Death
The death notiifcation form which, in

addition to demographic data on the de
ceased, contains a medical certiifcate specify
ing 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 Classification of Diseases, In
juries and Causes of Death (Eighth Revision)
and were tabulated according to the "In
ternational Abbreviated List B" which con
tains 50 sections (Tables 111/40 and 111/41).
The Eighth Revision of the Classiifcation
was introduced in 1969.

For the previous years the rates were
recalculated (in Table 111/39) by using the
"comparison factor" which was based on ta
bulations by both classiifcations in the years
19691971.

MORBIDITY

INFECTIOUS DISEASES

The data are based on physicians' noti
ifcations of cases of infectious diseases which
must be reported according to the law to the
SubDistrict Health Ofifces. Notiifcation is
however incomplete, the degree of complete
ness varying with the severity of the disease
and the possibility of inspection. Data on
venereal diseases, tuberculosis and malaria
are not included in this summary. However,
the data on tuberculosis and malaria appear
in separate tables.

The data for 1972 are provisional and
relate also to nonJews including those in
East Jerusalem.

TUBERCULOSIS

Data for "newly discovered" cases dur
ing the year are based on notiifcations to
District Health Offices regarding every pati
ent 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 been suf
fering from the disease abroad, and the ifgures
may, therefore, include cases which do not
represent actual "new infections".

Data for cases under medical supervis
ion refer to the end of the year and are
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"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 sep
arated from the mother.

SOURCES

Detailed data on births and deaths are
obtained from the forms "Notiifcation of Live
Birth", "Notiifcation of Death" or "Notifi
cation of Stillbirth". The Population Re
gistration Ordinance 1965 requires that the
person in charge of the institute where the
birth took place, the parents of the child
born or the doctor or midwife if the birth
occurred elsewhere, notify the Ministry of
the Interior within 10 days of the date of
birth. Notiifcation of death must be made
within 48 hours after the death by the person
in charge of the institution in which the death
took place  the physician who issues the
death 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 list at the end of this
introduction).

As of 1970 data on births in East Jerusa
lem have been included and data on deaths
in Tables 111/1111/6. As of 1973 all vital
statistics data for East Jerusalem have been
included.

Data on births and death include cases
among tourists and temporary residents in
Israel but not among Israelis abroad. Deaths
of tourists and temporary residents have not
been considered in the components of popul
at!on increase since 1964.

The number of deaths on which the
calculation of the life tables were based in
1967 and 1973, do not include war casualties
 about 750 in 1967 and about 2,450 in
1973, but they were considered in Table
11/2 on the sources of increase of the popul
ation. Casualties suffered in incidents which
occurred at other times are included in this
chapter. 'I'heir inlfuence is significant in the
.deaths of young men of age groups 15 19
.and 20 24 in recent years.

Until 1962, data on births and deaths,
infant deaths and stillbirths were recorded
according to the year of registration, and as
!from 1963 according to the year of occurr
*ence.

Prior to 1962, births and deaths among
the Bedouins in the Negev were not includ
ed in the general summaries of Vital Stat
istics. The vital statistics rates were accord
ingly 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 de
tailed breakdown of births among nonJews
in all years.

METHOD 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
number of children a woman may bear during
her lifetime.

Specific birth rates are ifrst computed
according to the mothers age during the
particular year (the number of births for
mothers of a certain age divided by the
average population of females of that age
group) ; the speciifc rates are then summed
up according to age, so as to obtain the total
fertility. If, as is usual, the speciifc rates are
calculated for ifveyear age groups, the sum
of speciifc rates is multiplied by ifve.

This method is based on the assumption
that in any year each woman would have
the same fertility rate as other women in her
age group in the year under consideration,
without taking into account mortality.

The rates in the age group up to 19
were computed per 1,000 women aged 15
19 and for women aged 45 and over  per
1,000 women aged 45 49. The total birth
rate is per 1,000 women aged 15 49.

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 average 48.5?o of die total number of
births.

The net reproduction rate takes into ac
count the mortality of females up to the age
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and divorce certiifcates by the competent rab
binical courts.

Statistics on Moslem marriages and di
vorces are based on copies of marriage and
divorce certiifcates submitted by the Sharia
Courts, and data on Christian marriages are
obtained from the competent ofifciating minis
ters.

The data on the total number of mar
riages and divorces for 1972 presented in
Tables III/l III/4 are privisional and will
be corrected according to the ifnal process
ing of the personal forms. Since 1958, the
statistics include also marriages among the
Bedouins in the Negev.

Details on sources and detailed data on
marriages among Jews in 1960 1962 were
published in No. 194 of the Bureau's Special
Publications Series, Marriages of Jews in Isra
el (19471962).

METHOD OF COMPUTATION

Rates of marirages and divorces are for
1,000 persons of the average population.

Age computation. The original notiifca
tion forms indicate as a rule only the year of
birth and not the day and month. For the
computation of the age of marriage and
divorce (calculated by computer) it is assum
ed that the date of birth is the 1st July of
the year of birth indicated in the form.
Hence, if the demographic event (marriage,
divorce) took place in the second half of the
year the age is equivalent to the difference
between the year of birth and the year of
the event; if the event took place in the
ifrst half of the year, the age is equivalent
to the said difference less one year (since,
as stated, it is assumed that the date of
birth is on July 1st and the age relates to
the full number of years reached at the time
of the event).

It should be remarked, that some of the
discrepancies in ages in table III/l 1 may
have resulted from mechanical errors.

The average age of marriage was cal
culated by the following formula :

Zfx
■+ 0.5

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 ac
cording to the formula :

+ 0.5

where :

x = age
rx = speciifc marriage rate at age x  the
number of bridegrooms (or birdes) divided
by the male (or female) population of the
same age.

By this method, the average age at mar
riage is obtained after the influence of the
difference in the age composition between
the various population groups has been re
moved.

The index of endogamy was calculated
by the following formula :

where :

x= age
x = number of persons married at that age.

me
where :

a = the actual number of couples, where
both bridegroom and bride were of the same
group (e.g., the same country of birth) ;
e = the probable number of couples, assum
ing 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 0/ 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 De
mography  November 1959.

BIRTHS AND DEATHS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Years of schooling. In the table on the
number of years of schooling of the parents,
the group "13 years of schooling" includes
also those who indicated "primary school" ;
the group "9 12 years of schooling" includes
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7. Demographic Characteirstics of the Pop
ulation  Part I  (Data from Stage
A of the Census  General Results)

8. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part II  (Data from Stage
A of the Census, by SubDistircts, Natural
Regions, Types of Settlements and
Municipal Status)

10. The Settlements of Israel  Part I 
List of Settlements . Geographical In
formation and Population (1948 1961)

11. The Settlements of Israel  Part II 
Sex, Age, Residence and Population
Group  Data from Stage "A" of the
Census

12. The Settlements of Israel  Part III
 Jewish Population, by Country of

Birth and Period of Immigration  Data
from Stage "A" of the Census

13. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part III First Results from
Stage "B" of the Census

14. Atlas of Settlements in Israel, Based on
the Findings of the Census of Popula
tion and Housing 1961

17. Moslems, Christians and Druzes in Israel
 1961 Data from Stage "A" and "B"
of the Census**

19. Internal Migration  Part I  Data
from Stage "B" of the Census

20. The Division of the State of Israel in
to Natural Regions for Statistical Pur
poses

22. Demographic Characteristics of the Po
pulation  Part IV  Additional data
from Stages "A" and "B" of the Census

28. The Settlements of Israel  Part VI.
30. Languages, Literacy, and Educational

Attainment  Part III  Additional
Data from Stage "B" of the Census

33. Internal Migration  Part II  Ad
ditional Data from Stage "B" of the
Census

36. Families in Israel  Part I

38. Population in Jerusalem, Haifa and Tel
AvivYafo

40. Evaluation of the Census
42. Main Data of the Census Summary

(Part I  Tables and Diagrams)
43. Main Data: of the Census Summary

(Part II  Maps)

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

(1) Population, by Natural Region, Type of
Locality and in Large Localities (pro
visional results)

(2) Population in Conurbations, Quarters
and Subquarters (Provisional results)

(3) The GeographicalStatistical Division of
Urban Localities in IsraeJ

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.
The country of birth of the bride and bride
groom was ifrst 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 [or
those born in Israel  according to the com
munity. Since 1966, the origin of those born
in Israel was based oil the continent of birth
of the father. Israel born in Table HI/13
were classiifed by origin up to 1965 and by
father's continent of birth since. Consequent

ly, 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 marirages and divorces
among Jews are based on the details ap
pearing in the marriage and divorce certiifc
ates. Marriage certiifcates are filled out by
the persons authorized to perform marriages,
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include one person or more and persons who
are not family relatives. For the purpose of
the survey, a qibbuz family includes singles
or couples with their children under. the age
of 18 and not married. Size of family is

determined by the number of persons in
the household by the above deifnition. The
population does not include institutions.
These estimates do not include the popula
tion in institutions.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(36) Registration of Population
(8X11948)  Part A

(37) Jewish Population (19311954)
(52)* Settlements in Israel, at End of 1955
(53)** Registration of Population

(8X11948)Part B
(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 Popula

tion 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 Popula

tion in Israel (1948 1964) Part B
(276) Demographic Characteirstics of the

Jewish Population in Israel (1965
1967)

(339) Population in Settlements (1967
1969)

(342) Internal Migration of Jews in Israel
(1967; 1968)

(343) Demographic characteristics of Jews
in Israel (1968; 1969)

(393) Projection of the Population in Israel
up to 1990.

(403) Demographic Characteristics of the
Population in Israel (1970; 1971)

(449) Internal Migration of Jews in Israel
(19691971)

TECHNICAL SERIES
(3)* Key to List of Settlements (1958)
(7)* Key of List of Settlements

(31X11 1959(.

)9(*

)12(*

)14(*

)18(*

)20(*

)23(*

)26(*

)28(*

)32(*

)34(*

)36(*

)37(*

)39(*

)41(

Settlements of Israel (Including Key
to List of Settlements)
(31X11 1959)
List of Settlements, their Population
and Codes (Provisional Data for
22 V 1961 and for 31 XII 1961)
List of Settlements, their Population
and Codes (Data for 31 XII 1962)
List of Settlements, their Population
and Codes (Data for 31 XII 1963)
List of Settlements, their Population
and Codes (31 XII 1964)
List of Settlements, their Population
and Codes (31 XII 1965)
List of Settlements, their Population
and Codes (31X111966)
List of Settlements, their Population
and Codes (31X11 1967)
List of Settlements, their Population
and Codes (31X111968).
List of Settlements their Population
and Codes (31X11 1969).

List of Settlements their Population
and Codes (31 XII 1970).
List of Settlements, their Population
and Codes (31 XII 1971)
Analysis of Seasonality and Trends
in Statistical Series (3 vols.)
List of Localities, their Population
and Codes (31 XII 1973(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

1.: The GeographicalStatistical Division of
the Urban Settlements in Israel

4.** Population and Housing Census .1961
(Provisional Results)

5. Statistics of Population in Settlements
6.** List of Settlements, their Population

and Codes (Provisional Data for 22 V
1961(

Hebrew only. Out of pirnt.
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Jewish localities are divided into veteran
and new, according to the date of settling 
before or after the establishment ofthe State.

Municipal status of localities

According to legal arrangements there
are three types of local authoirties.
a. Municipality relates only to one locality.

b. Local council relates only to one locality.
c. Regional council relates to a number of

localities.
There are also localities which have no

municipal status.
As far as the regional councils are con

cerned, there is a distinction between local
ities which have a representative on the coun
cil and those which are within the municipal
boundaries of the council and are not re
presented on it, yet they are also included
in the number of localities of the council
and their population is included in the popu
lation of that council.
SOURCES

The estimate of the population in local
ities since the Census of Population and
Housing, 1961, are based on the Census re
suits and on the changes occuring annually,
as relfected in the following sources :

a. Returns of special questionnaires sent
to all localities numbering less than
2,000 inhabitants.

b. The population movement in each local
ity, as relfected in the Central Pop
ulation Register.

INTERNAL MIGRATION
 The data on internal migration between

and inside localities are taken from .process
ings based on the collection of changes as
relfected in the Central Population Register
of the Ministry of the Inteiror. The large
number of cases, where the localities 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 localities".
Localities of exit in these cases were re
gistered, of course, as "not known". . :

The estimates of the Jewish population
according to sex, age, continent of bitrh and
period of immigration for those born abroad,

by country of birth. 2ind 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

Estimate of the Jewish population ac
cording to age, sex and continent of birth
up to the 1961 Census were based on the
Population Registration of 8 XI 1948. Piror
to the 1961 Census, the age estimates of
the nonJewish population by religious com
muni ties were based on the classiifcation of
the Central Population Register carried out
in July 1955 and thereafter on the 1961
Census, and on the 1967 Census in East
Jerusalem.

METHOD OF COMPUTATION

Estimates of age distribution, when pre
sented in conjunction with other character
istics, 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 moving up all ages by one year. To
this base, the births, immigrants and per
sons 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 subtractions to the base,
the estimate of age groups for the end of
that year is obtained.

FAMILIES
Estimates on the size of the family are

based on the Labour Force Surveys. For the
structure, organization and implementation
of the 1ץ£^811 and for the new sampling
and weighting method  see ; introduction
to Chapter XII Labour and Wages.

For the purposes of this Survey, the de
ifnition of a family is identical with that of
a household (excl. families in qibbuzim). Both
are deifned as a group of persons living in
one lfat permanently and generally preparing
dieir meals in common. A household may
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According to the calculation, the centre
of gravity of the population is the point
whose coordinates are the averages of the
coordinates of all residents of Israel. The
centre of gravity is the point from which all
square distances of places 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
distance, being the mean square of distances
between the place of residence of each re
sident and the centre of gravity of the whole
population.

d =
V^P; t(XjX)2+ (YjY)2]

27P;

= Vax2 + ay2

d  standard distance.
The calculation is based as follows : in

1922, 1931 and 1948  by localities; 1949
 1959 by subdistricts and since 1961 by
natural regions.

Types of localities
Urban localities include :
a. all localities whose population numbers

1 0,000 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
2,00010,000 of whom less than half
of the employed persons work in agri
culture (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 agri
culture;

e. all localities included in the Tel Aviv
and Haifa conurbations, except qib
buzim, moshavim and agricultural schools.

Urban localities are subdivided as follows :

town : a locality with the status of a
municipality;

Other urban localities.

Rural localities include:
a. Localities with a population of up to

2,000 (even if not agricultural). Ex
ceptions 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 2,000
10,000 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 pirvate basis.

moshau is a rural locality, organized as a
cooperative, where the purchase of agricultur
al equipment and the marketing of produce
are collective, but consumption and most of
the production are private ;

collective moshav is a rural locality,
where in addition to the cooperative char
acteirstics of the moshav, the production is
collective and only consumption is private.

qibbuz is a rural locality where both
production and consumption are collective.

Bedouin tribes : the Bedouin population
in the Negev and the Galilee ;

institutions, etc. are institutions which
have the characteirstics of a locality and are
not included in the administrative bound
aries of another locality.

living outside localities : population dis
persed in small groups living outside the
boundaries of any locality. The places where
such people live, have not the characteristics
of a locality (as deifned above).

Localities are divided into Jewish and
nonJewish, according to the majority. In
most localities, there is a large majority either
of Jews or of nonrjews.

