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הקדמה

לשנת הסטטיסטיים הסיכומים את בעיקרו מביא במספר, ושישה העשרים זה, שנתון
מפורטים נתונים בו מתפרסמים הקבועות, בסדרות השוטפים לנתונים בנוסף .1974
שצורפו וההשכלה, האדם כוח האוכלוסייה, בתחומי ,1972 והדיור האוכלוסין ממפקד
,1993 לשנת האוכלוסייה של מעודכנת תחזית הובאה כן, כמו העניין. לפי השונים לפרקים
נערכו הסקרים שני וגבוהה; עלתיכונית השכלה בעלי וסקר נסיעה הרגלי מסקר ונתונים

.1972 למפקד כהמשך

בסדרות מורגשת והשפעתה 1974 בשנת גם אותותיה את נתנה הכיפורים יום מלחמת
ו1974, 1973 ,1972 ספטמבד עד ינואר לתקופות נתונים סדרות אלה באי הובאו לכן רבות;

המגמות. של יותר טובה הערכה לשם

העניינים ותוכן באנגלית העניינים מפתח השנה יופיע לא בתקציבים, צמצום בגלל
קוצר.

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

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית

קרון סי מ' ד"ר
הממשלתי הסטטיסטיקן

תשל"ו תשרי ירושלים,



הלשכה של הבכיר imn
$197 בספטמבר ו בי1ם

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן םיקרון, משה ד"ר

הלשכה מנהל סגן איל, נתן
והפיתוח התכנון על הממונה נתן, גד ד"ר

והחברתית הדמוגרפית הסטטיסטיקה על הממונה שמלץ, עוזיאל פרופ'

ממונים

1972 והדיור האוכלוסין ומפקד מקרוכלכלית סטטיסטיקה לסמן, בנימין
מיקרוכלכלית סטטיסטיקה קרשאי, ראובן

רווחיות לחקר המכון של ההיגוי ועדת ויו"ר וגיאוגרפיה חקלאית סטטיסטיקה תב, חיים
החקלאי המשק

התשלומים ולמאזן חוץ לסחר המחלקה
, מחלקה מנהל וסגן חוץ לסהר המדור מנהל טאושטיין, מרדכי

חוץ לסחר המדור מנהל סגן הכט, אברהם ד"ר
..,.. . . _ התשלומים למאזן המדור מנהל גרף, ראובן,

לאומית לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל הדר, עזרא

המחלקה מנהל סגן פרידגוט, נפתלי ד"ר
המחלקה למנהל ראשי עוזר קומיסיונרו, ברנהרד ד"ר
חברתיים לאינדיקטורים ראשי עוזר קמיר, שולמית גב'

ראשי עוזר אוסטרובסקה, מרים גבי

תשומהתפוקה מחקר
. . אחראית., כראליעזר, שמחה גב'

למחירים המחלקה
י המחלקה מנהל וסגן ותעשייה חקלאות למחירי המדור מנהל ריקין, איתן

.... . לצרכן המהירים מדור מנהלת צדיק, מרים גב'
ובשירותים בבנייה תשומה למחירי המדור מנהל אוזנה, רחמים

צריכה של סטטיסטיקה
מחלקה מנהל וסגן המדור מנהל בורשטיין, גדעון



ולשירותים פנים לסחר לתעשייה, המחלקה
■ המחלקה מנהל אוסיפוב, יצחק
המחלקה מנהל סגן אמפלר, יצחק
לתעשייה המדור מנהל צור, סברין

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

לחקלאות המחלקה
המחלקה מנהל סגן גוף, אהוד
מדור מנהל רוטשילד, מאיר
מדור מנהל צוקרמן, יעקב

לגיאוגרפיה המחלקה
המחלקה מנהל צמרת, ראובן

בישראל סטטיסטיות פעולות על למידע יחידה
אחראי נועם, מיכאל

ראשי עוזר גולדשמידט, נפתלי

מקומיות ורשויות ביטוח כספים, בנייה, תחבורה, של סטטיסטיקה
אחראי וינר, אשר

לתחבורה המחלקה
המחלקה מנהל מחלב, יהודה

ולרשויותמקומיות לביטוח לכספים, לבנייה, המחלקה
(בפועל) המחלקה מנהל וסגן לבנייה המדור מנהל יעקב, ישראל

* וביטוח כספים מדור מנהל תמרי, אפרים

. ועבודה קליטה בריאות, דמוגרפיה, של סטטיסטיקה
אחראי אייזנבף, צבי

ולבריאות לדמוגרפיה לאוכלוסייה, המחלקה
לקליטה המדור על ואחראי המחלקה מנהל סבטאלו, איתן ד"ר

לאוכלוסייה המדור מנהל פלורפהיימ, יואל ד"ר
לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון

לבריאות המדור מנהל סגן כרמי, פנינה גבי

.1 viii 1975 עד *
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ולקליטה לעבודה המחלקה

מחלקה מנהל וסגן לעבודה המדור מנהל קרישי, זאב
(בפועל) לקליטה המדור מנהל אשכגזי, יופו*

המוחזקים בשטחים לסטטיסטיקה המחלקה
■ המחלקה מנהל פלגי, אלישע

סיני וצפון עזה ברצועת מטה קצין דורי, צדוק
ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו

חברתית לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל אבנר, אורי

המחלקה מנהל וסגן ולתרבות לחינוך המדור מנהל לייכנר, סילביו
ולמדע גבוה לחינוך המדור מנהל נתן, משה

הלשכה של המשפטי והיועץ משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהל גולדברגר, אריה

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קנטורוביץ, מלכה גבי

מתודי וניתוח מחקרים מרכז בורשטיין, אברהפ

נתונים מאגר לפיתוח המחלקה
אחראי חייטובסקי, יואל פרוסי

סטטיסטי לניתוח המדור
המדור מנהל פפרמן, דניאל

לסקרים המחלקה
המחלקה מנהלת גילר, מלכה גב'

שדה לעבודת המדור מנהלת שיוביץ, אסתר גב'
יד ולעיבודי לסימול המדור מנהל חכיפ, יופף

והמרכז אביב תל מחוז מנהלת אברמפון, רבקה גב'
והדרום ירושלים מחוז מנהל ניידורף, יאיר
והצפון חיפה מחוז מנהלת צוריאנו, יפה גב'



ד
ם. ו.מיי ולפר.ס אוטומטיים עיבודים לתיכנון המחלקה

המחלקה מנהל הרשקוכיץ, יצחק
(בפועל) אוטומטיים לעיבודים המדור ומנהל אוטומטיים עיבודים לפיתוח אחראי וינר, ישראל

לפרסומים המדור מנהל זכאי, חנן

. . ■ ■ 1972 והדיור האוכלוסין מפקד
המפקד של אוטומטיים לעיבודים בכיר יועץ זילגרמן, גיורא

המפקדים במחלקת ראשי עוזר אופטובסקי, לאה גבי

הלשכה ל ה נ י מ

המפקדים מחלקת ומנהל הלשכה מנהל לסגן עוזר דליות, אליהו
ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, דוד

לאמרכלות המחלקה מנהל פו8ר, גבריאל
הכלכלית היחידה מנהל שטרן, ידלו*
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688 . . לאומית והוצאה הכנסה כ"ו/107.
692 התשלומים מאזן כ"ו/11.
693 חוץ סחר כ"ו/12.
694 מחירים כ"ו/13.
695 מזונות צריכת כ"ו/14.
696 דיור תנאי כ"ו/1615.
698 . ביית ציוד כ"ו/17.
699. ושכר עבודה כ"ו/2518.
710. חקלאות כ"ו/2926.
714 תעשייה כ"ו/30.
716 י ... בנייה כ"ו/31.
717 מסחר כ"ו/3332.
719 . הארחה בתי כ"ו/34.
720 .... מקומיות רשויות נ"ו/3635.
722 משפטים כ"ו/37.
723 י ... חינוך כ"ו/3938.

עמוד . לוח

504 משאיות י"ח/1817.
506 כבישים י"ח/2119.
509 .... מנועיים רכב כלי י"ח/2322.
510 לאעירוניים בכבישים תנועה י"ח/2724.
514 דרכים תאונות י"ח/3028.
517 נהגים י"ח/3231.
518 נסיעה הרגלי י"ח/3633.

וכיטוח גנקים יט.
523 מבוא
526 בנקים י"ט/51.
533 ביטוח חברות י"ט/126.
542 שריפות י"ט/1413.
544 גמל קופות י"ט/1715.

מקומיות ורשויות ממשלה כ.
551 מבוא
554 והכנסת בחירות כ/41.
559 האוצר של והתחייבויות זכויות כ/85.
562 . הממשלה והוצאות הכנסות כ/149.
570 המדינה עובדי כ/1715.
573 . . המקומיות הרשויות כספי כ/2218.

ומשטרה משפטים כא.
577 . מבוא
579 .... משפטית סטטיסטיקה כא/51.
587 ... פלילית סטטיסטיקה כא/116.

ועורכי שופטים נוטריונים, כ"א/1412.
592 דין

והשכלה חינוף ככ.
593 מבוא
599 . . . דיבור ושפות השכלה כ"ב/51.
602 . לחינוך הלאומית ההוצאה כ"ב/86.
606 חינוך מוסדות כ"ב/129.
611 החינוך במערכת הוראה כוחות כ"ב/13.

במערכת ותלמידים כיתות כ"ב/2414.
612 החינוך ■

ובחינות לימוד בשכר הנחות כ"ב/2625.
621 בגרות

עלתיכון בחינוך תלמידים כ"ב/3527.
622 ואקדמי
630 .... מבוגרים חינוך כ"ב/3736.

להוראה הכשרה בעלי כ"ב/3938.
631 הוראה ועובדי

על השכלה בעלי סקר כ"ב/4140.
633 ..... 1974 אקדמית או תיכונית
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הלשכה פרסומי
השנתון, לפרקי במבואות מופיעות לתקופונים) (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות

. ■ העניין. לפי
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. חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים של תוצאות
ירחון  עלייה ל ש _סטטיסטיקה

בשני חצישנתיים סיכומים  לכך נוסף חוץ; סחר של לסטטיסטיקה ירחון _ ; :

סתורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבהם ויצוא, יבוא כרכים,
מחירים של לסטטיסטיקה ירחון 

הארוזה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רבעון  י
רבעון  חקלאית סטטיסטיקה 

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון _
המוחזקים לשטחים סטטיסטי רבעון

מיוחדים: פרסומים ג.

ידי על וצעו שב ואחרים, חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסדרה
חוברות. כ500 זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף או הלשכה

■ כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ד.
 1967 ירושלים ובמזרח המוחזקים בשטחים והדיור . האוכלוסין מפקד ה.

כרכים. 7 הופיעו י

כרכים. 7 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ו.
. . כרכים. 13 1965הופיעו והמלאכה התעשייה מפקד ז,

כרכים. 6 הופיעו כה עד _ תשל"א החקלאות מפקד ח.
.... טכניים: פרסומים ט.

סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסדרה י
חוברות. 42 זו בסדרה הופיעו כה עד וכד'. יישובים רשימות היד, ומשלחי הכלכלה ענפי של

בישראל: חדשים סטטיסטיים ופרסומים פעולות
בשלבי הנמצאים וציבור מדינה מוסדות של סטטיסטיים מחקרים על מידע הכולל רבעון .

פרסום. לאחר או וביצוע תכנון 1

לסטטיסטיקה: המועצההציבורית ביזמת פרסומים ..

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

."19651973 לאור'בשנים שיצאו סטטיסטיים נתונים הכוללים לפרסומים "מפתח
אחרים: פרסומים

העניין. לפי השנתון בפרקי צוינו אך דלעיל, בסדרות נכללו שלא פרסומים אלה
יב



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 ט') (עמ' 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 .שבו 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, כגון: הערר, שם

אליו. מתייחסים שהם הערך בפירוט רק מופיעים מחירים, למדדי

המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים
"מוסדות כגון: המקובץ, לערך רמיזה עם מופיעים בנפרד, למרכיביו ולא כולו

וכד'. עסקיים" ושירותים "פיננסים וחוות",

כולל: אינו המפתח

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

אחד. מלוח ביותר נתונים עבורם יש

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

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

יג



לוח

(המשך) אוכלוסייה
כב/3 וכתוב קרוא יודעי
ב/11,6,4 .. מחוז
3 5ב/2, ;23 ,22 ,20 ,19 ב/15, מין
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/23,22 משפחתי מצב
ב/2825 משפחות
ב/11,7,6,4 נפה
ב/119 יישוב צורת
ב/6 צפיפות
כב/2 ב/2321,18,17; .... אוכלוסייה קבוצת
כב/1 לימוד שנות
ב/17 האוכלוסייה תחזית
ב/23,19,18 עלייה תקופת

ב/2921,1914,129,7,51 יהודית אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
ב/19 מוצא ויבשת ארץ
ב/24 לידה ארץ
24 ,22 ,21 ,19 ב/1715, גיל
כב/4 יומיום עברית דוברי
ב/14,2 הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/23,1917 לידה יבשת
כב/3 וכתוב קרוא יודעי
ב/11,4 מחוז
כב/3,2 ב/23,22,20,19,16,15; מין
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/23,22 י. משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/2825 משפחות
14 ב/11,7,4, נפה
ב/3 ובישראל בעולם
119/3 יישוב צורת
ב/2 טבעי ריבוי
ג/40 תמותה שיעורי
כב/5 י. יומיומי בדיבור עיקרית שפה
ב/17 אוכלוסיה תחזית
ב/23,19,18 .:. עלייה תקופת

לאיהודלת אוכלוסייה
לאיהודים ראה

כו/31 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ה/14 עולים מגורי
כב/36 לעברית

אוניברסיטאות
כב/6 לחינוך לאומית הוצאה
כב/33 תארים מקבלי

לוח

א
אבוקדו

17 ,1512 יג/1, ייצור
יג/1 יצוא
יג/16 תוצרת ריכוז

אבטיחים
17 ,15 יג/14, יא/9; ייצור
15 ,14 יג/1, יא/9; יצוא
י/7 קמעוניים מחירים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח

מקשה גם: ראה
יב/3833 רשומה אבטלה

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

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/6 בבנקים אשראי

בוטנים ראה אדמה אגוזי
אגוזים

יג/17,1514 יא/9; ייצור
יא/139 המזונות במאזן

אגסים
יג/17,15,14 ייצור
יג/16 .'. תוצרת ריכוז ■

יג/19,15,14 י. לתעשייה
אגתת

כו/36,35 .... המוחזקים השטחים בערי הכנסות
כ/20,19 המקומיות הרשויות הכנסות
יד/14 ייצור אוטובוסים,
יח/25,22,16,15,1 תחבורה אוטובוסים,
יח/23 ושנת.ייצור גיל
יח/35,33 : נסיעה הרגלי
י/15,1 מדד תשומה, מחירי
יח/30 דרכים בתאונות מעורבים
יח/15,3 עבודה ותשומת תפוקה
ב/291 אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
ב/24 ; לידה ארץ
ב/138 יישוב גודל
24 ,2220 ב/1715, גיל
ב/23,20,18 דת
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/134 גיאוגרפית חלוקה
ב/23,1917 לידה יבשת

טו



לוח

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
ענפים תעשייה, ראה

גופרתי אמון
יד/14 ייצור
יג/34 בחקלאות צריכה

אמוניה
יד/14 ייצור
יג/34 : בחקלאות צריכה
ט/2,1 תשלום אמצעי

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

ימית הובלה גם: ראה
כא/9 אסירים

אפונה
יג/15,14 ייצור
יג/8,5 מעובד שטח
יד/14 שימורים
יג/19 לתעשייה

אפרסקים
17 ,15 יג/14, ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז
19,15 יג/14, לתעשייה

אקדמאים
כב/41 ומין גיל
כב/40 עלייה ותקופת לידה יבשת
כב/40 האחרון התואר קבלת ושנת מקום
ה/8 עובדים עולים,
יד/8 בתעשייה ופיתוח במחקר עוסקים
כב/41,40 רמה
כב/40 מדעי תחום

אקדמיים תארים : גם ראה
א/62 אקלים

קנרס ראה ארטישוק
וכלים חומרים אריזה,

יג/25 ההדרים בענף הוצאה
יג/23 החקלאות ידי על קנויות תשומות

אשכוליות
יג/18 יא/9; ייצור
26 יג/18, יא/9; ח/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/13 מדד תפוקה, מחירי
יג/19,18 יא/9; לתעשייה

גופרתי אשלגן
יד/14 ייצור
יג/34 בחקלאות צריכה

לוח

(המשך) אוניברסיטאות
כב/35 אקדמי סגל
כב/2 אחרון ספר בית סוג
ה/2018 מחו"ל סטודנטים
כב/39 חינור עובדי
יח/27,25,22 תחבורה וקטנועים, אופנועים
יח/23 ייצור ושנת גיל

המדינה אוצר
כ/6,5 והתחייבויות זכויות

אורז
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

אורחים
יז/9,8 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
ג/34 חיים אורך

■ אחיות
כ/16 מדינה עובדות
ה/8 עולות

אחסנה
יח/2 עבודה הוצאות
יח/2 מועסקים
יח/2 שכר

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה
אטריות

יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

חוב איגרות
ט/1614,9 בבורסה
יט/5 בנקים של
ז/4 הממשלה חובות
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/11 ישראליות ביטוח חברות נכסי
12 ט/11, תשואה

והפיתוח. העצמאות מלווה איגרות
ז/2 התשלומים במאזן

ילדים אימוץ
כא/3 משפט בבתי בירורים

נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה אינדקס
אלמנים/ות

ב/22 גיל
ב/23 דת
ב/23 עלייה ותקופת לידה יבשת
ב/23,22 מין
12 ג/9, נישאים
ה/9,7 עולים
ה/11 הארץ את שעזבו עולים
ב/23,22 אוכלוסייה קבוצת
ה/9 משתקעים תיירים

טז



לוח

ביוב
המוחזקים השטחים בערי והוצאות הכנסות

36 כו/35,
טז/18,14 צינורות הנחת
יט/126 _ ביטוח
כג/10 בריאות ביטוח
יח/12 למשאית הוצאה
יט/9 ורווח הוצאות
יט/126 ביטוח חברות
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים

וביטוח בנקים גם: ראה

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

המשרד ביטחון,
הממשלה משרדי ראה:

כינוי
יב/35 עבודה דורשי
כו/35 ושומרון יהודה ערי הוצאות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/6 בציוד מקומית גולמית השקעה
ב/ר הממשלה והלוואות השקעות
ח/10 .... כבישים וסלילת לבניין חומרים יבוא
טז/10 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
יב/34 מובטלים
יב/2927,21,20,13,11,10,1 מועסקים
כו/24,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יב/40 שאבדו.... עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/19 יב/32,31,20,12; שכירים
כו/22,21 המוחזקים בשטחים שכירים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
טז/19 יב/32,31; שכר
בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר

כו/23
כו/23,21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ביצים
ו/5 לצריכה הוצאה
יג/29 הלול ענף חשבון
29 יג/1511,1, יא/9; ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור

לוח

אשפוז
ג/49 אבחנה
ג/48 וגיל מין
כג/7,5,4 מיטה סוג

אשראי
כ/20,19 המקומיות הרשויות הכנסות
והמוסדות הבנקים באמצעות לציבור יתרות
ט/5 הכספיים
ז/2 התשלומים במאזן
יט/5,4,2,1 הבנקים נכסי

ב

בחיים
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
יג/1512,1 יא/9; ייצור
יג/15,14,1 יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
יג/16 תוצרת ריכוז
6 יג/5, מעובד שטח
יג/15,14 יא/9; לתעשייה

והכנסה ביטחון בולי
כ/10 הממשלה הכנסות

ערך לניירות בורסה
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/10 מניות לשערי מדדים
ט/1615 . בבורסה ניירות מחזור
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

כב/26 בגרות בחינות

צריכה בידור,
ו/5 לצריכה הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/2 משפחה הוצאת

כה/81 שירותים בידור,
י/4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה



לוח

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

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

בננות
17,1512 יג/1, יא/9; ייצור
15 ,14 יג/1, יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/4 מעובד שטח

ישראל בנק
יט/1 התחייבויות
כ/6 האוצר של מזומנים
יט/1 ט/2; ז/3; נכסים
4 יט/2, בנקאיים מוסדות נכסי

יט/51 בנקים
ט/4 לציבור אשראי יתרות
כ/10 לממשלה מלוות
12 יט/11, ביטוח חברות פיקדונות
ט/3 בבנקים הציבור של עו"ש פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות גם: ראה

יט/171 וביטוח בנקים
ט/14 .... בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות
יז/14 בעיתונות מודעות
יב/31 ושכר שכירים

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

מסחריים בנקים
ט/6 בבנקים אשראי
ז/3 חוץ במטבע נכסים
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

למשכנתאות בנקים
ט/5 לציבור שניתנו אשראי יתרות
יט/5 והתחייבויות נכסים
ז/3 חוץ במטבע נכסים
ט/13 בבורסה הרשומות למניות תשואה

לוח

(המשך) ביצים
יג/15,14 יא/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/12 מדד תפוקה, מחירי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/16 תוצרת ריכוז

בלו
כ/10 הממשלה הכנסות

מועסקים בלתי
מועסקים מובטלים; ראה:

במיה
יג/8 המעובד שט
יג/19 לתעשייה

בנזין
ית/27 ■ מוניות בשימוש
יח/27,17 משאיות בשימוש
טז/19,131 בנייה
ט/6 בבנקים אשראי
טז/2 דירות
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
7 טז/1, ייעוד
יז/14 בעיתונות מודעות
כד/14,12 עבודה נפגעי
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות
כו/32 המוחזקים בשטחים
יב/31 שכר
1412/1 תפוקה  תשומה

בינ1י גם: ראה

טז/13,12,10,6,31 למגורים בנייה
טז/2 דירות
טז/13 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/12 מקומית גולמית השקעה
9 ,8 י/1, מדד תשומה, מחירי
טז/10 בנייה משך
טז/13,12,10,3 פרטית
טז/12,10,6,5,3 ציבורית
כו/31 המוחזקים בשטחים

פרטית בנייה
טז/13,12,10 מגורים בנייני
טז/108,5,4 דירות
טז/13 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/12 מקומית גולמית השקעה
כו/31 המוחזקים בשטחים
טז/3 שטח

יח



לוח

כו/13 .... המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
כג/12 רפואי סגל
כה/8 ותקופונים עיתונים
כג/11 מונעת רפואה
יב/31 ושכר שכירים

המשרד בריאות,
הממשלה משרדי ראה:

דגים בריכות
יג/31 שטח
יג/33 מים תצרוכת

בשר
ן/5 לצריכה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יא/9 ח/4; יבוא
27 יג/1511,1, יא/9; ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15,14 יא/9; ח/4; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מהירים
י/12 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/16 תוצרת ריכוז

עובדים אוכל, בתי
אוכל ובתי מלון בתי ראה

.בד בתי
כו/29 : ושומרון ביהודה

דין בתי
כא/5,3,2 עניינים
כא/13 ודיינים שופטים

יז/10,9 : הארחה בתי
כו/34 המוחזקים בשטחים
י/4 מדד לצרכן, מחירים

אוכל ובתי מלון בתי גם: ראה

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

בריאות גם: ראה

מגורים בתי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/12 ו/7; מקומית גולמית השקעה
ו/10 שכר

דיור גם: ראה

לוח

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק
ז/2 התשלומים במאזן

חיים בעלי
יג/32 במספוא הזנה
יא/11,8 ליום לגולגולת חלבון
ח/4 יבוא
יג/1511,1 ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15 ח/4; יצוא
יג/30,1 ולאיהודי יהודי במשק
38 יג/37, משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/21 מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 יבוא
יג/22,1511 ייצור
כו/25 המוחזקים בשטחים ייצור
15 יג/14, ח/4; יצוא
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/12 .... מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
כ/13 י. מכס

מלאכה בעלי
ט/6 בבנקים אשראי

יד משלחי גם: ראה

בצל
יג/17 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים
יג/15 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 לתעשייה

בקר
יג/15 ייצור
יג/30,1 ולאיהודי יהודי במשק
יג/21 מטבהיים בבתי שחיטה
א/6 ברד

ברזל
ח/4 ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
כג/121 בריאות
כג/94 ג/4948; אשפוז
כג/10 ביטוח
כב/40 לרפואה הכשרה בעלי
כג/12 .... רפואיים במקצועות רשיונות בעלי
כג/31 לאומית הוצאה
יא/2,1 משפחה הוצאת
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים

יט



לוח

יד/14
תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי

ייצור
ענפים תעשייה, גם: ראה

מכשירים גז
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/19^2 משפתות ברשות

גזר
יג/17 ; ייצור
י/7 קמעוניים מחירים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 לתעשייה

שדה גידולי
יג/7 יבולים
יג/1513 ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
.י/12 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
38 יג/37, משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/16 תוצרת ריכוז
6 יג/5,31, מעובד ח שט
יג/33 מים תצרוכת

יג/13,12
ושמן תעשייה גידולי

ייצור

ג/21,20,1816,8,7,41 גירושין
כא/3 משפט בבתי בירורים

תקציביים גירעונות
כ/10,9 הממשלה של
כ/18 המקומיות הרשויות של

ח/1 מסחרי גירעון
כו/12 המוחזקים בשטחים

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

קצבות גם: ראה

ילדים גני
כב/11 גננות
כב/7,6 לאומית הוצאה
כב/10 החינוך במערכת
כב/39 חינוך עובדי
כו/39 המוחזקים בשטחים
כב/23,20,12,9 תלמידים

לוח

. ולגננות למורים מדרש בתי
כב/2 14+ בני של אחרון ספר בית
כב/38 להוראה הכשרה בעלי
כב/13 עבודה יחידות
כב/17 כיתות
כב/13,11 מורים
כב/10 החינוך במערכת
כו/39 המוחזקים בשטחים
38,28 כב/23,20,1714,12,9, תלמידים

מטבחיים בתי
יג/21 חיים בעלי שחיטת
יז/10,9 אוכל ובתי מלון בתי
יב/35 עבודה דורשי
יב/34 מובטלים
י/14,1 מדד תשומה, מחירי

משפט בתי
כא/41 עניינים
כו/37 ; המוחזקים בשטחים עניינים
כא/13 ודיינים שופטים

ספר בתי
כב/2 14+ בני של אחרון ספר בית
כב/7,6 לאומית הוצאה
כב/13 עבודה יחידות
כב/17 כיתות
כב/13,11 מורים
כב/10 החינוך במערכת
כב/39 חינוך עובדי
כו/39 המוחזקים בשטחים
כב/2514,12,9 תלמידים

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

ג
גבינות

יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

וגדנ"ע נוער הדרכת ראה: גדנ"ע
גויבות

יג/17,15,14 ייצור
יג/19 לתעשייה

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



לוח

יח/13,12 שירותים דואר,
כ/11 הממשלה והוצאות הכנסות
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

תקשורת גם ראה
דובדבנים

17,15 יג/14, ייצור
ודיג ייעור חקלאות, דגים; בריכות דגים; ראה דיג
יא/1814 דיור
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/2,1 משפחה הוצאת
ו/6 מקומית גולמית השקעה
י/4,3 מרד לצרכן, מחירים
ה/14 לעולים
יא/1614 צפיפות
כו/4 המוחזקים בשטחים צפיפות
כו/16,15 המוחזקים בשטחים
ט/18 חיסכון תוכניות

דייגים
מועסקים  ודיג ייעור חקלאות, ראה

דיינים
כא/13 רבניים דין בבתי

דירוג
כ/17,16 המדינה עובדי

דירות
טז/10,8,5,4 פרטית בבנייה
טז/10,64 ציבורית בבנייה
יא/17 בבעלות
טז/9,8,5,2 דירה גודל
יא/2,1 למשפחה הוצאה
המוחזקים בשטחים לצרכן מחירים מדד החזקה,
כו/3נ
טז/9,8 מכורות לא חדשות
טז/9,8,5,2 חדרים
י/6,5 מחירים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/16 משכנתאות
כו/15 המוחזקים בשטחים למשפחות
טז/10 בנייה משך
יט/14 משריפות נזק
ה/14 עולים
ה/20 מחו"ל סטודנטים
יא/17 שירותים
המוחזקים בשטחים דירות על ובעלות שירותים
כו/16
י/3 לצרכן מחירים מדד שכורות,
יא/17 בשכירות
יט/14 שריפות

לוח

גרושים/ות
ב/22 גיל
ב/23 : דת
ב/23 עלייה raipm לידה יבשת
ב/23,22 מין
ג/9 נישאים
ה/9,7 עולים
ה/12 הארץ את שעזבו עולים
ב/23,22 אוכלוסייה קבוצת
ה/9 משתקעים תיירים

גירושיו גם: ראה
גרעינים

יג/32 חיים בעלי הזנת
יג/13,12 חקלאי ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה
א/6,4,3 גשמים

יג/30 דבוריות
דבש

יג/1512 יא/9; ייצור
יג/14,13 יא/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/12 מדד תפוקה, מחירי

דגים
ו/5 לצריכה הוצאה
4/n .י יבוא
יג/1511,1 יא/9; ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15,14 יא/9; ;4/n 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/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/15,14 יא/9; לתעשייה
יג/16 תוצרת ריכוז

ומוצריהם דגנים
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
יג/15,14 דגנים ייצור
יא/39נ המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/6 מעובד שטח

כא
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שירותים דת,
ה/8 עובדים משתקעים, ותיירים עולים

יד משלחי גם: ראה

המשרד דתות,
הממשלה משרדי ראה:

. ה

שירותים הארחה,
מלון בתי הארחה; בתי ראה

ד/131 גירה
ב/2 , מאזן
ב/14 יהודים פנימית,

חומרים הדברה,
יג/35 הצומח להגנת
24 יג/23, .... החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
כג/6,4 חולים בתי
כב/39 וגזע"ע נוער הדרכת

הדר פרי ראה הדרים
הובלה

י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
טז/4 .... ודרכים כבישים בסלילת הוצאה שכורה,
יג/23 החקלאות ידי על קנויות תשומות
יח/9 : אוירית הובלה

תעופה מטוסים, גם ראה
יה/64 ימית הובלה
יה/6,3,2 עבודה והוצאות מועסקים
6 יח/3, פדיון
יח/3,2 , שכר
יח/8 ומטענים אניות תנועת
יח/8 ד/11,2; נוסעים תנועת

. אניות גם: ראה

ציוד הובלה,
ח/4 : ויצוא יבוא
כ/13 מכס

רגל הולכי
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

לאומית הוצאה
כג/31 לבריאות
כב/86 לחינוך
ו/4 פרטית לצריכה

לאומית והוצאה הכנסה גם ראה

חומרים דישון,
דשנים ראה:

דלעת
יג/17,1514 ייצור
יג/9,8 מעובד שטה

דלק
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ח/4 ; יבוא מינרלי, דלק
כו/35 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
כו/33 המוחזקים בשטחים מכירות
יז/5 קמעוני במסחר
כד/7 לידה דמי
יא/17 מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 מפתח דמי במחירי שינוי

מוצרים לאור, והוצאה דפוס
ח/7 יצוא
יז/5 קמעוני במסחר

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
יד/9,8 ופיתוח מחקר
יב/31 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה

דרוזים
23 ,20 ב/18, אוכלוסייה
28 ג/10, ב/20, גיל
ג/4 : גירושין
ג/3028 חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
ג/28,10 ב/23,20; מין
ב/23 משפחתי מצב
ג/10,4 נישואין
ג/28 כולל פריון
ג/4 י. טבעי ריבוי
כב/24,23 תלמידים
יח/1 דרכים
כו/36,35 המוחזקים השטחים ערי הוצאות
יח/20,11 החזקה
טז/1514 סלילה

כבישים גם: ראה

דשנים
י/13,12 חומרים והדברה, זיבול
ח/4 ויצוא יבוא
יג/34 בחקלאות צריכה
יג/25,1 החקלאות ידי על קנויות תשומות

כב
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שכר הלנת
יב/40 והשבתות לשביתות סיבה

הנדסאות
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה

וטכנאים הנדסאים
ה/8 עולים
יד/8 ופיתוח במחקר העוסקים

לימודים הנדסה,
כב/40 אקדמיים תארים בעלי
כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות

שירותים הנדסה,
כו/35 ושומרון ביהודה הערים הוצאות

חשבונות הנהלת
יז/12 במחשבים עבודה שעות
כב/25 לימוד בשכר הנחות

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

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה

יז/7,5 קמעוני מסחר הנעלה
הפרתם עבודה, הסכמי

יב/40 והשבתות לשביתות סיבה

הממשלה הענקות
כ/11 מתירים ולייצוב היצוא לעידוד

לעבודה הפנייה
יב/38 העבודה לשכות דרך

יח/3633 נסיעה הרגלי

יב/40,39 השבתות

כב/51 השכלה
3 כב/2,1, אוכלוסייה
כב/3 וכתוב קרוא יודעי
כב/2 אהרון ספר בית סוג
כב/41,40 ואקדמית עלתיכובית
כב/1 יב/28; ספר בבית לימוד שנות
יב/28,23,18,7 מועסקים של לימוד שנות
ג/30 נשים של
ה/11,10 עולים של לימוד שנות

מקומית גולמית השקעה
טז/12 מגורים בבתי
כו/8 בשטחים
ו/31 לאומית הוצאה
ו/7,6 הנכסים וסוג פעילות

לוח

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

הוראה
כב/38 הכשרה בעלי
כב/13,11,9 החינוך במערכת משרות
כב/39 והוראה חינוך עובדי
כ/16 מדינה עובדי
יז/13 במחשבים עבודה שעות

עובדים הזמנות
יב/38 העבודה לשכות דרך

מהעבודה היעדרות
יב/21,2 מועסקים
כד/14 שכירים עבודה נפגעי
יב/40,39 והשבתות שביתות
ו/111 לאומיה והוצאה הכנסה
כו/8,7 המוחזקים בשטחים

מקצועית והשתלמות הכשרה
כב/37 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,
יד/9,8 ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה

הלוואות
כ/5 האוצר
יט/5 ט/6; בנקים
כו/36 סיני וצפון עזר, רצועת בערי הממשל
12 יט/11, ביטוח חברות
ז/2 התשלומים במאזן
כ/11,7 הממשלה
כ/10 לממשלה חוץ ממקורות

כג
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ח
חבושים

17 ,15 יג/14, ייצור
19 יג/15, :.. לתעשייה

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

להשקעה חברות
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יז/4 סיטוני במסחר
יז/6 קמעוני במסחר
יד/2 בתעשייה

ספנות חברות
יח/6 עבודה ותשומת פדיון

תעופה חברות
יח/10 עבודה ותשומת פדיון
יח/9 אוירית פעילות

כ/1 הכנסת חברי
לישראל החשמל חברת

טו/1 חשמל ואספקת ייצור

חדרים
5 טז/2, למגורים בבנייה
יז/10,9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי

כ/8,5 ז/4; הממשלה חובות
וחוות מוסדות ראה הוות

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 "צור

חולים
8 כג/5, חולים בבתי

חקלאיים גלם חומרי
ח/12,10 יבוא
יז/3,1 סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר

חופשות
יב/21 העבודה מן זמנית היעדרות

חיטה
יג/32 חיים בעלי הזנת
יג/32 יא/9; ח/12,4; יבוא

לוח

השקעות
כ/5 .. האוצר
ז/2 מהשקעות הכנסות
כו/8 המוחזקים בשטחים גולמית השקעה
יט/12 נוכריות ביטוח חברות

המוחזקים בשטחים צעירים ובמטעים בייעור
כו/26
יד/9 ולפיתוח למחקר
כ/7,5 הממשלה
כג/2,1 בריאות בשירותי קבועים נכסים
כב/7,6 חינוך בשירותי קבועים נכסים

מקצועית השתלמות
כב/37 בקורסים לומדים
46 ג/4038, התאבדויות

ויטמינים
יא/13,8 ליום לגולגולת
ג/38^40 מוות סיבת ויטמינים, חוסר

ותיקים
י/16 משכנתאות

ז
זבל

יג/28,1512 ייצור
יג/6,5 מעובד שטח

זהב
ז/2 התשלומים במאזן
יט/1 ישראל בבנק מלאי
ז/3 חוץ במטבע נכסים
ט/7 מחיר

צעירים זוגות
י/16 משכנתאות

זיתים
יג/20,17,1512,1 יא/9; ייצור
כו/27,26 המוחזקים בשטחים ייצור
יא/9 המזונות במאזן
יג/4 מעובד שטח
יג/19 לתעשייה

זקנה
ג/38 מוות סיבת
כד/5 קצבות

זרעים
יג/15 ייצור ירקות, זרעי
יג/23 החקלאות ידי על קנויות תשומות

כד
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(המשך) ומוצריו חלב
יא/9 ויצוא יבוא
יד/14 יג/1; יא/9; ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/16 תוצרת ריכוז

החלב רפת גם: ראה
יא/11,9,8 ליום לגולגולת חלבון
כו/14 המוחזקים בשטחים

הלווה
יד/14 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים

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

חמאה
יד/14 ייצור
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

חמניות
יג/7 יבולים
יג/1512,1 יא/9; ייצור
יא/9 המזונות במאזן
יג/5,4 מעובד שטח

חנויות
עסקים ראה

כלבו חנויות
יז/5 קמעוני במסחר

חסד*
יג/9,8 מעובד שטח
יג/16 תוצרת ריכוז

חציבה
והציבה כרייה ראה

חצילים
יג/17 ייצור
יג/5 קמעוניים מתירים
יג/16 j תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 לתעשייה
יג/381 חקלאות
יג/3530 ייצור אמצעי
ט/6 בבנקים אשראי
טז/7,1 לחקלאות מבנים בניית

לוח

(המשך) חיטה
יג/7 יבולים
יג/32,17,1512,1 יא/9; ייצור
יג/15,14,1 יא/9; יצוא
יא/9 המזונות במאזן .

יג/16 תוצרת ריכוז
יג/6,5 מעובד שטח
יג/15,14 יא/9; לתעשייה
כב/416 חינוך
כב/41,40 אקדמיים תארים בעלי
כב/86 לאומית הוצאה
כב/38 הכשרה בעלי הוראה,
כב/13,11,9 משרות הוראה,
כב/39 כ/16; מדינה עובדי הוראה,
כב/25 לימוד בשכר הנחה
כב/1 האוכלוסייה השכלת
כב/13 עבודה יחידות
כב/36,20,17,14 כיתות
כב/3529 אקדמיים מוסדות
כב/10,9 החינוך במערכת מוסדות
כב/13 מורים
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
כה/8 ותקופונים עיתונים. .
כו/39,38 המוחזקים בשטחים
ט/18 יסודי על לחינוך חיסכון תוכניות
כב/3216,14,12,9 תלמידים
כב/411 והשכלה חינוך
כב/37,36 מבוגרים חינוך
כב/6 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
כב/13,11 משרות הוראה,
כב/13 עבודה יחידות
כב/17 כיתות
כב/10 החינוך במערכת מוסדות
כב/13 מורים
כב/28,2624,23,18,16,14,12 תלמידים

המשרד ותרבות, חינוך
הממשלה משרדי ראה:

כג/11 ילדים חיסון
חיסכון

ט/4 אשראי יתרות
יא/2 למשפחה
ט/1 חיסכון ותכניות הציבור פקדונות
יט/5 ט/18; מאושרות תכניות

ומוצריו חלב
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת

כה
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המשרד חקלאות,
הממשלה משרדי ראה

הרובים
יג/32 חיים בעלי הזנת
32 ,17,15 יג/14, ייצור

חרושת
תעשייה ראה

חריע
יג/7 יבולים
15 יג/14, ייצור
יג/5 מעובד שטח

חשבונאות.
יז/13 במחשבים עבודה שעות

ושב עובר חשבונות
יט/1 בישראל בנק התחייבויות

טו/2,1 חשמל
כו/16 המוחזקים בשטחים בדירות
כ/11 הממשלה הוצאות

המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
36 כו/35,
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
טו/2 יד/10; צריכה

טו/31 ומים חשמל
ט/6 בבנקים אשראי
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
2927,21,20 יב/13,11,10,1, מועסקים
י/4 מדד לצרכו, מחירים
י/15 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
14 כד/12, עבודה נפגעי
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/32,31,20,12 שכירים
כו/21 ;,32 יב/31, ו/9; שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 תפוקה  תשומה

ציוד חשמל,
חשמלי ציוד ראה

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

(המשך) חקלאות
יג/2922 מחקלאות הכנסה
ח/12,10 .... לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
כו/12 המוחזקים לשטחים יבוא
יג/2524,7 יבולים
יג/32,15,14 ייעוד
32,29,28,2017 יג/1511,1, .... ושיווק ייצור
יג/27,25,1 ח/8,7,3; יצוא
כו/27,12 המוחזקים מהשטחים יצוא
יג/36 בחקלאות מגדלים
12 י/1, מדד ותשומת, תפוקה מחירי
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יג/3836 החקלאות מפקד
ה/8 עובדים עולים,
כה/8 ותקופונים עיתונים
יג/34 דשנים צריכת
טו/3 יג/33,25,24; מים צריכת
יג/16 תוצרת ריכוז
כו/2926 המוחזקים בשטחים
24,108 יג/61, מעובד שטח
יג/22 יב/31; שכר
22 יג/1, נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המחירים מדד תוצרת,
יג/2927,25,24 קנויות תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה הוצאות
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה והלוואות השקעות
2927 ,21,20,13 יב/11,10,1, מועסקים
24 כו/21,20, המוחזקים בשטחים מועסקים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
כד/14,12 עבודה נפגעי
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
32,31,20,12 יב/1, שכירים
כו/25,22,21 .... המוחזקים בשטחים שכירים
כו/23 .... בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
32 יב/31, ו/10; שכר
כל/21 בשטחים למועסקים שכר
בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר

כו/23
כו/21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/9 נקי מקומי תוצר
ו/1412 תפוקה  תשומה

לימודים חקלאות,
כב/40,34 אקדמיים תארים
כב/32,30 תלמידים

כו
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1/n יבוא
5/n אזור
ח/11,6 קנייה ארץ
ח/1210,3 ייעוד
יז/8 קיימא בני צריכה מוצרי
ח/12 ו/8,3; מסים
כו/7 המוחוקים בשטחים מסים
כ/14 קנייה מס
ח/3,2 מדדים וערך, מחיר נפח,
יג/32 מספוא סוגי
ח/4 (סיטק) סחורות סוגי
ו/3,2 ושירותים סחורות
כו/8 בשטחים ושירותים סחורות
כה/2 קולנוע סרטי
כו/12,7 המוחזקים בשטחים
ו/8 ליבוא תמיכות
ו/1412 תפוקה  תשומה
ח/12 בלירות ליבואן לדולר תשלום

יבולים
26 יג/25,24,7, בחקלאות

יהודים
יהודית אוכלוסייה ראה

יהלומים
ח/12,10,3 יבוא
ח/8,7,3 יצוא

תעשייה יהלומים,
יב/31 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
כב/3 .וכתוב קרוא יודעי

הארץ את יוצאים
יח/1 ד/2, יציאה דרך
ד/2,1 אשרה סוג
ד/94 בחו"ל שהוא
ד/13 תיירים
ד/3 וחזרה יציאה תקופת

הארץ מן יורדים
ה/11 הארץ את שעזבו עולים

ודיג ייעור חקלאות, ראה: ייעור
יישובים

ב/8 יישוב גודל
יח/34,33 נסיעה הרגלי
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/12 מוניציפלי מעמד
ב/7 טבעי ואזור נפה
כה/7 ציבוריות ספריות
ב/10,9 יישוב. צורת
34 יח/33, מינוע רמת

לוח

ט
גידול טבק,

יג/1512,1 ייצור
יג/6,5 מעובד שטח

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

תעשייה טבק,
יד/14 ייצור
ענפים תעשייה, וטבק; משקאות מזון, גם: ראה

יח/9 טיסות
טכנאים

כ/16 מדינה עובדי
ה/8 עולים

הטכניון
33 כב/30, תארים מקבלי
כב/35 אקדמי סגל
כב/2 14+ בני של אהרון ספר בית סוג
כב/29 תלמידים

טלוויזיה
יז/8 המקומי לשוך אספקה
כה/4 סקר  בטלוויזיה צפייה
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

טלפון
יא/2419 משפחות ברשות
יח/12,1 שירותים

יח/12 שיחות טלקס,
א/6,2 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
יד/9,8 ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
מקלטים טרנזיסטורים,

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות

טרקטורים.
38,31 יג/1; בחקלאות

.כז



לוח

אזרחי עבודה כוח
יב/24,23,10,2,1 מועסקים בלתי
יב/97,5,4 גיל
יב/6,5 עלייה ותקופת לידה יבשת
יב/101 מיו
יב/1 בעבודה מעמד
יב/9,8 נשים של משפחתי מצב
יב/1 יד ומשלח כלכלי .ענף
יב/3 מגורים יישוב צורת
כו/23,2018 המוחזקים בשטחים
כו/23 בישראל המוחזקים מהשטחים י
יב/7 : לימוד שנות

כוספה
יג/32 חיים בעלי והזנת יבוא
יד/14 יג/32; ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה

כותנה
יג/24 הגידול חשבון
ח/4 יבוא
יג/7 .. יבולים
יג/1511,1 ייצור
יג/15,14,1 ח/4; ..; יצוא
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/24,6,5 מעובד שטח

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

תעשייה כימיקלים,
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, גם ראה

ולאפייה לבישול גז של כיריים
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
כב/17 .י כיתות
כב/36 לעברית באולפנים
כב/17 החינוך במערכת
כו/38 י. המוחזקים בשטחים
כב/25,2017,16,14 תלמידים

כלות
וכלות חתנים ראה

ומטבח בית כלי
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יז/5 קמעוני במסחר

תעשייה הובלה, כלי
יד/9,8 ופיתוח מתקר

ענפים תעשייה, גם: ראה

לוח

ב/29 ילדים
לידות ראה ילודה

עבודה ימי
יד/1311 : בתעשייה פועלים
טז/19 יד/5,4; שכירים
כו/29 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים
40 יב/39, שאבדו עבודה ימי

מהעבודה היעדרות גם: ראה
יער

יג/10,1 נטוע שטח
יט/14 שריפות
יג/15 תפוקה
ח/1 יצוא
ח/5 אזור
ח/9,8,6 יעד ארץ
ח/3,2 מדדים וערך, מחיר נפח,
8 ח/4, (סיטק) סחורות סוגי
ו/3,2 ושירותים סחורות
כו/8 בשטחים ושירותים סחורות
8 ח/7,3, ענף
28 כו/27,7, המוחזקים בשטחים
יג/27,25,18,15,14,1! ח/7; .... חקלאית תוצרת
28 כו/27,
ו/8,3 ליצוא תמיכות

ירקות
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9 ח/4; יבוא
יג/1711,1 יא/9; ייצור
15 יג/1, יא/9; ח/4; יצוא
כו/28,27 המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
14/t ייצור וכבושים, משומרים
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/16 תוצרת ריכוז
9 יג/8,31, מעובד שטח
יג/19,15,14 יא/9; לתעשייה

ישיבווג
כב/2 14+ בני של אחרון ספר בית סוג
כב/6 לאומית הוצאה

כ
יח/2624,2119 כבישים
ח/10 כבישים לסלילת חומרים יבוא .

י/10,1 מדד בסלילה, תשומה מחירי
. ■ דרכים גם: ראה

כח



לוח

קולנוע כרטיסי
כה/3 ומחיר מכירות

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

תעשייה וחציבה, כרייה
כ/11 הממשלה הוצאות
יד/14 ייצור
כד/14,12 עבודה נפגעי
יב/32,31 שכירים
יב/31 שכר

ענפים תעשייה, גם. ראה

אוכלוסייה לאיהודים,
28 ,27 ,2321 ,1815 ,119 ,7 ,4 ,2 ב/1,
ב/7 . טבעי אזור
ג/48 אשפוז
יב/23,10 מועסקים בלתי
כב/38 להוראה הכשרה בעלי

על השכלה או אקדמיים תארים בעלי
כב/41 תיכונית
ב/28,27 משפחה גודל
28 ,25 ג/10, ;2220 ב/1715, גיל
כא/6 ;31
ג/8,7,4,3 גירושין
כב/23 ג/29,28,23,10,4; ב/23,20,18; .... דת
ב/2 מאזן הגירה,
ב/10,9,7 יישובים
כב/3 וכתוב קרוא יודעי
יב/10 העבודה יישוב
ב/29 ילדים
יב/10 האזרחי העבודה בכוח
כב/17 כיתות
כג/9 לידות
ג/3028,25,24,22,63 חי mrV
ג/22,4,3 מת לידות
ג/22 ושלישיות תאומים לידות
יב/22 3914 לגילאי ועבודה לימודים
ג/41 סיבות מוות,
כב/32 אקדמיים במוסדות
כב/10 ;. החינוך במערכת מוסדות

לוח

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

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

מכוניות גם: ראה
יח/27,25,23,22,1 תחבורה רכב, כלי
יח/35,33 נסיעה הרגלי
יח/3028 דרכים בתאונות מעורבים
יח/23,22,17 משאיות

תחבורה כלי
ו/5 אישיים.... תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
ח/12,10 יבוא
כ/41 הכנסת
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 עובדים מצבת
כ/1 הבחירות תוצאות
ט/181 כספים

פיננסים ראה כלכלי ענף כספים,
כפרים

ב/15,119 אוכלוסייה
ב/119 יישובים
כו/18 המוחזקים בשטחים עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כו/20 המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים
ב/26 משפחות

קיימא בני מוצרים שברשותן משפחות
כו/17 המוחזקים בשטחים
כו/16,15 המוחזקים בשטחים משפחות
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/5 ציבוריות ספריות
כו/16 המוחזקים בשטחים שירותים

יז/10,9 נופש כפרי
יג/6,5 כרב

וכרובית כרוב
יג/17 :. ייצור
י/7 ;... קמעוניים מחירים
יג/9,8 .:. מעובד שטח
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/19 לתעשייה

כט



לוח

א/6,5 לחות

לידות
כג/9 חולים בבתי
כד/7 לידה ומענקי לידה דמי
ג/48 מאושפזות
ג/4238 מוות
ג/30 האם בחיי ממוצע
כו/6,5 המוחזקים בשטחים
ג/22 ושלישיות תאומים

ג/27,24,41 חי לידות
כג/9 חולים בבתי
28 ג/27,25, האם גיל
ג/29,27,26 לידה יבשת
ג/5 ונפה מחוז
27 ג/22, : מין
ג/29,24 האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 יישוב צורת
כו/5 המוחזקים בשטחים
ג/27,26 עלייה תקופת

מת לידות
כג/9 חולים בבתי
ג/22 מין

לימונים
יג/18 .;.... ייצור
יג/18 ח/9; יצוא
י/7 קמעוניים מחירים
י/13 מדד הפקה, מחירי
19 יג/18, יא/9; לתעשייה

לינות
יז/10,9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים

ישראלית לירה
ט/7 חליפין שער

הסעד לשכות
כד/15 בטיפול משפחות

העבודה לשכות
יב/38 עובדים והפניות הזמנות

למבוגרים עבודה לשכות
יב/35,33 עבודה דורשי
יב/33 מובטלים
יב/3733 בלשכה רשומים

לנוער עבודה לשכות
יב/35 ,. עבודה דורשי

לוח

(המשך) אוכלוסייה לאיהודים,
יב/29,28,10 מועסקים
כב/13,11 מורים
7 ג/5, ;11 ב/4, מחוז
31 ,22 ,10 ,8 ג/7, ;23 ,22 ,20 ,16 ב/15, מין
כב/16,3,2 כא/6; יב/10; ;3735,33
יב/17 שכירים
ג/10 ב/23,22; משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
י/16 משכנתאות
יא/16 ;28 ב/27,25, משפחות

בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
יא/19 קיימא
ג/8,7 מתגרשים
10 ג/8,7,4,3, נישואין
7 ג/5, ב/11,7,4; נפה
כב/2 אחרון ספר בית סוג
כא/6 עבריינים
כג/9 ג/41,39,31,63; פטירות
ג/33,63 תינוקות פטירות
ג/28,25,24 כולל פריון
ג/8,6 ;27 ב/11,9, יישוב צורת
יא/16 דיור צפיפות
ג/4,3 ב/2; טבעי ריבוי
כ/2,1 מיעוטים רשימות
ג/45 שחפת
כב/1 לימוד שנות
כא/9 ועצורים שפוטים
כב/5 דיבור שפות
ג/3735 חיים תוחלת
ב/17 אוכלוסייה תחזית
ג/23 האוכלוסייה תחלופת
26 כב/24,23,19,1816,14,12,9, .... תלמידים

משקי סקטור לאיהודים,
יג/30 ".... חיים בעלי
יג/7 יבולים
יג/36,20,17 חקלאי ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8,62 מעובד שטח
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

לוידס
יט/96 בארץ ביטוח עסקי

לול
יג/29,28 הענף חשבון
יג/32 מספוא
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/1 יצוא תוצרת, .



לוח

כב/40 המחשב מדעי
הרוח מדעי

כב/40 אקדמיים תארים בעלי
כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות
ה/8 אקדמאים עובדים עולים
כה/8 ותקופונים עתונים

שירותים מדע,
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים

מובטלים
יב/34,33 העבודה בלשכות רשומים
יז/14 בעיתונות מודעות
ג/46,4238 סיבות מוות,
כד/14,13 עבודה נפגעי
29 יח/28, : דרכים תאונות

מולסה
ע/32 חיים בעלי הזנת
יד/14 ייצור
יח/27,25,22,2 תחבורה מוניות,
יח/27,23 גיל
יח/30 דרכים בתאונות מעורבות
יח/23 ייצור שנת

ככ/3529 אקדמיים מוסדות
כב/7,6 לחינוך לאומית הוצאה
כב/35 אקדמי סגל
ה/2018 מחו"ל סטודנטים
כב/3229,12,9 תלמידים

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

הלאומיים המוסדות
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/6 בבנקים אשראי
ו/5 לצריכה הוצאה
כ/7 הממשלה הלוואות

רווח למטרת שלא מוסדות
כג/3,1 לבריאות לאומית הוצאה
כב/86 לחינוך לאומית הוצאה

גבוהה להשכלה מוסדות
כב/86 לחינוך לאומית הוצאה
ה/8 עולים מורים,

כה/1 מוסיאונים

לוח

מ

יא/138 המזונות מאזן
ח/1 חוץ סחר מאזן
כו/12 המוחזקים בשטחים
ז/41 התשלומים מאזן
כו/11 המוחזקים בשטחים

מבוטחים
כד/1 לאומי בביטוח
כג/10 חולים בקופות

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

בנייה בינוי; גם: ראה
המשרד המדינה, מבקר

כ/16 מבקרים
הממשלה משרדי גם: ראה

יח/13,12 מברקים
מדדים

נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה:
מחירים מדדי

יג/11 חקלאי ייצור
במסחר עבודה ושכר שכירים פדיון, מכירות,

כו/33 המוחזקים בשטחים ושירותים קמעוני
י/11,1 התעשייה תפוקת של סיטוניים

ושכר שכירים מכירות ערך של סיטוניים
כו/32 המוחזקים בשטחים עבודה
י/41 לצרכן
כו/13 המוחזקים בשטחים לצרכן
י/13,12 הדר פרי בגידול תפוקה
י/12,1 בחקלאות ותשומה תפוקה
י/15,1 באוטובוסים תשומה
י/9,8,1 למגורים בבנייה תשומה
י/14,1 מלון בבתי תשומה
י/13 הדר פרי בגידול תשומה
י/10,1 כבישים בסלילת תשומה
יג/23 החקלאות ידי על קנויות תשומות

החברה מדעי
כב/40 אקדמיים תארים בעלי
כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות
ה/8 אקדמאים עובדים עולים

החיים מדעי
ה/8 אקדמאים עובדים עולים

הטבע מדעי
הטבע ומדעי מתמטיקה ראה

לא



לוח

(המשך) מועסקים
יח/13,3 דואר בשירותי
28 יב/23,18,7, לימוד שנות
יב/14 עבודה שעות
יוו/2 בתחבורה
יח/10,3 בתעופה
יד/8,51 בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה

ומקומיות אזוריות מועצות
כ/22,21,18 הוצאות
יח/21 דרכים החזקת
כ/2018 הכנסות
כ/18 מלוות ויתרות גירעון או עודף

צריכה מוצרי
ח/1210,3 יבוא

קיימא בני צריכה מוצרי
יז/8 ח/1210,3; יבוא
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 .... המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות
כב/13 מורים
ה/8 עולים
יח/33,31 לנהיגה מורשים

מושבים
כד/7 לידה דמי המקבלות חברות
יב/3 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
י/16 במושבים למשתכנים משכנתאות
ב/26 משפחות
ג/8 ; ומתגרשים נישאים
כה/5 ציבוריות ספריות
יג/38,36 : ייצור ערך
יג/38,36,9,6 ; מעובד שטח
טו/3 חקלאות לצרכי מים תצרוכת
יג/38 נבחרות תשומות
יב/40,39 מושבתים

מזומנים
ט/1 הציבור בידי
כ/6 האוצר זכויות
יט/12,11 ישראליות ביטוח חברות

מזון
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/2,1 לתצרוכת משפחה הוצאת
ג/43 ממזון הרעלות
יא/9 ח/12,4; יבוא
יד/14 "צור

לוח

מוסכים
יב/31 ושכר שכירים
כו/33 המוחזקים בשטחים

מוסלמים
ב/23,20,18 אוכלוסים
ג/28,10 ב/20; : גיל
ג/4 גירושין
ג/3028,4 חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
כב/13 מורים
ג/28,10 ב/23; מין
ב/23 משפחתי מצב
ג/10,4 נישואין
ג/28 כולל פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/23 אוכלוסייה תחלופת
כב/24,23 תלמידים

מוסמכים
כ/16 מדינר. עובדי

מועסקים
יח/15,3,2 באוטובוסים
יח/2 באחסנה
יב/24,23,10,2 מועסקים בלתי
כו/18 המוחזקים בשטחים מועסקים בלתי
יז/9 הארחה בבתי
יב/29,15 גיל
יח/6,3,2 ימית בהובלה
יח/10 אויר ובנמלי תעופה בחברות
יג/1 ;. בחקלאות
יב/21 סיבות  מהעבודה העדרות
יב/19 עלייה ותקופת לידה יבשת
יב/10 העבודה יישוב
יב/22 ועבודה לימודים
יז/11 במחשבים
29 ,2115 ,11 ,10 ,2 יב/1, מין
יז/4,3 סיטוני במסחר
יז/6,5 קמעוני במסחר
יב/20,14,1 בעבודה מעמד
יח/2 במשאיות
יב/28,26,21,20,1917,1 יד משלח
יח/7,3,2 בנמלים
יב/20,2 חלקית בעבודה
ה/12 עולים
יב/2927,21,20,14,13,11,10,1 כלכלי ענף
יב/27,26,13 יישוב צורת
יב/29,28,17 אוכלוסייה קבוצת
יח/14,3,2 ברכבת
כו/29,25,24,2118 המוחזקים בשטחים
כו/24,23 בישראל המוחזקים מהשטחים

לב



לוח

מחלות
ג/49,4543 אבחנה
ג/4238 ממחלות כתוצאה מוות
יב/21 .... מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות

מחצבות
והציבה כרייה ראה:

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

חוץ מטבע
ז/4 המדינה חובות
ט/4 אשראי יתרות
ט/2 ז/2; נכסים
כ/8 ט/2,1; ז/3; פיקדונות

מטוסים
ח/4 יצוא

תעופה גם: ראה

מטעים
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/42 מעובד שטח
יב/31 ושכר שכירים
י/12 תפוקה מחירי מדד תוצרת,
יג/35 מים תצרוכת

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

מיטות
יז/10,9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
כג/86 חולים בבתי

מיילדות
כג/12 רשיונות בעלות מוסמכות,

מיכון
כ/16 מדינה עובדי
טו/3 מים
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה

בשטחים הערים והוצאות הכנסות
כו/36,35 המוחזקים
טז/17,14 צינורות הנחת
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
י/13 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי
טו/3,2 ובתעשייה בבית צריכה

לוח

(המשך) מזון
יא/9 ח/8,4; יצוא
יא/133 המזונות במאזן
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
כ/13 מכס
יז/31 סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/6,5 קמעוני במסחר
ח/12 יבוא מסי
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה

וטבק משקאות מזון, גם: ראה

חיים לבעלי מזון
ח/4 ויצוא יבוא
יג/7 יבולים
יג/32,1514,1 ייצור
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 ".."... שיתופיים במשקים
יג/27,6,5 מעובד שטח
29 ,28/^ בלול קנויה תשומה
יג/27 החלב ברפת קנויה תשומה
יג/23 החקלאות ע"י קנויות תשומות

תעשייה מזון,
ח/12 לייצור תשומות יבוא
יד/14 ייצור

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

ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
ח/10 יבוא
יז/1 סיטוני במסחר
כו/32 .... המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
כו/33 המוחזקים בשטחים קמעוני במסחר

תעשייה וטבק, משקאות מזון,
יד/9,8 ופיתוח מחקר
יב/31 ושכר שכירים

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

מחירים מדדי גם: ראה
י/41 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים

לג



לוח

מסחריות מכוניות
35 יח/33, נסיעה הרגלי
יד/14 ייצור
יא/19^24 משפחות ברשות

נוסעים מכוניות
יז/8 המקומי לשוק אספקה
35 יח/33, נסיעה הרגלי
יד/14 ייצור
יח/27,25,22,1 פרטיות מכוניות
27 יח/23, גיל
35 יח/33, נסיעה הרגלי
יא/21 משפחות ברשות
כו/17 .... המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות
יח/23 ייצור שנת

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

ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות
כב/17 כיתות
כב/10 החינוך במערכת
25,14 כב/12, תלמידים

מכירות
כ/20,19 המקומיות הרשויות הכנסות
ט/17 מועד קצר מלווה
4 ,2 יז/1, סיטוני במסחר
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
כו/33 המוחזקים בשטחים קמעוני במסחר
יז/7 מאורגן קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה
מכס'

כ/13,10 הממשלה הכנסות
ח/12 היבוא על

והציבה כרייה ראה: מכרות
מלאי

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

מלב"ן
6 כג/4, חולים בתי

מלגות
ה/2018 מחו"ל לסטודנטים

מלחמה מלווה
כ/10 הממשלה הכנסות
כ/12 מעבידים מלוה

לוח

(המשך) מים
3 טו/2, יג/33; בחקלאות צריכה ■

25,24 יג/23,1, .... החקלאות ע"י קנויות תשומות .

ומים חשמל גם: ראה
תעשייה אלמתכתיים, מינרלים

יד/14 ייצור
ח/7,4 יצוא
יב/31 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
במזון מינרלים

יא/13,8 ליום לגולגולת
יג/32 חיים בעלי הזנת

מיסיונים
כג/6,4 חולים בתי

לאיהודים ראה מיעוטים
מישמש

יג/17,15,14 ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/19,15,14 לתעשייה

מכבשים
יג/31 בחקלאות

למדע וייצמן מכון
כב/33 תארים מקבלי
כב/35 אקדמי סגל
כב/29 תלמידים

וציוד מכונות
כ/21 המקומיות הרשויות הוצאות
ו/7 מקומית גולמית השקעה
ח/4 ויצוא יבוא
י/12 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כ/13 מכס
יז/31 סיטוני במסחר

יג/31 חקלאיות מכונות
כביסה מכונות

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

תעשייה מכונות,
9 יד/8, ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
תפירה מכונות

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 .... המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

לישראל טכנולוגי מכון
הטכניון ראה

לד



לוח

(המשך) הממשלה
כ/ר הלוואות
7 כ/5, השקעות
כ/20,19 המקומיות הרשויות בתקציב השתתפות
כ/8 ז/4; חובות
יד/9 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימון
יט/5,1 ט/4; בבנקים פיקדונות

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

מנהל
יז/13 במחשבים עבודה שעות

מנהלים
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יב/25,19,18,1 מועסקים
ה/8 עולים
כו/25 המוחזקים בשטחים
יב/20 שכירים

ישראל מקרקעי מנהל
כ/10 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי גם: ראה

מניות
ט/1613,10 בבורסה
כ/5 האוצר השקעות
יט/12 .... נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/7 .....;.. הממשלה השקעות
יט/11 ....: ישראליות ביטוח חברות נכסי

הכנסה מס
כ/12,10 הממשלה הכנסות
כא/3 משפט בבתי ערעורים

יז/81 מסחר
ט/6 בבנקים אשראי
כ/5 י. האוצר של הסכמים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יב/32,31 ושכר שכירים

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה

יז/41 סיטוני מסהר
כו/32 ...י ;..: המוחזקים בשטחים
יז/3,2 יב/31; ;.... שכירים
יז/3 יב/31; .■. שכר

יז/6,5 קמעוני מסחר
עבודה ושכר שכירים פדיון, מכירות,

כו/33 ;....;.... המוחזקים בשטחים
יז/6,5 ומועסקים עסקים
יז/5 יב/31; ושכר שכירים
יז/7 מאורגן קמעוני מסחר

לוח

מועד קצר מלוה
ט/2 הציבור בידי
כ/10 הממשלה הכנסות
ט/17 ויתרה תנועה

מלוות
ביהודה המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

כו/35 ושומרון
כ/12,10 הממשלה הכנסות
כ/5 האוצר התחייבויות
כ/2018 המקומיות הרשויות
כ/12 חובה מלוות

מדינה מלוות
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

מלונאות
מלון בתי ראה

מלונים
17 יג/15,14, יא/9; ייצור
יג/15,14,1 יא/9; יצוא
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8,2 , מעובד שטח
יג/19,15,14 יא/9; לתעשייה

מקשה גם: ראה .

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

מלפפונים
יג/17 ; ייצור ■

יד/14 ייצור כבושים,
י/7 קמעוניים מחירים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 י. לתעשייה י י

מלריה
ג/44 המחלה אבחנת
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות
כ/5^14 הממשלה
ט/2 הבנקאיים ומהמוסדות ישראל מבנק אשראי
כג/6,4 חולים בתי
כ/10,9 : תקציבי גירעון
כג/3,1 לבריאות לאומית הוצאה
כב/8,6 לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
כ/11,9 ו/8; הוצאות
יח/20,19 דרכים החזקת
כ/1412,10,9 ו/8; הכנסות

לה
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מענקים
כ/10 הממשלה הכנסות
כ/20 מקומיות רשויות הכנסות
כו/36,35 המוחזקים השמחים ערי תקציב

מזון מערבלי
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

מפלגות
כ/1 הכנסת חברי
כ/11 הממשלה הוצאות  מימון
כ/1 לכנסת הבחירות תוצאות
כ/2 המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות

לבניין החיסכון מפעל
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות

מים מפעלי
כ/11 הממשלה הוצאות

מפעלים
כ/22 המקומיות הרשויות הוצאות
כ/20 המקומיות הרשויות הכנסות
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות

השטחים ערי והוצאות הכנסות
כו/36,35 המוחזקים
יד/8,51 תעשייה מפעלי

מפרנסים
יא/5,31 למשפחה

מקצועות
כב/37 והשתלמות הכשרה

ופיתוח מקרקעין
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

חשמליים מקררים
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

מקשר.
יג/17,1511,1 ייצור
מ/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8,31 , מעובד שטח

 מרגרינה
יד/14 ייצור
יא/9 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

לוח

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/9 .......■:... נקי לאומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 ......1; עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/7,6 .";... מקומית גולמית השקעה
כ/9 :..... הממשלה והלוואות השקעות
ח/12 השקעה נכסי יבוא
יב/2927,21,20,13,11,10,1 מועסקים
כו/21,20 המוחזקים בשטחים מועסקים
כך/14,12 עבודה נפגעי
יב/40 שאבדו..... עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/32,31,20,12 שכירים
כו/22,21 י המוחזקים בשטחים שכירים
יב/32,31 ו/10; שכר
כו/21 ...........:..: המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 , תפוקה  תשומה

המשרד ותעשייה, מסחר
הממשלה משרדי ראה:

ותרומות ארגון מסי
יא/2,1 למשפחה הוצאה

מסים
כ/1412,10 הממשלה הכנסות
כו/35 ושומרון יהודה ערי הכנסות
ו/8 חברות על
ח/12 ו/8,3; , היבוא על
כו/7 המוחזקים לשטחים היבוא על
ו/9,8 המקומי הייצור על
כו/7 .... המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
ו/8 בית משקי על
יא/2 המשפחה מהכנסות מסים ניכוי

עירוניים מסים
20 כ/19, המקומיות הרשויות הכנסות

מספוא
חיים לבעלי מזון ראה

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

רכוש מס
כ/10 הממשלה הכנסות
כו/35 ..."".."." ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/3 ........"..... מדד לצרכן, מחירים

מעבידים
כד/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/1 גי..:;....;.: מועסקים

ממשלתיים חסות .מעונות
כא/10 ......* שפוטים צעירים
כד/7 ..ו.,.... לידה מענקי

לו



לוח

(המשך) משפחות
יא/24,19 ב/26; יישוב צורת
יא/1614 דיור צפיפות
יח/34,33 מינוע רמת
כו/17,16,4 המוחזקים בשטחים
ב/29 המשפחה ראש של לימוד שנות
יא/16,5 ב/25; המשפחה ראש של עלייה תקופת

אומנות משפחות
כי/10 חוסים

ילדים מרובות משפחות
כד/9 לאומי לביטוח מהמוסד קצבות

לימודים משפטים,
כב/40 אקדמיים תארים בעלי
כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,
משפטנים

כ/16 מדינה עובדי
ה/8 עולים

משקאות
כ/10 בלו
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/14 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כ/14 קנייה מס

וטבק משקאות מזון, גם: ראה

תעשייה משקאות,
יד/14 מפירות ייצור
ח/7,4 יצוא

ענפים העשייה, גם: ראה
בית משקי

יא/17 דירה על בעלות
כב/6 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
כג/1 רפואיים ומכשירים לתרופות הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/2,1 למשפחה החזקה הוצאות
ו/4 פרטית לצריכה החזקה הוצאות
כ/14 .... לבית ומכשירים סחורות על קנייה מס
ה/15 .... קיימא בני מוצרים שברשותם עולים של
טו/3 מים תצרוכת
יג/38,37 משפחתיים משקים
יג/38 : שיתופיים משקים
א/6,4,3 משקעים

לפועל להוצאה המשרד
כא/11 פעולות

לוח

כפריים מרכזים
ב/10 אוכלוסייה
כה/5 ציבוריות ספריות

זרוע מרעה
יג/1512 ייצור
יג/6,5 מעובד שטח

שיניים מרפאי
כג/13 רשיונות בעלי

מרצים
כב/35 אקדמיים במוסדות
יח/27,25,22,18,17,2,1 תחבורה משאיות,
יח/27,23 גיל
יח/30 דרכים בתאונות מעורבות
יח/23,17 ייצור שנת

משכנתאות
י/16 צרכן סוג
כא/11 לפועל ההוצאה משרד פעולות

י המשרד משטרה,
הממשלה משרדי ראה:

ישראל משטרת
כ/15 העובדים מצבת

ומשכורת שכר ראה: משכורת
t משלחי

יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יב/28,26,2117,1 מועסקים
כ/16 מדינה עוגדי
ה/13,8 עולים
יב/20,17 שכירים
ב/2925 וילדים משפחות

משפחות
יב/1 שכר ללא מועסקים משפחה בני
יא/2419 .... קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן

בשטחים קיימא בני צריכה מוצרי שברשותן
כו/17 המוחזקים
יא/22,15,9,5,31 ב/27,25; .... משפחה גודל
יא/21;כד/15 המשפחה ראש גיל
יא/2,1 לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
יא/71 עירונית למשפחה הכנסה
יא/18 בית עוזרת העסקת
יח/3633 נסיעה הרגלי
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון
כד/1815 הסעד לשכות בטיפול 

ב/29,25; .... המשפחה ראש של לידה יבשת
כד/15 יא/16,5;
ב/29 ילדים
יא/19,2 .... המשפחה ראש של בעבודה מעמד
יא/5,2,1 למשפחה מפרנסים

לז



לוח

נוסעים
ד/13,31 הארץ .מן יוצאים
יח/8,1 הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
יח/11,9,1 במטוסים
ד/12,11,51 לארץ נכנסים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים
14 יח/1, ברכבות

נוצרים
ב/23,20,18 אוכלוסייה
28 ג/10, ב/20; גיל
ג/4 גירושין
30,29 ג/28,4, ; תי לידות
ג/4 טבעי וריבוי פטירות מת, לידות
28 ג/10, ב/23; מין
ב/23 ., משפחתי מצב
10 ג/4, נישואין
ג/28 כולל פריון
ג/23 אוכלוסייה תחלופת
24 כב/23, תלמידים

נחושת
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור

תקציב ניהול
יז/13 במחשבים עבודה שעות

ומוצריו נייר
ח/4 ויצוא יבוא
14/T .■ ייצור
כ/13 נייר לייצור וחומרים נייר על מכס
כ/14 קנייה מס

תעשייה ומוצריו, נייר
יד/14 ייצור
9 '8/t ופיתוח מחקר

ענפים תעשייה, גם: ראה
ט/189 ערך ניירות
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון
2/7 התשלומים במאזן
ט/16 רשום הון מחזור
5 יט/4,2,1, הבנקים נכסי
יט/11 ישראליות ביטוח נכסי.חברות .

 . ■נישאים
ג/18 נישואין תקופת אורך
15,11 ,10 ג/7, גיל
ג/10 דת
15 ג/14, לידה יבשת
ג/13 מוצא יבשת
ג/7 מגורים יישוב וצורת נפה מחוז,
12,10,8 ג/7, משפחתי מצב
ג/15,14 .עלייה תקופת

לוח

.■;. . 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 צורת

תעשייה: מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
כב/37 ...;. מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/14 ייצור
ח/7,4 ...:. : יצוא
יד/9,8 ופיתוח מחקר
יב/31 ושכר שכירים

. 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,
כ/16,15 במשפטים
כ/15 ברפואה

הטבע ומדעי מתימטיקה
כב/40 ......!.... אקדמיים תארים בעלי
כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות
ר,/8 "....; עובדים עולים
כה/8 .:.... ותקופונים עיתונים

נ

32 ,31 יח/1, נהגים
י/15 .... מדד באוטובוסים, עבודה שכר מהירי
יח/29 ....:..... דרכים בתאונות נפגעים

ציבוריים נוטריונים
כא/12 ." פעולות

לח



לוח

תעשייה נפט, ומוצרי נפט
יד/14 ייצור

ענפים תעשייה, גם: ראה

נשואים/ות
ב/22 גיל
ב/23 עלייה ותקופת לידה יבשת
ב/23,22 :. מין
ה/9,7 עולים
ה/11 הארץ את שעזבו עולים
ב/23,22 אוכלוסייה קבוצת
ה/9 משתקעים תיירים

המדינה נשיא
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/15 הנשיא בלשכת עובדים

נשים
יב/9,8 האזרחי העבודה בכוח

ס

אקדמי סגל
כב/35 אקדמיים במוסדות
כג/12 רפואי סגל

סוהרים
כ/15 ; מדינה עובדי

סוחרים
והארחה אוכל שירותי מסחר, ראה

היהודית הסוכנות
הלאומיים המוסדות ראה
והתעסוקה הסעד סוכנות

כו/38 המוחזקים בשטחים חינוך
ומוצריו סוכר

ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9 ה/4; 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
יח/27,17 משאיות בשימוש

סופרמרקטים
יז/5 קמעוני במסחר

לוח

18 ,157 ג/41, נישואין
כא/3 משפט בבתי ביתרים

תגמולים הנאצים, ורדיפות המלחמה נכי
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות

לארץ נכנסים
יח/1 ד/2; כניסה דרך
ד/2,1 אשרה סוג
ד/1210,2,1 תיירים

ניידי דלא נכסי
יט/5,4 בנקים
יא/2 עירונית למשפחה חיסכון

השקעה נכסי
ח/1210,3 יבוא
יג/22 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
ט/81 כספיים נכסים

קבועים נכסים
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
יח/8,7 נמלים
יח/7,3,2 עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/7,3 פדיון
יח/8 נוסעים תנועת
יח/1 מטענים תנועת

וים תעופה נמלי
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות
יח/10,2 עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/10 פדיון
יח/11,9,8 ודואר מטענים תנועת
11,9 יח/8,1, נוסעים תנועת
ג/46 התאבדות נסיונות

נסיעות
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
יח/3533 סקר  נסיעה הרגלי
כ/10 נסיעות מס

נפגעים
יח/3028,1 דרכים בתאונות

עבודה נפגעי
כד/11 גמלאות
כד/12 כלכלי ענף
כד/14 סיכון ענף
כד/14,13 תאונה תוצאת

תגמולים ספר, נפגעי
כ/11 הממשלה הוצאות

נפט ומוצרי נפט
כ/11 נפט וקידוחי נפט קווי על הממשלה הוצאות
ח/4 יבוא
יד/14 ייצור

לנג



לוח

ופרטי הסתדרותי סקטור
יז/11 אלקטרוניים מחשבים
יז/4 סיטוני במסחר
יז/6 קמעוני במסחר
17,16 גמל קופת

ציבורי סקטור
כג/3,1 לבריאות הוצאה
כב/7,6 לחינוך הוצאה
יז/4 סיטוני במסחר
יז/6 קמעוני במסחר

קולנוע סרטי
כה/2 יבוא
כה/3 : קולנוע בבתי מסרטים פדיון

ממאירות שאתות ראה סרטן

ע

עבודה
יב/14 , בעיתונות מודעות והצע, ביקוש
יב/35,33 עבודה דורשי
יב/24,23 עבודה חיפוש
יב/2926 שנתי עבודה כוח
יב/22 ולימודים עבודה
ה/12 עולים של רצון שביעות

מועסקים גם: ראה
הממשלה משרדי ראה: המשרד עבודה,

יב/401 ושכר עבודה
כו/2518 המוחזקים בשטחים
טז/1814 .... ציבוריות עבודות
כו/36 סיני.... וצפון עזה ברצועת הערים הכנסות

ציבוריות ועבודות בנייה בינוי; גם: ראה
כא/8,7,1 , עבירות

עבריינים
כא/1 רציניות בעבירות שהורשעו
כא/6 בדין שחויבו

עברית
כב/4 יומיום עברית דוברי
כב/3 .י וכתוב קרוא יודעי
ה/16 עולים
כה/7 ותקופונים יומיים עיתונים
כב/36 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
יג/17 ייצור
כו/28,27 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/19,18 יצוא
י/7 קמעוניים מחירים

לוח

. , סופרפוספטים
יד/14 ייצור
יג/34 ,,...,■ בחקלאות צריכה

.; .,,. סורגום
יג/32 , חיים בעלי והזנת יבוא
יג/7 , יבולים
יג/32,1512 ייצור
יג/6,5 " מעובד שטח
,ח/121 חוץ סחר
כו/12 המוחזקים בשטחים

מחו"ל סטודנטים
ה/2018 אקדמיים במוסדות

סיגריות
יא/2,1 לתצרוכת משפחה הוצאת
יד/14 ייצור
יז/14 ....;.!. בעיתונות מודעות
י/3 ; מדד לצרכן, מחירים

סלק
יג/17 ייצור
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 ,. לתעשייה

סוכר סלק
יג/7 יבולים
יג/1512,1 ייצור
יג/16 ". תוצרת ריכוז
יג/6,5 מעובד שטח

סלרי
יג/9,8 מעובד שטח
יג/16 :;..;.. תוצרת ריכוז

מסוכנים סמים
של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות

כא/8 .:.::..... המשטרה
המשרד סעד,

הממשלה משרדי ראה:
כד/15י20 שירותים סעד,
כו/36 המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

השירות, ע"י לבית מחוץ המסודרים ילדים
כד/19 ולנוער לילד
כד/15 הסעד לשכות בטיפול משפחות
כ/16 מדינה עובדי סוציאליים, עובדים
א/6 .....■..■... סערות

" ■' ' ימית הובלה ראה ספנות
כה/5 ציבוריות ספריות

ספרים
כה/6 ,... ,, בישראל לאור שיצאו
כה/5 ,,. ציבוריות בספריות



לוח

בבית עזרה
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יא/18 עוזרות המעסיקות משפחות

שירותים נתונים, עיבוד
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים

עיריות
כ/22,21,18 הוצאות'
יח/19 דרכים החזקת
כ/2018 הכנסות
כו/36,35 המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
כ/18 מלוות ויתרות גירעון או עודף

■ עיתונים
יז/14 ". מודעות
8 כה/7, נושא
כה/7 שפה
כה/8,7 תדירות
ה/201 וקליטה עלייה

עמילות
יז/2 סיטוני במסחר

עמילנים
יד/14 יא/9; ייצור

ענבים
יג/17,1512,1 .. ייצור
כו/27 ושומרון ביהודה ייצור;
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/4 מעובד שטח
יג/19 יא/9; לתעשייה

עסקים
יז/4,2 סיטוני במסחר
יז/6,5 קמעוני במסחר
יט/14 שריפות

ורהיטים ומוצריו עץ
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/14 ייצור
ח/7,4 יצוא
יב/31 ושכר שכירים

ענפים תעשייה, גם: ראה
כא/9 עצורים

עצמאיים
יא/2 עירונית למשפחה וחיסכון הוצאה הכנסה,
יח/34 נסיעה הרגלי
כד/1 לאומי בביטוח מבוטחים

לוח

(המשך) עגבניות
יג/16 ; תוצרת ריכוז
יג/15,9,8 מעובד שטח
יד/14 ייצור שימורים,
יג/19,18 לתעשייה
כ/1715 המדינה עובדי
ה/171 ד/2,1; עולים
ד/1 ישראל אזרחי
ה/3 מגורים ארץ
ה/? אשרה
ה/15 קיימא בני מוצרים שברשותם
ה/9,6 משפחה גודל
11 ,10 ,9 ,7 ,5 ה/4, גיל
ה/16 ערבית דוברי
ה/14 דיור
ה/9,5,2 לידה יבשת
ה/11,8,6 מגורים יבשת
ה/12 מועסקים
19 ,13 ,12 ,10 ,8 ,7 ה/4, .י מין
ה/9,7,6 במשפחה מעמד
ה/11,9,7 משפחתי מצב
י/16 משכנתאות
ה/13,8 יד משלח
כד/15 הסעד לשכות בטיפול משפחות
ד/2,1 לארץ נכנסים
ה/2018 סטודנטים
ה/11 הארץ את שעזבו
ה/2010 קליטה

והביטחון החברה מחיי רצון שביעות
ה/17 : בישראל להישאר
ה/12 רצון ושביעות העבודה לכוח שייכים
ה/10 . לימוד שנות
ה/1710,41 עלייה תקופת

ה/10,96,2^20 ד/2,1; ב/19,18; בכוח עול.ים

עופות
יא/2 לתצרוכת משפחה הוצאת
י/7 קמעוניים מחירים
י/12 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי

בשר גם: ראה

ומוצריו עור
ח/7,4 ויצוא יבוא

תעשייה ומוצריו, עור
יד/9,8 ופיתוח מחקר
כו/30 המוחזקים בשטחים

ענפים תעשייה, גם: ראה

דין עורכי
כא/14 רשיונות בעלי

מא



לוח

(סחיט) פולפה
יג/32 חיים בעלי הזנת י

יד/14 ייצור
פועלים

יד/1311 בתעשייה
מקצועיים בלתי פועלים

יב/35 עבודה דורשי
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
יב/34 מובטלים

פטיפונים
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 .... המוחזקים בשטחים משפחות ברשות ■

ה/15 עולים ברשות
ג/61 פטירות
כג/9 חולים בבתי
ג/39,32,31 ומין גיל
ג/32 לידה יבשת
כג/9 ג/4038; סיבה

אמהות פטירות
ג/41 ובלידה בהריון הקשורות
ג/61 תינוקות פטירות
42 ג/33, גיל
ג/33 י : מין
ג/42 : סיבה

עובדים פיטורי
יב/40 והשבתות לשביתות סיבה

כספים ראה פיננסים
עסקיים ושירותים פיננסים

ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/ר הממשלה והלוואות השקעות
29,28 יב/27,21,20,13,11,10,1, .... מועסקים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
32 יב/31,20,12, שכירים
יב/32,31 ו/10; שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
ז/2 ומגרמניה מאוסטריה אישיים
כ/11 הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 : למשכנתאות בבנקים
ט/1 קצוב לזמן
יט/12,11 ביטוח חברות
ז/2 התשלומים במאזן
יט/4,2 בנקאיים מוסדות

לוח

(המשך) עצמאיים
יב/1 ■. מועסקים

בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
יא/19 קיימא
יח/34 מינוע רמת
כ/12 הכנסה מס תקבולי

ערים
ב/119 אוכלוסייה
יז/10 לתיירים מומלצים הארחה בתי
כו/36,35 המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יב/3 אזרחי עבודה כוח
כו/18 .... המוחזקים בשטחים אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
כו/20,18 .... המוחזקים השטחים בערי מועסקים
ב/26 משפחות
כו/16,15,4 המוחזקים בשטחים משפחות

בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
יא/24,19 קיימא

בני צריכה מוצרי שברשותו משפחות
כו/17 המוחזקים בשטחים קיימא
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/5 ציבוריות ספריות
כו/16 המוחזקים בשטחים שירותים
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת

מפקדי מוסף ערך
יד/7,4 בתעשייה

א/6 ערפל

פ
פדיון

15 יח/3, באוטובוסים
יז/9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
כה/3 קולנוע בבתי
יח/6,3 ימית בהובלה

בשטחים ובשירותים הקמעוני במסחר
כו/33 המוחזקים
יח/18 במשאיות
7 ית/3, בנמלים
יח/14,3 ברכבת
13 יח/3, דואר בשירותי
יח/10,3 בתעופה
12 יד/11, בתעשייה
כו/30 , המוחזקים בשטחים בתעשייה
יח/13 בתקשורת

■.■■ ■ מכירות גם: ראה

8ב



לוח
פרחים

יג/15 ייצור
יג/1 יצוא
יז/5 קמעוני במסחר
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/31 מעובד שטח

הדר כרי
יג/25 הענף חשבון
יא/9 ח/4; יבוא
יג/18,1511,1 יא/9; ייצור
כו/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
25,19 ,18 יג/15,14,1, יא/9; ח/97,4,3; יצוא
יא/9 המזונות במאזן
י/13,12 מדד תפוקה, מחירי
י/13 מדד תשומה, מחירי
יג/38,37 משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/15 מקומית לצריכה
יג/16 תוצרת ריכוז
4 יג/1, מעובד שטח
יב/31 ושכר שכירים
26,19 ,18 ,15 יג/14, לתעשייה
ג/27>)3 כולל פריון

רגל פשיטת
כא/3 משפט בבתי בירורים

צ
צאן

יא/9 המזונות במאזן
יג/30 במשקים
יג/21 מטבחיימ בבתי שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
ח/4 יבוא
יד/14 ייצור
ח/8,4 יצוא

מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/14 ייצור
ח/4 יצוא
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חל2מלי ציוד
יד/14 ייצור .