There are seven mixed urban localities
with a large majority of Jews, but with a
considerable number of nonJews : Jerusalem,
Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Ramla, Lod,
and Ma'alotTarshiha. These localities were
included among both Jewish and nonJewish
localities, but in the total localities they
were included only once.
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From the 1961 Census, the estimates
relate to the de jure population, based on
that Census. The estimates for end
1972 are a continuation of the previous
ones, and are not based on the
results of the Census of Population and
Housing  1972, which have not yet been
summed up ifnally. Only the population
according to the geographical distribution
is based on the provisional results of that
census and includes besides the permanent
population as deifned above, also potential
immigrants, as well as temporary residents
and tourists staying in the country during
the Census for more than one year. 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 pppula
tion as divided into the groups ; Jews, Mos
lems, Christians and Druzes. Besides, there
was a group of about 1,500 persons defined
as "others". Until 1963, this group was in
eluded among nonJews ; in 1964, the ori
ginal forms of the "others" were reinvestiga
ted and consequently about half of them
were classiifed as Jews, some as Moslems and
Christians and about 500 (partly small groups,
such as Bahai, Samaritans, etc.) were grouped
with "Druzes and Others."

2. The 1961 Census results for the entire
Jewish population did not differ greatly from
the current estimatefor that date (22 V 1961)
which .were based on the 1948 Registration.
For the nonJewish population, the Census
results show about 4,000 persons more ■than
the current estimate. Consequently, there is
a discontinuity between I960 ■and 1961 es
timates, amounting to about 4,000 inhabitants.

3. In 1963, about 700 Bedouins in the
Negev were added to the nonJewish popula
tion ■ who ^!^(6 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 sub
division between natural increase and migra
tion balance (Table 11/2(.

The natural increase is the excess of
births over deaths.

TableI 1/2 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 jure
population is the difference between the sum
of persons entering and leaving as explained
above. For the de facto population, the mig
ration balance is the difference between the
number of persons entering and leaving the
country.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF
THE POPULATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Locality 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
residents or more).

b. It has its own administration ;

c. It is not ofifcially included in another
locality.
District and subdistrict were deifned ac

cording to the oiffcial administrative division
for the end of 1973.

Natural region. Within the frame of the
ofifcial division into 14 subdistricts, a more
detailed subdivision was made into 40 natur
,al regions. Each natural region is part of one
subdistrict or, in some cases, is identical
with a whole subdistrict or district.

Natural regions are continuous areas, aj
far as possible homogeneous in their physical
structure, climate, soil, and in the demo
,graphic, economic and cultural characterist
ics of their population.

LOCATION OF THE POPULATION (CENTRE
OF GRAVITY)

The ■centre of gravity of the population
is calculated as follows.:

Xi and Yi  the coordinates of :locality i;
Pi the populationoflocality. i.

From the 1961 Census of, the estimates
relate to the de jure population, based on
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA AND CLIMATE

AREA

The area and borders refer to the 1949
armistice lines and to the 1967 cease ifre
Jines. Whiet the present Abstract was in
print, disengagement agreements between
Israel and Egypt and Israel and Syria were
signed. These agreements changed somewhat
the area and border data (in the Suez Canal
and Goland areas). These changes do not
appear in the map and in Table I/I.

Data were supplied by the Survey De
partment 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

humidity for a period such as 1940 1949
or 1949 1958 were not given for stations
which did not measure in most years of the
period or for stations which changed their
exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced
to the standard normal period 1931 1960
except for the data for Elat which were com
puted as arithmetical 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.

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 staving in Israel at that
date which have not settled yet.

,De facto population includes the perma
nent residents present in the country at the
date of the estimate including tourists, tem
porary residents and potential immigrants but
not including residents abroad at that date.

The components of the changes in the
de jure pupulation are as follows :

Additions: births, immigrants, tourists,
temporary residents and potential immigrants,
entrances for reunion of families and resi

dents who returned after an absence of more
than one year.

Detractions: deaths, declairng 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 as follows :

Additions: births, immigrants, returning
residents, tourists, temporary residents and
potential immigrants, entering.

Detractions: deaths, departing residents,
tourists, temporary residents and potential
immigrants.

BASIS OF THE POPULATION ESTIMATES
The estimates until the Census of 22 V 1961

relate to the de facto population and are based
on the Registration of Population of XI 1948.
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Wool
Imports and exports VIH/4
Production XIII/15, 16

Work
Advertisements in the press for jobs
offered and wanted... . XVII/14

Satisfaction of immigrants . V/13

Work agreements, breaking of
Cause for strikes and lockouts . . XII/33

Work casualties
Beneifts XXIV/1 1

Economic branch XXIV/12
Results of accident . . . . XXIV/13, 14
Risk branch . ...... XXIV/14

Workdays lost XII/32, 33
See also : absence from work

Table

Workhours
Per computer XVII/12, 13
Per employed person VI/11
Per employed person, by economic
branch XII/15

Yarn
Imports and exports VIII/4
Production XIV/14

Yeshivot
National expenditure XXII/2

Yields
In agriculture XIII/7, 2729

Young couples
Mortgages X/16

Youth labour exchanges
Workseekers XII/28
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Wages and salaries (Cont.)
Price index of input in residential
building . . . .. X/8

Railways XVIII/2, 3, 14
Retail trade ....... XVII/5
Sea transport XVIII/2,3
Storage XVIII/2
Transport . XVIII/2~
Trucks XVIII/2
Wholesale trade' ." .'... . XVII/3
Wholesale trade in the Administered
Territories XXVI/32

War loan
Government income .. .. . . XX/10

Washing machines
Families possessing XI/2126
Immigrants possessing V/16
Supply to the local market . . . XVII/8

Water XV/3
Agricultural consumption XIII/35; XVI/2
Bank credit IX/6
Consumer price index . X/4
Electronic computers . . . . XVII/11, 12
Employed persons . . XII/1, 11,12, 14,21
Employees . . . . XII/13, 21, 24,25
Government investments and loans . . XX/7
Gross domestic capital formation . VI/6, 7
Household and industrial consumption XVI/2
Income from wages per urban employee XII/22
Income and expenditure of towns in the
Administered Territories . . XXVI/34, 35

Input  output VI/1214
Inputs purchased by agricultureXIII/1 ,26,27,29
Installation of pipes . . . . XVI/12,14
Price index of inputs in citriculture . X/13
Price index of input in buses . . . X/15
Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages VI/10; XII/24, 25
Weekly work hours per person employed
and per employee XII/1 5

See also : electricity and water

Watermelons
Consumption in the Administered
Territories XXVI/13

Cultivated area XIII/8
Food balance sheet XI/913
Producers' organized sales .XIII/1 8

Production and exports XI/9; XIII/1, 15, 16
Retail prices X/7

Table

Weeklies
Advertisments . . ■ . . . . XVII/14

Weizmann Institute of Science
Academic staff XXII/30
Recipients of degrees XXII/28
Students from abroad . . . . XXII/24

Welfare services J XXIV/120
Children placed away from home .XXIV/19
Families in the care of social welfare
bureaux XXIV/1518

Social workers, government employees XX/16

Wheat
Animal fodder XIII/36
Cultivated area XIII/5, 6

Exports .... . XI/9;XIII/15, 16
Food balance sheet .;:... XI/9
For industry . . . XI/9;XIII/1 5, 16
Imports . . . .VIII/4;XI/9; XIII/36
Production . . . XI/9; XIII/1, 1317, 36
Yields . . 5011/7

Wholesale trade XVII/14
Employees XII/24;XVII/2, 3

In the Administered Territories . . XXVI/32
Wages XII/24; XVII/3

Widowed
Immigrants V/8, 10
Immigrants who left the country . . V/12
Marrying persons 111/9, 11
Tourists settling V/8
Vacationers XI/27

Withholding of wages
Cause for strikes and lockouts . . XII/33

Women
In civilian labour force . . . . XII/10

Wood and wood products
Imports and exports VIII/4, 7
Price index of input in residential
building X/9

Production XIV/14

Wood and wood products, industry
Employees and wages . XII/24
Exports VIII/4
Production XIV/14
Vocational and supplementary
training XXII/32

See also: industry, branches
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Vacuum cleaners
Families possessing... . Xl/2126
Supply to the local market . . . VIII/7

Vegetables
Consumption expenditure . . . . VI/5
Consumption in the Administered

 Territories XXVI/13
Cultivated area XIII/13, 9, 10
Exports XI/9;XIII/1, 15
Family consumption expenditure . . XI/1, 2

Food balance sheet... . XI/913
For industry . . ■. XI/9;XIII/15,16, 21
Imports XI/9
Income from fees in towns of Judaea

.  and Samaria   .י .:.. .. . .. XXVI/34.
Preserved and pickled production . XIV/14
Producers' organized sales . . . XIII/18
Production . . . . XI/9;XIII/1, 1218

Vehicles
Consumption expenditure on personal
transportation VI/5

Fires XIX/14
Government income from fees . XX/10
Gross domestic capital formation VI/7
Importsand exports VIII/4
Pirce index of input in buses . . . X/15
Price index of input in hotels . . . X/14
Purchase tax XX/14
See also: private cars

Vehicles, transportation . XVIII/1, 22, 23, 25, 27
Involved in road accidents . . XVIII/2830
Trucks XVIII/1 7, 22, 23

Veterinarian services
Purchased inputs in dairy farming
account XIII/30

Villages
Employed persons in the Administered
Territories ....... XXVI/20

Families . . 11/23
Families in the Administered
Terirtories XXVI/14, 16

Families possessing durable goods in the
Administered Terirtories . . . XXVI/17

Labour force XXVI/18
Live births and deaths 111/6
Localities 11/911
Marriages and divorces 111/8
Population . . 11/911

Table
Villages (Cont.)
Public libraries XXV/4
Pupils ' . / .' . / . . XXII/16
Services in the Administered
Territories / XXVI/17

Vacationers XI/27
Vital statistics 111/151
In the Administered Territories . XXVI/5, 6

Vitamins
Avitaminoses, cause of death . 111/3941
Per capita per day . . . . XI/8, 13

Vocational and supplementary training XXII/32
Vacations XI/2729

Wages and salaries
Agriculture.. . XIII/22
Aviation ...... XVIII/2,3, 10
Banks XIX/3
Bus services . . .. . . XVIII/2, 3, 15

Cause of strikes and lockouts' . . XII/33
Communication XVIII/2, 13

Construction . . . XVI/16
Economic branch . . . VI/10; XII/24, 25
Economy VI/1214

 Electronic computers . ... T XVII/12
Employed persons from the Administered
Territories in Israel . . .■ . . XXVI/23

Employed persons in the Administered
Territories ■'. XXVI/21

Employees XII/2325
Hotels XVII/9
Hotels in the Administered
Territories XXVI/33

Income from wages per urban
employee . . . . .. . . XII/22

Industry XIV/4, 6, 9,

Industry in the Administered
Territoires . . . . ■. . . XXVI/30

In the Administered Territories XXVI/21,25,29
Local authorities' expenditure .' . XX/21
Per worked hour . '.' . '. .. .. VI/11
Persons employed on electronic
computers XVII/12

Ports  .. . . . . . .XVIII/2, 3,7
Postal services XVIII/12, 13
Pirce index of input in agirculture . . X/12
Price index of input in buses . . . X/15
Pirce index of input in citriculture . . X/13
Price index of input in hotels . . . X/14
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Transport (Cont.)
Unemployed . . ... . XI1/27
Wages . . .VI/10;X1I/24,25; XVIII/3
See also : transport, storage and communication

Transpotr and communication .. XVIII/132

Transport, equipment
Customs XX/13
Imports and exports . \ . . . V1II/4

Transport, Ministry of
See: Government ministries

Transport, storage and communication
Electronic computers . . . XVII/11, 12
Employed persons XII/11, 12, 14, 21 ; XVIII/2
Employed persons in the Administered
Territories XXVI/20, 21

Employees XII/13,21,24, 25
Employees in the Administered
Territories . . . . . XXVI/21, 22

Government investments and loans . . XX/7
Income from wages per urban employee Xll/22
Input  output VI/1214
Labour expenses . XVIII/2
National income and net domestic
product VI/9

Private consumption expenditure . . VI/4
Requests and referrals for employment XII/3 1
Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages . . . VI/9; XII/24, 25; XVIII/2
Wages in the Administered
Territories XXVI/21

Weekly workhours per employed
person and per employee . . XII/14

Work casualties.... . XXIV/12, 14
Workseekers XII/28

Transport vehicles
Consumption expenditure on private
vehicles '. . . . VI/5

Gross domestic capital formation . . VI/7
Imports VIII/10

Transport vehicles, industry
Research and development . . . XIV/8, 9

Transportation
See: transport

Travel
Consumption expenditure per family . XI/2
Travel tax . . . . . . . . . XX/10

Table

The Treasury
Assets and liabilities XX/5, 6

Triplets, births 111/22

Trucks, transport XVI1I/1, 2, 17, 18, 22, 25, 27
Age XVIII/23, 27
Involved in road accidents . . XVIII/30
Yearof production . . . , XVIII/17, 23

Tuberculosis
Cause of death 111/3941
Diagnosis 111/46,50,51

Tuition fees
Reduction XXII/21

Turnips
Cultivated area XIII/9
For industry ...... XIII/21
Producers' organized sales . . . XI1I/18

Twin births HI/22

Tyres and tubes
Price index of input in buses . . . . X/15
Production XIV/14

Ulpanim
Hebrew courses ■ '. XXII/31
Immigrant housing ' V/15

Unemployed
Registered at labour exchanges XII/26, 27

Unemployment, registered XII/2631

Universities
Academic staff XXII/30
Recipients of degrees XXII/28

University degrees
Awarded by academic institutions XXII/28, 29

UNRWA
Educational institutions in the
Administered Terrirories . . XXVI/37

Unskilled workers
Requests and referrals for employment XII/33
Unemployed XII/27
Workseekers XII/28
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Texitles, products
Customs XX/13
Exports VIII/4, 7, 8

Imports VIII/4
Production XIV/14
Retail trade XVII/5
Wholesale trade XVII/1, 2

!bunder 1/7

Tobacco, crop
Cultivated area XIII/5, 6
Production XlII/1, 1317

Tobacco, products
Consumption expenditure . VI/5
Excise duty X/9
Imports and exports VIII/4, 7

Production XIV/14
Wholesale trade ..... .XVII/1 ,2

Seealso: food, beverages and tobacco

Tomatoes
Cultivated area XIII/9, 16
Exports XIII/19, 21
For industry XIII/19, 21
Producers' organized sales . . . XIII/18
Preserves, production XIV/14
Production in the Administered
Territories ...... XXVI/27, 28

Retail prices X/7

Took
Price index of agricultural inputs . . X/12
Pirce index of input in residential
building X/9

Tourism, Ministry of
See: Government ministries

Tourists
Arrivals IV/1, 2, 911
Departures IV/1, 2, 12
Hotels recommended for tourists. XVII/9, 10
Students V/20, 21

Tourists settling
Age V/4, 5, 8

Continent of birth V/2, 5

Continent of residence . . . . V/8, 9
Marital status V/8
Period of immigration V/3
Sex V/4, 5, 8

Status in family and family size . . V/8, 9

Table

Towns
Civilian labour force XII/4
Civilian labour force in the Administered
Terirtories XXVI/18

Employed persons by economic branch XII/14
Employed persons in towns of the
Administered Territories . .XXVI/18, 20

Families 11/22
Families in the Administered
Territories XXVI/4, 14, 16

Families possessing durable consumer
goods XI/21

Families of the Administered Territories
possessing durable consumer goods XXVI/17

Hotels recommended for tourists . XVII/10
Income and expenditure of the Administered
Territoires XXVI/34, 35

Live births and deaths 111/6
Marriages and divorces 111/8
Population II/9
Public libraries XXV/4
Services in the Administered
Territories XXVI/16

Vacationers XI/27
Water cousumption for agricultural
purposes XV/3

Tractors
In agriculture .■ . .... XIII/1, 34

Trade deifcit VIII/1
In the Administered Territories . . XXVI/11

Traders
Employed persons XII/15
Employees XII/20
Income from wages per urban
employee , .■ XH/22

Seealso: employedpersons
traffic on nonurban roads . . . XVIII/2426
Transistors
Families possessing... .XI/21 26
Supply to the local market . . . XVII/8

Transport XVIII/111, 1419, 2134
Consumer pirce index . ,. . . X/3, 4
Consumer pirce index in the Administered
Territories ........ XXVI/12

Employees XII/24
Government expenditure . XX/11
Labour expenses XVII 1/2
Labour input and output, indicesXVII 1/3
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Sugar beet pulp
Animal feeding . .... . XIII/36
Production XIV/14

Suicides . . . .... 111/3941,47

Sunlfowers
Cultivated area XIII/5, 6
Food balance sheet ...... XI/9
Production . . . . .. XI/9;XIII/1216
Yields ......... XIII/7

Supermarkets
Retail trade . ..... . XVII/5

Superphosphates
Consumption by agriculture . . XIII/37
Production XIV/14

Supplementary training
Students XX1I/32

Survivors
Pensions from the National Insurance
Institute : XXIV/5

Sweet potatoes
. Cultivated area . . .. . . .. XIU/9
Producers' organized sales . . . XU1/18

Sweets . . .