יד/9,8 _ ופיתוח מחקר
,ענפים תעשייה גם: ראה

לוח

(המשך) פיקדונות
יט/1 ט/1; ז/3; חוץ במטבע
ט/4 לציבור אשראי יתרות הממשלה,
ס/3,1 ' עו"ש

פירות
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/9 ח/4; יבוא
יג/17,1511 יא/9; ייצור
כו/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/15,14 יא/9; ח/4; יצוא
כו/28,27 המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/139 המזונות במאזן
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/1 מעובד שטח
יג/19,15,14 יא/9; לתעשייה

וגרעיניים גלעיניים פירות
יג/17,1512,1 ייצור
יג/1 .: יצוא
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/4 מעובד שטח
יג/19,15,14 ; לתעשייה

פליטים
כו/18 : העבודה כוח
כו/16,15,4 ; משפחות

בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
כו/17 קיימא
כו/16 שירותים

ופלסטיק גומי ראה: ומוצריו פלסטיק
פנסיות

יט/15 גמל בקופות
ההוצאה משרד פעולות  דין פסקי

כא/11 לפועל
עובדים פקידות,

יב/35 עבודה דורשי
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
כב/37 ■. מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/34 , מובטלים
יב/1917,1 מועסקים
ה/13,8 עולים
כו/25 המוחזקים בשטחים
יב/20 שכירים

פקנים
17,14 יג/13, ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז

פרופסורים
כב/35 אקדמיים במוסדות

מג



לוח

קורנפלור
יד/14 ייצור "
יא/9 המזונות במאזן

קורסים
כב/37 מקצועית והשתלמות להכשרה

וקטנועים אופנועים ראה קטנועים
קטניות

יג/1512 יא/9; ייצור
יג/15 יצוא
יא/139 המזונות במאזן
יג/6,5 מעובד שטח
יג/31 כותנה קטפות

קיבוצים
ב/15,119 אוכלוסייה
כד/7 .■ לידה דמי המקבלות חברות
יב/3 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
י/10 בקיבוצים למשתכנים משכנתאות
י/16 ב/26; משפחות
ג/8 ומתגרשים נישאים
כה/5 ציבוריות ספריות
ה/14 דיור עולים,
38 יג/36, ; ייצור ערך
38 יג/36,9,6, . מעובר שטח
טו/3 חקלאות לצורכי מים תצרוכת
יג/38 נבחרות תשומות

קישואים
יג/17 ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטח
יא/108 ליום לגולגולת קלוריות
כו/14 המוחזקים בשטחים
ה/1710 עלייה קליטת

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

יד/14 יג/32; ייצור
ו/5 לצריכה הוצאה
י/7 קמעוניים מחירים

סחורות קניית
יז/2 ..: במסחר

קנרס
יג/9,8 מעובד שטח

קפה
י/7 קמעוניים מחירים טחון,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור נמס,

לוח

ושמן תעשייה צמחי
יג/1512 ייצור
יג/6 מעובד שסח

ואבובים צמיגים
יד/14 ; :. ייצור
י/15 ,מדד באוטובוסים תשומה מחירי ■

ומוצריו מלט ראה; ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/15,14 ייצור

וצנונית צנון
יג/17 ייצור
יג/9,8 מעובד שטח

צריכה
ו/8,5 לאומית הוצאה
כו/8 בשטחים הוצאה
יא/2,1 משפחות הוצאת
כו/14 המוחזקים בשטחים מזון צריכת

פרטית צריכה
ו/51 הוצאה
כו/9,8,7 המוחזקים בשטחים הוצאה

ציבורית צריכה
ו/5,31 הוצאה
כו/8,7 המוחזקים בשטחים הוצאה

ק
קואופרטיבים

שיתופיות אגודות ראה

שועל משיבולת קווקר
יד/14 ייצור
יא/139 המזונות במאזן

לגרעינים קומביינים
יג/31 בחקלאות

קוסמטיקה
ו/5 לצריכה הוצאה
יז/14 בעיתונות מודעות
יט/1715 גמל קופות

חולים קופות
כג/10 וביקורים מבוטחת אוכלוסייה
כג/6,4 חולים בתי
כג/1 .... חולים קופת למרפאות לאומית הוצאה .
י/3 ;.... מדד לצרכן, מחירים

מד



לוח

רוקחים
כג/12 רשיונות בעלי.
כ/16 מדינה עובדי
ב/2;ג/1^4 טבעי ריבוי
כו/1 המוחזקים בשטחים

ריבות
יל/14 ייצור
י/ל קמעוניים מתירים

רימונים
יג/17,15,14 ייצור
u יח/1' רכבת
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות
יח/14,3,2 ושכר עבודה הוצאות מועסקים,
כ/15 העובדים מצבת
111""יח/14,3 פדיון
24 jy^< חיים רמת
,ח/34,33 מינוע רמת
א/6 רעמים

בריאות ראה. רפואה
לימודים רפואה,

כב/34,32,30 אקדמיים במוסדות
שיניים רפואת

כג/1 לאומית הוצאה מרפאות,
י/3 לצרכן מחירים מדד ריפוי,

החלב רפת
יג/27 הענף חשבון
יג/21,1511 יי™
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
י/12 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
יג/32,27 מספוא
38 יג/7^ משפחתיים במשקים
38/11 שיתופיים במשקים
כ/2218 מקומיות רשויות
ט/6 בבנקים אשראי
6 כג/4> חולים בתי
כג/3,1 לבריאות לאומית הוצאה
8 כב/6,' לחינוך לאומית הוצאה .

ן/5 לצריכה הוצאה
כ/22,21,18 ו/8; הוצאוו1
כ/11 הממשלה הוצאות
יח/19 דרכים החזקת
יח/20 הממשלה בשיתוף כבישים החזקת
כ/2018 ן/8; הכנסות
11 כ/ל, הממשלה הלוואות
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
כו/36,35 המוחזקים בשטחים
כ/2 הבחירות תוצאות

לוח

קצבאות
כד/9 ילדים בגין
כד/5 , ושאירים זקנה
כד/1816 הסעד לשכות ע"י הנתמכות למשפחות
כד/11 ותלויים נכות

קקאו
יד/14 ייצור קקאו, אבקת
י/7 קמעוניים מחירים

הבינלאומית המטבע קרן
יט/1 בקרן ישראל בנק השתתפות
ז/2 התשלומים במאזן

קש
יג/1512 ייצור

קשישים
יח/29 דרכים בתאונות נפגעים

זקנה גם. ראה

ר

רדיו
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות
כו/17 .... המוחזקים בשטחים משפחות ברשות
כה/4 האזנה

רהיטים
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 .. ויצוא יבוא
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כ/14 קנייה מס

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה
כד/141 .'. שירותים רווחה,

רווקים/ות
ג/15,10,9 ב/22; גיל
ב/23 עלייה ותקופת לידה יבשת
ב/23,22 : מין
ג/15,119 נישאים
ה/9,7 עולים
ה/11 הארץ את שעזבו עולים
ב/23,22 אוכלוסייה קבוצת
ה/9 משתקעים תיירים

רופאים
כג/12 רשיונות בעלי
כג/1 לבריאות לאומית הוצאה
כ/16 מדינה עובדי
ה/8 עולים

מה



לוח

שחפת
ג/49,45 המחלה אבחנת
ג/4038 : מהמחלה כתוצאה מוות

שחת
יג/7 .../.... יבולים
1512 יג/1, ייצור
יג/6,5 מעובד שטח
כו/391 המוחזקים השטחים

שטרות
יט/1 ישראל בנק התחייבויות
ט/6 ניכיון
יט/5 למשכנתאות בנקים נכסי
כו/11 לפועל ההוצאה משרד פעולות
ט/4 תיווך

שועל שיבולת
15 יג/14, ייצור
יג/5 מעובד שטח

שיווק
27 יג/17, חקלאית תוצרת
יז/13 במחשבים ועבודה שעות

שיכון
12 כ/11, הממשלה הוצאות

המשרד שיכון,
הממשלה משרדי ראה:

סטודנטים שיכון
ה/20 מחו"ל סטודנטים למגורי

ציבוריים שיעורים
כב/36 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
כ/15 העובדים מצבת
יב/3833 התעסוקה שירות
יח/9 תעופה שירותי
יז/149 שירותים
יא/17 י ; בדירות
יא/2,1 לתצרוכת משפחה הוצאת
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
י/15 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/14 .... מדד מלון, בבתי עבודה שכר מחירי
כ/14 קנייה מס
14 כד/12, עבודה נפגעי
13 ה/8, עובדים עולים

בשטחים עבודה ושכר שכירים פדיון,
כו/33 ■המוחזקים

לוח

רשיונות
כ/10 .....'....... רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
כו/36,35 .... המוחזקים בשטחים הערים הכנסות
יח/33 במשפחות נהיגה

 ■ קול רשמי
יא/2419 משפחות ברשות
ה/15 עולים ברשות

ש ■

י שאירים
כד/5 לאומי מביטוח קצבות

ממאירות. שאתות
ג/49 המחלה אבחנת
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות
ג/47 נבחרים מיקומים

שבועונים
יז/14 בעיתונות מודעות
8 כה/7, ותדירות סוג שפה,

בדוים ראה: בדוים שבטי
40 יב/39, שביתות

אבק שואבי
יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2719 משפחות ברשות
40 יב/39, שובתים

שווקים
36 כו/35, .... המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

שוטרים
כ/15 מדינה עובדי

י שום
יג/9,8 מעובד שטה
יא/12,9,8 ליום לגולגולת שומן
כו/14 המוחזקים בשטחים

ושומנים שמנים ראה שומנים
■ " שומשמין

15 יג/14, יא/9; ייצור
יא/9 המזונות במאזן .
יג/5 מעובד שטח

שופטים
כא/13 משפט בבתי
כ/16,15 מדינה עובדי

שזיפים
17 יג/15,14, י ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז
19 יג/15,14, לתעשייה

מו



לוח לוח

(המשך) שכירים
כו/32 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
יב/20,17 t משלח

בני צריכה מוצרי שברשותן משפחות
יא/19 קיימא
יב/32,31 משרות
יח/34 למשפחה נסיעות
כד/1412 עבודה נפגעי
יב/32,31,20,12 כלכלי ענף
יב/17 אוכלוסייה קבוצת
יח/34 מינוע רמת
33 ,29,25,22 כו/21, המוחזקים בשטחים
כו/23 בישראל המוחזקים מהשטחים
יז/4,2, טז/19; יד/12,11; יב/3230; ו/10; שכר
יח/15 ;8

יב/14 ו/11; עבודה שעות
יד/12,11,5 בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
כ/12 הכנסה מס תקבולי

לימוד שכר
כב/25 ; הנחה
כ/19 מקומיות לרשויות הכנסה

ומשכורת שכר
יח/15,3,2 באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/19 בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
3 יח/2, ימית בהובלה
כ/21 המקומיות הרשויות הוצאות
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יג/20 בחקלאות
כו/21 המוחזקים בשטחים למועסקים
כו/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 מהירי
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
יח/7,3,2 בנמלים
יב/40 והשבתות לשביתות סיבה
יב/32,31 ו/10; כלכלי ענף

ואחרים אישיים שירותים
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
יב/29,28,27,21,20,13,11,10,1 .... מועסקים
יב/21 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדר לצרכן, מחירים
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/32,31,20,12 שכירים
32 יב/31, ו/10; שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/31 ושכר שכירים

וטרינריים שירותים
יג/27 החלב ברפת קנויה תשומה
עסקיים ושירותים פיננסים ראה עסקיים שירותים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ט/14 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
ט/6 בבנקים אשראי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/20 . מקומיות רשויות הכנסות
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות 

29 יב/28,27,21,13,11,10,1, מועסקים
כו/23,21,20 .... המוחזקים בשטחים מועסקים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/32,31,20,12 שכירים
כו/22,21 המוחזקים בשטחים שכירים
יב/32,31 ו/10; שכר
כו/23,21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

שכירים
יח/15 באוטובוסים
טז/19 בבינוי
יז/9 הארחה בבתי
כו/34 המוחזקים בשטחים הארחה בבתי
יב/20 גיל
טז/19 עבודה הוצאות
2 יא/1, לתצרוכת עירונית משפחה הוצאת
יא/75,31 עירונית למשפחה הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יח/34 נסיעה הרגלי
יג/1 יב/32,31,20,12; בחקלאות
טז/19 יד/5,4; למעשה עבודה ימי
כד/1 לאומי בביטוח מבוטחים
20,17 יב/12,1, מין
יז/3,2 סיטוני במסחר

מז ■



לוח

כא/9 שפוטים
ובמוסדות במעונות הנמצאים צעירים

כא/10 אחרים
כב/54 דיבור שפות

שקדים
יג/17,1512 ייצור
יג/4 מעובד שטח
א/6 שרב
יט/14,13 שריפות

שתילים
יג/15 ייצור
י/13 מדד הדרים, בגידול תשומה מחירי

ת

ג/22 י. לידות תאומים,
3028 יח/1, דרכים תאונות
כא/3 משפט בבתי' בירורים
יח/29 נפגע וסוג תאונה סוג
ג/40,39 : מוות סיבות

תאנים
17 ,15 יג/14, ייצור
יג/15,14 לתעשייה

אקדמיים תארים
כב/41,40 תארים בעלי
כב/34,33,24 אקדמיים במוסדות
כב/38 והוראה חינוך עובדי

תברואה
36 כו/35, .... המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
ג/3735 חיים תוחלת
ט/18 חסכון תכניות

יוקר תוספת
כו/36 סיני וצפון עזה ברצועת הערים הוצאות
11,9 ,31/1 ... גולמי לאומי תוצר
כו/10,8,7 המוחזקים בשטחים
ו/11 נקי לאומי תוצר
ו/3 גולמי מקומי תוצר
כו/7 המוחזקים בשטחים
ו/9 נקי מקומי תוצר
יג/22,1 בחקלאות

חוץ תושבי
ט/6 ; בבנקים אשראי

לוח

(המשך) ומשכורת שכר
יח/14,3,2 ברכבת
כו/33,29,25,21 המוחזקים בשטחים
יח/13,3 דואר בשירותי
יב/3230 :. לשכירים
ו/11 עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
ית/10,3,2 בתעופה
12,9,6 יד/4, בתעשייה
כו/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
יח/13,2 בתקשורת
א/6 : : שלג
ג/22 לידות שלישיות,

זית שמן
יג/20 ייצור
כו/29 המוחזקים בשטחים ייצור

מאכל שמן
ו/5 לצריכה הוצאה
יד/14 ייצור
יא/139 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 קמעוניים מחירים
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה

ושומנים שמנים
ח/4 ויצוא יבוא
יא/139 המזונות במאזן
כ/13 מכס
כו/14 המוחזקים בשטחים צריכה

השכלה ראה: לימוד שנות
כה/8,7 שנתונים

שעועית
יג/9,8 מעובד שטח
יג/19 לתעשייה

שעורה
יג/32 חיים בעלי והזנת יבוא
יג/7 יבולים
יג/32,1512,1 ייצור
יג/6,5 מעובד שטח

עבודה שעות
ו/11 למועסקים
יב/14 הכלכלה בענפי למועסקים
יז/13,12 למחשב

חליפין שערי
ט/7 הישראלית הלירה של
ט/8 שחור ובשוק חופשי בשוק

מח



לוח לוח

שטרות תיווך
ט/4 הכספיים המוסדות באמצעות

תיעול
טז/14 ; צינורות הנחת

המשרד תיירות,
הממשלה משרדי ראה:

תיירים
יז/10,9 מומלצים הארחה בתי
13 ד/2,1,י יוצאים
ד/1210,2,1 נכנסים
ד,/2018 סטודנטים

משתקעים תיירים
ד./3 מגורים ארץ
ה/9,5,4 גיל
ה/5,2 ,. לידה יבשת
9 >6 ה/3' מגורים יבשת
ה/9,4 מיו
ה/9,6 במשפחה מעמד
ה/9 משפחתי מצב
4 ה/2, : עלייה תקופת

תינוקות
כג/9 ג/42,39,33,61, פטירות

תירס
יג/32 חיים בעלי הזנת
יג/32 ח/4; ■ יביא
יג/32,15,14 . ייצור
ח/4 :. .: : יצוא
יג/5 ; מעובד שטח
יג/19,15,14 לתעשייה
כב/3214,12,9 תלמידים
כב/1714,12,9, ולגננות למורים מדרש בבתי
28 ,23
32 ,31 ,24 ,22 כב/21, גיל
כב/25 . לימוד בשכר הנחה
כב/27 עלתיכון בחינוך
25,20,17,16 כב/14, בכיתות
כב/3229,12 אקדמיים במוסדות
כב/26,25,2018 מוצא
כב/32,31,24,22,14 מין
כב/3229,2614,12,9 החינוך במערכת
כב/26 בגרות בבחינות עמדו
כו/39,38 המוחזקים בשטחים
כב/29 מיוחדות לימוד בתכניות

פטירות ראה תמותה

יז/13
תמחיר

במחשבים עבודה שעות

תושבים
ד/41 הארץ מן יוצאים
ד/51 לארץ נכנסים
ד/94 בחו"ל שהות

שדה תות
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/9,8 מעובד שטת
יג/19 לתעשייה

3621 יח/1914,111, תחבורה,.
כ/11 הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאות
יח/3633 , נסיעה הרגלי
ח/12 השקעה נכסי יבוא
יב/34 מובטלים
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כו/13 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
יח/36 ביממה שבוצעו נסיעות
יב/31 שכירים
יב/31 שכר
יח/3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה

ותקשורת אחסגה תחבורה,
יב/35 עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/31 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/6 מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
יח/2 יב/2927,21,20,13,11,10,1; מועסקים
כו/22,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
כד/14,12 עבודה נפגעי
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי ,השבתות שביתות
יב/32,31,20,12 שכירים
כו/25,22,21 המוחזקים בשטחים שכירים
יח/3 ;32 יב/31, ו/10; שכר
כו/21 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/1412 תפוקה  תשומה

המשרד תחבורה,
הממשלה משרדי ראה:

יח/361 ותקשורת תחבורה
ג/23 האוכלוסייה תחלופת

תחמיצים
יג/1512 ייצור
יג/6,5 מעובד שטח

מט
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(המשך) תעשייה
יז/12,11 אלקטרוניים מחשבים
יד/51 : מפעלים
יד/7,4 מפקדי מוסף ערך
יד/12,11 פדיון
יד/11 פועלים
יד/6 חומרים צריכת
טו/2 יד/10, חשמל צריכת
טו/3 מים צריכת
25 יג/19,18,15,14, .... חקלאית תוצרת קניית
יב/40 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
כו/30 :.. המוחזקים בשטחים
12 יד/11,5, ;32,31,20 יב/42 ■ שכירים
25 כו/22,21, ■.... המוחזקים בשטחים שכירים .

כו/23 בישראל.... המוחזקים מהשטחים שכירים
יד/12,11,6,4 יב/32,31,25; שכר

המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כו/23 ; בישראל
"כו/21 .. המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יד/6,4 גולמית תפוקה

מוצרים תעשייה,
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
כו/12 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/4 מדד לצרכן, מחירים

יד/9,8 ענפים תעשייה,
יד/9,6 נוספות עבודה הוצאות
יד/12 ופדיון ייצור
יד/13 בתשלום היעדרות ימי
יד/13,12,5 למעשה עבודה ימי
ח/7 .'.י יצוא
יד/8,5 מועסקים

התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
י/11 מדד
יד/8,5 מפעלים
יד/7 מפקדי מוסף ערך
יד/6 חומרים צריכת
יד/10 חשמל צריכת
כו/30 ; המוחזקים בשטחים
יד/12,5 ;32 יב/31, שכירים
יד/9,6 יב/32,31; שכר
יד/6 גולמית תפוקה

ציוד תעשייה,
ח/10 ..■ . :........ יבוא
יז/3,1 ■ ■. .■ :........" סיטוני ■במסחר

תמיכות
יא/6,2 למשפחה הכנסה
ו/8 ליבוא
9,8,3/1 וליצוא המקומי לייצור

תמרים
יג/17,15,14 ייצור
יג/16 תוצרת ריכוז

... חליפין תנאי
ח/2 חוץ סחר

ג/491 טבעית תנועה
כו/6,5 ..... המוחזקים בשטחים

יח/26,24 לאעיתניים בכבי'שים תנועה
ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי

יז/8 המקומי לשוק אספקה
יא/2419 משפחות ברשות

יח/119 , :..: תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/9 בינלאומיים בקוים
ד/11 לארץ נכנסים תיירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

מטוסים גם: ראה

יד/141 תעשייה
6/0 בבנקים אשראי
טז/7,1 תעשייה מבני בניית
יב/35 : ...::.. עבודה דורשי
כ/11 הממשלה הוצאות
יד/6,4 נוספות עבודה הוצאות
יב/38 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כו/35 ושומרון ביהודה הערים הכנסות
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
ח/12,10 .... לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
יד/14,12,11 יא/9; ייצור
יד/13 בתשלום היעדרות ימי
יד/1311,5,4 למעשה עבודה ימי
ח/8,7,3 יצוא
יב/34 : מובטלים
יב/2927,2117,13,11,10,1; .... מועסקים
12,51/t>
כו/25,24,21,20 המוחזקים בשטחים מועסקים.

המוחזקים מהשטחים מועסקים .

כו/24,23 בישראל
התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים

י/11,1 מדד
יד/9,8 ופיתוח מחקר



לוח

ותקו0ונים עיתונים ראה תקופונים
כ/119 הממשלה תקציב
יח/13,12,1 תקשורת
כה/4 . בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה
יח/2 עבודה הוצאות
יח/2 יב/31; , שכר

ותקשורת ,אחסנה תחבורה גם: ראה
המשרד תקשורת,

הממשלה משרדי ראה:
כה/61 ובידור תרבות
יזן/2,1 לתצרוכת משפחה הוצאת
י/3 ._.", , מדד לצרכן, מחירים
כה/8 ותקופונים עיתונים
יב/31 ושכר שכירים

רפואיים ומכשירים תרופות
ח/12 _ יבוא
כג/1 בית משקי של הוצאה

תשומה
יג/27,2522,1^38,2 , בחקלאות
כו/26 המוחזקים בשטחים בחקלאות
ח/1210,3 לייצור תשומות יבוא
ית/13,10,7,6,3 בתחבורה עבודה

מחירים מדדי גם: ראה
ו/1412 תפוקה  תשומה

לוח

תפוזים
יג/18 יא/9; ייצור
יג/26,18 יא/9; ח/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/13 מדד תפוקה, מחירי
יג/36 חיים בעלי להזנת פתיתים
יג/19,18 יא/9; לתעשייה

אדמה תפוחי
יג/17,1511,1 יא/9; ייצור
יג/15,14,1 יא/9; יצוא
יא/139 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
יג/38,37 .. משפחתיים במשקים
יג/38 שיתופיים במשקים
יג/16 : תוצרת ריכוז
יג/19,15,14 יא/9; לתעשייה

תפוחים
יג/15,14 ; ייצור
יג/26,22,1 , בחקלאות
כו/26 המוחזקים בשטחים בחקלאות
יג/16 תוצרת ריכוז
יג/19 בתעשייה

תפירה
כב/37 מקצועית והשתלמות הכשרה

נא



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, למפה: מקרא
Legend to map: districts, subdistricts and natural regions

■נפהמחוז natural region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

ירושליםירושלים 11 ■

1 Judean Mountains יהודה הרי 1

2Judean Foothills יהודה שפלת 2
11 JerusalemJerusalem

י הצפון .

/jss 2i
3 Hula Basin חולה עמק 3

4 Eastern Upper Galilee מזרחי עליון גליל 4
5 Hazor Region תצור אזור 5

21 Zefat

Northern

בנרת 22
6 Kinerot לנרות 8
7 Eastern Lower Galilee מזרחי תחתון גליל 22ל Kinneret

יזרעאל 23

8 Bet She'an Basin שאן בית p8B 8
9 Harod Valley .nm pas 9
10 Kokhav Plateau ניגב רמת 10
11 Yizre'el Basin יזרעאל עמק 11
12 Menashe Plateau מנשה רמת 12
13 NazarethTir'an Mountains תירען  נצרת הרי 13

23 Yizre'el

עכו 24

14 Western Lower Galilee מערבי תחתון גליל 14
15 Yehiam Region יחיעם אזור 15
16 Elon Region אילון liar 16
17 Nahariyya Region נהריה אזור 17
18 Akko Region עבו 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 דרוס 2S

26 Petah Tiqwa Region תקוה פתח אזור 28
42 Petah Tiqwa

רמלה 4327 Lod Region לוד אזור 2743 Ramla

רחובות 44
28 Rehovot Region רחובות אזור 28
29 Rishon LeZiyyon Region לציון ראשון אזור 29

44 Rehovot

אביב אביבתל תל 5130 Tel Aviv Region אביב תל 3051אזור Tel AvivTel Aviv

הדרום

אשקלון 61

31 Mal'akhi Region מלאכי אזור 31
32 Lakhish Region לכיש 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 3S
37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37
38 Northern Arava צפונית ערבה 38
39 Southern Arava דרומית ערבה 39
40 Negev Mountains הנגב הר 40

62 Be'er Sheva

הגולן הגולןרמת רמת 29
29 Golan

Heights
Golan
Heights

□

3
יהודה

והשומרון

ג'נין 71
שכם 72

כרם טול 73
רמאללה 74

ירדן 75
לחם בית 76
חברון 77

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

Judaea
and
Samaria

J
o

/
.3
1

1

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
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לוחות
TABLES

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



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

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

מאז ;1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2

אחרת. צוין לא אם ירושלים, מזרח כולל  1967 יולי
.1967 האש הפסקת קוי לפי לשטחים מתייחסים צה"ל בידי המוחזקים השטחים קל הנתונים

הכלכלה: ענפי סיווג .3
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.

פרסומים (סדרת ארעית) (מהדורה היד" משלחי של האחיד "הסיווג לפי מסווגים היד משלחי
אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,38 מס' טכניים

הישראלי: המטבע ד.
פרוטות ל1,000 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת  31 ו0נ ה1959 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"  שטח
המיוחדים: הסימנים ו.

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

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

ומתוקנים מוגהים נתונים = §

קטנה מובהקות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()
המחושבים וכו/ 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 שנת
בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנת
העברי. הלוח שנת את בערד תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה

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

מספרים: עיגול ט.
המספרים. עיגול בגלל הכל' לסף מתאים הפירוטים סיכום אין לוחות' אלה באי

A



ואקלים שטח אי. פרק

התקופה, שנות ברוב מדדו שלא בתחנות ניתנו
בתחטת 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 בדרן מתחילה בישראל הגשמים עוגת
החוד הגשם כמות במאי. ומסתיימת באוקטובר

שלם. למספר מעוגלת שית
המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

ארעיים. הם 1974 לשנת הנתונים
נלקחו שהנתונים מציין בסוגריים מספר

סמוכה. מתחנה

שטח
לקוי מתייחסים והנפות המחוזות שטח נתוני
ירושלים. מזרח כולל ,1949 הנשק שביתת
היבשתי השטח על נתונים גם מוצגים זה בפרק
מוב כן נפה. כל בתוך הטבעיים האזורים של

הימות. שטח על נתונים אים
המדידות. מאגף נתקבלו. הנתונים

נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים
הפנים. ממשרד

אקלים
לתקו היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי
לא 1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגון פה

3 ואקלים שטח area and climate



הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/1. לוח

Table i/1.  Land area of districts, subdistricts and natural regions

האזור סמל
טבעיהטבעי ואזור נפה ,nna

(קמ"ר) שטח
Area

)sq. km.)

Distirct, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

הכל היבשתי!סך השטח .20,325LAND AREA1 TOTAL

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

חצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521KirmcretSubDistrictנפת

163Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Yizre'elנפת SubDistrict

08" שאן בית 219Betעמק She'an Basin08

וזרוד09 116Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizre'elBasin11עמק

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

ענו 936Akkoנפת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

ISיחיעם 246Yehiamאזור Region15

אילון16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahairyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

חיפה 854HAIFAמחת DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistrict

חיפה19 283Haifaאזור Region19

area and climate

1



(המשך) הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/1. לוח

Table i/1.  Land area of districts, subdistricts and natural regions(cont. )

האזור (קמ"ר)סמל ,Distirctשטח subdistirctNatural

הטבעי
טבעי ואזור בפה Areaמחוז,

)sq. km.)and natural regionregion
code no.

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict

הכרמל20 76Karmelחוף Coast20

יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Ya'aqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנ9ת SubDistrict
348Sharon24שרון24

תקוה פתח 284Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון25 118Southernדרום Sharon25
תקוה26 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict
לוד27 312Lodאזור Region

27

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 14,107SOUTHERNמחת DISTRICT
אשקלון 1,272Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי31 321Mal'akhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32

אשדוד33 63Ashdodאזור Region33

אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שבע 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

הימות 445AREAשטח OF LAKES

בנרת 165Seaימ of Galilee
המלח1 280Deadים Sea1

' Area of Israel according to 1949 armistice lines, including
East Jerusalem.

כולל 1949 הנשק שביתת קוי לפי ישראל שטח 1

ירושליט. מזרח

ואקלים שטח



אקלים

והמינימלית, המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע  א/2. לוח
התחנות לפי

CC)

mumMaמקסימום xi
Wtfl t 1An ot■■■ 09/oiaiion 1Un1

1II111IVvVUVWIX
■

?01

coastal region החוף אזור
Naharriyya, מט. חחי 16.119.020.822.124.627.230.130.429.628.224.017.4נהייה,
Met. Station
'a 10m. 35"06'E; 33o01'N17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.2"24.619.9

Geva Karmel כרמל 29.429.023.817.6(29.7)15.118.120.422.424.327.329.5גבע
'8 22m. 34O57"E; 32"39'N17.518.020.122.625.827.829.329.829.127.224.719.4

Gan shomioa שומרון 15.018.720.823.626.028.230.629.530.229.724.217.8גן
'S25m. 35o00E;3228'N17.317.920.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7

TelAviv, SedeDov שדהדב אביב, 15.818.820.122.924.226.629.029.329.027.923.417.8תל
'n4m. 34O47'E; 32o06'N18.318.820.322.325.028.230.230.131.430.928.924.8

BenGurionAirport וריון ג בן תעופה 15.619.822.325.127.229.631.331.231.130.224.718.1נמל
'8 40m. 34"54'E; 32"OO'N18.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.1

Sede Moshe משה 14.717.920.724.627.730.432.131.431.130.223.917.8שדה
מ' 130 mm. 3448'E; 31O36'N18.017.920.824.928.631.432.032.530.528.725.220.6

Gaza Shore ■■16.318.521.123.325.027.429.729.820.2עןד< 28.523.618.7
'8 10m. 34o26'E;31031'N18.318.920.923.226.829.231.031.530.428.625.020.2

hill region ההרים אזור
Har Kenaan כנען 716310.114.417.323.928.229.728.126.525.417.59.6ר

מ' 934m. 35o30'E; 32'58'N9.810.913.018.524.727.428.929.227.424.119.012.0
Tavor, Agr. School13.717.320.824.028.731.833.433.332.2, 31.124.116.3

חקלאי בייס תבור,
g 144m. 35"24'E; 32O42"N16.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8

Ramat David, דוד, 14.518.220.923.427.231.032.831.831.431.024.517.3רמת
Aerodrome תעופה שדה
'B50m. 35ll'E;32o40'N17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4

HefziBah, Gilboa גלבוע /rn5S8n15.419.322.825.730.934.336.034.734.433.425.918.3
מ' 80m. 35"26'E; 32"31'N18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.4

Jerusalem Central מרכז 26.518.911.9(26.2)20.124.127.328.427.5(16.0)9.012.4ירושלים,
'8 810m. 3513'E; 31O47'N12.814.116.120.825.227.428.629.727.7.25.519.214.5

Bet Jimal גימל 12.717.520.123.727.230.232.031.230.830.123.415.8בית
'8360m . 34591E;3143'N16.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6

Beer Sheva שבע 13.917.420.925.228.731.933.632.431.530.423.316.6באר
'a 280m. 34"48'E; 31"15'N17.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0

Mizpe Ramon רמון 9.413.717.322.725.328.330.029.027.126.419.212.1מצפה
'a 860m. 34"48'E; 30o37'N13.814.418.423.126.329.730.330.627.525.320.516.1

jordan rift הירדן שקע
Dafna 13.117.720.522.928.431.532.932.031.631.423.816.2דפנה

'a 150m. 3538'E; 33 O14'N16.618.120.324.729.032.333.834.633.030.524.718.7
Kefar Blum בלום 14.118.621.723.729.032.333.632.732.031.823.817.1נמר

'8 75m. 3536E;33''101N16.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4
Deganya Alef אי 15.719.722.825.531.034.836.635.134.631.525.018.2דגניה
'a  200m. 35 O34'E; 32043'N18.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.7201

Tirat Zevi גבי 16.319.923.426.632.536.038.036.835.534.226.619.2טירת
'8 240m. 3532E; 32O25'N19.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3

Sedom, Pans בריכות 19.221.225.028.833.237.039.438.436.032.827.021.3סדום,
מי  390m. 3523'E; 31 02'N20.522.025.529.433.637.738.938.735.832.027.122.1

Eiat 18.922.526.023.034.938.640.038.836.334.227.921.0אילת
'a 12m. 34"57'E; 29 "33'N21.322.826.330.734.828.939.639.936.433.328.323.4

area and climate



Climate

Table i/2.  Monthly mean of daily maximum and minimum temperature,
by station

CO

Minimumמינימום

"
MV I IVVTvnvniXTxnPeirod

7.9 6.910.213.4 11.716.819.420.518.516.910.0 12.91974

8.4 8.29.414.1 12.017.620.521.119.615.910.2 12.819621968
9.0. 8.611.013.2 11.717.520.6)20.4(17.917.210.1 13.81974
9.2 10.210.414.8 11.618.221.221.419.916.611.8 14.319661971
6.9 7.49.111.5 10.615.818.018.815.914.87.6 11.31974
7.1 7.08.012.5 10.115.717.919.316.614.09.2 11.619611967
9.9 8.812.716.3 14.319.922.122.620.919.510.6 14.71974
8.7 8 410.117.3 12.419.321.022.120.316.910.6 12.919491958
7.3 6.810.313.3 11.5 .16.919.120.018.116.88.0 12.31974
7.1 7.58.213.9 10.116.919.420.118.715.89.1 12.519401949
6.8 6.39.812.0 11.115.417.018.117.416.58.0 11.91974
7.0 6.78.213.4 10.616.418.218.917.715.39.5 12.719591968
8.9 8.012.215.7 14.418.421.021.529.819.29.7 14.31974

9.0 8.810.615.8 12.718.420.420.819.917.210.6 14.519401949

4.5 2.17.812.5 9.016.818.917.316.416.85.1 10.71974

4.7 4.45.914.8 9.416.618.418.416.614.86.6 11.919401949
 6.69.813.6 11.217.921.721.319.117.48.1 12.81974

8.0 7.88.816.0 11.619.021.321.720.1' 17.29.8 14.01901949
6.1 5.99.313.4 11.017.520.720.117.915.87.0 10.71974

5.8 5.67.213.1 9.417.319.821.219.015.27.7 10.919491958
8.0 6.611.315.3 12.819.521.722.020.018.68.4 13.31974
8.3 8.39.417.2 12.420.422.823.321.518.210.3 14.719401949
6.7 3.39.114.6 11.417.919.718.6)18.5(18.17.2 12.61974
7.1 6.58.415.3 11.717.418.718.718.016.58.3 12.319511960
9.2 6.911.714.6 12.717.619.820.619.818.79.2 14.31974
9.2 9.110.016.8 12.618.620.220.719.718.311.2 15.619401949
7.0 5.79.913.1 12.116.718.319.016.716.46.4 10.31974
7.0 6.48.914.0 11.217.118.519.017.014.68.0 11.519611970
6.1 3.99.214.0 11.516.919.217.817.216.86.8 11.81974
5.7 5.87.913.9 11.117.117.718.615.815.09.1 11.919581967

6.4 4.69.312.0 10.216.318.519.717.015.07.0 11.61974
7.6 7.19.214.8 11.617.920.421.219.516.49.2 ' 12.619491958
5.8 4.89.712.3 10.615.817.818.415.513.46.9 10.81974
6.3 6.27.913.4 10.216.218.018.716.913.68.0 10.019601969
8.8 7.511.415.1 12.819.221.821.919.217.79.2 13.91974
9.2 16.8ר.6\8.9 13.220.122.823.621.518.511.2 14.819491958
7.4 7.110.614.2 12.218.821.121.719.518.08.0 13.01974
7.7 7.99.115.8 12.119.221.422.520.517.29.6 13.019581967
13.4 12.117.522.9 20.126.728.628.626.924.413.0 18.71974
13.0 11.615.923.3 19.529.028.429.027.223.613.5 18.719611970
10.4 8.914.620.1 12.723.725.025.122.820.89.8 15.11974
10.8 9.613.420.6 17.124.125.326.023.720.410.6 16.019561965

7 ואקלים שטח



תחנות לפי משקעים,  א/3. לוח
Table i/3.  Precipitation, by station

.mmמינו

תקופהתחנה
PeirodIIIIIIIVVvivrnIXXXIXIIהכל סך

TotalStation

החוף COASTALאזור AREA

מטי תחי ,1974303522558221154284881Nahariyyaנהריה, Met.
19316015610963228A2588126601Station

כרמל 1974257632549158349802Gevaנבע Karmel
שומרון 1974346634026061270806Ganגן Shomron

1931601609756156111386144578
דב שדה אביב, 197436265733501160244840Telתל Aviv, Sede Dov

19316013275471531894152539
גוריון בן תעופה 197452597605603822591,082Benנמל Gurion Airport

193160132835712311679130513
נ(שה 1974312128173246130665Sedeשדה Moshe

193160895949103) C115476350
,197429954323451181651Gazaעזה Shore

167192371נ19316083554194

ההרים HILLאזור REGION

כנען (1974313131107560הר 1(071194873Har Kena'an
1931601941438935121786141718

חקלאי ביס ,197428159595336162650Tavorתבור, Agr. school
19316013591691951062105497

דוד, 19742584553461047208658Ramatרמת David,
התעופה 19316012988531651367111483Aerodromeשדה

גלבוע 1974258523224032102500HefziBahהפציבה, ,Gilbo'a
1931601067850134115686405

מרכז ,19744181366145004879787Jerusalemירושלים, Central
1931601261058417486081486

גימל 1974461121324191122868Betבית Jimal
19316012891741641147294493

שבע, 1974152609281733199Be'erבאר Sheva, Negev
הנגב (19316047393283מכון (42743204Inst.
רמון 15107Mizpe_19745021129מצפה Ramon

193160.90

הירדן JORDANשקע RIFT

197431311285640072132779Dafnaדפנה
1931601531157435131 1462103570

בלום 19742789381501Dכפר 056120679Kefar Blum
193160129966229101 125288479

אי 197419650363800026115461Deganiaדגניה Alef
19316097725119595080384

גבי 19741725718171665345Tiratטירת Zevi
1931606950371140 93852270

בריכות ,1974361825111293Sedomסדום, Pans
19316047

1974851303635Elatאילת
193160255310 02725

Note: O =■ drops or amount less than 0.5 mm. ממ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:

area and climate 8



הגשומים1 הימימ א/4.מספר לוח
Table i/4.  Number of raindays 1

jnnn■aWftf
PeirodIIImIVVvivnierX50XIIהבל סך

Total
Station

COASTAL

החוף REGIONאזור

מטי תחי 197417656I181862Nahariyyaנהריה,
1938/391947/481310931.20.4371055Met. Station

כרמל 19741866591660Gevaגבע Karmel

שומרון 197419655111763Ganגן Sbomron
1938/391947/481289210.1361152

אביב, 197418764191353Telתל Aviv, Sede Dov
דב D90.1261046.1938/391947/489882שדה

התעופה 19742078411252Benנמל Guiron

גוריון 1938/391947/4898920.80.226945Airportבן

משה 1974188656750Sedeשדה Moshe

19741364391050Gazaעזה Shore
1938/391947/4876610.70.126837

ההרים HILLאזור REGION

כנען 161668Har_1974201096הר Kena'an
1938/391947/4813111142.50.1261061

ביים ,19741868661256Tavorתבור, Agr. school
1938/391947/481291021.40.116950חקלאי

דוד, 19741876551556Ramatרמת David
התעופה Aerodromeשדה

,19741985041046HefziBahחפציבה, Gilbo'a
.D80.1.1938/391947/4810892גלבוע 25945

,Jerusalem;19741988505853ירושלים, Central
'1938/391947/4888931.225844מרכז

גימל 19741877571054Betבית Jimal
1938/391947/4898931.225743

שבע 1974104436633Be'erבאר Sheva
1938/391947/486561.D80.113428

רמון 197410351מצפה
524Mizpe Ramon

הירדן JORDANשקע RIFT

19741897691362Dafnaדפנה
1944/451953/5412131051.80.3 261060

בלום 19741997661461Kefarכפר Blum

אי 197416784051252Deganyaדגניה Alef
1938/391947/489783.D90.15742

צבי 42Tiratר1974136655טירת Zevi

בריכות 19748431420Sedomסדום, Fans

*1211Elat_1974323אילת*
1.11.5.50.8X20.60.81.65

< Days with at least 1 mm. rain fall. l 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: רגשנתיים
.1940/41
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(אחוזים) תחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות  א/5. לוח

** ** 111 תקופה
Peirod nmn

החוף אזור

מטי חחי 1974706774686973נהריה,
19621968676867656770

כרמל (72)64(69)(65)1974גבע
19661971646564666671

שומרון (68)197475726564גן
19611967747470666565

דב שדה אביב, 1974706772626772תל
19491958686963687270

גוריון בן התעופה 1974706467585660נמל
19401949707168645858

משה 1974807676666266שדה
19591968697167615758

1974767172697475עזה
19401949707067697070

877674625046
767369574445
767074666162
737572696260
74696858(47)50
686866584949
806764534447
656461514349
746569605759
646263595257
726765555152
656357514849
726363444042
595849413939

1974
19401949
1974
19491958
1974
19401949
1974
19511960
1974
19401949
1974
19611970
1974
19581967

ההרים אזור

כנען הר

תעופה שדה דוד, רמת

גלבוע חפציבה,

מרכז ירושלים,

גימל בית

שבע באר

דמון מצפה

787073676156
707066615453

746269615053
757366605350
787174645252
707167605351
727069574444
696861514442
555251383536
524942383532
504544322622 

464035322924

1974
19491958
1974
19601969
1974
19491958
1974
19581967
1974
19611970
1974
19561965

הירדן שקע

דפנה

בלום כפר

אי דגניה

צבי טירת

בריכות סדים,

אילת

area and climate 10



Table i/5.  Mean relative humidity, by stations (percentages(

Station XII XI IX var vn

COASTAL REGION

Nahairyya, Met. station

Geva Karmel

Gan Shomron

Tel Aviv, Sede Dov

Ben Gurion Airport

Sede Moshe

Gaza Shore

726864676870
717065656366
)75()67()63()65(
707269656365
6869)66(537376
707268676168
706762646767
707165656670
616257576368
626260586470
656857607174
626463626165
747069737068
727068687273

HILL REGION

Har Kenaan

Ramat David, Aerodrome

HefziBah, Gilboa

Jerusalem, Central

Bet Jimal

Be'er Sheva

MlzpeRamon

466254496778
47515752.5773
60605760)66(77
596160606371
505450526172
515455 525567
4660)52(486468
535459535965
466558)55(6466
596161565964
535953556469
545759575862
405958547170
424657515356

JORDAN RIFT

576256525972Dafna
565957556171
)55()62(54)55()64()73(Kefar Blum
555959596573
535653606576Deganya Alef
525454535968
444946485868Tirat Zevi
464949485263
313637425150Sedom, Pans ■

343640424550
232729364145Elat
262834343844
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אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים,  א/6. לוח
ו 974

יחסית0CTemperatureטמפרטורה לחות
ממוצעת

Mean ./.Extremeקיצוניממוצע יומית
Mean
daily
relative

humidityתאריךמינימוםתאריךמקפימוםיומימינימוםמקסימום
MaximumMinimumDailyMaximumDateMinimumDateCA)

החוף אזור
מט' תה' 24.113.819.035.029/10נהריה 27/924/1 1.469

כרמל 23.914.219.037.018/104/2גבע 24/1 3.0

שומרון 24.512.318.436.818/104/2גן 1.4

23.716.019.836.71/524/1שדהדב 3.767

גוריון בן תעופה 25.513.419.437.527/924/1נמל 1.062

משה 25.212.518.937.21/53/2שדה 1.868

23.516.119.939.01/511/2עזה 3.472

ההרים אזור
כנען 19.811.515.636.019/624/1הר 3.062

חקלאי ביס 25.613.919.838.817/823/1תבור, 0.4

תעופה שדה דוד, 25.313.019.238.020/57/2רמת 0.566

גלבוע 27.614.821.241.519/625/1חפציבה, 1.059

מרכז 20.713.116.935.630/623/1ירושלים, 1.558

שבע 25.512.619.039.530/623/1נאר 0.860

רמון 21.712.617.136.630/624/1מצפה ' 2.456

הירדן שקע
25.212.318.841.019/618/1דפנה 0.564

בלום 25.911.818.840.919/63/2כפר 0.6(61)

א' 27.614.921.240.019/624/1דגניה 2.063

צבי 28.814.321.642.719/624/1טירת 1.156

בריכות 29.921.125.543.0סדום,
ND
v'S3/2 4.543

30.217.423.845.719/624/1אילת 4.335

ימימ. מספר = מ"י

area and climate 12



Table i/6.  Mean values, extremes and frequencies of climaitc elements

1974

הכל סך
משקעים
(ממ)
Total
Precipi
tation
)mm)

עם ימים Numberמספר of days with

Station

D'D 1

משקעים
ויותר
1 mm.
precipi
tation

and more

שלג
Snow

ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

ערפל
Fog

טמפרטורה
Temperature

CO

מקסימום
max.

>30

מינימום
min.
< 5"

COASTAL REGION

881620332154711Nahairyya, Met. station

802600



2


325Geva Kannel

806630835137214Gan Shomron

840580837011142Tel Aviv, Sede Dov

1,08252010320910213Ben Gurion Airpotr

665500. 2


0


10119Sede Moshe

651500132411345Gaza Shore

HILL REGION

87368814163573369Har KenaaD

650560


1439Tavor, Agr. school

65856043104912437Ramat David, Aerodrome

5004603141
17115HefziBah, Gilboa

78753612187393120Jerusalem, Central

29933251004813423Be'er Sheva

107243020586033Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

7796203230512529Dafna

67961052003214634Kefar Blum

4615200250117313Deganya Alef

3454201200318216Tirat Zevi

9320011921Sedom, pans

3511003002093Elat

ND = Number of days
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ה וכלוסיי א ב'. פרק

הקבועה האוכלוסייה מלבד כוללים, האומדנים
ותיירים ארעיים תושבים לעיל, שהוגדרה כפי
יותר בה ושהו המפקד בעת בישראל שנמצאו
הנוכחת האוכלוסייה אומדן ברציפות. משנה

האוכלוסייה. כל עבור רק ניתן
מחושבת השנתית הממוצעת האוכלוסייה
וחלוקת החודשיים הממוצעים 12 סיכום ידי על

ב12. הסכום
השינויים את לציץ 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 האומה

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). (לוח
הפטי על הלידות עודף הינו הטבעי הריבוי
לפני שאירעו לידות נכללו לא ב/2 בלוח רות.

.1954 עד ונרשמו 1948

הינו הקבועה האוכלוסייה לגבי ההגירה מאזן
שמוסבר כפי והיוצאים, הנכנסים בין הפרש

האוכלוסייה אומדן
והסגרים הגדרות

תו כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
בכוח עולים בארץ, הנמצאים קבועים שבים
משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים ותושבים
ותושבים תיירים כוללת ואינה האומדן, בעת

בארץ. הנמצאים ארעיים
את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
הנמצאים בכוח והעולים הקבועים התושבים
התיירים את וכן האומדן בעת המדינה בתחום
ואינה בארץ' הנמצאים הארעיים והתושבים
בכוח והעולים הקבועים התושבים את כוללת

תאריך. באותו מהארץ שנעדרו

הם: הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ותוש בכוח עולים עולים, לידות, תוספות;
לעולים או לעולים שהפכו ארעיים בים
משפחות! איחוד לשם כניסות בכוח!
אחרי לארץ שחזרו ותושבים בכוח עולים

בחו"ל. ומעלה שנה של שהייה
תושבים מצהירים, יורדים פטירות, הורדות:
משנה, למעלה בחו"ל השוהים קבועים
חזרו שלא ותושבים בחו"ל בכוח עולים

ובירדן. מביקור
הם! הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ועולים תושבים עולים, לידות, תוספות:
ותושבים תיירים מחו"ל, החוזרים בכוח

נכנסים. ארעיים
עולים קבועים, תושבים פטירות! הורדות:
שיצאו ארעיים ותושבים תיירים בכוח,

לחו"ל.

האוכלוסייה אונודני בסיס
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
העולים את גם האוכלוסייה כוללת ,1969 משנת
המשך עדיין הם 1974 לסוף האומדנים גם בכוח.
מפקד תוצאות על מבוססים ואינם לקודמים
האוכלו רק ב1972. שנערך והדיור האוכלוסין
על מבוססת הגיאוגרפית והחלוקה לפי סייה
כל הנ"ל. המפקד של הסופיות התוצאות
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התקן מרחק  ו< כאשר:
כדלקמן: הנתונים על מבוסס החישוב
ן יישובים לפי 1948 .1931 ,1922 בשנים
ומשנת נפות: לפי 1959 עד 1949 בשנים

טבעיים. אזורים לפי  ואילך 1961

יישוב צורת
כוללים: עירוניים יישובים

מונה אוכלוסייתם אשר היישובים כל א.
ומעלה. תושבים 10,000

(כיום, עיר של מעמוד להם שהוענק יישובים ב.
תושבים'ומעלה). 10,000 מונים גולם

מונה אוכלוסייתם אשר יהודיים יישובים ג.
פחות ואשר תושבים ל10,000 2,000 בין
בחקלאות עובדים המועסקים ממחצית
נמצאים זה בגודל היישובים כל (כיום,

העירוניים). היישובים בין
אוכלוסייתם אשר לאיהודיים, יישובים ד.
ואשר תושבים, ל10,000 5,000 בין מונה
בחק עובדים המועסקים ממחצית פחות
נמצ זה בגודל היישובים כל (כיום, לאות

העירוניים). היישובים בין אים
של העדים באגדי הנכללים היישובים כל ה.
מושבים לקיבוצים, פרט והיפה אביב תל

חקלאיים. ספר ובתי
כדלקמן; מתחלקים העירוניים היישובים

של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב עיר:
עירייה.

אחר. עירוני יישוב
כוללים: כפריים יישובים

2,000 עד מוגה אוכלוסייתם אשר יישובים א.
יוצאים חקלאיים). אינם אם (גם תושבים
אגדי בתחום הנמצאים היישובים זה מכלל
לקיבו פרט וחיפה אביב תל של הערים

ולמושבים. צים
בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים ב.
נבללו לא ואשר תושבים ל10,600 2,000
יישו אין (כיזם העירוניים היישובים בין

וזו). בקבוצה יהודיים בים
.. כדלקמן מתחלקים הכפריים היישובים

הייצור, בו אשר כפרי ייקגוב הוא כפר
כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,

פרטי. בסיס על

ההפרש הינו הנוכחת האוכלוסייה ולגבי לעיל.
היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים מספר בין

ממנת.

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. מחוז
לסוף המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה

.1974 שנת

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 מיקום

כדל מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז
■ : קמן

_ _ 2T,F X; __ ZTj Yj

£P ^Pi
היישוב של הקואורדינטות  r/"j xi כאשר:

ו ביישוב האוכלוסייה  Pi

האוכלוסייה של הכובד מרכז זה, חישוב לפי
הן שלה הקואורדינטות אשר הנקודה היא
התוש כלל של הקואורדינטות של הממוצעים
הנקודה היא הכובד מרכז ישראל. במדינת בים
מקומות של המרחקים ריבועי הכל סך אשר

מינימלי. הוא ממנה התושבים של המגורים
התקן) (מרחק האוכלוסייה פיזור

המדינה שטח פני על האוכלוסייה פיזור
הממוצע שהוא התקן" "מרחק ידי על נמדד
של מגוריו מקום שבין המרחקים של הריבועי
התושבים: כלל של הכובד ומרכז תושב כל
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מקורות
מבוססים ביישובים האוכלוסייה אומדני
ועל 1972 מפקד של הארעיות התוצאות על
ביטוי לידי שבאו כפי בהם' שחלו השינויים

והבאים: במקורות
לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

נפש. מ000'2 פחות המונים היישובים
המתקבלת יישוב, בכל התושבים תנועת ב.

האוכלוסין. מרשם מקובץ

פנימית הגירה

יישובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים
שנעשו העיבודים על מבוססים היישובים ובתוך
במרשם שנרשמו כפי השינויים קובץ מתוך
של הרבים המקרים הפנים. במשרד התושבים
מהעובדה בעיקרם נובעים ידוע, לא יציאה יישוב
נרשמה לא עלייתם בעת רבים עולים שעבור
המת כתובתם על להודיע באו וכאשר כתובת
יישוב יישובים"; בין כ"תנועה הדבר צוין ייקת.
ידוע". "לא כמובן היה כאלה, במקרים היציאה,

דמוגרפיות תכונות

מקורות
גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ויבשת
.8 וא ב1948 שנערך התושבים רישום צאות
גיל מין, לפי הלאיהודית האוכלוסייה אומדני
כרטסת מיון על מבוססים זה, מפקד עד ודת
כל .1955 ביולי שנערך המרכזית התושבים
(1974 שנת (כולל 1961 מפקד לאחר האומדנים
שנערך המפקד ועל ההוא המפקד על מבוססים

ירושלים. במזרח ב1967

גיל, מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
לפי חו"ל ילידי עלייה, ותקופת לידה יבשת
האב לידת יבשת לפי ישראל וילידי לידה, ארץ
(פקידה אי שלב נתוני שילוב על מבוססים
אחוז) 20 של (מדגם ב' שלב ונתוני מלאה)

.1961 מפקד של

אוכלוסייה תחזית
כפי האוכלוסייה על מבוססות אלה תחזיות
עד הצפויה והתפתחותה 1973 בסוף שהיתר,
שונות מהנחות גובע התחזית בין ההבדל .1993
הצפויה העלילה של והרכבה היקפה בדבר
שיבואו מניחים הראשונה בהנחה בעתיד.

כאגודה המאורגן כפרי, יישוב הוא מושב
ושיווק החקלאי הציוד רכישת בו אשר שיתופית
הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים התוצרת
פרטי. בסיס על הינם הייצור של המכריע והרוב
בו, אשר כפרי יישוב הוא שיתופי מושב
מבוסס מושב, של השיתופיות לתכונות נוסף
מתנהלת הצריכה ורק שיתוף על הייצור גם

פרטי. באופן
הייצור שבו 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 ומעלזתתרשיחא.
ו הלאיהודיים ביישובים והן היהודיים שובים
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,
באוכלוסייתה. נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה,
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את משפחה הגדרת חופפת זה סקר לצורך
בקיבוץ) למשפחה (פרט בית" "משק הגדרת
יחד הגרים אנשים כקבוצת מוגדרים ושניהם
ארוחותיהם את ומכינים קבוע באופן בדירה
להיות יכול בית משק במשותף. כלל בדרך
שאינם מאנשים וגם יותר או אחד מאדם מורכב
לצור כוללת בקיבוץ המשפחה משפחה. קרובי
שהם ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר כי

נשואים. ושאינם שנד. 18 מגיל למטה
הנפשות מספר לפי נקבע המשפחה" "גודל
הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות
האוכלוסייה את כוללים אינם אלה אומדנים

במוסדות.

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
האוכלוסין ממפקד הדמוגרפיים הנתונים
תמצית הם זה בפרק המובאים 1972 והדיור
של אי שלב נתוני של סופי מעיבוד התוצאות
פרסומי בסידרת בהרחבה שהתפרסמו המפקד,

המבוא). בסוף רשימה (ראה המפקד
,1972 מאייוני בחודשים שנערך המפקד,
הלילה חצות  הקובע בתאריך למצב התייחס
ההגדרות פירוט .1972 במאי ל20 ה19 שבין
המפקד פרסומי סידרת של 6 מם' בפרסום הובא
בפרסום לעיל). ראה  האוכלוסייה ;הגדרת
הביקורות, של מסכם תיאור גם הובא 6 מסי
והזקיפות ההשלמות הניפויים, התיקונים,
אוכלוסיית של והנתונים הרשומות על שבוצעו
של סופי עיבוד לקראת המפקד של א' שלב

הנתונים.

ו ומאפריקה מאסיר. עולים 5,000 שנה כל
ובשנייה ומאמריקה, מאירופה עולים 20,000
ומאפריקה מאסיד. עולים של מספר אותו מניחים
החישוב לפרטי ומאמריקה. מאירופה ו45,000
מסי מיוחד פרסום ראה התחזיות של ולמגמות

המבוא). בסוף רשימה (ראה .490

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 מבוסס
זד. לבסיס אחת. בשנה השנתונים כל הזזת עם
ואת האומדן שנת של הלידות את מוסיפים
ואת הפטירות את ומורידים גיל, לפי העולים
ידי על גיל. לפי התושבים של ההגירה מאזן
לבסיס וההורדות התוספות של המאזן הוספת

השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל

משפחות

מבוס וגודלן המשפחות על האומדנים
אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על סים
הדגי ושיטת וביצועו ארגונו הסקר, מבנה (על
עבודה  י"ב פרק מבוא ראה והשקלול מה

ושכר).

פרסומים

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (274)
ב' חלק  (19481964)

היהודית האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (276)
(19651967) בישראל

(19671969) ביישובים האוכלוסייה (339)
ו 1967) בישראל יהודים של פנימית הגירה (342]

(1968

בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (343)
(1968 ; 1969)

1990 עד בישראל האוכלוסייה תחזית (393)
בישר האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (403)

(1971 t 1970) אל
(19691971) בישראל יהודים של פנימית הגירה (449)

1993 עד בישראל האוכלוסייה תחזית (490)

מיוחדים 6רסומים
א' חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום (36)

(19311954) היהודית האוכלוסייה (37)

(1955 שנת (סוף בישראל היישובים רשימת (52)
ב' חלק  תש"ס) בחשון (ו' התושבים רישום (53)

(1956) היישובים לרשימת מפתח (55)

(19551970) בישראל האוכלוסייה תחזית (69)

1969 עד ישראל של האוכלוסייה תחזית (179)

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (215)
'X חל?  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 א' 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 ב' 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
בלבד) (אנגלית 11 חלק  בישראל המשפחות (39)

המפקד הערכת נתוני (40)

 ו (חלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (42)

ודיאגרמות) לוחות
 וו (חלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (43)

מסות)

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
ובאזורים ביישובים בית ומשקי אוכלוסייה (4)

סטטיסטיים
(1972 ; 1961 ;1948) היישובים ושימת (5)

א' חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות (6)
משפחתי) ומצב מין (גיל, 

טכגיים פרסומים
(1958) ליישובים סמלים מפתח (3)

(31 ו0ג 1959) ליישובים סמלים מפתח (7)
שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים י9)

(31 XII 1969)
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (12)

(31 ^11961 וליום 22 v 1961 ליום ארעיים
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (14)

(31 xu 1962 ליום נים
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (18)

(31 1963ו0ג ליום
וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (20)

(31 XW 1964)
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (23)

(31 0/1965ג ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (26)

(31 1966ו0ג ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (28)

(31 <01 1967 ליום
וסמליהם.(נתונים אוכלוסייתם היישובים, רשימת (32)

(3 1xii 1968 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (34)

(31 xu 1969 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (36)

(31 x\\ 1970 ליום
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (37)

(31 ^11971 ליום נים
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתויח (39)

כרכים) 3)
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשיגגת (41)

(31 ^11973 ליום
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (42)

(31 ו0ג 1974 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

אוכלוסייה קבוצת לפי האוכלוסייה,  ב/1. לוח
Table ii/1 . The population, by population group

Thousands

האוכלוסייה voriN

אלפים

אוכלוסייה
ממוצעת

Average
Population

אוכלוסייה
השנה בסוף

Population
at end
ofyear

ממוצעת אוכלוסייה
Average population

לאיהודים

NonJews

יהודים

Jews

I

הכל סך

Total

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at end ofyear

לאיהודים

NonJews

יהודים

Jews

הכל סך

Total

De facto population
Based on the registration 8X1 1948

נוכחת אוכלוסייה
התושבים רישום בסיס על

8 0נ 1948872.7716.7(156.0)XXX

1948758.7671.9

19491,173.91,013.9160.01,059.0901.0(158.0)

19501,370.11,203.0167.11,266.81,103.0163.8

19511,577.81,404.4173.41,494.31,324.0170.3

19521,629.51,450.2179.31,606.21,429.8176.4

19531,669.41,483.6185.81,650.31,467.7182.6

19541,717.81,526.0191.81,689.51,500.7188.8

19551,789.11,590.5198.61,750.41,555.3195.1

19561,872.41,667.5204.91,828.41,626.4202.0

19571,976.01,762.8213.21,930.51.721.2209.3

19582,031.71,810.2221.52,000.11,782.7217.4

19592,088.71,858.8229.92,062.11,836.2225.9

19602,150.41,911.3239.12,117.01,882.6234.4

בסים 1961על 22המפקד V22 V 1961 censuson theBasedנוכחתאוכלוסי יה
De facto

.קבועהאוכלוסייה populationDe jurepopulation

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

19652,598.42,299.1299.32,562.62,269.8292.82,606.22,366.8

19662,657.42,344.9312.52,629.22,323.2306.02,653.02,631.0

19672,776.32,383.6392.72,715.22,362.6352.72,780.52,711.7

19682,841.12,434.8406.32,806.52.407.6398.92,855.52,813.2

19692,929.52,506.8422.72,884.22,469.6414.62.939.22,890.8

19703,022.12,582.0440.12,974.02,543.1431.03.033.32,977.8

19713,120.72,662.0458.73,069.32,620.1449.33,134.63,077.6

19723,226.62,749.4477.23,172.62,704.6468.03,228.33,179.8

19733,331.82,834.2497.63,276.62,789.3487.33,333.93,275.8

19743,409.02,890.3518.73,369.42,861.4S08.03,410.13,366 1
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האוקלוסייה גידול מקורות  ב/2. לוח
Table ii/2.  Sources of population increase

Thousands אלפים

מאזן אחוז
מתוך ההגירה
הגידול הכל סך
'/a of Migrat
ion balance
out of total

7= 3:4

גידול אחוז
שנתי
Yearly
percent
of increase

6 = 4:1

האוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

5=1+4

הכל סך
הגידול
Total

Increase

4=2+3

ההגירה מאזן
Migration
balance

טבעי ריבוי
Natural
Increase

האוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
ofperiod

Jews יהודים

119481974649.6941.71,299.02,240.72,890.35.858.0

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
י196519712,239.2277.2145.6422.82,662.0 2.534.4
197219742,662.0138.390.0228.32,890.32.839.4

י19692,434.840.131.871.9 2,506.83.044.2
19702,506.843.032.275.22,582.03.042.8
19712,582.047.033.080.02,662.03.141.3
19722,662.044.842.587.42,749.43.348.6
19732,749.444.240.684.82,834.23.147.9
19742,834.249.36.856.12,890.32.012.1

NonJewsלאיהודים

19501974160.0282.43.72 358.7518.73 4.231.3

19501951160.011.42.013.4173.44.114.9
19521954173.418.20.218.4191.83.4'1.1
19551957191.821.20.221.4213.23.50.9
19581960213.226.10.126.0239.24.00.4
ג19611964 243.344.00.7243.1286.44.21.6
19651971286.4104.40.72 172.3458.73 4.530.7
19721974458.757.12.860.O518.74.24.7

1969406.316.00.416.5422.74.12.7
1970422.716.80.617.4440.14.13.3
1971440.117.70.918.6458.74.25.1
1972458.718.20.318.5477.24.01.7
1973477.219.01.420.4497.64.36.8
1974497.619.91.121.0518.74.25.4

1 As from 15 V 1948. 2 See introduction. 3 Excl. the
addition of the East Jerusalem population in 1967.

כולל לא 3 מבוא. ראה 2 .15 v מ1948 1

ב1967. ירושלים מזרח אוכלוסיית הוספת
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה  ב/3. לוח
Table ii/3.  World Jewish population and Jewish population in Israel

End ofyear, unless otherwise stated ; thousands אלפים אחרת; צוין לא אם שנה, סוף

1 הבל סך
Total"

Inבישראל Israel

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

בישראל היהודים
הכל מסך באחוז
Jews in Israel

as percent of total

18504,80018S0

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

218X1 193117518 XI 19312

19353551935

194016,7004672.81940

194511,0005645.11945

194711,2706305.61947

15 V 194811,3006505.715 V 1948

195111,5331,40412.21951

195411,8671,52612.91954

195712,0351.76314.61957

222 V 196112,8661,93215.022 V 19612

196413,2252,23916.91964

196513,4112,29917.1. 1965

196613,5382,34517.31966

196713,6282,38417.51967

196813,7862,43517.71968

196913,8762,50718.11969

197013,9512,58218.51970

197114,2362,66218.71971

197214,3712,74919.11972

197314,1502,83420.01973

' Crude estimates. Source:
2 Census.

American Jewish Yearbook. .American Jewish Yearbook המקור: גולמיים. אומדנים 1

מ9קד. *
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Geographical Distribution of the Population האוכלוסייה של הגיאוגרפית וזחלוקח

אוכלוסייה וקבוצת 1 נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/4. לוח

Table ii/4.  Population, by district, subdistrict x and population group

nאחוזיandsThouאלפינ tages 0Perce

ונפה Districtמחוז and subdistrict
8X122V20V31 xn8X122V20V31 xn
19481961197219741948196119721974

Total population האוכלוסייה גל

הכל 872.7,179.523,147.7סך 223,409.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

ירושלים 87.1191.9347.4380.610.28.811.011.2Jerusalemמחוז District

הצפון 144.0337.1473.3521.316.815.515.015.3Northernמחוז District

צפת 10.845.656.758.91.22.11.81.7Zefatגפת SubDistrict

כנרת 19.543.349.652.42.32.01.61.5Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל J55.55.7Yizreel.59.0120.1173.7194.16.9נפת SubDistirct

ענו 54.7128.1193.4215.96.45.96.16.3Akkoנפת SubDistirct

חיפה 175.1370.3483.8514.420.517.015.415.1Haifaמחוז District

חיפה 125.5276.2356.7375.814.712.711.311.0Haifaנפת SubDistirct

חדרה 49.694.1127.1138.65.84.34.04.1Haderaנפת SubDistirct

המרכז 122.3407.0579.7640.314.318.718.418.8Centralמחוז District

השרון 36.9102.5143.5156.84.34.74.64.6Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 48.9136.5202.8225.05.76.36.46.6Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 4.468.389.295.40.53.12.82.8Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 32.199.7144.2163.13.84.64.64.8Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 305.7699.3907.2947.535.732.028.827.8Telמחוז Aviv District

הדרום 11.311.8Southern'21.4173.9354.2400.62.58.0מחוז District

אשקלון 7.276.7153.0171.70.83.54.95.0Ashqelonנפת SubDistirct

שנע באר 14.297.2201.2228.91.74.56.46.7Beerנפת Sheva SubDistirct

ידוע 17.1Notלא known

population 22



(המשך) אוכלוסייה וקבוצת י נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  /A2 לוח
Table ii/4.  Population, by district, subdistrict 1 and population group (cont.)

District and subdistirct
Percentages אחוזים

31 xn
1974

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפים

31 xn
1974

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

ונפה מחוז

Jewsםיהודי

הכל 716.71,932.322,686.722,890.3100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 84.2187.7261.1284.512.09.79.19.8Jerusalemמחוז District

הצפון 53.4194.3255.7276.67.610.09.59.6Northernמחוז District
צפת 8.942.652.554.71.32.22.01.9Zefatנפת SubDistirct

כנרת 14.435.438.440.72.11.81.41.4Kinneretנפת SubDistirct
יזרעאל 24.166.692.3100.53.43.43.43.5Yizreelבפת SubDistrict

ענו 6.049.772.580.70.82.62.72.8Akkoנפת SubDistirct

חיפה 147.7322.3408.8431.621.116.715.214.9Haifaמחוז District
חיפה 116.4257.6330.8348.516.613.312.312.1Haifaנפת SubDistirct
חדרה 31.364.778.083.14.53.42.92.9Haderaנפת SubDistirct

המרכז 8106.2380.1535.3590.915.219.719.920.4Centralחוז District
השרון 26.585.1115.9125.93.84.44.34.4Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 45.9131.8194.6215.76.66.87.27.5Petahנפת Tiqwa SubDistirc
רמלה 1.863.981.486.60.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 32.099.3143.4162.74.65.25.35.6Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 302.1692.6899.9939.443.235.933.532.5Telמחוז Aviv District

הדרום 6.0155.3323.8363.20.98.012.112.6Southernמחוז District
אשקלון 4.876.4152.4171.40.73.95.75.9Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 1.278.9171.4191.80.24.16.46.6Be'erנפת Sheva SubDistrict

ידוע 17.1Sotלא known

y r ו" ו? י JewsNonח■

הכל 1S6.0247.2461.0518.7100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 2.94.286.396.11.81.718.718.5Jerusalemמחוז District

הצפון 90.6142.8217.6244.758.157.747.247.2Northernמחוז District
צפת 1.93.04.14.21.21.20.90.8Zefatנפת SubDistirct
כנרת 5.17.911.211.83.33.22.42.3Kinneertנפת SubDistirct

יזרעאל 34.953.581.493.622.421.617.718.0Yizreelנפת SubDistrict
עכו 48.778.4120.8135.131.231.726.226.1Akkoנפת SubDistirct

חיפה 27.448.075.082.917.619.416.316.0Haifaמחוז District
חיפה 9.118.625.927.35.97.55.65.3Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.449.055.611.711.910.610.7Haderaנפת SubDistirct

המרכז 16.126.944.449.410.310.99.69.5Centralמחוז District
השרון 10.417.427.530.96.67.06.05.9Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 3.04.78.29.41.91.91.81.8PetahTiqwaSubDistirctנפת
רמלה 2.64.47.88.81.71.81.71.7Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 0.10.40.80.40.10.20.20.1Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 3.66.77.38.2232.81.61.6Telמחוז Aviv District

הדרום 15.418.630.437.49.97.56.67.2Southernמחוז Dtstrict
אשקלון 2.40.30.60.31.60.10.10.1Aahqelonנפת SubDistirct

שבע באר 13.018.329.837.18.37.46.57.1Beerנפת Sheva SubDistirct

According to the present boundairesof the subdistircts.
Incl. Israeli residents in the Administered Terirtoires.

הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי 1
המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל 2
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היהודית האוכלוסייה של תקן ומרחק* * כובד מרכזי  ב/5, לוח

Table ii/5.  Centres of gravity 1 and standard distances of the Jewish population

Endofyear שנה סוף

כובד Centreמרכז of gravity(<בק~נ תקן (מרתק פיזור
Distribution

)standard distance in km.) YX

1922169.0158.750.9

1931170.6151.846.4

8 XI 1948182.0143.845.0

1949181.9143.743.1

1950181.7144.246.9

1951180.9144.347.6

1952180.1144.147.7

1953179.8144.047.8

1954179.4143.848.1

1955178.9143.849.1

1956178.1143.849.9

1957177.7143.650.6

1958177.3143.651.0

1959177.2143.551.3

22 V 1961175.6143.251.8

1962173.8144.952.4

1963173.1144.953.4

1964172.6144.853.9

1965172.2144.754.1

1966171.8144.654.1

1967171.6144.654.2

1968171.2144.554.4

1969170.7144.454.5

1970170.4144.454.3

1971170.1144.354.4

1972171.9145.254.9

1973169.8144.354.7

1974169.3144.354.8

1See:(a.)An introductioninGeostatistics, based ona course of מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה *מבוא א) ראהג 1

lectures by Prof. R. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem, תשב"ז, אקדמון, ירושלים, ים, י' בעריבת בקי* ר' פרופ'
Academon, 1966, Chapter 3. .3 0רק
(b) R. Bacbi, Standard Distance Measuresand Related MethodsforSpatialAnalysis, Philadelphia, paperof Reisioa&l (3
Science Association Vol. X, Zuirch Congress, 1962.
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< ונפח מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות  ב/6. לוח

Table ii/6.  Population density per sq. km., by distirct and subdistrict ■י

ונפה מהוז
8X1
1948

22 V

1961
20 V

1972
31 XII
1974

District and subdistrict

הכל 43.1107.61S4.9167.7TOTALסך

ירושלים 159.5344.5554.0607.0Jerusalemמחוז District

הצפון 44.2101.4142.3156.8Northernמחוז District

צפת 16.467.984.487.8Zefatנפת SubDistrict

כנרת 38.283.195.2100.6Kmneretנפת SubDistrict

יזרעאל 50.3100.4145.1162.1Yizerelנפת SubDistrict

עכו 59.6136.8206.6230.6Akkoנפת SubDistrict

חיפה 209.2433.6566.5602.4Haifaמחוז District

חיפה 452.4976.01,260.5נפת ■1,327.9Haifa SubDistrict

י חדרה 88.6164.8222.6242.8Haderaנפת SubDistrict

כז המר 100.4327.8466.7515.5Centralמחוז District

השרון 108.2294.7412.3450.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 175.6480.6714.0792.4Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 14.4218.9286.0305.8Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 109.8334.6484.0547.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב חל 1,834.04,113.55,336.75,573.8Telמחוז Aviv District

הדרום 1.512.325.128.4Southernמחוז District

אשקלון 5.860.3120.3135.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1.17.615.717.8Beerנפת Sheva SubDistirct

. /Seenote 1 to Table H4.
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה ב/7. לוח
Table ii/7.  Population (thousands) and localities 1 by population group, sub

district and natural region
31 xii 1974

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאייהודים

*יישוביםנפה Jיישובים*.Iיישובים/faHIpgS
HSubdistrict

טבעי Localiואזור
ties

.ginLocali
tiesp aLocali

ties
Itand natural region

הכל 88823,409.078322,890.311240518.7TOTALסך
ירושלים 64380.660284.5596.1JerusalemSubDistrictנפת

יהודה 32359.529263.5496.0Judeanהרי Mountains
יהודה 3221.13121.010.1Judeanשפלת Foothills

צפת 5858.95454.744.2Zefatנפת SubDistrict
חולה 2324.72324.70.0Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 2624.22321.632.6Easternגליל Upper Galilee
הצור 99.988.411.5Hazorאזור Region

כנרת 4552.44240.73111.8Kinneretנפת SubDislrict
2536.62535.311.3Kinrotכנרות

מזרחי תחתון 2015.8175.3310.5Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 113194.188100.5251093.6Yizreelנפת SubDistrict
שאן בית 0.0Bet_2019.32019.3עמק Shean Basin

חרוד 106.395.610.7Harodעמק Valley
כוכב 94.841.753.1Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 4442.74140.532.2Yizreelעמק Basin
מנשה 73.673.60.0Menasheרמת Plateau

נצרחתירען 23117.4729.9161087.6NazarethTir'anהרי Mts.