Production XIV/14
Retail prices . . . .... . X/7

Tape recorders
Families possessing Xl/2126
Immigrants possessing . .. . . . V/16
Supply to the local market . XII/7

Taxes
Government income . . . XX/10, 12, 14
Income oftowns in Judaea and
Samaria XXV1/34

On corporations VI/8
On households VI/8
On imports . . . . VI/3, 8, 1214; V1II/12
On imports of the Administered
Territories XXVI/7

On local output . . . . . VI/1214
On local production ..... . VI/8, 9
On production in the Administered
Territories XXVI/7

Tax deduction from family income . XI/2

Table

Taxis, transport... . XVIII/2, 22, 25, 27
Age . .. XVIII/23, 27
Involved in road accidents . . . XVIII/30
Yearof production XVIII/23

Teachers ....:.... XXII/9
Immigrants VI/6, 7

Teacher training colleges
Classes XXII/13
In the Administered Terirtories . . XXVI/38
In the educational system . . . XXII/6
Pupils... .XXI 1/5, 8, 1012, 15, 19
Teachers .. . XXII/7, 9
Workunits XXII/9

Teaching
Computerwork hours . . . . XVII/13
Government employees . XX/16
Immigrants working V/5
Posts in (he educational system . XXII/5, 7, 9

Technicians
Government employees . . . . XX/17
Immigrants V/6, 7

Vocational and supplementary .

training XXII/32
Technion
Academic staff ....... XXII/30
Recipients of degrees . . . . XXII/25, 28
Students ........ XXII/24
Students from abroad .... XXII/24

Telegrams XVHI/12, 13

Telephones .

Families possessing . . .XI/2 126
Services XVIII/1, 12

Television
Families possessing . XI/2126
Families from the Administered Territories
possessing XXVI/17

Immigrants possessing . . . . V/16
Supply to the local market . . . XVII/8

Telex, calls XVHI/12
Temperature . . :..:... 1/3, 7

Tenants in protected premises according
to tenants1 protection law . .. . XI/19, 20

Terms of trade
Exports VIII/2

Textiles, industry .

Production XIV/14
Research and development . . . XIV/8,9
See also : industry, branches
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Slaughterhouses
Slaughtering of livestock . . . XIII/24

Snow 1/7

Social sciences
Immigrants, academic workers . . V/6, 7

, In academic institutions . . XXII/25, 27, 29

Social welfare bureaux
Families in care XXIV/15

Social Welfare, Ministry of
See: Government ministries

Sorghum ■

Cultivated area XIII/5, 6
Imports and animal fodder . .■ . XIII/36
Production . . . ..' . XIII/1317, 36
Yields . XIII/7

Spare parts
Imports of production inputs . VIII/10, 12
Price index of input in buses . . . X/15
Wholesale trade XVII/2,3

Spinach  . .

Cultivated area XIII/9
Producers' organized sales . . . XIII/18

Sports
Employed persons ' XII/18
Employees and wages . . XII/24

Starches
Food balance sheet . . . . XI/913
Production XI/9;XIV/14

State Controller, office
Auditors employed XX/16
See also : Government ministries

Stillbirths
In hospitals XXIII/9
Sex . 111/22

Stock Exchange
Debentures and shares . . . . IX/14
Price indices of shares IX/10
Turnover and registered capital . 1X71517
Yields on shares quoted : .... IX/13

Stocks
Administration, computer work hours XVII/13
Change in food stocks XI/9
Gold in banks . .... . XIX/1
Wholesale trade . .... . XVII/2

Table

Stone and pome fruit .

Cultivated area XfII/4
Exports XIII/1
For industry XIII/15, 16, 21
Producers' organized sales . . .XI 11/20
Production XIII/1, 1317, 20

Storage
Employed persons : .. . XII/2
Labour expenses .. ■ . . . . . .XVII 1/2
Wages XVIII/2
See also : transport, storage and communication

Stores
See: establishments

Straw
Production ....... XIII/1317

Strawberries
Cultivated area XIII/9
For industry X1II/21
Producers' organized sales . . . XIII/18

Strikes XII/32, 33
Student housing
For students from abroad . V/21

Students XX1I/2430
Age XXII/26, 27

Inacademic institutions . . . XXH/2427
Sex XXII/26, 27

Students from abroad
In academic institutionsV/ 1921 ; XXI1/24

Subsidies
Domestic production and imports VI/1214
For promotion of exports and
stabilization of prices . XX/1 1

Subtropical fruit
Cultivated area '. XIli/4
Production XIII/15, 16

Sugar
Food balance sheet XI/9
Imports and exports . . . VIII/4; XI/9
Production , XI/9; XIV/14
Retail pirces X/7

Sugar and sugar products
Consumption expenditure ■. . . . VI/5
Imports and exports .  . . . . VIII/4

Sugarbeet
Cultivated area ...... .XIII/5, 6
Production ...... XIII/1, 1317
Yields _. . . , , , , , .. XIII/7
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Sea transport XVIII/46
Employed persons and labour
costs XVIII/2, 3,6

Government expenditure on maintaining
passenger ships XX/11

Movementofpassengers IV/2, 10; XVIII/8
Movement of ships and freight . XVIII/8
Revenue XVIII/3, 6
Wages XVIII/2, 3
See also: ships

Seed
Inputs purchased by agirculture . . XIII/26
Oil seed, imports and exports . . VIII/4
Pirce index of agricultural input . . X/12
Vegetable seed, production . . XIII/16, 17

Seedlings
Pirce index of agircultural input . . X/12
Production XIII/16, 17

Scooters. See motorcycles and scooters, transport
Selfemployed
Employed persons XII/1, 17
Families possessing durable consumer
goods XI/21

Income, expenditure and saving per urban
family XI/2

Income tax receipts XX/12
Insured in National Insurance Institute XXIV/1

Services . XVII/914
Consumer price index X/4
Consumer price index for the Administered
Territories XXVI/12

Consumption expenditure per family XI/1, 2,
Gross demestic product . VI/6, 7
Household facilities XI/1 7

Immigrants, workers . . . ". V/6, 7, 14
Inputoutput VI/1214
Inputs purchased by agriculture . . XIII/26
Price index of input in buses, wages . X/15
Pirce index of inputs in hotels, wages . X/14
Purchase tax XX/14
Requests and referrals for employment XII/31
Work casualties .......XXIV/1 2, 14

Services in households and institutions
Employees and wages . . . . XII/24

Sesame seed
Food balance sheet XI/9
Cultivated area XIII/5
Production XI/9;XIII/15, 16

Table

Severance pay
Government expenditure . XX/11
Provident severance funds . . . XIX/15

Sewage
Income and expenditure of towns in the
Administered Territories . . XXVI/34,35

Installation of pipes XVI/18
Sewing
Elementary and supplementary vocational
training XXII/32

Sewing machines
Families possessing . . . .XI/2 126
Immigrants possessing V/16
Supply to the local market . . . XVII/8

Sharav 1/7
Shares IX/10, 1316
Assets of Israeli insurance companies XIX/1 1

Government investments . XX/7
Investments by foreign insurance
companies XIX/12

Treasury investments XX/5
Sheep and goats
On farms XIII/33
Slaughtering in slaughterhouses . XIII/24

Shipping
See: sea transport

Shipping companies
Revenue and labour input . . . XVIII/6

Ships and boats
Merchant fleet XVIII/4, 5

Tonnage . XVIII/1
See also : sea transport

Short time loan
Held by the public.... . IX/2

Sick funds
Consumer price index . . . . . *X/3
Insured population and visits . . XXIII/10
National expenditure on public clinics XXIII/1

Silage
Cultivated area XIII/5, 6
Production XIII/1317

Silicate products
Pirce index 0/ input in residential building X/7
Production " XIV/14

Singles
Age . HI/9, 10, 15
Immigrants .  V/8, 10
Marrying 111/911, 15
Tourists settling V/8
Vacationers XI/27
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Revenue (Cont.)
Sea transport XV1II/3, 6

Trucks XVIII/18
See also: sales

Rice
Food balance sheet XI/9
RetaU prices X/7

Road accidents XVIII/1, 2830
Causes of death 111/40, 41
Matters decided in court . . . . XXI/3

Roads XVJII/1, 1921,2426
Construction XV1/1416
Expenditure of towns in the Administered
Territories XXVI/34, 35

Imports of construction materials . VIII/10
Maintenance XVIII/1 9, 20
Price index of input in road
construction X/l, 10

_ Rooms
In hotels . ..  ... ".XVn/9, 10
In hotels in the Administered
Terirtories XXV1/33

In residential building . . . . XVJ/5
Rented by students from abroad .. . V/21

Rubber and plastic products
Exports VIII/4, 7

Imports ......... VIII/4
Production .. ■. XIV/14

Rubber and plastic products, industry
Employees and wages . . . .XI 1/24
Production XIV/14
Research and development . . . XIV/8,9
See also: industry, branches

Rural centres
Population 11/10
Public libraries XXV/4

Safflower
Cultivated area
Production .
Yields . . .

. XIII/5
XIII/15, 16

X1II/7

Salaries
See : wages and salaries

Sales
Large scale retail trade
Local authorities' income

XVII/7
XX/10

Table

Sales (Cont.)
Short term Government loans . . 10718
Wholesale trade XVII/2,4
Wholesale trade in the Administered
Terirtoires XXVI/32

See also ■ revenue
Sales, workers
Employed persons . . . XII/1, 1820
Employees XH/21
Immigrants . . .  . . .... _ V/6, 7
In the Administered Territories . . XXVI/25
Income from wages per urban employee XIl/22
See also: employedpersons

Sanitation
Expenditure of towns in the Administered
Territories XXVI/34, 35

Saving for building scheme
Government income and expenditure XX/10, 11

Savings
Approved schemes IX/19;.XlX/5..
Credit balances IX/4
Deposits of the public in saving schemes IX/1
Per family XI/2

Scholarships .

To students from abroad . . . .V/ 1921
Schools
Classes... . XXI1/13
In the Administered Territories . . XXVl/38
In the educational system . . . XXII/6
National expenditure XXII/2,3
Pupils... . XXI1/5, 8, 1012, 1518
Teachers XXII/7, 9
Work units XXI1/9

Sciences
Immigrants, academic workers and
technicians V/6, 7

In academic institutions . XXII/25, 27, 29
Scientiifc apparatus
Imports and exports VII 1/4

Scientiifc services
Electronic computers . . . . XVII/11, 12

Employees and wages .XI 1/24

See also: professional, scientiifc and technical
workers

Scooters
See: motorcycles and scooters, transport

Securities
Banks' assests XIX/1, 2,4,5
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Qibbuzim (Cont.)
Production XIII/41
Public. libraries . . . . .. . XXV/4
Pupils  . XX1I/16
Water consumed by agriculture . , . XV/3

Quaker oats
Food balance sheet XI/91 3

Production . XIV/14
Quarrying
See : mining and quarrying

Quinces
For industry ■. XIII/16/21
Producers' organized sales . . . Xlll/20
/Production XIII15, נ 6

Rabbinical courts
Judges XXI/15
Matters XXI/4

Radio
Families possessing XI/2126
Families possessing in the Administered
Territories XXVI/17

Supply to the local market . . . XV1I/8

Radishes
Cultivate area XIII/9, 10
Producers' organized sales . . . XIII/18

Railways XVIII/1, 14
Employed persons, wages and labour
costs . XVIII/2, 3,14

Employees XX/15
Government income and expenditure XX/10,11
Revenue XVIII/3, 14

Rain . 1/4, 5, 7

Real estate, economic branch
Electronic computers . . . . XVII/11, 12

Reduced school fees XXII/21

Referrals for employment
By labour exchanges . . . . XII/31

Refugees
Employed in the Administered
Territoires XXVI/15

Families XXVI/4, 14, 16
Families possessing durable goods . XXVI/17
In labour force XXVl/18
Services .. . XXVI/16

Table

Religious Affairs, Ministry of
See: Government ministries

Religious courts XXI/4

Repair services for households
Employees and wages . XII/24

Requests for workers
Through labour exchanges . . . XII/31

Residents . ■ IV/38
Arriving in Israel TV/14
Departing from Israel . ...... IV/13

Reproduction rates 111/23

Research
Computer work hours . XVII/13
Establishments dealing with research XIV/8, 9
Government employees . XX/16

Residential building XVI/ 13,6, 10, 12, 13
Costs of builders per sq. m. . . . XVI/13
Gross domestic capital formation VI/7;XVI/ 12
In the Administered Territories . . XXVI/31
National income and net domestic product VI/9
Price index of input X/l, 8, 9
Private . .. ■. .. . XVI/3, 10, 12, 13
Protected according to tenants'
protection law XI/19, 20

Public XVI/ 3, 6, 10, 12
Wages VI/10
See also: housing

Rest houses
Accommodation . . . . . . XI/28, 29

Restitution payments
Personal from Germany and Austria VII/2, 4

RetaU trade XVH/5, 6
Employees and wages . XII/24; XVII/5

Revenue
Aviation XVIII/3, 10
Buses XVIII/3, 15
Cinemas XXV/3
Communication services .XVIII/1 3
Hotels XVII/9
Hotels in the Administered Territoires XXVI/33
Industry XIV/11,12
Industry in the Administered
Territories XXVI/30