ענו 85215.94980.7384135.1Akkoנפת SubDistrict
מערבי תחתון 2190.146.917483.2Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 1928.685.31223.3Yehiamאזור Region
אילון 168.0133.934.0Elonאזור Region
נהריה 1945.61635.0310.5Nahariyyaאזור Region
עכו 1043.6829.5314.1Akkoאזור Region

חיפה 24375.821348.54327.3Haifaנפת SubDistrict
חיפה 24375.821348.54327.3Haifaאזור Region

חדרה 72138.65283.12055.6Haderaנפת SubDislrict
הכרמל 1510.8136.824.0Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 107.397.010.2Zikhronאזור Ya'akov Region
אלכסנדר 1835.740.71435.0Alexanderהר Mountain
חדרה 2984.82668.6316.3Haderaאזור Region

השרון 87156.880125.9730.9Sharonנפת SubDistrict
87156.880125.9730.9Sharonשרון

תקוה פתח 51225.048215.739.4Petahנפת Tiqwa SubDistrict
השרון 2573.62470.712.8Southernדרוס Sharon

תקוה פתח 26151.524144.92אזור
6.5Petah Tiqwa Region

רמלה 4695.44686.628.8Ramlaנפת SubDistrict
לוד 4695.44686.628.8Lodאזור Region

רחובות 47163.147162.70.4Rehovotנפת SubDistrict
רחובות 3682אזור 63682.40.2Rehovot Region

לציון ראשון 1180.41180.30.1Rishonאזור LcZiyyon Region

אביב תל 18947.518939.4/8.2Telנפת Aviv SubDistrict
אביב תל 18947.518939.418.2Telאזור Aviv Region

אשקלון 95171.795171.40.3Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי 4226.14226.00.1Malakhiאזור Region
לכיש 2229.52229.40.0Lakhishאזור Region
אשדוד 150.2150.10.1Ashdodאזור Region
אשקלון 3066.03065.90.1Ashqelonאזור Region

population 26



טבעי ואזור נפה אוכלוסייה/ קבוצת לפי ,* ויישובים (אלפים) אוכלוסייה  ב/7. לוח
(המשך)

Table ii/7.  Population (thousands) and localities 1 by population group, sub
district and natural region (cont.)

31 xii 1974
הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהידיס

יישובים
c

X Oj; gיישוביםJS o
n sשיביט"a

III
£jSubdistrict

טבעי LocaliLocaliLocaliandואזור natural regie
ties1Utiesf §■

.=s
tiesI"P Q,

r£
שבע באר 83228.983191.822נ6ת 37.1Beer Sheva SubDistrict

גרר 3016.330163אזור 0.0Gerar Region
בשור 2819.02819.0אזור 0.0Besor Region

שבע באר 7140.77104.122אזור 36.6Beer Sheva Region
צפונית 51.051.0ערבה 0.0Northern Arava
דרומית 515.5515.2ערבה 0.3Southern Arava

הנגב 836.3836.2הר
 

0.1Negev Mountains

1 Bedouin tribes are not included in the localities; As for the
mixed localitiessee introduction. 2 See note * to Table II/4.

היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינם הבדוים שבטי 1

ב/4. ללוזז 2 הערה ראה 2 מבוא. ראה המעורבים,

היישוב גודל לפי ויישוביט, (אלפים) אוכלוסייה  ב/8. לוח
Table ii/8.  Population (thousands) and localities, by size of locality

שנה yearEndסוף of

ביישוב תושבים
Localities! 1 י""'יישובים Popula1אוכלוסייה יישובים

Localities1
אוכלוסייה
Population

Population in locality
1953

22V
1961

19741953
22V
1961

19741953197419531974

מוחלטיםמספרי djmberAbsolute nםאחוזיntage sPerce

הכל 8488738881,669.42,179.523,409.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL

0999477325.03.91.711.13.60.30.0
1001991481099423.017.114.617.410.61.40.4
200499362411412116.5138.2136.742.746.47.04.0
5009999912118065.175.9114.811.720.33.93.4

1,0001,99946513965.276.054.05.44.43.91.6
2,000^,999575052178.0164.8178.46.75.910.75.2
5,0009,999202026139.9145.0185.12.32.98.35.4
10,00019,99991422135.7175.3313.11.12.58.19.2
20,00049,999101519269.5471.0612.91.22.116.118.0
50,00099,99925144.8367.50.610.8
100,000 +337651.5736.51,374.30.30.839.040.3

בדוימ שבסי
Bedouin tribes

20.127.049.3


1.21.4

ליישובים מחוץ גרים
Livingoutside localities




3.82.4
0.1

. Excl. Bedouin tirbes, numbering 40 at the end of 1974.
1 See note 2 to Table O/4.

.1974 בסוף 40 שמספרם הבדוים, שבטי את בולל אינו 1
ב/4. ללוח 2 הערה ראה 2
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובים/ (אלפים) אוכלוסייה  ב/9. לוח

שנה סוף

196122 V197220 *

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת
אוכלוטייהיישוביםאוכלוסייהיישובים
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

מוחלטים מספריס

כולל 8732,179.588123,147.7סך

עירוניים 651,697.9992,684.6יישובים

251,409.3312,168.1ערים

אחרים עירוניים 40288.668516.5יישובים

בפריים 808481.6782461.0יישובים

גדולים 39139.632111.0בפרים

קטנים 129100.310171.6כפרים

346120.6347124.7מושבים

שיתופיים 204.0275.3מושבים

קיבוצים
בדוים ושבטי ארעיים יישובים

228
4

77.1
29.0

22689.1
44.6

וכוי חוות 426.74912.0מוסדות,

ליישובים מחוץ גריס
~

4.12.6

7711,932.477822,686.7יהודים

עירוניים 631,634.5862,429.3יישובים

231,347.0292,003.4ערים

אחרים עירוניים 40287.557425.9יישובים

כפריים 708297.9692255.2יישובים

גדולים 1346.1כפרים




קטנים 5739.94423.3כפרים

346120.2347124.4מושבים

שיתופיים 204.0275.3מושבים

22877.022688.9קיבוצים

ארעיים 42.0יישובים

ובו' חוות 406.54811.9מוסדות,

ליישובים מחוץ גרים
~

2.2■1.3

109247.1110461.0לאיהודים

עירוניים 863.420255.2יישובים

862.38164.7ערים

אחרים עירוניים יישובים
1.21290.6

כפריים 101183.790205.7יישובים

גדולים 2693.532111.0כפרים

קטנים 7360.45748.3כפרים

וקיבוצים מושבים
0.6

0.4

בדוים 27.0שבטי


44.6

וכוי חוות 20.210.1מוסדות,

ליישובים מחוץ גרים
1.91.2

.1974 בסוף 40 שמספרם הבדוים שבטי את כולל אינו 1
ב/4. ללוח 2 הערה ראה נ
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Table ii/9.  Population (thousands) and localities x, by type of locality and
population group

End of year

Populationאוכלוסייה1974

Type of loc&Iity and population group
20אוכלוסייהיישובים V 19721974
LocalitiesPopulation

Absolute NumbersאחוזיםPercentages

23,409.0 נ888 00.0100.0GRAND TOTAL

2,919.7 10385.385.6Urban localities
2,361.1 3368.968.6Other towns
558.6 7016.417.2Urban localities

485.1 78514.714.2Rural localities
117.8 333.53.5Large villages
70.2 982.32.1Small villages
129.3 3504.03.8Moshavim
6.1 270.20.2Collective moshavim
94.2 2272.82.8Qibbuzim
49.3 1.41.4Temporary localities and Bedouin tribes
15.9 500.40.5Institutions ,farms etc.
2.4 0.10.1Living outside localities

22,890.3 783100.0100.0JEWS

2,617.2 8790.490.6Urban localities
2,177.1 3174.675.3Towns
440.1 5615.915.2Other urban localities

268.9 6969.59.3Rural localities
 Large villages

22.8 430.90.8Small villages
129.0 3504.64.5Moshavim

6.1 270.20.2Collective moshavim
94.0 2273.33.3Qibbuzim

 Temporary localities
15.8 490.40.5Institutions, farms etc.
1.2 0.10.0Living outside localities

518.7 112100.0100.0NONJEWS

302.5 2355.458.3Urban localities
184.0 835.735.5Towns
118.5 1519.622.9Other urban localities

216.2 8944.641.7Rural localities
117.8 3324.122.7Large villages
47.3 5510.59.1Small villages
0.5 0.10.1Moshavim, qibbuzim
49.3 9.79.5Bedouin tribes
0.1 10.00.0Institutions, farms etc.
1.2 0.30.2Living outside localities

Excl. Bedouin tribes, numbering 40 at the end of 1974.
See note 2 to table II/4.
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הארגונית והשתייכותו יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים  ב/10. לוח
Table H/10.  Localities and population, by type of locality and organizational

affiliation

31 xii 1974

(אלפים)Localitiesיישובים אוכלוסייה
Population (thousands)

יהודים ימזה: הודיםמזה:
: JewishThereofThereof : Jews

יישוב Typeצורת of locality and
nן/

ארגונית הכלוהשתייכות הכלסך £סך § "§< *organizational aiffliation
TotalחדשיםותיקיםToatlgslgj f

VeteranNew

כולל 18882954882סך 3,409.02,149.8736.3GRAND TOTAL

עירוניים 10344432,919.72,035.9581.3URBANיישובים LOCALITIES

הכל 3320112,361.11,804.1373.1Townsעריםסך  total
3120112,181.01,804.1373.1Jewishיהודיות

8180.1NonJewishלאיהודיות

עירוניים 702432558.6231.9208.2Otherיישובים urban localities  total
הכל סך אחרים

562432441.1231.9208.2Jewishיהודיים
15117.4NonJewishלאיהוריימ

כפריים 785251445485.1113.8.15S1RURALיישובים LOCALITIES

הגל סך  1312221187.911.711.1Villagesכפרים  total
43222122.911.711.1Jewishיהודיים

88165.0NonJewishלאיהודיים

לאיהודיים  גדולים 33117.8Largeכפרים villages  nonJewish

הכל סך  קטנים 98222170.211.711.1Smallכפרים villages  total
43222122.911.711.1Jewishיהודיים

5547.2NonJewishלאיהודייט

ומושבים 37786291135.331.1104.0Moshavlmמושבים and collective moshavim
שיתופיים

הכל סך  35079271129.329.0100.0Moshavimמושבים  total
המושבים 2184717180.817.862.8Moshavimתנועת Movement
המזרחי 5665025.42.822.6HaPoelהפועל HaMizrahi
החקלאי 35152011.55.55.9Halhudהאיחוד HaHaqlai
הציוני 122103.90.43.5HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 9182.60.12.4Poaleפועלי Agudat Yisrael and Agudat
ישראל Yisarelואגודת

881.61.6Herutחרות
האכרים 6331.70.90.8Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 6511.91.40.4Noללא aiffliation

population 30



(המשך) הארגונית והשתייכותו יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/10. לוח
Table ii/10.  Localities and population, by type of locality and organizational

affiliation (cont.)
31 xii 1974

(אלפים)Localities"שונים אוכלוסייה
Population (thousands)

יישוב גורת

יהודים מזה:
Thereof: Jewish

יהודים מזה!
Thereof: Jews

Type of locality and nת

ארגונית הכלוהשתייכות סך
Totalותיקים

Veteran
חדשים
New

הבל סך
Totalill111

c= g

organizational aiffliation

I**
a

r~ H

a

הכל סך  שיתופיים 277206.12.13.9Collectiveמושבים Moshavim  total

המושגים 9542.01.50.5Moshavimתנועת Movement

המזרחי 4הפועל


41.7


1.7HaPoel HaMizrahi

הציוני 6העובד
1

51.00.20.7HaOved HaZiyyoni

4חרות


40.7


0.7Herut
ישראל אגודת 62זעל>


20.30.3Po'ale Agudat Yisrael

החקלאי 2האיחוד
1

10.40.40.0Halhud HaHaqlai

כל ה סך  2271349394.266.627.4Qibbuzimקיבוצים  total
הארצי 75403532.822.710.0HaQibbuzהקיבוץ HaArzi

והקיבוציט הקבוצות 77512629.321.57.7Ihudאיחוד HaQevuzot VeHaQibbu2im

המאוחד 55342125.118.26.8HaQibbuzהקיבק HaMeubad

המזרחי 11564.62.71.8HaPoelהסועל HaMizrahi

הציוני 5321.51.10.4HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 3120.90.40.5Poaleפועלי Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 1ללא


10.1


0.1No aiffliation

בדוים 49.3שנטי
Bedouin tribes

 וכוי חוות מוסדות,
הכל סך

SO94015.94.4.1J3Institutions, farms. etc.  total

חקלאיים ספר 12574.82.52.3Agriculturalבתי schools

אתריס חינוך 174135.62.03.6Otherמוסדות educational institutions

רפואה 1מוסדות


10.2


0.2Medical institutions

כפרייס 17מרכזים


173.3


3.3Rural centers

אחרים 221.91.9Otherמוסדות institutions

לאיהודיים 1מוסדות


0.1


NonJewish institutions

ליישובים מחוץ XXX2.4נרים


1.2Living outside localities

1 Excl. Bedouin tribes numbering 40 at the end of 1974.
2 See note 2 to Table n/4.

31 אוכלוסייה

.1974 בסוף 40 שמספרם בדוים שבטי כולל אינו 1

.4 בו ללוח * הערה ראה 2



יישוב וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/11. לוח

31 xii 1974
אלפים

בולל סך
Grand
Total

עירוניים Urbanיישובים localitiesכפריים יישובים

ונפה מוזוז
הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
אחרים
Other
urban
localities

הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

לאיהודיט
NonJews

הכל 13,409.02,919.7302.5סך 2,617.22,361.1558.648S. 1268.9216.2

ירושלים 380.6360.693.2מחוז 267.4344.216.420.017.12.9

הצפון 521.3295.2105.9מחוז 189.3203.791.5226.0. 87.3138.8

צפת 58.935.10.1נפת 35.129.75.423.819.64.1

כנרח 52.432.57.4נפת 25.125.27.319.915.54.4

יזרעאל 194.1112.248.8נפת 63.473.438.881.837.144.8

עכו 215.9115.349.6נפת 65.775.439.9100.615.085.5

חיפה 514.4458.6SO.Sמחוז 408.1288.3170.355.823.432.4

חיפה 375.8363.220.7נפת 342.5253.5109.712.66.06.6

חדרה 138.695.429.8נפת 65.634.S60.643.217.525.7

המרכז 640.3556.543.7מחוז 412.8393.0/55.583.878.05.7

השרון 156.8122.028.7נפת 93.379.542.534.832.62.1

תקוה פתח 225.0207.45.9נפת 201.5133.573.917.614.13.5

רמלה 95.479.38.7נפת 70.670.29.116.116.00.1

רחובות 163.1147.70.3נפת 147.4109.837.915.315.30.0

אביב חל 947.5946.08.1מחוז 937.9878.767.3/.5LS0.0

הדרוס 400.6302.71.0מחוז 301.7253.249.597.961.536.4

אשקלון 171.7135.90.2נפת 135.7118.017.935.835.70.1

שבע באר 228.9166.80.8נפת 166.0135.231.662.025.836.3

ב/4. ללוח 2 הערה ראה 1

population 32



Table 11/11 . Population, by district, subdistrict and type of locality

31 xii 1974
Thousands

Rural localities

District and subdistirct כפרים
גדולים
Large
villages

כפרים
קטנים
Small
villages

מושבים
Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
moshavim

קיבוצים
Qibbuzim

שבטי
בדוים

Bedouin
tribes

מוסדות,
וכוי חוות
Institu
tions,

farms. etc.

נריםמהוץ
ליישובים
Living
outside
localities

117.870.2129.36.194.215.9 49.32.4TOTAL

2.1/.512.30.52.41.2 _0.1Jerusalem District

92.441.927.31.749.30.7 12.10.7Northern District

6.36.4
11.1

 
0.0Zefat SubDistrict

6.52.70.28.70.7 I.I0.0Kinneret SubDistrict

25.514.611.60.722.10.0 6.90.4Yizreel SubDistrict

66.914.56.60.97.5 4.00.2Akko SubDistrict

20.612.35.70.710.34.5 1.00.8Haifa District

4.81.20.9


3.01.3 1.00.4Haifa SubDistrict

15.811.14.80.77.33.2 0.3Hadera SubDistrict

2.711.247.42.115.04.8 0.6Central District

7.018.60.86.71.4 0.3Sharon SubDistrict

2.71.710.10.12.60.3 0.0Petah Tiqwa SubDistrict

0.311.90.22.51.0 0.2Ramla SubDistrict


2.26.71.03.31\0.0Rehovot SubDistrict


0.4


0.30.9 0.0Tel Aviv District

_3.236.31.016.93.9 36.20.2Southern District

23.41.08.82.5 0.1Ashqelon SubDistrict


3.212.90.0g.l1.4 36.20.1Beer Sheva SubDistrict

' /Seenote * to uble II4.
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וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישוביםנ ב/12. לוח
אוכלוסייה

Table ii/12.  Localities 1 and population (thousands), by municipal status and
population group

31 xii 1974
הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייחיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocaliitesPopulation

הכל 8882סך 409.078322,890.3TOTAL:י.

332,361.1312,177.1Municipalitiesעיריות

מקומיות 114663.968445.8Localמועצות Councils

אזוריות 7043מועצות 278.1677259.0Regional Councils

מעמד 2.9Noר93.2"37חסרי municipal status

ליישובים מחוץ גרים


2.4


1.2Living outside localities

אזוריות 704278.1677259.0Regionalמועצות Councils

43.743.7Onoאונו

30.530.5Allonaאלונה

174.1174.1Eshkolאשכול

י טוביה 219.3219.3Beerבאר Tuvya

שמעון 103.5103.5Beneבני Shimon

שאן בית 197.3197.3Biqatבקעת Bet Shean

63.363.3Brennerברגר

2.072.0Gedcrotרגדרות

8.4Gezerלל228.4גזר

רוח 72.072.0Ganגן Rawe

157.5135.0Gaatonנעתון

2813.52310.3HaGilboaהגלבוע

העליון 3312.43312.4HaGaiilהגליל HaElyon

התחתון 143.3143.3HaGaiilהגליל HaTahton

השרון 114.3114.3Hadarהדר HaSharon

72.072.0HaYarkonהירקון

הצפוני 83.383.3HaSharonהשרון HaZefoni

התיכון 113.7113.7HaSharonהשרון HaTikhon

נ11זבולון 5.8105.1Zevulun

אילות 50.650.6Hevelהבל Elot

יבנה 94.494.4Hevelחבל Yavne

population 34

i



וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1  ב/12. לוח
(המשך) אוכלוסייה

Table ii/12.  Localities * and population (thousands), by municipal status and
population group(cont. )

31 xii 1974

הכל יהודיםTotalכך :msThereof: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

אשקלון 176.6176.6Hofחוף Ashqelon

הכרמל 247.8227.8HofHaKarmelתוף

השרון 124.9124.9HofHaSharonחוף

113.5113.5Yoavיואב

114.4114.4Yizreelיזרעאל

155.5155.5Lakhishלביש

137.1137.0Megiddoמגידו

208.0208.0Modiimמודיעים

יהודה 6119.95717.0Matteמטה Yehuda

197.3136.7Menasheמנשה

הגליל 143.7143.6Maaleמעלה HaGalil

אפק 115.9115.9Mifalotמפעלוח Afeq

הגליל 208.1176.0Meromמרום HaGalil

176.3176.3Merhavimמרחבים

הגליל 44.3מרכז
Merkaz HaGalil

שורק 61.561.5Nabalנחל Soreq

62.662.6Naamanנעמן

צור 93.082.9Sullamסולם Zor

165.5165.5Azzataעזתה

הירדן 218.8218.7Emeqעמק HaYarden

חפר 4821.34419.3Emeqעמק Hefer

לוד 106.5106.5Emeqעמק Lod

167.1167.1Qisbonקישון

נגב '41.5רמת ' 41.5Ramat Negev

הנגב .11שער 4.2114.2Shaar HaNegev

156.6156.6Shaifrשפיר

50.950.9Tamarתמר

' Excl. Bedouin tribes. * See note 2 to Table 11/4.
3 Incl. one Bedouin tribe. * Incl. 39 Bedouin tribes.

35 אוכלוסייה
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31 ו0נ ב1974 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישוביס! אוכלוסייה  ב/13. לוח

Table ii/13.  Population in localities 1 numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 1974 2

Endof year; thousands אלפיפ שנה; סוף

יישוב
8X1
194819501952195522V

1961
196520V

1972 §
1974Locality

יהודה 1.310.611.910.310.614.216.6Orאור Yehuda
עקיבא 1.21.73.26.06.46.6Orאור Aqiva

0.30.55.39.713.114.9Elatאילת
פחם אל 4.45.66.17.59.513.415.2Ummאם al Fahm

0.64.68.39.310.6Ofaqimאפקימ
4.623.440.350.2Ashdodאשדוד
5.112.516.624.336.343.046.7Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3.53.84.75.97.68.5Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.314.520.543.565.285.393.4Beerבאר Sheva
שאן 2.93.76.49.712.711.312.0Betבית Shean
שמש 0.22.73.07.09.910.111.2Betבית Shemesh
ברק 9.314.320.528.047.060.475.781.0Beneבני Beraq
ים 2.35.510.016.031.753.1100.1114.0Batבת Yam

9.612.014.519.830.938.848.649.9Givatayimגבעתיים
שמואל 1.92.83.13.33.54.45.15.9Giv'atגבעת Shemuel

0.12.53.53.94.55.05.65.7Gederaגדרה
כרמל אל 3.03.34.14.86.16.8Daliyatדאלית al Karmel

0.35.018.423.726.9Dimonaדימונה
השרון 3.53.612.612.111.212.213.915.1Hodהוד HaSharon
5.312.218.621.026.934.141.445.7Herzeliyyaהרצליה

11.815.021.022.525.629.532.234.8Haderaחדרה
9.617.126.030.549.069.998.8110.3Holonחולון
98.6140.01S0.6158.7183.0204.5219.6225.0Haifaחיפה

יהודים :85.6122.0143.0150.0174.8193.1207.2211.4Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.25.35.4Hazorתצור HaGelilit

5.512.216.216.820.823.323.725.2Tiberiasטבריה
5.15.56.17.69.412.213.7Taiyibeטיבה
3.64.04.55.56.48.49.1Tiraטירה

כרמל 5.213.812.811.012.914.615.5Tiratטירת Karmel
3.23.84.35.36.68.59.9Tamarט8רה

1.51.62.35.48.010.110.6Yavneיבנה
0.03.14.66.06.97.69.09.7Yehudיהוד
1.72.02.53.34.95.6Yaifיסיע
.0.10.51.6ירוחם 4.65.96.3Yeruham

84.0123.0142.7146.1167.4191.7313.9344.2Jerusalemירושלים
יהודים :82.9120.0138.0144.0164.8189.1230.3251.0Thereofמזה: Jews

בנא 2.73.03.44.35.25.9Kafarבפר Kanna
סבא 5.512.216.916.017.921.526.730.5Kefarנפר Sava

קאסם 1.82.02.63.44.95.5Kafarכפר Qasem
קרע 1.92.22.93.65.05.6Kafarכפר Qa^
0.93.86.3Karmi*elכרמיאל

1.112.115.517.219.024.230.633.9Lodלוד
יהודים :11.014.516.017.622.127.630.2Thereofמזה: Jews

ציון 1.51.93.94.14.75.2Mevasseretמבשרה Ziyyon
3.13.44.05.06.57.3Magharמגאר

העמק 0.12.74.07.710.011.3Migdalמגדל HaEmeq
1.21.33.34.75.05.3MaalotTarshihaמעלותתרשיווא
יהודים :0.31.73.33.23.3Thereofמזה: Jews

population 36
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<31 xu ב1974 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים! אוכלוסייה  ב/13. לוח
(המשך)

Table ii/13.  Population in localities 1 numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 19742 (cont.)

Endof year: thousands אלפים שבה: קוף

יישוב
8X1
1948

195019521955
22V
1961

196520V
1972 §

1974Locality

1.75.09.09.814.619.523.827.9Nahairyyaנהריה
ציונה Z36.59.510.510.91Z012.212.6Nesנס Ziyyona

20.020.722.225.029.133.336.4Nazarethנצרת
עלית 4.310.915.018.3Nazerathנצרת Illit

2.96.56.57.28.19.39.49.2Nesherנשר
2.94.35.86.6Netivotנתיבות
11.623.026.531.041.354.671.179.5Netanyaנתניה

3.94.35.16.48.39.3Sakhnin....סוזנין

4.012.216.619.225.232.333.734.8Akko■עכד
יהודים :0.98.212.214.019.024.225.526.3Thereofמזה: Jews

2.56.29.610.313.816.517.318.7Afulaקפולה
2.62.93.74.56.16.9Arrabeעראבה

■ערד
1.35.68.0Arad

כרכור  חנה 9.76.613.510.610.612.913.814.7Pardesפרדס HannaKarkur
תקוה 21.931.841.044.854.068.993.0103.0PetahTiqwaפתח

Z35.57.78.810.712.913.714.2Zefatצפת

2.02.33.03.75.05.8Qalansaweקלנסוה
אונו 0.41.46.88.08.210.617.118.4Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.014.216.319.123.726.8.2S5Qiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.85.56.09.612.317.921.4Qiryatקרית Bialik
גת 10.115.619.121.1Qiryatקרית Gat

טבעון 3.04.57.17.79.59.99.910.6Qiryatקרית Tivon
ים 0.97.88.89.010.314.319.923.5Qiryatקריח Yam

מוצקין 3.54.26.07.78.912.317.620.0Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 0.62.74.67.08.99.4Qiryatקרית Malakhi
שמונה קרית

1.43.36.311.815.115.115.5Qiryat Shemona

העין 5.97.08.19.310.312.012.2Roshראש HaAyin
לציון 10.418.020.521.527.936.553.063.4Rishonראשון LeZiyyon

12.518.223.026.029.032.839.346.4Rehovotרחובות
1.512.619.221.723.227.334.136.3Ramlaרמלה

יהודים :10.817.219.521.024.629.831.3Thereofמזה: Jews

גו 17.230.042.058.590.8102.6118.0120.2Ramatימו Gan
. השרון i.l3.27.67.310.514.220.023.0Ramatרמת HaSharon

5.97.89.09.510.111.015.218.5Raananaרעננה

0.41.03.56.57.68.4Sedcrotקודרות
3.94.75.47.28.811.612.7Shefaramשפרעם

אביביפו 248.5335.0349.6359.7386.1392.1363.8357.6Telתל AvivYafo
יהודים :244.6330.0344.0357.0382.4385.8357.4350.6Thereofמזח: Jews

< The estimates between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census. 2 Ac
cording to the 1974 jurisdiction.

חוקנו ו1961) 1948) המפקדים שני בין האומדנים 1

.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם
ב1974. השיפוט תהום למי 2
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Internal migration פנימית הגירה

יישובים, ובין יישובים נתון יהודים של פנימית הגירה ב/14. לוח
ונפה מחוז לפי

Table ii/14■.  Internal migration of Jews within and between localities, by
district and subdistrict

District and subdistirct

יישוניס נין
Between localities

מאזן
Balance

יוצאים
Left

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
locality

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים

1965108,320128,824128,8241965

196697,41993,99393,9931966

196792,97578,12478,1241967

196894,13187,51587,5151968

1969128,553113,927113,9271969

197097,00999,87199,8711970

1971100,447103,425103,4251971

1972§100,42897,87797,8771972
197388,50799,02599,0251973

הכל סך _ 1974104,707116,314116,314


1974  TOTAL

ירושלים 14,6808,0986,7181,380Jerusalemמחוז District

הצפון 11,11610,09714,8654,768Northernמחוז District

צפת 4031,5422,9561,414Zefatנ8ת SubDistrict

בנרת 7141,2901,608318Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 5,3234,0955,8711,776Yizreelנפת SubDistrict

עבו 4,6763,1704,4301,260Akkoנפת SubDistrict

חיפה ימחוז 14,71615,67176,279608Haifa District

חיפה 2,84012,111729Haifa!13,148נפת SubDistrict

חדרה 1,5682,8314,1681,337Haderaנפת SubDistrict

המרכז 21,12227,67020,12S7,542Centralמחוז District

השרון נפת ,5,5234,9805,101121Sharon SubDistrict

תקוה פתח 7,7059,9976,2603,737Petahנפת Tiqwa SubDistirct

רמלה 3,1693,1223,961839Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 4,7259,5714,8064,765Rehovotנפת SubDistrict

אביב הל 23,97738,40436,6491,755Telמחוז A viv District

הדרום 19,08015,13415,012122Southernמחוז District

אשקלון 6,2475,8165,205611Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 12,8339,3189,307489Bc'erנפת Sheva SubDistrict

ידוע 161,2401לא 6,6635,423Not known

population 38



יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית הגירה  ב/14. לוח
(המשך) ונפה מחוז לפי

Table ii/14.  Internal migration of Jews within and between localities, by
distirct and subdistrict(cont. )

District and subdistirct

יישובים נין
Between localities

מאזן
Balance

יוצאים
Left

נכנסים
Entered

בתוך
היישוב

Within the
locality

Rates2 שיעורים*
196347.756.856.8


1965

196641.940.540.5


1966

196739.333.133.1


1967

196839.136.336.3


1968

196952.246.246.2


1969

197038.439.539.51970

197138.739.839.81971

1972§37.536.536.51972

197331.735.535.51973

הכל סך  197436.640.640.6


1974  TOTAL

ירושלים 52.629.024.14.9Jerusalemמהוז District

הצפון 40.436.754.017.3Northernמחוז District

צפת 7.3.2S153.925.8Zefatנפת SubDistirct

כנרת 17.732.039.87.8Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 53.241.058.717.7Yizreelנפת SubDistrict

עכו 58.439.655.315.7Akkoנפת SubDistirct

חיפה 34.336.537.91.4Haifaמחוז District

חיפה 37.937.034.92.1Haifaנפת SubDistrict

חדרה 19.034.350.516.2Haderaנפת SubDistrict

המרכז 36.447.734.7מחוז '13.0Central District

השרון 44.540.141.11.0Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 36.447.229.517.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 36.936.346.19.8Raarlaנפת SubDistrict

רחובות 29.960.630.430.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 25.641.039.11.9Telמחוז Ariv District

הדרום 53.542.442.10.3Southernמהוז District

אשקלון 36.934.330.73.6Ashqelonנפח SubDistrict

שנע באר 68.549.752.32.6Beerנ5ת Sheva SubDistirct

See explanation in introduction.
Per 1,000of the average population.

במבוא. הסבר ראה 1

הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 ג
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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 1974

כולל Grandסך totalיהודיםJewsNonJews לאיהידים

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זברים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

vr
Males

נקבות
Females

גיל קבוצת
Age group

andאלפים sThou s

total הכל 3,409.01,709.31,699.72,890.31,445.61,444.7518.7263.7255.0סך

091.747.244.569.735.833.922.011.410.6

14340.0174.2165.8260.4133.4127.079.640.838.8

59360.3185.0175.3277.1141.8135.383.243.240.0

1014329.7169.1160.6257.6132.0125.672.137.135.0

1519320.3164.4155.9265.2135.8129.455.128.626.5

2024324.8164.3160.5282.0142.6139.442.821.721.1

2529282.5142.9139.6250.7126.7124.031.816.215.6

3034185.292.892.4156.978.478.528.314.413.9

3539172.484.987.5149.473.376.123.011.611.4

4044164.579.285.3145.970.175.818.69.19.5

4549158.473.784.7143.566.676.914.97.17.8

5054161.878.783.1149.873.076.812.05.76.3

5559120.457.762.7112.354.058.38.13.74.4

6064142.469.173.3134.465.269.28.03.94.1

6569107.254.852.4100.651.848.86.63.03.6

707475.236.838.469.734.135.65.52.72.8

757941.019.521.537.718.019.73.31.51.8

80+31.215.016.227.413.014.43.82.01.8

ממוצע 28.928.529.430.329.930.820.920.521.4גיל
Average age
חציוני 24.423.524.625.625.126.215.214.915.5גיל
Median age

centagesPerםאחוזי

total הכל O100.0100.0100.0100.0.100.0100.0100.0100.0100סך

01432.933.732.129.930.729.249.550.248.8

152927.227.626.827.628.027.225.025.324.7

304415.315.015.615.715.315.913.513.313.7

456417.116.317.918.717.919.58.37.78.9

65 +7.57.47.68.18.18.23.73.53.9
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נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל אוכלוסייה, קבוצת לגי אוכלוסייה,  ב/16. לוח
Table ii/16.  Population, by population group, age and number of males per

1,000 females
Endof year; thousands אלפים שבה; סוף

יחסגילניל
הבל סך
Total04591014152930^*4456465+ממוצע

Average
הגיוני
Median

מינים
Ratio of

ageagesexes

Jewsםיהוד

8 XI 1948716.786.957.660.5188.3186.0107.128.228.927.11,069
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
19511,404.4193.4136.2107.0351.0318.8239.158.928.226.51,038
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
19692,506.7265.6244.2250.4661.4414.7495.5174.930.024.61,012
19702,582.0276.8247.6251.6694.5418.8505.9186.830.124.71,011
19712,662.0291.5253.9252.2727.2422.4515.7199.130.124.91,009
19722,749.3306.4260.1253.8757.2433.2527.6211.030.225.31,007
19732,834.2319.1269.3256.1783.7443.8537.2225.030.325.51,003
19742,890.3330.1277.1257.6797.9452.2540.0235.430.325.61,001

JewsNonלאיהודים

1955198.637.226.926.650.325.121.710.823.017.01,049
1956204.938.227.927.852.526.321.810.422.917.6,054
1957213.239.630.027.655.927.822.210.122.817.0,048
1958221.540.932.927.157.628.423.910.723.016.9,048
1959229.843.035.925.660.424.424.810.723.316.9,050
1960239.245.836.526.762.731.924.810.821.916.8,051
1961252.552.239.327.665.233.324.710.221.816.3,047
1962262.955.141.129.567.035.524.7I 0.021.615.6,048
1963274.557.643.532.268.635.725.411.521.515.8,049
1964286.461.245.835.569.137.225.911.721.315.2,049
1965299.364.048.637.172.238.825.812.821.115.0,051
1966312.567.051.538.974.242.026.312.721.115.0,051
1967392.780.365.149.593.454.034.316.121.115.2,053
1968406.382.068.052.096.955.335.117.021.315.1,052
1969422.783.872.354.6101.756.636.517.221.215.1,049
1970440.186.075.157.7106.659.737.817.221.115.1,046
1971458.789.477.761.3112.262.239.016.921.015.1,042
1972477.393.479.364.9117.464.540.717.121.015.1,040
1973497.697.881.267.9123.766.941.518.620.915.2,037
1974518.7101.683.272.1129.769.943.019.220.915.2,034

41אוכלוסייה



קבוצת הנחה, לפי ,19781993 לשנים אוכלוסייה תחזית  ב/17. לוח
וגיל לידה יבשת אוכלוסייה,

Table ii/17.  Projection of the population for the years 19781993, by
assumption, population group, continent of birth and age

Thousands אלפים

לשנה עולים לשנה25,000 טולים 50,00c
25,000 immigrants a yeargrants a year50,000 immi

JewsיםיהודJewsיםיהוד

כולל לאילידיילידיסך כוללי לאילידיילידיסך
יחוריםאירופהאמיהילידייהודיםאירופהאסיהילידי

Grand
total

הבל NonGrandאמריקהאפריקהישראלסך י

total
הכל Nonאמריקהאפריקהישראלסך

TotalIsraelBorn inBorn inJewsTotalIsraelBorn inBorn inJews
bornAsiaEuropebornAsiaEurope

AfricaAmericaAfricaAmerica

גיל קבוצת
Age groups

1978

הכל .3,748.93,143.51,689.2664.7789.6605.3סך 3,874.53,269.2. 1,696.3664.790S. 2605.3
TOTAL
0141,252.6957.2906.112.938.2295.41,284.4.988.9.913.212.962.9295.4
1529968.9. 810.7567.9143.9. 98.9158.21,003.9845.7567.9143.9133.9158.2
3044614.5533.5155.6232.8145.281.0623.5551.5155.6232.8163.281.0
45^4603.1552.948.9201.3302.750.3630.5580.348.9201.3330.150.3
65+309.7289.310.773.9 .204.720.4323.2302.810.773.9218.220.4

1983

הכל 4,207.43,473.02,027.1651.0794.8734.54,465.33,730.82,056.8651.01,023.0734.5סך
TOTAL
0141,430.11,077.21,029.38.339.6353.01,500.51,147.51,058.98.380.3353.0
15291,024.4 824.7633.790.5100.5199.71,091.2891.6633.790.5167.4199.7
3044753.1656.1272.9233.4149.797.1791.7694.7272.9233.4188.397.1
4565654.7591.379.7232.0279.663.3708.4645.179.7232.0333.363.3
65+345.1323.711.586.9225.321.4373.5352.111.586.9253.721.4

1988

הכל 4,677.73,790.62,369.0632.0789.6887.15,072.84,185.72,435.4632.01,118.3887.1סך
TOTAL
0141,575.11,155.41,109.37.538.5419.81,689.61,269.81,175.77.586.7419.8
15291,138.8895.0734.756.3104.0243.81,229.6985.8734.756.3194.8243.8
3044891.7769.9398.9207.5163.5121.8958.9837.0398.9207.5230.7121.8
4564682.5604.9111.2257.0236.777.5760.7683.2111.2257.0315.077.5
65 +289.6365.614.9103.7246.824.1433.9409.814.9103.7291.224.1

31 99

הכל 5,708.64,645.52,835.9608.11,201.51,063.2[5,173.44,110.32,721.2608.1781.1,063.2סך
TOTAL

0141,702.41,210.61,164.67.538.5491.81,858.51,366.71,272.57.586.7491.8
15291,298.81,006.7864.236.3106.3292.11,418.31,126.2871.036.3218.9292.1
3044956.9801.0509.5151.7139.7155.91,054.5898.6509.5151.7237.3155.9
4564785.9691.9159.3288.9243.794.0887.0793.0159.3288.9344.994.0
65+429.4400.023.6123.7252.829.4490.4461.023.6123.7313.829.4

population 42



ודת עלייה תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/18. לוח

Table ii/ ו 8.  Population, by population group, continent of bitrh, peirod of
immigration and religion

שנה Endסוף of year

לידה, יבשת
ודת עלייה תקופת

8X1
1948

195119541960196419721973Continent ofbirth, peirod
of immigration and religion

GRAND TOTAL

JEWS  TOTAL

ISRAEL BORN  TOTAL

Father born: Israel
AsiaAfirca
EuropeAmerica

BORNABROAD  TOTAL

Asia  total
Immigrated up to 1960

. 19611964
1965+ 1

Afirca  total
Immigrated up to 1960

19611964
1965 + 1

EuropeAmerica  total

Immigrated up to 1960
.19611964
19651971
1972+

Potential immigrants

NONJEWS . TOTAL

Moslems
Christians
Druzes and others

Thousands

3,409.0 3,331.8 2,525.6 2,150.4

2,890.3 2,834.2 2,239.2 1,911.2

1,425.6 1,365.3 881.5 715.9

279.4 258.0 132.8
675.0 646.9 381.3
471.2 460.4 367.4

1,464.8 1,468.9 1,357.7 1,195.3

314.8 318.7 308.9 299.8
260.3 264.2 289.7 299.8
17.3 17.5 19.2 
37.2 37.0  

355.7 359.4 334.2 226.9
201.6 204.1 220.6 226.9
104.4 105.6 113.6 
49.7 49.7  

794.3 790.8 714.6 668.6

521.6 536.0 626.2 668.6
74.4 76.0 88.4 
73.6 75.8  
108.6 84.1  
16.1 18.9 . .  

518.7 497.6 286.4 239.2

392.5 374.7 202.3 166.3
84.5 62.8 55.5 49.6
41.6 40.2 28.6 23.3

אלפים
כולל 872.71,577.81,717.8סך

הכל סך  716.71,404.41,526.0יהודים

 ישראל 253.7357.7478.9ילידי
הכל סך

ישראל יליד: האב
אסיהאפריקה

אירופהאמריקד

 חו"ל 463.01,046.71,047.1ילידי
הכל סך

הכל סך  57.8288.8290.6אפיה
1960 עד 57.8288.8290.6עלו

19611964
י 1965 +



הכל סך  12.298.8120.0אפריקה
1960 עד 12.298.8120.0עלו

16911964
1 1965 +



 ירופהאמריקה 393.0659.1636.5א
הכל סך
1960 עד 393.0659.1636.5עלו

19611964
19651971

1972 +
בכות עולים

 156.0173.4191.8לאיהודים
הכל סך
118.9131.8מוסלמים
39.042.0נוצרים

ואחרים 15.518.0דרוזים

ntageםאהוזי sPerce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
82.189.088.888.988.785.184.8Jewsיהודים

17.911.011.2U.I11.314.915.2NonJewsלאיהודים
הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים  TOTAL
ישראל 35.425.531.437.439.448.249.3Israelילידי born  total

הכל סך
ישראל יליד: 6.09.19.7Fatherהאב born: Israel

17.022.823.3AsiaAfricaאסיהאפריקה
16.416.316.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

9.827.626.927.628.723.923.2AsiaAfricaאסיהאפריקה
54.846.941.735.031.927.9אירופהאמריקה .27.5EuropeAmerica

1 Incl. potential immigrants. בכוח. עולים כולל 1
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וגיל מין עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה  ב/19. לוח

31 xii 1974

אלפים

ישראל iאסיהילידיbornIsraelילידי n AsiaBorn

כולל סך
Grand
Total

Father born in יליד gratedImmiעלוהאב

גיל קבוצת
Age groupהכל סך

Totalישראל
אסיה
אפריקה

אירופה
אמריקה

הכל סך
Total

עד
Up to

19481955
1 1965+

IsraelAsiaEurope194719541964
AfricaAmerica

total הכל סך
0

2,890.31,425.6279.4675.0471.2314.839.736.9 201.037.2
69.769.423.131.514.80.0 0.0

14260.4251.672.4125.953.30.4 0.4

59277.1257.458.0147.551.92.6 2.6
1014257.6217.736.6127.453.75.51.5 4.0

1519265.2200.125.0110.264.98.94.2 4.7
2024282.0183.718.082.982.817.85.6 7.15.2
2529250.784.611.217.356.140.80.55.3 31.13.9

3034156.950.87.29.634.037.41.74.2 29.12.5
3539149.440.56.48.325.834.72.83.0 26.72.1

4044145.923.65.55.412.735.35.02.3 26.11.9
45^(9143.517.34.63.49.330.75.12.6 20.92.1

5054149.810.03.62.24.225.65.22.2 16.12.0
5559112.34.41.81.01.618.54.21.5 11.51.4
6064134.45.12.11.02.019.05.11.4 11.11.5

6569100.63.71.60.51.614.13.71.1 8.11.1

707469.72.71.10.41.211.82.90.9 7.00.9

757937.71.60.60.20.86.11.80.6 3.20.5
80+27.41.40.60.30.55.61.70.5 3.00.4

חציוני 25.613.08.611.219.841.354.631.8גיל 48.226.9

Median age

זכו יםמזה:

total הכל סך
0

1,445.6727.8142.6345.1240.1157.120.318.2 100.618.0
35.835.611.916.27.50.0 0.0

i\133.4128.837.264.127.50.2 0.2
59141.8131.829.875.326.71.3 1.3

1014132.0111.618.865.427.42.80.8 2.0
1519135.8102.912.956.733.34.62.2 2.4

2024142.693.79.142.841.89.33.0 3.62.6
2529126.743.25.68.429.220.80.22.8 16.01.8

303478.425.93.84.817.319.10.72.2 15.11.1

353973.320.53.44.312.817.31.51.3 13.61.0
404470.111.52.52.76.317.42.60.9 13.00.9

45^*966.68.32.31.64.415.12.61.2 10.41.0

505473.05.11.81.22.212.72.71.1 7.91.0

555954.02.10.80.50.88.92.00.7 5.40.7
606465.22.31.00.50.98.92.50.6 5.10.7

656951.81.80.80.20.87.22.10.5 4.10.5

707434.11.30.50.20.65.71.50.4 3.40.4

757918.00.70.20.10.33.11.00.3 1.60.2

80 +13.00.70.20.10.32.70.90.2 1.40.2

חציוני 25.113.08.511.219.740.954.730.5גיל 40.825.9

Median age

בכוח. עולים כולל 1
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Table ii/19.  Jewish population, by continent of birth, period of immigration, sex
and age

31 xii 1974

Thousands

Boar inEuropeAmerica אירופ~א8ריקה ילידי Bom in Africa אפריקה ילידי
Immigrated עלו
a_ S
.S5 S

as I
1972+

1965
1971

1961
1964

1955
1960

1948
1954

עד
Up to
1947

Immigrated

הבל סך
Total 1 1965 + 1961

1964

עלו

1955
1960

עד
Up to
1954

הבל 0ך
Total

355.7102.299.4104.449.7794.3204.7245.171.874.473.6108.616.1
0.00.00.30.20.1
0.50.57.90.86.20.8
3.13.114.04.87.91.3
16.00.110.35.618.30.03.15.18.81.4
30.76.018.16.625.43.95.15.49.12.0
46.24.618.016.47.234.31.38.26.56.49.12.8
49.316.014.413.25.775.90.532.812.18.38.911.32.1
39.112.812.610.03.729 61.09.83.14.14.66.00.9
34.214.011.16.42.740.03.615.03.94.64.37.90.7
32.515.1876.12.754.511.923.33.24.34.07.00.7
26.611.77.05.32.568.920.426.24.65.74.66.90.5
23.29.06.25.42.591.128.334.78.07.55.56.70.5
17.26.15.14.02.072.227.823.86.65.24.04.40.4
15.05.24.23.71.995.344.226.17.37.24.75.40.4
10.33.83.02.21.372.631.120.55.55.94.14.80.6
7.12.41.72.11.048.119.615.03.03.63.23.40.4
2.81.00.80.60.427.310.09.61.61.91.82.00.3
1.90.50.50.60.318.66.37.00.81.41.41.50.2

24.4 31.5 36.0 46.2 46.9 52.0 60.9 51.6 26.5 27.6 34.4 41.2 34.0

ales: Mereof
176.253.648.750.623.3384.5103.0118.134.335.534.052.S7.1
0.0__0.00.2_0.10.0
0.30.34.10.43.30.4
1.61.67.12.54.00.6
8.2_0.05.32.99.30.01.52.64.50.7
15.63.09.33.312.81.92.62.74.70.9
23.52.49.28.53.416.1_0.64.13.33.04.20.9
24.88.27.36.72.637.90.317.06.24.23.75.41.0
19.46.66.44.81.614.10.54.81.42.02.03.00.5
16.77.65.42.61.218.81.87.21.62.12.03.80.3
15.68.13.92.51.125.55.810.41.42.01.93.60.3
12.86.23.22.21.130.310.010.91.62.42.03.20.3
11.44.93.02.31.143.715.216.23.33.32.43.10.2
8.53.22.51.90.934.513.311.43.22.51.92.00.1
7.32.62.11.70.946.721.013.63.93.62.22.30.1
4.91.91.41.10.637.916.310.93.23.11.92.20.4
3.31.20.81.00.423.810.37.21.61.71.41.50.2
1.40.50.30.40.212.85.24.40.70.70.80.90.1
0.80.20.20.30.18.93.33.50.20.50.60.70.1

30.0 30.0 35.4 45.0 46.5 52.7 61.1 52.0 25.3 26.5 33.7 41.3 33.5

< Incl. potential immigrants.
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וגיל מין דת, לפי לאיהודיס,  ב/20. לוח
Table ii/20.  NonJews, by religion, sex and age

31 xii 1974

Thereof: males מזה:זכרים

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

Total הכל סך

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

בוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

ndsThousאלפים a

הכל 518.7392584.541.6263.7200.941.221.6סך

TOTAL
022.018.3 '2 j1.611.49.41.10.8

1479.665.38.26.1' 40.833.54.13.1

5983.266.710.16.443.234.65.33.3

1014'72.156.49.95.837.129.05.13.1

151955.141.78.74.628.621.74.52.5

202442.831.47.63.821.715.93.81.9

252931.823.16.42.316.211.93.11.2

303428.320.65.52.214.410.62.61.2

353923.015.95.11.911.68.32.31.0

4044. 18.6 ■12.54.51.69.16.22.10.8

454914.99.84.01.27.14.81.80.6

505412.07.73.21.15.73.71.40.6

55598.15.51.90.73.72.50.80.3

60648.05.02.40.73.92.51.10.3

65696.64.21.80.63.01.90.80.3

70745.53.61.50.42.71.90.60.2

75+7.14.81.70.6 3.52.40.70.4

ממוצע .20.919.626.821.5גיל 20.519.425.521.6
Average age
חציוני 15.214.022.115.814.913.920.615.8גיל

Median age

1geאחוזים sPercent

הכל 100.0100.0100.0100סך 0100 0100 0100.0100.0

TOTAL
01449.552.735.948.050.253.037.948.0

152925.024.526.925.625.324.727.825.9

304413.512.517.913.713.312.517.013.5

45648.37.113.58.87.76.712 38.5

65+3.73.25.83.93.53.15.04.1
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Census of population and housing 1972 1972 והדיור האוכלוסין מ3קד

וגיל אוכלוסייה קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/21. לוח
Table ii/21 . Population, by population group and age

20 v 1972

האוכלוסייה כל
Total populationיהודיםJewsלאיהודיםNonJews

y7 j

Ageמוחלטים מכפרים
Absolute
numbers

אחוזים
Percentages

מוחלטים מספרים
Absolute
numbers

אחוזים
Percentages

מוחלטים מספרים
Absolute
numbers

אחוזיט
Percentages

הכל סך
TOTAL

3,147,683100.02,686,701100.0460,982100.0

04379,56212.1289,63710.889,92519.5

59330,63610.5251,998.. 9.478,63817.1

1014317,16010.1254,6469.562,51413.6 '

1519322,54710.2274.97910.247,56810.3

2024301,5989.6267,42110.034,1777.4 1
2529222,0987.1191,2717.130,8276.7

3034165,1705.2140,9975.224,1735.2

3539167,1925.3146,5205.520,6724.5

4044158,0985.0140,9695.217,1293.7

4549159,6535.1146,3425.413,3112;9

5054137,9954.4128,1074.89,8882.1

5559130,6284.1123,1204.67,5081.6

6064130,8474.2122,8914.6' 7,9561.7

656993,7683.087,9333.35,835;■ 1.3

707466,4712.161,3282.35,1431.1

757934,8191.132,4941.22,3250.5

80 +29,4410.926,0481.03,3930.7

0141,027,35832.6796,28129.6231,07750.1

1529846,24326.9733,67127.3112,57224.4

3044490,46015.6428,48615.961,97413.4

4564559,12317.8520,46019.438,6638.4

65+224,4997.1207,8037.716,6963.6

ממוצע גיל
Average age

28.4X29.8X20.4X

חציוני גיל
Median age

23.6X25.1X14.9X
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ומצב מיו גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 15 בגיל אוכלוסייה  ב/22. לוח
משפחתי

20 v ו 972

Males

הרווקים אחוז
cv/ single

אלמנים
Widowers

גרושים
Divorced

נשואים
Married

רווקים
Single

הנל סך
Total

Age גיל

האוכלוסי יהכל

הכל 1,052,093337,971679,3029,22425,59632.1סך
TOTAL

1519166,382164,0292,0924022198.6
2024153,003116,10236,47128914175.9
2529111,20130,63679,69276410927.6
303482,1217,61073,5937971219.3
353982,1774,63076,4089172225.6
404475,6213,51770,8059273724.7
454974,7372,86670,1561,0506653.8
505468,9582,30864,4531,0261,1713.3
555962,3161,83957,8208971,7603.0
606465,0391,75759,0951,0293,1582.7
656948,4461,23142,4227354,0582.5
707432,17178326,1874094,7922.4
757916,86332712,5402263,7701.9
80+13,0583367,5681185,0362.6

1529430,586310,767118,2551,09347172.2
3044239,91915,757220,8062,6417156.6
4564271,0508,77.251,5244,0026,7543.2
65+110,5382,67788,7171,48817,6562.4

יהודים מזה:

הכל 936,445294,746609,7238,86123,11531.5סך
TOTAL

1519141,567140,0031,3303220298.9
2024135,759104,32931,05825212076.8
252995,65626,33168,5277039527.5
303469,5946,45562,2827491089.3
353971,7634,09866,5908S01955.7
404467,3363,19162,9258913294.7
45^t968,3002,63964,0331,0206083.9
505464,2842,12460,0881,0051,0673.3
555958,6581,66454,5008761,6182.8
606461,4311,57055,9651,0062,8902.6
656945,3401,09139,8557213,6732.4
707429,69669024,2863984,3222.3
757915,613297!1,6382183,4601.9
80+11,4482646,6461104,4282.3

1529372,982270,663100,91593741772.6
3044208,69313,744191,7972,5206326.6
4564252,6737,997234,5863,9076,1833.2
65 +102,0972,34282,4251,44715,8832.3
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Table ii/22.  Population aged 15 and over, by population group, age, sex and
marital status

20 v 1972

ל1,000 O'V/
נקבות

Males per 1,000
females

Females

הרווקות nrm
Va single

אלמנות
Widows

גרושות
Divorced

נשואות
Married

נקבות

רווקות
Single

הכל סך
Total

Total population

985 23.4 121,494 19,058 678,206 249,474 1,068,232

156,165142,63113,12712528291.31,065
148,59567,86379,3411,03435745.71,030
110,89717,52991,0671,70859315.81,003
83,0495,57274,7811,8228746.7989
85,0153,20977,9202,1501,7363.8967
82,4772,38974,5022,2653,3212.9917
84,9161,91974,7682,3125,9172.3880
69,0371,62256,6761,9598,7802.3999
68,3121,50951,8261,83113,1462.2912
65,8081,80142,5941,75719,6562.7988
45,3221,37223,3241,13019,4963.01,069
34,3001,03212,21363220,4233.0938
17,9565554,29322612,8823.1939
16,3834711,77410714,0312.9797

415,657228,023183,5352,8671,23254.91,036
250,54111,170227,2036,2375,9314.5958
288,0736,851225,8647,85947,4992.4941

113,9613,43041,6042,09566,8321.0970

: JewsThereof

953,975218,810607,67018,219109,27622.9982

133,412124,5138,58510121393.31,061
131,66262,05168,35096929247.11,031
95,61515,14378,3831,60048915.81,000
71,4034,41864,5601,7286976.2975
74,7572,43468,8362,0641,4233.3960
73,6331,81266,9952,1702,6562.5914
78,0421,52769,2132,2225,0802.0875
63,8231,36452,9121,8907,6572.11,007
64,4621,28849,4331,78611,9552.0910
61,4601,49640,6581,69017,6162.41,000
42,5931,12522,3851,08817,9952.61,064
31,632S4711,61960018,5662.7939
16,8814554,11421612,0962.7925
14,6003371,6279512,5412.3784

360,689201,707155,3182,67099455.91,034
219,7938,664200,3915,9624,7763.9949
267,7875,675212,2167,58842,3082.1944
105,7062,76439,7451,99961,1982.6966
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דת, עלייה, תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,
משפחתי ומצב מין

20 v ו 972

 ב/23. לוח

לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת
עלייה ותקופת

כל
האוכלוסייד
Total

population

15 + Malesזכרים3ני
כולל סך
Aged 15 +
grand
total

הבל סך
Total

רווקים
Single

נשואים
Married

גרושים■
Divorced

אלמנים
Widowers

אחוז
הרווקים
yo single

כולל 3,147,6332,120,3251,052,093337,971679,3029,22425,59632.1סך

הכל סך  2,686,7011,890,420936,445294,746609,7238,86123,11531.5יהודים

ישראל 278,103176,52598,9371,5531,08863.5■1,272,333545,723ילידי

ישראל יליד: 225,84680,88241,44118,47022,19438539244.6אב
339,792137,71269,87352,63416,76527919575.3אסיה

269,04958,05329,84926,7232,970768089.5אפריקה
437,646269,076136,94078,69857,00881342157.5אירופהאמריקה

אסיה .316,129304,734151,83428,687117,722ילידי 1,2724,153 .18.9

1947 עד 39,25939,25920,10079218,2632937523.9עלו
19481954206,138206,138102,81916,97382,4318182,59716.5
1955196019,93219,3739,3683,1675,8865326233.8
1961196417,31714,6357,1772,7884,1853317138.8
1965+33,48325,329!2,3704,9676,9577537140.2

אפריקח 348,850317,968157,44346,833106,2941,2545,06729.7ילידי

1947 עד 7,2347,2343,8581753,5326388עלו .4.5
19481954100,562100,56252,3397,66143,1485439S714.6
1955196096,61795,55246,85416,15629,52829487634.5
19611964100,76881,69739,00716,42421,64223370842.1

1965+43,66932,92315,3906,4178,44412140841.7

אירופהאמריקה 749,389721,995349,06042,701286,7704,78214,80712.2ילידי

1947 עד 227,817227,817114,3353,422103,5601,7215,6323.0עלו
19481954258,545258,545124,16410,722106,8531,5825,0078.6
1955196078,29877,14536,5109,39325,5474111,15925.7
1961196476,06071,31933,9527,74024,5223561,33422.8

1965 +108,66987,16940,09911,42426,2887121,67528.5

לידה יבשת לפי חו"ל ילידי
יבשת לפי ישראל, וילידי

האב לידת

655,921442,446221,70781,321134,4871,5514,34836.7אסיה
617,899376,021187,29773,556109,2641,3303,14739.3אפריקה

1,187,035991,071486,000121,399343,7785,59515,22S25.0אירופהאמריקה

הכל סך  460,982229,905115,64843,22569,5793632,48137.4לאיהודימ

351,962166,65784,25930,62851,7272481,65636.3מוסלמים
72,13144,59521,7559,15812,0037551942.1נוצרים

ואחרים 36,88918,6539,6343,4395,8494030635.7דרוזים
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Table ii/23.  Population, by population group, continent of birth, peirod of
immigration, religion, sex and marital status

20 v 1972

Femalesנקבות

Population group, continent of
birth and period of immigration הכל 0ך

Total
רווקות
Single

נשואות
Married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

tins
הרווקות
"/, single

1,068,232249,474678,20619,058121,49423.4GRAND TOTAL

953,975218,810607,67018,219109,27622.9JEWS  TOTAL

267,620138,817120,3553,3645,08451.9Israel born

39,441
67,839
28,204
132,136

14,402
42,879
21,570
59,966

22,404
23,564
6,173
68,214

742
657
178

1,787

1,893
739
283

2,169

36.5
63.2
76.5
45.4

Father born in Israel
Asia
Africa
EuropeAmerica

152,90017,544110,9372,49021,92911.5Born in Asia

19,159
103,319
10,005
7,458

 12,959

549
9,656
2,198
1,773
3,368

13,906
78,085
6,432
4,746
7,768

527
1,616
127
87
133

4,177
13,962
1,248
852

1,690

2.9
9.3

22.0
23.8
26.0

Immigrated up to 1947
19481954
19551960
19611964
1965 +

160,52031,469106,7413,06619,24419.6Born in A/rica

3,376
48,223
48,698
42,690
17,533

108
3,841

11,008
11 ,424
5,088

2,562
37,782
31,506
25,193
9,698

135

998
771
769
393

571
5,602
5,413
5,304
2,354

3.2
8.0
22.6
26.8
29.0

Immigrated up to 1947
19481954
19551960
19611964
1965+

372,93530,980269,6379,29963,0198.3Born in EuropeAmerica

113,482
134,381
40,635
37,367
47,070

2,908
6,179
6,482
5,206
10,205

83,719
102,781
28,053
26,197
28,887

3,390
2,803
846
800

1,460

23,465
22,618
5,254
5,164
6,518

2.6
4.6
16.0
13.9
21.7

Immigrated up to 1947
19481954
19551961
19611964
1965 +

Born abroad, by continent ofbirth
and Israel born by continent
of father's birth

220,739
188,724
505,071

60,423
53,039
90,946

134,501
112,914
337,851

3,147
3,244
11,086

22,668
19,527
65,188

27.4
28.1
18.0

Asia
Africa
EuropeAmerica

114,25730,66470,53683912,21824.8NONJEWS  TOTAL

82,398
22,840
9,019

20,536
7,836
2,292

52,498
12,232
5,806

621
144
74

8,743
2,628
847

24.9
34.3
25.4

Moslems
Christians
Druzes and others
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וגיל לידה ארץ לפי יהודים,  ב/24. לוח

20 v 1972

האב) לידת ארץ ישראל (לילידי לידה ארץ
בולל סך

ישראליליו 1eי 1bor rIsr a

Grand
totalהכל +01415293044456465סך

כולל 2,686,7011,272,333726,610407,97498,42831,3028,019סך

הכל סך  655,921339,792202,080112,94518,4565,338973אסיה

טורקיה 89,08139,60021,35014,5582,712803177מזה:

ולבנון 35,32218,7588,8987,1771,982545156סוריה

239,313125,05081,83137,9784,055974212עירק

תימן ודרום 154,93497,23650,35938,1116,6021,943221הימן

97,11744,80528,77112,2352,631989179אירן

ופקיסטן 26,9788,5997,4681,06148166הודו

הנל סך  617,899269,049210,99654,5471,9191,094493אפריקה

וטנג'יר מרוקו 379,123153,990129,68822,330876738358מזה:

וטוניסיה 101,64446,41735,64010,43915812060אלג'יריה

69,14939,28826,35412,7221633613לוב

וסודן 61,24527,51017,9848,61467218456מצרים

הכל סך  1,133,409425,478159,331192,14657,28113,4903,230אירופה

בריה"מ 166,82264,50913,28222,89719,0577,6491,624מזה:

360,432150,95642,57480,40024,1463,307529פולין

282,59377,92046,91627,5262,336717425רומניה

ויוון 71,24829,15213,79611,8752,724537220בולגריה

ואוסטריה 95,69342,28613,91322,4915,370385127גרמניה

45,36319,8077,10911,3901,14411846צ'כוסלובקיה

50,03320,8099,3549.6631,298362132הונגריה

ואוקיאניה 53,62612,1689,2392,45733410533אמריקה

ישראל יליד אב ישראל 225,846225,846144,96445,87920,43811,2753,290ילידי
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Table ii/24.  Jews, by country of birth and age

20 v 1972

abroadBornחולילידי
Country of birth (for Israel born 

father's country of birth(
הכל +01415293044456465סך

1,414,36869,671325,697330,058489,158199,784GRAND TOTAL

316,12911,39581,701103,56084,57034,903Asia  total

49,4811,76710,02914,50216,2906,893Thereof: Turkey

16,5649513,0225,6095,0181,964Syria and Lebanon

114,26337630,54141,31328,70613,327Iraq

57,69816910,69920,73119,1796,920Yemen and Southern Yemen

52,3124,60717,78314,99310,509'4,420Iran

18,3793,2946,5724,5133,176824India and Pakistan

348,85030,882128,64195,72973,30820,290Africa  total

225,13325,72289,62456,95041,64411,193Thereof: Morocco and Tangier

55,2273,38919,03116,68212,1393,986Algeria and Tunisia

29,8615098,31410,7067,8342,498Libya

33,7353019,96710,03910,9172,511Egypt and Sudan

707,93117,865100,434120,033326,051143,548Europe  total

102,3136,45918,51812,36038,52426,452Thereof: U.S.S.R.

209,47666416,57125,649122,01444,578Poland

204,6734,33833,14643,87083,86739,452 .Rumania

42,096844,88010,41817,657.9,057Bulgaria and Greece

53,4074779,1396,83125,87711,083Germany and Austria

25,556792,6904,07415,1093,604Czechoslovakia

29,224563,5615,96513,5286,114Hungary

41,4589,52914,92110,7365,2291,043America and Oceania


Israel born  father born in Israel
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Families and children וילדים משפחות

אוכלוסייה וקבוצת משפחה גודל לפי משפחות,  ב/25. לוח

Table ii/25.  Families, by size of family and population group

במשפחה 1974Persons"1195719602196531970197119721973נפשות in family

Aמשפחותכל 11fam i 1i e

Thousandsאלפים

הכל 474.9549.0653.9765.8787.9811.8843.0857.0TOTALסך |

r:אחוזים cent agesP>

הכל O100.0100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100.0100סך
1 17.99.810.712.412.412.312.712.51

218.817.819.621.922.122.021.321.82
320.718.819.117.817.217.717.917,43
423.423.621.819.118.918.418.718.64
511.912.011.211.111.811.712.112.25
66.46.55.86.36.16.26.16.46
7+10.911.511.811.411.511.711.211.17+

ממוצע משפחה Averageגודל size of family
בודדים 3.93.93.93.83.83.83.83.8Includingכולל single

בודדים כולל 4.24.24.24.2אינו :'4.24.24.24.2Not including single

Jewהודיםי s'

Thousandsאלפים

הכל 437.9505.7602.3695.2717.4738.4765.9782.9TOTALסך

Percentageאחוזים

הכל O100.0100.0100.0TOTAL.100.0100.0100.0100.0100סך
1 17.59.910.813.013.013.013.413.11

219.618.420.423.223.323.322.523.12
321.619.619.818.618.118.418.818.23
424.424.722.820.019.719.219.519.44
512.112.111.311.211.911.912.312.45
66.06.15.55.75.65.75.75.96
7 +8.89.29.48.38.48.57.87.97+

משפתו Averageממוצעגודל size of family
בודדים 3.83.83.83.53.63.63.53.6Includingכולל single

בודדים בולל 4.04.14.13.93.94.03.93.9Notאינו including single

' Excl. qibbuzim and institutions; as of 1958 including qibbuzim
but not institutions. 2 New weights; see introduction
to Chapter XII. 3 As of 1968, including East Jerusalem.
4 Excl. Bedouins.

כולל 1958 בשנת החל ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1

ראה חדש; שקלול 2 מוסדות. כולל לא קיבוצים,
ירושלים. מזרח כולל ב1988 התל 3 י"ב. לפרק מבוא

בדוים. כולל לו *
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עלייה ותקופת לידה יבשת משפחה, גודל לפי יהודיותה משפחות  ב/26. לווז
המשפחה יאש של

Table ii/26.  Jewish afmilies *, by size of afmily, head of afmily's continent
of birth and period of immigration

Average .1974 ממוצע

"I(אחוזים) במשפחה נפשות

לידה יבשת
r: an fi
*■ gPersons in family (percentages)§"£Continent of birth and

עלייה oותקופת S|period of immigration
1?f/f1234 ,■ 567+ ;§<s

a

המשפחות .,782.9100.013.123.118.219.4.5.9כל 12.47.93.6ALL FAMILIES
 ישראל 144.0100.014.215.121.125.4.5.7ילידי . 14.73.83.5Israel born  total

הכל סך
ישראל יליד 8.6'25.7100.012.515.618.324.5אב ' 15.6(4.9)3.6Father born in Israel

אסיהאפריקה יליד '32.4100.011.414.821.621.67.1אב ■15.18.43.8Father born in AsiaAfrica
אירופה יליד 85.9100.015.715.121.827.14.3אב ; 14.3(17)3.3Father born in Europe

America,אמריקה

אסיה .270.5100.07.913.313.817.710.7ילידי. 17.019.64.6Born in AsiaAfrica  total
אפריקהסה*כ

1960 עד 215.8100.07.812.913.517.811.3עלו: 17.918.84.6Immigrated: up to 1960
1961196432.9100.08.214.014.017.37.9 12.825.84.919611964
1965+21.8100.0(9.2)17.016.116.5(9.2) . 14.717.34.31965 +

אירופה 367.3100.016.533.420.218.42.4ילידי 8.01.12.8Born in EuropeAmerica 
■אמריקהסה*כ >■total

1960 עד 287.5100.016.733.719.218.62.3עלו: .8.21.32.8Immigrated : up to 1960
1961196430.8100.012.737.0'22.418.5'"(1.9) (6.8)(0.7)2.8,19611964
1965+49.0100.017.828.825. r165(3.1) 7.1(1.6)'2.81965 +

. Not including institutions. 2 Incl. single persons. בודדים. כולל 2 מוסדות. כולל אינו 1

יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת משפחה, גודל לפי 1 משפחות  ב/27. לוח
Table ii/27.  Families 1, by size of family, population group and type of locality

Average 1974 ממוצע

במשפחהו אחוזים)נפשות

אוכלוסייה 1$rzקבוצת
nj\

Persons in family (percentages)
I siPopulation group

יישוב andוצורת typeof locality
a

I1'234567 +P<S
a

הכל סך  :782.4100.013.123.118.219.45.9יהודים 12.47.93.6JEWS  TOTAL

ב * ה ס  ת ו י נ ו ר י 707.0100.011.923.718.619.95.8ע 12.37.83.6Urban  total
61.9100.015.823.315.715.08.2ירושלים 12.19.93.6Jerusalem

אביביפו 131.4100.017.727.418.018.94.0הל 9.74.33.1Tel AvivYafo
70.6100.012.327.819.821.44.2חיפה 11.0(3.5)3.2Haifa

עירוניים יישובים 443.1100.09.522.018.920.66.3יתר 13.49.33.8Other

הבל 75.4100.024.917.214.315.46.4כפריותסך 12.98.93.5Rural  total
(8.4)18.516.817.8(5.9)28.6100.0מושבים 15.417.24.5Moshavim
(4.3)34.7100.045.515.611.511.8קיבוצים 10.4(0.9)2.4Qibbuzim
(7.4)(19.8)(16.5)(19.0)(10.7)12.1100.0נפרים (14.0)4.0 (12.6)Villages

74.6100.06.28.69.49.411.8לאיהודיםנסה"כ 10.344.36.2NONJEWS3  TOTAL
36.1100.07.58.69.49.412.7עירוני 10.541.96.0Urban
38.5100.04.98.69.49.410.9כפרי 10.146.76.4Rural

12 See notes to talbe 11/26. 3 Excl. Bedouins. בדוים. בולל לא 3 ב/26. בלוח הערות ראה 21
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משפחה וגודל לידה יבשת גיל, אוגלוסייה, קבוצת לפי משפחות!  .28/3 לוח
Table ii/28.  Families *, by population group, age, continent of birth and size

of family

1974

p 8

S*

Persons in family (percentages) (אחוזים) במשפחה נפשות

6+ הכל סך
Total

המשפחות כל
(אלפים)

All families
)thousands)

גיל קבוצת
Age group

Jews  total הכל יהודיםסך
total 782.3100.013.123.118.219.412.413.83.6סךהבל

Up to 24 48.2100.031.122.423.910.43.98.32.7עד
2534173.8100.05.312.026.932.214.98.73.7
3544143.3100.03.14.79.125.127.130.95.0

4554156.2100.05.614.920.523.914.620.54.2
55 +260.8100.025.145.614.96.82.84.82.4

1borישראלילידי nIsrae

total הכל 143.5100.014.115.221.025.614.79.43.5סך

Up to 24 2.5(6.5)(3.6)30.6100.034.323.922.29.5עד
253455.6100.07.913.729.332.611.94.63.4
354431.7100.0(4.1)(5.0)10.130.631.518.74.5

16.033.119.615.44.1(9.2)(ל.6)455416.3100.0
55+9.3100.032.340.9(14.0)(6.5)(2.2)(4.1)2.2

cאסיהאפריקהילידי aaAfriin AsiBorn

total הכל 270.5100.07.913.313.817.717.030.34.6סך
Up to 24 3.7(17.0)(5.7)(16.0)30.2(17.9)(13.2)10.6100.0עד

253475.0100.0(2.5)9.221.330.920.4(15.7)4.2
354466.3100.0(2.1)3.96.213.624.749.55.8
455455.4100.04.78.710.514.317.144.75.5
55+63.2100.022.53).513.09.76.516.83.3

opeAקהאמריאירופהילידי mericai nE urBorn

total הכל 367.1100.016.533.320.318.38.03.62.8סך
Up to 24 2.1(2.9)(2.8)(7.0)(23.9)(21.1)7.1100.042.3עד

253443.1100.06.514.633.433.99.3(2.3)3.3
354444.9100.0(3.6)5.812.738.327.612.04.2
455483.9100.06.020.027.928.611.85.73.4
55+188.1100.025.650.615.65.81.5(0.9)2.1

ewהודיםלא sJN on

total הכל 74.2100.06.18.89.49.310.456.06.2סך

Up to 24 5.2(37.5)(7.8)(17.2)(23.4)(9.4)(4.7)6.4100.0עד
253423.5100.0(1.7)(7.212.314.916.247.75.6
354419.0100.0(1.6)(2.1)(3.2)(4.7)(9.5)78.98.1
455411.4100.0(2.6)(3.5)(3.5)(3.5)(7.0)79.98.0
55 +13.9100.023.024.5(11.5)(7.2)(5.8)28.04.0

1 Excl. living in institutions and Bedouins. 2 Incl. single. בודדים. כולל 2 ובדוים. מוסדות דיירי כולל אינו 1
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ומספר לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי במשפחות, 17 גיל עד ילדים  ב/29. לוח
במשפחה ילדים מספר ולפי משפחה ראש של לימוד שנות

Table ii/29.  Children up to age 17 in families by population group, continent of
birth and years of schooling of family head and number of children in family

1973

g c
Cl "' 2

במשפחה Mילדים t
יבשת אוכלוסייה, Childrenקבוצת in familyno >>IIIPopulation group. continent
של לימוד ושנוח Totalofלידה birth and years of schooling

המשפחה pראש 1 ^of family head

1234567+§§
/>

הכל סך  .S3S1.2137.681.2960.9132.1258יהודים S1.3JEWS  TOTAL
04'147.211.318.943.640.632.81.404
58338.836.770.9132.065.533.71.558
9+467.583.4167.7172.829.813.81.29 +

הכל ישראלסך 175.228.464.467.610.44.41.6ISRAELילידי BORN  TOTAL
04(2.5)(0.2)(0.6)(05)(0.4)(0.8)(0.9)04
5833.64.18.914.04.6(2.0)1.858
9 +138.824.154.852.85.4(17)1.69 +

ישראל יליד 1.6Father(1.6)(2.5)33.64.79.415.4האב born in Israel
04(1.2)(0.0)(0.4)(0.8)(11)04
588.2(0.7)(14)4.5(0.8)(0.8)1.958
9+24.03.98.010.8(13)1.59+

א0יהאפריקה יליד 41.35.912.515.75.71.8Fatherהאב born in AsiaAfrica
04(1.0)(0.1)(0.6)(0.3)(08)04
5819.6(2.1)5.47.73.3(1.1)2.158
9 +20.63.76.67.5(2.4)(0.4)1.79+

יליד 1.6Father(1.3)(2.2)100.317.842.536.5האב born in Europc
פהאמריקה Americaאירו

04(0.2)(0.2)(05)04
585.8(13)(2.2)(18)(0.5)1.258
9+94.116.540.234.5(17)(12)1.69+

אסיהאפריקה 556.142.3103.6214.3121.474.52.1BORNילידי IN ASIAAFRICA
י 04133.07.014.040.439.632.01.904

58254.216.843.7102.659.631.52.458
9+163.718.245.469.520.510.12.09 +

0.7BORN(2.6)229.661.490.569.35.8ילידי IN
EUROPEAMERICAאירופהאמריקה

0411.84.14.3(2.8)(0.6)0.304
5851.115.818.415.3(1.3)(0.3)0.558
9+165.141.167.550.63.9(2.0)0.89+

הכל סך  267.08.316.661.278.8102.13.6NONJEWSלאיהודים  TOTAL
י 04126.53.15.722.033.762.03.604
58106.13.26.826.832.936.43.958
9+34.1(2.0)4.012.412.13.62.89+

1 Inch families with no children up to age 17. 2 [ncl.
children in families in which years of schooling of family head
is not known.

בולל 2 .17 גיל עד ילדים ללא משפחה כולל 1
המשפחה ראשי של שהשכלתם במשפחות ילדים

ידועה. לא
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טבעית תנועה גי. פרק

כולל הטבעית, התנועה נתוני יישוב. צורת
המצב לפי מוצגים יישוב, צורת לפי שיעורים,
בסיווג והשינויים השפעת את למנהע כדי ב1965,

השוואה. לאפשר וכדי הנתונים רציפות על
נתונה המקוריים בטפסים הגיל. חישוב
וחודש. יום ציון בלי בלבד הלידה שנת לרוב
בגירושין והגיל בנישואין הגיל חישוב בעת
הוא הלידה שתאריך מניחים במחשב) (הנעשה
בטופס. שצוינה הלידה שנת של ביולי ב1
גירו (נישואין' הדמוגרפי האירוע שאם מכאן,
הגיל השנה, של השנייה במחצית חל שין)
האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש שזה
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

+ 0.5

.כאשר:
גיל = *

.x בגיל הנישאים מספר =f*
האח ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
שמלאו השלמות השנים למספר כלומר רון,
שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף יש ■ לאדם,
להם שמלאו אלה כל את כולל 21 גיל לדוגמה:
הגיל לכן שנד.; 22 להם מלאו וטרם שנה 21

.21.5 הוא שלהם הממוצע

מתוך חושב בנישואין "מתוקן" ממוצע גיל
לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי

^ + 0.5

כאשר: י

גיל = x
מספר :x בגיל סגולי נישואין שיעור = r*
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או

וגירושין נישואין
והמכרים הגדרות

ארץ על הפרט מוצא. ויבשת לידה ארץ
לראשונה לטופס הוכנס והכלה החתן של לידר.
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 ומ1966 עדה לפי 1965 עד . ישראל ילידי
1965 נתוני מופיעים לבך, האב. לידת יבשת

פעמיים.
מבוסס ישראל ילידי .של המוצא בגירושין,

עדה. על השנים בכל

מתייחס זה פרט בנישואין, משפחתי. מצב
לגבי הנישואין; לפני האחרון המשפחתי למצב
שלפני המשפחתי למצב מתייחס הוא מתגרשים,

: האחרונים. נישואיהם

מקורות
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הני שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
הנישואין תעודות מילוי והגירושין. שואין
מי נישואין; לעריכת המורשים ידי על שה נע
דין בתי ידי על  הגירושין תעודות לוי

גירושין. לאשר המוסמכים רבניים
מבוס והדרוזים המוסלמים לגבי הנתונים
המת וגירושין נישואין תעודות העתקי על סים
הנוצרים ולגבי השרעיים, הדין מבתי קבלים

נישואין,, לערוך המורשים מהכמרים 
נישואין של הכולל המספר על הנתונים
ג/1 בלוחות המובאים 1974 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

חישוג שיטות
הם וגירושין, נישואין של השיעורים

הממוצעת. האוכלוסיה של נפשות ל1,000
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את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו
שהיה מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר
מובא המקורות פירוט הפטירה. בזמן נזכה
בסוף רשימה (ראה 268 מס' מיוחד י 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 נתיני את כוללים הנתונים
תנועה שרישום ביטחון אין ירושלים. במזרח.

מלא. הוא ירושלים במזרח טבעית
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
ועולים ארעיים תושבים תיירים, בקרב המקרים
המקרים את כוללים אינם אך בישראל בכוח
הפטי בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים בקרב
נכללו לא ארעיים ותושבים תיירים של רות

ב1964. החל האוכלוסייה גידול במרכיבי
לוחות גם חושבו שמתוכם הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1973 1967 בשנים התמותה
כ 1973 ובאוקטובר כ750 1967 ביוני מלחמה'
גידול מקורות על ב/2 בלוח אולם ,2,450
קךבנות בחשבון. הובאו החללים האוכלוסייה
נכללו. אחרות, בתקופות שאירעו התקריות,
הצעירים, הגברים בתמותת ניכרת השפעתם

ו24י20. 1519 הגיל בקבוצות
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 הלילות
התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד נכללו
על חושבו, הטבעית התנועה הטבעית...שיעורי
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

חישוב שיטות
נפשות ל1,000 הם ופטירות לידות שיעורי

הממוצעת. האוכלוסייה של
האוכלו כל של תינוקות פטירות שיעורי
חין לידות ל000'1 הם הלאיהודים ושל סייה
חושבו היהודים של תינוקות פטירות שיעורי
של תינוקות (כולל חיים תינוקות' ל1,000
השיעורים חודשי. תמותה לוח לפי עולים).