Ports XVIII/3, 7

Postal services XVIII/3, 13
Railways XVIII/3, 14
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Public and community services
Bank credit IX/6
Debentures and shares registered at the
Stock Exchange IX/14

Electronic computers . . . XVII/1, 11, 12
Employed persons . . XII/1, 11, 12, 14
Employed persons in the Administered
Territoires XXVI/20, 21, 23

Employees XII/1 3, 21
Employees in the Administered
Territories XXVI/21,22

Government investment and loans . . XX/7
Income fromwages per urban
employee XII/22

National income and net domestic
product ■. ■. ■ VI/9

Strikes, lockouts and work days lost XII/33
Wages VI/10; XII/24, 25
Wages in the Administered
Territories . '. '. . . . XXVI/21,23

Weekly workhours per employed person
and employee XII/15

Public building
Dwellings XVI/46, 10
Gross domestic capital formation . XVI/12
In the Administered Territories . . XXVI/31
Purpose XVI/3
Residential buildings... . XVI/1012

Public buildings
Building . XVI/1, 2, 7

Government expenditure . . . XX/11

Publics clinics and preventive medicine
National expenditure XXIII/1

Public consumption
Expenditure VI/13, 5

Expenditure in the Administered
Territories XXVI/7

Public courses
. Hebrew for adults XXII/31

Public libraries XXV/4

Public sector
Electronic computers XVII/11
Expenditure on health services . XXIII/1, 3

Retail trade XVII/6
Wholesale trade . . . . ■. . XVII/4

Table

Public works XVI/151 9

Income of towns in the Gaza Strip
and North Sinai . . . . . XXVI/35

See also: construction
Publishing
See printingandpublishing;
industry, branches

Pulses
Consumption in the Administered
Territories ....... XXVI/13

Cultivated area XIII/5, 6
Exports . . ..' . . . . XIII/15, 16
Food balance sheet . . . . XI/913
Producers' organized sales . . . XIII/18
Production . . . . XI/9; XIII/1317

Pumpkins
See: melonsandpumpkins

Pupils XXII/1019, 23
Age XXII/17, 18,20
In academic institutions . . . . XXII/8
In classes . . . XXII/10, 1215, 17, 20, 21

In postsecondary education  .  . XXII/23
In the Administered Territories . XXVI/37, 38
In the educational system XXII/5, 8, 1012,

1416, 18, 19, 21, 22

Matriculation . ..... . XXII/22
Origin XXII/1416, 18,21,22
Reduced tuition fees XXII/21
Sex '. . . XXII/10, 12, 18, 20, 22, 26, 27

Purchase tax
Government income . XX/10, 14

On imports VIII/12
Purchases of goods
In trade. XVII/1

Qibbuzim
Civilian labour force XII/4
Cultivated area . . . XI1I/6, 8, 10, 39
Employed persons by economic branchXII/1 4

Families H/23
Immigrants' housing V/15
Live births and deaths HI/6
Marrying and divorcing persons . . 111/8
Members employed.... . XII/1, 2
Members receiving maternity beneifts XXIV/7
Mortgages X/16
Population . II/911; XIII/41
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Poultry (Cont.)
Retail prices x/7
See also : meat

Poultry fanning
Farming account XIII/31, 32
Fodder XIH/36

Practical engineers and technicians
Dealing urth research and
development XIV/8

Precipitation 1/4, 5, 7

Pregnant women
Mother and child health centres XXIII/U, 12

Premises
According to tenants' protection law XI/19, 20

Preparatory classes in teacher training colleges
classes XXII/13

In the educational system . . . XXII/6
Pupils XXII/8, 10, 21

President of Israel
Employees of the president's office . XX/15
Government expenditure . . . XX/11

Price indices
Agricultural production . . . .XIII/ 12
Agricultural inputs purchased from
other sectors XIII/26

Citricultural input . . .... .X/l3
Citricultural output . . . . .X/12, 13
Consumer price index . X/l4
Consumer price index for the Administered
Territories XXVI/12

Industrial output, wholesale prices X/l, 11
Input in buses X/l, 15
Input in hotels X/l, 14
Input in road construction . . . X/l, /0
Input in residential building . . . X/l, 8, 9

Prices X/l16
Cinema tickets XXV/3
Dwellings x/5, 6

Government subsidies for reducing
prices XX/11

Key money X/5
Retail prices of selected food
commodities X/7

Printing and publishing, industry
Employees and wages XII/24
Research and development . . . XIV/8, 9
See also : industy, branches

Printing and publishing, products .

Exports   VH1/7

Table

Prisoners XXI/11

Prison staff (warders)
Government employees . XX/15

Private building
Costs of builders per sq.m. . . . XVI/13
Dwellings XVI/4, 5, 8, 9
Gross domestic capital formation . XVI/12
In the Administered Territoires . . XXVI/31
Purpose XVI/3
Residential buildings . . . XVI/10, 12, 13

Private and Histadrut sectors
Electronic computers XVII/11
Retail trade XVII/6
Social Insurance Funds . . . XIX/1517
Wholesale trade XVII/4

pirvate cars... . XVIII/1, 22, 25, 27
Age XVIII/23, 27
Families possessing XI/2126
Families possessing in the Administered
Territories ....... XXVI/17

Immigrants possessing V/16

Private consumption
Expenditure . . .... . VI/15
Expenditure in the Administered
Territories XXVI/7, 8

Producers' organized sales
Agricultural produce . . . XIII/17,19,21

Professional, scientiifc and technical workers
Employed persons . . XII/1, 1820, 21
Employees XU/21
Immigrants V/13
Income from wages per urban
employee XII/22

In the Administered Territories . . XXVI/25

Professors
In academic institutions . XXII/30

Property tax
Consumer price index X/3
Government income XX/10
Income of towns in Judaea and
Samaria XXVI/34

Protein per capita per day . . . XI/8, 9, 11
In the Administered Territories . . XXVI/13

Provident funds XIX/1517
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Pedestirans
Casualties in road accidents . . .XVII 1/29

Pensions
Accommodation XI/28, 29
Government expenditure . . . XX/U
Provident funds XIX/15

Personal and other services
Consumer price index X/3
Employed persons . .' XII/1, 11 12, 14, 21
Employees XII/13, 21, 24, 25
Government investments and loans . XX/7
Income from wages per urban
employee XII/22

National income and net domestic
product VI/9

Strikes, lockouts and work days lost XII/33
Wages VI/10;XII/24, 25
Weekly workhours per employed person
and employee . . . . .. . XII/1 5

Pesticides
Forplant protection _■_ ■__^ ■ XIII/38

 Inputs purchased by agriculture . .XIII/26,29
Petroleum and petroleum products
Government expenditure on drilling and
pipelines XX/11

Imports . . ■. . VIII/4
Production . .....:. X1V/14

Petroleum and petroleum products, industry
Production XIV/14
See also: industry, branches

Pharmacists ■

Government employees . XX/16
Licensed XXIII/12

Physicians
Government employees XX/16
Licensed personnel XXIH/14
National expenditure on health . XXIII/1
Tourist settling . . ._ . . . V/6, 7

Plastic and plastic products
See : rubber and plastic products

Plums
For industry XIII/15, 16, 21
Producers' organized sales . . .XII 1/20
Production . .. .. . XIH/15, 16

Policemen
Government employees . . . . XX/15

Pomegranates
Production XIII/15, 16

Table

Political parries
Knesset members XX/1
Results of elections to the Knesset . XX/1
Results of elections to the local
authorities XX/2

Police, Ministry of
S.w Government ministries

Pond ifsh
Price index of output X/12

Population II/124;XXVII/1
Age . . .. . _11/15, 16

Continent of birth . . . XXVII/1, 2,7
Density II/6
District 11/4, 6, 11

Families 11/2225
Geographic distribution . . . . 11/413
Municipal status 11/12
Natural region . . II/7
Organizational aiffliation . . . . 11/10
Period of immigration . . . XXVII/1, 6
Sex ... . 11/15, 16
Size oflocality" :..~. ~. IT/8, 13 

Subdistrict . . . . . .11/4,6,7,11
Type of locality ,11/911
Years of schooling XXII/1

Population in the Administered
Territories , , , '. . . '. . XXVI/13

Potrs ......... XVIII/7, 8
Employed persons, wages and labour
costs . . XVIII/2, 3,7

Movement of freight XVIII/1
Revenue.. ' XVIII/3, 7

Postal services XVIII/1 3

Consumer pirce index X/3
Government income and expenditure XX/11
See also: transport, storageand communication

Potassium sulphate
Consumption in agriculture . . . XIII/37
Production ■. ■. ■ XIV/14

Potatoes
Exports . . . ■. . .XI/9; XIII/1; 15rl6
Food balance sheet . . ■ . . . . XI/9
For industry . . . XI/9; XIII/15, 16, 21

Producers' organized sales . . . XHI/18
Production . . ■. .XI/9; XIII/l, 1218
Retail prices X/7

Potential immigrants IV/1, 2; V/2, 68, 1021
Poultry
Family consumption expenditure . . XI/2
Price indexof.agircultural output . . X/12
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Oil presses
In Judaea and Samaria . . . XXVI/29

Okra
Cultivated area XIII/9
For industry . ■. . . . . . XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18

Old age
Cause of death HI/39
Pensions from the National Insurance
Institute . . . . . . . . XXIV/5

Olive oil
Production...■ . XIII/22

Olives
Cultivated area XIII/4
Food balance sheet . . XI/9
For industry XIII/21
Production XI/9 ;XIII/1, 1317,22
Production in the Administered
Territories XXVI/26,27

Onions
Cultivated area ■. ... . XIII/9, 10
For industry . .. . . . . . XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18
Retail prices ■. ■. ■ X/7

Oranges
For industry . . . . XI/9; XIII/19, 21
Exports . . . VIII/9; XI/9;XIII/19, 28
Food balance sheet . . . י . . י . XI/9
Orange chips for animal fodder . XIII/36
Production . . . . .  XI/9; XIII/19
Pirce indexfor output . . X/13
' Retailprice's . . . '. '. . . . X/7
Organization dues and donations
Expenditure per family . XI/1, 2

Output
Agricultural XIII/25,26
Agricultural outputof the Administered
Territories XXVI/26

Of the Israel economy . . . VI/1214
Of transport . . . . XVIII/3,6,7, 13
See also:price indices

Owners
In protected premises according
to tenants' protection law . .XI/1 9, 20

Packaging materials
Costs in the citrus industry . . .XIII/27,28
Inputs purchased by agriculture '. XIII/26

Table

Paints, dyes and varnishes
Imports and exports ..... . VIII/4
Production XIV/14

Paper and paper products
Customs on materials for manufacture XX/13
Imports and exports . ■ . . . . VIII/4 ,7

Production XIV/14
Purchase tax XX/14

Paper and paper products, industry
Production .. . XIV/14
Research and development . . . XIV/8, 9

See also : industry, branches

Passenger cars
Production . . . . . . ; XIV/14
Supply to the domestic market . . XVII/8

Passengers
Arriving IV/14, 10, 11

Arrivingat and departing in Israeli
ports XVIII/1, 8

By air . . . . _. . . XVIII/1, 9, 11

By rail XVIII/1, 14
Departing from Israel . . . IV/13, 11

Road casualties XVIII/29
Pasture, sown
Cultivated area XIII/5, 6
Production .. .. .. . _. . XIII/131 7

Patients
In hospitals ■XXIII/5, 8

Under supervision of mother and
child centres XXIII/11,12

Peaches
For industry ■. . .. ■. ■. XIII/15, 16, 21
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production XIII/15, 16

Pears
: For industry ■ . XIII/15, 16
Fro exports . .. ■ .. . . . ■ XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production . XIII/15, 16

Peas
Cultivated area . . ■ . . . . XIII/5, 9

For industry XIII/21
Preserves ■. ■. . . ■. . . . XIV/14
Production XIII/15, 16

Pecan nuts
Producers' organized sales . . . XIII/19
Production XIII/15
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NonJews, population (Cont.)
Convicted and detained persons . . XXI/11
Convictions XXI/6
Deaths . . . III/36, 32, 4042; XXIII/9
District II/4, 11; HI/5, 7

Divorces lil/3, 4, 7, 8

Divorcees ........ 111/7, 8

Employed persons in economic
branches XII/11

Expectation of life .:.. . HI/3638
Families .._... 11/24, 25; XI/16
Families possessing durable consumer
goods XI/21

Hospitalization 111/49
Housing density . . . . XI/16; XXVII/2
In academic institutions . . . . XXII/27
In civilian labour force . XII/11
Infant deaths 111/36, 34
Institutions 11/10

Institutions in the educational system XXII/6
Languages . . ...... XXVI1/5
Live births . . . IH/36, 22, 24, 25, 29, 30
Localities 11/7, 9, 10
Locality of work XII/11
Marital status HI/10
Marriages HI/3, 4, 7, 8, 10
Marrying 111/7,8,10
Migration balance 11/2
Minorities1 lists XX/1, 2
Mortgages X/16
Natural increase... . 11/2 ;111/3,4
Natural region 11/7
Offenders XXI/7, 8
Pupils... . XXII/8, 10, 12, 19, 21, 22
Reduced school fees XXII/21
Religion 11/1, 2, 19, 22; 111/4, 10, 23, 29, 30;

XXI1/19
Reproduction of population . '. ' . HI/23
Sex  11/15, 16, 21; lff/7, 8, 10/22, 32, 34,
. . . 3638; 501/6, 11 ; XXI/6, 7 ; XXII/ 12

Sizeoffamily ' . . . . . . 11/24,25
Sources of population increase . . . 11/2
Stillbirths 111/3,4,22
Subdistrict 11/4,7,11;111/5,7
Teachers . .. XXII/7,9
Total fertility 111/24, 25, 29
Tuberculosis HI/41, 46
Typeof locality . . . 11/9, 11, 23 ; 111/6,8
Unemployed XII/11
Years of schooling . . . 111/31 ; 001/1

Table

Nonmetallic mineral products, industry
Employees and wages . XII/24
Exports VIII/4, 7
Production XIV/14
See also: industry, branches

Nonproift institutions
National expenditure on education XXII/2, 4

National expenditure on health . . XXIII/1
Noodles
Production XIV/14
Retail prices X/7

Notaries, public
Activities XXI/14

Nurseries
Cultivated area XIII/13

Nurses
Government employees XX/16
Immigrants V/6, 7

Nuts
Food balance sheet XI/9, 13

Production . . . . .. . XT/9

Oats
Cultivated area XIII/5
Production . . . . .. . XIII/15, 16

Obligations of the State
In foreign currency VII/6

Occupations
Government employees . . . . XX/16
Employed persons..  XII/1, 1820, 21

Employed persons in the Administered
Terirtories . ..  XXVI/25

Employees XII/21
Immigrants V/6, 7, 14

Income ■from wages per urban employee XII/27
Vacationers ■ . . XI/27

Offences . XXI/1, 68/10
Offenders
Convicted XXI/7, 8

Convicted of grievous offences . . XXI/1
Offices
Fires . . . . . . . . . XIX/14

Oilcake
Imports and animal fodder . . , XUI/36
Inputs in agriculture XIII/1
Production ■... . XIII/36; XIV/14
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Table

Money supply IX/1, 2

Monthly rent XI/19, 20
Mortality
See: deaths

Mortgage banks
Assets and liabilities XIX/5
Assets in foreign currency . . . VII/5
Credit balances to the public . . . IX/5
Yields on shares quoted on the
Stock Exchange IX/1 3