חי. לידות ל1,000 הם מת לידות של

לעיל. ראה יישוב; צורח
ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מחשבים תחילה חייה. בימי תלד שהאשה

נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
ההבדלים השפעת ממנו שנוכתה ממוצע
באוכלוסייה. שונלת קבוצלת בי? הגילים בהרכב

הנוסחה: פי על חושב האנדוגמיה מדד
ae

me

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין מספר = 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 ~ m
מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם) מבין
האפשרי המקסימום הוא (זה המדד את
יהיו הזוג בני שני שבהם נישואין של

קבוצה). מאותה
של החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
ליש הסטטיסטי בירחון ניתן האנדוגמיה מדד

.1959 נובמבר חברה,  א' חלק ראל,

1תמ1תח ודה ל ♦

והסברים הגדרות

הלימוד שנות מספר על בלוח לימוד. שנות
לימוד שנות 8 עד 1 הקבוצה כוללת ההורים של
הקבוצה עממי", ספר "בית שציינו אלה את גם
תיכון", ספר "בית כוללת לימוד שנות 12 עד 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

מקורות
והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הוד בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על ער,
מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת על
למוסד האחראי על מוטל 1965  האוכלוסין
היילוד, הורי על או  הלידה אירעה שבו
 אחר במקום אירעה אם והמיילדת הרופא
הודעה הפנים למשרד ימים עשרה תוך למסור
48 תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על
למוסד האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות
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הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = ג1

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת. שנמצא אדם, של ההסתברות = q
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל
שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת = e"
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 תאריך
של הלידה שנת רק שרשומה במקרים הפטירה.
של ביולי ב1 נולד שהוא מניחים הנפטר,

שצויינה, הלידה שנת

מוות סיבות
משמש מוות סיבות על לנתונים כמקור
לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעת. טופס
הרפואית' התעודד. 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/40). ג/39 (לוחות הסעיפים
בשנת לראשונה הונהגה הסיווג של השמינית
חושבו קודמות לשנים פטירה שיעורי .1969
עיבו על שהתבסס מקדם בעזרת ג/38) (בלוח
.19691971 בשנים הםיווגים שני לפי דים

תחלואה
מידבקות מחלות

הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות ללשכות
ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מידבקות
בחומרת קשורה השלמות ומידת שלמות, אינן
מזז על הנתונים הביקורת. ובאפשרות המחלה
בסיכום. נכללו לא ומלריה שחפת מין, לות
בלוחות מובאים ומלריה שחפת על הנתונים

נפרדים.
ללא גם ומתייחסים ארעיים ל1974 הנתונים

ירושלים. במזרח אלה לרבות יהודים,

שחפת

"שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
הנמסרות הודעות על מבוססים השנה במשך

בשנה האם גיל לפי סגוליים לידה שיעורי
מסוים כגיל לאמהות 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 לאשה
בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו

התמותה. את
חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים
גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים ל1,000
.49 עד 45 בגיל נשים 1,000 ל ומעלה 45
ל1,000 חושב הלידות הכל סך של השיעור

.49 עד 15 בגיל נשים

הממו המספר הוא גלמי תחלופה שיטור
חייה במשך אשה שתלד בנות של צע
ידי על מתקבל הוא בתמותה). להתחשב (בלי
בממוצע כי ב0.485, הכולל" ה"פריון הכפלת

נקבות. הן הנולדים מכלל 48.5"£,

את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגלמי. התחלופה משיעור נמוך תמיד
1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
נערך השנים וביתר ^0/0 של ממדגם נעשו

כולו. החומר על העיבוד
19691974 לשנים שיעורים של החישובים
העולים את הכוללת אוכלוסייה בסיס על נעשו

.1969 מאמצע הקיים מעמד בכוח,

שיטה באותה נעשה בלידות האם גיל חישוב
לעיל. המובאת בנישואין כמו

תמותה לוחות
הגי הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות
האוכ של הגילים והרכב הנפטרים של לים

לוסייה.
המין לפי הסגוליים התמותה שיעורי מתוך
מסוים בגיל הנפטרים (מספר m*  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
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את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל אחרי
לפרסום. ומוסרם הנתונים

ממאירות שאתות
של המרכזי הרישום הוא הנתונים מקור
לפעול התחיל אשר ממאירות שאתות 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
העור, של מלנומה כוללים אך העור, של
העצבים. מערכת של ממאירות בלתי ושאתות
האוכלוסייה. לכל מתייחסים בלוח הנתונים

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 טיסטיקה
ומוסדות ומפגרים נפש לחולי מוסדות להוציא

חסות.

כל סך של אומדנים הינם בלוח הנתונים
משולבת: שיטה לפי המחושבים האשפוזים,
ו,)/1000 שכיחות לאבחנות 12.5^, של מדגם
על בפרסומים ראה פרטים נדירות. לאבחנות
המאוש החולים של האבחנתית הסטטיסטיקה

פזים.
על מבוססים בלוחות השיעורים שיעורים.

בכוח. עולים כוללת שאינה האוכלוסייה

פנייה שפנה חולה כל על הבריאות ללשכות
חולים בית או מרפאה פרטי, רופא אל ראשונה
סבל לא החולה כי מכד להסיק אין בארץ.
המס כי וייתכן לארץ בחוץ כן לפני מהמחלה
חדשות הידבקויות שאינם מקרים כוללים פרים

ממש.
מתייח רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
המרכזית הכרטסת על ומבוססים שנה לסוף סים
ושי ממושכות למחלות ביחידה אשר שחפת של

הבריאות. במשרד קום
במצב מקרים כוללים אינם בלוח המספרים

כ"נרפא". שהוגדר

התאבדויות

נחשב להתאבדות ניסיון אין 1967 מאז
המשטרה מן מתקבלים ולכן פלילית עבירה

ההתאבדות. מקרי על נתונים רק
ההת נסיונות ועל ההתאבדויות על הנתונים
נמסרים ,1968 מאז בשנתון המתפרסמים אבדות,
נסיו במספר הגידול הבריאות. משרד עלידי
בהרחבת היתר בין קשור ההתאבדות נות

הנתונים. איסוף
בפרסו הופיעו בנושא מפורטים גתונים
האחרון ו422. 282 ,115 מס7 המיוחדים מים
לשנים הנזכר השינוי לאחר נתונים מגיש

המבוא). בסוף רשימה (ראה 19681971

מלריה
הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות

פרסומים

(1956) מוות סיבות (79)

(1957) מ1זת סיבות (84)

(1954) אשפוז של סטטיסטיקה (86)

(1958) מוזת סיבות (95)

(1955 ;1956) אשפוז של סטטיסטיקה (1001

(19501957) בישראל מסרטן התמותה (107)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (110)
(1957)

מיוחדים 6רפומים

1950 בשנת מוזת סיבות (9)

(1951 11952) בישראל השיניים ורופאי הרופאים (14)

(1951 !1952) מוזת סיבות (17)

(1953 ;1954) מוות סיבות (47)

(19501953) אשפוז של סטטיסטיקה (49)

(1955) מוזת סיבות (63)

בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה (75)

(195019541
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המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (373)

(1968)

(1970) מוות סיבות (374)

נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוווות (379)

(19651970)
.(1969 ; 1970) טבעית תנועה (391)

(1971) מוות סיבות (407)

בישראל המבוגרים היהודים בקרב התמותה (409)

(19501967)
(19681971) להתאבדות ונסיונות התאבדויות (422)

המאושפזים . החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (429)

(1969)

(1971) טבעית תנועה (431)

(1972) מוות סיבות (440)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (443)

(1970)
(19501972) תינוקות ופטירות מת לידות (453)

(1972) טבעית תנועה (466)

. . . ,(1973) מוות סיבות (477)

המאושפזים החולים ש.ל אבחנתית סטטיסטיקה (482)

(1971)

1961 והדיור האוכלוסין מ3ל,ד

ו חלק  ופריון נישואין (26)

וו חלק  ופריון נישואין (32)

ו חלק  בישראל המשפחות (36)

בלבד) (אנגלית וו חלק  בישראל המשפחות (39)

המפקד נתוני הערכת
ו חלק לקט;  המפקד של עיקריים נתונים

ודיאגרמות לוחות 
 וו חלק לקטו  המפקד של עיקריים נתונים

(40)

(42)

(43)

מפות

והדיור1967 האוכלוסין פ8קד
ו חלק  ירושלים מזרה
וו חלק  ירושלים מזרח

טכניים פרסומים סדרת
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 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) מתת 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 אבהנתית סטטיסטיקה (287)

(1966)

המאושפזים החולים של אבהנתית סטטיסטיקה (295)
(1967)

(1968) מוות סיבות (302)

(1967 :1968) טבעית תנועה (318)

(1969) מוות סיבות (345)
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Summary tables סיכום לוחות

תינוקות פטירות טבעי, ריבוי י, פטירות חי, לידות גירושין, / משיאיו  ג/1. לוח
מת ולידות

Table iii/1.  Marriages, divorces, live births, deaths S 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 מוחלטים מספרים
195116.8492,51750,5429,86640,6762,060
195514,7422,15650,68610,53240,154,891..

196016,5322,21056,00212,05343,949,754720
196115,8232,02354,86912,66342,206,598756
196216,8382,11656,356.13,70142,655,840754
196318,3182,25359,49114,42545,066,636859
196419,2382,21363,54415,49148,053,790875

196520,2832,30366,14616,26149,885,811951
196620,6622,23767,14816,58250,566,755854
196719,9892,14264,980217,64347,337,685861
196823,1592,38169,91118,68951,222,731844
196925,4772,35573,66619,76753,899,733816
197026,5932,44277,60120,38457,217,765856
197026,5932,44280,84321,23459,609,960899
197128,3572,48685,89921,41564,484,977920
197229,1612,66585,54422,71962,825!,067843 :

1973§29,347§2,67288,5452 23,05465,491!,017823
197432,2512,77193,16624,13569,031,186929 2

Rates3שיעורים3
195111.41.733.86.627.240.8
19558.51.229.26.123.137.3

19607.81.026.65.720.931.312.8
י19617.20.925.1 5.819.329.113.7
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
1966 7.90.825.56.319.226.112.7
19677.50.824.23 6.617.625.913.3
19688.20.825.36.818.324.812.1
19699.10.826.27.019.223.511.1
19709.20.826.97.119.822.711.0

19709.20.827.37.220.124.211.2
19719.50.828.27.021.223.010.7
19729.50.927.27.220.024.29.9
1973§9.00.827.22 7.120.122.89.3
19749.50.827.77.220.523.510.0

1 See notes 1 and 2 to Table UI/3. 2 Excl. war casualties 
about 750 in 1967 and about 2,450 in 1973  see introduction.
3 See introduction.

חללי בולל אינן 2 ג;3. בלוח 21 הערות ראה 1

כ2,450 1973 ובשנת נפש כ750 1967 בשנת מלה8ה:
מבוא. ראה 3 מבוא. ראה  נפש
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תינוקות פטירות טגעי, 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
Stillbirths

פטירות
טבעי ריבוי
Naturalתינוקות

Infant increasedeaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers מוחלטים מספרים
195016,0392,34836,3597,14829,2111,657629
195115,5562,37343,2498,48734,7621,704649
195513,5302,05042,3398,96933,3701,369577

196014,4672,09144,98110,40434,5771,225589
196114,0491,91943,71911,02232,6971,063602
196214,7382,02944,25512,06032,1951,265582
196316,0352,11846,38412,73733,6471,051673
196417,2222,10549,14313,70835,4351,176699

196518,0972,19751,31114,47136,8401,167729
196618,5992,12651,98914,70937,2801,121655
196718,1882,01550,6811 15,65635,0251.052633
196820,6222,27254,97816,66338,3151,098633
196922,9002,20357,69717,75039,9471,090612

197023,9832,25661,20918,42542,7841,155628

197125,5792,33565,46318,63146,8321,207663

197226,4332,47164,49019,89144,5991,220576
197326,0592,47766,7861 20,32146,4651,210567
197428,5872,62070,54521,40149,1441,348629

Rates 2 2 שיעורים

195014.52.133.06.526.546.217.3
195111.81.832.76.426.339.215.0
19558.71.327.25.821.532.413.6

19607.71.123.95.518.427.213.0
19617.21.022.55.716.824.313.7
19627.31.021.85.915.928.313.1

19637.61.022.06.015.922.514.5
19647.81.022.46.216.124.014.2

19658.01.022.66.416.222.714.2
19668.00.922.46.316.121.712.6
19677.70.921.516.614.920.812.5
19688.60.922.86.915.9.20.311.5
19699.30.923.47.216.219.010.6

19709.50.924.27.316.918.910.3
19719.90.925.27.218.018.610.1
19729.90.924.17.416.718.88.9
19739.40.924.21 7.416.818.18.5
197410.00.924.77.517.219.28.9

1 See note 2to TableIII/ 1. 2 See introduction. מבוא. ראה 2 ג/1. בלוח 2 הערה ראה 1
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושיו, נישואין  ג/3. לוח
(לאיהודים) מת ולידות

Table iii/3.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths (nonJews)

מת לידות
Stillbirths

טבעי ריבוי
פטירות

Naturalתינוקות
Infant

increasedeaths

פטירות2
Deaths*

חי2 לידות
Live births*

גירושין!
Divorces1

נישואין!
Marirages1

Absolute numbers מוחלטיס מספרים
19511,2931447,2931,3795,914356
19551,2121068,3471,5636,784522

19602,06511911,0211,6499,372529131
19611,77410411,1501,6419,509535154
19622,1008712,1011,64110,460575172
19632,28313513,1071,68811,419585186
19642,01610814,4011,78312,618614176

19652,18610614,8351,79013,045644222
19662,06311115,1591,87313,286634199
19671,80112714,2991,98712,312633228
19682,53710914,9332,02612,907633211
19692,57715215,9692,01713,952643204

19702,61018616,3921,95914,433610228
19702,61018619,6342,80916,825805271
19712,77815120,4362,78417,652770257
19722,72819421,0542,82818,226847267
1973§3,288§19521,7592,73319,026807256
19743,66415122,6212,73419,887838300

3 Ratesשיעורים 3

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
19628.2 .0.350.66.943.747.514.2
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
19697.50.446.45.940.540.312.8

19707.30.545.75.540.237.213.9
19707.30.545.66.539.141.013.8
19717.40.445.56.239.337.712.6
19727.00.545.06.039.040.212.7
1973§6.80.444.75.639.137.111.8
19747.10.344.65.439.237.013.3

1 As of 1973, incl. East Jerusalem see introduction.
z As of 1970, incl. East Jerusalem. ■> See introduction.

מבוא. ראה  ירושלים מזרח כולל ב1973 ההל 1
מבוא. ראה 3 ירושלים. מזרח גולל ב1970 החל 2
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואיו,  ג/4. לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולידות

Table Hi/4.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths, by religion (nonJews)

מת לידות
Sitllbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

2n1T>15D
Deaths2

חי2 לידות
Live births*

גירושין!
Divorces1

נישואין!
Marriages1

דת
Religion

rsAbsolutenuמספרים mbe

1,5331008,1301,0987,032404102
1,5758811,5151,31410,201537187
1,86416113,1231,39611,727509183
1,86416116,1302,09414,036685225
1,93716317,3742,08115,293730231
2,57616917,9541,95915,995689221

18,7992,02116,778733251

34241,752352,4007720
4401,944346,5985722
43871,754368,386 .4820
43871,989520,4696721
42482,0715621,5096024
51592,1125571,5556115

2,143511,6324827

190151,1391999404810
171181,376130,2465013
308181,515195,3205325
285231,609185,4245712
341211,693217,4765720

1,679202,4775722
Ratesשיעוריםנ 3

9.40.655.27.547.749.712.5
7.60.455.56.349.246.616.2
7.20.650.55.445.136.513.9
7.20.650.26.543.742.513.9
7.00.549.55.943.642.013.3
7.00.549.05.343.738.412.3

49.05.343.739.013.4

7.0(0.1)35.87.228.643.911.4
7.834.5 '6.128.429.311.3
6.9(0.1)27.75.821.927.411.4
6.9(0.1)26.77.019.733.710.6
6.5(0.1)26.47.219.229.011.6
6.4(0.1)26.16.919.228.97.1

25.86.219.622.412.6

Moslems מוסלמים
1960
1965
1970
1970
1972
1973
1974

Christians נוצרים
1960
1965
1970
1970
1972
1973
1974

ואחרים דרוזים
Druzes and others

1960
1965
1970
1972
1973
1974

Moslems מוסלמים
1960
1965
1970
1970
1972
1973
1974

Chirstians נוצרים
1960
1965
1970
1970
1972
1973
1974

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
19727.70.642.44.937.535.47.5
19738.70.542.95.537.433.711.8
197441.15.036.133.913.1

' See note ' to Table 111/3.
.3 See introduction.

/2 See note 2 to Table ar3. ג/3. בלוח 2 הערה ראה 2 ג/3. בלוח ! הערה ראה 1

מבוא. ראה 3
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ונפה מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/5. לוח
Table iii/S. Live. births, deaths and infant deaths, by district and subdistirct

1974

Distirct and subdistrict

שיעורי13
Rates'

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
bitrhs

ובפה מחוז

TOTAL*

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistirct
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistirct
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistirct
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistirct
Beer Sheva SubDistirct

Not known

Jewsיהודים

70,54521,4011,34824.77.519.2

8,00.51,87518928.76.123.6

7,2131,81413926.26.619.3
1,5493282628.26.016.8
1,0552321226.15.711.4
2,7046596727.06.624.8
1,9055953423.87.417.8

9,1633,88715221.49.116.6
7,3793,01712421.39.016.8
1,7848702821.610.615.7

15,1714.06026526.27.017.5
2,9049794223.47.914.5
5,5761,5299326.37.216.7
2,2235084425.95.919.8
4,4681,0448628.36.619.2

20,3967,70936521.88.217.9

10,3341,96522829.05.522.1
4,6569659427.55.720.2
5,6781,00013430.35.323.6

91 168

הכל2 סך
ירושלים מחוז

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז ז תו מ
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת
רחובות נפת

אביב תל מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוע לא

JewsNonהודיםלאי

הכל 22,6212,73483844.65.437.0TOTALסך

ירושלים Jerusalem(55.2)4,09469622644.57.6מחוז Distirct
הצפון 10,4311,10932543.44.631.2Northernמחוז Distirct

יזרעאל נפת :3,76840510841.44.528.7Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 5,98760519445.04.632.4נפת .Akko S.D.

חיפה 3,50041514342.65.140.9Haifaמחוז Distirct
המרכז 2,2212256746.14.730.2Centralמחוז Distirct

אביב תל Tel(23.3)30162734.57.1מחוז Aviv Distirct
הדרום 2,0741856357.95.230.4Southernמחוז Distirct

ידוע לא


427XXXNot known

' See introduction. 1 Incl. births and deaths of
Israelis 10 the Administered Terirtoires.

תושבי של ופטירות לידות כולל 2 מבוא. ראה *

המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח

Table iii/6.  Live births, deaths and infant deaths, by type of locality
1974

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

!Jewיםיהוד

70,54521,4011,34824.77.519.2TOTAL

62,56319,4627,20924.67.><19.3Urban localities

7,1431,71416529.17.023.1Jerusalem

5,9343,78311216.710.718.9Tel AvivYafo

4,0761,9566719.39.316.4Haifa

30,5048,28857326.17.118.8Other towns

14,9063,72129226.56.619.6Other urban localities

7,9651,85613225.45.916.6Rural localities

1,8253912626.45.714.2Villages

3,2907245524.25.316.7Moshavim

2,6534504828.64.818.1Qibbuzun

1972913(13.0)(19.3)(15.2)Institutions and farms

17S37XXXNot known

הכל סך
עירוניים יישובים

ירושלים

אביביפו חל

חיפה

הערים יתר

אחרים עירוניים יישובים

בפריים שובים יי

כפרים

מושבים

קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע לא

1JewsNחודים!לאי on

הכל 22,6212,73483844.65.437.0TOTALסך

ושפרעם 1,8312536337.85.234.4Nazarethנצרת and Shefar'am

מעורבים Mixedיישובים localities

4,06167621845.67.653.7Jerusalemירושלים

2 אחרים מעורבים 1,7612855738.16.232.4Otherיישובים mixed localities 2

עירוניים 1,3551505646.55.141.3Urbanיישובים localities

3 11,5721,15737644.54.432.5Villagesגפרים 3

בנגב 2,0411716159.45.029.9Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע לא
427XXXNot known

1 See notes 1 and 2 to Table 111/3. 2 Other Mixed
localities are: Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod, Ramla
and MaalotTarshiha. This group includes births and deaths
of NonJews in other Jewish localities. 3 Including
Bedouins in Galilee.

המעורבים היישובים 2 ג/3. ללוח ו2 ג הערות ראה 1

ומעלות רמלה לוד, עכו, חיפה, תיאיפו, הם: האחרים
של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף תרשיחה.
כולל 3 יהודים. של אחרים ביישובים לאיהודים

בגליל. גדוים
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Marriages and divorces
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשיס, נישאים  ג/7. לוח

וגירושיו נישואיו

Table iii/7.  Persons marrying and divorcing, by district and subdistrict of
residence
1973

Distirct and subdistirct

Personsנישאים marryingPersons divorcing י מתגרשים

nRates nשיעורים2
sRates שיעורים2

a£
8

c Bflכלות
a

■3
a

I"1ft cdנשים
0
ט

.o

a
Birdes|a 0

X
Wives

ונפה מחוז

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistirct
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistirct
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistirct

Not known

DJewsיהודי

הכל 26,05926,0599.49.42,4772,4770.90.9סך

ירושלים 2,6152,5809.89.62332360.90.9מחוז

הצסון 2,3632,3318.98.71801810.70.7מחוז
צפת 4404328.28.042330.80.7נפת

כנרת 3693609.49.123240.60.6נפת
יזרעאל 8808729.18.968670.70.7נפת

ענו 6746678.88.747570.60.8גפת

חיפה 3,8403,8989.29.33233400.80.9מחוז
חיפה 3,1523,1869.39.42662950.80.9נפת
חדרה 6887128.68.957450.80.6נפת

המרכז 5,1125,2199.29.44133910.80.7מחוז

השרון 1,1651,2229.810.282930.70.8נפת
תקוה פתח 1,7821,7828.88.81571310.80.7נפת

רמלה 84083910.110.064520.80.7נפת
רחובות 1,3251,3768.99.21101150.80.8נפת

1.1 1.1 974 945 9.7 9.6 8,894 8,782

הדרום 3,0912,9729.18.72262120.70.7מחוז
אשקלון 1,4871,4599.29.069730.50.5נפת

שנע באר 1,6041,5139.18.51571390.90.8נפת

143 157 165 256

אביב תל מחוז

ידוע לא

JewsNonיהודיםלא

הכל 3,2883,2886.86.819519S0.40.4TOTALסך

ירושלים 4023834.84.621220.20.2Jerusalemמחוז District
הצפון 1,7011,6937.77.71061040.50.5Northernמחוז Distirct

יזרעאל נפת :5815867.07.220190.20.2Thereofמזה: Yizreel S.D.
ענו 1,0251,0078.48.379770.60.6Akkoנפת S.D.

חיפה 5465407.27.226270.30.3Haifaמחוז Distirct
המרבז 2492515.75.815140.30.3Centralמחוז Distirct

אביב תל Tel(0.4)(0.3)49555.66.334מחרז Aviv Distirct
הדרום 1911776.05.722210.70.6Southernמחוז Distirct

ידוע 150189XX23XXNotלא known

By subdistirct of residence at date of divorce.
See introduction.

הגירושין. בעת מגורים נפת לפי 1

מבוא. ראה 2
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מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, גישאימ  ג/8. לוח

Table iii/8.  Persons marrying and divorcing, by type of locality of residence

1973

Typeof locality

Persons divorcing י מתגרשים
Rates שיעורים2

נשים
Wives

n a
6
I
2

X

Persons marrying נישאיס

Rates2שיעורים

כלות
Brides If

aO

יישוב צורת

TOTAL

Urban localities

Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Other towns

Other urban localities

Rural localities

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not known

Jews

0.9. 0.9 2,477 2,477 9.4

0.9 0.9 2,177 2,151 9.4

9.92172211.01.0

10.44924661.51.4

9.61881991.01.0

9.28829280.80.9

9.03723630.70.7

יהודים

9.4 26,059 26,059

9.4 23,330 23,098

10.0 2,326 2,353

11.2 3,736 3,993

9.5 2,014 1,977

8.8 10,417 9,944

8.9 4,857 4,831

0.6

0.5

0.3

1.0

(0.1)

x

0.6

0.5

0.5

0.9

(0.1)

160

34

38

87

140

171

33

59

78

1

155

8.5

7.6

8.9

9.4

(2.0)

9.1

8.0

9.4

10.5

(2.4)

2,574 .2,76/

501

1,191

853

29

135

524

1,253

949

35

200

■ הכל סך

יישובים
עירוניים

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
הערים יתר

עירוניים יישובים

יישובים
, כפריים

כפרים
מושבים

קיבוצים

והוות מוסדות

ידוע לא

JewsNonיהודיםלא

הכל 3.2883,2886.86.81951950.40.4TOTALסך

ושפרעם נצרת

מעורבים יישובים
3223577.18.018200.40.4

Nazareth and Shefar'am

Mixed localities

*4023824.84.621220.30.3Jerusalemירושלים

מעורבים ישובים
3 אחרים

2943316.57.331350.70.7Other mixed localities'

עירוניים Urban(0.1)(0.1)1631675.96.144יישובים localities

* *■1,7721,6847.47.297900.40.4Villagesכפרים

בנגב 1871766.25.922210.70.7Bedouinsבדוים in the Ncgev

. ידוע 148191XX23XXNotלא known

הגירושין. בעת המגורים יישוב צורת לפי 1

מבוא. ראה 2
ג/6. ללוח 2 הערה ראה 3

בגליל. 3דוים כולל 4

' By type oflocalityof residence at dateofdivorce.
2 See introduction.
3 See note 2 to Table III/6.
" Including Bedouins in Galilee.
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(יהודים) משפחתי ומצב גיל ל3י נישאים,  ג/9. לוח
Table iii/9.  Persons marrying, by age and marital status (Jews)

Brides כלות
לאירוע
Not

known

אלמנות
Widows

רווקות
Single

הכל סך
Total

Grooms חתנים

ידוע לא
Not

known
si

a n

רווקיט
Single

הכל סך
Total

וגיל שנה
Year and age

1972

total הכל 26,05923,5741,5638398326,05924,1161,12872788סך

up to 19 841839116,7576,74584סד

Up to 17 878611,5921,5911עד

182122212,1682,16521

19533532


12,9972,9896


2

202413,62913,531931413,93213,7131871319

201,0961,09153,5733,5541315
212,4202,4128_3,7663,7352713

223,5343,5181513,0573,0173523
233,5523,5213012,1332,0666223

243,0272,98935121,4031,3415075

25297,6167,23234722153,2182,8732913420
252,5102,45057211,1401,0656852

262,0651,985727191281977S8
271,4161,32981335834997176
2894486568833432914282

2968160369272401993362

30341,5691,2382552214694481168378

35397684272923415350161145386
404439415916558122076094449
4549273681287072092886896

50542103292824212216012110
555917013511024159839112 .

606419174713251685301303
6569183332146289413711

7074106312913937281

75+88187911110
Not known ידוע fof21211413


1

ageAverageממוצעגיל
195230.027.339.051.6X25.122.832.243.3X

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

197227.025.039.058.1X23.622.035.650.6X

197326.924.938.258.9X23.622.135.452.9X

inחציוניגיל ageMedi
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

197024.423.935.859.7 .X22.121.933.753.6X

197224.424.036.560.5X22.221.932.752.4X

197324.524.035.861.1X22.221.932.354.5X
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי גישאים,  ג/10. לוח
Table iii/10.  Persons marrying, by religion, marital status and age ( nonJews)

3omיםוות1 sGrכלותBrides

הדתות _כל iהדתות gEכל

וגיל Allשנה religionsIAll religionsIf 0
Year and age:narz* a;מזהsfj

הכל1 I1pרווקיםסך I1הכל 1isרווקותסך Total'Thereof:3Ia STotal 1Thereof:1
■ Ie e

singleasingle

1972  total הכל 3,2883,0952,4234093603,2883,1992,423409360סך

Up to '9 4744623826841,8881,8821,436153265על
Up to 17 6763501794093973950137על

181721681341365315293915870
192352311985314174143064558

20241,4431,4161,09811420398395170916378
2029128522915423203132413931
2132731926215462382331604422
2233232725628442122021464116
232842822052448137131104247
242092031463223767258152

252986383060517049283264194619
252152101633112797549165
261961891313915726855131

271921811383810544832161

2815114310238738352692
29109107712454038327

30342922711966515675743146
353993715829330221981

40444525261331814125
45^*92392125141

50542151722313_

5559871212
60647252111

65+153751_ '

Not known ידוע 4לא
1

1
853

1
1

ageerממוצעגיל ageAv
195625.324.827.625.020.820.522.020.8
196025.725.328.524.520.920.522.920.0
196525.925.125.428.723.621.020.720.822.519.5
197025.725.025.428.623.920.720.420.422.419.7
197225.525.025.028.324.220.520.420.322.119.6
197325.424.725.128.923.020.620.420.422.619.1

geiaחציוניגיל n aMed
195623.122.725.822.019.118.920.719.4
196024.023.526.322.819.519.220.918.8
196524.424.123.827.322.920.019.919.921.218.8
197024.524.324.227.723.019.519.419.221.7 .18.7
197224.324.123.827.123.019.319.319.121.618.7
197324.023.823.827.522.419.319.219.221.618.4

Including unknown religion. ידועה. לא דת כולל 1
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(יהודים) * הכלה וגיל החתן גיל לפי משאים, ג/11. לוח
Table iii/1 1 . Persons marrying, by age of bride and groom 1 ( Jews)

1973

defהכלרגיל brAge o

החחן גיל
Age ofgroomהבל סן

Total
1920242529303435394044454950545559606465+* g

It
total הכל 26,0596,75713,9323,21869435020720921215916814סך 139

Up to 19 2___84169013514עד 
202413,6294,6308,4784822946 
25297,6161,2674,5441,663125141_2 
30341,5691416026051843241 _
35397682013632317591167
404439432810110299421511

_ j
45492732261726830155
5054210131628386941113
55591701102339592413 1

6064191111127554937 10
65 +3774224069115 127

Not known ידוע 21684לא




j

1 For unusual differences of age  see introduction. מבוא. ראה רגילים כלתי גיל הפרשי בדבר 1

הנישואין לפני הכלה ושל החתן של משפחתי מצג לפי נישאים,  ג/12. לוח
(יהודים)

Tableiii/1 2.  Persons marrying, by marital status of bride and groom before
marriage (Jews)

של משפחתי מצב
הבלה ושל 19521960196519731952196019651973Mairtalהחתן status of bride

and groom

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 16,15414,46718,09726,059100.0100.0100.0100.0TOTALסך
עם: רווק

רווקה
גרושה
אלמנה

12,223
650
327

11,593
554
132

15,092
494
91

23,106
368
70

77.3
4.1
2.1

81.1
3.9
0.9

84.1
2.8
0.5

89.2
1.4
0.3

Groom single with :
birde single
birde divorced
bride widowed

עם: גרוש
רווקה
גרושה
אלמנה

699
463
349

555
526
196

642
579

 209

855
524
164

4.4
2.9
2.2

3.9
3.7
1.4

3.6
3.2
1.2

3.3
2.0
0.6

Groom divorced with :
birde single
birde divorced
birde widowed

עם: אלמן
רווקה
גרושה
אלמנה

280
245
577

116
233
398

131
262
438

125

216
483

1.8
1.6
3.6

0.8
1.6
2.7

0.7
1.5
2.4

0.5
0.8
1.9

Groom widowed with :

birde single
birde divorced
birde widowed

1 ידוע 341164159148XXXXNotלא known1

1 Marital status of at least one partner.

73 טבעית תנועה

לפחות. הזוג מגני אחד של משפחתי מצב 1



(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
TableHi/ 13.  Persons marrying, by birde's and groom's continent of origin (Jews)

מאסיהאפריקה |nnמאירופהאמריקה חתן
Groom from

Groom from AsiaAfricaEuropeAmeircaמוצא מדדיבשת
הבל סך .nbi 1כלה■ ידועה לא

Continent
אנדוגמיה

Totalמאסיה מאסיהמאירופהכלה oforiginEndogamyמאירופהכלה
אמריקהאפריקהאמריקהאפריקה

■ not known1index
Bride fromBirde fromBride fromBride from
AsiaAfircaEuropeAsiaAfricaEurope

AmericaAmeirca

Absolute Numbers
All persons marrying

0.81
0.78
0.70

0.73
0.74
0.71
0.69
0.67
0.66
0.63
0.64
0.65

0.69
0.66
0.66
0.63
0.63
0.64

181
56 .
1

2,093
2,201
2,051
1,994
2,181
2,491
2,435
2,743
2,818

Single persons
1,789
1,960
2,265
2,231
2,482
2,613

6,466
6,214
7,329

6,561
6,928
7,013
8,184
9,109
9,196
9,587
9,300
9,447

6,724
7,580
7,775
8,114
7,774
8,025

,001
,370
,340

,089
,071
,138
,416
1,677
1,789
2,108
2,273
2,330

1,200
1,463
1,562
1,865
2,019
2,062

581
723

1.425

1,121
1,160
1,360
1,597
1,942
1,995
2,171
2,088
1,994

1,486
1,784
1,829
1,981
1,867
1,795

מוחלטים מספרים
הנישאים כל
5,301 13,530
6,104
8.002

7,233
7,239
6,626
7,431
7,991
8,512
9,278
10,029
9,470

רווקים
6,652
7,210
7,654
8,392
9,123
8,611

14,467
18,097

18,097
18,599
18,188
20,622
22,900
23,983
25,579
26,433
26,059

17,851
19,997
21,085
22,583
23,265
23,106

1955
1960
1965

11965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

1968
1969
1970
1971
1972
1973

DPercentagesאחוזי

הנישאים Allכל persons marrying

1955100.039.84.37.548.4XX

1960100.042.45.09.543.1XX

1965100.044.27.97.440.5XX

'1965100.045.27.06.841.0XX

1966100.044.27.16.542.2XX

1967100.041.18.47.143.4XX

1968100.039.98.67.643.9XX

1969100.038.69.48.143.9XX

1970100.039.69.38.342.8XX

1971100.040.19.49.141.4XX

1972100.042.38.89.639.3XX

1973100.040.78.610.040.7XX

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

1973100.042.08.810.139.1XX

J As from 1965, incl. Israel born whose father was born in Israel. ישראל. יליד שאביהם ישראל ילידי כולל ב1965 הח>1 1
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(יהודים) הכלה ושל החתן של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי משאים,  ג/14. לוח
Table iii/14.  Persons marrying, by continent of birth and period of immigration

of groom and bride (Jews)
1973

לידו הכלהיבשת של עלייה Continentותקופת of birth and periodof immigration of bride

AsiaAfricaEuropeAmericaאסיהאפריקהIsraelישראל אירופהאמריקה

לידה oסייבשת

יליד: הכלה אבי
Bride's father born in :aPa//Continent of birtb and

עלייה הכל1ותקופת
1^
ntzn

r3+n11

/f3+period of immigration

החתן Total'1של
j^

i? Jp!.£ I
 S

r
M

OS

o
1

\oo\2oJTsp |
" or" "0

of groom

o■3
ar

X it
x! ar o

r\H
H2

(2
o,aa

W

הכל1 26,05914,6081,4816,0036,9931316,2781,8851,6371,4391,225975סך 5,1558276752,5540.31TOTAL'

11,4828,7591,0233,0674,588811,343474427225183277ישראל 1,3743441905130.47Israel

יליד: החתן Groom'sאבי father born in:
1,3491,034214299511101456438201736ישראל 1704319660.11Israel

3,6212,6852301,939513375322824715110924אטיהאפריקה 1794426830.40AsiaAfrica
6,4164,9625768123,553214331791355356215אירופהאמריקה 1,0192561443620.40EuropeAn' erica

ידוע 967831711471237לא
1

12 6
1

12Not known

8,3243,4312152,491701244,2871,1451,0681,11591281אסיהאפריקה 601109663280.54AsiaAfrica
1954 26720755?4,0042,1201231,565418141,59777932עד 28461341280.31Up to 19S4

195519601,72662147431139499816635930216411 1062415520.1719531960
196119641,434396233096229621022654141759 76179390.2519611964

1965+1,06124220153654692891101273596 126781030.311965 +
ידוע 995223317389557לא 96Not known

6,2272,4024391,6972464625614198130616אירופהאמריקה 3,1783744191,7J 30.50EuropeAmerica
1954 2,2411,053HI19373811262145473533393עד 9251271262690.35Up to 1954

19551960962509429936531114037181452 34295621270.0819551960
1961196480127527462002902525201957 436851371510.1819611964

1965+2.0955015590348816750302460101 1,42762921,1540.511965+
ידוע 128647114616621413לא 485212Not known

' Including continent ofbirth not known.
2 Including period of immigration not known.

ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

ידועה. לא עלייה תקופת כולל 2

n
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רווקות, כלות ושל רווקים 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 brides, by
continent of birth and period of immigration ( Jews )

הכל סך
Total

ישראל
Israel

AsiaAfirca EuropeAmericaאסיהאפריקה אירופהאמריקה
הקופה'

הכל סך
Total

Immigrated: עלן;
הכל פך
Total

Immigrated: עלן;
Peirod.Up to עד

1960
1961
19641965+Up to עד

1960
1961
19641965 +

Groomsחתנים
ממוצע Averageגיל age

1960196226.424.825.729.0
196526.024.825.728.1
197025.024.425.525.624.626.225.224.925.526.3
197225.023.925.625.724.726.326.026.025.226.6
197324.923.825.826.024.626.126.226.825.825.6

" ממוצע 2averageמתוקן"2גיל age"Corrected"

1960196226.627.026.426.9
196526.626.726.526.5
197026.226.226.025.825.928.126.125.726.828.2
197226.025.825.725.325.928.326.125.725.827.9
197325.925.825.625.125.628.225.625.726.326.3

חציוני Medianגיל age

1960196225.024.224.727.1
196524.824.124.826.7
197023.923.624.624.723.925.023.623.423.824.6
197224.023.624.724.924.125.224.824.824.125.2
197324.023.225.125.424.025.025.526.224.724.6

ridesBכלות

ממוצע Averageגיל age

1960196222.021.721.324.1
196521.621.621.422.0
197021.921.122.422.621.323.123.223.122.423.6
197222.021.322.723.121.323.223.624.022.523.6
197322.121.422.923.421.623.123.524.622.623.0

ממוצע 2גיל 2average"מתוקן" age**Corrected"

1960196222.223.021.722.2
196522.422.821.922.4
197022.622.822.121.722.324.722.621.922.524.9
197222.522.722.121.622.024.522.622.122.524.2
197322.622.622.121.422.424.622.222.022.623.2

חציוני Medianגיל age

1960196220.921.220.122.1
196521.121.620.920.5
197021.821.122.122.3 .20.922.422.522.621.922.8
197221.921.422.322.721.122.522.923.222.122.8
197321.921.622.422.921.322.322.823.922.222.3

1 The average and median ages for 19601962
^re averages of the data for each of those years.
1 For method of compilation  see introduction.

עד 1960 לשנים והחציוני הממוצע הגיל 1
הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע הינו 1962

במבוא. ראה  חישוב לשיטת 2
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בנישואיו וגיל בגירושין גיל לפי מתגרשים,  ג/16. לוח
Table iii/16.  Persons divorcing, by age at marriage and at divorce

גיל קבוצת
Age group

בגירושין Ageגיל at divorceבנישואין marirageAgeגיל at
HusbandWifeבעלWifeאשהHusbandבעל

| 1960197319601973 || 19601973| 19601973

TOTAL 2,0912,4772,0912,4772,0912,4772,0912,477ס"ה
Up to 19 8771100112134575767עד

2024156272413569592974666895
2529388582385554508545278268
3034329366306302289253173136
353927030625124616813312189
40442132671931S91219311166
4549224178190177109686943
505420115413911075504350
555912487798940442533
606498107467445461729
6569407112391531S18
707428455991924
75+12271581211

ידוע 81475278לא
Not known
מנווצע 40.338.635.234.331.830.027.025.6גיל
Average age
חציוני 38.035.132.930.128.425.923.522.4ניל
Median age

(יהודים) נישואין תקופת אורן לפי גירושין,  ג/17. לוח
TableHi/ 17.  Divorces, by duration of marriage (Jews)

195119551960196519701973195119551960196519701973Yearsשנות of
marriedנישואין life

מוחלטים uteמספרים numbersAbsoDninsPercentages
הכל 2,3732,0502,0912,1972,2562,477100.0סך 100.0100.0100.0100.0100 0TOTAL

4 1,3099849428521,0311,13549.0עד 58.245.040.146.447.1Upto 4
משנה 39620827015221722710.3פחות 17.612.97.29.89.4Under 1

130223022122223S25911.4 13.410.610.410.710.81

225820418818621025010.2 11.59.08.89.410.42
31851571391642192437.9 8.26.67.79.810.13
41681851241281471569.2 7.55.96.06.76.44

59434.57744846646353928.7 19.621.522.020.822.459
51741491231291181257.4 7.75.96.15.35.25
6105130891001071266.4 4.74.34.74.85.26
759116779192945.8 2.73.74.34.13.97
8491117466701145.5 2.33.53.13.14.78
94771858076803.6 2.24.13.83.53.49

10142041933692932752479.6 9.117.713.812.410.31014

15191351131392661911795.6 6.06.712.58.67.41519
20+1601441912482643087.1 7.19.111.611.812.320 +

דוע י 131392723269Xלא XXXXXNot known

שנות 3.95.15.85.85.75.6Xחציון XXXXXMedian of
durationנישואין of

marriage
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תקופת ואורן נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות  ג/18. לוח
(יהודים) נישואין

Tablein/ 18.  Couples married in Israel and divorced, by year and duration
of marriage { Jews )

נישואין Yearשנת o f marriage

נישואין Iשנות
Years of married life

196419651966196719701971 ' 19681969

i

19721973

בישראל 35,31936,78752,492נישאו 49,562 43,522Married in Israel

עד שהתגרשו זוגות 2,6422,279393מהם; 1,438 . 1,945Thereof: couples divorced up
הכל סך  1973to 1973  total

מצטברים Cumulativeאחוזים percentages
00.40.30.3 0.3 0.30
11.61.4 1.3 1.31

22.72.6 2.4 2.42

33.93.7  3.43

44.84.6  4.24
55.55.3 5

66.15.9 _ 6
76.6  7

87.1 
8

האשה ושל הבעל של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים,  ג/19. לוח
Table iii/19.  Persons divorcing, by continent of birth and period of immigration

of husband and wife

vesWiנשיHusband0בטלים
Continent of birth and

טלייה 19601965197019731960196519701973periodותקוגת of immigration

הכל 2,0912,1972,2562,4772,197סך 2,0912,2562,477TOTAL
265364.519625440ישראל 390616818Israel

Originמוצא: :
111142177263151אטיהאפריקה 172223351AsiaA&ica

154222342362289אירופהאמריקה 218393467EuropeAmerica
קה 625716775862742אסיהאפרי 617712748AsiaAfrica

Immigratedעלו: :

1954 עד
568 {

505 ,501523>*| 565{389377Up to 1954
19551960/11413512613719551960
19611964187 )8596240) 11311819611964

1965+(62100( _711041965+
ידוע 572413826לא 521312Not known

אירופהאמריקה
עלו:

1954 עד

1,1891,098957985.7,000 /,059919906EuropeAmerica
Immigrated .

1,042 {
ן719,567501569 922{481378Up to 1954

19551960J90841189519551960
19611964297 115105367ן ן 13410219611964
1965 +(155277( _1613061965+
ידוע 14782301864לא 1472525Not known

ידוע 12195515לא 1595Not known
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(יהודים) האשה ושל הבעל של קודם משפחתי מצב לפי מתגרשים,  ג/20. לוח
Table iii/20.  Persons divorcing, by previous mairtal status of husband and

wife ( Jews )

משפחתי מצב
קודם

1955196019651970197319551960196519701973Previous mairtal
status

Absoluteמספריםמוחלטים numbersאחוזיםPercentages

הכל 2,0502,0912,1972,2502,477100.0100.0100.0100.0100סך 0TOTAL

עם: Husbandרווק single
with:

1,3021,3231,4701,5581,79665.465.567.669.874.3wifeרווקה single
11411412597835.75.65.84.33.4wifeגרושה divorced
47473623222.42.31.71.00.9wifeאלמנה widowed

עם: Husbandגרוש divorced
with:

1121021201281125.65.05.55.74.6wifeרווקה single
1131461791591765.77.28.27.17.3wifeגרושה divorced
62644760523.23.22.22.72.2wifeאלמנה widowed

עם: Husbandאלמן widowed
with:

68473838323.42.31.71.71.3wifeרווקה single
54716562542.73.53.02.82.2wifeגרושה divorced
11810794107905.95.44.34.93.8wifeאלמנה widowed

1 ידוע 6070232460XXXXXNotלא known1

1 See note ' to Tablein/ 12. ג/18. ללוח 1 הערה ראה

. (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 1955196019651970197319551960196519701973מספר
Number of

children to couple

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 2,091סך 2,0502,1972,2562,477100.0 100.0100.0100.0100 0TOTAL

ילדים 1,182בלי 1,1621,2161,1821,28757.2 59.155.652.652.4Childless
1516ילד 55155459161425.0 28.025.326.325.01 child

ילדים 2252 18327731435812.2 9.312.714.014.62 children
ילדים 372 44791001333.5 2.23.64.55.43 children
ילדים 426 153937361.2 0.81.81.61.54 children
ילדים 514 61513190.7 0.30.70.60.85 children

ומעלה ילדים 65 6710100.2 0.30.30.40.36 children and more
ידוע 24לא 8310920X XXXXNot known

ילדיס הכל 1,440סך 1,1751,6221.79S2,040X XXXXTOTAL NUMBER
OFו CHILDREN

1 ילדים 1.6ממוצע 1.51.71.71.7X XXXXAverage number of
children1

< To divorcing couples with children. ילדים. עם מתגרשים לזוגות j
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Natality and mortality ותמותת 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
Births of twins and triplets

אחוז
יילודים
מתים

Percent
stillborn

יילודים
זכרים
Percent
male
born

הנל1 סך
Total 1

Stillbirths מת לידות

אחוז
זכרים
Percent
Males

נקבות
Females Males

הכל סך
Total

Live births חי לידות

אחוז
הזכרים
Percent
males

נקבות
Females

e>vr
Males

הבל סך
Total

jewsיהודים

195143,24922,45220,79751.964935329454.7
195542,33921,98420,35551.957733923858.848854.32.6

196044,98122,98521,99651.158933225756.446749.33.1
196143,71922,50221,21751.560233227055.144550.32.2
196244,25522,69221,56351.358233424857.443951.43.6
196346,38423,99822,38651.767335531852.749451.92.1
196449,14325,45123,69251.869937532453.650152.24.4

196551,31126,42024,89151.572938134852.346751.93.0
196651,98926,61725.37251.265537028556.544148.51.0
196750,68126,06724,61451.463331731650.143447.73.8
196854,97828,26626,71251.463332830551.848950.42.5
196957,69729,62728,07051.361233128154.1S3750.72.0

197061,20931,64729,56251.762835227656.160451.22.5
197165,46333,43932,02451.166333832551.065151.53.5
197264,49033,14631,34451.457631526154.758755.1' 2.3
197366,78634,18632,60051.256731025754.767048.21.2
197470,54536,32434,22151.562933629353.470549.31.1

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
197120,43610,4719,96551.225713712053.326555.83.0
197221,05410,81010,24451.326714412353.927550.64.0
197321,75411,21510,53951.625614211455.527450.61.5
197422,62111,69510,92651.730016413654.729348.32.1

' Number of births and not of born.
including East Jerusalem ; see also Table III/3.

2 As rfom 1970 ב1970 החל 2 יילודים. ולא לידות מספר 1

ג/3. לוח גפ ראה ירושלים; מזרח כולל
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לאיהודימ, ושל האם לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי  ג/23. לוח
דת לפי

Table iii/23.  Reprodueton artes of Jews, by mother's continent of birth
and of nonJews, by religion

 תחלופה שיעור
יהודים

נלמי תחלופה Grossשיעור reproduction rateנקי תחלופה שיעור
Net

Reproduction
rate  JewsיהודיםJewsלאיהודיםNonJewsreproduction rate

גלמי
Gross

נקי
Net

הבל :ך
Total

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

טןהכל
Total

מוסלמים
Mos.
lezns

נוצרים
Chris
tians

דרוזים
ואחרים
Druzes
and
others

יהודים
Jews

לא
יהודים
Non
Jews

192619271.871.4219491.661.732.171.551.53

192819301.621.33
19501.891.912.761.591.75

19511.951.733.061.541.81

19311.501.18
19521.931.633.021.481.79

19321.351.0719531.881.563.011.391.77

19541.741.402.751.281.66

19331.281.08
19551.771.382.771.283.553.952.423.181.67

19341.291.0819561.771.352.731.273.543.932.293.351.68

19351.321.13
19571.761.372.641.263.393.872.233.331.67

1958I. 651.322.401.203.554.042.183.731.57

19361.271.0919591.691.352.561.133.584.112.103.761.62

19371.141.0219601.701.322.501.203.884.562.243.821.63

19611.631.312.351.163.704.202.383.981.57

19381.191.0719621.601.262.271.133.834.522.203.611.54

19391.090.98
1963

1964

1.63

1.66

1.34

1.38

2.24

2.22

1.16

1.24

3.79

4.10

4.38

4.78

2.23

2.31

3.60

3.84

1.57

1.60

19401.171.0319651.681.412.231.264.074.782.303.691.63

19661.651.352.171.194.004.692.113.601.59
19411.060.94

19671.551.312.041.163.594.181.943.171.50

19421.201.0719681.631.382.091.283.734.341.973.661.58.3.49

19691.641.432.041.323.754.362.003.591.603.50

19431.581.42
19701.651.521.971.383.714.341.753.611.623.47

19441.671.4419711.671.551.971.423.614.231.643.471.643.37

19721.541.421.S51.333.544.121.673.421.503.30

19451.721.61
19731.511.441.801.293.504.071.643.501.473.29

19461.671.5419741.541.491.791.353.464.051.603.311.503.26
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תאם בחיי חי לידת מספר ,לפי כולל ופריון חי לידות  .24/< לוח
Table iii/24.  Live births. and total fertility, by live birth order during life of

mother

הכל חיסך לידת Liveמספר bitrh order

Total
ידוע+123456 לא

Not known

Jewsיהודים

ersaumמוחלטיםמספרים bAbsolute

י194817,6786,952 4,7072,2908824959631,389
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
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
197470,54523,42320,89612,5725,9312,8664,750107

Total fertility per thousand women נשים לאלף כולל פריון

19483,0781,33088942216397177X
19503,9011,2841,238629273159318X

19553,6449661,037591347212491
19603,495913877538314237616X

19653,467933879577302201575X

19703,407888837717366186413x

19713,436937840706375187391X

19723,183907797621337177344X

19733,121935807596306162306X

19743,179912869619321163295X

NonJewsיהודיםלא

snumberAbsoluteמוחלטיםגספרים

195810,4841,4341,3681,4061,3381,2183,516.204
196011,8111,7911,5441,4221,4121,3784,264

196514,8352,1512,1191,7971,5631,4835,6814!
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
197422,6213,9953,4563,1042,5952,1047,27691

Total fertility per thousand women נשיס לאלף בולל פריון

א19587,3127267938538628663,212
19607,9929388428328939243,563X
19658,4209739648637978224,001X

19707,6509819028137887193,445X
19717,4339309427837587053,316X

19727,2989449248377246943,175X
19737,2129249258667357083,025X

19747,1439709018697906952,9)9X
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הא0 בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות  ג/25. לוח
Table iii/25.  Live births, by age of mother and live birth order in mother's life

1974

Age of mother
Live birth order חי לידת מספר

6 + הכלי סך
Total .

האס גיל

TOTAL
Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

Not known

TOTAL
Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45+

TOTAL FERTILITY

Absolute numbers
Jews

4,750 2,866

33
677

1,666
1,733
567
68

111
889

1,069
649
136
7

5,931
2

557
2,073
2.037
1,063
190

5

מוחלטים מספרים
יהודים

12,571 20,896 23,423 70,545
45 609 3,292 3,953

2,330 8,731 13,867 25,650
5,633
3,273
1,107
163

17

9,351
1,700
429
64
2

10

5,158 23,822
783 10,552
268 5,260

1,151
88

29
2

24 69

NonJews לאיהודים
2,1047,276TOTAL

32Up to 19
4161602024

1,0031,6612529
5232,6103034
1291,9693539
277034044
215545 +

■16Not known

7,276 2,104 2,595 3,104 3,456 3,995 22,621

35
1,010
1,056
384
86
20
1

207
1,704
883
234
61
10

695
1,914
611
177
41
9
1

1,613
1,734
443
137
40
11

16

2,564
6,947
5,680
4,084
2,340
790
166

50

Rates 2

Jews

6.9 4.1

)0.0) 
0.2
5.7

0.8
7.4

21.8
22.9
7.5
0.8

0.30

14.0
8.5
1.8
(0.1)

0.16

8.5

(0.0)
4.0
17.2
26.6
13.9
2.5
0.1

0.32

18.1

0.4
16.8
46.9
42.8
14.5
2.2
(0.1)

0.62

30.1

4.7
62.9
77.7
22.2
5.6
0.8
(0.0)

0.87

שיעורים2
יהודים
33.7 101.4

30.6
184.6
197.8
137.6
68.9

25.5
99.9
42.9
10.2
3.5
0.4
(0.0)

0.91

15.2
1.1

3.18

הכל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45+
ידוע לא

הכל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

ידוע לא

הכל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

כולל פריק
DwsnJeNoלאיהודי

219.438.933.630.225.220.571.0TOTALסך^הכל

19 Up(0.0)(0.1)100.463.527.38.11.4עד to 19

2024346.786.895.785.150.420.87.92024
2529361.328.439.056.467.464.0106.12529
3034305.310.413.317.528.839.2196.13034
3539208.93.63.75.47.811.6176.83539
404484.31.2(1.0)I.I2.12.976.04044
45+21.6(0.1)(0.1)(0.1)(0.1)(0.3)20.945+

כולל 7.140.970.900.870.790.692.92TOTALפריק FERTILITY

Incl. birth order not known ■

See introduction.
ידוע. לא לידה מ8פר כולל 1

מבוא. ראה 2
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האם של או האב של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידת  ג/26. לוח
(יהודים) .

Table Mi/26.  Live births, by mother's or father's conitnent of bitrh and period
of immigration (Jews)

Continent ofbirth and
peirodof immigration

Fathers אבות

1974 1971 1955

Mothers אמהות

1974 1971 1955 1951

ליוה יבשת
עלייה ותקופת

TOTAL

Israel

Father bornin : AsiaAfrica

EuropeAmerica

Israel and
not known

AsiaAfrica1

Immigrated : up to 1947

19481954

19551960

19611964

1965+

EuropeAmerica1

Immigrated : up to 1947

19481954

19551960

19611964

1965+

Continentof birth not known

TOTAL

Israel

AsiaAfirca

EuropeAmerica

Absolute numbers מוחלטיט מספרים
70,545 65,463 42339 70,545 65,463 42,339 43,249

23,100 18,068 4,257 30,137 22,169 5,534 4,799

6,114 3,676 .. 11,203 6,386 1,078 878

13,185 10,731 .. 15,079 12,328 2,272 1,516

3,801 3,661 .. 3,855 3,455 2,184 2,405

31,491 32,978 22,281 27,179 30,763 22,712 18,501

1,034 1,527 3,064 413 726 2,284 3,065

16,598 18,484  11,503 15,473

5,842 5,905 18,980 6,021 6,085

4,817 4,674  5,567 5,794

2,745 2,151  3,524 2,848

14,768 13,724 15,430 13,194 12,476 14,011 19,771

1,088 1,901 7,185 356 746 5,800 8,981

5,655 6,519  3,934 5,473

1,995 1,752 8,124 2,052 1,992

1,657 . 1,615  1,623 1,787

4,145 1,824  5,155 2,444

20,204 14,976"!

8,087 10,429 ■

1,186 693 371 35 55 82 178

Percentages אוןוזים
100.0 100.0 10O.O 100.0 100.0 100.0 100.0

11.113.133.942.710.227.933.3

43.053.747.038.653.050.945.4

45.933.219.118.736.821.221.3

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה יליד: האב

אירופהאמריקה

ילוע ולא ישראל

אסיהאפריקה!
1947 עד עלו:

19481954

19551960

19611964

1965 +

1 ה ק י ר מ א . ה פ ו ר י א

1947 עד עלו:

19481954

19551960

19611964

1965 +

לידה יבשת
ידועה לא

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

1 Incl. period of immigration not known. ידועה. לא עלייה תקופת כולל 1
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(יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/27. לוח

Table iii/27.  Live births, by continent of birth, period of immigration and age
of mother (Jews)

EuropeAmerica אירופחאמריקה

1965+ 1961
1964

עד
Up to
1960

הכל* פך
TotaU ,

AsiaAfirca אםי"אפריקה

1965+ 1961
1964

עד
Up to
1960

הכל2 סך
Total*

ישראל
Israel

הכל1 סך
Total1

האם גיל
Age of mother

Absolute numbers
5,155 1,623 6,342 13,194

26.2

1974

3,524 5,567 17,937
מוחלטיס מספרים
27,179 30.137 70,545

3,9532,4119583743652015836055465
25,65015,3077,0493,8481,9161,2403,2909925401,740
23,8227,7049,6606,7521,6761,1876,4523,8186281,968
10,5523,1045,7214,1001,0245741,727778264676
5,2601,4042,9142,204440255941556121259

39 14
2 

27.2

126

28.4

180

13

54

27.4 27.0

130
14

27.2

603
46
10

29.1

790
70

28.5

179

19

25.2

1,151
83
69

26.9

TOTAL הכל סך
Up to 19 עד

2024
2529
3034
3539
4044
45+

ידוע לא
Not known

8מו3ע גיל
Average age

'Ratesשיעורים3
101.4105.1116.2111.2125.2125.175.462.480.197.1

30.625.146.775.536.735.846.126.920.759.9
184.6175.4215.3221.0211.2198.4173.7172.9167.S174.3
197.8196.3216.2210.1226 0231.2176.4177.8161.7175.6
137.6130.4152.7145.3172.5172.4111.8105.2121.7114.9
68.971.083.278.7100.995.843.743.648.441.0
15.215.523.021.832.120.56.15.85.97.0
1.1(1.0)2.42.0' 3.83.2(0.2)(0.2)


(0.3)

ertiliכוללפריון tyTotal 1

3.382.944.224.035.124.372.722.642.823.15
3.413.124.073.984.724.172.842.832.902.84
3.433.204.073.994.594.002.933.002.972.78
3.182.943.813.744.243.912.742.802.702.63
3.122.963.713.704.003.772.652.652.612.57
3.183.073.703.773.923.792.792.662.632.87

Up to עד
19471948+Up to עד

19471948+

4.013.576.315.106.903.183.502.80
3.592.895.674.306.002.682.802.50

Up to עד
19541955 +Up to עד

19541955+

3.412.675.034.696.152.352.352.40

TOTA1 הכל סך
Up to 19 עד

2024
2529
3034
3539
4044
45+

1969
1970
1971
1972
1973
1974

1951
1954

19601962

1 Incl. continent of birth. not known. 2 Incl. period
of immigration not known. 3 See introduction.

עלייה תקופת בולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

מבוא. ראה 3 ידועה. לא
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(לאיהודים) האם וגיל דת לפני חי, לידות  ג/28. לוח
Table iii/28.  Live births, by mother's religion and age (nonJews)

האם הכלגיל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chirstians

ואחרים דרוזים
Druzes
and other

Mother's age

1 974
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 22,62118,7992,1431,679TOTALסך

19 2,5642,279165120Upעד to 19

24 עד 206,9475,6737185562024
29 עד 255,6804,6316454042529

34 עד 304,0843,3903813133034

39 עד 352,3401,9351802253539

44 קד 4079068851514044
ומעלה 451661572745+

ידוע 504613Notלא known

ממוצע 27.427.427.227.9Averageגיל age

Ratesים1שיטור '
הכל 219.4254.8101.4204.4TOTALסך

19 100.4117.540.458.3Upעד to 19

24 עד 20346.7386.6199.1317.22024

29 עד 25361.3408.6196.2364.92529

34 עד 30305.3355.6135.5302.53034

39 עד 35208.9257.565.4240.13539

44 עד 4084.3110.521.071.14044

ומעלה 4521.631.9(0.9)(11.7)45 +

rtiliכוללפריון tyTotal 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

19747.148.343.296.831974

מנוא. ראה 1S ee introduction.
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של עלייה ותקופת לידה יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות  ג/29. לוח
האם בחיי חי לידות האם.ומספר

Table iii/29.  Live births, by population group, mother's continent of birth,
religion, period of immigration and live birth order in mother's life

1974

Population group,
mother's continent
ofbirth and period
of immigration O

Live birth order חי לידת מספר

9+ 78

הכל1 סך
.Total

אוכלוסייה, קבוצת
לידה יבשת
עלייה ותקופת
האם של

נלותלנוים rsaמספרים a m b eAbsolute

כולל 93,16627,41824,35215,6768,5264,9703,4824,5633,9813.0GRANDסך TOTAL

הכל SJEWS.70,54523,42320,89612,5725,9312,8661,7321,7731,2452יהודיםסך  TOTAL

הכל 30,13713,2949,6194,6411,570473226184952.0Israelישראלסך  total
יליד: האם Mother'sאבי father

boar in:
11,2035,5143,5961,406464115652971.8AsiaAfircaאסיהאפריקה

:15,0796,3144,9022,530838239אירופהאמריקה 9292492.0EuropeAmeirca
ידוע ולא 3,8551,4661,1217052681196963392.3Israelישראל and not

known

27,1795,6846,4745,4513,5432,0961,3411,4591,0823.3AsiaAfricatotal1אסיהאפריקה
הכל2 סך
1954 11,9161,7212,7282,8741,8151,048,6086184843.5upעד to 1954

195519606,0211,5661,4421,014688418.290337258. 3.219551960
196119645,5671,2761,220966704445'; 3033622743.419611964

1965+3,5241,0691,054569324177128135612.71965+

י13,194אירופהאמרי 4,4324,8002,475814293165129662.2EuropeAmerica 
הכל2 totalקהסך

1954 4,2907751,6401,1613981437855322.6Upעד to 1954
195519602,05273979134610527; 1615112.119551960
196119641,6235596093098624112142.119611964

1965+5,1552,3361,734647221975937161.91965+

ידוע "35133544לא I2XSot known

 22,6213,9953,4563,1042,5952,1041,7502,7902,7364.4NONJEWSלאיהודים 
הכל TOTALסך

18,7993,1352,7102,4882,1571,7551,5182,4722,4764.5Moslemsמוסלמים
.'2,143582496391254171נוצרים 9889603.0Chirstians

ואחרים "1,679278250225184178דרוזים 1342292004.5Druzes and others

esPercentagאחוזים

הכל 100.029.526.216.99.25.33.74.94.3XTOTALסך

100.033.229.717.88.44.12.52.51.8XJewsיהודים
100.017.715.313.811.59.37.812.412.2XNonJewsלאיהודים

1 Incl. not known.
2 Incl. peirod of immigration not known.

ידוע. לא בולל 1

ידועה. לא עלייה תקופת כולל 2

87 טבעית תנועה



ותקופת לידה יבשת לפי ,34 עד 30 בגילים לאמהות חי לידות ממוצע  ג/30. לוח
האם ושל האב של לימוד שנות ולפי האם של עלייה

Table iii/30.  Average 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

1974

לידה יבשת
עלייה ותקופת

לימוד Yearsשנות of schooling
Continent of birth and
period of immigration הכל סך

Total01891213+

According to mother's years of schooling האם לימוד שנות לפי

הכל סך  6.0יהודים 3.74.53.33.0JEWS  TOTAL

(3.5)ישראל 3.24.03.23.1Israel

6.1אסיהאפריקה 4.34.73.53.0AsiaAfrica

1954 עד
19551960
19611964

1965+

5.6 4.0
6.4 4.7
6.5 5.0
5.6 3.8

4.4
5.1
5.1
4.3

3.3
3.8
3.9
3.2

3.0
3.3
3.6
2.6

Up to 1954
19551960
19611964
1965+

3.6אירופהאמריקה 3.03.73.12.9EuropeAmerica

1954 עד
19551960
19611964

1965 +

(3.0) 3.2
(3.0) 3.1
(4.0) 3.0
(3.2) 2.8

3.6
4.2
3.0
4.0

3.3
3.0
3.0
2.8

3.1
2.9
3.3
2.6

Up to 1954
19551960
19611964
1965+

הכל יהודיםסך 6.7לא 6.26.13.92.9NONJEWS  TOTAL

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

6.5
4.2
6.2

6.7
5.1
6.8

6.3
4.6
6.2

4.5
3.3
3.0

3.1
2.5
(3.3)

Moslems
Christians
Druzes

לימוד שנות yearsהאבלפי of schoolingther'sAccording to fi

הכל סך  3.75.84.53.53.0JEWSיהודים  TOTAL

3.24.23.43.32.9Israelישראל

4.35.94.73.83.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

1954 עד
19551960
19611964

1965+

4.0
4.7
5.0
3.8

5.7
6.6
6.5
4.7

4.5
5.1
5.2
4.5

3.5
4.2
4.3
3.3

3.3
3.5
3.9
2.7

Up to 1954
19551960
19611964
1965 +

3.04.03.53.02.7EuropeAmericaאירופהאמריקה

1954 עד
19551960
19611964

1965 +

3.2
3.1
3.0
2.8

(2.0)
(5.0)
(4.5)
(3.0)

3.5
3.6
3.3
3.6

3.2
3.0
2.9
2.8

2.9
2.7
2.9
2.5

Up to 1954
19551960
19611964
1965 +

הכל יהודיםסך 6.26.86.35.44.7NONJEWSלא  TOTAL

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

6.5
4.2
6.2

6.6
4.9
7.2

6.5
4.5
6.3

5.9
3.5
5.9

5.7
2.9
(4.5)

Moslems
Christians
Druzes
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ומין גיל אוכלוסייה, קבוצות לפי פטירות,  ג/31, לוח
Table iii/31.  Deaths, by population group, age and sex

1974

גיל
Age

NonJewsלאיהודיםJewsיהודים

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים!
Rates'

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים!
Rates <

Males
נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

D'Vr
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקנות
Females

הכל 11,5289,8738.16.91,4921,2425.85.0סך

TOTAL

081053823.316.245138740.537.0

133371.01.238243.62.4

226130.80.418151.81.5

316170.50.510111.01.2

41380.40.3720.70.2

048986135.43.952443910.39.0

5965440.50.334190.80.5

101455410.40.330150.80.4

1519160731.20.640201.40.8

2024201571.40.437151.80.7

2529106680.90.622141.30.9

303494521.20.719201.41.5

3539104771.41.02392.00.8

40442211283.21.732143.61.5

45493332455.03.243256.03.3

50545603627.74.842317.85.2

555965651612.08.6465012.511.5

60641,2951,05020.015.6657617.018.2

65691,6641,24632.826.11219241.326.5

70741,7221,57152.145.51168243.529.8

75791,5081,41285.573.29411063.663.7

80841,0211,143121.2 67882.1ר120.0י 95.4

8589569738172.3206.66670105.9127.5

90+291430289.3374.85560130.3136.7

ידוע 57XX73XXלא

Not known

< Per 1,coo 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/32. לוח
Table iii/32.  Deaths, by sex, continent of birth and age (Jews)

Females נקבות

ידוע לא
Not

known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

ישראל
Israel

הכל סך
Total

Males זכרים

ידוע לא
Not

known

אירופהאסיה
אמריקהאפריקהישראל
IsraelAsiaEurope

AfricaAmerica

הבל סך
Total

גיל קבוצת
Agegroup

1974
Absolute numbers מוחלטים מספרים

הכל 11,5281,7083,1526,637319,8731,1492,9675,7434סך

TOTAL
0810806225385353
14888314757221

59656212443842
1014554256241401

1519160120261317359104
2024201145342115736138

252910633373668133025
30349435381925215316

3539104234832177222926
40442212799941128145658
454933346133152224523102120
505456023203330436214139209
555965617228411516151883121

60641,2953938986611,05039328683
65691,664694271,16621,246314207941

70741,722495161,1571,571585749363

75791,508453921,06651,412534089474
80841,0213331467221,143303157962
85895696161398473827189522
90+291497190430151282861

ידוע 511217142לא
Not known

Average 19721974 ממלצע
Rates 1 י שיעורים

הכל 7.92.39.217.3X6.81.88.414.1Xסך

TOTAL
021.421.5(51.5)(7.9)X16.716.8(16.9)(6.6)X

140.70.7(0.8)(0.9)X0.60.6(1.7)(0.3)X

590.50.5(0.8)(01)X0.30.3(0.7)(0.2)X

10140.40.4(0.4)(0.6)X0.30.3(0.2)(0.2)X

15191.00.91.11.1X0.50.40.5(0.6)X

20241.21.21.11.1X0.40.40.50.5
25290.80.80.90.9X0.60.50.70.6X
30341.21.30.91.7X0.80.80.80.6X

35391.61.41.61.7X1.21.11.11.5X

40443.02.93.03.0X1.81.51.71.9X

45494.85.04.84.8X3.22.83.33.3X

50547.66.78.57.1X5 14.75.64.9X

555912.511.313.911.9x8.86.610.48.3X

606420.216.922.419.5X15.414.719.313.9X

656933.633.836.332.7X27.027.733.624.4X

707453.951.360.551.7X46.037.960.040.7X
75+112.277.0121.9110.3X110.583.4117.3109.6X

1 See introduction. מבוא. ראה 1
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפ* תינוקות, פטירות  ג/33. לוח

Table iii/33.  Infant motrality. by age, sex and population group

Age of infant

Rates< שיעורים!

1974 1973 1965 1960 1955 1950 1949

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1974

נ.
F.

ז.
M.

הכל סך
Total

התינוק גיל

Jewsיהודים

הכל 1,34881053851.746.232.427.022.718.119.2TOTALסך

מחודש פחות
הכל ן 0 

98759S38922.122.716.7163■ 15.213.614.0Less than 1

month  total

ימיט 0682249932314.614.311.412.913.011.611.706 days

ימים 72716197647.58.45.33.42.22.02.3727

ידוע 422Notלא known

ומעלה חודש
הבל 0ך 

36121214929.623.515.710.77.54.55.2More than 1
month  total

2 חודש 19853454.34.13.02.31.61.11.41 month2

חודשים 27137344.13.72.72.01.10.81.02 months

חודשים 35334194.13.02.51.51.30.70.83 months

חודשים 4251783.02.51.81.20.70.50.44 months

חודשים 52714132.72.01.70.90.80.30.45 months

חודשים 6241772.61.91.10.80.40.30.46 months

חודשים 712932.31.81.20.60.40.20.27 months

חודשים 89452.11.50.80.70.40.20.18 months

חודשים 913672.41.50.60.40.30.20.29 months

חודשים 10131031.50.90.40.40.30.10.210 months

חודשים 117340.90.80.40.20.10.10.111 months

ידוע 981XXXXXXXNotלא known

JewsNonיהודיםלא

הכל 83845138762.548.043.437.137.0TOTALסך

מחודש פחול/
הכל סך
ימים 06

395

287

230

170

165

117

15.4

9.0

16.8

11.4

16.8

10.3

17.3

13.4

17.6

12.8

Less than 1

month  total

06 days

ימים 727

ידוע לא

104

4

57

3

47

1XX

6.4

X

5.4

X

6.5

X

3.9

X

4.8

X

727 days

Not known

ומעלה חודש
הכל סך
ידוע לא

434

9

215

6

219

3XX

47.1

X

31.2

X

36.6

X

19.8

X

19.4

X

More than 1
month  total

Not known

. See introduction.
* 2859 days.

מבוא. ראה 1

י8ים. 2859 2
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(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורן  ג/34. לוח
Table iii/34.  Average length of life, by sex (Jews)

NonJewsלאיהודיסJewsיהודיםJewsיהודים

Males Femalesזכרים Malesנקבות Femalesזכרים Malesנקבית Femalesזכרים נקבית

1930193259.962.7195970.272.370.071.8
1933193559.561.8196070.773.569.069.9
1936193860.864.5196170.573.669.371.4
1939194162.364.6196270.872.870.270.9
1942194464.165.9196370.872.971.071.2
194965.267.9196470.272.971.670.1
195066.369.5196570.573.270.572.1
195167.270.1196670.973.769.872.5
195266.769.8196770.473.669.070.3
195368.070.5196869.873.468.471.1
195467.670.5196969.573.368.672.7
195569.472.1197069.973.369.773.2
195667.970.9197170.673.868.772.8
195768.071.4197270.673.368.971.8
195869.572.51 197370.873.768.572.0

197470.573.769.472.6

1 See introduction. נ!בוא. ראה 1

ומין אוכלוסייה קבוצת לפי נבחרימ^) בגילים חיים תוחלת  ג/35. לוח
Table iii/35.  Expection of life at specified ages (|x) by population group

and sex

לאיהודים Jewsיהודינ
NonJews

ניל
AgeיםזכרMalesנקבותFemalesזכרים

Males
נקבות

Females

194919601970§'19731974194919601970'19731974Average 5m!M
19731974

065.270.769.970.5 70.867.973.573.373.773.769.072.3
565.468.266.667.3 67.567.470.869.870.170.067.370.4
1060.963.561.862.5 62.763.765.964.965.265.162.665.6
1556.258.656.957.6 57.857.961.060.060.360.257.860.7
2051.553.952.452.9 53.053.156.155.255.455.453.256.0
2546.949.147.948.3 48.248.451.350.350.550.548.651.2
3042.244.443.243.5 43.443.746.545.445.745.743.846.4
3537.539.638.538.7 38.639.041.740.640.840.839.741.7
4032.834.933.934.0 33.934.437.035.836.136.034.736.9
4528.330.329.329.5 29.429.832.331.131.431.330.332.2
5023.825.824.925.2 25.025.527.826.626.926.726.127.7
5519.721.620.821.1 20.821.423.522.322.522.322.123.4
6016.017.816.817.2 17.117.319.518.318.418.218.519.6
6512.814.413.513.8 13.613.615.714.514.714.515.216.2
7010.011.510.510.8 10.610.212.611.311.411.112.913.0
757.78.78.18.3 8.27.69.98.58.68.410.710.1

מבוא. ראה 1J See introduction.
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לפי ,([x) חיים נולדים 1,000 מתון נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/36. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

Table iii/36.  Survivors at specified ages out of 1,000 persons born alive (1x1,
by population group and sex

נCews■הודי
לאיהודיט
NonJews

גיל
Age

זכריםFemalesנקבותalesMזכרים
Males

נקבות
Females

1930
1932

1949196019701 197319741930
19321949196019701 19731974Average ממוצע

19731974

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886925964976977974888937969980981982953959
10878919961973975972881933967978980980950956
IS872914959971972970875930966976978978946954
20862908954963969964868926964974976976939950
25849901950952964958859921961972974974933947
30840895945946961953848914957969972971927942
35828888939939956948833908953965968968919936
40811880932930948941817899946960962963906931
45790867921918934926799887937951953954889923
50758849905896914903780867921937937940864909
55719814875864882869741833897908913917830884
60658758824816825819703794857867875878773834
65573671746733747741630732780804810812701763
70482553634618629628546639697700710713577676
75353404508466479484446488572557571567455562

מבוא. ראה 1re\A\yo\\c\1 qh ;n

,(qx) נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תון נפטרים  ג/37. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

Table Hi/37.  Persons dying within five years, out of 1 ,000 persons at specified
ages (qx), by population group and sex

Fewהודים sלאיהודים
NonJews

גיל
Age

זכריםsemalcFנקבותalesMזכרים
Males

נקבות
Females

1930
19321949196019701 19731974

1930
19321949196019701 19731974Average ממוצע

19731974

01147526 36242711263312219195144
51073 32274222233
10652 32274122242
151268 546842§22374
2015911 557115322284
251067 544128433365
301597 556187443387
352089 88719107675145
40261614 121516221310998209
45412023 1722252422161517172815
50514136 3435385240273126243927
558570§56 5865585246444541426857
60129115§ 101 9494951037967§7275759385
65159176§157 150158152134126128§129124122177114
70267269§246 198239230183237180204196204211168

See introduction.
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Causes of death מוות סיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה שיעורי  ג/38. לוח
Table iii/38.  Death rates. by cause (Jews)

Ratesper 100,000 population תושבים ל100,000 שיעורים

סיבה

Averagesממוצעים

1974Cause
מהדורה

1950
1954

1955
1959

1960
1964

1965
19691

1970
1974'

שמינית
Eighth
Revision

הכל STOTAL.646.0593.3588.2669.1736.0753סך

0Cholera1כולירה

1.20.2000Typhoidטיפואיד fever2

וזיידקית דיזנטריה
ואמיביאזיס

3.61.40.70.30.10.1Bacillary dysentery and amoe
biasis

3

אחר ושלשול המעיים 30.514.07.64.32.63.3Enteritisדלקת and other diarrhoeal
diseases

4

הנשימה מערכת של f5.33.62.71.10.7Tuberculosisofשחפת respiratory sys5

13.2^tem

תוצאות כולל אחרת' שחפת
מאוחרות

0.70.30.41.11.1Other tuberculosis. including
late effects

6

דבר '■ Plague7

2.20.100Diphtheira8קרמת

1.20.5000Whoopingשעלת cough9

עי גרון דלקת
ושנית סטרפטוקוקוס

Streptococcal sore throat and
scarlet fever

10

מנינגוקוקוס עיי 0.30.30.30.20.20.1Meningococcalזיהום infection11

חריף ילדים 11.61.90שיתוק ■Acute poliomyelitis12

Smallpox13אבעבועות

1.01.10.70.40.10.1Measles14חצבת

וריקטסיוזיס בהרות טיפוס
אחרת

0.30000Typhus and other rickettsioses15

0.7Malaria16מלריה

ותוצאותיה 1.10.80.50.20.20.2Syphilisעגבת and sequelae17

הזיהומיות המחלות כל
האחרות והטפיליות

5.06.4All other infective and parasitic
diseases

18

כולל ממאירות/ שאתות
הלימפטית הרקמה של

וההמטופויטית

85.394.6106.2118.1131.4138.8Malignant neoplasms, including
neoplasms of lymphatic and
haematopoietic tissue

19

טבות שאתות
מוגדרות ובלתי

8.56.75.94.83.93.6Benign neoplasms and neo
plasms of unspeciifed
nature

20

4.23.43.34.99.510.0Diabetesסוכרת mellitus21

ומחסור בויטמינימ מחסור
אחר תזונתי

0.30.5Avitaminoses andothernutritio
nal deifciency

22

דם 1.20.70.80.90.81.0Anaemias23הוסר

העוצבה 3.02.31.51.21.31.2Meningitis24דלקת

vital statistics 94



(המשך) (יהודים) סיבה לפי תמותה שיעורי  ג/38. לוח
Table iii/38.  Death rates. by cause ( Jews ) (cont.)

תושבים ל100,000 100,000שיעורים populationRates per

Averagesnrnnaממוצעים
שמינית195019551960196519701974Causeסיבה

Eighth
1954195919641969'1974'Revision

פעיל שיגרוני, 0.80.50.30.10Activeחום rheumatic fever25

כרוני הלב, 10.810.98.87.87.87.3Chronicשיגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 6.17.66.76.86.45.2Hypertensiveיתר disease27

איסכמיח לב 101.7127.3150.5182.6213.4220.5Ischaemicמחלת heart disease28

אחרות לב 18.518.918.319.121.521.3Otherמתלות forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי של 63.566.067.589.1100.0104.2Cerebrovascularמתלות disease.30

1.31.50.71.21.10.7Inlfuenza31שפעת

ריאות 34.028.820.814.714.612.1Pneumonia32דלקת

(כרונית סימפונות 11.213.6Bronchitisדלקת (chronic and unspeci33
וננחת נפתת מוגדרת), ,(ifedולא emphysema and asthma

עיבולי■ 2.72.43.63.83.63.6Pepticכיב ulcer34

תוספתן 1.20.60.70.40.40.2Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה 4.03.03.33.4,3.33.0Intestinalבקע obstructionand hernia36
מעיים של

הכבד 3.73.84.75.26.36.2Cirrhosisofשחמת liver37

ונפרוזיס 7.76.65.94.95.15.8Nephritisנ8ריטיס and nephrosis38

הערמונית של עיצוב 4.84.03.53.22.42.2Hyperplasiaיחר of prostate. 39

00Abortion40ךה8לה
אחרים Otherסיבוכים complications of41
הריון, 2.61.71.1Vשל 0.8pregnancy. childbirth and the

הלידה ומשכב J0.30.1puerperiumלידה

מולדים 17.117.014.412.814.414.2Congenitalמומים anomalies42

בלידה, הילוד 13.914.3Birthךפציעות injury, diiffcult labour and43
ומצבים מסובכת לידה
חמצן מיעוט עם 36.928.924.3אחרים

other anoxic and hypoxic con
ditions

תמותה של אחרות J10.510.8Otherסיבות causes of perinatal44 '

mortalityסבלידתית

מוגדרות, בלתי 38.722.018.921.428.931.6Symptomsסיבות and illdeifned45
conditionsסימפטומים

האחרות המוזלות 60.658.4Allכל other diseases.46

החיצוניות הסיבות 55.846.337.748.652.751.1Allכל external causes4750

ממונע רכב עיי 12.717.619.8Motorתאונות vehicle accidents47

האחרות התאונות 17.817.6Allכל other accidents48

עצמית לדעתופציעה 7.06.45.5Suicideאיבוד and selfinflicted injuries49

החיצוניות הסיבות 9.07.1Allכל other deifned external causes50a
האחרות המוגדרות

מוגדרת לא חיצונית 3.61.91.1Injuryסינה undetermined whether50b
accidentally or purposely in
lfitted

1 Excluding war casualities in 1967 and 1973.
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אוכלוסייה וקבוצת גיל, מין, סיבה, לפי פטירות,  ג/39. לוח
Table iii/39.  Deaths, by cause, sex, age and population group

*1974

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsNonJews ife.2לאיהידים eift; .9rPwg

run:סיבה
הכל סך

Thereof: מזה:
הכל סך

Thereof: ;ntaCause
£6ef.n זכרים

TotalThereof:TotalתינוקותזכריסTotalתינוקותזכרים
MalesMalesInfantsMalesInfantsf£|i5

הכל 24,13513,02021,4011,348סך 11,5282,7341,492838TOTAL

Cholera1_כולרה

טיפואיד _Typhoid fever2
חיידקית 5341דיזנטריה 311Bacillary dysentery3

andואמיביאזיס amoebiasis
המעיים 238999359דלקת 4214557133Enteritis and other4
אחר diarrhoealושלשול diseases

מערכת של 231820שחפת 1831Tuberculosisof res5
piratoryהנשימה system

אחרת 332531שחפת 2322Other tuberculosis6
דגר Plague7
קרמת Diphtheria8
111שעלת Whooping cough9

עיי גרון דלקת Streptococcal sore10
ושנית throatסטרפטוקוקוס £ scarlet

fever
מנינגוקוקוס עיי 5121זיהום 313Meningococ. inf.11

חריף ילדים שיתוק Acute poliomyelitis12
אבעבועות Smallpox13

15821387Measles14חצבת
בהרות 11טיפוס _Typhus and other15

אחרת rickettsiosesוריקטסיוזיס
מלריה _Malaria16

ותוצאותיה 767עגבת 6Syphilis and seque17
lae

הזיהומיות המחלות 22512718238כל 105432227All other infective18
האחרות andוהטפיליות parasitic

diseases
ממאירות, 4,1322,1293,9427שאתות 2,0191901101Malignant neo19
הרקמה של ,plasmsכולל including

neoplasmsהלימפטית of lym
phaticוההמטופויטית and haema

topoietic tissue
טבות 11149103שאתות 4584Benign neoplasms20

מוגדרות andובלתי neoplasms of
unspecified natuTe

299135279סוכרת 1232012Diabetes mellitus21
בויטמינים 179131מחסור 7423Avitaminoses and22
תזונתי otherומחסור nutritional

deifciencyאחר
דם 341828חוסר 1662Anaemias23

העוצבה 49313315דלקת 19161211Meningitis24
פעיל שיגרוני. 1111Activeחום rheum. fever25
כרוני הלב, 23197208שיגרון 862311Chronic rheumatic26

heart disease
דם לחץ 20086149יתר 655121Hypertensive27

disease
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת גיל, מין, סיבה, לפי פטירות,  ג/39. לוח
Table iii/39.  Deaths, by cause, sex, age and population group (cont.)

* 1974

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsNonJews §!■£§לאיהידים

הכל סך
:Thereofמזה: מזה:

הכל סך
Thereof: Causecfcf5מזה: 

הכלזכרים 0ך
TotalThereof:TotalתינוקותזכריםTotal0'v;היניקות

MalesMalesInfantsMalesInfants

איסכמית לנ rbm6,6663,8266,262 3,591404235Iscbaemic heart28
disease

אחרות לב 7033606045מחלות 31299482Other forms of29
heatr disease

הדם כלי של 3,1981,4222,9591מחלות 1,33123991Cerebrovascular30
diseaseשבמוח
2412191שפעת 10521Influenza31

ריאות 50926034469דלקת 16716593104Pneumonia32
סימפונות(ברונית 4492753871דלקת 23961361Bronchitis (chronic33

מוגדרת)/ andולא unspeciifed),
תנחת emphysemaנפחת and

asthma
עיכולי 11273101כיב 69114Peptic ulcer34

תוספתן ר86דלקת 511
Appendicitis35

אחרת וחסימה 99438415בקע 351583Intestinal obstruct36

המעיים tionשל and hernia
הכבד 1971201771שחמת 107. 20131Cirrhosisof liver37

ונפרוזיס 1841051651נפריטיס 931912Nephritis and38
nephrosis

הערמונית עיצוב 676762יתר 6255Hyperpl. of pros39
tate

1הפלה
__

1
_ ___Abortion40

של אחרים 46Other_10סיבוכים complicat41

ומשכב לידה ionsהריון, ofpregnancy,
childbirthהלידה and the

puerperium
מולדים 585350402308מומים 235183115159Congenital anoma

lies
42

בלידה, הילוד 54S349407407פציעות 26414185141Birth injury, diiff43 .

מסובבת cultלידה labour and
עם אחרים otherומצבים anoxic and

חמצן hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 46126030830Sסיבות 1S215378153Other causesofperi44

סבלידתית natalתמותה mortality
מוגדרות, בלתי 1,05360889845סיבות 5301557820Symptoms and ill45

deifnedסימפטומים conditions
האחרות המחלות 1,7988791,66043בל 7991388031All other diseases46

החיצוניות הסיבות 1,7181,1011,45220כל 92026618122All external causes4750

רבב ע"י 6594615631האונות 3829679Motor vehicle47

accidentsממונע
האחרות התאונות 62833850018כל 2641287422All other accidents48

ופציעה לדעת 162103157איבוד 10053Suicide and selfin49

lfictedעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 2281732021כל 1562617Allotherdeifned ex50a

האחרות ternalהמוגדרות causes
לא חיצונית 412630סיבה 18118Unspecified exter50b

nalמוגדרת cause
מאושרת לא מוות 11962סיבת 1196213Causenot medi

רופא ידי callyעל cetriifed
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לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה), 15 בני (ל100,000 יהודים של תמותה שיעורי  ג/40. לוח
Table iii/40.  Death rates of Jews (per 100,000 aged 15 and over), by cause,

sex and continent of birth
1974

8

ילידי
ישראלהכלטי אסיהילידי מספראמריקהאירופהא9ריקהילידיילידי

TotalIsrael bornBorn in AsiaAfricaBorn inBorn inברשימה
EuropeAmericaCauseBסיבה

Number
m. .fז. .Mנ. .tf. .Mנ. .rF. .Mנ. .TF. .mנ. .Fז. inנ. B list

הכל 1,064.0912.9229.0154.41,108.41,063.5884.0789.51,854.21,507.0TOTALסך

Cholera1כולירה ■■

Typhoidטיפואיד fever2
ואמיביאזיס ח'ידקית 0.20.10.70.30.3Bacillaryדיזנטריד, dysentery and amoebiasis 3
אחר ושלשול המעיים 1.41.60.61.32.62.01.22.21.8Enteritisדלקת and other diarrhoeal diseases4
הנשימה מערכת של 1.80.21.34.20.62.50.3Tuberculosisofשחפת respiratory system5

אחרת 2.30.82.61.31.84.51.6Otherשחפת tuberculosis6
Plague7דבר
Diphtheira8קרמת
Whoopingשעלת cough9

סטרפטוקוקוס ע"י גרון ודלקת Streptococcalשנית sore throat £ scarlet fever10
מנינגוקוקוס ע''י Meningococcalזיהום infections11

חריף ילדימ Acuteשיתוק poliomyelitis12
Smallpox13■אבעבועות

■חצבת Measles14
אחרת וריקטסיוזיס בהרות 0.10.3Typhusטיפוס and other rickettsioses15

Malaira16מלריה
ותוצאותיה 0.60.10.71.40.3Syphilisעגבת and sequelae17

הזיהומיותוהטפיליותהאחרות המחלות 7.75.62.92.012.55.25.44.110.99.2Allכל other infective and parasitic diseases18
שלהריקמה כולל ממאירות, 200.4189.037.336.2183.8142.9129.496.1382.2369.4Malignantשאתות neoplasms incl. of lymphatic19

וההמטופויטית andהלימפטית haematopoietic tissue
מוגדרות ובלתי טבות 4.25.61.02.01.37.84.83.07.58.7Benignשאתות neoplasms and neoplasmsofunspe20

ciifed nature
12.515.51.91.315.819.612.118.420.123.9Diabetesסוכרת mellitus21

ומחסור בוינימיבים .מחסור 0.50.4 .0.60.61.21.10.3Avitaminoses and other nutritional deif22
אחר ciencyתזונתי

דם '1.31.0חוסר 1.31.32.01.22.41.40.8Anaemias23
העוצבה 0.70.70.70.61.81.41.0Meningitis24דלקת



(המשך) לידה ויבשת מין מוות, סיבת לפי ומעלה), 15 בני (ל100,000 יהודים של תמותה שיעורי  ג/40. לוח
Table iii/40.  Death rates of Jews (per 100,000 aged 15 and over), by cause,

sex and continent of birth (cont.)

1974

ילידי
י,otסר אפריקהאסיהילידישראלילידי מספראמריקהאירופהילידי

TotalIsrael bornn AsiaBornBorn in Africa .,Born inברשימה
EuropeAmericaCauseBסיבה

Number
m. .fז. .Mנ. .Fז. .Mנ. .1F. .mנ. .fז. .mנ. .fז. inנ. B list

פעיל שיגרוני, Active_______חום rheumatic fever25
כרוני הלב, 8.712.12.22.77.917.610.915.413.415.8Chronicשיגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ '6.6יתר 8.41.61.77.312.413.38.37.512.1Hypertensive disease27
איטכמית לב 364.1266.041.633.6333.5293.0229.8197.5719.5469.2Ischaemicמחלת heart disease28
אחרות לב 31.228.65.84.036.141.829.6מחלות .:32.052.041.2Other forms of heart disease29

שבמוח הדם כלי של 134.8162.19.619.6164.8227.8Iמחלות 62.1 ■188.0218.4236.8Cerebrovascular disease30
1.00.80.31.32.41.21.11.3Inlfuenza31שפעת

ריאות 12.513.82.23.321.724.17.98.319.620.2Pneumonia32דלקת
ולא (ברונית סימפונות 24.014.73.51.043.328.132.115.429.919.9Dronchitisדלקת (chronic and unspecified), cm33

וגנחת נפחת physemaמוגדרת), and asthma
עכולי 7.03.20.30.36.63.35.43.613.75.2Pepticכיב ulcer34

תוספתן 0.50.2דלקת ■0.61.40.3Appendicitis35
המעיים של אחרת וחסימה 2.94.00.71.3.2.62.43.66.47.3Intestinalבקע obstruction and hernia36

הכבד 10.76.91.617.18.525.414.89.28.1Cirrhosisofשחמת liver37
ונפרוזיס 9.78.914.29.7Nephritis■9.46.91.61.013.89.1נפריטיס and nephrosis38

הערמונית עיצוב 6.31.09.24.210.6Hyperplasiaיתר ofprostate39 .

0.3Abortion40_0.1_הפלה

הריון, של אחרים 0.40.70.60.6Otherסיבוכים complications of pregnancy, child41

לידה ומשכב birthלידה and the puerpeirum
מולדים 1.51.11.30.72.00.61.20.61.71.8Congenitalמומים anomalies42

סימפטומים מוגדרות, בלתי .49.434.4.סיבות 12.93.353.852.246.037.480.850.4Symptoms and !'!!.deifned conditions45

, האחרות המחלות 76.080.812.512.688.0100.575.079.5126.6127.6Allכל other diseases46
ממונע רבב ט''י 34.8.16.730.612.034.123.534.514.838.818.6Motorתאונות vehicle accidents47
האחרות התאונות 028.227.416.321.325.430.4AH!22.720.820.66כל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 9.55.35.81.75.26.53.01.817.69.2Suicideאיבוד and selfinflicted injuries'49
האחרות המוגדרות החיצוניות הסיבות .15.03.7כל 28.35.77.90.611.55.98.12.4All other defined external causes50a

מוגדרת לא חיצונית 1.81.21.00.72.01.31.21.82.81.3Unspecifiedסיבה external cause30b

*1
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אוכלוסייה קבוצות לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירת  ג/41. לוח
Table Hi/41.  Maternity deaths, by population group

1950195419551959196019641965196919741970

Jewsיהודים
מוחלטים 1721441079449Absoluteמספרים numbers
ממוצעים 1,000ל1,000שיעורים liveAverage rates per

חי 0.820.660.470.350.15birthsלידות
יהוד 10לא NonJews1י

מוחלטים 2622Absoluteמספרים numbers
ממוצעים 0.350.231,000ל1,000שיעורים liveAverage rates per

חי birthsלידות

Including East Jerusalem since 1973. מ1973. החל ירושלים מזרח את כולל 1

(יהודים) נבחרת וסיבה גיל לפי תינוקות, תמותת ג/42. לוח
Table iii/42.  Infant mortality, by age and selected cause ( Jews )

19691971.1974

nar:מזה:מזה:מזה:מזה:מספר
בחודשבשבועבחודשבשבועבחודשבשבועברשימה

Bהמוות הבלסיבת הבלהראשון1הראשוןסך 1הראשוןסך הכלהראשון 1הראשוןסך Causeהראשון of death
No. inTotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:
B. Listifrstifrstifrstifrstifrstifrst

weekmonth1weekmonth 1weekmonth 1

מוחלטים numbersAbsoluteמספרים
הכל 1,0906467561,2077638791,348822361TOTAL■סך

לידווו ל1,000 3חישיעורים per 1,000live birthsRat(

הכל 18.911.213.118.411.713.419.111.714.0TOTALסך

המעיים04 1.00.20.40.00.10.80.00.2Enteritisדלקת and
otherושלשול diarrhoeal

diseasesאחד
מחלות0118 0.50.00.10.40.00.10.60.10.3Allיתר other infec

tiveזיהומיות and parasi
ticוטפיליות diseases

ריאות32 1.20.30.51.30.30.51.00.20.3Pneumoniaדלקת
מולדים42 4.51.62.44.62.02.64.41.72.6Congenitalמומים ano

malies
הילוד43 5.95.55.85.65.45.65.85.35.6Birthפציעות injury, di

לידה iffcultבלידה, labour
andמסובכת other ano
xicומצבים and bypoxic

עם conditionsאחרים

44
חמצן מיעוט
אחרות 3.93.63.84.23.84.14.44.04.3Otherסיבות causes of
תמותה perinatalשל morta
8lityבלידתית

0.50.10.10.30.00.10.30.00.1Externalסיבות4750 causes
חיצוניות

הסיבות1946 1.60.20.31.60.20.41.90.30.5Allבל other and un
speciifedהאחרות causes
ובלתי

מוגדרות

J Includes cases of number of days not known; in
1969 1, in 1971  5 and in 1974  4.

5  19711 ,1  ב1969 ידוע: לא ימים מספר בולל 1

מקרים. 4  ונ1974
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(יהודים) נבחרות מדבקות מחלות  ג/43. לוח

Table Mi/43.  Selected infections diseases ( Jews )

ates per 103,003 population תושבים ל100,000 שיעורים

19501960196S19701972§19731*1974Diseaseמחלה

_כולרה
__4Cholera

14813300Diphtheiraקרמת
2נרוצלוזיס

110011Brucellosis
בצילרית ,8812188109146124122Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגי8ית נבד ,10314593509910373Hepatitisדלקת viral
מזיהוס מוח 3236233Acuteדלקו! infectious encephalitis
המוח קרום 8121111Meningococcalדלקת
מנינגוקוקופ meningitisע'

מזון 6196112691הרעלת 7952Food poisoning
1,3823032חצבת 12086122229Measles

(אנדמי) הבהרות 54824423Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 6012810433Typhoidטיפוס fever

9121000Leptospirosisלפטוספירוזיס
55312111Paratyphoidפרטיפוס fever

00000Tetanusצפדת
חוזרת 0100000Relapsingקדחת fever

1191063135192221Scarletקונית fever
5632352שעלת 111103Pertussis

ילדים 14310שיתוק


001

I

Poliomyelitis

Includes cases of nonJews.
Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. כולל 1

בהודעה. חייביס היו 04 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי  ג/44. לוח

Table iii/44.  Malaria cases, by place of infection

1 19491950195419551959196019641965196919701974

הכל 21סך 9 49 414 1,09144TOTAL

:Thereofמזה:
 חדשים 1Newמקרים cases  indige
מקומית nousהדבקה infection
שנדבקו 2042Importedמקרים infection

בחול
שנגרמו 11Inducedמקרים by blood
דם עירוי transfusionעיי

1 Data for this year are incomplete.
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וגיל אוכלוסייה, קבוצת התהליך/ פעילות המחלה, איתור לפי שחפת,  ג/45. לוח
Table iii/45.  Tuberculosis, by localization, stage of activity, population group,

. . and age .

1973

Population group, and age

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

בהשגחה
Under
obser
vation
only

בטיפול
Under
treat
ment

ה5ל סך
Total

ריאות שח5ת
Pulmonary

רגועה
ובלומה
Quies
cent and
arrested

פעילה
Un
stable

הכל סך
Total

הבל סך
Total וגיל אוכלוסייה, קבוצת

GRAND TOTAL
Jews
NonJews

Cases under supervision 1

1.3S6 473 1,859 9,732

בפיקוח1 מקרים
714 10,446 12,305

1,182
204

403
70

1,585
274

8,902
830

527
187

9,429
1,017

11,014
1,291

כולל סך
יהודים

לאיהודים

Cases newly discovered שנתגלו מקרים
הכל סך  609515219296948113JEWSיהודים  TOTAL

04 943155Ageגיל 04
.43871ר51415 514
152950453312.55^1529
3044109863650232033044
455918615451103322664559
60+240219921272118360 +

הכל 6645242121201NONJEWSלאיהודיםסך  TOTAL
014 144311010Ageגיל 014
154432221111109115^

י י 45598743114559
60+1212' 66

"■ 60+
1 In addition to cases under supervision, about 20,000 cases,
defined as "healed", are registered.

כ20,000 ברישום נמצאים שבפיקוח, למקרים נוסף 1

כ"נרפאו". שהוגדרו מקרים

(יהודים) מין לפי ,* להתאבדות ונסיונות התאבדויות ג/46. לוח
Table Hi/46.  Suicides and attempted suicides \ by sex (Jews)

19491950196019651970| 197219731974

מוחלטיםמספר numbersAbsoluteים
114141174175192243182215SUICIDESהתאבדויות
זברים :808593109109130107137Thereofמזה: males

להתאבדות 1041146287081,2081,5061,3651,273ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

זכרים :497422426Thereof§351§5953261281מזה: males
בגילל10,000שיעורים ומעלהיהודים 15nd oveRates per 10,000 Jews aged 15 years 1

1.771.811.421.071.091.290.941.08SUICIDESהתאבדויות
2.402.111.511.351.241.391.111.39Malesזכרים
1.091.481.330.790.941,200.770.78Femalesנקבות

להתאבדות 1.611.465.124.406.858.037.046.40ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

,.1.451.324.233.423.995.324.384.32זכרים Males
1.771.616.025.399.6910.709.668.44Femalesנקבות

של אחדים מקרים בולל ,1967 עד reלאיהודים.1 included.some cases of nonJews a1 Up to 1967
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מין לפי נבחרים, מיקומים של ממאירות שאתות של חדשים מקרים  ג/47. לוח
(יהודים) וגיל . . .

Table iii/47.  Newly detected cases of malignant neoplasms of selected sites,
by sex and age (Jews)

19671971

גיל Ageקבוצת group
הכל סך
Total ומיקום Sexמין and site

0141524253435444554556465+

מוחלטיםמספר rsiuים mbeAbsolute 1

הכל סך  13,5633733243437271,6213,7006,475MALESזכרים TOTAL

:Thereofמזה:
1,3002539123374757Stomachקיבה

והחלחולת הגס 1,390171544171425727Colonהמעי and rectum
1,838198551715551,039Lungהריאה

8681217157691Prostateהערמונית
השתן 1,05523932110311588Bladderשלפוחית

ממאירה 1,06496635587132264367Malignantלימפומה lymphoma
25736211315345088Leukaemiaלוקמיה

הכל 14,6143153555531,3252,7133,9855,368FEMALESנקבותסך  TOTAL

:Thereofמזה:
86912132992224508Stomachקיבה

והחלחולת הגס 1,381392067171409702Colonהמעי and rectum
3,4842131375329481,006S46Breastהשד

הרחם 68S294116525321SCorpusגוף uteri
8256181982202268230Ovaryהשחלה

ממאירה 92563665465130232315Malignantלימפומה lymphoma
22821141321344382Leukaemiaלוקמיה

ל 000שיעורים r 100,es peRat

הכל סך  217.7419.1325.6447.35111.81260.23620.491.535.0SMALESזכרים  TOTAL

:Thereofמזה:
6.0019.7562.72179.4Stomach(0.69)(0.18)20.87קיבה

והחלחולת הגס 0.552.076.7727.4571.27172.3eColon(0.05)22.31המעי and rectum
0.711,108.4627.4593.07246.33Lung(0.05)29.51הריאה

2.7326.33163.82Prostate(0.31)(0.05)13.93הערמונית
השתן 1.244.9217.6652.15139.4CBladder(0.24)(0.10)16.93■שלפוחית

ממאירה 17.084.924.997.5913.3821.1944.2787.01Malignantלימפומה lymphoma
>4.131.851.661.792.315.46לוקמיה 8.3920.8fLeukaemia

הכל FEMALES!237.6017.129.7575.81184.18418.35696.921,200.8נקבותסך TOTAL

:Thereofמזה:
Stomach:1.784.0314.1939.07113.6(0.17)(0.05)14.13קיבה

והחלחולת הגס Colon;0.752.749.3126.3771.53157.0(0.17)22.45המעי and rectum
1.0918.7873.95146.18175.94189.2CBreast(0.12)56.64השד

הרחם 1.235.7025.4444.2548.77Corpus(0.17)11.19גוף uteri
Ovary!13.410.331.512.6011.4031.4646.8751.4השחלה

ממאירה 15.043.425.537.409.0420.0540.5770.4Malignantלימפומה lymphoma
3.711.141.171.782.925.247.5218.34Leukaemiaלוקמיה
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אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי תושבים, ל10,000 אשפוז שיעויי  ג/48. לוח
Table iii/48.  Hospitalization rates per 10,000 population, by sex, age and

population group

הכל סך
Total

Ageגיל

0145141544456465+

Jews
Males

4798001,288
4638481,313
5259261,636
558,0851,906
648,2002,178
694,2472,334
684,2562,467
691,2642,499
664,3402,527
6361,3572,627
5931,4242,758

es 1Fema I

8838701,050
9979031,049
,0869591,344
,184,1261,625
,107,1481,777
.095,1951,892
,121,2302,030
,095,2411,945
1,0871,2242,028
,130,3512,138
1,119,2972,217

Jews2Non
Males

364500731
479594858
5431,0831,314
4469601,200
4858981,417
4837961,221

' 4869531,166
4949001,332

יהודים
זכרים

6332,464535466
6592,688734453
7332,751725542

8333,388932567
9083,1461,009538
9663.0321,109559
9912,9921,179606

1,0102,9281,206640

1,0243,0041,250628
1,0242,9341,246618
1,0273,3051,152617

נקבות!
7842,201406349
8402,305554336
8972,196532398

1,0102,518698441
1,0082,397779420
1,0262,218745425
1,0742,355802462
1,0572,258866410
1.0622,037840448
1,1202,130847439
1,1072,231802444

לאיהודים2
זכרים

357905288187
5021,673434294
6482,669569273
5712,470594240
6533,036685341
6422,914726320
6402,674795317
6953,546817359

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971

lies2Femנקבות2 £

1957333602199129459435378
19604481,361319164548579412
19656341,888423196856665929
19675671,6473891807177771,008
19686262,274406227826585927
19696112,185425201786679912
19706341,7325762407607911,061
19716532,6194392097987941,026

Excluding maternity wards.
Including East Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת כולל לא 1

.1971 בשנת התל ירושלים בוזרח בולל 2
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(יהודים) נבחרות אבחנות לפי אשפוזים,  ג/49. לוח

Table iii/49.  Hospitalizations by selected diagnoses (Jews)

Rates per 10,000 population באוכלוסייה ל10,000 קיעורים

19501955I960196519701972Diagnosisאבחנה

הכל 993.5749.1920.49S7.81,042.91,324.4TOTALסך

או חיידקים עיי שנגרמו מחלות
טפילים

118.959.648.642.056.656.5Infectious and parasitic diseases

שחפת :28.716.59.05.23.13.6Thereofמזה: tuberculosis

נגי!!ית כבד 6.12.85.37.13.14.7infectiousדלקת hepatitis

ממאירות 52.419.028.536.046.150.0Malignantשאתות neoplasms

ממאירות בלתי 24.321.931.230.630.432.8Benignשאתות neoplasms

8.54.36.07.211.310.2Diabetesסברת mellitus

6.77.410.212.615.9Cataractירוד

2.94.35.33.85.1Glaucomaברקית

והזיז התיכונית האוזן דלקת
הפיטמי

4.45.66.57.310.2Otitis media, mastoiditis

וממושך) (חריף הלב 11.711.715.314.26.010.6Rheumaticשגרון heart disease (acute and
chronic)

איסבמית לב 12.520.433.347.065.655.7Ischaemicמחלת heart disease

שבמוח הדם כלי של 6.45.07.412.016.918.6Cerebrovascularמחלות disease

ריאות 24.521.023.930.527.329.3Pneumoniaדלקת

והאדנו השקדים של יתר גידול
אידים

11.524.824.025.925.727.4Hypertrophyof tonsils and adenoids

עבולי 11.910.411.011.312.313.1Pepticביב ulcer

התוספתן 24.715.214.814.412.113.9Appendicitisדלקת

מרה ואבני המרה כיס ,8.911.712.210.912.1Cholecystitisדלקת cholelithiasis

נפרוזיס ,3.24.84.54.55.9Nephritisנפריטיס, nephrosis

השתן דרכי של 12.19.012.110.49.58.8Urinaryחצצת calculi

הערמונית של עיצוב 7.15.17.78.89.511.4Hypertrophyיתר of prostate

מהרחם דם זוב בווסת, הפרעות
הבלות) לאחר (גס

18.825.124.122.519.9Disorders of menstruation,
metrorrhagia (also post
menopausal)

S9.765.468.659.156.761.8Abortionsהפלות

מולדים 9.88.213.814.422.022.3Congenitalמומים malformations

מוגדרות לא ומחלות 126.081.186.384.174.767.9Symptomsסימפטומים and illdenned conditions

חיצוניות 92.250.277.082.197.796.8Externalסיבות causes
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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 מהדו"ח
הסד להכנת בסיס והם לסטטיסטיקה' המרכזית

הגירה. תנועות על רות
והאויר .הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק המובא
 . י"ח לפרק מבוא ראה תחבורה, על בפרק

ותקשורת". ''תחבורה
בכוח 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"ל1 יד משלח משפחתי, מצב מין' לידה,
שאלון מתוך המשפחה. לראש הנלווים ומספר

העולים. תכונות על העיבודים נערכים זה
"אזרחי© גם העולים בין נכללו 1969 עד
נכללר הם במשפחה מעמד על ובלוחות עולים"'
העולים על הנתונים ב1970 החל הבודדים. בין

עולים". "אזרחים כוללים אינם
המופיעים והחזרה היציאה תאריך מתוף
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'. חלק

ואומדן חישוב שיטות
כוללת. הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
פי על חושב ותיירים תושבים של הגיל
המעבר שנת לבין הלידה שנת בין ההפרש
ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי בגבול'
בסון* למצב מתייחסים הנתונים לכן' המעבר:

המעבר. היה שבה השנה

והפגרים הגדרות
קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם הוא עולה

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 בחודשי 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 מעמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל

ישר לאזרחים שנולדו ילדים עולת: אזרח
בחו"ל. שהותם בעת אלים

בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
שליחות עסקים' ביקור' למטרת לחו"ל רוצא
ה"יורדים". גם ביניהם כלולים 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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כרטסת מתוך האפשר' במידת הושלמו הם
הפנים. משרד של התושבים

לארץ מתייחסת ד/10 בלוח היעד" "ארץ
ישראל את יציאתו בעת התושב הודיע שעליה
שהוא ודאי זה אין אולם מטרתו, ארץ כעל

ארץ. באותה לשהות ממשיך

תייריםנכנםים

1957 ממאי ארץ< לפי תיירים על הנתונים
.500/, של מדגם לפי עובדו 1960 סוף ועד
,250/0 של מדגם לפי העיבוד נערך 1961 בשנת
,200^ של מדגם לפי 1967 יוני עד 1962 משנת
50>^ של מדגם לפי 1971 יולי עד 1967 מיולי
ומינואר ,25^, של מדגם לפי 1971 מאוגוסט

.200/£, של מדגם לפי 1973

הנכנסים התיירים גיל
זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים 
עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים אין
כ100'12 היה שמספרם הילדים גיל. על הפריט
14 עד 0  הגיל לקבוצת הוספו 1974 בשנת
כ היה שמספרן התיירים של הזוג ובנות
15 הגיל קבוצות בין יחסית חולקו 6,600

ומעלה.

יוצאים תיירים
פי על חושבה בארץ התיירים של השהות
הכניסה תאריך לפי המדויק, הימים מספר
הנתונים ושנה). חודש (יום, היציאה ותאריך
על מבוססים בארץ התיירים של השהות על

.200/0 של מדגם

וחוזרים יוצאים תושבים
פי על חושבה בחו"ל תושבים של שהות
חודש (יום, החזרה ותאריך היציאה תאריך

ושנה).
שיצאו תושבים על נתונים כולל ד/4 לוח
ל1974 הנתונים חודשים; 12 תוך חזרו ולא

אומדן. הם

ולא הארץ את שיצאו
שנים 4

תושבים
עד חזרו

שיצאו תושבים על טור ניתן ד/3 בלוח
למעשה, שנים. 4 כעבור חזרו ולא הארץ את
החישוב כי שנים, ן4 של ממוצעת היעדרות זוהי
חזרו לא מהם כמה מראה x שנת יוצאי לגבי

שנים. x +4 Din עד
חזרו שלא 1974 עד 1971 השנים ליוצאי
שנים 4 של ההיעדרות תקופת מלאה וטרם
מבוסס זה אומדן אומדן. נערך ,1974 סוף עד
חזרו שטרם האנשים אחוז של השוואה על
השנים יוצאי בין וכד' שנים 1 ,2 ,3 כעבור

קודמות. שנים יוצאי לבין 1974 עד 1971

בחו"ל השוהים תושבים
ומעלה שנתיים

הטופס בין אינדיבידואלית הקבלה נערכה
תושב "רישום הטופס לביז חוזר" תושב "רישום
חזרו לא התושבים מבין מי לוודא כדי יוצא"
בהקבלה קשיים בגלל יותר. או שנה כעבור
גם בחו"ל" השוהים "התושבים בין כלולים
אפש היתה שלא אלא שחזרו, תושבים מספר

לזהותם. טכנית רות
'רי בטופס פרטים חסרים שהיו במקרים
עלייה, ושנת לידה ארץ על יוצא" תושב שום
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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)

(11 (חלק (19481972) לישראל העלייה (489)

טכ;יים 8ומומימ
בישראל העונתיות (15)

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
כרכים) 3)

אחרים מוסדות עם בשיתוף הלשכה פרסומי
(19521955) בישראל התיידות של סטטיסטיקה

לתיירות הממשלתית החברה עם בשיתוף

מיוחדימ 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 (3855)
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Summary tables
אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים  ד/1. לוח

Table iv/I . Arrivals and departures, by category of visa

סיכום לוחות

תיירים
Tourists

ארעיים
Temporary
residents

/m7

בכוח2 עולים
Movement

of
potential

immigrants2

תושבים
Residents

יהודים מזה:
Thereof:
Jews

הבל סך
Total

אזרחים
עולים

Immigrating
citizens

עולים
Immigrants

הכל1 סך
Total'

DArrivalsנכנסי
IS V 1948

197410,077,1731,460,6172,156,5092,028,27047,927113,795297,816

1948111,901101,8255,5435,4254,533
1950222,873169,72020,03118,584


33,122

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
1964391,35252,45679,53479,110


7,738251,624

1965420,58628,79587.47186,9547,827296,493
1966452,76313,610103,026102,1518,070328,077
1967408,96312,27594,87394,276_10,647291,168
1968583,14218,156121,237120,22111,783431,966
1969581,167332,892132,630131,2221,3755,296408,974

1970628,716429,9611,082146,495134,8146.0743,810441,294
1971878,50436,205873171,241160,2328,7914,638656,756
1972983,30351,564789187,460170,56910,6375,321727,532
1973954,12251,477763224,634188,46711,0954,502661,651
1974907,01829,556509237,995199,1769,9554,276624,727

Departuresיוגאים
15 V 1948

19748,816,9022,453,6882,306,59182,933134,8116,145,470

19486,6354,1493,9422,486
195061,17430,01829,183


31.156

195584,37634,32133,8481,93048,125
1961236,32875,91475,0034,993155,421
1962269,78186,15885,2436,160177,463
1963226,276103,474102,2064,734211,068
1964344,98289,63788,982


8,570246,775

1963395,96097,13196,2188,457290,372
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
1974900,220266,954225,90115,9996,400610,867

Excl. transit by plane.
After ifrst entrance.
As from 1969, including potential immigrants 

also Chapter V.
Since 1970  excl. immigrating citizens.

במטוס. מעבר כולל לא 1

ראשונה. כניסה אחרי 2

הי, פרק גם ראה בכוח עולים כולל ב1969 החל 3
עולים. אזרחים בולל לא ב1970 החל *

109 הגירה תנועות



אשרה וסוג ויציאה כניסה דון לפי ויוצאים, גכגסים  ד/2. לוח

Table iv/2.   Arrivals and departures, by mode of entrance and
departure and category of visa

Category of visa1 יבשה
Land

אויר
Air

יט
Sea

הבל סף
Total אשרה! סוג

1973
Arrivalsנכנסים

הכל 954,12292,026808,25153,845TOTALסך

43,8442,45041,394Immigrantsעולים
בכות 7,6331,2636,370Potentialעולים immigrants

עולים 763120643Immigratingאזרחים citizens
224,6349,824183,62431,186Residentsתושבים

בכוח עולים 11,09542510,670Movementofpotentialתנועת immigrants
661,65177,769561,51622,366Touristsתיירים

ארעיים 4,5021754,034293Temporaryתושבים residents

sDepartureיוצאים

הכל 912,71287,756775,60349,353TOTALסך

238,16910,088197,44330,638Residentsתושבים

בכוח עולים 17,66554417,121Movementofpotentialחבועת immigrants
649,31276,569554,37718,366Touristsתיירים

ארעיים 7,5665556,662349Temporaryתושבים residents

1974
Arrivalsנכנסים

הכל 907,01872,076767,75967,183TOTALסך

23,69114323,548Immigrantsעולים
בכוח 5,8652035,662Potentialעולים immigrants

עוליט 50927482Immigratingאזרחים citizens

237,9954,675198,51434,806Residentsתושבים

בכוח עולים 9,9551989,757Movementofpotentialתנועת immigrants
624,72766,661526,12331,943Touristsתיירים

ארעיים 4,2761693,673434Temporaryתושבים residents

resDepartuיוצאים

הכל 900,22071,206769,46459,550TOTALסך

266,9545,586226,35535,013Residentsתושבים

בכוח עולים 15,99949015,509Movementofpotentialתנועת immigrants
610,86764,974521,73724,156Touristsתיירים

ארעיים 6,4001565,863381Temporaryתושבים residents

< See notes to Table IV/ 1 . ד/1. ללוח הערות ראה 1
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Residents תושבים

חזרה ותקופת יציאה תקופת לפי ,1 תושבים תגועת  ד/3. לוח
Table iv/3.  Movement of residents l, by period of departure and return

חזרה2 Mipn2Period of returnחזרו לא
Did not return

15V
1948
31 XII
1967

. 1

1968196919701971197219731974
Up to עד

1974

מזה:
4 ער
שנים

Thereof:
Up to
4 years

היוצאים כל
All

departing

יציאה תקופת
Period of
departure

Thousandsאלפים

הכל 2,348.9934,8121.2132.6136.3162.3172.6193.7203.2292.3סך
TOTAL

15 V 1948
1960468.2368.91.81.5

f 0.1
) 0.3

r0.8

{
196175.968.40.40.3\ 171.50.20.7i64.88.6
196286.275.60.60.41 0.30.111.4
1963103.592.81.00.60.40.30.20.20.17.810.7
196489.679.01.40.90.50.40.30,20.16.89.2
196597.1S4.42.61.40.90.70.40.30.16.48.7
1966115.894.85.62.91.61.20.70.50.28.310.9
1967108.670.915.06.33.62.11.30.80.38.310.7
1968128.292.815.86.93.91.81.00.55.67.0
1969139.0102.517.87.43.41.60.75.76.3
1970142.4102.320.07.53.71.37.57.5
1971170.0124.322.68.52.911.7310.5
1972184.8. ■132.926.56.718.8313.014.5
1973207.6149.324.234.0316.019.0
1974232.0165.466.6315.020.0

Percentagesאחוזים

הכל 100.039.75.25.75.86.97.48.28.712.4סך
TOTAL

15V 1948
1960100.078.80.40.3/04|03/ 02
1961100.090.10.50.4* 0.4/0.2/ 030.116.611.3

1962100.087.70.70.50.4(.0.4( 0.113.2
1963100.089.80.90.60.40.30.20.10.07.610.3

1964100.088.21.61.00.60.40.30.20.17.610.3

1965100.086.82.71.50.90.70.40.30.16.69.0
1966100.081.84.92.51.41.00.60.40.17.29.4
1967100.065.313.85.63.31.91.20.80.27.79.9
1968100.072.412.35.43.01.40.80.44.35.5

1969100.073.712.85.32.51.10.54.14.5
1970100.071.814.15.32.60.95.35.3 .
1971100.073.113.35.01.76.96.2
1972100.071.914.33.610.27.07.8
1973100.071.911.716.47.79.2
1974100.071.328.76.58.6

Excl. movement of residents from East Jerusalem by the
Allenby bridge.
Returning residents whose year ofdeparture was not known,
were distributed proportiooally to the years ofdeparture.
Data for 19711974, are estimates; see introduction.

גשר דרך ירושליס מזרח תושבי תנועת כולל sb 1

אלנבי
לפי יחסית חולקו יציאתם שנת ידועה היתה שלא חוזרים 2

היציאה. שנות
מבוא. ראה אומדן; הם הנתונים ,19711974 לשנים 3
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בחו"ל ויותר שגה ששהו ג התושבים תנועת  ד/4. לוח
Table iv/4.  Movement of residents נ who stayed abroad one year or more

הנדונה בשנה חודשיצאו 12 עד חזרו 12ולא של שהייה לאחר הנדונה כשנה חזרו

שנה

Departed in the surveyed year and did 001
return within 12 months

;ar after staying
and over

ומעלה חודש
Returned in the surveyed y<

abroad 12 monthsYear

שנה לעומת שינוי 'Aשנה לעומת שינוי X
.0א קודמתמס5ר

'A, change fromNo. קודמת3ספר
% change from

previous yearprevious year

196116,0006,9001961
196220,30026.98,20018.81962
196319,7003.08,9008.51963
196419,8000.510,10013.51964
196520,2002.011,70015.81965
196624,30020.312,7008.51966
196726,3008.214.30012.61967
196822,80013.317,10019.61968
196922,5001.317,5002.31969
197024,0006.719,90013.71970
197127.00012.521.8009.51971
197230,70013.720,9004.11972
197338,30024.823,10010.51973
1974*(40,000)(4.4)17,90022.51974.

/1 See note 1 to Table iv3. ד/3. ללוח 1 הערה ראה 1

בחו"ל שהות משד לפי חוזרים, תושגים  ד/5. לוח
Table iv/5.  Residents returning, by duration of stay abroad

חזרה fשנת returnYear o
שהות Durationמשך of
196019691974196019691974stayבחויל abroad

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 51,256203,233סך 132,63010O.O100.0100.0TOTAL

מחודש 88,21191,883חות 29,70116.122.445.2Under 1 month
חודש 113,32251.653 48,39526.136.525.41 month

וזודשיפ 210,06711,606 15,07619.711.45.72 months
חודשים 35,1666,448 6,27710.14.73.23 months
חודשים 42,5373,994 3,0895.02.32.04 months
חודשים 51,5293,148 2,0343.01.51.65 months

חודשים 682,5996,813 4,2915.13.23.568 months
חודשים 9111,5557,486 4,8863.03.73.5911 months

2,6649,845שנה 7,7555.25.94.91 year
ומעלה 3,42110,189שנתיים 11,0776.78.45.02 years and over

ידוע 185168לא 49XXXNot known

(ימים) ממוצעת 178164שהות 224XXXAverage stay (days)

(ימים) שהות 7237חציון 53XXXMedian stay (days)
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ומין גיל יציאה, שנת לפי ומעלה, שנתיים בחו"ל ששהו תושבים  ד/6. לוח
(יהודים)

Table iv/6.  Residents who stayed abroad two years or more,
by year of departure, age and sex (Jews)

ומין גיל

ומעלה שנים 4 נו!ול שהו
Stayed abroad 4 years or more

ומעלה5 שנתיים בחייל שהו
Stayed abroad 2 years

or more5
Age and sex יציאה Yearשנת of departure

1196221966319684 19695 196931970>1971

מוחלטינ Absoluteמספרים numbers

הכל 10,31611,24710,35810,12412,55711,654סך 11,976TOTAL

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

01424.925.124.125.423.820.4 20.1014

152928.729.929.632.734.736.2 39.91529

304424.823.922.821.0 22.121.6 22.03044

456418.216.518.415.715.016.2 13.94564

65+3.44.65.15.24.45.6 4.165+

חציוני 28.327.628.126.226.527.3ניל 26.5Mediae age

מוחלטינמספרינ 11Absolute numbers

זכרים 5,4886,2415,4345,5886,9525,948מזה: 6,697Thereof: males

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

01425.325.124.525.523.721.1 19.9014

152929.329.628.931.834.134.9 40.51529

304424.224.723.421.522.422.7 22.23044

456418.416.618.616.415.616.3 13.54564

65+2.84.04.64.84.25.0 3.965+

חציוני 28.027.828.326.626.827.4גיל 26.5Median age

* Did not return up to end of 1966.
2. .      1970.
3        1972.
* .       1973.
5 . . .... . 1971.

.1966 0וף עד חזרו לא 1
.1970  *   2
.1972  י י  3
.1973 *    4
.1971 * *  . 5
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יציאה, שנת לפי ומעלה, שגת"מ גחוי'ל ששהו ד/7.תושגימ לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת

Table iv/7.  Residents who stayed abroad two years or more, by
year of departure, continent of birth and period of immigration (Jews)

בחול שהי
*שה גחול ומעלהו ומעלהשנים שנתיים

abroad 4years or moreStayedStayed abroad 2

לידה yearsיבשת or moreContinent of birth and
עלייה Yearיציאהשנתותקופת ofdepartureperiod of immigration

119622196631968419695196931970■.1971

Absoluteמוחלטיםמספרינ numbers

כולל 10,31611,24710,35810,12411,654סך 11,976 12,557GRAND TOTAL

Percentagesאחוזים

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0 100.OGRAND TOTAL

ישראל 25.730.234.036.5.3S1ילידי 39.4 40.0 .ISRAEL BORN

הכל חו"לסך 74.369.866.063.564.9ילידי 60.6 60.OBORN ABROAD  TOTAL

6.68.36.47.17.6אסיה 7.6 7.0Asia

1947 עד 0.90.80.81.11.1עלו: 0.6 1.1Immigrated: up to 1947

194819543.12.73.63.23.0 3.8 3.519481954
195519601.00.60.50.70.6 0.5 0.719551960
196119641.62.30.70.70.5 0.5 0.619611964
1965+1.90.81.42.4 2.2 1.11965+

14.313.79.211.213.7אפריקה 12.5 10.2Africa

1947 עד 0.30.40.50.60.3עלו: 0.4 0.6Immigrated : up to 1947

194819542.22.92.12.12.1 2.1 2.019481954
195519602.53.42.62.22.3 2.3 2.319551960
196119649.34.12.12.42.4 1.9 2.219611964
1965+2.91.93.96.6 5.8 3.11965+

אמריקה 53.447.850.445.243.6אירופה, 40.5 42.8Europe, America and
Oceaniaואוקיאניה

1947 עד 12.58.710.19.18.7עלו: 6.3 8.9Immigrated : up to 1947

1948195420.412.815.212.711.2 10.2 12.719481954
1955196014.17.08.15.44.6 4.8 5.319551960
196119646.411.88.96.54.5 4.7 6.019611964
1965+7.58.111.514.6 14.5 9.91965 +

/1' See notes to Table IV6. ד/6. ללוח הערות ראה 15
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לידה וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שנתיים 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 birth ( Jews)

ומעלה שנתיים בחייל שהו
*שהו ומעלהבהו"ל Stayedשנים abroad 2 years or

Stayed abroad 4 years or moremore

לידה יציאהארץ Yearשנת ofdepartureCountry of birth

ב1962' 19663196841969519693197041971

Absoluteמוחלטיפממטרים numbers

הכל 10,31611,24710,35810,12412,55711,97611,654TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

25.730.234.036.540.039.435.1Israelישראל

6.68.36.47.17.07.67.6Asiaאסיה

2.02.01.21.21.11.21.4Turkeyטורקית

1.23.31.31.82.32.11.6Iranאירן

1.51.82.02.01.62.21.8Iraqעירק

הארצות 1.91.21.92.12.02.12.8Otherיתד countries

14.313.79.211.210.212.513.7Africaאפריקה

וטוניסיה אלג'יריה ,12.09.76.37.87.110.011.0Moroccoמרוקו' Algeira and
Tunisia

הארצות 2.34.02.93.43.12.52.7Otherיתר countries

48.737.842.037.335.233.736.0Europeאירופה

המועצות .4.83.23.73.33.43.73.4U.S.S.Rברית

18.112.0פולין 10.79.18.67.78.9Poland

8.05רומניה 9.010.7.67.47.68.1Rumania

ואוסטריה 5.24.45.24.84.64.13.9Germanyגרמניה and Austira

1.71.41.61.61.41.31.4Czechoslovakiaצ'נוסלובקיה

3.52.32.11.81.61.61.7Hungaryהונגריה

הארצות 7.46.86.99.18.27.78.6Otherיתר countries

ואוקיאניה 4.710.08.47.97.66.87.6Americaאמריקה and Oceania

.3.14.04.54.33.54.1U.S.Aארהב

3.82.01.41.41.41.2Argentinaארגנטינה

הארצות 3.12.42.01.91.92.3Otherיתר countires

'' /Seenotes to Table IV6.
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1 היעד וארץ יציאה שנת לפי ומעלה/ שנתיים בחו"ל ששהו תושבים  ד/9. לוח
(יהודים)

Table iv/9.  Residents who stayed abroad two years or more,
by year of departure and country of destination 1

)Jews)

ומעלה שנים * בחו"ל שהו
Stayed abroad 4 years or more

ומעלה שנתיים בחו"ל שהו
Stayed abroad 2 years

or more

Country of destination יעד psיציאה Yearשנת ofdepartun

219625196641968M969*196941970M971

מוחלטינ IAbsoluteמספרים numbers

הכל 10,31611,24710,35810,12412,55711,97611,654TOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

3.76.33.94.13.63.93.4Asiaאסיה

1.52.0111.21.01.00.9Turkeyטורקיה

1.03.31.71.61.41.91.6Iranאירן

הארצות 1.21.01.11.31.21.00.9Otherיתר countries

1.72.62.82.82.82.12.7Arficaאפריקה

אפריקה 0.71.51.31.71.71.42.0Unionדרום of South Africa

הארצות 1.01.11.5111.10.70.7Otherיתר countries

42.745.539.447.046.047.049.6Europeאירופה

ואוסטריה 5.14.85.76.26.36.36.6Germanyגרמניה and Austria

1.61.61.82.02.22.11.9Switzerlandשוויץ

המאוחדת 4.24.14.65.65.85.75.9Unitedהממלכה Kingdom

17.814.19.011.910.812.814.6Franceצרפת

.4.34.7איטליה 3.13.53.63.23.6Italy

הארצות 9.716.215.217.817.316.917.0Otherיתר countries

ואוקיאניה 51.945.653.946.147.647.044.3Americaאמריקה and Oceania

3.98.79.06.16.25.94.9Canadaקניה

.42.025.736.732.334.333.633.9U.S.Aארה'ב

1.41.71.31.21.11.51.4Brazilברזיל

0.64.52.41.81.61.90.8Argentinaארגנטינה

הארצות 4.05.04.54.74.44.13.3Otherיתר countries

J As stated by resident on his departure.
** See notes 15 to Table IV/6.

יציאתו. בעת עליה הודיע שהתושב 1

ד/6. ללוח 15 הערות ראה 28
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Tourists מם ת"
מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/10. לוח

Table iv/ 10.  Tourists arirving, by country of residence

מגורים I96019651970197219731974.11951ארץ
Country

of residence

הכל 35,893113,956296,493441,294727,532661,651624,727TOTALסך

,4,7345,9689.16829,02544,19637,21434אסיה 758Asia

2,2961,1622,8796,2775,4345,5576,345Turkeyטורקיה
8912,0383,5986,8769,6529,5189,285Iranאירן

4008149032.6874,3244,8603,399Cyprusקפריסין
1796621,0272,2742,4621,765Japanיפן

אחרות 1,1471,7751,12612,15822,51214,81714,064Otherארצות countries

2,6495,8169,34516,77022,27022,66126.420Africaאפריקה

אפריקה 1,6844,5315,90811,37315,31916,07016,969Unionדרום of
South Afirca

אחרות 9651,2853,4375,3976.9516,5919,451Otherארצות countires

15,31740,940135,367185,848314.048315,259299,334Europeאירופה

7871,95512,98618,89237,92733,99828,833Scandinaviaסקנדינביה
המאוחדת 3,99210,88833,02447,17366,54266,64969,742Unitedהממלכה Kingdom

7052,3747,9139.87419,80119,92518,510Netherlandsהולנד
1,3642,1405,9237,58410,49011,54410,713Belgiumבלגיה

3,9599,95734,20349,46764,63771,59763,026Franceצרפת
2452,3438662,4834,5162,509Spainס3רד

1,2102,4438,3138,39018,21718,11619,716Italyאיטליה
7992,7549,30410,07821,82120,45519,805Switzerlandשוויץ
7284,13611,91220,19943,21242,320גרמניה .43,629Germany

4739872,8943,0097j2I66,6566,109Austiraאוסטריה
39861462,0145j2254,4103,971Rumaniaרומניה

2652415718192,1801,2701,522Yugosalviaיוגוסלביה
.589804יוון 2,0615,3728,1828,6276,428Greece

אחרות 4071,9303,7742,1116,1155,176ארצות .4,821Other countires

11,66059,495102,124202,231335.993274,981252,905Americaאמריקה

89422,16124,666Canada;5133,5466,69517,91723קנדה
הברית .9,52449,72483,182166,890288,459227,892204,224U.S.Aארצות

9531.6352,2313,7124,2913,470Mexicoמקסיקו
5532,1084,6416,2417,7447,36410,680Argentinaארגנטינה

3481,1752,6174,0154,8744,9973,528Brazilברזיל
3147711,0997971,7401,080Uruguayאורוגואי
4557161,0651,4311,111928Chileצ*לי

אחרות 7221,2201,8672,7735,0825,4254,329Otherארצות countires

3211,4893,8596,98310,32310,8189.720Oceaniaאוקיאניה

1,3833,6296,1809,0789,7398,621Australiaאוסטרליה
זילנד 1062308031,2451,0791,099Newניו Zealand

ידוע 1,212248לא


4377027181.590JVof known

באוניה יומי .2..3,5057,56636,6302ניקור ,2One day visit by ship

Up to 1960 incl. temporary residents.
Included in the respective countires.
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נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/11. לוח
Table iv/11.  Tourists arriving. by countryof residence and mode of travel

■■■■"■■ י ■ י ■■ 1974 :■

הים! Byדרך seaאחוז
אחוז

הכל סך
Total

. ירי
פרט

יירלמבקרים
שיבוי
לעומת
1973

הנכנסים

ייר
מגורים CountryהאווירPercentהיבשהבאניותבאניותהאוירארץ of residence

By airסיור.סיורBy landPercent
Excl.Cruisechangearirving
cruisevisitors

1973
by air

visitors

הכל 624,727526,12311,55655,10531,943684.2TOTALסך

34,75820,4371,8861,37311,062758.8Asiaאסיה

i'903'6,3454,194טורקיה ,0691791466.1Turkey
,9,2859,218אירן 351. 31299.3Iran

3,2992,773241252333284.1Cyprusקפריסין
Japan,1,7651,609,6511802891.2יפן

אחרות 14,0642,6436424010,7392018.8Otherארצות countries

26,42025,92234572811798.1Africaאפריקה

אפריקה .16,96916,83643דרום 6723699.2Union of South Africa
אחרות .9,4519,0863025ארצות 584396.1Other countires

299,334245,8687,534אירופה ■37,6738,259582.1Europe

28,83326,2843891312,0291591.2Scandinaviaסקנדינביה
המאוחדת 69,74247,35885520,2741,255567.9Unitedהממלכה Kingdom '

18,51016,3935163391,262788.6Netherlandsהולנד
'10,71310,19254בלגיה 311156795.1Belgium
63,02657,1181,4852,9601,4631290.6Franceצרפת
2,5091,623128712464464.7Spainספרד

19,71614,2456164,342513972.2Italyאיטליה
19,80517,5666111,364264388.7Switzerlandשוויץ
43,62936,4641,0875,421657383.6Germanyגרמניה

6,1095,330137443199887.2Austiraאוסטריה
1751099.0Rumania'3,9713,93316רומניה

1,522897239363232058.9Yugoslaviaיוגוסלביה
6,4284,4851,112767642569.8Greeceיוון

אחרות 4,8213,9802892293231082.6Otherארצות countires

252,905223,7661,63915,44212,058888.5Americaאמריקה

24,66621,9231611,8807021188.9Canadaקנדה
הברית .204,224178,8251,22713,23110,9411087.6U.S.Aארצות

3,4703,25419115821993.8Mexicoמקסיקו
10,68010,42610973724597.6Argentinaארגנטינה

3,5283,3411929492997.3Brazilברזיל
1,0801,033307103895.6Uruguayאורגואי
928848428481691.4Chileצ'ילי

אחרות 4,3294,02670791542093.0Otherארצות countries

9,7208,9311371934591091.9Oceaniaאוקיאניה

8,6218,0321071793031293.2Australiaאוסטרליה
זילנד 1,0998993014156281.8Newניו Zealand

ידוע 1,5901,15915352לא


XXNot known
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וגיל מגורים ארץ לפי ,1 נכנסים תיירים  ד/12. לוח
Table iv/12.  Tourist? arirving 1,by country of residence and age

גיל groupAgeקבוגת
מגורים pitהכל סך

TotalCountry of residence

01415293044456465 +

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
1969384,97821,651100.48384.666134,59943,5791969
'1970414,67926,828114,12386,108142,67444,9461970
1971602,44837,604160,959116,245212,36175,2791971
1972664,47732,732162,798130,966244,33493,6371972
1973594,72434,302159,685120,181202,50178,0551973

הכל סך _ 1974564,25727,601149,639121,933195,43469,6501974  TOTAL
Percentagesאחוזים

1969100.05.626.122.0.35.011.31969
1970100.06.5: 27.520.8..■ 34.410.81970
1971100.06.226.719.3.. 35.212.61971
1972100.0. 4.9.. 24.513.7■,36.714.21972
1973100.05.8.. 26.820.2■ 34.113.11973

הבל סך _ 1974100.04.926.521.6. 34.612.31974  Total

100.0.13.219.429.129.19.3Asiaאסיה
תורכיה .:.100.09.119.129.4מזה: 35.17.3Thereof: Turkey
:.100.013.317.932.2אירן 28.18.5Iran

31.49.0Afirca'100.05.830.423.4אפריקה
אפריקה דרום :100.04.526.222.935.710.7Thereofמזה: Union of South

Afirca

, 100.04.328.823.431.811.7Europeאירופה
סקנדינבית :100.03.029.021.134.212.7Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 32.612.3United"100.05.529.520.1הממלכה Kingdom
100.02.936.320.728.811.3Netherlandsהולנד
100.04.826.523.034.611.1Belgiumבלגיה
100.06.727.422.031.012.9Franceצרפת
100.02.830.429.730.76.4Spainספרד

100.02.717.728.939.411.3Italyאיטליה
100.02.637.420.130.09.9Switzerlandשוויץ

פ. ר. ,100.02.829.531.727.48.6Germanyגרמניה, F.R.
100.03.425.122.436.812.3Austriaאוסטריה
100.01.312.214.149.722.7Rumaniaרומניה
100.03.425.629.126.415.5Greeceיוון

■100.04.524.218.8אמריקה ■38.713.8Ameirca
קנדה :100.03.226.120.538.511.7Thereofמזה: Canada

הברית 100.04.723.818.139.114.3Unitedארצות States
100.04.124.821.237.312.6Argentinaארגנטינה

100.03.229.019.938.19.8Brazilברזיל

100.04.132.816.836.79.6Oceaniaאוקיאניה
לעומת שינוי Percentאחוז change on
קודמת precedingשנה year

197082142631970
19714540413549681971
1972101311315241972
19731032817171973
1974520614111974

1 Excl. cruise visitors and touirsts from Arab countries
ito East Jerusalem via the Allenby bridge.

סרב מארצות ותיירים סיור באניות מבקרים כולל לא 1

אלנבי. נשר דרך שהניעו ירושלים למזרח

ב 19 הגירה תנועות



בארץ שהות משן לפי יוצאיט*, תיירים  ד/13. לוח
Table iv/13.  Tourists departing 1, by duration of stay

שהות 19611965197019731974Durationמשך of stay

מותלטיט Absoluteמספרים numbers
הכל 253,751סך 142,078397,297583,434551,715TOTAL

מחודש 203,907פחות 110,868312,428462,053456,706Less than one month
ימים 0^156,283 23,28036,53649,47545,25304 days
ימים 5945,689 26,52280,137134,912134,64659 days
ימים 101966,001 39,237123,000186,885173,3911019 days
ימים 202935,934 21,829. 72,75590,78183,4162029 days

ומעלה 49,694חודש 31,04484,835121,266114,948One month or more
חודש 128,094 18,45751,44869,81361,6981 month

חודשים 28,919 4,87915,00319,23517,2102 months
חודשים 33<208 2,0525,6869,0218,2473 months
חודשים 41,696 1,2962,7034,4965,0654 months
חודשים 51,229 7922,1383,6434,5653 months

חודשים 682,211 1,4003,2465,7617,24068 months
חודשים 9111,227 9762,0443,6213,62291 1 months

568;2שבה 9082,1324,8115,504I year
ומעלה 542שנתיים 2844358651,7972 years or more

ידוע 150לא 1663411561Not known

Daysימים
השהות 14חציון 15161314Median stay

ממוצעת: Averageשהות stay:
פחות ששהו ילתיירים 10 11131012of touirsts who stayed

lessמחודש than a month
מ3 פחות ששהו 191618ofלתיירים tourists who stayed

lessחודשים than 3 months
משנה פחות ששהו 22לתיירים 25252326of tourists who stayed

less than one year

י Percentagesאחוזים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 80.4פחות 78.178.779.279.2Less than one month
ימים 0422.2 16.49.28.58.204 days
ימים 5918.0 18.720.223.124.459 days
ימים 101926.0 27.631.032.031.41019 days
ימים 2029:14.2 15.418.315.615.12029 days

ומעלה 19.6חודש 21.921.320.520.8One month or more
חודש 111.1 13.013.012.011.21 month

חודשים 23.5 3.43.83.33.12 months
חודשים 31.2 1.51.41.51.53 months
חודשים 40.7 0.90.70.80.94 months
חודשים 50.5 0.60.50.60.85 months

חודשים 680.9 1.00.81.01.368 months
חורשים 9110.6 0.70.50.60.7911 months

0.8שנה 0.60.50.21.01 year
ומעלה 0.2שנתיים 0.20.10.20.32 years or m ...■■.

/< See note 1 to Table IV12. ד/12. ללוח 1 הערה ראה 1
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וקליטה עלייה הי. פרק

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;
ר. מסידורי רצון שביעות העלייה: אחרי
האזנה .. עברית לימוד כללי); (באופן דיור נימה;
תעסו , בארץ לימודים עיתונים; וקריאת לרדיו
שכנים; ויחסי חברה חיי מוסדות! עם מגע קד,;

כללית. הסתגלות

חודשים 4 נערך בי) (שלב השני הביקור
מאז חודשים כ6 או הראשון הביקור אחרי
,1972 בספטמבר בוטל זה ביקור ארצה; עלייתו

זה. בשנתון מופיעים אינם והנתונים

מאז כשנה נערך גי) (שלב השלישי הביקור
העולים נחקרים זה בביקור לישראל; עלייתו
הדיור מימון הכנסות, ל חדשים בנושאים גם

הבית. וציוד

ושלוש שינתיים הנוספים, הביקורים בשני
מקום על גם נחקרים העלייה, אחרי שנים
מעמד שינוי לחו"ל, נסיעות הבית, ציוד רכישת

ועוד. העולה
בסקר המשתתפים של הראשון לשנתון ביחס
גם ב1974/75 נערך (1969/70  תש"ל (עולי
העלייה. אחרי שנים 5 מצבם הסוקר נוסף שלב
בקרב העברית השפה ידיעת מגבלות עקב
לשלושעשרה השאלונים מתורגמים העולים,
השולטים פוקדים ידי על נערך והראיון שפות
הבאות: לשפות תורגמו השאלונים אלה. בשפות
מוגרבית. לדינו, גרוזינית, אנגלית, אידיש,
צרפ פרסית, פולנית, ערבית, ספרדית, מרטית,

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. באותז לישראל המגיעים ומעלה

עולים
ומקורות והסברים הגורות

הגירה. תנועות ד/ בפרק ראה

ואומדן חישוב שיטות
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות הגיל
מבלי לארץ, הכניסה שנת לבין הלידה שנת בין
לכן הכניסה, ובחודש הלידה בחודש להתחשב
העולה הגיע שבה השנה לסוף מתייחס הגיל

לישראל.
מחושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
העלייה ותאריך הלידה תאריך מתוך בדיוק
שמלאו השנים מספר לפי שנה) חודש, (יום'
חושב ,1973 עד לישראל. עלייתו ביום לעולה
לשנת הלידה שנת שבין ההפרש מתוך הגיל
הלידה ובחודש ביום להתחשב מבלי העלייה

העלייה. ובחודש ביום לא ואף

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 בה בשנה נכללו המשתקעים

עולים קליטת סקר
הלשכה ע"י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר
הקליטה, משרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
למחקר המכון בשיתוף גם 1972 אוגוסט ועד

שימושי. חברתי

קליטת תהליך אחרי לעקוב הסקר מטרת
בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה העולים

ב5 נערך שבמדגם, העולים אחרי המעקב
מראשו 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
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וש בנ"ל ארצה שנכנסו סטודנטים כלל השני
תשל''א הלימודים בשנת ללמוד התחילו

.(1970/71)
הוצא מהמחזורים אחד כל אוכלוסיית מתוך
פוקד ע"י נערכו הראיונות כ200/0. של מדגם

הצורך. לפי הסטודנט, בשפת או בעברית
של מהחקירות ממצאים מובאים בלוחות
חקירות מכל מפורטים ממצאים הראשון. המחזור
בסדרת פורסמו כה עד שנערכו המחזורים שני
פרסומים רשימת (ראה המיוחדים הפרסומים

להלן).
הלוחות עובדו מדגמי' הינו שהסקר מאחר
במספר מהמדגם נחקר כל תכונות הכפלת תוך
בגורם היינו באוכלוסייה, ייצג שהוא המקרים
מוסד לכל בנפרד חושב הניפוח גורם ניפוח.

אקדמי.

הסטודנטים הסטודנטים. ומנהל הלימוד סוגי
האקדמיים במוסדות ללמוד יכולים מחו"ל
סטודנט ככל היינו רגילים' כתלמידים בארץ

אקדמי. תואר לקבל כדי ישראלי'
לימודיהם שרמת מחו"ל סטודנטים אותם
המוסדות לדרישות מתאימה אינה התיכונים
עברית, יודעים שאינם ו/או בארץ האקדמיים
ב"שנת קדםאקדמיים ללימודים מופנים
עברית לומדים הם זו' לימודים בשנת הכנה".
ללי הכניסה לדרישת בהתאם אחרים ומקצועות
לקראת מכן, לאחר ללמוד שברצונם מודים
נרשמים הם ההכנה שנת לאחר אקדמי. תואר

האקדמיים. במוסדות רגילים ללימודים
מיו לימודים תוכנית גם קיימת לכך' פרט
לסטודנטים המיועדת אחת' שנה בת חדת'
באר לומדים אלה סטודנטים ומקנדה. מארה"ב
הם שבמהלכם לתואר' רגילים לימודים צם
לימודים לומדים הם וכאן 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

כ5 החודשי למדגם נוספו 1971 בספטמבר
השתקעו אשר התיירים את המיצגים עולים
כני מאז חודשיים תוך בכוח כעולים בישראל
רשימה מתור מוצא המדגם לישראל. סתם
וארץ העולה סוג עלייה, חודש לפי המסודרת

אחרונה. מגורים
כמח יחד מצורפים חודשים 4 של מדגמים
מת שנד, שבמשך כך עיבוד' לצורכי אחד זור
עולים כ450 אחד שבכל מדגמים 3 קבלים
יחד מעובדים אלה מדגמים 3 בכוח. ועולים

סקר. שנת כל בסוף
הוא שלב ובכל מחזור בכל ההיענות אחוז
כשברוב וירידה), מוות למקרי (פרט כ,^
באיתור מקשיים ההיענות אי נובעת המקרים

העולה. כתובת
מנופחים מדגם' על מבוסס שהסקר מאחר

לאוכלוסייה. המדגם נתוני
קלי /'סקר ראה האומדנים עריכת דרך על
מתוך "1969 ספטמברדצמבר עולים, טת
1971 '7 מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון מוסף
בסוף רשימה (ראה 483 מס' מיוחד ובפרסום

המבוא).
לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים
(1972/73) ותשל"ג (1969/70) תש"ל בין שהגיעו
תקופות כעבור העולים מצב את מציגים והם
בתחומים קליטתם תהליך ואת בארץ שונות
לשנתוני מתייחסים הם כך, משום שונים.
בארץ. ותק^ם בסיס על שצורפו שונים עולים
הממצאים של משוקללים ממוצעים הם הנתונים
לותק והגיעו שונות בשנים שבאו העולים עבור

בארץ. שוה

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר

הסקר ומגנה האוכלוסייה
נחשבו זה, סקר לצורך מחו"ל בסטודנטים
האקד במוסדות ללמוד שהתחילו הסטודנטים
קדםאקדמיים, בלימודים (כולל בישראל מיים
בתשל"א או בתש"ל חינוך)  כ"ב פרק ר'

ב1.1.1969. החל לישראל ושנכנסו
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

הכנה בשנת למדו 45O/O רגילה, לימודים בתוכנית הראשונה בשנה ל*דו הראשון המחזור מאוכלוסיית %42 1

הו1דשנתית. בתוכנית למדו ו130/0
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פרסומים

העלייה אחרי שנד. (תשל''א) עולים .קליטת קר ס ,:(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)

בישראל הראשונות השנים שלוש  תש''ל עולי (483)

 תשל"ג מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (485)
(ראיון בתש''ל ללמוד שהתחילו סטודנטים י

שלישי) (ראיון ובתשל"א רביעי)

טכניים פרסומים
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

מיוחדים פרסומים

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 מחויל סטודנטים קליטת סקר (420)
בתשל''א)

חו ששה ותשל"א) (תש"ל עולים קליטת סקר (441)

העלייה אחרי דשים
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Immigrants עולים

(יהודים) משתקעים ותיירים עולים ה/1. לוח
Table v/1.  Immigrants and tourists settling ( Jews )

משתקעים ותיירים עולים
Immigrants and tourists settling

תייריםשנהשיעור2עולים!שנהשיעור2עולים1שנה
YearImmigrants'Rate*YearImmigrants1Rate*Year

הכל שיעור*משתקעיםעוליםמך
TotalImmigrantsTouirstsRate*

settling

המדינהלפני Beforeקום Establishment of the StateSince Establishment of the State המדינה קום f/m

18825570,0001,549,847 31948741,492,48257,365
1914

1,290,610 11948681,261,34729,263
1919482.857193445,267177

14 V 1948101,819 31948101,819229

19191,80632
193566,472206

239,576 1949239,076500266

§170,215 1950169,405§810154

19208,223135
193629,59580

§175,129 1951173,901§1,228132

24,369 195223,37599417

19218,294115
193710,62927

11,326 195310,3479798

18,370 195417,47189912

19228,683104
193814,67536

37,478 195536,3031,17524

56,234 195654,9251,30935

19238,17591
193931,19572

71,224 195769,7331,49141

27,082 195825,9191,16315

192413,892146
194010,64323

23,895 195922,98790813

24,510 196023,4871,02313

192534,386285
19414,59210

47,638 196146,5711,06725

61,328 196259,4731,85530

192613,85593
19424,2069

64,364 196362,0862,27830

54,716 196452,1932,52325

19273,03420
194310,06320

30,736 196528,5012,23514

15,730 196613,4512,2797

19282,17814
194415,55230

14,327 196712,2372,0906

1 f "y^Qyo20,544 196818,0872,4578

19295,24934
1945

259,237 '196974231,13528,102

19304,94430194618,7603237,804 *196932,6795,12515

36,750 5197029,9616,78914

19314,07524
194722,0983641,930 197136,2055,72516

55,888 197251,5644,32421
193212,55369

1 14817,1657354,886 197351,5133,37320

193337,33717714 V4831,979 197429,2132,76611

i Including visaless immigrants and tourists who remained
the country. 2 Number of immigrants and tourists settling per
1,000 Jews of the average population. J As from 15 y 194g.
* Since 1969 incl. potential immigrants. ' Since 1970 incl.
nonJews and excl. immigrating citizens.

מספר 2 בארץ. שנשארו ותיירים מעפילים כולל 1
יהודיים תושבים ל1,000 המשתקעיט והתיירים העולים
החל 4 .15.5.1948 מאז 3 הממוצעת. האוכלוסייה של
לא בולל ב1970 החל 5 בכוח. עולים בולל ב1989

עולים. אזרחים בולל ולא יהודים
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(יהודים) לידה ויבשת עלייה תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/2. לוח
Table v/2.  Immigrants and tourists settling, by period of immigration and

continent of birth (Jews)

מוזזלטיט Absoluteמ0פריס numbersאתוזיםPercentages
עלייה תקופת

אירופהאסיהאירופהאסיה
Peirodהכל ידועאמריקהאפריקהסך הכללא אמריקהאפריקהסך of immigrationTotalAsiaEuropeNot knownTotalAsiaEurope

AfricaAmericaAfircaAmerica

191914 V 1948452,15844,809385,06622,283100.089.6 10.4

'194819741,549,847748,795780,28420,764100.051.0 49.0

1194819681,290,610691,966578,83719.807100.045.5 54.5
■19481951686,739330,986336,62319,130100.051.4 49.6
1952195454,06541,05112,98232100.024.0 76.0
19551957164,936112,18552,138613100.031.7 68.3
1958196075.48727,36948,10612100.063.7 36.3
19611964228,046136,57091,46214100.040.1 59.9
1965196881,33743,80537,5266100.046.1 53.9
19691974259,23756,722201,4471,068100.078.0 22.0

1948101,81912,93177,03211,856100.085.6 14.4
1949239,576110,867123,3845,325100.052.7 47.3
1950170,21583,41185,1121,692100.050.5 49.5
1951175,129123,77751,095257100.029.2 70.8

195224,36917,1247,2422100.029.7 70.3
195311,3268,1113,20213100.028.3 71.7
195418,37015,8162,53816100.013.8 86.2

195537,47834,2293,2436100.08.7 91.3
195656,23448,3207,9113100.014.0 86.0
195771,22429,63640,984604100.058.0 42.0

195827,08212,10314,9772100.055.3 44.7
195923,8958,03615,8554100.066.3 33.7
I96024,5107,23017,2746100.070.5 29.5

196147,63822,41625,2157100.052.9 47.1
196261,32847,45113,8743100.022.6 77.4
196364,36443,90720,4534100.031.8 68.2
196454,71622,79631,920100.058.4 41.6

196530 73614,26616,470100.053.6 46.4
196615,7306,6509,080100.057.7 42.3
196714,3278,8475,480100.038.2 61.8
196820,54414,0426,4966100.031.6 68.4

2196937,80416,38021,063361100.056.0 44.0
3)97036,75013,54422,952254100.062.8 37.2
197141,93010,26931,471190100.075.4 24.6
197255,8887,57248,170146100.086.4 13.6
197354,8865,77248,998116100.089.5 10.5
197431,9793,18528,7922100.010.090.0

13 See notes 35 to Table V/l.
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מגורים וארץ יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/3. לוח
Table v/3.  Immigrants and tourists settling, by continent and country of residence

19731974

מגורים וארץ יבשת
הכל סך
Total

עולים
עולים
הכלבנוח עוליםסך

עולים
בבוח

Conitnent and countryof residence
\ramiPotential111ת1חPotential
grantsimmigrantsimmi

grantsgrants

הכל 54,88644,9549.93231,97924,2237,756TOTALסך

2,0251,6004251,177902275Asiaאסיה

725574151370264106Iranאירן

5605025845741047Indiaהודו

הארצות 740524216350228122Otherיתר countries

Africa;;2,8392,1566831,2167055אפריקה

אפריקה 5771656143226406Southדרוס Africa

הארצות 2,2622,140122יתר .784679105Other countries

40,49238,3662,12623,126.2J0902,036Europeאירופה

.33,47733,4581916,81616,8088U.S.S.Rברהמ

ואוסטריה. 2017312818171110Germanyגרמניה and Austria

. המאוחדת 7608267883288744Unitedהממלכה Kingdom

1463411213431103Netherlandsהולנד

'בלגיה 154331211091693Belgium

1,4737976761,345643702Franceצרפת

1738588984454Italyאיטליה

הארצות 4,1083,8043043,6113,389222Otherיתר countries

ואוקיאניה 5074,932America;9,5222,8286,6946,4391אמריקה and Oceania

3934035330431273Canadaקנדה

.4,3936593,7343,0894652,624U.S.Aארהב

126512188880Mexicoמקסיקו

2919419724447197Brazilברזיל

612325287469212257Uruguayאורוגואי

'2,8091,5201,2891,625ארגנטינה 5931,032Argentine

וניוזילנד 3182529323318215Australiaאוסטרליה and New Zealand

הארצות 580160420387133254Otherיתר countries

ידוע 84421192Notknownלא
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(יהודים) ומין גיל עלייה, תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ח/4. לוח

Table v/4. ? Immigrants and touirsts settling, by peirod of immigration, age
and sex (Jews)

עלייה jwr/vi
Peirnd or'הכל סך

ניל nswpAge groutביל
חציוני

אחת
הזכרים

immigartionTotal'
01415293044456465 +

Median
age

Percent
males

מוחלטים eמספרים numbersAbsolut

219481974455,037 1,549,847426,911301,422276,48125.6 83,28549.6

219481951192,532 686,739200,192144,416115,11826.0 29,02450.7

1952195418.803 54,06515,3729.2408,25422.1 2,35550.3

1955195762,297 164,93638,14432,12526,71822.0 5,59049.9

1958196023,937 75,48714,08916,79216,38929.6 4,24748.9

1961196477,896 228,04652,39440,96344,19823.8 12,41649.0

1965196822,704 81,33722,22912,83816,73725.6 6,78647.7

51969197456,868 259,23784,49145,04849,06726.3 22,86747.7

' 19699,062 37,80414,1415,6356,34823.8 1,95248.3

■.19707,350 36,75013,4786,2696,48226.2 3,13147.1

19719,124 41,93014,0987,2357,73526.9 3,72146.9

197212,717 55,88816,19310,55711,10428.9 5,23947.9

197311,813 54,88616,0929,96611,29529.5 5,64547.9

19746,802 31,97910,4895,3866,10328.0 3,17948.0

Percentagesאחוזיס

1948197429.5 100.027.719.517.9X 5.4X

1948195128.2 100.029.421.216.9X 4.3X

1952195434.7 100.028.517.1J5.3X 4.4X

1955195737.8 100.023.119.516.2x 3.4X

1958196031.8 100.018.722.221.7x 5.6X

1961196434.2 100.023.018.019.4x 5.4X

1965196828.0 100.027.315.820.6x 8.3X

31969197422.0 100.032.717.419.0x 8.9X

3196924.4 100.038.115.217.1x 5.2X

"197020.0 100.036.717.117.7x 8.5X

197121.8 100.033.617.318.5x 8.8X

197222.8 100.029.018.919.9x 9.4X

197321.5 100.029.418.220.6x 10.3X

197421.3 100.032.816.919.1x 9.9X

* Incl. age not known.
*4 See notes' 5 to Table V/l.
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מגורים ויבשת גיל לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/5. לוח

Table v/5.  Immigrants and tourists settling, by age and continent of residence
M974

הכל עוליםTotalסך :immigrantsThereofמזה:

גיל אסיהקבוצת
אמריקה

אמריקהאסיה
Age group2הבל ואוקיאניהאירופהאפריקהסך

Ampnen2הבל אירופהאפריקהסך
ואוקיאניה
^vineries Total*Asia

Africa
Europe

and
Total 2Asia

Africa
Europe

and
OceaniaOceania

מוחלטים snumberAbsoluteמספרים

הכל 23,126סך 2,393 31,9796,43924,2231,60721,0901,507
TOTAL
041,850 158 2,4174051,9411161,73190
591,620 171 2,1093181,7271301,52374
10141,680 204 2,2763911,8701651,60896
15192,004 362 3,2138472,1012171,714170
20242,237 351 3,9441,3542,1491691,735243
25292,374 204 3,3327502,2841152,044121
30341,226 120 1,7063591,238761,09665
35391,597 84 1,9622S01,652591,52864
40441,342 108 1,7182681,457831,29480
45491,342 104 1,6752291,439731,28383
50541,331 117 1,6572071,415831,27159
5559866 98 1,1752089717783161
60641,221 106 1,5962691,302771,14580
65691,023 81 1,3762721,12765955107
7074675 67 8991557525663263
7579428 29 532754512040526
8084185 14 235362021317415
858995 10 11261058933
90+21 2 252232201

Not known ידוע 9לא 3 20817386
Median age חציוני 29.6גיל 24.3 28.024.630.125.230.828.2

esreentaאהוזים gPe

הכל 100.0סך 100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0
TOTAL
01422.3 22.3 21.317.322.925.623.117.3
15198.7 15.1 10.113.28.713.58.111.3
202919.9 23.2 22.832.718.217.717.924.3
304418.0 13.1 16.814.118.013.618.613.9
455411.6 9.3 10.46.811.89.712.19.5
55649.0 8.5 8.77.49.49.69.49.4
65 +10.5 8.5 9.98.511.010.310.814.3

' See note 5 to Table V/l.
2 Incl. continent of residence not known.