Motrages
Type of consumer X/16

Moshavim
Civilian labour force XII/4
Cultivated area . . . XIII/6, 8, 10, 39,40
Employed persons by economic
branch ■. Xll/14

Live births and deaths III/6
Members receiving maternity beneifts XXIV/7
Mortgages in . X/16
Persons marrying and divorcing . . . 111/8

Production .' . XI11/42
Public libraries XXV/4
Pupils XXII/16
Vacationers Xl/27
Water consumption for agricultural
purposes. . XV/3

Moslems
Age and sex... . 11/21,22;lff/10, 29
Divorces 111/4

Fertility 111/29
Live births III/4, 2931
Marriages III/4, 10
Natural increase 111/4
Population . . .. . . 11/19

Pupils XXII/19,20
Reproduction 111/23

Stillbirths and deaths . . . . . . 111/4

Mother andchild health centres . . XXIII/11, 12

Motorcycles and scooters, transport XVIII/22,25,27
Age and year of production . ■. . XVIII/23

Municipalities
Expenditure... . XX/18, 19, 21,22
Income .  . . . . ■ .. ■. ■ XX/1820
Income and expenditure of towns in the
Administered Territories . . XXVI/34,35

Maintenance of roads . . . . XVIII/19
Surplus or deifcit and loans outstanding XX/18

Municipal taxes
Income of local authorities
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XX/20
XXV/1

National expenditure
On education 111/24
On health . . . ■. . ■ . . XXIII/13
See also : national income and expenditure

National income and expenditure . . VI/114
In the Administered Territories . XXVI/79

National institutions
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Bonds and shares registered at the
Stock Exchange IX/14

Consumption expenditure VI/5
Government loans . . XX/8

National insurance XXIV/1I4
Contributions . ■. .. . ■. . . . VI/8
Electronic computers .. .. . . XVII/11
Government expenditure. ■. ■ . . XX/11
Loans to the Government . . . .XX/10

Natural increase..' . . . II/2; III/14
In the Administered Terirtories . . ■XXVI/1

Net domestic product VI/9
In agriculture '. XIII/1,25
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Newspapers
Advertisements . XVII/14
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Agricultural production XIII/17, 18, 20, 22, 23,

41, 42

Agricultural yields XIII/7
Cultivated area . . . XIII/27, 10, 39, 40
Livestock XIII/33
Producers' organized sales of fruit
and vegetables XIII/18
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NonJews, population11/1, 2, 4, 7,911, 15, 16, 19

. 21, 23, 24
Age 11/15, 16, 21,24; 111/10, 25, 29, 32, 34,
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Births . XXIII/9
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Causes of deaths ... . . . . 111/41,42
Classes . .  .. XXH/13
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Territoires XXV1/34, 35

Marriages . . / . . III/14, 715, 18
Matters decided in courts . . . XXI/3
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Immigrants V/8,10
Immigrants who emigrated . . . . V/12
Tourists settling V/8
Vacationers XI/27
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Age. . ... . . . HI/7, 10, 11, 15
Continent of birth 111/14,15
Continent of origin . . 111/13
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Duration of marriage 111/18
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Religion . . . . .. . . . 111/10
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Maternity benefits XXIV/7
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Territories XXVI/13

Exports . . . VIII/4; XI/9;X1II/1, 15, 16
Consumption expenditure per family . XI/2
Food balance sheet . . . . XI/913
Imports .. .. VIII/4; XI/12
Price index of agricultural output . . X/12
Production . . . XI/9;XIII/1, 1217,30
Production in the Administered
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Exports XI/9;XIII/1, 15, 16
Producers' organized sales . . . XIII/18
Production . . . . . XIII/1, 1218
Production in the Administered
Territories XXVI/2628

Metal products
Customs XX/13
Imports and exports VIII/4
Pirce index of input in residential building X/9
Production . . .. ■. ■. . XIV/14

Midwives
Qualiifed, licensed . ..... XXIII/14

Migration IV/112
Balance 11/2

Internal, Jews 11/14

Milk and dairy products  

Consumer pirce index . X/3, 4
Consumption expenditure . VI/5
Consumption expenditure per family . XI/2
Consumption in the Administered
Territories XXVI/13

Food balance sheet . . . . XI/913
Imports and exports XI/9
Price index of inputs in hotels . . . X/14
Production . .XI/9; XIII/1; XIV/14
Retail prices X/7
'SeeaKoTHairy farming
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Animal fodder XIII/36
Per capita per day XI/8, 13
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Employees XII/24
Government expenditure . XX/1!
Production XIV/14
Wages XII/24
Work casualties XXIV/12, 14
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Mining and quarrying, products
Exports VIII/4, 7
Price index of input in residential
building X/8, 9

Production . . . .. ■. . XIV/14
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Hospitals XXIII/4, 6
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Families possessing . . . .XI/2 126
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Supply to the local market . . . XVII/8
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Fodder XIII/36
Production XIV/14
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Loans
Banks . . . . .. .. .. . IX/6;XlX/5
From foreign sources to the
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From trie administration ^0 towns
in Gaza Strip and North Sinai . XXVI/35
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Government income XX/10
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Insurance companies . . . ■. XIX/11, 12
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Electronic computers . . . XVII/11, 12
Expenditure . VI/8;XX/18, 19, 21,22
Government expenditure . . . XX/1 1
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Hospitals XXIII/4, 6
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In the Administered Territoires . . XXVI/34, 35
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National expenditure on health . . XXII/1, 3
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Expenditure... . XX/18, 19, 21, 22
Income XX/1820
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Type of locality . . . . II/9, 10, 39, 41

Lockouts XII/32, 33
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Capital formation in health services XXIII/1
Customs XX/13
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Imports and exports VIII/4
Local authorities expenditure . . XX/21
Price index of agricultural inputs . . X/12
Wholesale trade XVII/13
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Research and development . . . XIV/8, 9

See also : industry, branches
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Animal feeding XIII/36
Cultivated area XIII/5
Exports . VIII/4
For industry XIII/15, 16, 21
Imports ...... VIII/4; XIII/36
Producers' organized sales . . . XIII/18
Production . . . . XIII/15, 16, 36

Malaria
Causeof death 111/3941
Diagnosis HI/45

Malben
Hospitals . . . . . . . XXIII/4, 6

Malignant neoplasms
Death caused by . . . . 111/3941
Diagnosis HI/47
Selected sites 111/48

Managers
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Employed persons . . . XII/1, 1921
Employees XII/2I
Immigrants V/6, 7, 14
In the Administeres Territories . . XXVI/25

Mandays worked
Employees XIV/4, 5; XVI/19
Employees in Judaea and Samaria . XXVI/29
Workers in industry . . . . XIV/1113

Manufacturing
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Manure
Cultivated area XIII/5, 6
Production XIII/1317, 31
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Food balance sheet XI/9
Production XIV/14
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Labour expenses
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Buses XVIII/3, 15
Communications . . . . . XVIII/2, 13

Construction .. . . .. . . XVI/19
Industry ....... XIV/4, 6 ,9
Ports XVIII/2,3,7
Postal services... . XVIII/2, 3, 13

Railways XVIII/2, 3, 14
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Sea transport XVIII/3, 6
Storage . . . . ... . XVIII/2
Transport XVIII/2
Wholesale trade XVII/3

Labour, Ministryof
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Land and development
Securities quoted on the Stock
Exchange IX/14
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 Institute .  . ..... . XXIV/9
Large scale retail trade .... XVII/7
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Employees and wages . XII/24

Law, studies
In academic institutions . . XXII/25,27,29

Leather and leather products
Exports . ' VIII/4, 7
Imports . . ' VIII/4
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In the Administered Territories . XXVI/30
Research and development . . XIV/8, 9
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Cultivated area XIII/9
For industry .■ XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18

Legal services
Employees and wages . . . . XII/24
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Exports VIII/9; XIII/19
For industry '. . ., XI/11;XIII/19, 21
Price index of output X/13
Production XIII/19
Retail pirces X/7
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Cultivated area . .. ■. ■ . . XIH/9,10
Producers' organized sales . . . XIII/18

Licences
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Income of towns in the Administered
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Live births 111/14, 24
Age of mother 111/25, 28, 29
Continent of birth . . . 111/26, 28, 30
Country of birth 111/27
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In hospitals XXIII/9
In the Administered Territories . . XXVI/5

 Number in mother's life . .. HI/24, 30
Period of immigration of mother 111/26, 28
Sex . ..::^ . . . 111/22, 28
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Exports . . . . . . VIII/4; XIII/16
Fodder, consumption XIII/36
Imports VIII/4
Imports and exports of the Administered
Territories XXVI/12

On farms XIII/1, 33
Production . . . XIII/1, 12, 13, 15, 17
Production in the Administered
Territories \ . ' XXVI/26

Protein per capita per day . . . XI/8, 11
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Consumer price index X/4
Customs ........ XX/13
Exports VIH/4;XIII/1 5, 16
Imports VIII/4
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Production . . . . XIII/1217, 25
Production in the Administered
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Living conditions XI/129
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in the Administered Territories . XXVI/26

Income from investment . . . VII/2, 4
Research and development . . . XIV/9
Treasury XX/5
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Credit balances to the public . . . IX/5

Investment goods
Agricultural production . . . . XIII/23
Imports VIII/3, 1012

Investment companies
Securities quoted on the Stock Exchange IX/14

Iron
Imports and exports VIII/4
Price index of input in residential building X/9

Israel Electric Corporation
Production and supply of electricity . XV/1
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See: Technion

Israel Institute of Productivity
Government income and expenditure XX/10,11

Israel Lands Directorate
Government income XX10
See also: Government ministries

Israel Police Force
Electronic computers . XVII/ll
Government employees : . . .XXII 5

Israel Pound
Exchange rate IX/7

Jam
Production X1V/14
Retail prices X/7

Jewish population 11/ 1 5,7,912, 14, 1519,22,23
Age 11/15, 16, 18,20
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District . . . . .. . ■.
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Migration . . . . ■. .

Municipal status . ■. .
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11/1720
. 11/20
11/17, 18
II/4, 11
H/2225
11/2, 14
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H/2
n/7

11/ 10
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Sex . _. '. '. \ '.
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Government employees .
In courts
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Government employees .
Immigrants . . ..

Justice, Ministry of
See". Government ministries

. . 11/19,20
. 11/15, 16, 20
. . . H/2
11/4,7, 11, 14

. . 11/911

xx/15; 16
. XXI/15

. XX/16
V/6, 7

Key money .. . . . . .. . . . XI/1 7
Consumer price index X/3
Change of prices in key money . . . X/5
In protected premises . . . .XI/19, 20

Kibbuzim
See : qibbuzim

Kindergartens
In the Administered Territories . . XXVI/38
In the educationalsystem . . '. XXII/6
Kindergarten teachers . '. . '. XXII/7
National expenditure XXII/2,3
Pupils XXII/5, 8, 15, 19

The Knesset XX/14, 11, 15
Employees XX/15
Government expenditure . . . XX/11
Results of election XX/1
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Cultivated area XIII/9
Producers' organized sales . . . XIII/19

Labour and wages XII/133
In the Administered TerritoriesXXVI/1825

Labour exchanges
Requests and referrals for
employment XII/26, 28
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Mandays worked . . . XIV/4,5, 1113
Manual workes . . . . . . XIV/11
National income and net domestic
product Vl/8

Paid absence from work, days . . XIV/13
Production XIV/11, 12, 14
Requests and referrals for employment XII/28
Research and development . . . XIV/8, 9
Revenue XIV/11, 12
Securities quoted on the Stock ... 
Exchange . . . ... . IX/14

Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Unemployed XII/27
Wages VI/9 ; XII/22, 24, 25 ; XIV/4, 6,11,12
Wages' and other labour expenses . XIV/4, 6
Wages in the Administered '

Territories . . .. . XXVI/21
Wages of employed persons from the
Administered Territories in Israel XXVI/23

Weekly work hours per employed
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Wholesale price index of industrial
output X/l, 11;XIV/8, 9

Work seekers . . . . XII/28
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Census value added XIV/7
Consumption of electricity . . . XIV/10
Days of paid absence . XIV/13
Employed persons . . . . XIV/5, 8
Employees XIV/5, 8, 9, 12
Establishments . .. .' . . XIV/5, 8

Exports ........ VIII/7
Gross output [.... . . . . XIV/6
In the Administered Territories . . XXVI/30
Input  output;... . VI/1214
Mandays worked XIV/5, 12, 13

Materials consumed XIV/6
Other labour expenses . . . XIV/6, 8, 9
Production,and revenue... . XIV/12
Wagesand salaries ... .... . XIV/6, 12
Wholesale pirce indexofindustrial output X/l 1

Industry, products
Consumer pirce index X/4
Consumption expenditure . VI/5
Imports and exports . . . . . . VIII/4
Imports and exports of the Administered
Territoires XXVI/11

Production ■. ■. . . . .. . XIV/14
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Infant deaths 111/16
Age. ■. ■ 111/3443
Cause of death 111/43
Sex 111/34
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Deaths ' . ' 111/16, 34, 40, 43
Under supervision in mother and child
health centres XXIII/11,12
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Agriculture ..'. ' XIH/1, 2527, 2932
Agriculture in the Administered
Territories. ~ XXVI/26

Imports of production inputs VIII/3, 1012
Labour inputs for transport . XVIII/3, 6, 7,13
Of the Israel economy . . '. . VI/1214
See also : price indices
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Live births and deaths 111/6

Marrying and divorcing . 111/8
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Insurance. ■ .. . . . . . XIX/612
Bonds and shares registered in the
Stock Exchange IX/14

Companies.. \ . . . XIX/612
Consumer price index X/3, 4
Electronic Computers . . . XVII/11, 12

Expenditure per truck . . . . XVIII/12
Health insurance XXIII/10
Price index of input in buses . . . X/15
Price index of input in citirculture . . X/13
Pirce index of input in hotels . . .X/l 4

Insurance companies . . . . XIX/612
Government income XX/10
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By National Insurance... .XXI V/l
By sick funds XXIII/10

International Bank for Reconstruction
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International Monetary Fund (IMF)
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Investment
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Government XX/4, 7
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Arrivals IV/1
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Continent of birth.. . . . V/2, 5
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bureaux XXIV/15
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Marital status V/8, 10, 12
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7Immigration and absorption . . . . V/l21
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Immunization of children . . . . XXIII/13
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Area VIII/5
Country of purchase . . . . VIII/6, 11
Destination . . . . \ VIII/3, 1012
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Subsidies VI/8
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Volume, price and value indices . VIII/2, 3

Income tax . . ■ XX/9, 11
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Government income . . . . XX/10, 12
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Index
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Imports . . .. ■. . . . . VIII/10
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Production XIII/13, 17
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■■. Territories... . . XXVI/20,21, 25
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.Territories XXVI/21, 22,24,25
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Exports VIII/3, 7, 8
Government expenditure XX/1
Government investments and loans . . XX/7
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Production . . .. . .. .. XIII/1, 1317
Yields . . XIII/7
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Insurance . . . . ■. . . . XXIII/10
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Mother and child centres . . XXIII/1 1,12
National expenditure .. .. .. . XXIII/13
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Health, Ministry of
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Immigrants.. ■ . . . .. .. V/12
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Production . XI/9;XIII/1317
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Beds .;1 XX1II/6, 7
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.In the Administered Territories . . XXVI/33
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Workseekers . . XH/28
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Consumption expenditure VI/5
Density. XXVII/2
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Expenditure per family on maintenance of
dwelling and household . . . XI/1,2
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goods V/16
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Size . .. .. ■ ...■ . . . XXVII/2
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Retail trade XVII/5
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Housing ■. . . . XI/1418
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Density in the Administered
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Government expenditure . ■ . . XX/11
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Immigrants V/15

. In the Administered Territories . XXVI/1416
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Saving schemes IX/19
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Immigrants, academicians . . V/6, 7
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: Age■. ■. . V/4, 5, 7, 8, 1012

.C44)



Table

Government ....... . . . XX/5U
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Hospitals XXIII/4, 6
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Participation in local authorities'
budgets xx/20
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Production... . XI/9;XIII/19
Retail price x/7

Grapes
Cultivated area XIII/4
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Gross domestic capital formation
Industrial use and type of assets . VI/6, 1
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National expenditure VI/13

Gross domestic product '. VI/3
In the Administered Territoires . . XXVI/7
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Production . . . XI/9;Xn1/l, 1317

Guava
For industry XIH/21
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production .. .. .. .. . . XIII/15, 16

Guests
Guest house accomodation . . XI/28, 29
In hotels XVII/9, 10
In hotels in the Administered
Territories XXVI/33

Gramophones
Families from the Administered
Terirtories possessing... .