ה/1 ללוח 5 הערה ראה 1

ידועה. לא מגוריס יבשת כולל 2
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/6. לוח
מגורים ויבשת

Table v/6.  Immigrants and tourists settling, by status in family, family size and
continent of residence

1974

אסיה
אמריקה

אסיה
אמריקה

במשפחה ■7SSSD
הבל! אירופהאפריקהסך

אוקיאניה
Americaאירופהאפריקה

אוקיאניה
AmericaStatus in family and

משפחה Total'Asiaוגודל
Africa

Europeand
Oceania

Asia
Africa

Europe
and

Oceania
family size

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 31,9792,39323,1266,439100.0100.0100.0TOTALסך

7,7444396.1411.16018.326.618.0Familiesמשפחות

ווים 16,9061,10013,6312,16346.058.933.6Accompanyingנל persons
7,3298543,3543,11635.714.548.4Singleנודדים

הכל 7,7444396.1411,160100.0100.0100.0FAMILIESמשפחותסך  TOTAL

משפחה Sizeגודל offami ly
נפשות 22,9751792,15564040.835.055.22 persons

נפשות 32,200811,92119518.531.316.83 persons
נפשיל; 41,536711,26919616.220.716.84 persons

נפשות 555343416949.86.88.25 persons
ויותר נפשות 6480653803514.76.23.06 persons and more

ממוצע משפחה Averageגודל size o f family
בודדים 2.11.92.41.5XXXIncludingכולל signle

בודדים כולל 3.23.53.22.8XXXExcludingלא single

J Inc!. continent of residence not known. ידועה. לא מגורים יבשת כולל 1

ומעמד משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בגי בכוח ועולים עולים  ה/7. >וח
Table v/7.  Immigrants and potential immigrants aged 15 and over, by sex,

mairtal status and status in family
ו 974

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
נודדים

Males זכרים
380 335 7,219 3,867 11,829

77 48 6,527 57 6,715
74 27 84 1,616 1,805
229 260 608 2,194 3,309

Females נקבות
1,883 557 7,325 3,495 13,328

390 279 244 68 983
579 68 6,453 1,363 8,495
914 210 628 2,064 3,850

TOTAL

Family heads
Accompanying person!
Single

TOTAL

Family heads
Accompanying persons
Single

Incl. mairtal status not known.
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ויבשת בחו"ל יד משלח מין, לפי ומעלה 15 בני בכוח, עולים עולים,  ה/8. לוח
מגורים

1974

הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותet<<:5tסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

יד משלה
מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

כולל 25,15711,82913,328100.0סך 100.0100.0

יד משלח 15בעלי ,0568,2886,76870.679.062.5
יד משלח 6,2772,2094,06829.421.037.5ללא

מםומן 3.8241,3322,492XXXלא

הכל סך  יד משלח 15,0568,288.6,768100.0100.0100.0בעלי

ואקדמיים מדעיים מקצועות 3,7012,3171,38424.928.320.7בעלי

החיים במדעי אקדמאים 8443410.60.50.6עובדים
הטבע במדעי אקדמאים 188105831.31.31.3עובדים

ואדריכלים 1,6491,23541410.915.1מהנדסים 6.2
שיניים ומרפאי שיניים, רופאי ■7123993134.8רופאים, 4.94.7

וטרינרים 151501011.00.61.5רוקחים,

12294280.81.10.4משפטנים

החברה במדעי אקדמאים 4522601923.13.22.9עובדים

הרוח במדעי אקדמאים 163451181.10.51.8עובדים

גבוהה להשכלה במוסדות י6739280.5מורים 0.50.4
ועליסודי עלתיבון לחינוך במוסדות ומנהלים 11347660.80.60.9מורים

אחרים חופשיים מקצועות 3,3231,2362,08722.315.131.2בעלי
ודומיהם טכניים

הביניים חטיבת עד מגן ומנהלים 1,078214864מורים
1

7.22.612.9

ותמחירני0 חשבון 5641150.40.50.2רואי

דת ;4039עובדי 10.30.5(0.0)
. . ועיתונאים מלחינים, אמנים, 5923572354.04.43.5סופרים,

ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, 9539560.60.50.9עובדים

קדםרפואיים במקצועות ועובדים 632565764.20.78.6אחיות
הטבע מדעי 176511251.20.61.9טכנאי

והנדסאים הנדסה ■475322טכנאי 1533.23.92.3

ומתכנתים מערכות 4625210.30.30.3מנתחי
אחרים חופשיים מקצועות 13392410.91.10.6בעלי

ופקידים 1,9876031,38413.41.420.7מנהליים
141123180.91.50.3מנהלים

1,8464801,36612.55.920.4פקידים
וזבנים סוכנים מכירות, 4.8/.*9826603226.6עובדי

שירותים 6432653784.33.25.6עובדי

בחקלאות (0.0)686260.50.8עובדים

במחצבים בתעשייה, מקצועיים 3,6332,76886524.433.812.9עובדים

ותחבורה .בבנייה
מקצועיים בלתי 5412682733.63.34.1עובדים

ידוע 17810969XXXלא

ידועה. לא מגורים יבשת כולל <
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Table v/8.  Immigrants and potential immigrants, by sex, occupation abrood
and continent of residence

1 974

הכל :Totalסך immigrants עולים Thereofמזה:

אסיה"
אסיהאמריקה,

אמריקה

הכל1 אירופהאפריקהסך
אוקיאניה
America1הכל אירופהאפריקהסך

אוקיאניה
AmeircaOccupation

Total!AsiaEuropeTotal■AsiaEuropeand
AfricaOceania

Afirca
Oceania

מוחלטיםמספרי cAbsolute numbers

25,1571,85917,9675,31718,6681,19516,2201,241GRAND TOTAL

15,05671211,9332,40211,99743311,023533Occupation staled
6,2776263,7681,8814,0803773,244457No occupation
3,8245212,2661,0342,5913851,953251Not speciifed

15,05671211,9332,40211,99743311,023533OCCUPATION STATED  TOTAL

3,701613,0635733,005132,89791Scientiifc and academic workers
84651960582Academic workers in life sciences
188514439138|1325Academic workers in sciences

1,649211,5001261,48881,45622Engineers and architects
71218577117552233415Medical doctors, dentists and dental assistants
1513109391071997Pharmacists and veterinarians
1223724568599Jurists
452534510135132921Academic social sciences workers
16341223711811134Academic workers in humanities
67283821173Teachers in higher education institutions
1132101101021002Teachers and principals in secondary and

' postsecondary institutions

3,3231212,3708322,334622,138134Other professional, technical and related workers

1,078486194116212053764Teachers and principals in kindergartens,
primary and intermediate schools

5642428202153Auditors and cost accountants
405132215474Workers in religion
592174501254371040324Authors, artists, composers and journalists
95820.6719487Social workers, probation officers and

related workers
63214520984991047613Nurses and paramedical workers
17641502214521403Physical sciences technicians
475744325446543110Engineering technicians and practical engineers
4652219.1515_System analysts and computer programmers
1339109■ 1511751066 Professionals and technical workers

1,9871481,4663731,381831,22276Managers and clerical workers
1411573536854815Managers

1,8461331,3933201,313781,17461Clerical workers
9821086512227006356769Sales workers
64341549535432750016Service workers
681023353661911Agricultural workers

3,6332003,1862433,3671623,083119Skilled workers in industry, mining, building and
transport

5411052110529105154Unskilled workers
178131046110278213Not known

* Incl. continent of residence not known.
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מעמד גיל, לידה, יבשת אשרה, סוג לפי משתקעים, ותיירים עולים  ה/9. לוח
משפחתי ומצב מין במשפחה,

Table v/9.  Immigrants and tourists settling by type of visa, continent of birth,
age, status in family and marital status

S

If f" ■g8עולים*■s II
הבל 16Sעוליםסך oBj jבכוח|/
TotalImmigrantsoPotentialn* 2p

g61immigrants.1el 3g
S 20 m
H

196937,80423,0601,5589,6193,5671969

197036,75019,5191,72110,4425,0681970

197141,93024,6421,49611,5634,2291971

197255,88842,1121,2609,4523,0641972

197354,88643,8801,0747,6332,2991973

הכל 197431,97923,3488755,8651,8911974סך  TOTAL

לידה Continentיבשת of
bi rth

1,300829112191168Asiaאסיה

אפריקה
אירופה

1,885903148648186Africa
23,60220,7293681,775730Europe

אמריקה צפון
הלטינית אמריקה

אוקיאניה
ידוע לא

2,6851901981,674623North America
2,345

160
2

693
2
2

41
8

1,458
119

153
31

Latin America
Oceania
Not know

חציוני 28.031.029.024.025.3גיל

במשפחה >1Vמעמד 1
1Status i n family Y

משפחה 7,7446,5221,222Familyראשי heads
16,90614,5792,327Accompanyingנלווים persons

7,3293,1224,207Singleבודדים

ממוצק משפחה Averageגודל size o f
family

בודדים .2.12.50.4Inclכולל single

בודדים כולל .3.23.22.9Exclלא single

5נ) + (לבני משפחתי Maritalמצב status
(for aged 15+)

הכל סך  11,8298,8372,992Matesזכרים  total

רווקים
נשואים

3,8672,3601,507Single
7,2195,8771,342Married

ואלמנים ,715579136Divorcedגרושים widowers
ידוע 28217Notלא known

הכל סך  קבות 13,3289,8313,497Femalesנ  total

רווקות
נשואות

3,4951,8131,682Single
7,3255,8581,467Married

ואלמנות ,2.4402,103337Divorcedגרושות widows
ידוע 685711Notלא known
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Survey of immigrant absorption עולים קליטת סקר

לימוד ושנות מין עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/10. לוח
Table v/10.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, sex and

years of schooling

לימוד שנות

 בתשל עלו
תשלא

Immigrated
19691971

בתשל"ב עלו
Immigrated

1971/72

בתשל"ג סלו
Immigrated
1972/73

בתשלד עלו
Immigrated

1974
Years of schooling

הבל סך
Total

מזה:
גברים

Thereof:
males

הבל טך
Total

:nar
גברים
Thereof:
males

הכל סך
Total

מזה:
גברים

Thereof:
males

הבל סך
Total

מזה:
גברים
Thereof:
males

DThousandsאלפי

הכל סך  27.912.925.412.029.414.17.6עולים 16.6IMMIGRANTS
TOTAL

sPercentageיםאחוז
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

09.47.28.77.98.5r 530
33.8 38.6

1834.733.634.134.330.6L 30.318

91230.228.830.228.430.528.626.2 27. 1912

131512.813.013.914.117.519.917.7 16.51315

16 +12.917.413.115.312.915.322.3 17.816+

9.810.310.710.810.410.911.4חציון 10.7Median

Thousandsםאלפי

 בכוח 15.46.98.84.16.53.32.8עולים 5.4POTENTIAL IMMI

הכל GRANTSסך  TOTAL

;םאחוז sPercentag

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

0812.310.613.29.517.919.98.2 8.808

91229.924.632.334.231.627.326.7 31.3912

131526.026.924.517.623.720.318.0 22.11315

16+31.837.930.038.726.832.547.1 37.816 +

13.914.613.514.113.113.415.5הגיון 14.3Median
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יבשת עלייה, תקופת לפי ישראל, את שעזבו ומעלה 18 בגיל עולים ה/11. לוח
במשפחה ומעמד משפחתי מצב לימוד, שנות גיל, אחרונה, מגורים

Table v/1 1 . Immigrants aged 18 and over who left Israel, by period of
immigration, last continent of residence, age, years of schooling, marital status

and status in family
Percentages אחוזים

Immigrated עלו
תשלג
1972/73

חשלב
1971/72

תוך עזבו תוך עזבו תוך עזבו
שנה שנתיים שנה
Letf Left Left
within within within
1 year 2 years I year

ותשל"א תשיל
19691971

תוך עזבו
שלוש
שנים
Left
within
3 years

תוך עזבו תוך
שנתיים
Left
within
2 years

עזבו
שנה
Left
within
1 year 

Last conti
nent of resi
dence

Age

Years of
schooling

Marital in
status

S.alus i n
family

TOTAL
America
Western Europe
Eastern Europe
AsiaAfrica

1829
3054
55+

08
912
1315 .

16+
Married
Single
Divorced and
widowed

Immigrated single
Immigrated with
family

Immigrants
3 4
)3) 8

)11)
3
)1)

עולים

11

3
3

6
4
2

1

4
6
8

4
5
2

3
(6)
(5)
2
(2)

3
3
2

3
2
6

2
3
2

5
2

9
18
27
5

4

14
8

5

5
12
10
7

8

14

5

16
7

57
1116
1622
23

23

11

7
4

י 7
6

6
11

. 4

13

5

הכל סך
אמריקה

אירופה מערב
אירופה מזרח
אסיהאפריקה
1829
3054
55+

08
912
1315
16+

נשואים
רווקים

ואלמנים. גרושים

בודדים עלו
המשפחה בני עם עלו

יבשת
מגורים
אחרונה

גיל

לימוד שנות

משפחתי מצב

מעמד
במשפחה

בכוחעולי aimmigrantsialPotent

הכל סך
אמריקה

182S30162212TOTAL
192531152011America

Last conti
מגורים אירופהינשת 202630212413Westernמערב Europenent of resi

אירופהאחרונה ■מזרח
Eastern Europe

AsiaAfrica(9)1024261121אסיהאפריקה

18242433382329151824
ge</30541318241421103054גיל

55 +7111658655+

08.; 381451208

לימוד שנות
9121724281620912Years of
131521293415241315schooling
16+172431192516+

10162112176Marriedנשואים
Marital

משפחתי 283641253027Singleרווקיםמצב
status

ואלמנים 81320111517Divorcedגרושים and
widowed

בודדיםמעמד 243237212515Immigratedעלו singleStatus in

המשפחדבמשפחה נני עם 11172212198Immigratedעלו withfamily
family
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תכונות בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה 18 בגיל עולים  ה/12. לוח
מהעבודה רצון ושביעות מין, העבודה, כוח

Table v/12.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, labour force characteristics, and satisfaction with work

בתשל עלו
חשליג

בתשל עלו
בתש"לונשליאחשל"ב עלו

[mm'grated
19691973

Immigrated
19691972

Immigrated 1969^1971

שנה
בישראל

שנה
בישראל

שנתיים
בישראל

שנה
בישראל

שנתיים
בישראל

שלוש
שנים

I year
in Israel

1 year
in Israel

2 years
:n Israel

1 year
in Israel

2 years
in Israel

בישראל
3 years
in Israel

Immigrantsעולים

אלפים  הכל 79.751.449.926.8.2S724.9TOTAסך L  thousands

העבודה למודו השייכים 59.359.359.757.760.158.0Percentאחוז in labour force

המועסקים אחוז :88.790.192.290.493.494.9Thereofמזה: percent employed

אלפים  ם י ר ב ג :36.523.522.712.011.511.1Thereofמזה: males  thousands

העבודה לכוח השייכים 76.276.076.877.979.877.7Percentאחוז in labour force

המועסקים אחוז :92.293.392.391.494.196.1Thereofמזה: percent employed

rantsmmiבכוחעולים gnti a 1Pote

אלפים  הכל 26.320.419.012.912.011.1TOTALסך  thousands

העבודה לכוח השייכים 52.7אחוז ■53.853.853.253.954.2Percent in labour force .

המועסקים אחוז :84.785.592.489.791.394.0Thereofמזה: percent employed

אלפים  0 י ר ב ג :918.25.75.04.5Thereof*.//מזה: nmlts  thousands

העבודה לכוח השייכים 68.069.770.871.576.275.1Percentאחוז in labour force

המועסקים אחוז :90.192.294.892.996.296.6Thereofמזה: percent employed

מהעבודה רצון שבעי Percentsatisfiאחוז ed with
work

71.372.875.373עולים 473.680.1Immigrants

בכוח 76.376.481.675.580.987.9Potentialעולים immigrants
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יד משלח בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/13. לוח
ומין ובישראל בחו"ל

נווש' בתשלתשל"בלתשל'געלו עלו
n 19691973ImmigratedImmigrated in 19691972

יד משלח
שנתייםשנהש1\ז

בישראלבישראלבחיילבישראלבחו'ל
Abroad1 yearAbroad1 year in2 years

in IsraelIsraelin Israel

עוליט
54.441.334.626:827.6

100.0100.0100.0100.0100.0

34.023.732.224.826.4

19.611.422.512.715.2

28.448.826.646.441.2

5.311.34.810.610.2

12.74.813.95.57.0

25.520.616.116.3

100.0100.0100.0100.0
21.226.223.123.9

9.420.110.311.5

56.933.953.549.3

6.72.96.37.6

5.816.9687.7

אלפים  הכל סך
אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיימ, מדעיים, מקצועות
ודומיהם פקידים מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, עובדים
שירותים עובדי

אחר

אלפים  גברים מזה:
אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, מקצועות
ודומיהם פקידים מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, עובדיס
שירותים עובדי

אחר

בכוחעולים

אלפים  הכל 22.611.818.09.69.4סך

100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 39.642.240.944.345.4מקצועות

ודומיהם פקידים 32.222.132.321.524.8מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 8.714.38.814.512.0עובדים

שירותים 4.07.83.87.35.7עובדי

15.513.614.212.412.1אחר

אלפים  גברים 6.89.15.55.4מזה:

100.0100.0100.0100.0אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 46.440.048.648.7מקצועות

ודומיהם פקידים 16.427.014.920.0מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 17.513.719.015.3עובדים

שירותים (2.3)3.71.73.1עובדי

16.017.614.413.7אחר
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Table v/13.  Immigrants aged 18 and over, by peirod of immigration, stoy in
Israel, occupation abroad and in Israel and sex

בתשלתשלא עלו
Immigrated in 19691971

שניםשנתייםשנה שלוש
בישראלבישראלבישראלבחייל
Abroad1 year2 years3 years

in Israelin Israelin Israel

TOTAL  thousands
percentages

Scientific, academic, professional and technical workers
Managers * clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service 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

Immigrants
18.813.814.3135
100.0100.0100.0100.0
31.127.226.229.9
23.012.815.015.7
24.542.138.336.2
5.811.111.710.8

15.66.88.87.4

11.18.38.78.2

100.0100.0100.0100.0

27.126.324.529.3
19.312.112.813.8
30.947.844.141.2
3.76.19.17.3

19.07.79.58.4

lnt s1 1m m 1gr iPoten tia

11.65.95.85.5TOTAL  thousands
100.0100.0100.0100.0percentages
42.647.047.045.0Scientiifc, academic, professional and technical workers
30.420.525.6 .26.2Managers, clerical and related workers
9.814.512.710.8Workers in industry, transport and building
3.76.15.05.5Service workers

13.511.99.712.5Other

5.93.63.53.2Thereof: males  thousands
100.0100.0100.0100.0percentages
43.051.751.847.0Scientiifc, academic, professional and technical workers
23.315.619.618.3Managers, clerical and related workers
15.319.416.915.0Workers in industry, transport and building
(2.2)(1.2)(1.5)(3.4)Service workers
16.212.110.216.3Other
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1 דיור בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/14. לוח
מהדיור רצון ושביעות .

אחוזים

בתשלתשל"ג 'בעלובתשלתשלעלו
Immigrated in 19691973Immigrated in 19691972

שנתייםשנהחודשייםr\1vחודשיים
בישראלבישראלבישראלבישראלבישראל

2 months1 year2 months1 year2 years
in Israelin Israelin Israelin Israelin Israel

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0

44.683.844.986.392.2

2.55.23.06.020.0
40.577.039.878.270.2
1.61.62.12.12.0

55.416.255.113.77.8

4.55.84.82.42.7
( 27.5
1 4.81.8

r 273
I 5.61.3

12.94.712.35.83.4
5.73.95.14.21.7

הכל סך
קבע דיור

בבעלות2 דירות
מרוהטות לא שכורות דירות

קיבת

ארעי דיור

מרוהטות' שכורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרוגים* אצל גרים

אחר ומוסד סטודנטים מעון

נכוחעולי ם

הכל 100.0100.01000.100.0100.0סך

קבע 22.062.321.162.880.5דיור

בבעלות* דירות
מרוהטות לא שכורות דירות

קיבת

7.5
10.2
4.3

26.7
28.4
7.2

6.7
10.8
3.6

26.6
30.2
6.0

46.6
29.3
4.6

ארעי ■78.037.7דיור 78.937.219.5

מרוהטות3 שכורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים* אצל גרים

אחר ומוסד סטודנטים מעון

12.8
28.8
12.7
7.7
16.0

19.7

3.6

4.0
10.4

12.8
>. 28.2
( 12.2

7.9
17.8

18.5

3.0

4.4
11.3

11.2
(0.2)

3.0
5.1

מהדיור רצון שבעי אחוז
עולים

בכוח עולים
75.3
80.5

76.8
77.7

77.4
81.2

79.1
76.6

80.5
82.7

בשכירות. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות גם כולל 2 בית. למשקי ולא לפרטים מתייחסים הנתונים ■ 1

משפחה קרובי אצל קבוע באופן גרים כולל * מוגבלת לתקופה הקליטה משרד עיי שכורות דירות כולל 3

בנים). (הורים,
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Table v/14.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, housing J and satisfaction with housing

Percentages

נתשלתשלא עלו
n 19691971Immigrated

D"srnnשניםשנתייםשנה שלוש
בישראלבישראלבישראלבישראל
2 months1 year2 years3 years
in Israelin Israelin Israelin Israel

TOTAL

Permanent housing

Owned dwellings2
Unfurnished rented dwellings
Qibbuz

Temporary housing

Furnished rented dwellings3
Absorption centre or Ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives4
Student dormitories and other

tnt sImmigr £

100.0100.0■ 100.0100.0

48.885.191.892.4

4.18.521.431.4
42.073.967.758.8
2.72.72.7■ 2.2

51.214.98.27.6

3.12.92.61.7
c 23.7
I  6.61.1 .

0.1


12.15.63.53.9
5.75.32.02.0

grantsi a 1imm iPotent

100.0100.0100.0100.0TOTAL

20.1S9.180.482.3Permanent housing

5.5
11.0
3.6

24.6
29.0

. 5.5

41A
29.6
3.4

57.3
22.1
2.9

Owned dwellings2
Unfurnished dwellings
Qibbuz

79.940.919.617.7Temporary housing

12.0 '
r 26.3
■i 14.1

7.7
19.8

20.3

3.2

3.4
14.0

12.3

1.9
5.4

8.9

2.8
6.0

Furnished rented dwellings3
Absorption centre or Ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives4
Student dormitories and other

Percentsatis fied with housing

78.5
81.6

80.8
77.0

81.1
82.9

83.4
88.0

Immigrants
Potential Immigrants

' Data relate to individuals and not to households. 2 Incl. dwellings with key money, and not owned nor rented
3 Incl. rented dwellings by the Ministry of immigrant absorption for a restricted period. 4 Incl. living permanently
with relatives (parents, children).
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בגיקיימא מוצרים שברשותם ומעלה 18 בגיל העוללם אחוז  ה/15. לוח
בישראל ושהות עלייה תקופת לפי נבחרים2,

Table v/15.  Percent immigrants aged 18 and over possessing selected durable
goods 2, by period of immigration and stay in Israel

Percent of total in each cell ו1א בכל הבל מסך nriH

מוצר

עלו
בתשל
תשל'ג
Immigr
atedin
196973

בתשל עלו
תשלב

Immigrated in
19691972

בתשלתשל"א עלו
Immigrated in 19691971

Durable goods

שנה
בישראל
1 year
in Israel

שנה
בישראל
1 year
in Israel

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year
in Israel

שנתיים
בישראל
2 years
in Israel

שלוש
שנים
בישראל
1 year
in Israel

Immigrantsעולים

חשמלי 95.797.498.2Electricמקרר refrigerator

20.621.226.321.928.544.1Foodמערבל mixer

כביסה 39.434.454.030.848.268.9Washingמכונת machine

תפירה 39.337.640.734.438.644.6Sewingמכונת machine

טלוויזיה 64.758.581.051.374.387.6TVמקלט set

925.124.231.526.332.239.9Gramophoneטיפון

18.017.324.617.822.835.2Tapeרשמקול recorder

פרטית 18.117.831.717.931.532.5Privateמכונית car

Potentialננוחעולים immigrants

חשמלי 96.797.598.9Electricמקרר refrigerator .

58.157.865.653.564.174.9Foodמערבל mixer

כביסה 60.359.971.756.567.582.6Washingמכונת machine

תפירה 39.338.345.038.744.553.1Sewingמכונת machine

טלוויזיה 60.357.775.052.370.985.9TVמקלט set

51.750.260.250.160.871.1Gramophoneפטיפון

מקול 48.547.152.245.849.655.0Tapeרש recorder

פרטית 48.449.362.349.261.566.5Privateמכונית cai

. Data relate to individuals (not households) living in
private housing.

הגרים בית) למשקי (ולא לפרטים מתייחסים הנתונים 1
פרטי. בדיור
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בעברית ודיבור בישראל שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל ה/16.עולים לוח

Table v/16 . Immigrants aged 18 and over, by peirod of immigration, stay in
Israel and Hebrew speaking

Percentages אחתים

אינם
מדברים
עברית
כלל

Do not
speak
Hebrew

מדברים
בעברית
אי

מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

מדברים
עברית
חופשית
Speak
Hebrew
lfuently

הבל סך
Total

grantsImעולים m 1

ג בתש"לתשל Immigratedעלו 19691973
100.03.010.1S6.9Abroadבוזול

בישראל 100.024.840.235.01שנה year in Israel

נתש"לתשלב Immigratedעלו 19691972
100.03.612.084.4Abroadבווול

בישראל 100.027.139.833.11שנה year in Israel

בישראל 100.033.936.030.12שנתיים years in Israel

בתשלתשלא Immigrated1עלו 969 1 97 1

100.04.611.683.8Abroadבחו"ל
בישראל 100.030.436.633.01שנה year in Israel

בישראל 100.035.933.930.22שנתיים years in Israel
בישראל שנים 100.040.532.227.33שלוש years in Israel

תשל"ג בתש"ל עלו
n ts

עולים
immigr a

בכוח
ntia 1Pole

Immigrated 19691 973
100.013.423.463.2Abroadבחו"ל

בישראל 100.046.336.916.81שנה year in Israel

תשל"ב  בתש"ל Immigrated1עלו 969197 2

100.013.223.363.5Abroadבחו"ל

בישראל 100.046.736.516.81שנה year in Israel
בישראל 100.051.235.113.72שנתיים years in Israel

בתש"לתשל"א Immigrated1969עלו 1 97 1

100.013.823.063.2Abroadבחול

בישראל 100.047.934.917.21שנה year in Israel

בישראל 100.053.932.313.82שנתיים years in Israel

בישראל שנים 100.060.425.713.93שלוש years in Israel
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שביעות בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/17. לוח
בישראל להשאר ביטחונם ומידת החברה מחיי רצון

Table v/17.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, satisfaction with social life and certainty to stay in Israel

percentages tpnn;

בתשל בתש"לעלו rifp
בתשילתשל"אתשליבתשלג עלו

ImmigratedImmigratedImmigrated 19691971
1969197319691972

■שנתייםשנהשנה שלוששנתייםשנה
שניםבישראלבישראלבישראלגישראלבישראל

1 year1 year2 years1 year2 yearsבישראל
in Israelin Israelin Israelin Israelin Israel3 years

in Israel

Satisfaction with social life

TOTAL

Deifnitely satisifed
Fairly satisfied
Not so satisifed
Not at all satisifed

TOTAL

Deifnitely satisifed
Fairly satisifed
Not so satisifed
Not at all satisifed

Immigrants
t

100.0 100.0 100.O 100.0 100.0

16.8 16.1 19.1 17.0
45.8 47.5 43.2 44.6
24.0 23.2 22.5 23.0
13.4 13.2 15.2 15.4

Potential immigrants
100.0 100.0 100.O 100.0

26.8 30.9 30.8 29.5
50.8 44.8 42.1 45.0
16.1 18.4 19.0 18.7
6.3 5.9 8.1 6.8

החברה מחיי רצון שביעות

עולים
100.0

19.221.1
41.142.7
22.421.6
17.314.6

בכוחעולים

100.0100.0

29.729.3
42.443.8
20.819.3
7.17.6

הכל סך
בהחלט רצון שבע
.למדי רצון שבע

רצון שבע כך כל לא
כלל רצון שבע אינו

הכל סך
בהחלט רצון שבע
למדי רצון שבע

רצון שבע כך כל לא
כלל רצון שבע אינו

Certainty t o stay i n Israel בישראל להישאר הביטחון מידת
sigranעולים tI mm

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שיישאר 76.880.276.677.578.777.7Sureבטוח to stay
שיישאר למדי 13.311.313.612.411.313.0Fairlyבטוח sure to stay

בטוח אינו אך שיישאר 7.66.67.97.68.06.9Mayייתכן stay, but not sure
יישאר בטוחשלא כמעט או 2.31.91.92.52.02.4Almostחושב sure not to stay

antsimmigבכוחעולים rnti a 1Pot e

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שיישאר 45.747.755.748.355.257.6Sureבטוח to stay
שיישאר למדי 27.126.623.5.2S523.222.8Fairlyבטוח sure to stay

בטוח אינו אך שיישאר .21.720.416.3ייתכן 20.516.614.8May stay ,but not sure
יישאר שלא בטוח כמעט או 5.55.34.55.75.04.8Almostחושב sure not to stay
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Survey on absorption of students from abroad מווול סטודנטים קליטת סקר
First panel ראשון מחזור

בקרב אקדמיים לימודים הלומדים ואחוז בארץ הנמצאים אחוז  ה/18. לוח
שונות תכונות לפי לארץ, מחוץ סטודנטים

Table v/18.  Percent staying in Israel and percent studying academic studies
among students from abroad, by vairous characteristics

Stay in Israel בישראל נמצאים
לומדיםלומדים אתלא עזבו כולל 10

Grandהכל סך
לימודים
אקדמיים

לימודים
אקדמיים

ישראל
Left totalTotalStudyDonot studyIsrael

academicacademic
studiesotudies

הראיון! בעת Situationהמצב during1
100.076.615.3השני 61.323.4Second interview

100.069.720.3השלישי 49.430.3Third interview
100.061.924.2הרביעי 37.738.1Fourth interview
100.053.331.6התמישי 21.746.7Fifth intdrview

החמישי הראיון בעת 2המצב

Mew2inter <tio n during fifthSit ua

100.060.930.6גברים 30.439.1Males
100.054.934.5נשים 20.445.1Females

לימודים Continentיבשת o f secondary
studiesתיכוניים

אפריקה דרום אמריקה, 100.025.016.8צפון 8.275.0North America, South Africa and
Oceanieואוקיאניה

הלטינית 100.073.529.0אמריקה 44.526.5Latin America
אירופה 100.069.830.8מערב 39.030.2Western Europe
אירופה 100.090.560.4מזרח 30.1(9.5)Eastern Europe
100.071.341.0אסיהאפריקה 30.328.7AsiaAfrica

אשרה3 Typeסוג ofvisa 3

100.089.254.0עולה 35.310.8Immigrant
בכוח 100.051.427.4עולה 24.048.6Potential immigrant

ותייר מבקר (8.4)100.019.3סטודנט (10.8)80.7Visiting student or tourist
לימודים3 Typeסוג of studies'

, רגילה 100.063.337.2תכנית 26.236.7Regular
הכנה 100.070.637.8שנת 32.829.4Preparatory year

תדשנתית (5.6)(5.6)100.0תבנית 94.4One year special program
Scholarship34מילגה43

100.068.740.4קיבלו 28.331.3Received
קבלו 100.020.910.4לא 10.679.1Did not receive

השתקע ל Intentionכוונה to settle i n
'Israelבארץנ

שישתקע 100.071.140.3בטוח 30.828.9Sure to settle
שישתקע 100.049.329.5חושב 19.850.7Thinks that will settle
שישתקע (13.9)100.019.5ייתכן (5.6)80.5May settle

ישתקע (100.0)100.0לא
 (100.0)Will not settle

1 Included are all who were drawn for investigation including
those who letf Israel before the ifrst interview (4.1^).
2 Including only those interviewed in the first interview
)1969/70). 3 During the ifrst interview (1969/70).
♦ Granted by the Student Administration of the Ministry of
Immigrant Absorption.

שעזבו אלה בולל לחקירה, שנבחרו אלה כל נבללו 1

במועד או נ.4) X) הראשון הראיון מועד לפני הארץ את
בראיון שרואיינו אלה רק נבללו 2 ידוע. לא
הראשון הראיון בעת ג (תש'ל). הראשון
שבמשרד הסטודנטים מינהל מטעם 4 (תשיל).

העלייה. לקליטת
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מן אחד בכל אקדמיים לימודים הלומדים מחו"ל סטודנטים  ה/19. לוח
שונות תכונות לפי ,* הראיונות

Table v/19.  Students from abroad in academic studies in each interview 1, by
various characteristics

הראשון נראיון הסטודנטים מכלל Percentאחוז ofall students during ifrst interview

ראיוןראיוןראיוןראיון
חמישירביעישלישישני

SecondThirdFourthFifth
interviewinterviewinterviewinterview

הכל 37.721.7TOTAL§49.4§61.3סך

70.158.243.830.4Maleגברים

62.250.341.820.4Femaleנשים

תיכוניים לימודים Continentיבשת ofsecondary
studies

אפריקה דרום אמריקה, 46.738.621.28.2Northצפון America, South Afirca and
Oceaniaואוקיאניה

הלטינית 77.858.756.344.5Latinאמריקה America
אירופה 76.571.658.139.0Westernמערב Europe
אירופה 72.366.451.430.1Easternמזרח Europe
75.952.048.830.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

אשרה! Typeסוג of visa'
77.869.557.935.3Immigrantעולה

בכוח 66.052.240.124.0Potentialעולה immigrant
ותייר מבקר Visiting(10.8)40.127.218.3סטודנט student and tourist

לימודים! Typeסוג of studies1
רגילה 78.864.045.826.2Regularתבנית
הכנה 70.256.350.732.8Preparatoryשנת year

חדשנתית (6.4)(9.6)(9.6)תכנית
Oneyear special program

Scholarshiplמילגה!
77.960.846.928.3Receivedקיבלו

קבלו 32.824.517.810.6Didלא not receive

בארץ! להשתק9 Intentionכוונה to settle in Israel
שישתקע 68.759.447.330.8Sureבטוח to settle
שישתקע 70.046.237.819.8Thinksהושב that will settle
שישתקע May(5.6)45.534.420.4ייתכן settle

ישתקע (47.4)לא
Will not settle

1 Exd.ifrst interview when all studied academic studies
or in preacademic preparation courses. 2 During
ifrst interview (1969/70).

אקדמיים, לימודים כולם למדו שבו  הראשון לראיון bis 1

הראשון הראיון בעת 2 קדסאקדמית. במכינה או
(תשיל).
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בארץ האקדמיים לימודיהם שהמשיכו לארץ מחוץ סטודנטים  ה/20. לוח
הראיונות מן אחד בכל תכונותיהם לפי בתשל"ד,

Table v/2O.  Students from abroad who continued academic studies in Israel in
1 973/74, by various characteristics in each interview

Percentages OVMt

ראיוןראיוןראיוןראיוןראיון
חמישירביעישלישישניראש^
FirstSecondThirdFourthFifth

interviewinterviewinterviewinterviewinterview

Per 100 students in 1973/74 בתשל"ד סטודנטים 100 כל על

אשרה Typeסוג of visa
39.248.752.857.663.8Immigrantעולה

בכוח 55.950.446.241.334.4Potentialעולה immigrant

ותייר מבקר Visiting(1.8)1.01.01.0(5.0)ס8ודנט student and tourist

מגורים Typeסוג of housing
סטודנטים 72.040.827.424.223.7Student'sשיכון dormitories

שבור/ה 17.324.732.029.127.2Rentedחדר/דירה room or dwelling

10.734.540.646.649.1Otherאחר

הכנסה Sourceמקורות of income and
workועבודה

מילנו; 89.587.187.871.125.0Receiveמקבלי scholarship

שעבודם מלגה, 74.654.438.721.08.7Studentsמקבלי for whom scholarship
עיקרי הכנסה מקור isהיא main source of income

הלימודים בזמן J4.339.649.269.572.0Workingעובדים duirng studies

הלימודים בזמן ,12.024.744.448.0Students(4.4)עובדים for whom work
היא העבודה isשעבורם main source of income
עיקרי הכנסה מקור

Hebrewעברית

כשפת עברית 35.253.965.564.7Speakingמדברים Hebrew as main every
עיקרית יומיומית dayדיבור language

רצון Satisfactionשביעות with
studiesמלימודים and social

lifeומחברה
הלימודים מרמת 81.687.577.779.881.5Satisfiedמרוצים with studies

חברה מחיי 69.774.775.083.180.9Satisfiedמרוצים with social life

להשתקע Intentionכוונה t o settle
iבארץ nisr ael

שישתקע 76.973.757.954.151.5Sureבטוח to settle

שישתקע 19.710.924.721.325.0Thinksחושב that will settle

שישתקע 15.512.020.321.5May(3.4)ייתכן settle

ישתקע לא
(5.4)(4.3)(2.0)Will not settle

נ Incl. privately owned dwelling, dwelling of parents or relatives
and other.

קרובים, או הורים בית פרטית, בבעלות דירה כולל 1

אחר ודיור
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לאומית ה והוצא הכנסה ו'* פיק

הממשלה,  הציבורי הסקטור מוסדות של
והו דתיות מועצות (כולל המקומיות הרשויות
וה וקיבוצים) מושבים של מוניציפליות צאות
של בלבד המקומית (ההוצאה הלאומיים מוסדות
הוא היסוד). וקרן קק"ל היהודית' הסוכנות
נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים את כולל
מקומיים ממפעלים קניות דהיינו: הסקטור, של
של השוטפות קניותיהם בניכוי לארץ ומחוץ
הסקטור מוסדות מאת בית ומשקי מפעלים
כולה נחשבת ביטחון למטרות ההוצאה הציבורי!
ההשקעה הוצאות, זאת, לעומת שוטפת. לצריכה
אינן אזרחיות למטרות הציבורי הסקטור של
בסעיף במלואן נכללות אלא זה' בסעיף נכללות

הגולמית. המקומית ההשקעה של

ברוטו הערך הינד, מקומית גולמית השקעה
הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים של
ההוצאה את כוללת והיא האומה של המקומי
השינויים ערך את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
כוללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
קבו נכסים של העצמי זהייצור הרכישות את
מכונות אזרחיות, בנייה ועבודות (מבנים עים
מוסתת מפעלים, ידי על תחבורה) וכלי וציוד
הציבורי. והסקטור רווח למטרות שלא פרטיים
רק זה בסעיף נכללים וציוד במבנים השקעה

המדינה. בתחומי נמצאים הם אם

מבטא במלאי השינוי ערך במלאי. שינוי
דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של הערך את
לבין התקופה בסוף המלאי ערך כל בין ההפרש
הון רווחי בניכוי בתחילתה, המלאי ערך כל
מחירים שינויי ידי על הנגרמים הון הפסדי או
כולל המלאי כלכלית. פעילות משקפים שאינם
(להוציא העיבוד בתהליך מוצרים גלם, תומרי
הקמתם בתהליך למגורים ושלא למגורים מבנים
קבו בנכסים הגולמית בהשקעה נכללים אשר
על המוחזקים המוגמרים המוצרים את וכן עים)

הציבורי. הסקטור ובמחסני המפעלים ידי

את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יצוא
'(f. o. t<.) והשירותים הסחורות של ערכם
מוצרים, כוללים! הם לארץ. לחוץ שנמכרו

1 הגדרות

שוק2 במחירי הגולמי הלאומי התוצר
הפחתת (לפני שוק במחירי התוצר ערך הוא
קבועים) הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות
המסופקים הייצור לגורמי ליחסו שיש
בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על
מקומית והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום
יצוא בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו
של נטו והכנסה ושירותים סחורות של נטו

לארץ. מחוץ שנתקבלו ייצור גורמי

שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר שונה
של נטו ההכנסות את כולל הוא שאין בכך,

לארץ. מחוץ שנתקבלו ייצור גורמי

ייצור גורמי במחירי הנקי הלאומי התוצר
(לאחר ייצור גורמי במחירי התוצר ערך הוא
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
המסופקים הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים)
בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על

הלאומית. להכנסה

ההכנסות סיכום היא לאומית הכנסה
ידי על המסופקים הייצור לגורמי המגיעות

ישירים. מסים הפחתת לפני הארץ, תושבי
נחש הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
הרי ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה בים
שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של בית

רווח. למטרת

את מבטא זה זרם פרטית. צריכה
בית משקי של השוטפת ההוצאה ערך
מוצרים על רווח למטרת שלא פרטיים ומוסדות
בעין מתנות של ערכן את וכן ושירותים,
של הגדרתה לארץ. מחוץ ידם על שנתקבלו
רכי כוללת פרטית לצריכה השוטפת ההוצאה
קרקע רכישת להוציא ושירותים, מוצרים שת

ובניינים.

את מייצג זה זרם ציבורית. צריכה
ושירותים סחורות על השוטפות הוצאותיהם

A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies in האו"ם: תדריך על מבוססות ההגדרות 1

Methods  Series F, No. 2 Rev. 2, NewYork, 1964.

ליבוא.וכוללת תמיכות או מסים כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדרת 2

ליצוא. תמיכות
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יבולים 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
בסיס על הניתנים את והן הציבורי הסקטור
הממ את רק הענף כולל התוצר בסיווג עסקי.
הלאומיים המוסדות המקומיות, הרשויות שלה,
ציבו שירותים רווח. למטרות שלא והמוסדות
הניתנים ובריאות, חיטך כגון וקהילתיים ריים
אישיים '"שירותים בענף כלולים עסקי/ בסיס על

ואחרים".

החישוכ ודרכי הגתוגים מקור
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערד
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: ותשואות"הון,
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 בסיס על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית'
על ההוצאה המתאימים. והמחירים תעשייתיים
נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
הדיווח קנייה, מס נתוני של בסיס על בעיקר
סחר של והסטטיסטיקה התעשייתי הייצור על

חוץ.

ושירו ביטוח שירותי תובלה, שירותי אספקת
גזרמי של הכנסות כוללים אינם אחרים; תים

בחו"ל. מפעילותם ישראליים ייצור

את כולל זה 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,
ומחבירה מעבודה והכנסות מפעלים, .של ישירה
לגורמי המתאימים התשלומים פחות בחו"ל'
הסקטור של ריבית כולל לא זרים; ייצור

השילומים. וחברת ישראל בנק הציבורי,
והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות
של המקובלות ההגדרות עם כלל בדרך זהות

.1 הבינלאומית המטבע קרן

כוללים: החשבונות ,1967 ביוני החל
ירושלים. מזרח של הכלכלית הפעילות את .(1)
השט עם ישראליים של כלכליות עסקות _(2)
מבוססת אלה פעילזיות מדידת המוחזקים.' חים

גולמיות. הערכות על

מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
'"1970 הכלכלה ענפי של האחיד ''הסיווג על

הבאים: ההבדלים את לציין יש אולם

הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
התפוקה בין כהפרש בחקלאות, התוצר מתקבל
של המדידה בסים על החקלאית, והתשומה
חק בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות
הא ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת לאית.
העיקרית. פעילותו לפי ה''מפעל" היא חיד"

התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
סגורים בתי על בעלות מיוחד סעיף כלול
משקף זה סעיף האחיד. בסיווג מופיע שאינו
כולל: הוא דיור. משירותי הנובעת ההכנסה את
למעשה, 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. 1

הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת, סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב י אינו הקיבוץ 2

וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו:
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בסים על המתקבלים מהשינויים שונים להיות
השנה או הקודמת השנה במחירי שקלול

השוטפת.

ק,בועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
או כמויות, נתוני סמך .על ישיר, באופן נתקבלו

מתאימים. מתירים במדדי הערכים ניבוי ע''י
במר הכמותיים השינויים הציבורי, בסקטור
במסטר לשינויים בהתאם נאמדו השכר כיבי
של שוטפות קניות על ההוצאות העובדים.
מדד ידי על כלל, בדרך נוכו, ושירותים סחורות

לצרכן. המחירים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ומחירי הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ ציוד

ההכנסה הכל סך אומדן לאומית. הכנסה
(התו הנובעת ההכנסה 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 והרווח אומדני מלאי. התאמת
שיטות בסים על ענפים בכמה תושבו השונים
שהם כך המפעלים' ע"י הנהוגות המלאי הערכת
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי גם כוללים
או רווחים של גטו הסכום מחירים. שינויי ע"י
מלאי, התאמת בסעיף מנוכה, אלה הפסדים

טלו. למשק

המלאי אומדני שבין ד)הפרש בלאי; התאמת
לב*ן המ3עלים של הכספיים בדוחות הרשום

חידוש. במחירי המלאי אומדני

לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
המשקפים באומדנים תיקונים הוכנסו הקודם
לכך' בנוסף מתוקנים. בנתונים שימוש בעיקר

.. הבאים בסעיפים חשובים תיקונים הוכנסו
תע מוצרי של הפרטית הצריכה באומדני א.
עולים, יבוא של מעודכן אומדן נערך שייה

המוצר. סוג לפי שסווג

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

תקציב. והצעות כספיים דו"חות

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; במשך השקעותיהם היקף
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.

מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב בפרק

כ"ג. בפרק

על ההוצאה קבועים. במחירים אומדנים
חושבה 19681974 לשנים הלאומי התוצר
התקבל הכל וסך 1970 במחירי מרכיב לכל
לשנים .האומדנים חישוב המרכיבים. כסכום
קבוצת לכל נערך 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

הקבוצות. סיכום
שנת במחירי האומדנים משקלול כתוצאה
לשנה משנה הכמותיים השינויים עלולים בסיס,
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מראה והוא ,}ל100 הוא הענף) תפזקת (המייצג
מקד המונח (מכאן הישירה ההוצאה הרכב את
תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים) מים

המשק. מענפי ענף כל של

החלק מן נגזרו ז/13 בלוח כוללים מקדמים
שימוש תוך ישירים), (מקדמים הלוח של העליון
התפו את לחשב מאפשר והוא מטריצות בהיפוך
ה1 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 בסים על חושב ו/14 לוח
הראשוניות התשומות של חלקן את ומראה

ענף. כל של סופית תוצר יחידת בכל

מקורו!*

לסט המרכזית בלשכה נתקבלו הנתונים
מיוחדים וממחקרים שוטפות מסדרות טיסטיקה

שנערכו.

נערכה הזקופים הדיור שירותי באומדן ב.
הכמותיים, השינויים חישוב בשיטת רויזיה

שנה. רבע לכל עתה המחושבים
ייצור לגורמי תשלומים של הסדרה שונתה ג.
הכו בארץ, ייצור לגורמי ותקבולים בחר'ל
ומטו אוניות של חכירה דמי גם עתה ללת
שנכללו אחרים וסעיפים ניהול דמי סים,
כן, כמו היצוא. או היבוא בשירותי כה עד
לחו"ל ששולמה ריבית של הסדרה תוקנה
הצי הסקטור ע"י מחו"ל שנתקבלה וריבית

והפרטי. בורי

הכי יום מלחמת בתקופת המלחמה. תקופת
הכל הפעילות בולט באופן הצטמצמה פורים
הביט הפעילות והוגברה האזרחי במשק כלית
הכלכליים בתהליכים שונה זו תקופה חונית,
כדי המלחמה. שלפני מהתקופה בה שפעלו
למלחמה עד במשק ההתפתחויות ניתוח לאפשר
לתקופה גם בלוחות החשבונות מוצגים ואחריה
לתקופה 11xבהשוואה 11xו1974 1973

ב1972. המקבילה

התפוקות על הנתונים החקלאות. ענף
הסטטיס נתוני על בעיקר התבססו והתשומות
התאמתם תוף הלשכה, של החקלאית טיקה

התקציב). (שנת המחקר לשבת

לנתוגים העיקרי המקור התעשייה. ענפי
לשנת הלשכה של והמלאכה התעשייה סקר הוא
פירוט על אינפורמציה גם כלל אשר ,1968/69
איכסוי של אומדן ובתוספת חזומרים מוצרים

הקטנים. 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
שלא הבנייה לגבי .ישראל בנק של המחקר

למגורים.

ועלי התפוקות על האומדנים התחבורה. ענף
מפע של דו"חות על התבססו התשומות פירוט
(משא מיוחדים סקרים ועל בענף הפועלים לים

הלשכה. של מונעת) טת,

ה הונפוק תשומ
נתונים מובאים ו/14 עד ו/12 בלוחות
12 של פירוט (ברמת מעודכנים תמציתיים
.על שנערך תשומהתפוקה מחקר מתוך ענפים)
נערך המחקר .1968/69 לשנת הלשכה ידי
ידי על בעבר שהוכנו דומים למחקרים בהמשך
1958 לשנים ישראל בנק של המחקר מחלקת

ו1965/66.

והגדרות הספרים
מיוצג המשק מענפי אחד כל ו/12. לוח
מפרטת השורה אחת. זעמודה אחת שורה ידי על
השונים לשימושים הענף של המכירות את
העמודה ואילו וכוי) לצריבה אחרים, (לענפים
אחרים, (מענפים הענף של הקניות את מפרטת

וט'). שכר הוצאות מיבוא,

במחי מוצגות זה בלוח המתוארות העסקות
ואיט תמיכות הםהלל מחיר כלומר יצרן, רי

והובלה. שיווק מסים, ,על הוצאות כולל
לסיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג

.(1961) הלשכה של הקודם הכלכלה עג3י

על חושבו ו/13 בלוח ישירים מקדמים
בלוח עמודה כל סך כאשר ו/12, לוח בסיס
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ומאזן חוץ סחר נתוני על התבסס יצוא.
התשלומים.

סקר היבוא, מחקר נתוני לפי השקעות:
והלאומיים החשבונות ונתוני 1968/69 התעשייה

בבניה). (השקעה
והתמיכות המסים סיווג ותמיכות. מסים
דו"חות לפי נעשה הייעוד' ולפי מקור ענפי לפי
סקר והתעשייה' המסחר משרד .הכללי, החשב
והבלו. המכס אגף ונתוני. 1968/69 התעשייה

על התבסס האומדן ושיווק,. הובלה מתחי
ישראל. בבנק שנעשו הערכות

העובדים עבור זקיפה כולל עבודה. שכר
" י ■■ י ■ . י הלאשכירים.
הסבר, דברי וכן יותר  מפורטים נתונים* " י
הפר בסדרת הופיעו והגדרות שיטות מקורות,4

להלן). רשימה (ראה המיוחדים סומים

על י האומדנים והשירותים. המסחר ענפי
על התבססו התשומות פירוט ועל י התפוקות
סקרים מפעלים, דר'חות ,1968/69 המסחר סקר
מדד ,1^67/68 ומשקה אוכל שירותי (מפקד
נתונים וכן (1968/69 מלון בבתי תשומה מחירי

■■■■■■"■■  הכנסה. מס מתיקי
ענפי לקביעת. מיוחד מתקר נערך יבוא.
נתוני על שהתבסס היבוא, של והייעוד המקור
. . "/... התשלומים. ומאזן חוץ סחר

הצריכה..והחלוקה אומדן הפרטית. הצריכה
החשבונות נתוני על התבסס מחקר ענפי לפי
,1968/69 המשפחה הוצאות סקר הלאומיים,
: " רווח. מטרת ללא המוסדות ודו"חות

הכללי, החשב דו"חות לפי ציבורית: צריכה
סעיפי המקומיות. והרשויות הלאומיים המוסדות
הסעיף. תיאור לפי המקור לענפי סווגו ההוצאה

ם (!רס1מ>

1950) ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (314)
. י . (1968

(1968/69) תשומהתפוקה לוחות. '(380)
מוקדמים) (נתונים ; .

תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה להוצאה (469)
. . (19641973)

■ (1968/69) תשומהתפוקה לוחות (471)
סופיים) (נתונים

הכלכלי הסיווג' לפי הציבורי הסקטור חשבונות (484)
המטרה ולפי

טכניים 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)

■"■>■■■ י . . מיוחדים 6רפומים

; , ב1950 ישראל כלכלת . (1)

של הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים (29)
*(1952 :1953) ישראל

של ההוצאה'הלאומית של ארעיים אומדנים (44)

■■.1;■.' ''■ ; *(1952 !1953) ישראל
' "' . ^^^^^ ^^ ,rariitfn/tojj7,7 (57)

*(19507*1954) 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

 המקומיות הרשויות של וההוצאה ההכנסה (235)
של הלאומיים י החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח

(1962/631964/65) ישראל

בישראל. כלכלי' למחקר פאלק 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 national product (percent change from

previous year)

קבועים Atבמחירים constant prices

הלאומי התוצר
לצריכההגולמי' לצריגה.הוצאה גולמיתהוצאה nvpvaלאומי פרטיתתוצר /Vns

שוק) .מקומית!Generaפרטית(במחירי לנפש. לנפשגולמי
Gross nationalPri vateGross domesticGross nationalPirvate

productconsumptioncapitalproduct perconsumption
(at market
prices)

expenditure
expenditureformation "capitaper capita

רים י ח מ 1ב 9551955 pricesAt

195129.722.620.118.210.03.9

19524.77.53.914.2...2.60.0

1953 1.93.55.016.2.4.50.8

195419.915.017.111.5.17.112.3

195513.98.115.923.1 ...10.04.3

19569.29.143.65.4 ,4.44.5

19578.67.015.717.0 ,2.71.4

19587.1. 10.13.17.4 .3.46.2

195912.79.84.09.3 .,9.36.6

1במחירי 964< ,1964 priceAt

19606.66.96.75.03.94.2

196110.210.917.119.36.57.2

196210.110.510.510.2, .. 5.45.7

196311.410.011.23.6.7.15.7

19649.810.72.820.8 ..5.46.3

19659.19.010.40.55.55.4

19661.01.811.016.21.60.8
19672.22.338.322.41.00.9
196814.211.89.148.1.10.58.2

1במחירי 9 70..1 970 pricesAt
196913.210.516.626.210.37.7

19708.43.426.313.4,5.50.7

197110.14.81.321.66.91.9

197212.19.11.912.7 .8.55.6

19735.29.546.49.3..1.86.0

19744.77.21.43.11.64.1

151 לאומית והוצאה הכנסה



גולמי לאומי תוצר על הוצאה  ו/2. לוח
אחרת צוין לא אם לי, מיליוני שוק; במחירי
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Atשוטפיטבמחירים current prices

195046034186143 110363315 269

1951700482124231_ 137502341 322

19521,063791190356 274661570 492

19531,3351,024242401 332808685 620

19541,7641,326311515 3881,044862 784

19552,1291,576423707 5771,2161,036 900

19562,5431,870669740 7361,3901,184 1,022

19572,9472,156607910 7261,5261,286 1,116

19583,4202,4636631,005 7111,7091,417 1,231

19593,9162,7677411,114 7061,8991,578 1,341

19604,3933,0948231,211 7352,0751,713 1,462

19615,2833,6471,0151,568 9472,4121,956 1,665

19626,2564,4081,3392,0961,5872,7342,190 1.926

19637,5445,2451,5862,307 1,5943,1702,555 2,204

19648,7416,0871,7432,9302,0193.5282,850 2,457

219648,5425,9381,7042,9302,0303,4482,770 2,397

196510,2307,0172,1253,0771,9893,9923,255 2,738

196611,2457,7142,6252,6051,6994,2773,452 2,934

196711,7197,9793,5422,0391,8414,3163,483 2,939

196813,7049,0784,0933,2392,7064,8833,988 3,235

196915,87310,3294,9194,3083,6835,5134,507 3,588

197018,58811,3366,7285,3734,8496,2845,107 3,832

197123,06913,3007,9407,4235.5947,5756,162 4,367

197229,49616,7099,2429,7546,2099,3757,664 5,311

197337,46421,89616,39613,31114,13911,5239,509 6,735

197452,30032,42421,84517,94019,90915,62112,589 9,685

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

£ £
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הבל סן
Total

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

19642

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

At 1970 prices 1

1,655

1,721

1,721

1,734

1,947

2,032

2,123

2,151

2,286

2,435

2,535

2,718

2,874

3,040

3,233

3,154

3,324

3,298

3,266

3,533

3,808

3,832

3,902

4,122

4,368

4,548

2,309

2,539

2,473

2,361

2,766

3,040

3,179

3,270

3,380

3,694

3,836

4,086

4,306

4,612

4,864

4,754

5,014

4,935

4,885

5,397

5,956

6,284

, 6,722

7,293

7,425

7,545

1,480

: 1,532
1,210
1,177
1,144
1,253
1,462
1,313
1,490
1,361
1,415

1,916
2.134
2,036
2,506

2,530

2,444

2,099

2.334

3,088

3,878
^♦,849

4,763
4,075
7,896

7,686

1,480

1.750

1,501

1,258

1,403

1,727

1,634

1.912

2,053

2,244

2,356

2,811

3,098

3,210

3,878

3,878

3,897

3,266

2,534

3,753

4,737

5,373

6,536

7,365

8,050

7,800

749

900

865

908

1,063

1,232

1,769

1,492

1,538

1,600

1,707

1,999

2,209

2,456

2,525

2,468

2,725

3,025

4,184

4,565

5,325

6,728

6,815

6,686

9,786

9.921

1במחירי 1970

2,9252,097

3,7942,571

3,9722.764

3,8972,861

4,6733,290

5,3223,557

5.8123,881

6,3124,153

6,7604,573

7,6185,021

8,1215,367

8,9495,952

9,8536,577

10,9767,235

12,0528,009

11,7777,814

12,8498,517

12,9778,670

13,2638,869

15,1469,916

17,14810,964

18,58811,336

20,47211,884

22,94612,970

24,14214,202

25,26115,226

< The estimates for 19501968 at 1970 prices were calculated for each group of expenditure and for the total expenditure ם0
the basis of annual changes at 1955 and 1964 prices; consequently ,the sumof the groups differs from the total expenditure.
2 From 1964  revised estimates ; see introduction.
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גמקורות ושימושים מקותת ו/3. לוח

ל"י מיליוני

1968196919701971197219731974
IIX
1972

IIX
1973

IIX
1974

שוטפים pircesAtבמחירים current

 במקורות שימושים
הכל סך

20,36224,01628,55535,85745,11063,23788,84832,82743,92663,705

פרטית לצריכה 9,07810,32911,33613,30016,70921,89632,42412,16716,45823,258הוצאה

ציבורית לצריכה 4,0934,9196,7287,9409,24216,39621,8456,7957,97415,601הוצאה

מקומית גולמית 3,2394,3085,3737,4239,75413,31117,940השקעה :7,06710,44313,255

ושירותים1 סחורות 3,7164,1904,6996,4248,57910,59914,7326,2178,30110,181יצוא

ליצוא 2362704197708261,0351,9075817501,410תמיכות

הכל סך  20,36224,01628,55535,85745מקורות 11063,23788,84832,82743,92663,705

סחורות יבוא פחות:
2 ושירותים

5,7926,9528,49010 37312,20420,48627,7848,82313,02919,216

היבוא על נטו מסים .6659951,164פחות: 2,0362.8934,1407,237 .2,0432,6385,046

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

13,90516,06918,90123.44830.01338,61153,82721,96128,25939,443

לגורמי תשלומים פחות:
נטו בחו"ל ייצור

2011963133795171,1471,5274168101,146

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

13,70415,87318,58823,06929,49637,46452,30021 54527,44938,297

ישראליים. ייצור לגורמי מחול הכנסות כולל לא ;f. o. b. יצוא 1
זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;ci.f. יבוא 2
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Table vi/3.  Resources and uses of resources

IL. million

1968196919701971197219731974IIX
1972

IIX
197J

IIX
■ 1974

1נמו 9 70 1/ירי 970 pricesAt

22,50125,63028,55531,45334,05439,37440,53125,18028.21230,620USES OF RESOURCES 
TOTAL

9,91610,96411,33611,88412,97014,20215,2269,62110,93511,466Pirvate consumption
expenditure

4,5655,3256,7286,8156,6869,7869,9214,9684.9617,501General government consump
tion expenditure

3,7534,7375,3736,5367,3658,0507,8005,4246,4925,974Gross domestic capital
formation

3,9164,2324,6995,7226,4726,7686,9914,7535,3765,241Exports ofgoods and services'

351372419496561568593414448438Subsidies on exports

22,50125,63028,55531,45334,05439.37440,53125,18028,21230,620RESOURCES  TOTAL

6,1627,0978,4909,3559,31012,92912,600:6,7968,4019,420Less: imports of goods and
services2

9691,1841,1641,2841,4261,6202,0501,041],2681,496Less : net taxes on imports

15,37017,34918,90120,81423,31824,82525,88117,34318,54319,704GROSS DOMESTIC PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

224201313342372683620304481491Less : net factor payments
to abroad

15.14617,14818,58820,47222,94624.14225,26117,03918,06219,213GROSS NATIONAL PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

l Exports f.o.b. ; excluding factor payments from the rest of the world.
> Imports c.i.f.; excluding factor payments paid to the rest of the world.
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קבוצה לפי פרטית, לצויגה הוצאה  .4/1 לוח

ליי מיליוני

1968:196919701971197219731974
IIX
1972

IIX
1973

IIX
1974

שוטפים pricesAtבמחירים current

וטבק משקאות 2,7953,0273,3253,9084,5695,7928,4123,3664,2346,006מזון,

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

829, 875,1,0131,1121,5362,0592,9261,0831,5512,065

1,3051,4441,7032,0842,8644,0126,0922,0502,8944,317דיור

וקרח מאור בית, לצורכי 172184200246293328619211239410דלק

בית למשק וציוד 7331,6569961,1001,3711,9052,9529721,4972,136ריהוט

בית משק 3233383954695786861,129418515794אחזקת

ובריאות אישי 6247028339931,2481,5892,3959171,1871,729טיפול

ותקשורת 7879379801,2941,7472,1632,9511,2611,7292,185תחבורה

ושעשועים י763בידור .. 8329081,1291,3721,5892,1181,0411,3271,539

שונים 9361,1061,2461,5161,8622,4453,2851,3801,8362,370שירותים

8869:911511413716884100121שונות

מלאי התאמת ת: ו d46535666811091576081116ח

מקומית הוצאה פרטית לצריכה
הכל סך

9,30910,51711,62213,90017,47322,59632,89012,72317,02823,556

 זרים של צריגה ות: n t
נטו

231188286600764700466556570298

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  9,07810,32911,33613,30016,70921,89632,42912,16716,45823,258פרטית
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Table vi/4.  Private consumption expenditure, by category of expenditure

IL. million

1968196919701971197219731974
IIX
1972

IIX
1973

IIX
1974

19במחי 7 0 icesAtיי 1970 pr

2,9533,1223,3253,4993,7463,9754,0262,7922,9763,040Food, beverages and tobacco

8699011,0131,0131,2231,4051,5328961,0901,133Clothing, footwear and
personal effects

1,5181,5971,7031,8271,9802,1442,2991,4701,5931,708Housing

175186200223243257258178196194Household fuel, light and ice

8161,1389961,0101,1071,3211,4747951,0561,119Furniture, furnishings and
household equipment

360372397419463467511340360378Household maintenance

7027708339039751,0371,122727793841Personal care and health

8661,0039801,1231,3141,4611,4969621,1831,173Transport and communication

8308799089891,0461,0071,004807851758Recreation and entertainment

1,0231,1741,2451,3421,4451,5831,6981,0751,2021,260Other services

97757893747164565349Miscellaneous

48535658647482485561Less: inventory adjustment

10,16111,16411,62212,38313,55214,65415,40210,05011,29811,592DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL

245200286499582452176429363126Less: consumption ofnon
residents  net

9,91610,96411,3 3611, 84$12,97014,20215,2269,62110,93511,466NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE TOTAL
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וציבורית פרטית לצריכה הוצאה  ו/5. לוח

ל"י מיליוני

1968196919701971197219731974
IIX
1972

IIX
1973

IIX
1974

שוטפים priceAtבמחירים current

 מזון על הוצאה
הבל סך

2,645 2,453

פרטית צריבה

3,404 2,898

מזון, של

3,977

וטבק משקאות

7,379 5,0232,9305,262 3,675

ודגנים קמח 301מוצרי 295328366400487819296544 351

ומוצריו 669בשר 6297489201,0961,4842,0518061,490 1,068

88דגים 83103133156192303110207 138

131ביצים 121144168176194342131235 147

ומוצריו 261חלב 243297339388438764288531 333

. מאכל 86שמני 839110812513622790143 100

טריים 389פירות 337398454557696866425647 518

טריים 310ירקות 275338381460572797334597 414

ומוצריו 0177וגר 171189225256364545189392 277

וקקאו קפה 78תה, 728710912516219487142 113

 מעובדים וירקות פירות
ושונות

155 144175201238298471174334 216

משקאות על הוצאה
הכל סך

207 187224261299379568218413 283

קלים 79משקאות 738810212515525384177 109

חריפים 128משקאות 114136159174224315134236 174

 ק 3 ט על הוצאה
הכל מך

191 1692.20263316419507235361 297

מזח, על הוצאה וטבק משקאות
הכל סך

3,043 2,8093,3423,9284.5925,8218,4543,3836,036 4.2SS

1 התאמה 16פחות: 1417202329421730 21

מזון, על הוצאה
וטבק משקאות

הכל (מותאם)סך
2,7953,0273,3253,9084,5695,7928,4123,3664 2346.006
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Table vi/5.  Private and general government consumption expenditure

IL. million

1968196919701971197219731974
IIX
1972

I1X
1973

IDC
1974

At 1 970 prices 1970 במחירי

Pirvate consumption of food, beverages and tobacco

2,583 2,561 2,421 3,422 3,414 3,244 3,035 2,898 2.71S 2,596Expenditureon food total

308312328344350368360272 259266Flour and lfour products

632687748773838922880690 622654Meat and meat products

; 919510311411912913495 8597Fish

130140144145145154165120 108123Eggs

258272297315344370378281 258287Milk and milk porducts

86899110211211911787 8187Edible oils

386390398409486436456331 382352Fresh fruit

299304338342341337350253 253265Fresh vegetables

176182189206209246225187 154180Sugar and sugar products

7883879710212513588 72104Tea, coffee and cocoa

. 152161175188198208222157 147168Processed fruit and vegetables
and misceUaneous

193220.224242251264278203 185215Expenditure on beverages 
total

7284889610510611577 7187Soft dirnks

121136136146146158163126 114128Alcoholic drinks

179203220239270317346227 200257Expenditure on tobacco 
total

2,9683,1383,3423,5163,7653,9954,0462,991 2,8063,055EXPENDITURE ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO  TOTAL

1516171719202015 1415Less: adjustment1

2,9533,1223,3253,4993,7463,9754,0262,976 2,7923,04aEXPENDITURE ON FOOD
BEVERAGES AND
TOBACCO  (ADJUSTED
 TOTAL
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(המשך) וציבורית פרטית לצריכה הוצאה ו/5. לוח

ליי מיליוני

IIX
1974

IIX
1973

IIX
1972

1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At current prices שוטפים במחירים

תעשייתיים מוצרים של פרטית צריבה

5,934 4,348 2,924 8,237 5,654 4,173 3,165 2,737 2,645 2,159

2,065 1,551 1,083 2,926 2,059 1,536 1,112 1,013 875 829

1,018

1,118

587

307

471

177

191

703

794

535

165

315

130

155

437

535

295

137

230

82

125

1,435

1,517

780

433

655

231

260

878

1,027

667

220

431

166

206

606

765

466

195

319

115

448

652

273

146

253

114

167

405

591

162

117

209

120

120

353

703

217

97

172

122

106

303

430

138

93

142

107

117

הכל סך
אישיים וחפצים הלבשה הנעלה,

ריהוט

בית למשק ציוד
אישיים תחבורה בלי

בית משק צורבי
ותרופות תמרוקים

כתיבה וצרכי עיתונים ספרים,

ושונות בידור מוצרי

רווח למטרת שלא פרטיים מוסדות של צריכה

הכל 9101,0721,2641,5491,9542,6123,6821,4481,9592,660סך

בריאות 3483844875847569721,4865597351,075מוסדות

ותרבות חינוך 3223904866237941,0651,4575918061,059מוסדות

ודת סעד 125136154181224288416166217293מוסדות

מקצועיים ארגונים
וכוי פוליטיים

115162137161180287323132201233

ציבורית לצריבה הוצאה

הכל 4,0934,9196,7287,9409,24216,39621,8456,7957,97415,601סך

3,5074,2946,0007,0408,12014,88019,7195,9786,85114,100ממשלה

מקומיות 5165546467939861,3301,8827189851,328רשויות

לאומיים 70718210713618624499138173מוסדות

הצריכה. של אחרים בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 1
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Table vi/5.  Private and general government consumption expenditure(cont. )

IL. million

IIX
1974

IIX
1973

IIX
1972 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At1 97 0 prices 1970 במחירי

TOTAL

Clothing, footwear and
personal effects

Furniture :

Household equipment

Personal transport equipment

Nondurable household goods
Personal care and medical
products

Books, newspapers and
stationary

Recreation and miscellaneous
goods

Pirvate consumption of industrial goods

3,150 3,013 2,351 4,i59 3,829 3,278 2,846 2,737 2,801 2,340

1,133 1.090 896 1,532 1,405 1,223 1,013 1,013 901 869

333380405404472544609346447451

483758591606635777865449610668

162239162218308398385197326310

100104117127155152180110118136

151180209234266316353192236268

89 84 64 112 106 . 89 98 120 129 117

95 102 97 123 131 130 146 120 110 125

TOTAL

Consumption of private nonproift institutions

1,252 1,241 1,111 1,680 1,622 1,485 1,375 1,264 1,182 1,030

417

358

442

424

487

486

533

538

579

590

621

639

672

665

437

440

484

491

500

497

Health institutions

Education and culture
institutions

134144154162172178190127136141Welfare and religion
institutions

121172137142144184153107130114Trade unions, political
organizations, etc.

General government consumption expenditure

4,5655,3256,7286,8156,6869,7869,9214,9684,9617,501TOTAL

3,9094,6336,0006,0495,8548,8858,9814,3524,2766,809Government

583616646676735792834545602613Local authorities

7376829097109106718379National institutions

Adjustment for expenditure on food included in other itemsofconsumption.
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כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה  ו/6. לוח

ליי סיליוני

I1X
1974 1968196919701971197219731974

IIX
1972

I1X
1973

At current prices שוטפים בניחיריט

הכל 3,2374,3085,3737,4239,75413,31117,9407,06710,44313,255סך

גולמית השקעה
בנכסים מקומית

קבועים

2,9183,9625,0246,9379,20612,44416,5146,5409.80S11,533

וייעור 171189239267380453653287344450חקלאות

וחרושת) (כרייה 4706718241,0591,3651,6512,2019881,2831,502תעשייה

362241264277(9012414814132134חשמל

מים 584452669397106626978מפעלי

ציבוריות ולעבודות לבנייה 617382118152189337106143230ציוד

ושירותים 6538809991,2461,6772,2913,3761.1P31,7552,381מסחר

ותקשורתי אחסנה 92,2552,056;7488999441,6921,7082,8553,1141,1תחבורה,

מגורים 6671,0821,7362,3483,5104,5676,3652,5143,6924,559בתי

במלאי 31934634948654S8671,4265276381,722השינוי

הענפים. לכל ומטוסים) אניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה כולל ג
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Table vi/6.  Gross domestic capital formation, by economic activity

IL. million

IIX
1974

IIX
1973

IIX
1972

1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At 1 970 prices 1 970 במחירי

3,7534,7375,3736,5367,3658,0507,8005,4246,4925,974TOTAL

3,4204,3895,0246,1005,9/97,5427,0914,9946,0835,235Gross fixed domestic capital
formation

192206239237291284292222222213Agriculture and forestry

5397288249081,007984998738785727Industry (mining and
manufacturing)

104136148122239207158179167125Electircity

69495258705843474033Water projects

6877821041161161678190121Construction equipment

7689749991,0991,2881,4041,4609211,1051,084Trade and services

8379729441,4881,2481,7361.3548611,399984Transport, storage and
communication1

8431,2471,7362,0842,6602,7532,6191,9452,2751,948Dwellings

333348349436446508709430409739Changes in inventories

' Incl. capital formation in transport equipment (net of export of ships and aircratf) of all branches.
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כלכלית פעילות לפי קבועים, בנכסים מקומית גולמית השקעה  .7/< לוח
נכס וסוג

ל*י מיליוני

IIX
1974

IIX
1973

1^
1972 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

A t current prices שוטפים במחירים

הכל 2,9183,9625,0246,9379,20612,44416,5146,5409,80511,533סך

נכס סוג
 1I ;.

עפר בודות ע ו 1,6882,3083,0443,9805,7217,33610,3124,0955,8437,353מבנים

מגורים 6671,0821,7362,3483,5104,5676,3652,5143,6924,559בתי

למגורים שאינם 1,757f'4906187689091,265בניינים '2,5841,5812,1512,794
אחרות בנייה 5316085407239461,012tעבודות 1,363

וציוד 1,230מכונות
'357

1,654
391

1,980
514

2,957
1,073

3,485
795

5,108
1,734

6,202
1,782

2,445
534

3,962
1,418

4,180
1,165

וו ן/תנור *73

אחר וציוד מכונות
חיים נעלי במלאי שינוי

869
. 4

1,256
7

1,457
9

1,865
■; 19

2,660
30

3,332
; 42

4,380
40

1,889
22

2,513
31

2,985
י 30

וסוג ייעוד ענף
נכס

וייעור חקלאות
ועבודות 9993139133200201299155153215מבנים

עפר
וציוד 7296100134180252354132191235מכונות

מים מפעלי
ועבודות 47343955מבנים 788188515767

עפר
וציוד 11101311151618111211מכונות

מכרות חרושת,
ומחצבות

ועבודות 123124167196265362540189297374מבנים

עפר
וציוד 3475476578631,1001,2891,6617999861,128מכונות

ועבודות לבנייה ציוד
עפר

וציוד 617382118152189337106143230מכונות

חשמל
ועבודות 346669751141001588376120מבנים

עפר
וציוד 56587966207241204158188157מכונות

ותקשורת תחבורה הוגלה,
ועבודות 290374300431527650822386497573מבנים

עפר
וציוד 101134130188386471510239340318מכונות

1 תחבורה 3573915141,0737951,7341,7825341,4181,165כלי

ושירותים מסחר
ועבודות 4285355937421,0271,3752,0407171,0711,445מבנים

עפר
וציוד 2253454065046509161,336466684936מכונות

מגורים בתי
ועבודות 6671,0821,7362,3483,5104,5676,3652,5143,6924,559מבנים

עפר

ו/6. ללוח 1 הערה ראה 1
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Table vi/7.  Gross fixed domestic capital formation,by economic activity
and by type of asset

IL. million

IIX
1974

IIX
1973

IIX
1972

1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At1 97 0 prices 1 9 70 במחירי

3,4204,3895,0246,1006,9197,5427,0914.9946,0835,235TOTAL

Type of asset i

2,0482,6103,0443,5194,339 .4,428. 4,214■3,163. 3.61S3,130Building and construction works

8431,2471,7362,0842,6602,7532,6191,9452,2751,948Dwellings
5886917687989541,040r 1,024

I 571
■ 1 218.1 ^■3401,182 ■

Nonresidential buildings
"617672540637725635Other construction works \

'1,3721,7791,9802,5812,5803,1142,8771,8312,468'2;10s:"Machinery and equipment :

389415514950562. 1,044782385865576Transport equipment ' .

9791,3571,4571,6182,0002,0502,0801,4321,5871,517Machinery £ other equipment
. : 47913. 182015. 141612; Change in livestock inventory

Industrial use and
type of asset

Agriculture and forestry
ill1011391i9156132134122103100Building and construction

works
8110510011813515215S100119113Machinery and equipment

Water projects
56383948594835393527Building and construction

works
1311131011108856Machinery and equipment

Manufacturing, mining and
quarrying

148139167172200216212144181154Building and construction
works

391589657736807768786594604573Machinery and equipment
Building equipment and
construction works

6877821041161161678190121Machinery and equipment :
Electricity

4174696686,6063644749Building and construction
works

636279561531479511512076Machinery and equipment
Transport and communication

337413300379404406340300322251Building and construction
works

111144130159282286232176212157Machinery and equipment
3894155149505621,044782385865576Transport vehicles'

Trade and services
512598593651774813811549652601Building and construction

works
256376406448514591649372453483Machinery and equipment

Dwellings
8431,2471,7362,0842,6602,7532,6191,9452,2751,948Building and construction

works

/<See note > to Table VI6.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות ו/8. לוח
הלאומיים והמוסדות

Table vi/8.  Current receipts and expenditures of government, local
authorities and national institutions

IL. million, at current prices שוטפים במחירים ליי, מיליוני

196819691970197119721973

ומפעילות מרכוש הכנסה
כלכלית

342589 481 383706911Income from property and
enterpreneurship

תחוג על ריבית ת: 9תו
הציבורי

4921,112 841 6411,5862,149Less: interest on the public debt

עקיפים 2,1254,585מסים 3,164 2,6726,0048,197Indirect taxes

המקומי הייצור (2,425)(1,433על (1,973) (1,665)(2,968)(3,551)On domestic production

1 היבוא (2,160)(692)על (1,191) (1,007)(3,036)(4,646)On imports 1 1

חברות על ישירים 264645מקים 529 3868281,120Direct taxes on corporations

בית משקי על ישירים מסים
רווח למטרת שלא ומוסדות

1,5533,348 2,585 1,8434,0785,249Direct taxes on households and
private nonproift institutions

לאומי ביטוח בעד (1,241)(398)תשלומים (866) (466)(1,493)(1,986)Contributions to national insurance

2 אחרים ישירים (2,107)(1,155)מסיט (1,719) (1,377)(2,585)(3,263)Other direct taxes*

בית ממשקי שוטפות העברות
למטרת שלא וממוסדות

רווח

183283 238 206348394Current transfers from households and
private nonprofit institutions

 שוטפות הכנסות
הכל סך
לצריבה ההוצאה

3,975

4,093

8,338 6,156 4,849

7,940 6,728 4,919

10,378

9,242

13,722

16,396

CURRENTRECEIPTS TOTAL

Consumption expenditure

5331,292תמיכות 764 5671,4652,420Subsidies

מקומי (398)(271)לייצור (317) (285)(496)(879)On domestic production

(770)(236)ליצוא (419) (270)(826)(1,035)On exports

(124)(26)ליבוא! (28) (12)(143)(506)On imports '
בית למשקי שוטפות העברות
למטרות שלא ולמוסדות

רווח

1,0822,053 1,555 1,2722,6414,071Current transfers to households and
pirvate nonproift institutions

 שוטפות הוצאות
הכל סך

5,70811,285 9,047 6,75813,34822,887CURRENT EXPENDITURE 
TOTAL

שוטף 2,947עודף 2,891 1,909 1,7339,165 2,970 CURRENT SURPLUS

1 Taxes and subsidies on impotrs are given above separately, כאן הניתנת ליבוא ותמיכות יבוא על מסים של ההצגה 1

/i.e.on gross basis, whereas these data appear in Tables Vl2,3 אלה נתינים 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 כןלל לא 2 ליבוא. תמיכות
taxes. . ישירים. במסים ולא כהלוואות
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לפי ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר  .9/< mb
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, כמהירים ל*י, מיליוני

1968196919701971197219731974

ודיג ייעור ,n^pn9039521.0391,3021,5441,9552,864Agriculture, forestry and
ifshing

(כרייה 2,7593,2773,8544,7436,0117,512tתעשייה 1,698Industry (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל 1,0511,4671,9472,5963,5394,2425,744Constructionבינוי, ,electricity
and water

אוכל שירותי ,1,3481,5721,7612,1272,6663,319Tradeמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת ,1,0901,2321,4271,8132,2092,676Transportתחנורה,אחסנה storage and
communication

ר
ושירותים 1,0851,2211,4241,7572,1893,058Financeפיננסים and business

.' עסקיים
יי מגורים בתי על 8929881,1621,4372,0612,9654,419בעלות

services
Ownership ofdwellings

ציבוריים 2,3092,5573,0973,8394,6306,8749,454Publicשירותים and community
1 'servicesוקהילתיים

אישיים 423465528615731953Personalשירותים and other
services'ואחרים

נקי מקומי 11,86013,73116,23920,22925,58033,554NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

TORייצור COST (BEFORE
התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
מלאי התאמת :69653053653979652,232Lessdפחות: inventory adjustment
בלאי 4024665516878691,135depreciationהתאמת adjustment

נקי מקומי 24,31431,454NET'19,177■11,38913,20015,383תוצר DOMESTIC

גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

V לגורמי תשלומים פחות:
(ADJUSTED)

2011963133795171,1471,527Less: net factor payments .