Families possessing . .■ .. .

Immigrants possessing .. ■ .

. XXVI/17 Hadassah

. XI/2126 Hospitals XXIII/4, 6

. y/16 Mother and child health centres XXIII/10, 11
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Footwear, products (Cont.)
Consumption expenditure per family Xf/1, 2, 4
Customs■ XX/13
Imports and exports VIII/4
Private consumption expenditure . . VI/4
Retail trade . . ■ XII/4
Sales by large scale retail trade . XVII/7
Wholesale trade . . . . ■. .. XVII/1, 2
See also: leather and leather products, industry

Foreign exchange
Assets VII/2, 4; IX/2

; Credit balances . . . .. . . . . IX/4
Deposits . . . VII/5;IX/l;XlX/l,XX/8

. Obligations .of the state ......VI 1/6
Rates ... . IX/7

Foreign residents
Loans outstanding and bills discounted
by banks . . .. . ■. .. . . . IX/6

Foreign trade . . . . . . VIII/112
In the Administered Territories . . XXVI/U

Foreign trade balance ■..... VIII/1
OftheAdministeredTerritories  .XXVI/11

Forest
Afforested area XHI/1, 11
Fires■ . י . ..■.■... . XIX/14
Output '. . ■. . .. . '. .XIII/16, 17

Forestry , .

See: agriculture, forestryandifshing
Foster families ;: ;

Convicted juveniles XXI/12
Inmates .. XX1V/20

Freight
By air . ...... . XVIII/9,11
Movement at ports . . . . XVIII/1, 7, 8

Railway freight revenue . XVIII/14

Fruit
Consumption expenditure . . . . . VI/5
Consumption in the Administered
Territories XXVI/13

Cultivated area . . . . . . XIII/1
Exports ...  VIII/4; Xl/9; XIII/15, 16
Exports of the Administered
Territories XXVI/27, 28

Food balance sheet . . . . XI/913
For industry . .. . XI/9;XIH/15, 16,21
Imports VIII/4; XI/9
Income of towns in Judaea and
Samaria ■ XXVI/34

Table

Fruit (Cont.)
Producers' organized sales . . .XII 1/20
Production . . XI/9;XIII/1217, 20
Production in the Administered
Territories . . XXVI/2628

Fruit plantations
Cultivated area XII1/24
Employees and wages . XII/24
Pirce index of produce X/12
Water consumption XIII/35

Fuel
Bonds and shares on the Stock
Exchange . . ... . . IX/14

Income of towns in Judaea and
Samaria ■. XXVI/34

Mineral fuel, imports VIII/4
Price index of input in buses . . . X/15
Retail trade ......■. XVII/5
Sales by large scale retail trade . XVII/7

Fuel oil ' '

Used by taxis XVIII/22
Usedby trucks _.__._ _. . ._XVIII/l7, 27

Furniture
Consumer price index . X/3, 4
Consumption expenditure . VI/5
Imports and exports VIII/4
Purchasetax ....... XX/14

Gales . . . ... ... . . 1/7

Garlic
Cultivated area XIII/9,10
Producers' organized sales . .. . XIII/18

Gas ranges for cooking and baking
Families possessing . XI/2126
Supply to the local market . . . XVII/8

Gasoline
Used by taxis . . .■ . . . . XVIII/27
Used by trucks .....XVIII/1 7, 27

General Workers' Sick Fund
Hospitals XXIII/4, $
Insured population and visits . . XXIII/10
Mother and child health centres XXIII/11, 12

Gold
Foreign currency assets . VII/5
Held by Bank of Israel.... . XIX/1
Held by commercial banks . .. . XIX/2
In balance of payments VII/2, 4
Price IX/7
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Table

Financing and business services (Cont.) 1 ■.■

Income from wages per urban
employee XII/22

National income and net domestic
product VI/9

Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages VI/ll;XII/24,25
Weekly workhours per employed person
and per employee XII/15

Fires X1X/13, 14

Fish
Consumer price index . . . X/3, 4
Consumption expenditure . VI/5
Consumption in the Administered
Territories XXVI/4

Exports . . . . VIII/4;XI/9; XIII/15, 16

Fish preparations, imports and exports VIII/4
Food balance sheet . . . . XI/913
For industry . . . .XI/9;XIII/15, 16
Imports '. . . VIII/4
Price index for agricultural output X/12
Price index for hotel inputs . . . X/14
Production . . . XI/9; XIII/1, 1217
Production in the Administered

. Territories XXVI/26
Retail prices X/7

Fishing
Production XI/9; XIII/1217
See also : agriculture, forestry and ifshing

Fish ponds
Area XIII/1, 2
Water consumption.... . XIII/35

Fixed assets
Gross domestic capital formation . . VJ/6, 7
In education XXI1/2, 3

In health XXII1/1, 2

Flour and lfour products
Consumption expenditure . VI/5
Production . . . . XIII/36; X1V/14
Retail prices X/7

Flowers
Cultivated area XIII/1 3
Exports XIII/1
Production XHI/16, 17
Retail trade . . . . . .. .. XVH/4

Table

Fodder
Cultivated area ?011/5, 6, 30
Consumption XIII/3032

. Dairy farming input XIII/30
Poultry farnming input. . . . XIII/31, 32
Production . . . . XIII/1, 1517, 36
Purchased inputs by agriculture . . XIII/26
Yields ...... XIII/7

Fog 1/7

Food balance sheet XI/813
Food
Consumer price index X/3, 4
Consumer price index in the Administered
Territories . ■ XXVI/12

Consumption expenditure . VI/4
Consumption expenditure per family XI/1, 2
Consumption in the Administered
Territories XXVI/13

Exports . '. '. . . .VIII/4,8; XI/9
Food balance sheet '.... . XI/813
Food poisoning.... . 111/44, 51
Import taxes . VIII/12
Imports VIII/4, 10, 12; XI/9
Price index of hotel inputs . . . . X/14
Production ....... XIV/14
Retail prices X/7
Retail trade . . . . . . ■. XVII/5
Sales by large scale retail trade . . XVII/7
Sea also : food, beverages and tobacco

Food beverages and tobacco, products

Private consumption expenditure . . VI/4
Wholesale trade .' .' . .' .' XVII/1
Wolesale trade in the Administered
Territories.' . . . . XXVI/31

Food, beverages and tobacco, industry
Employees and wages . . . . XII/24
Research and development . . XIV/8, 9
See also : industry, branches

Food, industry
Importsof production inputs . . . VIII/12
Production . . ' XIV/14
See also : industry, branches

Footwear, products
Advertisements in the press . . . XVII/I4
Consumer pirce index. . . . . X/3, 4
Consumer price index for the Administered
Territories ; , . XXVI/12

Consumption expenditure . ,. . VI/5
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Table

Exports (Cont.)
By economic branch . . . VIII/3, 7, 8
Country of destination . . . VIII/6, 8, 9
Food . . . . .. . . . . . . XI/4
Goods and services VI/2, 3

Of the Administered Territories XXVI/7, 27, 28
Subsidies VI/3, 8

Volume, price and value, indices . yiII/2, 3

Fabrics and cloth
Imports .and exports .. .. ... VIII/4
Production XIV/14
Retail trade' ....... ' XVII/5

Fallow
Cultivated area XIII/5, 6

Families ........ ,11/2225
Age of family head . . . XI/23; XXIV/15
Consumption expenditure of urban
families XI/1, 2

Continent of birth of family
 head.. r II/22rXI/5r16rXXIV/15

Earners per family XI/1, 2, 5
Employed without pay in family
business . XII/1, 17

Employing domestic help . . .XI/1 8
Employment status of family head XI/2, 21
Housing density XI/14^16
Income per urban family . .XI/1 7
In the care of social welfare
bureaux . XXIV/1518

In the Administered TerritoriesXXVI/4, 1416
Period of immigration of family
head 11/22; XI/5, 16

Possessing durable consumer goodsXI/2 126
. Possessing durable consumer goods in

the Administered Territories . ... XXVI/17
Saving per urban family XI/2
Size of family 11/24, '25

XI/1, 3, 5, 9, 15 20, 24; XXIV/1618
Typeof locality . . . 11/23 ; XI/2Y; 26
Under supervision of mother and
child health centres . . . . . XXIII/11

Vacationing in Israel XI/28

Family farms
Production XIII/42
Size of cultivated area XIII/40
Tupe of locality XIII/40, 42

Table

Farms
Income ...... XIII/25, 26, 28
See also : institutionsandfarms

Fats
Consumption in the Administered
Territories ." . . . . ■. . XXVI/13

Customs XX/13
Imports and exports VIII/4
Food balance sheet . . . . XI/913
Per capita per day . . . XI/8, 9, 12

Feeding stuffs for animals
■: Dairy farming inputs . . . . XIII/30
Imports and exports.. . . . VIII/4
Poultry farming inputs . . . X1II/31, 32

Fees
Income in the Administered
Territories XXVI/34, 35

Local authorities income . . . XX/20

Fertility 111/2831

Fertilizer
Consumptionby agriculture "."" . XIII/37

. Imports and exports VIII/4
Inputs purchased by agriculture . XIII/1, 27

Field crops
Cultivated area XIII/1^3,5,6
Price indices of outputs and inputs . . X/12
Production XIII/1417
Production in the Administered
Territories . : ." XXVI/26

Water consumption . . . . . XIII/35
Yields XIII/7

Figs
For industry.... ;XIII/15, 16, 20
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production XIII/1 5, 16

Films
Imports XXV/2
Revenue of cinemas .... . . XXV/3

Finance IX/119

Financial assets IX/18

Financing and business services
Consumer price index X/4
Employed persons . XII/1, 11, 12, 14, 21
Employees . ". . . . ?01/13, 21, 24, 25
Government investments and loans . . XX/7
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Employed persons (Cont.)
Postal services and communication XVIII/3, 13

Railways ■. XVIII/2, 3, 14
Retail trade XVII/5, 6
Sea transport XVlff/2, 3, 6

Sex . . . XII/13, 11, 12, 14, 16, 1820
Storage XVIII/2
Transportation XVIII/2
Trucks XVIII/2
Type of locality XII/14
Unemployed XII/2, 3, 11

Unemployed in the Administered
Territories XXVI/18

Vacationers ....... XI/27
Wholesale trade XVII/13
Work hours X1I/15
Years of schooling XII/20

Employees
Age .. . XI/4; XII/2 1

Bus services XVIII/15
Construction XVI/J9
Consumption expenditure per urban
family XI/1, 2

Economic branch ■. .. . XII/13, 21, 24, 25
Employees' posts 501/24,25
Families possessing durable consumer
goods Xl/21

From the Administered Territories in
Israel XXVI/23

Hotels XVII/9
Hotels in the Administered
Territories XXVI/33

Income from wages per urban
employee XII/22

Income per urban family . . . XI/13, 57
Income tax receipts . . .. . . XX/12
In industry XIV/5, 11,12
In industry in the Administered
Territories XXVJ/30

In the Administered
Territories . . . . XXVI/21, 22, 25, 29

Insured by the National Insurance
Institute . .. . .. XX1V/1

Labour costs XVI/19
Mandays worked . . . XIV/4,5;XVI/13
Occupation XII/22
Retail trade XVII/5
Sex XII/1, 13, 17, 21
Wages VI/10;X1I/2325; XVI/19; XVII/2,5,9
Wholesale trade XV1I/2, 3

Table

Employees (Cont.)
Wholesale trade in the Administered
Territories XXVI/32

Work casualties ...... XXIV/1214
Work hours VI/11;XII/15

Employers
National insurance contirbutions . XXIV/1
Employed persons XII/1

Employment service XII/2631

Engineering
Employed in research and development XIV/8
Techincians, immigrants . V/6, 7

Engineering, courses
In academic institutions . . XXII/25, 27, 29

Engineering services
Expenditure of towns in Judaea and
Samaria , XXVI/34, 35

Entertainment, consumption
Consumption expenditure . VI/5
Family expenditure XI/1, 2
Private consumption expenditure . . VI/4

Entertainment, services . . ' . . XXV/15
See : culture and entertainment

Establishments
Area of building XVI/1, 2, 7

Government income and expenditure XX/10,11
Local authoirties expenditure of . . XX/22
Income and expenditure of towns in the
Administered Territories . . XXVI/34, 35

Rented XI/19, 20
Retail trade XVII/5, 6
Wholesale trade XVI/1, 3

Establishments, industrial XIV/15, 8
Exchange rates
Free and black market IX/8
Israel pound IX/7

Excise tax
Government income . '. . . . XX/10

Execuiton offices
Activities XXI/13

Expectation of life 111/3638

Expotrs  VIII/1
Agricultural produce

VII1/7; XIII/1, 15, 16, 19, 30; XXVI/27, 28
By area. . VIII/5
By commodity (SITC)... . VIII/4, 8
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Education (Cont.)
National expenditure XXII/24
Population XXII/1
Pupils XXII/14, 16, 17, 20
Reduced school fees XXII/21
Saving schemes for secondary education IX/19
Teachers XXII/9
Teaching posts XXII/5, 7, 9
Work units . ..' ..' . . . XXH/9

Education and Culture, Ministry of
See : Government ministries

Eggs
Consumer price index . . . '. . X/3
Consumption expenditure . . . . VI/5
Consumption in the Administered
Territories ....;.; XXVI/13

Exports . . VIII/4; XI/9; XIII/1, 15, 16, 23
Food balance sheet . . . . . XI/913
Poultry farming account... . XIII/32
Price index of output ■ ■. . . . . X/12
Production .XI/9; XIII/1, 1217,23, 32
Production in the Administered _■_■
Territories r'.'T.~7~.  V XXVI/26

Retail prices ■. . X/7

Eggplants
Cultivated area XIII/9, 10
For industry XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18
Retail prices ■ . . XIII/6

Elderly persons :
Casualties in road accidents . . . XVIII/31
See: oldage ■ .: 

Electric refirgerators
Families possessing . XI/2126
Families in the Administered Territories
possessing . : XXVI/17

Immigrants possessing '. . . . . V/16
Supply to the domestic market . . XVII/8

Electrical and electronic equipment, industry
Production .' XIV/14
Research and development . . .' XIV/8
See also: industry, branches

Electrical and electronic equipment, products
Consumer price index X/3

 Exports '.. ■■ VIII/4
Production XIV/14

Table

Electricity XVI/1, 2
Consumption . ■. ■. . ■. XIV/1 1 ; XV/2
Government expenditure ■. .. ■. XX/11
Gross domestic capital formation VI/5, 6
In dwellings in the Administered
Territories . '. '. . . . XXVI/I6

In come and expenditure of towns in
the Administered Territories XXVI/34, 35

Electricity and water XV/13
Bank credit IX/6
Consumer price index . X/3, 4
Electronic computers . . .XVII/11,12
Employed persons . . . XH/1, 11,12,14,21
Employees XII/13, 21, 24, 25
Government investments and loans XX/7
Income from wages per urban employeeXI1/22
Inputoutput VI/1214
Price index of input in buses . . . X/15
Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages ....... VI/9; XII/24, 25

Wages in the Administered
Territories . . . . . XXVI/21

_ _ Weekly workhours peremployed "

person,and employee . .. . . XII/15
Work casualties. . . .. .. .. XXIV/12, 14

Emigrants
Immigrants who left the country . . V/12

Employed persons
Age : 'XH/16

Agirculture, forestry and ifshing
. ■. . . XH/1, 11, 12, 14, 21 ;XIII/1

Aviation XVIII/3, 10
Buses XVIII/2, 3, 15
Continent ofbirth and period of

. . immigration . XII/19
Economic branch '. ' XII/1 , 11,12, 14, 15, 21
Electronic computers . . . . XVII/11
Employment status . . XII/1, 15, 17, 21
Hotels ■.■ .. ' XVII/9

:' Immigrants . . ... V/13
In the Administered Territories .

... . XXVI/1922, 2426, 30
Industry . . , , .. .■ ..XIV/ 15, 8
Industry in the Administered
Territories . . .■ . . . . XXVI/30

Locality of work . .... .. XII/1 1

Occupation . . . . XII/1, 1820, 21
Parttime employment . . XII/2, 3, 21
Ports XVIII/2, 3,7
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Diamonds .

Exports ........ VIII/3, 7, 8
Imports ,.. . VIII/3

Diamonds, industry
Employees and wages XI1/24
Seealso: industry, branches

Diseases
Chronic diseases at mother and child
health centres XXIII/11,12

Death caused by diseases ■. . HI/3943
Diagnosis ■. ■. ■. .. . 111/4446, 50, 51

Dismissals of workers
Cause for strikes and lockouts . . XII/33

Divorce . . . ".in/14,7,8, 1618, 20, 21
Decided in courts XXF/3

Divorcees ■

Age. ■. ■ .. . 111/16
Children in the family . . . . 111/21

Duration of marriage . ■ .. ■. . 111/18
District and subdistrict of residence . 111/7

Immigrants . ■. . .. . , . ' V/8, 10

Immigrants who left the country . . V/13
Marital status ........ HI/20
Marrying . ■. . ■ 111/9

Tourists settling V/8
Type of locality of residence . HI/8
Vacationers Xl/27

Domestic help .

Consumer price index . X/3
Families employing domestic help . XI/18

Drainage
Installation of pipes . XV1/14

Drivers XVIII/1, 31, 32
. Casualties in road accidents . ' . . XVIII/29
Price index of input in buses, wages . X/15

Druzes
Age and sex 11/21 ; 111/10,29
Divorces ..II1/4
Fertility . .■ . 111/29
Live births HI/4, 29, 31

. Marriages .. III/4, 10
Natural increase II1/4
Population 11/19
Pupils XXII/17, 20
Stillbirths and deaths . . . . . 111/4

Durable consumer goods . XyiI/8
Families possessing , . XI/2126

Table

Durable consumer goods (Cont.)
Families of the Administered Terirtories
possessing . ...... XXVI/17

Immigrants possessing. .... . V/16
Imports VIII/3, 1012
Sales by large scale retail trade . XVII/7

Dwellings
Accomodation . . . ■ . . . XI/28, 29
Consumer price index:.;. . X/3
Duration of construction XVI/10
Facilities ... . XI/17
Family expenditure XI/1, 2

Fires XIX/14
Immigrants ....... V/15
Maintenance in the Administered
Territories XXVI/12

Mortgages . . , X/16
New, unsold XVI/8, 9
Owner occupied XI/17
Prices.,, . X/5,6
Private building , . . . XVI/4, 5, 8, 10
Public building.... . XVI/46, 10
Rent, consumer price indexof.. . X/3

. Rented ......... XI/17
Servicesand ownershipof dwellings in the
Administered Territories . . . XXVI/16

Sizeof dwelling XVI/5, 8, 9

Students from abroad V/21

Earners
Per family XI/13, 5

Edible oils
Consumer price index X/3
Consumption expenditure . VI/5
Consumption in the Administered
Territories ....... XXVI/13

Food balance sheet . . . . . XI/913
Production ....... XIV/14
Retail prices X/5

Education XXII/132; XXVII/6
Academic institutions . . . XXII/2430
Classes XXII/6, 10, 13, 15,31
Consumer price index . X/3, 4
Educational staff, government
employees XX/16

Electronic computers . . . . XVII/11, 12
In the Administered Territoires XXVI/37, 38
Institutions in the educational system XXII/5,6
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Table

Courts
Judges and judges of Rabbinical
Courts . . XXI/15

Matters . . .. XXI/14
Matters in the Administered
Territories .■ / XXVI/36

Craftsmen
Bank credit IX/6
See also : occupations .

Credit
Bank assets . . _. . . XlX/1, 2, 4, 5
From Bank of Israel and ifnancial
institutions IX/2

In balance of payments . VII/2, 4
Income of local authorities . . . XX/20
To the public by and through Gnancial
institutions . IX/4, 5

Credit cooperative societies
Bank credit.... ' IX/6; XVII/4
Credit balances to the public . . . . IX/4

Culture and entertainment . . . XXVr/15
Consumer price index X/3
Consumption expenditure per family XI/1, 2

Employees andwages... . XII/24

Cucumbers
Cultivated area XIII/9,10
For industry XIII/21
Pickled, production XIV/14
Producers' organized sales . . . XIII/18
Retail prices X/7

Customs.
Imports VIII/12
Revenue XX/10, 13

Dairy farming
Fodder XIII/36
Pirce index of agricultural output . . X/12
Production / . . . .XIII/1217, 24
Production in the Administered
Territoires XXVI/26

Dangerous drugs
Offences recorded in the charge register
of the Police ...... XXI/10

Table

Data processing, automatic
Electronic computers . . . . XVII/11J2
Government employees . . . XX/16

Dates ..........XIII/15, 16
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production . .■ .. . .. .XIII/14, 15

Death, causes .. . .. .■ , 111/3943, 47
Casualties in road accidents . . XV1II/28, 29■

Work casualties , .... XXIV/13,14
Deaths I1I/16
Age and sex 111/32, 33, 40
Cause 111/3941 ; XX11I/8
Continent of birth .... . HI/33
In hospitals XXI1I/9

Defence, Ministry of
See: Government ministries

Delicatessen Stores
Retail trade ...... . XVII/5■

Demand Deposits
Liabilities of the Bank of Israel . . . XIX/1

Dental practitioners
Licensed personnel XX1H/14

Dental surgeons
See : physicians

Dentistry
Clinics, national expenditure . . XXIII/1
Dentist's fees, consumer pirce index . X/3

Department stores
Retail trade XVII/5

Departures from Israel
Category of visa IV/1, 2

Mode of departure ' . . . ,IV/2; XVlil/1
Period of departure IV/3
Touirsts IV/12

Deposits
Balance of payments .■ . . . . VII/2, 4
Banking institutions  . . . . XIX/2, 4
Demand deposits IX/1, 3

Foreign currency . . . VII/5;IX/1; XIX/1
. Governmental, credit balances to the

public IX/4
In mortgage banks XIX/5
Insurance companies .XIX/1 1:, 12
Time deposits IX/1

Detained persons . . .■ . . . . XXI/1 1
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Commerce, restaurants and hotels (Cont.)
Government investments and loans .XXI 19
Gross domestic capital formation . VI/6, 7

Imports of investment goods . . VIIl/12
Income from wages per urban
employee . XII/22

Inputoutput VI/1214
National income and net domestic
product VI/9

Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages VI/10; XII/24, 25
Wages in the Administered
Territories ■ . . XXVI/21

Weekly workhours per employed
person and per employee . . . XII/15

Work casualties XXIV/12, 14

Commercial banks
Assets in foreign currency . . . . VII/5
Bank credit . . . . . . . . IX/6
Yield on shares quoted on the Stock
Exchange IX/13

Commercial vehicles
Families possessing . . . . XI/2126
Production : XIV/14

Commission sales
Wholesale trade XV1I/2

Communications... . XVIII/1, 12, 13

Labour expenses XVIII/2
Wages ........ XVIII/2

Communicaitons and Posts, Ministry of
See: Government ministries

Companies
Direct taxes VI/8
Income tax receipts ' . . . . . XX/12
Matters decided in coutrs. .' . . XXI/3

Consumer goods
Imports VIII/3, 1012

Consumer price index . . . . X/l4
In the Administered Terirtories . . XXVI/12

Consumpiton
Family expenditure . . . . . XI/1, 2
National expenditure VI/5, 8

Construciton XVI/119
Employed persons . . XII/1, 11, 12,14, 1820
Employed persons from the Administered
Territories in Israel XXVI/21

Table

Construction (Cont.)
Employed persons in the Administered
Territories ...... XXVI/20, 21

Employees ...... XII/21, 24, 25
Employees in the Administered
Territories XXVI/21, 22

Employees from the Administered
Territories in Israel XXVI/23

Expenditure of towns in Judaea and
Samaria XXVI/34

Government investments and loans XX/7
Gross ifxed domestic capital formation VI/7
Immigrants, professional workers . V/6, 7
Immigrants, workers V/14
Income from work per urban employee XII/22
In the Administered Territories . XXVI/25, 31
Input output VI/12, 14
National income and net domestic
product ... . VI/9

Stirkes, lockouts and work days lost XII/33
Unemployed .. XII/27
Work seekers ....... XII/28

Cooperaitve societies
In industry . XIV/2
In retail trade. . XVII/6
In transport, buses XVIII/15
In wholesale trade XVII/4
Members of cooperatives . . XII/1, 17

Copper
Imports and exports . / . . . VIII/4
Production ; XIV/14

Cornlfour
Food balance sheet .' . .' . .' XI/9
Production XIV/14

Cost of living allowance
Expenditure of towns in the Gaza
Strip and North Sinai... . XXVI/35

Cotton
Cultivated area . . . . XHI/5, 6, 29
Exports . . . .■ . VIII/4; XIII/1, 15, 16
Growing account XIII/28, 29
Imports ......... VIII/4
Production XIII/1, 4, 15, 16
Yields .. . XIII/9, 29

Courses
Vocational training . .. . . XXII/31
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Chemicals, industry
Production ....... XIV/14
See also: industry, branches

Christians
Age and sex 11/21 ; 111/10, 29
Divorces HI/4
Live births HI/4, 2931
Marirages 111/29
Population 11/19
Pupils XXII/19, 20
Reproduction rates 111/23
Stillbirths, deaths and natural increase 1II/4
Total fertility . . . . . . . . 111/29

Cinemas
Attendance and imports of iflms . XXV/2
Tickets, revenue, price per ticket
and seats XXV/3

Citrus fruit
Cultivated area XIII/1, 4
Commuting to work XXVII/4
Employees and wages . . . . XII/24
Exports VIII/3, 4, 79; XI/9; XIII/1, 15, 16

19, 21, 27
Exports of the Administered
Territories XXVI/ 27, 28

Food balance sheet XI/9
Growing account XIII/27
For industry . XI/9;XIII/1 5, 16, 19, 21, 28
Imports VIII/4;XI/9
Price index of input X/13
Price index of output . . . . X/12,13
Production . . . XI/9;XI1I/1, 1217, 19
Production in the Administered
Territoires XXVI/2628

Civilian labour force
Age . . XII/5, 6, 810
Continent of birth and period of
immigration XII/6, 7

Economic branch, occupation and
employment status . . . XII/l.XXVII/3

From the Administered Terrirories in
Israel . .' XXVI/23

In the Administered
Territories XXVI/1821, 23

Marital status . XII/9, 10
Sex. . XII/111
Type of locality of residence . . . XII/4
Years of schooling XII/8
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Classes XXII/13
In the Administered Terrirories . . XXVI/37
In Hebrew ulpanim.... . XXII/31
In the educational system . . XXII/6, 13
Pupils . . .XXII/8, 12, 13,15, 17,18,21

Clerical work
Employed persons . . . . XII/1, 1820
Employees XII/21
Immigrants V/6, 7, 14
Income from wages per urban
employee XH/22

In the Administered Terirrories . . XXVI/25
Requests and referrals for employment XII/31
Unemployed XII/27
Vocational and supplementary
training XXH/32

Work  seekers XII/28

Climate 1/37

Clothing, industry
Research and development . . ._ XIV/8,9
See also : industry, branches

Clothing, products
Consumer price index . . . . X/3, 4
Consumption expenditure . . . . VI/5
Exports VIII/4, 7, 8
Imports . . VIII/4
Wholesale trade XVI1/2, 3

Cocoa
Cocoa powder, production . . . XIV/14
Retail prices X/7

Coffee
Ground coffee, retail prices . . . .' X/7
Imports and exports . . ■. . . VIII/4
Instant coffee, production . . . XIV/14

Commerce XVH/I8

Commerce and Industry, Ministry of
See: Government Ministries

Commerce, restaurants and hotels
Employed persons . . XII/1, 1112,14,21
Employed persons in the Administered
Territories XXVI/20, 21

Employees ■  XII/13, 21
Employees in the Administered
Terirtoires . . XXVI/21, 22
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Building (Cont.)
Vocational and supplementary
training ........ XXJI/32

Wages ......... XII/24, 25
Work casualties . . ... _ XXIV/12, 14

See also : construction
Buildings
Capital formation,health sercives XXIII/1
Gross domestic capital formation . . VI/6
Investments in buildings for research
and development XIV/9

Maintenance, price index of input
in buses ... . X/15

Public buildings, construction XVI/1, 2, 7

See also: building; construction
Building, materials and equipment

Price index of agricultural inputs . . X/12
Purchase tax XX/14

Buses, production . . . '. '. '. '. XIV/14
Buses, transport . . . XVJH/1, 15, 16, 22, 25
Age and year of production . . . XVIII/23
Involved in road accidents . . . XVIII/30
Output and input of work . . XVIII/2, 14

Pirce index of input X/2, 14

Butter
Food balance sheet XI/9
Production XIV/14
Retail prices . . ...... X/7

Cabbage and cauliflower
Cultivated area . . . .. : XIII/9, 10
For industry XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18
Retail prices X/7

Cakes and sweets stores
Retail trade XVII/5

Calories per capita per day' .' .' . . XI/810
In the Administered Territories . . XXVI/13

Camping site, accommodation . . XI/28, 29

Canalization XVI/14

Cancer .