לארץנטי בהק /\ייצור והשמטות 1641522452246641,100טעויות

to abroad
Errors and omissions

לאומית הכנסה
לאומי תוצר =)

11,19212,97715,10818,7682,44430,91742,184NATIONAL INCOME
) = NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT

ייצור) FACTORגורמי COST)

1,3501,5161,8242,2742,9103,8756,069Depreciationבלאי allowances
לייצור תמיכות 2712853173984968791,113Lessפחות: : subsidieson domestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים 1,4331,6651,9732,4252,9683,5515,196Indirectמסים taxes on domestic

productionמקומי

גולמי לאומי 13,70417,87318,58823,06929,49637,464S2,300GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT
rMARKET PRICES)

' Excl. business services (e.g., education and heatlh
services on proift basis).
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ראשי כלכלי ענף לפי 1משכ1ית, שכר  .10/1 לוח

Table vi/10.  Compensation of employees,by major economic branch

1L. million, at current prices, unless otherwise stated אחרת צוין לא אט שוטפים, במחירים לי, מיליוני

1968196919701971197219731974

ודיג ייעור .imtVpn222222259312373414537Agriculture, forestry and
 fishing ;

(ברייה תעשייה
וחרושת)

1,6541,9062,3472,8693,6544,5126,403Industry (mining and
manufacturing)

ומיס חשמל ,6407579321,1711,4561,8752,391Constructionגינוי, electricity
and water

אובל שירותי מסחר,
והארחה

4114855836848481,0411,410Trade, restaurants and
hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת

6397168491,0421,2691,5852,198Transport, storage and
communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

4395015877229491,2751,747Finance and business
services

מגורים בתי על 273035.436289133Ownershipבעלות of dwellings

ציבוריים שירותים
1 וקהילתיים

2,2902,5403,0783,8154,5966,8289,397Public and community
services'

אישיים שירותים
ואחרים

328347391445524679888Personal and other
services

ומשכורת שכר
התוצר של (מרביז
הנקי) המקומי
הכל סך

6,6507,5049,06111,10313,73118,29825,104COMPENSATION OF
EMPLOYEES
)Component of net
domestic product) 
TOTAL

של נטו תשלומים פחות:
לחול ומשכורת שבר

53783136294478779Less: net wage and salary
payments to abroad

ומשכורת שכר
ההכנסה (מרכיב
לפני הלאומית

 והשמטות) טעויות
הכל סך

6,7037,4978,97810,96713,43717,82024,325COMPENSATION OF
EMPLOYEES
)Component of national
income before errors and
omissions) 
TOTAL

/Seenote > to Table VI9. ו/9. ללוח 1 הערה ראה J
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עבודה לשעת ובשכרנ הלאומי בתוצר שיגו"ם  .11/1 לוח

Table vi/11.  Changes in national product and compensation נ of employees
per work hour

קודמתה) לעומת שנה כל  (אחוזים
" (percent change from previous year)

1968196919701971197219731974IIX 1973MX 1974

IIX 1972IIX 1973

הגולמי הלאומי התוצר
שוק במחירי

Gross national product at
market pirces

שוטפים 16.915.817.124.128.027.239.827.539.6Atבמחירים current pirces

קבועים 14.213.18.410.112.05.24.76.06.4Atבמחירים constant prices

במחירי הנקי הלאומי התוצר
שוטפים ייצור גורמי

18.415.916.424.228.628.436.628.337.8Net national product at current
factor cost

של העבודה שעות
המועסקים

13.24.41.53.06.3()3.31.22.1()4.3Work hours ofpersons
employed

במחירים גולמי לאומי תוצר
עבודה לשעת שוטפים

3.310.915.320.520.431.538.124.945.9Gross national product at cur
rent pirces per work hour

במחירים גולמי לאומי תוצר
עבוד לשעת קבועים

0.98.36.86.95.48.83.53.811.2Gross national product at con
stant prices per work hour

במחירי נקי לאומי תוצר
עבודה לשעת ייצור גורמי

4.611.014.720.621.032.835.025.744.0Net national product at factor
cost per work hour

 ומשכורת! שכר
הכל סך

11.011.819.822.222.532.636.5^33.737.3COMPENSATION OF EM
PLOYEES1  TOTAL

השכירים של העבודה 3.8Work()3.31.82.5()14.67.32.15.07.1שעות hours of employees

של עבודה לשעת השכר
שכירים

C)3.14.217.316.414.437.134.127.542.7Wages per work hour of
employees

< Incl. fringe beneifts.
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תפוקה תשומת

הישראלי המשק של תשומהתפוקה  .12/1 לוח
§ ו 968/69,

ל"י מיליוני שוטפים, במחירים

ביניים/ שימושי
קונים1 /

/1234567891011

/ מוגרים

ייעור חקלאות, 1173.10.5 645.659.13.20.1
ודיג

מחצבים מכרות, .221.9 39.310.80.14.91.7266.80.40.9
ומינרלים

ומוצרי כימיקלים .384.185.5 31.731.236.072.535.056.388.3106.6
ופלסטיק גומי
משקאות מזון, .4255.416.6 239.83.31.9



הלבשה טקסטיל, .52.021.2 1.0_373.02.36.30.14.7
ועור

מכונות, מתכת, .6
חשמל

ואלקטרוניקה

44.743.1 25.344.53.3430.728.81.1256.48.8107.3

הדפסה נייר, עץ, 41.538.2י. 4.327.08.913.7124.792.00.98.7
ושונות
יהלומים .8 1.33.04.6

בנייה .90.5 0.31.017.83.5
ומים חשמל .10134.917.6 13.217.216.018.66.81.21.560.22.9

וקשר תחבורה .1125.766.9 17.860.112.241.213.90.1107.95.143.6
ושירותים מסחר .1266.072.5 50.8146.479.3195.458.030.9162.141.9180.7

 ביניים 827.4384.5מוצרי 183.41,222.659;.2780.9284.337.9960.9205.7458.9
הכל סך
במלאי 18.0שינוי 4.614.232.8124.315.960.0

חומרים
סייף 74.6428.7יבוא 35.5356.3225.7524.6170.8616.358.810.6515.9

תפוקה על 33.469.7מסים 28.230.1106.167.217.71.176.811.753.0
מקומית

יבוא על 4.028.5מסים 8.955.490.981.361.10.221.52.47.7
תפוקה על 77.59.7סובסידיות 8.492.515.810.33.90.52.751.417.2

מקומית
יבוא על 15.55.1סובסידיות 2.120.92.59.03.10.51.22.2

עבודה 662.6179.3שכר 145.8257.5305.3648.0265.180.5771.2104.7692.5
(פרט מוסף ערך

לשכר)
454.0347.9 115.1208.0224.8407.4134.672.0331.2139.5433.5

כולל 1,963.01,405.8תשומותסך 17.2422.02,142,1י,501.82,002.31,492.92,365.8910.7747.52

בשורות. שמופיעים כפי לענפים מתייחסים המספרים <
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Inputoutput

Table vi/12.  Inputoutput of the Israel economy
§ 1968/69

At current prices, 1L. million

Intermediate usesסופיים Finalשימושים uses
e
o

pi
§ 
B.H .2ng SJ? = ,,

כולל סך
^^ . Buyers 1

הכל o■*£/?/סך o, £u Qהכל Grandסך
... lz

Total? 8
J? o
C GO

MS, E

p3 1fS 5

D .§ .S

*11§61*ITotaltotal

Sellers  י  ~\<
_<c5 "

o\
■. 22.4904.0540.476.432.8409.41,059.01,963.01 . Agirculture, forestry and ifshing

14.5361.3;17.6
 ■10.1112.8140.5SOLS2. Mining, quarrying and minerals

110.8738.0225.892.11.1 ■37.8311.2668.01,406.03. Chemicals, rubber and plastics

43.7560.71,286.160.4215.91,441.62,002.34. Food, beverages and tobacco

61.5472.1564.032.310.0414.31,020.61,492.75. Textiles, clothing and leather

188.11,182.1278.6434.0238.053.4179.71,18372,365.8. 6. Metals, machinery, electircal and
. ■ electronic equipment

128.9488.8273.615.820.21.0111.3421.9910.77. Wood, paper, pirnting, and ■

miscellaneous
8.92.2736.4738.6747.S8. Diamonds

14.137.2116.5353.01,710.40.12,180.02,217.29. Construction
28.2318.392.09.5'0.12.C103.6421.910. Electircity and water
220.2614.7579.7113.229.70.6804.31,527.52,142.2.I 1. Transport and communication
911.71,995.72,503.8254.1130.0730.6874.44,492.96,488.612. Trade and services

1,744.17,681.86,478.11 ,304.02,205.8818.24,171.814,977.922,659.7Intermediate products  total

269.8


269.8Changes i□ raw material stocks

916.73,934.5675,51 ,237.9712.8124.22,750.46,684.9Imports c.i.f.
613.91,108.9611.579.011.35.8707.61,816.5Taxes on domestic production

65.3427.2280.018.2134.517.2449.9877.1Taxes on imports 35.7325.676.020.50.6214.1311.2636.8Subsidies on domestic production

10.472.515.91.711.20.929.7102.2Subsidies on imports
1,618.65,731.1650.01,716.82,366.88,097.9Wages
1,576.14,444.11,100.48.90.40.3421.1,531.75,975.8Value added (excl. wages)

6,488.622,659.79,703.64,342.63,053.0964.84,379.422,443.445,103.1INPUTS  GRAND TOTAL

' The numbers relate to the branches as presented in the rows.
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תשומחתפוקח מקדמי  .13/) לוח
968/69ו§

ir a ■r

קונים

מוכריס

ישירימקדמ םים

0.0880.3220.040
■0.0780.0160.0050.002

0.0430.0630.0610.0160.0240.031
0.1300.0120.1200.002
0.0010.0020.0150.2500.001
0.0230.0500.0310.0220.0020.182

0.0210.0090.0270.0130.0060.006

0.001
0.0690.0270.0120.0090.0110.008
0.0130.0350.0480.0300.008.0.017
0.0330.1010.0520.0730.0530.083

. 0.4210.3650.2740.6100.3960.331

0.0090.0130.0070.0220.053
0.0380.0710.3050.1780.1510.222
0.0180.0560.0500.0150.0710.028
0.0020.0180.0200.0280.0610.034

0.0390.0170.0070.0460.0100.004
0.0086.0040.0040.0100.0020.004
0.3370.2910.1280.1280.2040.274
0 2310.2290.2470.1040.1510.172

1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000

ודיג ייעור חקלאות,
ומינרלים 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 ביניים מוצרי
חומרים במלאי שינוי

סייף יבוא
מקומית תפוקה על ממים

יבוא על מסיט
מקומית תפוקה על סובסידיות

יבוא על סובסידיות
עבודה שבר

לשבר) (פרט מוסף ערך

כולל סך  תשומות

בוללים מקדמים
ודיג ייעור 1.1590.0020.0080.4260.0640.001חקלאות,

ומינרליים מחצבים 0.0031.0870.0190.0090.0010.004מכרות,
ופלסטיק גומי ומוצרי 0.0840.0911.0790.0600.0470.048כימיקלים

וטבק משקאות 0.1730.0030.0161.2010.0140.002מזון,
ועור הלבשה 0.0050.0070.0230.0041.3360.004טקסטיל,

ואלקטרוניקה חשמל מכונות, 0.0490.0810.0510.0580.0131.232מתכת,

ושונות הדפסה נייר, 0.0370.0180.0370.0350.0150.013עץ,
0.001יהלומים

0.0010.001.בנייה
ומים 00970.0370.0190.0490.0230.013חשמל

וקשר 0.0310.0510.0590.0530.0190.029תחבורה
ושירותים 0.0870.1530.0860.1430.0960.128מסחר

הכל 1.7251.5301.3982.0381.6281.476סך
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Table vi/13.  Inputoutput coeiffcients
§1968/69

Sellers

Buyers

5
2 3 .£{ o

* 1 3
* a o

0*
Directco ef ficieot 9

Agirculture, forestry and ifshing
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 011 imports
Subsidies on domestic production
Subsidies on imports
Wages
Value added (excl. wages)

INPUTS  GRAND TOTAL

0.0040.003
0.0020.1200.0010.0010.002
0.0380.0250.2090.0500.017
0.002 .; 0.007
0.0070.0020.010
0.0320.0020.1160.0210.0500.029

0.1370.0410.0020.0040.020
0.0030.006

0.0010.0080.0020.002
0.0070.0020.0010.1430.0010.004
0.0150.0490.0120.0200.034
0.0640.0410.0730.0990.0840.141

0.3120.0510.4330.4870.2140.269

0.0170.080
0.1870.8250.0260.0250.2410.141
0.0190.0010.0350.0280.0250.095
0.0670.0100.0060.0040.010

0.0040.0010.0010.1220.0080.005
0.0030.0030.0010.002
0.2910.1080.3480.2480.3230.249
0.1480.0960.1490.3310.2020.243

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Inverse matrix

0.0070.0020.0030.0010.009Agriculture, forestry and ifshing
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
0.0540.0040.1640.0490.0700.048Metal,machinery ,electrical and electronic

equipment
1.1640.0010.0560.0160.0100.029Wood, paper, printing, and miscellaneous
0.0041.006Diamonds
0.0021.0090.0010.0020.003Construction
0.0130.0020.0091.1730.0040.008Electircity and water
0.0260.0020.0660.0351.0300.045Transport and communication
0.1010.0500.1320.1630.1141.181Trade and services

1.4491.0691.6291.7281.3021.384TOTAL
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ראשוניות תשומות של כוללים מקדמים  .14/1 לוח

Table vi/14.  Total pirmary coeiffcients

" ". § 1968/69
4<
a

I
ס"
c
o
a>

ou

ס
c
o

a

Buyers

S e מוכרים

הכל סך
Total

£3

"2

ei
Hc o

£"Jj
??SI

a 8P 9< ' a 0

5'
9 i

קונים

Agriculture, forestry and ifshing

Mining, quarrying and minerals

Chemicals, rubber and plastics

Food, beverages and tobacco

Textiles, clothing and leather

Metal, machinery, electrical and electronic
equipment 1. ■ ■

\Vood, paper, printing and miscellaneous

Diamonds

Construction

Electricity and water

Transport and communication

Trade tnd services

0.041

0.086

1.000 0.382 0.506 0.012 0.067 0.015

1.000 0.350 0.421 0.006 0.025 0.028

1.000 0.332 0.223 0.005 0.013 0.030 0.069

1.000 0.317 0.400 0.017 0.080 0.042 0.048

1.000 0.268 0.347 0.003 0.021 0.085 0.109

1.000 0.269 0.395 0.005 0.008 0.046 0.051

1.000 0.235 0.406 0.005 0.009 0.083 0.039

1.000 0.112 0.124  0.001 0.001 0.006

1.000 0.280 0.516 0.002 0.007 0.025 0.065

1.000 0.516 0.401 0.005 0.147 0.017 0.065

1.000 0.268 0.395 0.002 0.010 0.010 0.042

1.000 0.326 0.346 0.002 0.010 0.018 0.118

0.141 0.006

0.162 0.016

0.382 0.018
0.303 0.013

0.246 0.031

0.318 0.066

0.275 0.024

0.839 0.081

0.135 0.012

0.160 0.007

0.302 0.005

0.208 0.004

ודיג ייעור חקלאות,

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



התש*ומ*0 מאזן זי. פרק

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

הון תגועת 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 המובטריים 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

חוץ במטבע ם י ס כ ג

ביתרות מוגדרים חוץ במטבע נטו נכסים
של פיקדונות בניכוי המשק שבידי חוץ מטבע
במטבע נטו נכסים בישראל. המוחזקים זדים
במטבע החופשיות היתרות סך את מהווים חוץ
שונים. ממקורות והנובעים המשק שבידי חוץ
הפיקדונות הן לנכסים החשובים המקורות אחד

ז/3. בלוח המובאים בישראל זרים של

והםכריפ1 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 לדר'ח עיקריים חלקים שלושה .

חשבון ושירותים, סחורות חשבון לומים:
הון. תנועת וחשבון חדצדריות 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 כהובלה 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
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השונות המטבעות של החליפין בשערי תנודות
לדולר. ביחס

מקורות

הנכללים הנתונים
דיווחים על מבוססים
ועל ממשלתיים' ודים
את המבצעים מגורמים
אחידות חוסר ר,חיצוניות.
ופיגורים שונים מים
מביאים ומאזנים, כספיים
לאמוד קרובות לעיתים

לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את להגיש
בדיקות עיבודים' עובר התשלומים מאזן
זה דבר פרסומו' אחרי נוספים ותיקונים
במאזן פעם מדי המוכנסים השינויים את. מסביר
תיקונים פעם מדי מוכנסים כן, כמו התשלומים.

בהגדרות. שינוי בעקבות

התשלומים במאזן
מש של מרוכזים
המתקבלים נתונים
הכלכליות העסקות
גור של הדיווחים
חשבונות בסגירת
מכריח אשר למצב
כדי סעיפים מספר

חוץ במטבע המדינה חובות
השונות ההתחייבויות מודגות ז/4 בלוח
במטבע פירעונן אם חוץ'בין לתושבי המשק של
כולל זה לוח אין מקומי. במטבע אם ובין חוץ
פרטיים גורמים ע"י שהוצאו החוב איגרות את
ישראליות מניות או זרים לתושבים ונמכרו

זרים. לתושבים שנמכרו
הפירעון, מטבע לפי בחובות להבחנה בנוסף
חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה קיימת
וחובות הפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים,
גם ניתנים אלה חובות בישראל. הבנקים של
מוגדר קצר לזמן חוב הפירעון. מועד בסיס על
פירעונו קבלתו. מיום שנה עד שפרעונו כחוב
מיום לשנה מעל הוא ארוך למועד חוב של

קבלתו.
מטבע אגף נתוני על מבוססים ברובם הנתונים
אולם התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו חוץ
הסך כולל התשלומים, מאזן לנתוני בניגוד
בגלל בחובות שחלו השינויים את גם הכולל

פרסומים

מיוחדים פרסומימ
של הביןלאומיים התשלומים מאזן אומדני (71)

(1956 ;1957) ישראל

0957 11958) ישראל של התשלומים מאזן (89)

(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 gמיליוני million

19731974Item§,1972§1971§1970§1969§1952195519601965סעיף

הכל פך
עסקות

TOTAL TRANS
ACIONS

4404661,0791,7522,9463,2674,0334,7517,1068,204CREDITזכות

4404661,0791,7522,9463,2674,0334,7517,1068,204DEBITחובה

סתורות
ג ושירותים

Goods and
services 1

861443367111,2881,4101,8742,2252,7793,608Creditזכות

3926826821,2342,1722,6563,0853,3325,4216,964Debitתונה

Thereofrgoodsמזה:סחורות

44862104047468099941,2121,5572,000Creditזכות

3223374427301,5181,9262,1982,2994,0155,027Debitחונה

חד הקברות
צדדיות

Transfer pay
ments

1922143183304786787821,0602,1791,684Creditזכות

14791524167810Debitחובת

הון Capitalתנועת move
ments

162106.4256991,1801,1641,3551,3962,1242,912Creditזכות

46303575097245539321,4121,677978Debitחובה

של הקצאות
משיבה זכויות

מיוחדות

Allocations of
special drawing
rights

ובוח



151414

Credit

חובה
Debit

טעויות
נטו והשמטות

Net errors and
omissions

זכות


2
12

85624
Credit

1חובה


333534
252Debit

1 Ci.f. basis for 1952 and 1955. ו1955. 1952 לשניפ סי"פ בסיס על 1
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הכלל* התשלומים מאזן ז/2. לוח
Table vii/2.  Global balance of payments

$ million דילי מיליוני
§19731974

נטוחונהזבותסעיף נטוחובהזכותזבות Itemזבות
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

הכל 7,1067,1068,2048,204TOTALסך
(9 עד 1) ושירותים חורות 02,7795,4212,6423,6086,9643,356Goods and services (i through 9)

סחורות סחר .11,557.4,0032,4462,0005,0083,0081 , Merchandise
פוב) בסיס od)(על f.o.b. basis)

בטחוני יבוא :1,2531,2531,1521,152Thereofמזה: defence impotr
מונטרי לא זהב .2121219192. Nonmonetary gold

סחורות וביטוח הובלה .321386127336136200 3. Freight and merchandise
(3.2 פלוס 8.1)insurance (3.1 plus 3.2)

הובלה 3.1206751313281242043.1 Freight
ביטוח 3.211\81243.2 Insurance

אחרת הובלה .41722771052483621144. Other transport
נסיעה דמי 4.188266211733844. 1 passenger fares
חבירה דמי 4.24369265163124.2 charter hires
נמל שירותי 4.3219877611671064.3 port disbursements

שונות 4.42084641999804.4 other
אחר ביטוח .516219432213244315. ' Other insurance
חוץ נסיעות .6234109125199146536. Travel

מהשקעות הכנסה .72403841443525922407. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1 plus 7.2)

ישירה השקעה 7.1515154547.1 Direct investment
אחרת השקעה 7.2240333933525381867.2 Other investment
ל.נ.מ.א. ממשלה .819957626102768. Government, n.e.c 

אחרים שירותים .9182261792343551219. Other services

חדצדדיות 2,17982,1711,684101,674Transferהעברות payments (10 plus 11)
(11 פלוס 10)

פרטיים לגורמים העברות .101,39181,3831,059101,04910. Private (10.1 through 10.4)
(10.4 עד 10.1)

אישיים פיגויים 10.126426431731710.1 Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

ידי על העברות 10.273773737837810.2 Institutional remit
במזומן tancesמוסדות in cash
פרטיות העברות 10.33704366343633710.3 Personal remittances

inבמזומן cash
בסחורות העברות 10.4204162141710.4 Transfers in kind
ממשלתיות בין העברות .1178878862562511 . Government

וזהב הון 2,1241,6774472,9129781,934Movementsתנועת of capital and mone.
(17 עד 12) taryמונטרי gold (12 through 17)
ארוך למועד פרטי הון .1258922936037422814612. Private longterm

(12.9 עד 12.1)(12.1 through 12.9)
ישירה השקעה 22678148140845612.1נ.12 Direct investment

in)(בישראל) Israel)
ערך בניירות 12.23737161612.2 Israeli common stocks
ישראליים

גחו"ל השקעה 12.300000012.3 Investment abroad
הלוואות 12.421677139167699812.4 Loans

מסחרי אשראי 12.572472526431712.5 Trade credits
ויבוא יצוא מבנק 12.6271215513812.6 Eximbank
ממשלת הלוואות 12.71111012.7 U.S. loans (Cooley

קולי, (קרן ,Fundארה"ב DLF. other)
וגד') פיתוח
העולמי הבנק 12.81183159612.8 Accounts with IBRD

ופיתיון לשיקום
אחר 12.96649512.9 Other
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(המשך) הכללי התשלומים מאזן ז/2. לוח

Table vii/2.  Global balance of payments (cont.)
S million י דולר מיליוני

§19731974

נטוחוכו!זכותסעיף נטוrainזכותזכות Ietmזכות
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

קצר למועד פרטי הון .13
(13.3 עד 13.1)

2051901527016510513. Pirvate shortetrm capital
)13.1 through 13.3)

הלוואות 13,1688921 .9773. 24 .13.1 Loans . . .

מסחרי אשראי 13.29410174592 4713.2 Trade credits
והתחייבויות נכסים 13.3434312812813.3 Other assets and

1liabilitiesאחרים

ארוך למועד ממשלתי הון .1491027563579433446014. Government longetrm
(14.6 עד 14.1)capital (14.1 through 14.6)

מלווה איגרות 14.150214335932616116514.1 Independence £ deve

והפיתוח lopmentהעצמאות bonds
ויבוא יצוא מנגק 14.2, 555514.2 Eximbank
ממשלת הלוואות 14.33429924329213615614.3 U.S. Government loans
הברית ארצות

אחרות הלוואות 14.46121401732414914.4 Other loans
מסחרי אשראי 14.545 1 .6614.5 Trade credits

לשיקום העולמי הבנק 14.612132114.6 Accounts with IBRD
(הלוואות) (Loans)ופיתוח

קצר למועד ממשלתי הון .15
(15.2 פלוס 15.1)

61382317913247IS. Government shortterm
capital (15.1 plus 15.2)

הלוואות 15.15734231791324715.1 Loans
מסחרי אשראי 15.2440


15.2Trade credits

מרכזיים מונטריים מוסדות .16454754384448401 6. Central monetary institutions
(16.6 עד 16.1)(16.1 through 16.6)

המטבע קרן 16.13535787816.1 Accounts with IMF
הבינלאומית .

חוץ במטבע נכסים 16.2488488738
73816.2 Assets in foreign

currency

זהב 16.3220016.3 Gold
הנובעות יתרות 16.42

2


4416.4 Bilateral balances

מסחריים מהסכמים
פיקדונות 16.544


16.5 Deposits

הלוואות 16.6
202028


2816.6 Loans

מונטריים מוסדות .173553984345111533617. Other monetary institu
(17.5 עד 17.1) tions(17.1אחרים through 17.5)

חוץ במטבע נכסים 17.1121121102


10217.1 Assets in foreign
currency

פיקדונות 17.235135134934917.2 Deposits

הלוואות 17.3270270808017.3 Loans

ערך ניירות 17.4
אחר 17.54

77
4

4
31

4
31

17.4 Securities
17.5 Other

זכויות של Allocationofspecialהקצאות drawing rights
מיוחדות משיכה

נסו והשמטות 24טעויות


24


252252Net errors and omissions
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חוץ במטבע נטו נכסיט  ז/3. ליח

דדלד מיליוני

19551960196219651968

67.2215.8410.9617.6684.9סךהכל[(5)(1)]

הכל סך  חוץ במטבע ברוטו ם י 0 3 נ .189.2270.2506.0748.5916.2

י [(4) ד ע 001

ישראל בבנק .250.4213.2419.6643.0662.8

1.16.347.368.368.5זהב

49.3206.9372.3574.7594.3אחר

אחרים כספיים במוסדות .338.80.813.921.391.6

למשכנתאות ובבנקים מסחריים בבנקים .456.272.584.2161.8

חוץ במטבע זרים של 522.054.495.1130.9231.3.פיקדונות
הכל סך בישראל בבנקים המוחזקיס

[(7) +(6)1

ישראל בבנק .60.40.71.0

פרטיים בבנקים .722.054.494.7130.2230.3

מחו"ל בנקיס ידי 5.825.38.320.459.6על

מחול2 פרטיים ידי 16.229.186.4109.8170.7על

מקומיים. לבנקים ההלואות את גם כוללים והפיקדונות זריס לבנקים ההלואות את גם כוללים הנכסים 1972 מינואר 1
.pn תושבי של בפיקדונות חוץ מטבע על הפיקוח הויאות ידי על המוגדרות חוץ במטבע עולים של הפקדות גולל 2
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Table vii/3.  Net assets in foreign currency

$ million

1969197019711972>19731974

401.5395.9448.01,073.01.542.1339.0TOTAL [(I) through (5([

729.1.84S71,445.02,420.23,305.82,503.71.Cross assetsin foreign currency total
1(2) through (01

412.4458.6732.01,229.51,809.81,199.7 ■2. With the Bank of Israel

45.753.443.443.446.346.4Cold

366.7405.2688.61,186.11,763.51,153.3Other

49.524.435.957.1168.558.43. With other monetary institutions

267.2365.71677.11,133.61,327.51,245.6 ;4. With commercial and mortgage
banks

327.6452.8997.01,347.21,743.72,164.7 !5. Foreigners* deposits in foreign currency

in local banks  total [(6) + (7([

31.038.510.74.61.81.7 ■■6. With the Bankof Israel

296.6414.31 986.31,342.61,741.92,163.0 \7. With private banks

86.796.9458.1670.0837.91,101.7By banks abroad

209.9317.4528.2672.6904.01,061.3By private persons^

1 Since January 1972 the assets include also loans to foreign banks and the deposits include also loans to local banks.
* Including deposits of immigrants in foreign currency, which were denned by the regulations of the Foreign Exchange

Controller as deposits of foreigners.
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לארץ לחוץ ישראל חובות  Ah לוח

תקופה סוף דולר; מליוני

19551960196519661967

(2+10) כולל סך .14799351,8001,9112,157■

חוץ במטבע שפירעונן חובות .2
(3+6+9)

7201,4951,5921,842

. .. (4+5) הממשלה חובות ,3398:548 .1,0661,1281,377

ארוך מועד .43835391,0441,1101,372

■ . והפתוח העצמאות מלווה אגרות 198388563571743מזה:

קצר מועד .515922185

(7+8) פרטיים חובות .65294280298279

ארוך מועד ,73660178200200

קצר מועד .816341029879

פרטיים מונטרייט מוסדות .91678149166186

ישראליות בלירות שפירעונן חובות .1013215305319315

ממשלה 7119193208216מזה:
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Table vii/4.  Obligations of Isarel to abroad

$ million ; end of period

19701971197219731974

33524,28953756,7157,9051. GRAND TOTAL(2+ 10)

3,0844,0455,1686,5247,7342. OBLIGATIONS IN FORE[GN CURRENCY
)3+6+9 (

2,2092,7183,1523,8874,565

r

3. Government obligations (4+5(

2,1972,690 .3,1513,8774,4334. Long term

1,0191,1991,3831,7421,907Thereof: Independence and Development Bonds

12281101325. Short trem

3515287018931,0036.PrivateobligationsO+S(

3114836608499327. Long term

40454143718. Short term

5267991,3151,7442,1669. Private monetary institutions

26624420719117110. OBLIGATIONS PAYABLE IN LOCAL
CURRENCY

192190149141124Thereof: Government
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חוץ סחר ח.'.. פרק

היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
הסעיפים חלוקת 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
סיווג פי על ,1973 עם בהשוואה 1974 בשנת

חוץ". סחר של ב"םטטיסטיקה הובאו בט"נ
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
הימא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
השימוש הסחורות. של הראשוני הייעוד לפי
מיי שונה מיובאות סחורות מספר של הסופי
ומעוב מעובדות בלתי סחורות הראשוני. עודן

לייצור". ב"תשומזת נכללו למחצה דות
על הנתונים מתפרסמים '1973 בשנת החל
סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי היבוא
קבוצות הרכב ולפי לייעודים סחורות של חדש

שונה5.

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 גרשם היבוא .6
גם מסוימים, במקרים שכולל, (insurance, freight
מכם"). לצורכי ("ערך סבלות והוצאות רציף דמי
היבוא, בערך שנכללו אלו, מקומיות הוצאות
וב דולר מיליון ב53.1 1973 בשנת הסתכמו
נרשם היצוא דולר. מיליון ב90.5 1974 שנת

והסברים 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 המסחר
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

הסחורות סיווג

שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני
האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
s. 1. t. c.  מתוקן  (סיט"ק המסחר" של
של הבינלאומי התעריף ו"סיווג (Revised *

." (b. t. n.  (בט"נ בריסל"
בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג .1

מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתחבורה). ציוד מכונות, כימיקלים, גלם, חומרי
ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי

המקור.
בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט .2
החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה שממנו
של החוץ סחר בסטטיסטיקה בט"נ סיווג לפי
הישראלי המכס תעריף לפי מוצג ישראל
עם בט"נ סיווג על המבוסם הנוכחי3,

Standard International Trade Classification, Revised. United Nations Statistical Office. New
York, 1961

Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff. Customs Cooperation Council.
Brussels, 1955

.1951 בדצמבר 21 מיום ,1238 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו
תשל"ג. ירושלים האוצר, משור ,423 והבלו, המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות "סיווג

הוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל"ירחון בנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור
.1974 ,4 מס'
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בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות
■השחרור<>

לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "מך .8
בסך המכס. ידי על ששוחרר המיובאות הסחורות
מהשטחים הסחורות יבוא נכלל לא הזה הכל
וצפון עזה רצועת והשומרון' המוחזקים(יהודה
מיליון כ68 הוא הזה היבוא אומדן סיני);

ב1974. דולר מיליון וכ103 ב1973 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", "יבוא 'יל "יבוא"

מוחזר". "יבוא
סחו החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא
יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ רות

קודםלכן.
ח/12) (לוח ליבואן" לדולר ממוצע "תשלום .10
ישר בלירות היבואן הוצאות הכל סך פירושו
סי"פ יבוא ערף (ז"א היבוא עבור אליות
מחולק היבוא) מסי וכל ישראליות בלירות
*^ משקף זה ממוצע בדולרים. היבוא בערן
בהר והן המסים בשיעורי הן השינויים את
כוללים: יבוא על המסים המיובאות. הסחורות כב
הנגבים קנייה ומס חובה תשלומי מכם.'
לכד נוסף המכס. מרשות הסחורות שחרור בעת,
נטו" "קרנות וההיטלים המסים בסך נכללים
הקשורים סובסידיות) (בהפחתת היטלים שהם
במקרים (א) סוגים: משני הם הקרנות ביבוא.
בשוק אותן ומוכרת סחורות מיבאת שהממשלה
בחו"ל הקנייה מחיר בין ההפרש המקומי'
בבחינת הוא המקומי בשוק המכירה ומחיר
(הפרש סובסידיה או חיובי) (הפרש היטל;
תשלום מטילה הממשלה כאשר (ב) שלילי).
יבוא למוצרי סובסידיה) (אומעניקה נוסף

לחקלאות"). השוואה "קרן (כגון:
הוצאות הכל בסד הנכלל המסים ערך
לגביות מתייחם ישראליות בלירות היבואן
לפיכד המיובאות. הסחורות על בפועל המסים
המסים סד כולל בערבון, שחרורים של במקרים
במכס היבואנים של ההתחייבויות אותן רק

.(7 סעיף (ראה 31 ^11974 עד סולקו אשר
היתרו בין נכללים' היבוא" הכל ב"סך .11

t עולים של אישיים חפצים
תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים

בחזרה. נלקחו 7לא
בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן

/ דואר
ו ומטוסים אניות יי

ההנחה ניכוי לפני (free on board) f. o. t<. בערך
חח לגורמי העמלה ודמי

גם מוצג זי) פרק (ראה התשלומים במאזן
יבוא ערך .f. o. b. בסיס על המוצרים יבוא
במאזן מופיע שהוא כפי סחורות' של ויצוא
.<r< על המאזן להגדרות מותאם התשלומים,
חפצים כגון: של.עסקות החוץ' סחר מנתוני ניכוי
מס דוגמאות ותיירים' דיפלומטים של אישיים
ידי .על וכן וכדי קולנוע סרטי זהב' חריות'
ידי ועל היבוא מערך המקומיות ההוצאות ניכוי
משתחרר שאיננו הביטחוני היבוא ערך הוספת
האלו ההתאמות לאחר המכס. שלטונות דרך
ב (£. o. b. בסים (על מוצרים יבוא מסתכם
מיליון ו608'5 ב1973 דולר מיליון 4,003
ההתאמות אחרי מוצרים יצוא ב1974. דולר
ו000'2 ב1973 דולר מיליון ב1,557 הסתכם

ב1974. דולר מיליון

הארצות סיווג
החשבון נשלח שממנה הארץ קנייה: ארץ

לישראל. שיובאו הטובין על
החשבון נשלח שאליה הארץ יעד: ארץ

מישראל. שיוצאו הטובין על

יבוא

המיוחדת^ו:^ 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 העדכון) (חיסול הסופי
הנוגעים הפרטים יתר או והכמות' הערך כי
שנרשמו לאלה התאימו לא הסחורות, ליבוא
המס תוקנו ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך
'1973 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף פרים
לגבי זה בשנתון תוקנו 25 בשנתון שפורסמו
ערבון' נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
.1974 שנת במשך סודר הסופי ושהתשבון
בשנתון המובאים 1974 לשנת היבוא מספרי
ששוחררו המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה
הערבונות' .31 xn 1974 עד שחוסל ערבון נגד
התאריך עד ואשר 1974 שנת במשך שניתנו
הערך' הערכת לפי גרשמו חוסלו' לא הנ"ול
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תיקון המאפשרים החשבונות של סופית הסדרה
פרי יצוא על המספרים הסטטיסטיים. הנתונים
בשנתון המובאים ,1973 לשנת עד הדר
לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עלולים 1974

היתר: בין נכללים היצוא" הכל ב"סך .17
מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים

הארץ; את שעזבו
ומטוסים לאניות המסופקים ומזון דלק
(נכללים ישראליים ואויר ים בנמלי זרים

י . ■ י, (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

ן לארץ בחוץ נציגיהן
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך לכן
הכו תחת מופיעים אלה משלוחים וכד'.

מוחזר'*; "יבוא תרת
ערובה; ממחסני יצוא

חוקי. הילך בעלות מטבעות יצוא

מקורות

המו הטפסים משמשים הנתונים כמקורות .19
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות גשים
ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או היצואנים
סיכו כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
מוסדות, ידי. על הנערכים מינהליים מים
מוצרים. קבוצות של החוץ סחר את המרכזים

, . י הישזג שיטות

והכמויות המחירים מדדי
של ממוצע כערד מחושבים המחירים מדדי
השינוי אין שבהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
את לייצג יכול סחורות של הממוצע ■בערך
אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי
אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת
באינ משמשים, החוץ סחר בנתוני מספיקה
המחי ומדדי המחירים במחיר, לשינוי דיקטורים

, j מוניטריים לא וכסף זהב
יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לארץ

היבוא": הכל ב"סד נכללים אינם ,12.
מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

ו קבלניות עבודות
ו 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
כלול הערך (אומדן לחימה וכלי צבאי ציוד

התשלומים). במאזן הסחורות בחשבון

יצוא

הסט הרישום תאריך ,1962 בנובמבר החל .13 י

התרת של התאריך הוא היצוא של טיסטי
נקבע כן לפני המכס. ע"י ליצוא הישימון
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 חח מתוצרת סחורות או בארץ,
נוסף עיבוד ידי על גדל ערכן ו/או שונתה
סחורות יצוא נכלל לא זר, בערך בישראל.
הוא זה יצוא אומדן המוחזקים. לשטחים מישראל
מיליון וכ304 ב1973 דולר מיליון כ189

דולרב1974.

ברו "ליצוא מתייחס 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".

החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .16
אין ולכן קוגסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת ו;מכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
על הסופיים הנתונים אלה. סחורות של הסופי
לאחר מתקבלים הדר פרי של היצוא ערך
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.שנה לרבעי מחירים מדדי ,1974 בשנת החל
אלה מדדים לספירס. נוסחת לפי גם מחושבים
של לסטטיסטיקה בירחון לראשונה פורסמו

.1975,1 מס' חוץ, סחר

יגוא "עוד* סקר
בשנ פורסמו הסקר של עיקריות תוצאות

כלהלן: תונים
;243240 עמ'  1971,22 שנתון
.219216 עמ'  1972 ,23 שנתון

לארץ כחת המתפרסמים מוצרים של רים
של המשקלים לפי מחושבים המחירים מדדי
מדדי ואילו פאשר.) (נוסחת השוטפת התקופה
העיד מדדי חלוקת ידי על מתקבלים הכמות

לםפירם). (נוסחת המחיר במדדי
הקוד השנה בסיס על מחושבים המדדים
,1973 בשנת החל ומוצגים, משזרשרים והם מת,
לשנים המדדים .100=1972 ממוצע בסיס על
.100=1968 ממוצע בסיס על מוצגים קודמות
בסיס על המוצגים המדדים את לקשר אפשר
ידי על הקודמים המדדים אל 100=1972
.100=1968 בסיס על 1972 של במדד הכפלתם

פרסומים

 (1965) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (201)
סחורות למי והיבוא היצוא כלליים; סיכומים

(1965)ד.י*ח1 וו חלק ישראל, של החוץ סחר (202)
היגו*  (1965) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (203)
סיכר  (1966) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (230)

סחורות לסי והיבוא היצוא כלליים; מים
היצוא  (1966) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (231)
(1966)היבוא ווו חלק ישראל, של pnn סחר (232)
סיכר  (1967) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (250)

ארצות לפי סחורות יבוא 1 כלליים מים
היבוא;  (1967) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (251)

סחורות לפי ארצות
היצוא  (1967) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (252)
סיכר  (1968) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (277)

ארצות לפי סחורות יבוא כלליים; מים
(1968)היבוא וו חלק ישראל, של החוץ סהר (278)
היצוא  (1968) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (279)

(1969) ישראל של החוץ סחר (307)

(1970) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (347)
(1971) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (390)
כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (433)

(1972)
(1973) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (463)
(1974) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (498)

טכניים 3רסומי6
וסחר ארצות לסי (סירוס ישראל של החוץ סחר (6)

1958 רות)
היצוא סחורות קסלוג (16)
היצוא סחורות סיווג (25)

3) סטטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח (39)
כרבים)

מיוחדים 6וסוטים
(1951) ישראל של החוץ סחר (5)

(1953 עד 1952) ישראל של החוץ סחר (23)

(1957) ישראל של החוץ סחר (76)

(1958) ישראל של החוץ סחר (88)

(1959) ישראל של החוץ סהר (99)

לסי (פירוט (1959) ישראל של החוץ סחר (109)

וסחורות) ארצות
(1960) ישראל של החוץ סחר (114)

לסי (סירוס (1960) ישראל של החוץ סחר (124)

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

לסי (פירוט (1961) ישראל של החוץ סחר (132)

וסחורות) ארצות
 (1962) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (139)

כלליים סיכומים
 (1962) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (140)

סחורות לפי והיצוא היבוא פירוט
 (1962) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (142)

הסחורות ולסי הארצות לפי פירוט
 (1962) 1v חלק ישראל, של החוץ סחר (143)

הארצות לסי העיקריות הסחורות סירוס

 (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)

לסי העיקריות הסחורות סחורות, לפי הארצות
הארצות

187 חוץ סחר



החוץ סחר מאזן  לוה.ח/4

מוחזר יצוא
Returned exports

5 .

ברוטו .יצוא
Gross exports

■ נטו יבוא ■

Net imports

3 =. Ir3 .

8וו1זר יבוא ■

Returned impotrs
ברוטו יבוא
Gross imports

8 י ר ל ו ד
1949253,0891,183' 251,90628,495.■.'■י

1950302,032 :1,7Q7: . ■ ■ :, 300,325 .35,147 .

1951383,744 .2,062: . :.■381,682 ..;44,754". : .

1952324,0491,788322,26143,489

1953282,0862,157279,92957,636

1954290,3423,094287,248'86,300

1955336,8382,385334,45389,056

1956378,4262,833375,593107,135634

1957434,936 " 2,167'י ""■ ''432,829141,253 '1,126

1958423,1062,176420,930140,6171,515

1959429,9692,678
. .' .:: ■427,291178,7662,383

1960502,6787,032 .1:,,495,646216,6055,329

1961591,9868,074 .■.■■583,912245,2806,198

1962634,5348,312 ■".■ :626,222279,1977,794

1963672,08610,099661,987351,49413,209

1964837,49121,991815,500372,35020.549

1965835,81121,288 ,.r<. .814,523429,59123,496

1966838,22421,133 :......817,091503,44426,518

1967777,87420,939 .1"756,935554,45337,208

11967779,87420,939 ''"''758,935569,00037,208

19681,120,78427,5921,093,192639,21937,114

119681,134,96327,592 .. : . .1,107,371690,06237,114

19691,332,49328,117 !.. .1,304,376729,31040,613

119691,346,34928,117 ■:■.■1,318,232797,24040,613

19701,461,97528,478 י ;1,433,497778,73545,113

119701,480,34128,4781,451,863. 852,58745,113

19711,833,28521,680 ..1,811,605957,60942,548

119711,863,60521,680 .1,841,9251,059,98242,548

19721,986,98025,6181,961,3621,146,97247,134

119722,027,69425,618 ■2,002,0761,284,02047,134

§19733,012,24543,666 .....2,968,5791,458,99067,169

§119733,080,17443,666 . .3,036,508 1,647,49067,169י

19744,236,65138,795 4,197,8561,824,85988,282".■י

119744,339,91038,7954,301,1152,129,21488,282

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 עודף
היצוא

Excessof imports
over exports

כאחוז היגוא
מהיבוא

Expotrs as ><

of imports

לגולגולת Tradeהמסחר per capita

יבוא
Imports

יצוא
Exports

המסחרי הגירעון
Tarde deifcit

6 =457 = 368 = 6:3.
10" 1

S thousandדולריסDollars

י28,495223,41111.3 24127214

35,147265,17811.723728209

44,754336,92811.725530225

43,489278,77213.520127174

57,636.222,29320.6170 ■ .35135

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

338,285323,75251.1278142136

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

1,017,434824,49153.7598330268

1,099,838861,52456.1617346271

1,236,886765,19061.8630389241

1,391,8211,576,75846.9906425481

1,580,3211,456,18752.0927482445

1,736,5772,461,27941.41,248516732

2,040,9322,260,18347.51,278606672

. Incl. trade with the Administered Territories by the I.D.F.

189 חוץ סחר



וערן מח*ר נפח, מדד*  ויצוא יגוא  ח/2. לוח
Table viii/2.  Imports and exports  indices of volume, pirce and value

Base: 1968=100 חמזיס>

1 חליפין תנאי
Terms of
11^1€ 1

Exports flJT'

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Volume

Imports

9רך
Value

מחיר
Price

יבוא

נפח
Volume

= 100 :Baseהבסיס: 1968

1955301023115951493

19563210835171001793

19573411640211042290

19583810339211022199

1959391004031922892

1960461004638893489

196156975442903893

196261955849894494

196364966259935597

196478987762935S95

1965751007569976797

196673102757710379101

19676810270861018799

1968100100100100100100100

1969113105119109105114100.

197012410613011710412299

197115010916413810815099

1972153116177154116179100

= 100 :Baseהבסיס: 1972 

197311912815210312312796

197412117621310914515883

* Export price index divided by import price index. היגיא. מחירי במדד מחולק היצוא נלחירי מדד 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי עיקרי, ענף ל3י יצוא, גוררי  J/n לוח
Table viii/3.  Indices of exports, by main barnch and indices of imports,

by economic destination

1971197219731974

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

נפח
Vo
lumc

מחיר
Pirce

עיר
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

OT!
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

=הבסיס: 1001968Base:100 :Baseהבסיס: 1972 

sportExיצוא

הכל jo108 138150154116179103123127109145158TOTAL

עיקרי Mainענף branch

105חקלאות 130137130107J3998U)109102121123Agirculture

הדר פרי 108מזה: 1201291101081199S106104103113117Thereof: citrus fruit

109תעשייה 140152159118188104125130109149163Industry

(פרט תעשייה
ליהלומים)

106 15916817111118999121119109159174Industry (except
diamonds)

116115132146128186112129145110137150Diamondsיהלומים

ortיבוא sImp

הכל 150109164153116177119123152121176213TOTALסך

כלגל> Economicייעלל
destination.

תצרוכת נכסי
ישירה לצריכה

141118166160128205113128145117155181Consumer goods for
direct consumption

קיימא בני :145108156184116213128122156159132211Thereofמזה: durable
consumer goods

לייצור תשומות
נלט) (חומרי

136107146144114164117129150122192234Production inputs (raw
materials)

יהלומים :nm
גולמיים

1389613317510718611512614590146132Thereof: rough
diamonds

השקעה 197113222177117208129122158123133164Investmentנכסי gooods
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סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים אל0י

s1mporיבוא (

משנהסמל וסוג סוג
19711972§19731974

הסחורות 1,833,2851,986,9803,012,2454,236,651כל

חיים0 י י על ו[ב 183,676192,719302,223445,536מזון

00: חיים 1,2722,0742,8701,855בעלי

בשר01 ועיבודי 32,51029,39064,50142,343בשר
וביצים02 חלב 7,24310,62711,99415,110מוצרי
דגים03 ועיבודי 5,8965,5557,81511,611דגים

דגנים04 ועיבודי 86,72379,913144,109230,487דגנים

טחונה בלתי חיטה 20,17619,12939,88570,729מזה:

טחון בלתי 7,0877,38416,88124,679תירס
וירקות05 9,07511,94615,08920,687פירות

הדר פרי 1,9992,4472,6344,185מזה:
משומרים 1,5423,6854,2353,383פירוח

סוכר06 ועיבודי 22,17034,74634,14589,408סובר
תבלין07 קקאו, תה, 12,57712,17816,45124,779קפה,

ומוצריהם
קפה 6,3635,9559,01713,548מזה:

חיים08 לבעלי 4,5174,5813,4597,090מזון
שונים09 מזון 1,6941,7091,7902,166עיבודי

וטבק1 ת ו שקיא 6,9437,4449,42213,312מ

1,0261,4792,1224,059משקאות11
טבק12 ועיבודי 5,9175,9657,3009,253טבק

מעובדים2 בלתי 144,529140,945216,248262,071חומרים

למאכל ניתנים שאינם
מעובדים21 בלתי ועורות פרוות 3,7595,5396,2436,245שלחים,
שמן22 וגרעיני שמן אגוזי שמן, 54,46844,33076,20893,091זרעי
סינתטי23 גומי כולל מעובד, בלתי 8,6167,11911גומי ,42318,188

שנית מופק וגומי
ושעם24 עצים נסורת 29,81434,26748,96263,562עצים,

מעובד או מעוצב עץ 18,72720,92531.95140,940מזה:

פשוט
נייר25 ופסולת עץ 10,27310,44511,86717,064ציפת
מעובדים26 (שאינם טקסטיל 15,96919,68229,27134,492סיבי

ופסולת לחוטים)
כותנה 1,8071,7652,9551,806מזה:
6,9299,93714,33416,381צמר

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 9,71010,38414,58118,809דשנים
מתכתיים28 וגרוטאות 7,2836,24713,3384,858מחצבים
החי29 מן מעובדים בלתי 4,6372,9324,3555,762חומרים

הצומח ומן

סיכה3 שמני מינרלי, 90,49698,168211,471629,901דלק
דומים וחומרים

פחם32 ולבני קוקס פחמי 87316338461,074ח0,

נפט33 ומוצרי 89,76397,524210,617628,800נפט

211827בזים34
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division

S thousand

Exportsיצוא
Section and divisionCode

No.
19711972§19731974

957,6091,146,9721,824,859 1,458,990ALL COMMODITIES

201,720215,473258,845 238,421Food and live animals0

1,3571,8922,765 1,910Live animals00

1,6462,4973,844 5,047Meat and meat preparations01
2,6632,7992,011 2,288Dairy products and eggs02
5537611,454 929Fish and fish preparations03

1,0411,1782,582 1,460Cereal and cereal preparations04
02Thereof: wheat, unmillcd
152329 41maize, unrrtitted

181,809191,046231,996 214,882Fruit and vegetables05
123,2701 19,203138,356 126,474Thereof: citrus fruit
47,52957,81272,856 65,365fruit preserves

9419161,318 1,455Sugar and sugar preparations06
1,3691,1052,180 1,655Coffee ,tea, cocoa, spices and07

manufactures
506486395 429Thereof: coffee

8,79711,1888,512 7,055Feeding stuff for animals08
1,5442,0912.183 1,740Miscellaneous food preparations09

1,9392,2613,772 2,321Beverages and tobacco1

1,9382,2593,680 2,320Beverages11

1292 1Tobacco and tobacco manufactures12

32,72141,33484,769 45,964Crude materials ,inedible2

4759105 173Hides, skins and fur skins, undressed21

4,3686.3266,251 5,060Oils seeds. oil nuts and oil kernels22

3038135 25Crude rubber. incl. synthetic and reclaimed23

00Wood, lumber and cork24
 

Thereof: wood, shaped or simply worked

477508798 639Pulp and waste paper25
12,80716,25932,133 19,694Textile ifbres (not manuf. into yarn) and26

waste
8,76110,30421,625 10,591Thereof: cotton
2,4944,0886,903 7,386wool
3,9105,12626,097 3,788Crude fertilizers A crude minerals27

1,0371,1672,419 887Metalliferous ores and scrap28
10,04511,85116,831 15,698Crude materials, animal and vegetable29

Mineral fuels. lubricants and related3
materials

Coal, coke and briquettes32
Petroleum and petroleum products33
Gases34
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים אלפי

sImportיבוא
משנהסמל וסוג סוג

19711972§19731974

ומן4 החי מן ושומניט 7,8849,51512,65819,621שנזנים
הצומח

החי41 מן ושומנים 1559991307שמנים

ולצומח42 נין ושומנים 4,2595,6529,05914,315שמנים
הצומח43 ומן החי מן ושומנים 3,4703,7643,5084,999שמנים

ושעוה דונג כולל עיבוד, בתהליך
הצומח ומן החי מן

/116,421134,687183,669295,97כימיקלים5

ותרבובותיהם51 כימיים יסוד 46,03651,17771,631141,094חומרי

אורגניים בימיקליט 32,73735,32051,003104,580מזה:
גולמיים52 וכימיקלים מינרלית 306181325266זפת

טבעי ומגז מנפט מפחם,
גוון,53 נותני וחומרים צביעה 9,17610,57414,30917,064חומרי

לבורסקאות צביעה חומרי
ורוקחות54 רפואה 15,13817,85522,45326,602מוצרי
ותכשירי55 בושם מי תמצית, 3,8775,0177,47310,544שמגי

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים56 כימיים 1,5902,3813,6242,276דשנים
פירוטכניים57 2553202,453414מוצרים
מחודשת,58 צלולוזה פלסטיים, 20,18126,97637,38558,960חומרים

מלאכותיים שרפים
ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 19,86220,20624,01636,751חומרים

מסווגות6 מעובדות 576,428698,9191,023,7941,366,694סחורות
חומרים ל6י

א.61 מ. נ. ל. עור עיבודי 7,7419,27711,61713,806טור,
מעובדות ופרוות

א.62 מ. נ. ל, גומי, 7,4997,96410,07314,521מוצרי
ושעט63 עץ 12,61612,40812,92936,285עיבודי

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטון 33,41431,88844,58970,193נייר,

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 57,23553,55174,11295,923מטווים
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי 37,49131,81040,61540,822מזה:
כותנה 1,7371,7383,6586,024בדי

אחרים טקסטיל 9,81410,62415,75127,854בדי

אלמתבתיים,66 מינרליפ 263,899369,732550,042534,528מוצרי
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אבנים 243,561339,920510,552465,294מזה:
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division
(cont.(

S thousand

Exportsיצוא
Code

19711972§19731974
No.

5,8525,11112,035 4,021Animal and vegetable oilsand fats4

666940 59Animal oils and fats41

5,6805,00411,794 3,883Vegetable oils and fats42

10638201 79Animal and vegetable oils and fats proces43
sed, and waxes of animal and vegetable
origin

81.13188,416263,900 111,986Chemicals5

22,66728,21692,544 39,886Chemical elements and compounds51

12,52215,37956,072 23,571Thereof: organic chemicals

0 Mineral tar £ crude chemicals from coal,52
petroleum 8c natural gas

8811,1691,576 1,347Dyeing, tanning and colouring materials53

7,2597,35710,619 8,473Medicinal and pharmaceutical products54

2,0552,8854,489 3,139Essential oils and perfume mateirals ; toilet,55

polishing 8c. cleansing preparations
29,93429,68866,683 34,176Fertilizers, manufactured54

31532262 441Pyrotechnic products57

2,3373,37020,958 6,927Plastic materials. regenerated cellulose,58

artiifcal resins
15,68315,40966,969 17,597Chemical materials 81 products, n.e.s.59

450,480572,768848,420 782,325Manufacturedgoods classiifed chielfy by6
materials

2,3723,5014,802 4,989Leather, leather manufactures, n.e.s. and61

dressed furs
18,72820,70125,722 17,685Rubber manufactures, n.e.s.62

7,7717,2947,543 10,547Wood and cork manufactures (excl. furni63
ture(

2,0562,2583,784 2,300Paper, paperboard and manufactures64

thereof
47,55241,89452,981 52,017Textile yarn, fabrics, madeup articles and65

related products
20,97515,91118,024 23,987Thereof: textile yarn and thread
3,7835,6336,*57 6,052cotton fabrics

18,12615,11920,150 17,076textile fabrics, other than cotton
fabrics

310,575433,260652,581 624,818Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

306,398430,403645,876 621,568Thereof: precious ■£ semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא _ ח/4. לוח

דולרים אלפי

Importsיבוא

משנהסמל וסוג סוג
19711972§19731974

ופלדה67 110.706119,908379,052ברזל 197,302

וזויתונים מטיליט, מוטות' 29,60834,697147,351מזה: 67,104

אוניברסליים ופחים 55,97652,217155,525לוחות 96,279

ואביזרים צינורות 6,94211,71514,824שפופרות/ 8,480
אלברזליות68 35,24739,280121,319מתכות 56,400

נחושת 14.79615,54247,286מזה: 25,089

13,07014,99834,631חמרן 17,841

א.69 מ. נ. ל. מתכת< 48,07154,911101,067מוצרי 66,730

הובלה7 וציוד 612,340601,9131,024,399מכונות 904,104

חשמליות71 מכונות למעט 211,102255,591354,153מכונות/ 291,411

ומכשירי72 חשמליות 112,882147,027246,705מכונות 182,402
שונים חשמל

חשמלי כוח מכונות 27,67540,99979,846מזה: 47,663

חשמל לחלוקת 12,34817,04217,550ציוד 10,393

קשר 32,72040,58557,910מכשירי 54,559
להובלה73 288,356199,295423,541ציוד 430,291

בדרכים הנע מנופי רכב 81,327118,502237,607מזה: 178,170
טיס 59,6919,28415,374כלי 42,858
שיט 143,85669,251151,034כלי 204,015

שונים8 מעובדים 73,44381,519155,318מוצרים 126,183

מוצרים81 סניטריים, ואביזרים 1,9433,3035,724מוצרים 4,546
וחימום לתאורה ואביזרים

ואביזרים82 7,2708,79824,274רהיטים 17,862
יד83 ארנקי טיול, 284221680אביזרי 367

דומים ופריטים
הלבשה84 .2,3362,970דברי 5,167 5,537

לפרוות) (פרט הלבשה 2,2142,9235,152מזה: 5,512
הנעלה85 1,5722,0833,490דברי 3,152
מדעיים85 מקצועיים, 33,47037,40864,469מכשירים 52,078

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה, מדע, ומכשירי כלים 23,90825,43644,871מזה: 36,128
וכוי. אופטיקה

א.89 מ. נ. ל. שונים, מעובדים 26,56826,73651,514מוצרים 42,641

מוינו9 שלא ועסקות 21,12521,15125,828סחורות 22,473
לסוגיהם

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

Exportsיצוא
Section and divisionCode

19711972§19731974
No.

67

68

69

71

72

73

8

81

82
83

84

85

86

89

Iron and steel
Thereof: bars, rods, and angles

universal plates and sheets,
tubes, pipes £ ifttings

Nonferrous metals .

Thereof: copper
aluminium

Manufactures of metal, n.e.s.

Machinery 8c transport equipment

Machinery, other than electric
Electirc machinery, apparatus £ appliances

Thereof: electric power machinery
equipment for distributing
electircity

telecommunication apparatus
Transport equipment
Thereof: road motor vehicles

aircraft
ships and boats

Miscellaneous manufactured articles

Sanitary, plumbing, heating <£ lighting
ifxtures and Sttings

Furniture and ifxtures
Travel goods, handbags £ similar articles

Clothing
Thereof: clothing (except fur clothing)
Footwear
Professional, scientiifc 81 controlling instru
ments, photographic 81 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

Bunkers and storesforforeign ships and air
craft

14,644

41

10

14,583

31,449
24,549
5,596
54,914

146,515

6.275
58

6

6,172

24,127
20,393
3,679

39,567

96,822

4,974

36

6

4,914

15,809

12,651

3,065

43,076

76,209

3,606

47

57

3,482

17,263

14,262

2,913

40,557

57,427

13,00420,73132,01350,201

27,31031,46733,33849,742

3,3345,8415,5287,521
1,0982,7393,1624,929

18,34316,99413,60524,544
17,11324,01 131,47146,572
1,8541,7441,2242,720
5,8857,50320,91420,807
8,97514,4618,96322,518

107,469126,873143,496160,851

368373205393

2,1714,3985,3713,796
1,4611,9391,1691,077

67,74175,21886,15396,460
66,71273,60783,53391,971

1,3421,6411,8482,843

3,6797,4057,61710,937

3,2916,8255,9279,111

30,70735,89941,13345,345

7,6647,04515,28316,909

11,20611,48218,35128,843
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אזור לפי ויצוא, יבוא  ח/5. לוח
Table viii/5.  Imports and exports, by area

5 thousand דולרים אלפי

Area 1974 §1973 1972 1971 1970 אזור

Importsיבוא
Absoluteמוחלטיםממסרים numbers

1,461,9751,833,2851,986,9803,012,2454,236,651TOTAL

869,8231,103,9681,292,7581,918,9232,375,426Europe
685,095857,8291,071,5531,633,1581,999,959Common market1
!24,718151,797152,927197,161260,406Free trade area (E.F.T.A.)
14,67232,20132,43849,16355,446Comecon countries
25,33862,14135,83939,44159,615Other countries of Europe
338,754447,923400,548593,358787,43SUnitedStates andCanada
106,56798,981104,795148,3132S8,S99Asia and Africa
146,831182,413188,879351,651815,191Other countries

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

59.560.2155.063.756.1Europe
46.946.853.954.247.2Common market1
8.58.37.76.66.2Free trade area (E.F.T.A)
2.41.71.61.61.3Comecon countries
1.73.41.81.31.4Other countries ofEurope

23.224.420.219.718.6United States and Canada
7.35.45.34.96.1Asia andAfrica
10.010.09.511.719.2Other countries

Exportsיצוא
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

הכל סך
אירופה

1 המשותף השוק
(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר אזור

קומקון ארצות
אירופה ארצות יתר

וקניה 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

וקנז^ הברית ארצות
ואפריקה אסיה ארצות

אחרות ארצות

הכל 778,735957,6091,146,9721,458,9901,824.859TOTALסך

414,734485,263570,453750,449972,251Europeאירופה
1 המשותף 291,829360,060418,852556,077698,763Commonהשוק market1

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 61,23576,646100,212138,138174,250Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
קומקון 20,13016,18315,01518,63335,440Comeconארצות countries

אירופה ארצות 41,54032,37436,36837,60163,798Otherיתר countires of Europe
וקנדה הברית 164,182201,433242,173289,144328,447Unitedארצות States and Canada

ואפריקה אסיה 158,328209,958268,370325,240397,573Asiaארצות and Africa
אחרות 41,49160,95565,97694,157126,588Otherארצות countries

Percentagesאחוזיט

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

53.350.749.751.453.3Europeאירופה
1 המשותף 37.537.636.538.138.3Commonהשוק market'

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 7.98.08.79.49.5Freeאזור trade area (E.F.T.A.)
קומקון 2.61.71.31.31.9Comeconארצות countries

אירופה ארצות 5.33.43.22.63.6Otherיתר countries of Europe
וקנדה הברית 21.121.021.119.818.0Unitedארצות States and Canada

ואפריקה אסיה 20.321.923.422.321.8Asiaארצות and Africa
אחרות 5.36.45.86.56.9Otherארצות countries

י /Seenote to Table VIII6. וז/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

Sthousand דללרים אלפי

tsExporיצואImportsיבוא
Country

1972§197319741972§19731974

כולל 1,986,9803,012,2454,236,6511,146,9721,458,9901,824,859GRANDסך TOTAL

הכל סך  1,292,7581,918,9232,375,426570,453750,449972,251EUROPEאירופה TOTAL

המשותף 1,071,5531,633,1581,999,959418,852556,077698,763Commonהשוק market

166,291150,029225,56028,49735,71869,166Italyאיטליה
'1,41314,1657,260655941781Irelandאירלנד!

ולוכסמגורג 122,351150,610142,20946,24975,063105,775Belgiumבלגיה St Luxembourg
פ.' ר. ,229,332527,110687,438103,645135,061136,666Germanyגרמניה, F.R.

'8,82212,05216,6945,7287,4777,545Denmarkדניה1
82,827164,954223,31767,43997,517138,621Netherlandsהולנד

המאוחדת! 365,362484,556543,415111,249140,632156,758Unitedהממלכה Kingdom 1

95,155129,682154,06655,39063,66883,451Franceצרפת

החופש הסחר 152,927197,161260,406100,212138,13S174,250Freeאזור trade area {E.F.T.A.)
א.) ט. פ. (א.

13,12425,05731,5688,70715,14421,711Austiraאוסטריה
31211839904612563Icelandאיסלנד
5,3168,47612,9144,2326,31711,292Norwayנורבגיה
5,5563,1736,5811,9613,3556,488Portugalפורטוגל
20,92024,28334,8687,9029,0999,326Finlandפינלנד
37,20051,22961,82113,80115,96019,849Swedenשבדיה
70,49984,825112,61562,70587,651105,021Switzerlandשוויץ

ארצות 68,27888,604115,06151,38956,23499,238Otherיתר countries of Europe
אירופה

2,2371,7176956328631,795Bulgairaבולגריה
המועצות .50817165U.S.S.Rבלית

4,5726,2184,9962,8312,5144,394Hungaryהונגריה
18,90516,18719,7367,9069,31214,251Yugoslaviaיוגוסלביה

4,2704,5806,54318,08114,14224,67Greeceיוון
(9,96516,16519,4406,157ס0רד 10,99517.01CSpain
1פולין

0:Poland
Rumania<25,30439,64347,97710.69214,15025,41רומניה

אחרות Other.3,0194,09415,6665,7214,18711,62ארצות countires

הכל סך  72,84291,727172,740222,186282,544327,911ASIAאסיה TOTAL
Iran!2,2582,6004,91644,61036,84863,14אירן

\8640140בורמה 643'Burma
קונג 2,5923715,92560,889118,580הונג 96,887Hongkong
13,68313,9516,0342,813iתורכיה 4,1109,84Turkey

47,28659,207130,48771,60869,114י8ן 87,312Japan
2,4443,8426,91514,83424,917סינגפור 26,958Singapore
1,2098641,0846,8648,345ק6ריסין 9,720Cyprus

אחרות 3,36210,88617,33920,42833,935ארגות 20,645Other countires
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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.)

S thousand דולרים אלפי

tsExpoיצואImportsיבוא r

Countryארץ

1972§197319741972S19731974

 אפריקה
הכל סך

31,95385,859 56,58646,18442,69669,657AFRICA  TOTAL

2,3664,586אתיופיה 4,3593,9544,0175,449Ethiopia
2,0081,179גנון 1,89537281613Gabon
470418גאנה 2002,2992,4195,506Ghana

אפריקה 11,59138,356דרום 27,4898,81911,96628,736South Africa
השנהב 7521,862תוף 1,9051,4284,929801Ivory Coast

354569טנזניה 3681,3171,2642,581Tanzania
3,2463,381ליבריה 3,8347,1121,526304Liberia
1859ניגריה 106,1525,6387,334Nigeria
1,2086,831קניה 6,2142,7963,0285,779Kenya

אחרות 9,94029,618ארצות 10,31212,2707,32812.554Other countries

 437,445837,253אמריקה 668,750256,337312,829373,460AMERICA  TOTAL
הכל סך

הצפונית 401,329789.090אמריקה 594,297243,227293,313332,160North America
הברית 373,235754,201ארצות 560,888223,473267,641300,616U.S.A.

7811,655מכסיקו 9391,0544,1693,713Mexico
27,31333,234קנדה 32,47018,70021,50327,831Canada

המרכזית 472153אמריקה 2752,3764,69813,714CentralAmerica
8260גואטמלה 102109162318Guatemala

14449פנמה 299002,2256,263Panama
ריקה 22קוסטה 304328139Costa Rica

אחרות 22444ארצות 1441,0631,9836,994Other countries
הדרומית 35,64448,010אמריקה 78,17810,73414,81827,586South America

2,94110,187אורוגואי 7,277366362755Uruguay
16,36925,307ארגנטינה 42,7228361,2573,508Argentina
13,52310,557נרזיל 22,4583,4068,22914,893Brazil

29855ונצואלה 9831,9731,7704,296Venezuela
01,781190רו 742,6691,074786Peru

612799קולומביה 610382219486Colombia
אחרות 389115ארצות 4,0541,1021,9072,862Other countries

 אוקיאניה
הכל סך

7,2038,595 5,5827,86514,00520,592OCEANIA  TOTAL
ו

6,9298,408אוסטרליה 5,3417,65213,37619,730Australia
זילנד 274186ניו 241213629862New Zealand

בלתי 144,779756,778ארצות 270,67732,46538,11632,140UNCLASSIFIED COUN
 TRIESמסווגות  TOTAL
הכל סך

ומזץ דלק אספקת 11,48218,35128,843BUNKERS AND STORES
ומטוסים FORלאוניות FOREIGN SHIPS

ANDזרים AIRCRAFT

Joined the Common Market on 1 ז 1973. ב1.1.1973. המשיתף לשוק הצטרפה 1
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כלכלי ענף לפי יצוא,  ח/7. לוח

Table viii/7.  Exports by economic branch
S million דולרים מיליוני

כלכלי 19731974Economic§1972§1971§1970§ענף branch

כולל 778.7957.61,146.91,459.01,824.9GRANDסך TOTAL

הכל חקלאיסך 129.6154.8157.2169.8192.2Agriculturalיצוא exports  tota\

הדר פרי :86.1113.8104.9108.6120.8Thereofמזה: citrus fruit

43.541.052.361.271.4otherאחר

הבל סך תעשייתי 637.5780.2954.31,242.61,569.0Industrialיצוא exports  total

והציבה 40.841.942.348.190.2Miningגרייה and quarrying

וטבק משקאות ,62.978.995.0105.5128.8Foodמזון, beverages and tobacco

44.449.345.660.462.7Textilesטקסטיל

53.669.877.686.897.5Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 3.54.86.47.07.0Leatherעור and leather products

ומוצריו 9.69.615.319.014.9Woodעץ and its products

ומוצריו 3.22.52.32.33.8Paperנייר and its products

לאור והוצאה 5.911.212.514.319.3Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 23.527.426.725.836.3Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 52.953.962.481.6218.4Chemicalמוצרים and oil products

מתכתיים אל מינרליים 3.03.72.22.75.8Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית 7.98.18.013.723.2Basicמתכת metal

מתכת 28.244.548.646.064.7Metalמוצרי products

18.19.310.417.226.6Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 12.825.334.136.159.8Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 9.118.414.330.640.3Transportבלי equipment

244.6303.7426.9617.1641.1Diamondsיהלומים

13.517.923.728.428.6Miscellaneousשונות

הכל אחוסך 11.622.635.446.663.7Otherיצוא exports  total

ומזון דלק אספקת מזה:
זרים ולמטוסיפ לאוניות

8.111.211.518.728.8Thereof: bunkers and stores for foreign
ships and aircraft
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא,  .8/n לוח

דולרים מיליוני

חקלאי exportsAgricultuerי3וא

כולל סך
totalGrandהכל הדרמזה;סך פרי

יעד :TotalThereofארץ citrus fruit

§19731974§19731974§19731974

הכל 1,459.01,824.9169.8192.2108.6120.8סך

המשותף 698.8113.7126.768.476.2/.556השוק

35.769.210.911.44.83.6איטליה
0.90.80אירלנד!

ולוכסמבורג 75.1105.86.410.34.25.4בלגיה
פ. ר. 135.1136.735.941.619.325.0גרמניה,

7.57.52.92.22.41.8דניה
0.44.06.8נ97.5138.66.1הולנד

המאוחדת 140.6156.833.832.725.125.4הממלכה
63.783.417.718.18.68.2צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 138.1174.236.637.126.227.8אזור

15.121.74.44.43.33.5אוסטריה

0.60.60.10.20.10.2איסלנד

6.311.33.93.93.43.5נורבגיה

3.46.52.32.6פורטוגל

9.19.36.88.16.58.0פינלנד

16.019.87.28.26.06.8שבדיה

87.6105.011.99.76.95.8שוויץ

אחרות עיקריות 623.5749.418.522.612.613.8ארצות

36.863.11.82.50.1אירן

ו

הברית 267.6300.61.11.61.20.9ארצות

4.05.40.20.300.1אתיופיה

אפריקה 12.028.70.71.000דרום

קונג 96.9118.60.60.10.30.1הונג

2.54.40.50.20.20.2הונגריה

9.314.34.14.94.24.8יוגוסלביה

14.124.70.73.1יוון
ו

87.369.10.71.10.51.0יפן
1

5.67.30.10.1ניגריה

26.924.92.21.52.21.3סינגפור

11.017.00.60.4ספרד

21.527.81.21.21.11.1קנדה

9.78.30.80.1קפריסין

14.225.42.84.42.84.3רומניה

4.19.80.40.1תורכיה

הארצות 141.3202.51.05.81.43.0יתר
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Table viii/8.  Exports, by selected group of commodities and main country
of destination

S million

תעשייתי Industrialיצוא exports

הכל סך
Total

:Thereof\מזר

יהלומים
מלוטשים
Polished
diamonds

טקסטיל/
ועור הלבשה
Textiles,
clothing
A leather

משקאות, מזון
וטבק

Food, beverages
and tobacco

כימיקלים,
וצנעיס הדופי!/
Chemicals
medicaments

1S paints

Country ofdestination

§19731974§19731974§19731974§19731974§19731974

1,289.2617.1 1,632.7641.1154.2167.2105.S128.881.6218.4TOTAL

442.4199.9 572./201.154.675.771.687.422.787.3Common market
24.8
0.9
68.7
99.2
4.6

91:4
106.8
46.0

4.2 57.8
0 0.8

59.0 95.5
32.0 95.1
0.5 5.3
70.2 128.2
19.4 124.1
14.6 65.3

4.5
0

65.8
27.7
0.5
70.3
17.5
14.8

2.2
0.1
4.4
27.6
0.8
4.4
10.4
4.7

8.2
0

2.9
28.3
0.4
5.7
17.7
13.5

2.4
0.3
1.5
8.9
1.9
5.8

42.7
8.1

6.8
0.4
2.2
7.2
2.3
10.1
49.3
9.1

6.1
0.2
0.9
2.0
0.3
6.3
3.6
3.3

20.9
0.2
9.8
3.9
0.9
31.9
10.0
9.7

Italy
Ireland1
Belgium £ Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
France

101,566.0 137.180.910.08.810.211.33.313.1Free trade area (E.F.T.A.(
10.72.6 17.32.13.32.52.11.40.93.7Austria
0.50 0.40.100.10.200.1Iceland
2.40 7.40.20.10.70.90.43.9Norway
1.10.1 3.90.10.100.10.70.5Portugal
2.30 1.200.70.11.00.80.20.1Finland
8.80.9 11.61.51.81.73.65.40.30.9Sweden
75.762.4 95.377.33.84.32.72.50.83.9Switzerland

605.0326.2 726.8337.075.371.621.425.036.475.2Other main countries
35.00.9 60.608.19.00.51.52.88.1Iran

266.5134.9 299,0142.844.535.69.39.57.414.5U.S.A.
3.8 5.10.80.80.20.21.32.0Ethiopia
11.30.4 27.70.53.37.61.11.83.411.2Union of South Africa
96.391.5 118.5114.60.40.10.10.11.41.6Hongkong
2.0 4.2000.40.30.52.0Hungary
5.2 9.41.51.71.0I.I1.95.9Yugoslavia
13.40 21.64.15.63.54.03.04.3Greece
86.677.0 68.057.42.80.90.81.01.74.2Japan
5.5 7.2


1.30.300.12.41.7Nigeira

24.712.2 23.49.80.30.10.30.21.12.3Singapore
10.40.3 16.61.30.10.30.20.32.42.5Spain
20.39.0 26.610.56.45.81.52.20.42.0Canada
8.9 8.20.10.50.62.01.60.81.8Cyprus
.ii4 21.01.10.70.51.23.75.3Rumania
3.70 9.70.12.10.10.22.25.8Turkey

140.325.0 196.722.114.310.12.3S.I19.242.8Other countries
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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

יעד 1973§1972אד/

1974

Country of
destination הכל סך

Total
שמוטי

Shamouti

אפילים
Late

oranges

אשכוליות
Grape
fruit

לימונים
Lemons

זנים
אתרים
Other
vaireties

הכל 824,399805,711831,106402,981167,129219,67716,70424,615TOTALסך

המשותף 600,525514,298526,358227,976104,308180,7132,10811,253Commonהשוק market

26,19331,31332,3569,9828,07713,660346291Belgiumבלגית

פ. ר. ,219,630152,130172,17384,51532,19053,453411,974Germanyגרמנית/ F.R.

20,49416,92512,0156,1352,3171,9423221,299Denmark1דניהג

47,38033,25246,85721,02515,6419,75061380Netherlandsהולנד

המאוחדת! 187,672180,347177,08396,72729,76144,0281,0075,560Unitedהממלכה Kingdom.

65,58164,14960,7089,59216,32232,7143311,749Franceצרפת

הסחר אזור
החופשי
א.) ט. פ. (א.

161,194182,251185,392108,84940,25724,7283,7807,77SFree trade area
)B.F.T.A.)

26,11824,87924,96617,5453,0713,323329698Austriaאוסטריה

17,85523,74323,53114,1886,0697563912,127Norwayנורגגיה

37,43946,46453,34235,37710,5845,1551,263963Finlandפינלנד

43,44543,38646,51128,09810,1873,8631,2343,129Swedenשגדיה

35,58542,96536,10613,26810,04011,617520661Switzerlandשוויץ

ארצות יתר
אירופה

32,70869,48287,67349,37716,2057,63610,8133,642Other countries of
Europe

22,30831,72031,92921,2512,6675706,871570Yugoslaviaיוגוסלביה

7,26322,39533,07219,9055,2092,9753,5611,422Rumaniaרומניה

14,34821,41018,1004,9254,6396,5941,942Asiaאסיה

47141151640710063אפריקה
Africa

אמריקה
קנדת מזה:

14,729

9,335

16,167

9,110

13,067

7,646

11,447

6,026

1,620

1,620







America

Thereof: Canada

בלתי ארצות
מסווגת

4241,692



Unclassiifed
countries

/1 See note to Table VIII6. ח/6. ללוח הערה ראה 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא,  .10/n לוח
Table viii/10.  Imports, by economic destination

S million דולרים מיליוני

כלכלי 197319731974Economic§19701972ייעוד destination
1

הקודם הסיווג
Previous classification

החדש! ה0יווג
New classiifcation'

הכל 1,462.01,987.03,012.23,012.24,236.7TOTALסך

תצרוית נכסי
ישירה לתצרוכת

142.6228.6334.4286.4358.4Consumer goods for direct consump
lion

שוטפת לצריכה תצרוכת 92.6146.5205.2176.0215.3Nondurableנכסי goods

50.683.0118.9118.6144.8Foodמזון

אחריס 42.063.586.357.470.5Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 50.082.0129.2110.4143.1Durableנכסי goods

גלם) (חומרי לייצור 972.41,273.61,907.12,043.63,169.1Productionתשומות inputs {raw materials)

67.072.0112.992.1144.4Agricultureבחקלאות

722.3950.01,398.6Industryבתעשייה

גולמיים 174.8336.6488.0488.0443.0Roughיהלומים diamonds

כבישים ולסלילת לבניין 21.547.164.4Buildingחומרים and road construction
materials

סיכה וחומרי 69.897.3207.5211.0629.0Fuelדלק and lubricants

גלים ואביזרים, חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

91.8107.2123.7225.2299.9Spare parts, accessoires, tools for
current use

אחרות 1,515.32,095.8Productionתשומות inputs, other

השקעה 347.0484.9770.7682.2704.2Investmentנכסי goods

מכשירים ציוד, מכונות,
ואביזריהם

350.4426.9Machines, equipment. implements
and their accessories

לחקלאות .6.911ציוד 114.3Agricultural equipment

לחשמל לבניין, לתעשייה, ציוד
ולמים

181.9251.3299.7Industiral, building, electircal and
water equipment

תחבורה 331.8277.3Transportכלי equipment

ציוד תעבורה, תהבורה, כלי
וחלקיהם לתקשורת

116.3174.6384.7Transport and communications
equipment and parts thereof

ומטוסים אניות :58.464.5224.8224.8150.5Thereofמזה: ships and aircraft

לשירותים למסחר, ציוד
אחרים ולענפים

41.947.972.0Equipment for business, services
and other branches

פורטו שלא ,0.05.0Commoditiesסחורות N.ES.