See : malignant neoplasms
Carobs
Animal fodder . . . . . . . XIII/36
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production ......... XIII/15, 16, 36

Table
Carrots
Cultivated area XIII/9, 10
For industry '. . ' XIII/21
Producers' organized sales . . . XIII/18
Retail prices X/7

Cash
Assets of the treasury .. ■. .. . XX/6
Held by the public . .. ■. ■. . . IX/1
Israeli insurance companies ■. XIX/11, 12

Casualties
In road accidents . ■. . ■. XVIII/1, 2830

Cattle
On farms XIII/1, 33
Production . . .....XIII/1 6
Slaughtering in slaughterhouses . XIII/24

Caulilfower
See: cabbage and caulilfower

Celery
Cultivated area . .."... XIII/9, 10
Producers' organized sales . . .XIII/1 9

Cement and products
Costs of road costruction . . . XVI/14
Customs XX/13
Excise tax XX/10
Price index of input in residential
building X/7

Production . . . . .. . . XIV/14
Census value added
In industry . '. '. ' XIV/4, 7

Cereals and cereal products
Consumer price index X/3
Consumption expenditure . VI/5
Consumption in the Administered
Terirtories '. '. . XXVI/14

Cultivated area . . . . . . XIII/6
Food balance sheet XI/913
Imports and exports VIII/4
Production of cereals . .. . XIII/151 7

Cheese
Production XIV/14
Retail prices X/7

Cherries
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production'.' . ..'.' . XIII/15, 16

Chemicals, products
Customs. . . . . . . . XX/13
Exports \. . VIII/4, 7, 8
Imports .' . VIII/4
Production XIV/14
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Barley
Cultivated area XIII/5, 6
Imports and animal feeding . .. . XIII/36
Production... . XIII/1, 1317, 36
Yields XIII/7

Basic metal and metal products, industry
Employees and wages . . . . XII/24
Exports VIII/4, 7
Production XIV/14
Research and development . . XIV/8, 9
Vocational and supplementary
training XXII/29

See also: industry, branches
Beans
Cultivated area XIII/9, 10
For industry XIII/21

Bednights
In hotels XVII/9, 10
In the Administered Territories . . XXVI/33
Of families vacationing in Israel . . XI/28, 29

Bedouins
Live births and deaths II1/6
Marrying and divorcing ... . . II 1/8
Population 11/711

Beds
In hospitals XXIII/68
In hotels XVII/9, 10
In hotels in the Adminstered
Territories XXVI/33

Beehives XIII/33
Beet, beetroot
Cultivated area XIII/9, 10
For industry XIII/21
Producers' organized sales . . .XIII/1 8

Retail prices X/7
Beverages
Consumer price index X/3
Consumption expenditure . VI/5
Excise tax XX/10
Imports and exports VIII/4
Price index of input in hotels. . . . X/14
Production XIV/14
Purchase tax XX/14
See also : food, beverages and tobacco

Beverages, industry
Exports VIII/4, 7

Production, from fruit . . . . XIV/14
See also : industry, branches

Bill brokerage
By ifnancial institutions IX/4

Table

Bills
Assets of mortgage banks . . . . XIX/5
Brokerage IX/4
Discounting IX/6
Liabilities of the Bank of Israel . . XIX/1

Birth grants XXIV/7

Birth rate
see: births

Births
Average in mother's life . . . 111/31

Deaths 111/39^3
Grants and maternity beneifts . . XXIV/7
Hospitalized 111/47
In hospitals XXIII/8
In the Administered Territories . . XXVI/5,6
Twins and triplets I 11/22

Bonds
Assets of Israel insurance companies XIX/1 1

In banks XIX/5
Investments of foreign insurance
companies XIX/12

Quoted on the Stock Exchange . IX/9, 15, 17

Yields IX/11, 12

Books
Consumption expenditure . VI/5
National expenditure on textbooks XXII/2
Published in Israel XXV/8

Borders of Israel I/I

Bridegrooms and brides
Age 111/911, 15

Continent of birth and period of
immigration 111/14, 15

Continent of origin HI/13
District and subdistrict of residence . 111/7
Marital status... . HI/9, 10, 12, 15
Type of locality of residence . 111/8

Budgetary deifcits
Government XX/9, 10
Local authorities XX/20

BuUding XVI/113, 19
Advertisements in the press . . . XVII/14
Bank credit IX/6
Gross ifxed domestic capital formation VI/7
In the Administered Territories . XXVI/31
Purpose XVI/13,6,7
Requests and referrals for employment XII/3 1
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Agriculture, studies
Students XXII/22,24
Recipients of degrees XXII/26

Aircraft
Imports and exports VIII/4
See also : aviation

Air and sea ports
Government income and expenditure XX/10, 11
Employed persons, wages and labour
expenses XVIII/2, 10

Movement of freight and mail XV1II/9, 11

Movement of passengers . . XVIII/1, 9, 11

Revenue XVIII/10
Allowances
Disability and dependent benefits .XXIV/ 11

Large families XXIV/9
Old age and survivors' pension . . XXIV/5

Almonds
Cultivated area XIII/4
Growers ........ XIII/45
Production . . . . ,. .XIII/1 317

Ammonia
Consumption in agriculture . . . XIII/30
Production ....... XIV/14

Ammonium sulphate
Consumption in agriculture . . . XIII/37
Production XIV/14

Apples
For industry XI11/20
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production XIII/15, 16

Apricots '

For industry XIII/15, 16,21
Producers' organized sales . ■ . . XIII/20
Production : . : . . .XIII/15. 16

Arab education
Classes . XXII/13
Institutions in the educational system XXII/5,6
Pupils . . . XXII/5, 8, 10, 12, (4, 1922
Reduction in school fees . . . . XXII/21
Teachers ... . XXII/9
Teaching posts XXII/5, 7, 9
Work  units . . / . : . XXII/9

Arrivals in Israel
Category of visa IV/I,2
Mode of arrival . . . . IV/2; XVIII/1
Returning residents IV/4
Tourists . '. .. . . .' . .' . IV/1,2:911

Table

Artichokes
Cultivated area XIII/9, 10
Producers' organized sales . . . XIII/ 18

Assistance
To domestic production and exports VI/3,8,9
To imports VI/7

111/47

XVIII/911

Attempted suicides

Aviation
. XVIII/3Output and labour input
. . IV/2Passenger arrivals and departures
. . IV/10Tourists arriving

See also: aircraft
Aviation companies

. XVIII/9Air operation
Avocados

. . XIII/1Exports
XIII/20Producers' organized sales .

XIII/1, 1316Production

Balanceof payments VII/16
In the Administered Territories . . XXVI/10

Balers
In agriculture . .' XIII/34

Bananas
Cultivated area XIII/4
Exports XI/9;XIII/1,15,16
Food balance sheet XI/9
Producers' organized sales . . . XIII/20
Production .. , ,XI/9; XIII/1, 1317,21
Retail prices X/7

Bank of Israel .

Assets IX/2;VII/5; XIX/1,2,4
Creditto the Government and activities
on the open market IX/2

Liabilities ......... XIX/1

Hanking and Insurance... . X1X/117

Bankruptcy
Matters decided in courts . XXI/3

Banks
Credit balances to the public . . . IX/4
Current accounts, deposits of the
public with banks IX/3

Government income... . XX/10
Loans to and from foreign banksVI 1/4
Loans to the Government . . . XX/20
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Administration
Computer workhours . XVII/12

Absence from work
Employed persons XII/2, 3

Strikes and lockouts... . XII/32,33
Work casualties, employees . . XXIV/14
Workers in industry XIV/13

Academic institutions . . . . XXII/2430
National expenditure on education . XXII/2,3
Students.'.' . . . . XXII/5, 8, 2427
Students from abroad . .V/1921 ; XXII/24

Academic staff
In academic institutions . . .XXI 1/27

Academicians
Dealing with research and development XIV/8
Immigrants, working V/6, 7
See olso : university degrees

Accountancy
Computer workhours . . . . XVII/13

Administered Territories . . . XXVI/138
Adoption of children
Court matters decided  . . . . XXI/3

Adult education XXII/31, 32
Adult labour exchanges
Persons registered . . . . XII/2630
Unemployed XII/26
Workseekers ...... XII/26, 28

Advertisements in the press . . ■ . . XVII/14
Advocates
Licensed XXI/15

Agricultural machinery . . . . XIII/34
Agricultural raw materials
Imports . VIII/10
Wholesale trade XVII/2, 3

Wholesale trade in the Administered
. Territories XXVI/32

Agriculture XIII/142
Bank credit IX/6
Construction of farm buildings . XVI/1, 2, 7

Consumption of fertilizers . . . XIII/37
Consumption of water . . . XIII/35;XV/2
Cultivated area . ... . . XIII/16, 811
Disposal . . XIII/15, 16/20, 21, 23, 36
Electronic computers . . . XVII/11, 12
Employed persons . XIII/1
Employees XII/25; XIII/1
Exports VIII/3, 7, 8;XIII/1
Exports of the Administered .

Territories XXVI/11,27
Immigrants, working V/6, 7

Table

Agriculture (Cont.)
Imports of investment goods and

production inputs . .  . . VIII/10, 12
Imports of the Administered
Territories . .■ XXVI/1 1

In the Administered Territories XXVI/8, 2730
Income from agriculture . XIII/26, 27, 2932
Net domestic product . . . .XIII/1, 25
Price indices of input and output . X/l, 12

Produce, consumer price index . . . X/4
Producers organized sales XIII/18, 20, 23

Production XIII/1, 1220, 22, 23, 25, 28, 31, 32,
36,41,42

Purchased inputs . . XIII/1, 2527, 2932
Surpluses for destruction . . . XII/14, 15

Wages XII/25. XIII/25
Yields ...... XIII/8, 27, 29
See also: agriculture, forestry and ifshing

Agirculture, forestry and ifshing
Employed persons . XII/1, 11, 12, 14, 21
Employed persons from the
Administered Territories in
Israel '.'. ' XXVI/24

Employed persons in the
Administered Territories XXVI/20, 21, 24, 25

Employees . . . . ..■XII/13, 21,24,25
Employees from the Administered
Territories in Israel... . .XXVI/23

Employees in the Administered
Territories... . XXVI/21, 22, 25

Government expenditure . XX/7
Government investments and loans XX/7
Gross domestic capital formation VI/6, 7

Income from wages per urban
employee XXII/22

Inputoutput ....... VI/1214
National income . ■ . .. . . VI/9
Net domestic product . VI/9
Strikes, lockouts and workdays lost XII/33
Wages . .VI/9; XII/24
Wages of employed persons from
. the Administered Territories in

Israel ..: . . : . XXVI/23
Wages of employed persons in the
Administered Territories . . XXVI/21

Weekly work hours per employed
person and employee . XII/15

Work casualties XXIV/22, 24

Agriculture, Ministry of
See: Government ministries
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ALPHABETICAL INDEX

The purpose of the index is to help the reader ifnd the tables in which
statistical data appear for a speciifc subject, especially whenever such data appear
in more than one table or chapter. Thus, the index is a further aid to the
reader in addition to the Contents (p. VII), in which the subjects are presented
mainly according to economic branches.

The index is given in the alphabetical order of the entries, each being
detailed by subentries, whenever they appear in a number of tables.

Each entry refers the reader to the table in which it appears by the numbers
of the Chapter and the table : (e.g., VIII/12 means Table 12 in ChapterVIII 
Foreign Trade).

Entries consisting of more than one word (e.g., transport by taxis ; Ministry
of Commerce and Industry) are generally printed in the order in which the
reader is apt to look for them. (e.g., "Taxis, transport", "Commerce and Indust
ry, Ministry"). The explanation of the entry is printed adjacent to it, e.g., "Non
Jews, population", "NonJews, economic sector". Indices, except price indices,
appear only under the entry in which they belong.

Components of compound entries, where the data relate to the entire entry
and not to each component separately, are presented with a reference to the
compound entry, e.g. : "Institutions and farms", "ifnancing and business services",
etc.

The index does not include :

 Detailed names of states, areas, localities and other geographical names.

 Detailed names of diseases, occupations, political parties etc. Such names
appear under an inclusive entry, e.g., "Diseases1', "Occupations", "Poli
tical parties5', unless there are data on the subject in more than one table.

 Detailed names of commodities, crops, products, etc. Such matter ap
pears generally as an inclusive name in the details of the entry in which
they belong, e.g., "Imports, types of commodities", "Agriculture  cult
ivated area, production  yields". "Industry, production". Such items
are detailed only if they appear in more than one table.

 Categoires (characteristics) e.g., age, continent of birth, sex, etc. These
appear in the details of the entry to which they refer e.g., "Population
 age  sex", etc.
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New statistical projects
Quarterly abstract of statistical investigations, by branches of government and
public institutions, comprising ongoing research and published results.

Publications sponsored by the Public Committee for Statistics :

PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: so far, ifve

volumes have appeared, for publications which appeared in the years 1965
1973

Other publications :

These are publications which do not belong to any of the above mentioned
series, but are quoted in the Abstract's chapters, according to Subject.
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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 ABSTRACT OF 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 Statistics of Tourism and Hotel Services.
 Immigrations Statistics  monthly and quarterly (Hebrew only).
 Monthly Foreign Trade Statistics : in addition, an annual summary is

published in two volumes  imports and exports, including commodities
detailed by countries and countires by commodities.

 Monthly Price Statistics  in Hebrew only, with a summary table in English.
 Agricultural Statistics  Monthly.
 Qjiarterly Transport Statistics.
 Quarterly Statistics of the Administered Territories.

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
Hshed. To date, 470 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, 3 volumes
have appeared.

G. CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.

H. CENSUS OF AGRICULTURE 1970/71  so far, 5 volumes have appeared.

I. TECHNICAL PUBLICATIONS
In this series, methodological publications are published, containing descriptions
of survey methods, classifications of economic branches, occupations lists of
localities, etc. So far 41 publications have appeared.
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PREFACE

This Abstract, the twentyfifth in the series, presents mainly statistical data
for 1973. In that year, the Yom Kippur war broke out, and has had decisive
influences on the nation's social and economic life, which, in turn, are relfected
in the country's statistical data presented here.

Many of the phenomena, especially the economic ones, developed differently
after September 1973, when compared to the developments before the outbreak
of the war. Consequently, we considered it necessary to deviate from our rule and
presented in some series the developments during the first three quarters of
1973, in addition to the annual data.

Data on some new subjects, which had not appeared previously, are presented
in this Abstract, e.g., a chapter on some results of stage B of Census of Population
and Housing, results of a survey on premises protected by the Tenants' Protection
Law and results of the Vacations' Survey of 1972; these surveys are first of their
kind. The alphabetic index has been further improved, and it is presented 
for the second year now  in English for the benefit of the readers abroad, who
may find their way more easily in the maze of the statistical data.

The material for the Abstract has been prepared in the Bureau's divisions
and sections, with the assistance of various government ministries and institutions.
Mr. I. Osipov, Director of the Industry, Trade and Services Division, was in
charge of the professional editing. 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 in Jerusalem. To all who
participated in publishing this Abstract, the Central Bureau of Statistics conveys
its appreciation and gratitude.

Dr. M. Sicron
Acting Government Statistician

Jerusalem, 1974
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