1 See§3 in introduction.
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי יבוא,  ♦ll/n לוח

דולרים מיליוני

תצרוכת Consumerבכסי goods

היבוא כ7
Total importsכניקיימאשוטפתלצריכר

קנייה NondurableDurableארץ

§19731974§ 19731974§19731974

הכל .3,012.34,236.7175.9220.3110סך S143.1

המשותף 1,633.22,000.067.8103.958.092.5השוק

150.0225.66.810.814.524.3איטליה

14.27.312.06.200אירלנד

ולוכסמבורג 150.6142.23.24.90.61.1בלגיה

פ. ר. 527.1687.417.732.922.131.9גרמניה,

12.116.71.21.40.91.9דניה

165.0223.34.812.51.92.4הולנד

המאוחדת 484.5543.412.123.75.911.3הממלכה

129.7154.110.011.513.019.6צרפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 197.2260.410.210.36.710.6אזור

25.131.61.01.40.20.3אוסטריה

0.10000איסלנד

8.512.91.31.40.30.9נורבגיה

3.26.60.30.400פורטוגל

24.334.90.20.10.20.3פינלנד

51.261.80.90.82.65.2שבדיה

84.8112.66.56.23.43.9שוויץ

אחרות עיקריות 844.87,099.971.260.916.018.8ארצות

5.48.40.10.100אוסטרליה

42.725.330.517.600ארגנטינה

22.510.614.66.70.1OJברזיל

הגרית 560.9754.211.617.05.08.0ארצות

1.91.2גאבון

אפריקה 27.538.44.22.60דרום

6.25.00.10.30הונגריה

16.219.70.10.30.30.7יוגוסלביה

16.219.42.71.90.50.4ספרד

59.2130.52.65.48.38.6יפן

32.533.30.41.60.10קנדה

39.648.00.74.41.71.0רומניה

14.06.03.63.000תורכיה

הארצות 337.1876.426.745.228.921.2יתר
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Table viii/1 1 . Imports, by economic destination and main country of purchase

S million

Country of purchase

השקעה נכסי
Investment goods

1974 §1973

בלם) (חומרי לייצור תשומות
Production inputs
)raw material)

1974 §1973

TOTAL

Common market

Italy
Ireland
Belgium £ Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
France

Free trade area (E.F.T.A.)

Austria
Iceland
Norway
Portugal
Finland
Sweden
Switzerland

Other main countries

Australia
Argentina
Brazil
United States
Gabon
South Africa
Hungary
Yugoslavia
Spain
Japan
Canada
Rumania
Turkey

Other countries

2,043.63,169.1682.3r04.2

1,044.71,413.8461.6189.8

87.3140.241.450.3

2.21.100

138.7126.58.19.7
227.0452.9260.3169.7

7.39.52.73.9

114.5146.743.861.7
396.8449.569.758.9

71.187.435.635.6

138.6193.541.746.0

21.227.72.72.2
0.100

6.69.80.30.8

2.96.10.1

23.834.20.10.3

31.440.416.315.4

52.675.322.327.2

209.6

58.8

160.4

18.6

811.3

750.5

597.2

5.28.10.10.2

12.17.70.10

7.73.50.10

410.2592.0134.1137.2

1.91.2


23.335.600.2

6.04.40.10.3

15.718.50.10.2
12.015.41.0 1.7
38.452.39.964.2

29.528.42.53.2
24.841.212.42.4
10.43.000

263.1
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כלכל> ייעוד לפי / בל"י ליבואן לדולו ממוצע ותשלום יגוא מס*  ח/12. לוח

ל*י) (אלפי מסים

היבואערך

כלכלי ייעוד
Value of imports

)S1000)הכל סך
מנס

Customחובה תשלומי
היבוא Totaldutyשל

Surcharges

§19731974§19731974§19731974§ 19731974

כולל 3,012,2454,236,6512,769,7935,577,7672,589,5904,521,4814,3437,835סך

תצרוכת 286,415358,348722,0681,390,926517,833809,3251,1084,982נכסי

שוטפת 175,962209,233203,871518,123256,179334,7881,1084,982לצריכה
וטבק משקאות 118,563144,80075,991300,099171,556258,4321,0924,951מזון,

והנעלה 5,4455,98214,30627,17310,79118,141524הלבשה
בית למשק וציוד 8,62213,19634,62665,18023,66739,105רהוט

9,71110,56411,04515,15910,92814,928תרופות

ותחביבים בידור ר7,4049,53519,88533,84511,28517,7724מוצרי

ל26,21725,15648,01876,66727,95236,410שונות


קיימא 110,453149,115518,197872,803261,654424,537בני
בסיסי 19,26525,35727,91769,62324,11361,100רהוט

בית למשק 27,16533,905101,210182,75440,56069,006ציוד

רפואי 1,3371,7912,3854,8372,0353,303ציוד
תחבורה 39,97860,647322,284493,617158,440230,942בלי

ותחביבים בידור 18,74321,37656,323103,95829,63647,660מוצרי

יקרות ואבניס שעונים 3,9656,0398,07818,0146,87012,526תכשיטים,


לייצור 2,043,5733,169,1331,308,2693,021,2171,482,0142,814,3763,2322,705תשומות
75,330121,37517,66330,44566,880145,1429526מספוא

לחקלאות אחרים גלם 16,76823,07119,02434,07118,97934,03237חומרי

39,88570,72978,60012,8975,684חיטים

סויה 72,98587,462163,00017,83715,759פולי

אחרים גולמיים מזון 3לנ88,589144,24916,31583,717106,158162,521285מוצרי
וחוטים 69,75087,265108,049199,20773,939125,7655527בדים

גולמיים 488,018442,961יהלומים

ומוצריהם פלדה 213,485409,769271,085636,576223,289520,301ברזל,
ומוצריו 59,19092,997133,344222,042130,320209,122עץ

סיכה וחומרי 211,012628,99815,89631,06313,87524,923דלק

ומדחסים משאבות 13,65212,51814,95821,65812,08517,434285מנועים,
ואביזריהם רכובים חילוף, 169,607203,957280,330440,911231.298350,387111תלקי

שוטף לשימוש ומכשירים ננ55,57095,91189,814169,96082,661157,214137כלים
אחרים גלם 469.732747,871618,7171,217,397522,5301,046,0922,6122,182הורמי

השקעה 682,216704,158739,4351,160,149589,722892,3053148נכסי
ואביזריהם מכשירים ציוד 350,395426,884392,605660,012340,420555,8633148מכונות,

תחבורה 331,821277,274346,830500,137249,302336,442כלי
ומטוסים אוניות בלי 107,021126,774346,664499,182249,136335,562מזה:



פורטו שלא 415,012215,475215,475סחורות

המכירה מחיר לבין הטהורה של הממוצעת העלות בין ההפרש לפי הושב (נטו) הקרנות ערך 2 במבוא. 10 סעיף ראה 1
השנה. במשך הממוצע,
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Table viii/12.  Import taxes and the average payment of importer per
dollar in IL. J by economic destination

one u.s.

Economic destination
of imports

לדולר ממוצע תשלום
בלי ליבואן

Average payment
of impotrer per one
Dollar in IL.

1974 §1973

Taxes (IL. thousands)

2 (נטו) קרנות
Funds (net) נ

1974 §1973

קנייה on
Purchase tax

1974 §1973

GRAND TOTAL

CONSUMER GOODS

Nondurable
Food, beverages and tobacco
Clothing and footwear
Furniture and household equipment
Medicines
Articles for recreation and hobbies
Miscellaneous

Durable goods
Basic furnishings
Household equipment
Medical equipment
Transport vehicles
Articles for recreation snd hobbies
Jewellery, watches, precious stones

PRODUCTION INPUTS
Fodder
Other agricultural raw materials
Wheat
Soya beans
Other raw food products
Fabrics and yarn
Diamonds, rough
Iron, steel and articles thereof
Wood and articles thereof
Fuel and lubricants
Engines, pumps, compressors
Spare parts and acessoires
Tools and implements for direct use
Other raw materials

INVESTMENT GOODS
Machines, equipment and implements
Transport vehicles
Thereof: excl. ships and aircraft

GOODS, N.E.S.

721,4701,365,649545,610317,1985.12.S78

316,177570,168113,0506,4516.728.31

59,634121,902113,0506,4515.366.95
16,39330,265113,0506,4514.846.58
3,5109,0086.838.94
10,95926,075_8.229.33

1172315.345.87
8,59616,066_6.897.92

20,05940,257~6.037.44

256,543448,2668.8910,21
3,8048,5235.657.10

60,650113,7487.939.77
3501,5345.997.17

163,844262,67512,2612.47
26,68756,298_7.219.19
1,2085,488

6.247.46

255,583527,785432,560323,6494.84.S41
84,638175,6133.974.24

8395.343.94
78,6007,2132.234.55

163,00033,5961.974.48
19437890,32279,3554.395.05

34,05573,4155.756.70
4.204.32

47,796116,2755.476.09
3,02412,9206.466.80
2,0216,1404.284.54
2,8733,9395,306.30

49,02190,5235.866.62
7,0(612,7355.826.27

109,575211,42116,000^t2,2985.526.07

149,710267,696_5.296.20
52,182104,0015.325.99
97,528163,6955.256.51
97,528163,6207.448.32

S.S9 4.72

1 See §10 in the introduction. 2 The value of net funds was compputed according to the difference between the
average costof the commodity and its average price at sale, during the year.
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כספים טי. פרק

משי כוללים אינם עו"ש לחשבונות חיובים
דביטוריים. חוזיים חשבונות על כות

מחושב עו"ש פיקדונות של השנתי המחזור
בבנקים ישראלי במטבע פיקדונות פי על

הנוסחה: פי על בלבד, המסחריים
עו"ש לחשבונות החיובים

עו"ש חשבונות

הבנקים' על המפקח  1954 עד המקור:
ישראל. בנק  ואילך מ1954 י, האוצר משרד

הבנקאיים המוסדות באמצעות אשראי
לגבי המקור לפי מוצגת האשראי התפלגות
הענף ייעוד ולפי ט/4) (לזה הבנקאים המוסדות
כולל ט/6), (לוח בו עוסקים שהלווים הכלכלי

שנוכו. ושטרות הלוואות
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

כספיים נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי
במטבע מזומנים הם הציבור בידי נחשנים
הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור ישראלי

לאשראי. השיתופיות והאגודות המסחריים

ולפי עו"ש 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
המאו החיסכון בתוכניות פיקדונות קצובים'

חוץ במטבע הציבור ופיקדונות שרות
פשו אריתמטיים ממוצעים הם הממוצעים
השוטפת השנה סוף נכללו ,1967 עד טים.
נכללו ב1968' והחל הקודמת' השנה וסוף

בלבד. הנסקרת השנה חודשי
אמצ את הנתונים כוללים 1967 ביוני החל
תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום עי

המוחזקים. השטחים
הבנ המוסדות של סטטיסטיקה המקור:

ישראל. בנק  קאיים

המקור:
בנק  הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה

ישראל.

הל''י של החליפין שער

נוספים' שערים כוללים אינם בלוח הנתונים
בעד רשמיות פרמיות מתן ידי על שנוצרו

שונות. בעסקות חוץ מטבע

השחור והשוק החופשי השוק שערי
ולזהב לדולר

ממקורות לקוחים אלה לסדרות הנתונים
היומית מהעיתונות  רשמיים בלתי שונים
של מהימנותם כן ועל המקצועית' ומהעיתונות

יחסית. נמוכה אלה מקורות

הציבור שבידי הכספיים הנכסים
בבנק מט"ח נכסי כוללים בנלט"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
ישראל. בנק דו"ח המקור:

(עו"ש) ושב עובר פיקדונות מחזור
חשבונות יתרת של ממוצע. עו"ש: חשבונות
שקדם החודש ובסוף האחד החודש בסוף עו"ש

לו.
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הכ מס ניכוי לאחר נטו ניתנות התשואות
שונתה החישוב שיטת .250/0 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").
חושבו שבה השיטה של מפורט תיאור
(ראה 27 מס' טכני בפרסום ניתן התשואות

המבוא). בסוף רשימה

חוב איגרות של שנתית כוללת תשואה
השנתי הגידול כשיעור מוגדר זה שיעור
הנחקרת השנה בסוף המוחזק הרכוש ערן של
שיעור השנה. בתחילת רכוש אותו ערך לעומת
ותקבו השערים ברמת שינויים כולל התשואה
הצמדה זהפרשי ריבית קרן שוטפים.(ע"ח לים
איגרת באותה חוזרת השקעה של בהנחה עליהם)
התשלום. יום למחרת ששרר השער לפי חוב
הכנסה מס ניכוי לאחר נטו ניתנות התשואות

.250/0 של מכסימלי בשלעור
חוב איגרת כל לגבי מחושבת התשואה
התשואה חישוב הצמדה. סוג לפי ומזצגת בנפרד
1 הבאות ההנחות על מבוסס סוג בכל הממוצעת

בתחילת המשקיע של הנכסים תיק הרכב א.
החוב איגרות תיק להרכב דומה השנה
כל נכללות לכך אי בבורסה; רשום שהיה
בבורסה רשומות שהיו החוב איגרות
בהן לסחור ניתן ואשר השנה בתחילת

כולה. השנה במשך

נוס מזומנים השקעת מבצע איט המשקיע ב.
חוב איגרות נכללות לא לפיכך  פת

השנה. במשך שנרשמו

מניות של שנתית כוללת תשואה
מנעת לגבי מחושבת המניות תשואת
הרכוש ערך השוואת ע"י בבורסה הרשומות
לעומת הנחקרת השנה בסוף המשקיע שבידי
התשו שיעור השנה. בתחילת רכוש אותו ערך
הטבות חלוקת המניות' בשערי שינויים כולל אה

ערך ניירות
שערים מדדי

רווחי מודדים הערך ניירות לשערי המדדים
של שערים משינויי הנובעים הון הפסדי או
ידי על מתקבלים הם ממוצע. תיק בעל משקיע
המחושבים לספייר' של מחירים מדדי שירשור
לו. הקודם החודש סוף לעומת חודש סוף לכל
של משוקלל ממוצע הוא כזה לספייר מדד כל
משקל כאשר השונים, בניירות השערים שינויי
שוק בערך הרשום להון בהתאם היא הנייר

החישוב. בתקופת
שינויי את מסכמים המשורשרים המדדים
ארוכות תקופות במשך בניירות שחלו השערים

מחודש.
השינויים החישוב! שיטת שונתה ב1960
השיטה לפי א. הם; השיטות שתי בין העיקריים
ממשל מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות '30/0 תי
הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב. בלבד.
שלפי בעוד בבורסה' הרשומה הכמות כל לפי
הכמות לפי רק שזקללו .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 המרסה. של היומי השערים נגליזן
לשתי ומסחר תעשייה קבוצת הופרדה 1.1.1973
כלולות איבן 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 מס' טכני בפרסום ניתנים

המבוא). בסוף

של לפדיון ממוצעת ריאלית תשואה
חוב איגרות

חוב איגרות של לפדיון הריאלית התשואה
שלפיו ריבית שער כאותו מוגדרת מםויים ביום
והריבית הקרן תקבולי של הנוכחי" ה"ערך

האיגרת. לשער .שווה המשקיע של

שיצ הצמדה הפרשי כוללות אינן התשואות
התשואה. מחושבת של1 התאריך לאחר טברו
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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

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 ברוטו מכירות
ומסדרות שבוע אותו של החדשה מההנפקה

שבוע. לאותו קודמות
למעשה פדיונות כוללות ופדיונות רכישות

המנפיק. של החופשי בשוק ורכישות

כוללת נקוב בערך השנה לסוף היתרה
למעט נפרעו' וטרם פדיונם שהגיע ניירות

המנפיק. שבידי היתרות

ישראל. בנק המקור!

מזומנים השקעת ללא שנוצלו בהנתה וזכויות
דיבי נכללים כן השנה, סוף עד והוחזקו נוספת
מכסי הכנסה מס ניכוי (לאחר שנתקבלו דנדים
באותה שוב שהושקעו בהנחה (25/o0. של מלי
תשואת התשלום. יום שלמחרת השער לפי מניה
יערךהרכוש גידול סמך על מחושבת הדי,בי,דנדה

בלבד. דיבידנדות מקבלת הנובע

הודעות קובצי השערים, גיליונות מקורות:
אביב. בתל ערך לניירות הבורסה של

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 ערן

המניות ערך הוא ט/15 בלוח ההון ערך
בבורסה. הרשומים שוק במחירי החוב ואיגרות

בבורסה עסקות כולל ערך ניירות מחזור
לקיזוזים פרט המשתנים' בשלב עסקות לרבות
רק הוא בבורסה המסחר לבורסה. מחוץ ועסקות
קיזוז עקב ערך, בניירות המסחר מסך חלק
הבנקים ידי .על והמכירה הקנייה פיקדונות

פרסומים

טכניימ 5רםומימ

ערך ניירות מדדי (13)

חוב איגרות של התשואה (21)
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Financial assets כספיים נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי  ט/1. לוח
Table ix/1.  Money supply and other desposits

IL. million לי מיליוני

הציבור פיקדונות
חוץ במטבע

Deposits of the
public in foreign

currency

ישראלי במטבע הציבור פיקדונות
Deposits of the public in Israeli currency

תיסבון בתכניות
In saving schemes

קצוב1 לזמן
Time deposits1

Money supply תשלום אמצעי

עוש פיקדונות
Current accounts

בידי מזומנים
הציבור

Currency held
by the public

הכל סך
Total

Annual average

32
199
334
734
904

1,032
1,216
1,413
1,650
2,244
2,830
3,711
5,286
7,406
9,519
12,762

63
162
190
176
197
217
241
293
659

716548
887840

1,5211,129
2,5681,364
3,2841,615
3,7462,102
3,4533,602

230
532
630
746
983

1,097
1,181
1,250
1,432
1,755
1,858
1,939
2,413
3,202
3,992
4,703

שנתיממוצע

1955395165
1960820287
1961970340
19621,126380
19631,474491
19641,679582
19651,826644
19661,963712
19672,344912
19682,8151,060
19693,0151,157
19703,1671,228
19713,8761,463
19725,0341,832
19736,3152,323
19747,5742,871

End of year שבה סוף

19554201722477628
1960880300581177256
1961969344625182429
19621,257409847189859
19631,609525,084209961
19641,707590,1172321,141
19651,899657,2422591,351
19662,008751,2574161,489
19672,539966,5735204062,113
19682,8981,0911,8078646822,504
19692,9701,129,8419041,0053,231
19703,3831,2812,1022,1091,2424,276
19714,3411,5842,7572,8541,483§6,581
19725,5871,9745,6133,7431,752§ 7,900
19737,3922,715*,6773,7432,49510,439
19748,7223,1735,5493,5684,73417,870

" Till 1967, including deposits held against liabilities
.incurred by banks.

ידי על שניתנו התתיבויות כנגד פיקדונות כולל 1967 שנת עד 1

בנקים.
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ומרכיבים מקורות לפי הציבור שבידי הכספיים הנכסים  ט/2. לוח
Table ix/2.  Financial assets held by the public, by sources and components

IL. million י ל מיליוני

§1972§19731974

הכל סך  16,38120,46728,673SOURCESמקורות  TOTAL

הכל סך  ישראל 10,14713,00718,028Bankבנק of Israel  total

חוץ במטבע נטו ננסים
משנח1 וניכיון לממשלה נטו אשראי

הפתוח בשוק פעולות

4,689
6,166
708

7,398
6,009
400

6,428
11,615

IS

Net assets in foreign currency
Net credit to the government ./£ rediscounting'
Activities on the open market

הכל סך  בנקאים 6,8068,3919,765Bankingמוסדות institutions  total

חוץ במטבע נטו נכסים
ישראלי במטבע לממשלה נטו אשראי

הוץ ובמטבע ישראלי במטבע לציבור אשראי

395
894

5,517

56
1,222
7,113

2,377
1,560

10,582

Net assets in foreign currency
Net credit to the government
Credit to the public in Israeli£ foreign currency

אחרים 572931880Otherגורמים factors

הכל סך  16,38120,46728,673COMPONENTSמרכיבים  TOTAL

תשלום אמצעי
ישראלי במטבע נזיליפ פחות פיקדונות

חוץ ובמטבע

5,587
10,794

7,392
13,075

8,722
19,951

Money supply
Depositsofminor liquidity in Israeli and foreign

הציבור בידי מועד קצר 711377162SHORTמלווה TERM LOAN HELD BY THE
PUBLIC

1 Excl. rediscountiog to banks. לבנקים. משנה ניכיון כולל אינו J

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

עו"ש עו"שחשבונות לחשבונות שנתיחיובים מחזור שיעור
Current accountsDebits to current accountsAnnual rate of turnover

ליי .ILמיליוני million
1950836487.8
195119551302,10116.2
19551733,40219.6
195619603265,73617.9
19604567,43016.3
19615478,84516.2
196264711,60017.9
196386416,35618.9
196496718,50419.1
19651,04322,16421.3
19661,10424,05321.8
19671,27723,60418.6
19681,56227,72117.8
19691,66833,12919.9
19701,77838,47821.5
19712,16149,78023.0
19722,90871,28724.5
19733,60287,03824.2
19744,300122,95728.6

finance 214



הבנקאיים המוסדות באמצעות לציבור אשראי  ט/4. לוח

Table ix/4.  Credit to the public by banking institutions

ליי מיליוני שנה; ;0Endofyearוף IL. million

ישראלי Inבמטבע Israeli currency

חוץ נמטבע
In foreign
currency הבל סך

Total
הבנקים מאמצעי
From the banks

resources

פיקדונות מתוך
למתן מאושרים

הלוואות
From authorized
deposits for gran

ting loans

מוכוון אשראי
Directed credit

חיסכון מתכניות
Credit from

saving schemes

1

19707,1407,114261,161

19717,3967,354422,035

19729,1519,115362,465

197312,2594,9115,7361,561514,412

197418,7515,7539,8343,072929,112

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

Table ix/5. Credit to the public, by and through mortgage and
investment banks and financial institutions

לי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

למשכנתאות בנקים
Mortgage banks

להשקעות בנקים
Investment banks

כספיים מוסדות
Financial institutions

19702,3131,962740

19712,7342,368718

19723,4672,937600

19734,5343,580674

19747,0254,188765
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המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואה אשראי  ט/6. לוח
כלכלינ ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל

Table ix/6.  Loans and bills discounted by commercial banks
and credit cooperative societies, by economic destination 1

ל''י מיליוני שנה; Endסוף of year; IL. million

כלכלי 19541960196519701971197219731974Economicייעוד destination

הכל 3189292,2886,7399,5.4711,70317,51228,838TOTALסך

מקומיות 13371976429621,2261,7712,833Localרשויות authorities

ציבורייס f/332386478644Publicשירותים services

ומים /השמל
15134< 296

233257288715Electricity and water

כספייט 317806999321מוסדות 2801,6002,287Financial institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

213203257204135170147The Jewish Agency and the
national funds

.95265417512638822חקלאות 1,0691,894Agriculture

642656311,7463,0203,4514,6817,776Industryו/עשייה

3בנייה 37751314645676678131,190Building

39831214966697941,2602,356Commerceםסתר

719792744156071,0622,530Transportתובלה

אוזרים 729923823574567611,023Otherשירותים services

פרטיים 3אנשים 3902145826439211,3641,776Private persons

חוץ תושבי
~4885751,5072,509Foreign residents

ובלתי אחר ייעוד
ידוע

714160589871266881,158Other destination and not
known

1 Credit cooperative societies and local foreign commercial
banks; includes credit from depositsof the government and the
public for granting of loans (including loans for payments of
taxes). 2 Includes P.I.C.A. 3 For 1954, lie item
"Building" includes loans for the purchase and repair 0/~

dwellings. For other years, such loans are included under the
beading "Private persons."

מקומיים מסחריים ובנקימ לאשראי שיתופיות אגודות 1

למתן והציבור הממשלה מ5יקדונות אשראי כולל וזרים;
כולל 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות
גם 'בנייה* בסעיף נכללו ב1954 3 פיק''א. את
הועברו השנים ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות

פרטיים". 'אנשים לסעיף אלה הלוואות
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IL. per U.S. S

הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער  ט/7. לוח
Table ix/7.  Ofifcial exchange rate of the Israel pound

ארהב של לדנלר לי

1949 Upעד to 18 IX0.24819671011 196218 XI3.00
1952194917 1119 IX0.357197119 XI 196721 VIII3.50
1953195218 V18 IIי 0.357197422 VIII 1971 9 XI4.20
1953195331 XII19 Vג sinceמאז0.357 10 >0 19746.00
19621954 9 111 I1.80

' In this period, there were also rate B  IL. 0.714 and
rate CIL. 1.000. 2 In this period, there was in addition
to the above mentioned rates, rate D  IL. 1.S0.

ג' ושער ל"י 0.714 בגובה ב' שער גם היו זו בתקופה 1

וג ב שערים היו זו בתקופה 2 ל''י. 1.000 בגובה
לי. 1.80 של בגובה ד' שער היה כן לעיל. מצוינים

השחור ובשוק החופשי בשוק ממוצעים חליפין שערי  ט/8. לוח
Table ix/8.  Free and black market average exchange rates

.ILלי

ארהיב של דולר
בת"ד השחורדולר בשוק

אביב תל (ק"ג)של זהב InvestmentU.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
19653.213.364,0071965

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
19745.005.2627,2411974
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Securities ערן ניירות
בבורסה1 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 <2v>v1n

צמודות לא חונ איגרות
Unlinked bonds

מזה:
ניתנות
להמרה
במניות
Thereof:
convertible
into shares

הכל סך
Total

linked bonds צמודות חוב איגרות

במעורב
לדולר
ולמדד
המחיריט
Mixed to
U.S.

Dollar £
to CP.l.

לצרכן המחירים למדד
To consumer price index

ברירה
Optional

בלבד מדו
To index

only

הכל סך
Total

של לדולר
ארהב
To U.S.
Dollar

0ךהכל
Total

שנתי tAnnualממוצע ever ace

1960100.0100.0100.0100.0100.0

1961103.4 .104.1107.6102.898.1.
נ1962138.0148.0123.1129.8 06.9

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

1973283.5235.3251.6277.3146.8253.9134.9 134.1

1974403.3274.3358.8408.4204.7328.4124.8 125.8

Endשנהסוף of year
1960100.6100.5103.8100.996.1

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

1973322.1270.9285.9318.7165.3283.8119.6 120.9
1974500.1276.7445.5513.7252.0388.8124.7 125.7

J The method of computing the data was altered is 1960. See
explanations in the introduction to this chapter. * By new
method. J The base of the index of bonds linked to the
consumer pirce index at choice: December 1966 = 100.O.

במבוא ראה הסבריט ב1960. שונתה החישוב שיטח 1

הבסיס 3 חדשה. שיטת לפי 2 זה. לפרק
ברירה: לפי למדד הצמודות החוב איגרות שערי למדד

.100.0 = 1886 דגמבר
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בבורסהנ מניות לשער* 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 t ^^^<^^

מניות
בכורה

preference
shares

Ordinary shares רגילות מניות

בינוי מקרקעין
(פרט ופיתוח
להדרים)

Land, construction
and development
)excl. citrus)

מסחר
ושירותים
Commerce

and
services

תעשייה
Industry

nvnn
להשקעה

Investment
companies

וביטוח כספים
Finance and insurance

בנקים :nm
מסחריים
Thereof:
commercial
banks

הכל סך
Total

הכל סך
Total

שנתי1 alממוגע average'Annu

ישנה (שיטה
( vO Id method

195025.450.8
195555.090.0
1960102.1108.2

methodחדשה1שיטה 1New

1960100.0100.0100.0100.0100.0100.0
1961121.2146.0 136.5108.1133.8105.6
1962131.0165.6155.6107.1156.1125.2
1963191.6280.7252.5118.6278.8138.7
1964188.9281.7249.3115.2273.9141.9
1965155.6242.4183.596.6218.2165.3
1966125.5199.1145.972.8175.1162.8
1967114.3189.8138.569.0124.3151.5
1968128.0212.5146.794.9122.6160.4
1969134.8227.3146.5117.2107.6175.8
1970122.1213.7136.396.097.9168.8
1971132.0227.2143.9112.1124.1190.5
1972207.8339.6224.5203.9241.8269.8
1973262.8481.4 470.0285.5206.6205.4262.3321.1
1974244.2450.4 444.0250.1201.2203.1228.8318.3

שנה Endסוף of year
1960128.9144.6139.5119.5151.3106.1
1961112.3126.4125.4101.3125.7105.4
1962147.7197.6191.4:10s0199.9132.5
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
1973217.2396.5 389.8230.4177.7160.8213.0227.7
1974242.0461.2 455.8245.4180.3238.4181.5342.7

נלבוא. >ראה See introduction.
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סוג לפי חוב, איגרות לפידיון ממוצעת ריאלית תשואה  ט/11. לוח
Table ix/11.  Average real redemption yield, by type

Percentages אחוזים

למדד לצרכן!צמודות ברירההמחירים לפי
Linked to the C.P.I. 1Optional

נסחרות
במרקיםnnas/בהנחהנפרעות

5נפרעותנפרעות שלתוך איבהנחה נסתרותלדולרשל
ופרנקיםבדולרים

. 25תוך LinkedTradedהצמדהנהצמדה2שניםתוך
הכל יסך שנים OnOntoומעלהשנים2 U.S.Tradedin Marks
TotalRedeemedRedeemedRedeemedassumpassumpdollarin dollars

and
withinwithinwithintion oftion ofFrancs
2 years25 years5 yearslinking2not

and overlinking3

19664.44.34.54.44.27.53.9
19675.15.94.84.72.97.23.0
19686.28.65.85.12.27.54.1
19695.16.26.04.81.26.8 1.9

419706.27.86.44.73.512.42.4
19714.95.85.14.85.911.34.5
19725.35.85.25.25.66.36.6
19735.66.35.45.65.0§4.66.5
19742.91.53.03.12.91.94.25.95.4

1 Since January 1974 incl. absorption loans. 2 Since
January 1974 incl. defence loan. 3 Nominal yield.
4 New method  see introduction.

מינואר 2 קליטה. מלוות כולל 1974 מינואר 1
נומינלית. תשואה 3 בטחון. מלווה כולל 1974

. . מבוא. ראה  חדשה שיטה 4

הצמדה סוג לפי צמודות, חוב איגרות של ממוצעת שנתית תשואה  ט/12. לוח
(אחוזים)

Table ix/1 2.  Average annual yield of linked bonds by type of linkage
)percentages)

1974

חוב איגרות באחוזיםסוג תשואה
Percent yield

תקן סטיית
Standard deviationType of bond

הכל 56.7826.47TOTALסך

למט"ח 15.21.12.51Linkedצמודות to the foreign currency

לצרכן המחירים למדד '59.14צמודות .27.64Linked to the C.P.I.

ברירה לפי למדד 55.8925.96Linkedצמודות to the C.P.I. optional

במעורב 47.334.66Mixedצמודות linkage

חוץ במטבע 4.286.35Tradedנסחרות in foreign currency
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לניירות בבורסה רשומות למניות 1 ממוצעת שנתית כוללת תשואה  ט/13. לוח
ענף לפי ערך,

Table ix/13.  Average overall annual yield 1 to shares registered at the stock
exchange, by branch

Percentages אחתים

נטו הדיבידנד נטותשואת כללית כלליתתשואה תשואה של התקן סטיית
Net dividend yieldsNet general yieldStandard deviation of general yield

הכל Totalסך
19714.8223.9318.18
19724.3769.506.24
19733.8613.5316.24
19745.4522.4724.97

מסחריים Commercialבנקים banks
19714.9631.5821.31
19724.52104.704.18
19732.848,2617.91
19745.6627.2023.07

למשכנתאות Mortgageבנקים banks
19712.9017.9610.57
19727.0534.803.03
19735.270.7611.46
19747.4331.1610.25

פיננסיים Otherאתריםמוסדות financial institutions
19711.6834.0012.47
19723.70137.606.87
19735.448.6713.68
197410.145.697.04

ביטוח Insuranceחברות companies
19718.7019.469.69
19725.96103.007.01
19734.2212.954.36
19748.2122.086.67

להשקעות Investmentחברות companies
19718.0928.329.43
19725.13147.605.62
19735.4726.4712.65
19744.6111.8917.05

קרקע, בנייה, Buildingחברות and land companies,
והדרים developmentפתוח and citrus

19717.1333.46
19724.0589.23
19732.6016.9716.23
19743.592.2725.95

תעשייה Industrialחברות companies
19716.5438.6736.43
19723.2688.3014.94
19732.9113.3517.73
19744.529.6446.55

ושירותים Commerceמסחר and services
197110.1538.67
19721.2988.30
19738.1325.0311.14
19744.0979.1852.59

Weighted average according to the composition of registered
capital at market prices at end ofyear.

שוק, במחירי הרשום, ההון הרכב לפי משוקלל ממוצע 1

השנה. בסוף
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בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות  ט/14. לוח

שוק במחירי לי, מיליוני שנה; סוף

הנייר סוג
הכל סך
Total

מוינה מלוות
Government

loans

לאומיים מוסדות
National
institutions

מסחריים, בנקים
לאחזקות חברות
וביטוח בנקאיות
Commercial
banks,

bankholding
companies

and insurance

בנקים
למשכנתאות
Mortgage
banks

9731

כולל 14,086.55,456.9419.01,309.72,040.5סך

הכל סך  חוב 10,941.25,456.9419.0איגרות
1,752.8

לדולר 110.17.3צמודות
1.5

לצרכן המחירים למדד 3,955.51,812.5צמודות


916.7

ברירה לפי 5,650.43,611.4צמודות


543.6

במעורב 2.61.9צמודות


0.7

חוץ במטבע 1,198.8נסתרות


419.0
290.3

צמודות 23.823.8לא




להמרה 361.4193.259.4ניתנות

הכל סך  2,783.91,116.5228.3מניות

ובכורה 2,557.9רגילות
1,116.5220.5

חוץ במטבע 226.0נסחרות


7.8

97 41

כולל 23,560.410,344.7547.02,165.43,191.0סך

הכל סך  חוב 19,368.410,344.7547.0אגרות


2,846.6

לדולר 99.23.11.0צמודות

לצרכן המחירים למדד 8,235.54,149.21,587.3צמודות

ברירה לפי 9,447.96,173.1צנ'ודות


903.4

במעורב 0.40.4צמודות


חוץ במטבע 1,566.5נסחרות


547.0


354.9

צמודות 18.918.9לא


להמרה 462.2ניתנות


289.065.9

הכל סך  3,729.81,876.4278.5מניות

ובכורה 3,460.0רגילות
1,876.4272.9

חוץ במטבע 269.8נסחרות


5.6
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Table ix/14.  Bonds and shares registered at the stock exchange

Endof year; IL. million ; at market prices

מקרקעין,
פיתוח בינוי,

מימון והדריםמסחרחברותמוסדות
Land,Typeושירותיםהעשייהלהשקעהענפיים

SpecializedInvestmentIndustryCommerceconstruction,
financialcompaniesand servicesdevelpoment

institutionsand citrus
groves

1973

1,914.4394.0 2,008.5245.5298.0GRAND TOTAL

1,625.970.3 1,396.5171.048.8Bonds  total

2.870.3 28.2
Linked to the U.S. dollar

506.2 638.568.013.6Linked to the consumer price index

884.9 610.5_
Optional linkage

Mixed linkage

232.0 147.574.835.2Traded in foreign currency

 
Unlinked

8.512.0 71.36.710.3Convertible into shares

280.0311.7 540.767.8238.9Shares  total

61.8311.7 540.767.8238.9Ordinary and Preference

218.20.0 _Traded in foreign currency

1 974

3,228.0444.6 3,031.2330.1278.4GRAND TOTAL

2,894.468.3 2,383.9222.960.6Bonds  total

68.3 26.8Linked to the U.S. dollar

1,153.1 1,235.392.018.6Linked to the consumer price index

1,419.4 952.0Optional linkage

_Mixed linkage

321.9 196.6104.142.0Traded in foreign currency



Unlinked

7.810.5 72.66.210.2Convertible into shares

325.8365.8 574.7101.0207.6Shares  total

61.6365.8 574.7101.0207.6Ordinary and preference

264.20.0 _




Traded in foreign currency
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* הנייר סוג לפי בבורסה השנתי המחזור ושיעור רשום 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

שוק במחירי ליי, .iLמיליוני million, at market prices

מחזור
Turnover

ממוצע רשום הון
Average marketable

המחזור שיפור
(אחוזים) השנתי

Annual rate of turn
over (percentages)

הניירות2 Allכל securities2
196063.6386.916.41960
1963270.61,257.221.51963
1964259.01,567.916.51964
1965135.71,668.38.11965
1966105.41,746.06.01966 1967108.21,931.95.61967
1968249.42,783.89.01968
1969273.43,348.98.21969
1970219.84,024.95.51970
1971382.25,240.57.31971
19721,327.77,418.117.91972

§19731,618.310,217.015.81973§
19743,417.217,340.119.71974

Sharesמניות
196037.577.048.7I960
1963231.9590.639.31963
1964216.9817.826.81964
196589.4810.211.01965
196656.9722.57.91966
196752.1717.17.31967
1968110.1798.813.81968
196997.4820.911.91969
197047.0874.05.41970
197196.41,061.29.11971
1972745.11,884.239.51972
1973624.6§2,629.523.81973
1974510.13,035.416.81974

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds
196026.5272.59.71960
196337.8628.06.01963
196441.2712.55.81964
196544.9823.25.51965
196647.7992.04.81966
196755.41,185.04.71967
1968139.01,956.07.11968
1969170.42,507.16.81969 1970172.13,111.85.51970
1971282.84,144.96.81971
1972569.05,458.810.41972 §1973914.17,295.012.51973§
19742,828.513,858.520.41974

< Data refer to securities traded on the Tel Aviv stock exchange
and to those traded over the counter on condition that they are
registered at the stock exchange. 2 Including loans and non
linked debentures not detailed in the table.

שליד החופשי בשוק הנסחרים ערך ולניידות אביב תל
בולל 2 בבורסה. לרשמם התחייבות שיש בתנאי הבורסה,
בלוח. מפורטים שאינם צנ'ודות לא וזוב ואיגרות מלוות
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הרשומים גי"ע של 1 שנתי מחזור ושיעור ממוצע, רשום הון מחזור,  ט/16. לוח
קבוצה לפי , בבורסה

Table ix/16.  Turnover, average marketable capital, and annual rate of
turnover 1 of securities registered at the stock exchange , by group

שוק במהירי לי, .ILמיליוני million, at market prices

שיעור
רשום המחזורהון
השנתיממוצע

(אחוזים)Averageמחזור
TurnovermarketableAnnual rate

capitalof turnover
[percentages)

1 97 3

כולל 1,618.310,217.015.8GRANDסך TOTAL

ל3 הכ סך  624.62,629.523.8מניות 'Shares  total J
וביטוח כספים :299.01,420.321.0Thereofמזה: ifnance and insurance

להשקעה 135.1502.526.9investmentחברות companies
89.6267.933.4industryתעשייה

ושירותים 27.079.733.9commerceמסחר and services
68.3240.228.4landמקרקעין

הכל סך צמודות חוב 914.17.295.012.5Linkedbondsאיגרות  total
למדד צמודות :250.83,086.48.1Thereofמזה: linked to the consumer price index

ברירה לפי 651.84,097.015.9optionalצנ/ודות linkage
לדולר 11.5107.010.7linkedצמודות to the U.S. dollar

הבל סך צמודות לא חוב 79.6292.527.2Unlinkedאיגרות bonds  total
להמרה ניתנות :79.3260.030.5Thereof,מזה: convertible

1 974

כולל 3,417.217,340.119.7GRANDסך TOTAL

ל3 הכ סך  510.13,035.416.8Sharesמניות  total 3

וביטוח כספים :246.91,678.214.7Thereofמזה: ifnance and insurance
להשקעה 96.9583.916.6investmentחברות companies

69.3352.519.7industryתעשייה
ושירותים 29.283.435.0commerceמסחר and services

.■ '40.0223.317.9landמקרקעין

הבל סך  צמודות חוב 2,828.513.858.520.4Linkedאיגרות bonds  total
למדד צמודות :794.85,775.713.8Thereofנ'זה: linked to the consumer price index

ברירה לפי 2,017.07,974.825.3optionalצמודות linkage
לדולר 16.7106.515.7linkedצמודות to the U.S. dollar

הכל צמודותסך לא חוב 78.6446.217.6Unlinkedאיגרות bonds  total
להמרה ניתנות :77.2410.918.8Thereofמזה: convertible

1 Denned as the ratio between the volume of trade during the
year and the average capital at market prices. 2 Exd. securities
tradeable in foreign currency. נ Incl. also public services, fuel
and oil.

לבין השנה במשך המסחר היקף בין כיחס מוגדר 1

ניירות כולל אינו 2 שוק. במחירי הממוצע ההון
שירותים ג0 יןלל 3 חוץ. במטבע הנסחרים ערך

ונפט. דלק ציבוריים,
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סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלווה  ט/17. לוח

Table ix/17.  Shortterm loan: movement and balances, by series

נקוב ערך ליי, .L]טיליוגי million, nominal value

196519701971197219731974

לציבור ברוטו 234.81,024.01,428.91,878.41,645.2394.0Grossמכירות sales to the public

ופדיונות 286.3930.51,272.71,843.81,973.5650.4Purchasesרכישות and redemption

נטו 51.593.5156.234.6328.3256.4Netמכירות sales

, הציבור בידי היתרה
הכל סך  השנה בסוף

221.6560.3716.8748.3420.0163.6BALANCE HELD BY THE
PUBLIC AT END OF YEAR

TOTAL

יום 91 בנות 32.3118.2202.8241.1143.9115.291סדרות days seires

יום 182 בנות 52.1160.0216.6237.6142.526.3182סדרות days series

יום 364 בנות 30.5193.6230.7219.0119.122.1364סדרות days series

יום 546 בנות 106.788.566.750.614.5סדרות
546 days series

תוכנית סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות היתרה  ט/18. לוח

Table ix/18.  Accumulation in approved saving schemes, by type

Endofyear;IL. million ליי מיליוני שנה; 0וף

196519701971197219731974

כולל 314.01,385.71,658.61,985.72,711.94,805.1GRANDסך TOTAL

גלליות חיסכון 141.81,148.51,362.81,592.12,161.64,045.2Generalתכניות saving schemes  total
הבל 0ך

רגילות ברירה תכניות :63.91,145.21,360.01,589.51,752.91,996.2Thereofמזה: optional schemes

10,000 ברירה ■תכניות 406.52,047.910,000 optional schemes

מיוחדות חיסכון 172.2237.2295.8393.6550.3759.9Specialתכניות saving schemes  total
הכל סך

לדיור :97.6103.7139.0204.3318.3459.1Thereofמוה: for housing

עליסודי 32.967.677.786.8101.8143.3forלחינוך secondary education

ולנוער 39.063.376.3100.0127.7154.2forלילדים children and youth

Source: Saving and Insurance Authority. והביטוח. החיסכון רשות :Mpsn
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מחירים י'. 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

התלתחודשיים. או החודשיים המדדים

י לצרכן מחירים מדד
המדד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

במשק.

המדד אוכלוסיית
מינואר מתייחס, לצרכן המחירים מדד
כל ידי על שנצרכו ולשירותים 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 שבו י/3), (לוח

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה ושירות
של הסיווג לפי גם המדד מחושב לכך נוסף
המצר של ייצורם נסתיים שבהם הכלכלה ענפי

ג. 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

.31968/69 לשנת המשפחה

כללי

המחירים 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 המהוה 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 שוד. המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
הבסיס), (בתקופת ממנו הפדיון או עליו ההוצאות
במס הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך

המדד. גרת

והשירותים המצרכים מד;ם
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
שהמדד להבטיח שנועדה כללים מערכת פי ועל
בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

ובאיכותם. המצרכים

המדד חישוב
בעס שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על

.29 מס' 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 *
.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 המבוסם רבעשנתי בסקר
י/5)!. (לוח שנה רבע כל שאוכלסו דירות

המרד עדכון
התצ סל בהרכב שינויים חלים הזמן במשך
של הקנייה ובמקומות הקנייה בהרגלי רוכת,
הבדללים יוצרים אלה שינויים המדד. אוכלוסיית
שלפיו הסל לבין בפועל שנצרך הסל בין
לרוב מצטברים אלה הבדלים המדד. מתושב
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 וטשקליהם,
בשיטות ושכלולים ושיפורים המחירים מים

המדידה.

בספטמבר במדד נערכו העיקריים העדכונים
1965 בינואר ,1962 בינואר ,1959 בינואר '1951

.21970 בינואר ולאחרונה

המדדימ קישור
בינואר ,1959 בינואר המדדים, עדכון עם
הבסיס תקופת שונתה ,1970 ובינואר 1965
קושי גורם זה דבר המדד. מוצג אליה שביחס
התקו בין במדד השינוי שיעור בקביעת מסוים
לקשר ניתן מעשיות למטרות אולם השונות' פות
שווה. לבסיס ולהביאן השונות הסדרות את

דצמבר עד 1959 מינואר שפורסם המדד את
לקשר ניתן 100.0=1959 לינואר ביחס 1964
לספ (ביחס 1959 ינואר עד שפורסמה לסדרה
שבין ביחס הכפלתו ידי על (100.0=1951 טמבר
זה יחס הסדרות. בשתי 1959 לינואר המדד
ניתן לכך בדומה הכללי. המדד לגבי 2.753 הוא
1965 מינואר שפורסמו המדד מספרי את לחשב
כהמ .100.0=1964 לשנת ביחס 1969 דצמבר עד
לינואר (ביחס 1964 דצמבר עד שחושב למדד שך
את.המדדים 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 איפון! ושיטת המצר3יפ מדגם
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירים השינויים ידי על אומדים התצרוכת
מחי ושירותים. מצרכים כ1,000 של לצרכן
נרשמים הללו והשירותים המצרכים של ריהם
ועסקים חנויות 1,300 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 געיות
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
והפירות הירקות סל לחודש. מחודש קבוע זאת
הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו חודש כל של
המשפ מן שיתקבלו 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). רשימה (ראה ,29 מס' טכני בפרסום ניתן המפתח ורמי 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
ירחון  "1962 לצרכן המחירים מדד "עדכון ראה: 1970 ובינואר 1965 בינואר ,1962 בינואר העדכונים בעקבות

■ מחירים של לסטטיסטיקה ירחון  "1964 לצרכן המחירים מדד "עדכון ,1963 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה
■ .1970 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון  "1969 לצרכן המווירים מדד ו"עדכון 1965,1 מס'
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ידי על הנקבעים השכר בתעריפי השינויים
העץ, הבנייה' בענפי העובדים הסתדרויות
בתשלומים השינויים בתוספת וכוי המתכת
פועלי ביטוח (קרן שונים לקרנות הנלוים
הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא
מד הוחל' ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים
משל שהקבלנים השכר במדידת '1970 צמבר

למעשה3. מים
בן בציוד השימוש הוצאות בךקיימא. 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 אלר. בהוצאות

בשוק. חדש ציוד

המדדים וקישור המדד עדכון
1968 שנת בסים על מוצג הנוכחי המדד
נמדדו 1968 דצמבר עד 1964 מינואר .1.00.0=
,1961 בשנת הבנייה את שאפיין סל מחירי
ינואר הבסיס: לתקופת ביחס הוצג והמדד
ינואר ועד 1950 מיולי כן, לפני .* 100.0=1964
1950 יולי למחירי ביחס המדד חושב '1964
מוצגים הנ"ל הבסיסים על המדדים .100.0=
בין לקשר ניתן מעשיות למטרות י/8. בלוח

הבאה: בשיטה הני'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 זר. מדד לבין לו

הכללי. המדד לגבי
לבסיס: לקשר ניתן הנוכחי המדד מספרי את ב.
שבין ביחס הכפלתם ידי על ,1964 ינואר
לכל בממוצע זה מדד לבין הקודם המדד
המדד לגבי ב1.259 כלומר '1968 שנת

הכללי.

בסלילה5 תשומה מחירי מדד
ושימושיו המדד מבנה

לסוגי בהתאם תתמדדים מ4 מורכב המדד
כביש בינעירוני' אספלט כביש השונים: הסלילה
נושאת. ושכבה עפר עבודות עירוני, אספלט

1 למגוריט בבנייה תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

בנייה' חוזי להצמדת כבסיס משמש המדד
ההש בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

וכוי. בבנייה קעות

המדד אוכלוסיית
קב של ההוצאות כל כוללת המדד מסגרת
חומרים עבור המשולמות משנה, וקבלני לנים
פרט מגורים, בתי לבניית המיועדים ושירותים
למדי סבירה דרך נמצאה שלא מספר' לסעיפים
להוצ ופרט וכוי) ריבית, (קרקע' מחיריהם דת
השטח, יישור (כגון פיתוח עבודות על אות
בנייה, לרשיונות והוצאות וכוי) שבילים הכנת
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון

בלבד. לבונים

המדד משקלי של המקורות
ינואר מאז נמדד שמחירו הנוכחי המדד סל
לבניית הוצאות "סקר ממצאי על מבוסס 1969
ובו 1968 בשנת נערך זה סקר מגורים". בתי
פרוייקטים כ150 של התשומות הרכב נחקר
.21967 ליוני 1966 יולי בין נסתיימה שבנייתם

המחירים איפוף ושיטת המוצרים מדגם
מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
של מדגם אצל ושירותים, חומרים כ250 של
חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים ב200
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 בסים לתקופות ביחס והוצג המדד

להלן. רט

מיוחדות מרידה 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

להלן). רשימה (ראה 17 מס' טכני פרסום ראה 1

"סקר  1968 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאאי 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' מחירים, של 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 המרד עדכון בעקבות
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עבורה שירותי
המעודכן במדד עבודה שכר במדד השינוי
שמשלמים בשכר החלים השינויים פי על נקבע
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 כ"תעשייה"
של האחיד ב'"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעשייה'/

.1970  הכלכלה" ענפי
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
במדד כלולים שהיו ותשתית, מצע הסלילה:
ואינם ב1973' עדכונו עד הסלילה" הכל "סך

עתה. בו כלולים
השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
של קבוע סל לקניית הדרושות בהוצאות
והמייצג בסלילה המשמשים ושירותים חומרים
המתאים הסלילה סוג של ההוצאות הרכב את
ממוצע שהינו הכללי המדד הבסיס. בתקופת
האמורים התתמדדים 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 בתנועה רות

זורים).

המדד משקלי של המקורות
מאז נמדד שמחירו המעודכן, המדד סל
ההוצאות ''סקר ממצאי על מבוסס ,1973 ינואר
הרכב נחקר ובו ,1972 בשנת שנערך בסלילה"
נסתיימה שםלילתם פרויקטים 46 של התשומות

1971^1970נ. בשנים

העסקים ומדגמ והשירותים החומריפ מדגם
השו ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים נים
אס מקומות ב80 הנאספים ושירותים חומרים

הסלילה. לענף לערך, פקה,

י כנ"ל. ,24 מס' טכני פרסום ראה
להלן). רשימה (ראה 22 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט
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משווק, שהוא תפוקה ממוצרי החקלאי המשק
מוצ" לקניית החקלאי המשק של meal;; 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 המשק של 3 (Terms of Trade)

הרווחים. ועל וההוצאות ההכנסות
וה הייצור לערכי כדפלטור גם משמש הוא
הפי לצורך שוטפים, במחירים החקלאי שיווק

ריאליים. לערכים כתם

המדד אוכלוסיית
כלל נתקבל! החקלאי* ה"משק להגדרת כיסוד
"חקל "0" עיקרי בענף המוגדרות הפעילויות
ענפי של האחיד ב"סיווג 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 לכד' 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"! לאורי והוצאה ידפיס
המוצ מחירי למדידת סבירה דרך נמצאה טרם
השני הענף של תפוקתו ואילו בו. הנכללים רים

ליצוא. מיועדת

הטרד 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
כבסיס שימשו התעשייה, ידי על ישירות צאת

המדד. משקלי לחישוב

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדנם
סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים במדד
והשירותים המוצרים מחירי ושירותים. מוצרים
מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים השונים
בעלי ה"גדולים", המפעלים רוב נכללו במדגם
מפעלים וכן הענף של התפוקה בערך חשיבות
. זה. מפעלים סוג המייצגים וקטנים בינוניים
המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
כלל בדרך הראשונה' בעסקה היצרן ידי על
מחירי הם אלה מחירים החרושת. בית בשער
סוב כוללים ואינם קנייה, מסי הכוללים שוק,

סידיות.
בפי המוגדרים למוצרים מיוחסים המחירים
המופנים שאלונים גבי על נאספים והם רב' ירום

בדואר. ■ליצרנים

מראשית היא' המדד של הבסיס תקופת
כן לפני נקודות. 100.0 = 1968 שנת ,1969
י' אחרת בסיס לתקופת ביחס והוצג המדד ■חושב

נקודות. 100.0 = 1963

בחקלאות2 ובשומה תפוקה מחירי מדד
ושימושו המדד מטרת

מודד בחקלאות ותשומה 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

של הסיטוניים המחירים מדד ו"עדכון 1969 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,"1968 מקומיים, ליעדיס
.1972 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,"1968 מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת
להלן). רשימה (ראה 11 מס' סכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של פירוטשיטתי 2

מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה: מתירי לבין התפוקה מחירי כיחס.בין מוגדרים הסחר". "תנאי *
תשימי מחירי במדד תפוקה מחירי מדד חלוקת ידי על
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ותשומת ת0וקה מחירי מדד
ההדרים2 בענף

ושימושיו הטדר מטרת
ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
של הכללי למדד במקביל המודד, ענפי מדד הוא
השינויים את בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
עבור בלבד ההדרים ענף שמקבל במחירים
השינויים לעומת ידו, על המעצר 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
מתייחס 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 מתירי ומדד במלאי,

העצמית. העבודה את כולל

המרד משקלי של המקורות
התפו הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
תשכ"ו. בשנת 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 וכר) 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 בךקיימא וציוד מכונות חקלאיים,
כלל על המחושב החידוש) (ערך הפחת ערך
לפי ולא בחקלאות בןקיימא והציוד המבנים

הבסיס. בתקופת בו נקנו שהם הערך

הנמדדים המהירים
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 א.י לעונה אחת לחודש, אחת המשווקים

הפריטים. אופי לפי חקלאית, לשנה

מראשית היא, המדד של הבסיס תקופת
כן לפני .* נקודות 100.0 = תשכ"ו שנת תשכ"ז,
בסיס: לתקופת ביחס והוצג המדד חושב

נקודות. 100.0 = תשייט
ירחון תשכ"ז", בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד ''עדכון ראה המדד, עדכון בעקבות שהוכנסו השינויים 1

.1967 ,1 מם' מחירים של לסטטיסטיקה
ירחון תשכ"ז", ההדרים, בענף ותשומה תפוקה מחירי "מדד ראה: המדד, עקרונות של שיטתי פירוט 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 סעיפים 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
אפרילספטמבר בתקופה נערך אשר בסקר
של המפורט ההוצאות מבנה נחקר ,1969

ב1968. מלון בתי כ110

המחירים איסוף ושיטת המוצרים 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 וכוי) שירותים עובדי מלצרים,
על המלון בתי של ההוצאות 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

שירות. ודמי להם 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 ערר לפי ולא הבסיס,
מחירי שוטף באופן נמדדים לכד' במקביל הנ"ל.
קניית מהירי ולא כלים, של ושכירה 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 בסד האריזה, לבית
בניכוי הפרדסן, של התקבולים כל את כולל
מבית הפרי הובלת בניכוי האריזה, הוצאות
וכוי. קומיםיון 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 מהירי מדד הבסיס. תקופת
על תשכ"ז בשנת החל מחושב ההדרים בענף

נקודות. תשכ"ו=100.0 בסיס

* מלון בבת* וגשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס 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 במשר בארץ שפעלו

נוער. וקייטנות אכסייות הנופש,
המוצ החומרים, כל את כולל המדד סל
הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים רים

של לסטטיסטיקה ירחון ,"1969 מלון בבתי תשומה מחירי "מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1
.1970,3 מס' מחירים,

.1970 ,3 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה ב"ירווון ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על סרטים 2

233 מחירים



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 ובו'). 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".

.31968/69 בשנת אוטובוסים חברות 9 של

המחיריס אימון* ושיטת המוצרים מתפ
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
אלה הם המחירים ושירותים. חומרים סוגי
שבו במקום האוטובוסים' שירותי ענף שמשלם
החומרים, את לקנות האוטובוסים חברות נוהגות
הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים המוצרים
מסי מכם, כולל (בלומר, קונות הן שבו בשוק

אחרים). והיטלים קנייה

1969 שנת היא המדד של הבסיס תקופת
נקודות. 100,0 =

מיוחדות מדידה בעיות
המשקל ובן הסעיף משקל .* עבודה שירותי
השו העובדים קבוצת של העבודה שירותי של
מכו וכוי, אדמיניסטרציה עובדי נהגים, : נים
לאחוז בהתאם נקבעו שירותים, ועובדי נאים
שירותי על האוטובוסים חברות של ההוצאות
המדד. סל על הוצאותיהן מכלל העבודה,
x 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

י. 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.

באוטובוסים2 תשומה מחירי מדד

הטרד 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 הברות 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.

.6260 עמ' ,1974 ,1 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ע' ;1974 בשנת ושופרה עודכנה הסדרה 1
לסטטיסטיקה ירחון ,1969 באוטובוסים", תשומה מחירי "מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 2

.1971 ,2 מס' מחירים, של
.1971,2 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 3

.1972 ,5 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה ב"יוחון ראה העבודה, שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט 4
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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 ותקופת, 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 הממוצעים 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 ועדייו 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 שירותי של הצריכה ערך על כנתאות

לצרכן. המחירים מהד 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

וכוי). 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
מעסיקות. שהן אינדיבידואליים עובדים מדגם
העובדים כלל הרכב את מייצג זה מדגם

הבסיס. בתקופת

וה הנכסים משקל בןקיימא. וציוד נכסים
לפי נקבע האוטובוסים חברות שבבעלות ציוד
חב הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך אחוז
בתקופת כולו המדד סל על האוטובוסים רות
מחיריהם שינויי נאמדים שוטף ובאופן הבסיס;
חדשים. וציוד נכסים במחירי השינויים פי על
לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות דמי אחוז
הבסיס, בתקופת המדד סל על האוטובוסים
הנכס. שכירות דמי את שוטף באופן ומודדים

דיור לצורכי משכנתאות על ריבית שערי
ושימושים 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 המשרה 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 מבטה
הסידרה. מתייחסת שאליהן

הריבית תקופת
הם הריבית שערי מדד וכן הריבית שערי
מחושבים שנה כל ובמשך תלתחודשית, סידרה
הבאים: השנה רבעי ל4 המתייחסות סדרות, 4
ואוק יוליםפטמבר אפריליוני, ינוארמרם,

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 בםידרה
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
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קודמתה לעומת שנה כל הממוצעת המחירים ברמת השינוי י/1. לוח

Table x/1.  Change of the average price level on a year earlier

Percentagesאחוזים

19671968196919701971197219731974Indexמדד

לצרכן המחירים +מדד 1.6+2.1+2.5+ 6.1+ 12.0+ 12.9+20.0+ 39.7Consumer pirce index

תשומה מתירי מדד
למגורים בבנייה

0.0+4.5+ 2.3+ 10.9+ 10.5+16.0+ 28.5+47.2Price index of input in
residential building

תשומה מחירי מדד
בסלילה

1.0+ 6.6+ 3.0+ 7.6+ 12.6+ 14.1+ 20.1+49.7Pirce index of input in
road construction

סיטוניים מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

+1.2+2.3+ 1.9+ 6.8+9.2+ 11.6+ 19.1+ 5L5Wholesale price index
of industrial output

תפוקה מחירי מדד
1 בחקלאות

0.2+5.5+ 5.80.5§ + 13.5§+9.5§ + 18.9+ 34.6Price index of output
in agriculture1

תשומה מחירי מדד
ג בחקלאות

+3.0+7.6+ 3.0+4.1+ 12.2+ 14.8+14.2+42.4Pirce index of input in
agirculture1

תשומה מחירי מדד
באוטובוסים




.+H3+ 18.9+ 21.8+ 25.6+48.2Pirce index of input in
buses

בבתי תשומה מחירי מדד
מלון




+ 7.4+ 12.8+ 17.0+ 35.4+ 52.3Pirce index of input in
hotels

1 Percent change according to agricultural years 1966/671973/74. תשלד. עד תשכ"ז חקלאיות, שנים ל6י השינוי אחוז נ
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Consumer prices לצרכו מחירים
לצרכן המחירים מדד  י/2. לוח

Table x/2.  The consumer price index

Month חודש

<01 ?0 IX var VII VI IV m

ממוצע
שנתי
Annual
average

Base: 1\ 1951  100 הבסיס:

194889777982868991939494939696

194991979797989492908987858584

195085848484848483HJ8485858689

939496959698100103105107נ195197909

1952153113120132144150157162165169173175178

1953196181182184187191197200201205207208212

1954220214216217217218214217222227227228228

1955233228228229230230232233231239238236239

1956248238239244246249249244247260259248250

1957264254259261265270258264269268268267263

1958273267269268272276267274274280280273274

הבסיס 100.0 :I 1959Base

1959100.61100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102.9101.2101.4102.4101.2103.2.10O8101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3

1963128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

100.0 1964הבסיס: =Base:

1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0110.1

1966116.3111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4125.9

100.0 1969הבסיס: =Base:

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

1974224.8186.9202.0207.4213.0218.7219.4222.4223.5227.9233.6260.8281.9

1975287.4291.7298.8303.9308.2307.1

1 The index ofi 1959 with base ix 1951 < 100was 275.3. .275.3 היה 100= 1951 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של הנודד 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 town

וקבוצה ראשית Weightקבוצה
1969

1971197219731974Main group and group

הכללי 1.000.0118.8134.1160.9224.8GENERALהמדד INDEX

וסירות ירקות בלי 924.6119.3134.9160.9226.2Theהנלוד index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזלן
ופירות)

219.9118.9128.6151.1227.2Food (exd. vegetables and
ifuiO

בצק ומוצרי דגנים לתם,

ודגים טופות בשר,

29.3

88.5

108.8

125.2

116.3

136.0

131.2

170.8

226.9

236.5

Bread, cereals and dough
products
Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 6.1108.2113.9116.7198.0Fatsשמביט and margarine

חלב ומוצרי 29.3109.9114.7116.4199.1Milkחלב and dairy products

12.4125.6131.1134.6222.6Eggsביצים

וממתקים ריבה ,12.8111.1121.1145.6256.9Sugarסוכר, marmalade £ sweets

11.4114.6125.0146.4210.8Beveragesמשקאות

שונים מזון 10.9117.6128.4140.2171.6Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 19.2126.7145.1178.2261.7Mealsארוחות away from home

ופירות 75.4112.3124.2161.7208.0Vegetablesandירקות fruit

144.3127.0153.7202.9290.7Housingדיור

שכורה 17.9114.0134.6154.3178.7Rentedדירה dwelling

מפתח ודמי דירות מחירי

רכוש מסי

120.6

5.8

130.3

100.0

159.1

100.0

215.1

100.0

316.5

100.0

Prices ofdwellings and key
money
Property taxes

הדירה 79.4117.7135.8157.7238.6Householdmaintenanceהחזקת

ומים דלק ,28.7111.7128.5140.1237.1Electricityהשמל, fuel and water

הבית של ושיפור החזקה
והחצר

שונים בית משק צורכי

כללית ארנונה

14.5

8.7

12.1

135.6

124.2

102.4

163.4

135.9

120.1

209.0

159.8

131.3

312.5

262.7

175.2

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
atensils

Municipal taxes

בבית 15.4120.7135.6162.0208.0Housemaidsעזרה
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצת לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח

Table x/3.  The consumer price index, by main group and group (cont.)

Base: ו 969 = ו 00.0  tPtarn

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1969

1S>7)197219731974Main group and group

לבית וציוד 117.7132.9160.8228.3Furniture(.83ריהוט and household
equipment

29.0119.7139.4178.1258.7Furnitureריהוט

■ חשמלי 30.0115.8127.3145.6200.9Electricalציוד equipment

ולמטבח לביח ציוד

לדירה וקישוט מיטה בלי

11.7

(2.4

116.0

118.7

129.6

134.6

147.9

169.4

214.0

236.7

Home and kitchen equip
mem

Bedding and home
decorations

והבטלה 97.6111.7127.7149.5192.0Clothingandהלבשה footwear

146.9189.4Clothing§74.1111.6125.3הלגשה

23.5112.1135.2157.4200.0Footwearהנעלה

4S3115.9129.1149.0197.5Health.בריאות

חולים קופת 22.9109.8115.8123.9154.8Sickשירותי fund services

פרטי רפואי 4.7116.5131.1163.3202.3Privateשירות medical services

שיניים '11.8126.7152.3187.3269.0Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 5.9117.7132.5158.1216.3Medicamentsתרופות and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידור

116.7117.3130.1146.8191.5Education, culture and
entertainment

38.3105.9112.4118.9143.4Educationחינוך

ובידור 78.4123.0138.7160.5215.0Cultureתרבות and entertainment

ודואר 94.9122.8138.8159.5216.8Transportandpostsתחבורה

80.9124.5143.0162.2223.4Transportתחבורה

דואר 14.0113.1114.3144.1178.8Postalשירותי services

43.4119.9133.0154.8200.0Miscellaneousשונות

וטבק 14.9U7.4123.7139.9157.5Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 24.6120.4135.2156.7.20S8Personalשירותים services

ושעונים 3.9125.9154.4199.5306.4Jewelleryתכשיטים and watches
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כלכלי עגף לפי לצרכן, המחירים מדד  Ap לוח
Table x/4.  The consumer pirce index, by economic branch

Base: 1969 = 100.0 : הבסיס

Weightענף
1969

1971197219731974Branch

הכללי 1,000.0118.8134.1160.9224.8GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא הכללי המיר
חקלאית

907.2119.2135.0161.2226.3General index excluding
agircultural produce

חקלאית 92.8115.2125.9158.1210.1Agriculturalוווצרת produce

וכוי ופירות .68.9112.3123.7162.2204.7Vegetableירקות and fruit etc.

חייט בטלי ותוצרת 23.9123.4132.1146.4225.6Fishויג and livestock
products

תעשייה 457.0116.6129.2151.8216.6Industrialמוצרי products

וטבק מזון 199.8117.2126.3148.3218.9Foodתעשיית and tobacco industry

ומוצריו 54.5123.2133.6168.5229.0Meatבשר and its products

ומוצריו 30.4110.4115.1118.0200.7Milkחלב and its products

המזון 114.9113.4123.3141.4204.8Otherיתר food

טקסטיל ומוצרי הלבשה

רהיטים

78.2

26.9

112.5

121.1

126.4

141.7

149.6

182.5

193.3

267.2

Clothing and textile
products

Furniture

נומי עור, ומוצרי הנעלה
ופלסטיק

הובלה כלי מכונות, מתכת,
חשמל ומוצרי

כימיים מוצרים תעשיית
נפט ומוצרי

ל.נ.מ.א. שונות, תעשיות

28.4

60.4

33.1

30.2

111.7

119.0

115.1

120.7

132.6

131.5

131.2

137.9

152.9

147.2

148.8

164.4

201.9

193.8

259.6

228.8

Footwear Si. leather, rubber
and plastic products

Metal products, machines,
vehicles and electircal
goods

Manufacture of chemical
and petroleum products

Miscellaneous industries,
n.e.s.

ודיור בנייה 146.5128.5156.3207.1298.5Buildingשירותי and housing services

ומים 22.4110.1126.4133.6214.4Electricityחשמל and water

ודואר 55.6120.7137.2155.1206.3Transportתחבורה and posts

225.7118.8133.2154.8205.2Servicesשירותים

וביטוח 38.5116.2128.5143.0173.2Taxesמסים and insurance

חינוך 37.1106.0112.7120.5146.5Educationalשירותי services

בריאות 39.4115.7128.6147.6194.7Healthשירותי services

בידור 20.8120.7133.6156.0199.9Entertainmentשירותי services

אחרים 47.4124.7143.7176.3245.8Otherשירותים services

הארחה 40.6128.3148.5178.7258.8Hotelsשירותי

עסקיים 1.9111.2132.0150.4167.6Businessשירותים 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 מהירי
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

+ 38.5

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

הגדולות, העריט בשלוש פרטית בגעלות 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

19701971197219731974

48.166.382.3100.0146.9Jerusalemירושליט
חדרים 142 מזה:
חדרים 213
חדרים 3^4

37.1
52.2

45.6
63.1

56.2
77.3

76.8
103.6
166.0

111.0
157.4
232.9

Thereof: 1^2 rooms
2J3 rooms
3^4 rooms

אביביפו 48.760.280.7111.8157.2Telתל AvivYafo
חדרים 112 מזה:
2iחדרים 3

DTin 3i 4

33.8
52.9

45.2
64.9

62.7
89.7

79.5
120.4
177.5

118.1
167.1
262.5

Thereof: 142 rooms
2+3 rooms
3J4 rooms

39.749.166.882.397.6Haifaהיפ"
חדרים H2 מזה:
2iחדרים 3
חדרים 3^i

30.6
41.8

39.8
48.9

48.0
70.5

61.3
86.1
135.6

84.3
116.6
158.3

Thereof: 1^2 rooms
2^3 rooms
3J4 rooms
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גבחריס מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  .7/< לןח

Table x/7.  Average retail pirces of selected food commodities

.ILליי

אביב תל
Tel Avivארץגלו;Whole country

UnitCommodity
19491959196519671968196919701971197219731974

אחיד 0.06לחם 1y0.210.380.380.380.380.380.380.380.380.72kg.Bread, standard

לבן ,Bread..0.110.290.470.470.470.470.470.470.470.470.79לחם white

לבן ,Hour..0.090.280.430.430.450.450.460.500.560.661.39קמח white

Noodles..0.180.651.131.281.281.281.301.351.481.742.64אטריות

2 '1 ■'Rice..0.100.961.301.311.301.301.301.341.471.973.80אורו J

1 טרי בקר ,Beef"0.746.158.719.459.7010.2310.5213.6015.2018.8824.93בשר fresh1

1 קפוא בקר 0.48בשר


5.326.306.356.386.818.939.6612.6118.10..Beef, frozen 1

שחוט עוף בשר
ומרוט

1.032.813.493.444.093.903.934.534.776.068.64"Poultry, slaugh
tered Sc dressed

,Carp..0.602.002.572.852.852.852.963.353.503.506.21קר6יונים local
מקומיים

קפואים, דגים
ג '1 ודלה

0.251.882.533.413.523.724.235.276.037.3611.21Fish, frozen.
ifllet >. 3

ג Margarine1"0.281.171.151.401.401.401.401.501.601.602.70מרגרינה

'Oil"0.321.221.161.161.161.161.161.191.221.222.16שמן1

פ!רית< 0.11זולב 0.400.470.600.600.600.600.620.640.631.07literCow'sליטר milk4

מקומית 1.64וזמאת ,2.405.506.005.526.006.206.867.758.0012.90kg.Butlerקג local

כתושה גבינה
6,5 רבה

0.251.071.081.321.321.321.441.681.721.783.28■.Cheese, lean(skim.
med milk)', s

שמנה, גנינה
י '5 רכה

0.311.301.521.601.601.601.681.841.962.003.44..Cheese,fat (whole
milk):, י

5 0.05לבנייה 0.120.170.210.210.210.190.220.220.220.38bottle.Lebeniaצנצנת' (sour
milk)'

1 אי סוג 0.30ביצים, יחידות 101.060.87 !1.101.101.101.171.331.401.4410 units 2.50Eggs, grade A1

0.08סוכר1 0.790.670.680.690.720.720.770.841.072.52kg.Sugar1קג

מקומית1 ,Jam.■0.220.901.261.391.391.411.481.661.792.173.83ריבה local <

0.691.801.802.402.40Z402.602.823.153.77סוכריות


Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניימ מחירים  קך, לוח

Table x/7.  Average retail prices of selected food commodities
)cont.)

.ILל'י

יהידהמצרך

אביב תל
TelAvivהארץכלWhole country

UnitCommodity
19491959196519671968196919701971197219731974

0.32חלווה jy1.772.702.903.003.063.203.49kg. Halva

"1.136.199.509.609.509.509.8511.3313.4014.00תה1 15.60Tea'

1 טחון "0.738.678.939.109.109.1010.1011.2912.3413.40קפה 14.90Coffee, ground'

■S09.549.3610.40.0.497.687.908.008.008.108קקאו1 14.30Cocoa1

אדמה "0.040.250.400.560.570.580.600.660.770.92חפותי 1.41Potatoes

"0.100.370.870.940.941.111.031.121.171.98עגבניות 2.30Tomatoes

'.0.100.531.051.061.051.201.231.271.431.86מלפפונים 2.57Cucumbers

0.080.340.630.680.630.710.690.811.031.351.66Carrotsגזר

,,■סלק f0.290.560.630.560.700.610.690.871.001.37Beetroot

0.060.290.730.680.670.840.760.991.181.451.82Eggplantחצילים

0.06כרוב "0.250.570.580.580.760.630.751.051.121.49Cabbage

כרובית
0.350.780.920.801.040.931.171.441.67" 2.31Caulilfower

יבש בצל
0.450.610.600.650.570.590.780.861.041.46Onions, dry

"0.200.801.270.991.171.221.301.381.832.46בננות 3.14Bananas

ענביט
0.520.980.890.971.061.291.341.321.982.34Grapes

אבטיחים
0.180.330.390.450.450.450.550.550.921.19Watermelons

שמוטי "m0.180.370.500.510.550.590.620.720.81תפוזים, 1.10Oranges,
shamouti

אפילים תפוזים,
0.230.550.570.540.590.610.670.760.821.20Oranges, late

0.230.470.560.570.580.640.700.781.001.33Grapefruitאשכוליות

לימונים
0.390.710.810.880.941.031.131.261.542.22Lemons

' Ration price till 1958; as from 1959  free market price.
2 Rice from Burma ; as from 1965  American rice. 3 As from
1966  packed. * Till 1958 price was for unbottled milk; as
from 1959  for bottled pasteurized milk. 5 Till 1958 prices
were for milk powder procudts; as from 1959  for natural milk
products. 6 Till 1961 in packages weighing 100 gr.; as from
1962  in packages weighing 250 gr. י Till1964 in 100 gr.
packages; since 1965  in 250 gr. packages. * Till 1969 in
bottles of 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 על 4 ארוז. ב1966 החל 3 אמריקני.
בבקבוקים. מפוסטר לחלנ ואילך מ1959 בבדים; לחלב
מ1959 חלב; מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד 5

של בחבילות 1961 עד 6 טבעי. חלב ואילךלמוצרי
ע7 7 גרם. 230 של בחבילות ואילך מ1962 גרפ; 100
250 של בחבילות מ1965 גרם; 100 של בחבילות 1064
גרם. מ1701970 גרפ; 230 של לצנצנת 1969 עד 8 גרם.
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Prices of input in building בבנייה תשומה מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/8. לוח
Table x/8.  Price index of input in residential building

ממוצע
שנתי

Monthחודש

Annual
average1uniIVVVIVIIVIIIIXXXIxn

139.5


235.9236.5239.9

300.6300.6303.7

363.1365.6371.6

421.6422.2427.2

461.1461.1461.1

481.7481.5481.1

478.8478.4476.3

489.3490.0491.4

520.8521.3521.3

572.2574.7575.3

650.3649.6649.0

661.2662.5661.9

Base: 1 vn 1950 = 100.0 הבסיס:

 127.0   118.0  

235.9 231.7 232.0   214.0 

300.6 294.2 281.9 280.1 258.4 258.4 250.9

363.1 358.1 353.5. 356.5 356.5 352.4 352.4

419.2 383.7 381.7 379.1 377.1 377.7 377.2

461.1 461.1 460.4 459.4 450.1 444.9 444.9

477.9 477.4 477.2 468.7 468.9 468.9 468.9

480.1 481.5 482.9 475.6 478.5 481.1 479.5

488.0 487.9 484.6 482.9 483.4 484.1 481.0

521.4 520.9 521.0 513.5 503.1 503.8 502.0

571.4 568.1 565.3 554.3 550.8 550.4 540.7

650.3 650.4 627.9 618.3 617.9 618.6 618.0

661.2 662.1 662.1 660.6 660.1 660.1 659.7

125.1


116.0

211.3160.4


275.8239.9239.9

353.6306.4343.9

393.4377.4377.2

451.7427.2427.4

474.2468.9468.9

479.4480.6479.5

484.8475.4479.3

510.9491.1491.1

557.0521.5538.8

627.2576.2599.7

660.8655.3662.7

107.5 107.2 105.9

111.6 111.6 111.2

120.5 120.6 120.6

121.6 120.7 120.5

125.4 125.2 124.7

Base: 1 1964 = 100.0 הבסיס:
105.5 108.2 108.1 102.8 100.7 100.7 100.4

109.1115.1 115.4 114.6 112.4 110.3 110.0

123.0 125.2 125.0 122.4 119.6 119.5 119.1

120.4 120.5 120.5 120.3 120.3 120.3 120.4

128.2 131.7 131.6 128.0 124.2 123.3 123.0

103.91 100.0100.3

111.5107.9108.4

120.5113.3117.6

120.5120.5120.4

125.9122.6122.9

:100.0הבסיס: 1968 =Base

1969102.399.899.999.9100.1100.2103.1106.2106.8104.4101.9102.3103.3

1970113.4104.3105.7107.3111.3111.5114.7118.1119.2121.9115.6115.5115.8

1971125.3118.6119.7120.0119.7120.7124.5128.7131.8.131.0128.1130.1131.2

1972145.4135.4135.7138.4139.0140.6144.7150.4156.1150.1149.3151.2153.6

1973186.9160.4162.4165.5174.3177.4184.8197.4201.0201.8196.7207.0214.7

1974275.2225.6235.7238.2248.2262.6272.0298.0300.8297.1289.7306.6328.1

1975331.9335.4339.8343.4

* The index of January
.was 664.0.

1964on the base 1 VII 1950 = 100.0 100.0 = 1950 גיולי 1 בסיס על 1964 ינואר של המדד 1
.664.0 היה
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יתתקבוצה 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 הבסיס:

Group and subgroup 1974 1973 1972 1971
משקל
Weight
1968

ותתקבוצה קבוצה

THE GENERAL INDEX

■Quarry, marble and porcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain products

■Cement, ytong, silicate and their
products
Cement and its products
Ytong and silicate products

.Ironandmetal products
Round buildingiron
Profiles, tin and metal products

Wood and other materials
Wood
Other mateirals

Plumbing materials
Sanitary and central heating,
plumbing materials

Materials for electrical installa
tion

Wages
Building workers
Other contructionworkers

Supervision, management and
services

Transportation
Hired transportation
Own transportation

Equipment and tools
Hiring ofequipment
Own equipment
Tools

Miscellaneous
Taxes and insurance
Oiffce maintenance

275.2 186.9 145.4 125.3 1,000.0

238.2 158.4 131.5 119.3

242.5
218.6

159.0 130.6 118.9
155.6 135.6 121.2

273.9 173.4 138.2 127.0

239.3 174.0 139.3 123.5

58.3

47.7
10.6

262.0 163.1 131.9 118.0 117.6

114.0117.8131.5162.3260.7
3.6125.9146.0190.6303.7

90.2129.8148.5213.5389.3
63.9131.0151.1223.5423.9
26.3126.8142.3189.2305.2

103.3121.2138.0177.1293.9

59.1125.8143.5233.2330.5
44.2115.0130.8147.7244.9

60.4126.6142.1191.1307.2
50.9126.5142.8194.4313.5

9.5

501.5128.0152.6191.1259.5
376.6128.5154.2193.9261.9
68.2

56.7

17.1122.1139.2165.9261.7
7.4121.4133.1164.5231.9
9.7122.6143.9166.9284.4

29.8124.8139.7169.9245.9
16.2118.7134.9165.5249.4
9.6130.4142.3168.1220.7
4.0136.2153.3191.7292.7

21.8119.5131.0153.1206.9
11.7120.2133.6156.2206.0
10.1119.1128.0149.4207.9

הכללי המדד

שיש מחצבה' חומרי
חרסינה ומוצרי

מחצבה חומרי
חרסינה ומוצרי שיש

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם
ומוצריו צמנט

וסיליקט איטונג מוצרי

מתכת ומוצרי ברזל
לבנייה עגול ברזל

מתכת ומוצרי פחיט פרופילים,

אחריס וחומרים עץ

אחרים חומרים

אינסטלציה חומרי
סניטרית אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה
חשמלית אינסטלציה חומרי

עבודה שכר
בניין פועלי

על העובדים אחרים פועלים
הבניין

ושירותים ניהול פיקוח, ;צוות

הובלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

עבודה וכלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

שונות

וביטוח מסים
משרדים החזקת
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Prices of input in road construction בסלילה תשומה מחיו*

סלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/10. לזח
Table x/10.  Price index of input in road construction, by type of road

construction

=הבפיכ 100.0 :I 1966Base:הבסיסBase:

סלילה 100.01972סוג =Type of road construction

1969| 197019711972 |19731974 |
הכללי 111.5120.0135.1154.2120.0179.7THEהמדד GENERAL INDEX

בינעירוני אספלט nterurban]111.9119.6134.6153.0120.4182.4כביש asphalt road

עירוני אספלט 110.6120.0135.2154.9119.9178.1Urbanכביש asphalt road
עפר 113.0125.6143.0165.0119.4173.9Constructionעבודות works
נושאת 109.5118.0133.8152.7119.5188.3Beairngשכבה course

111.1118.4131.6149.5121.8176.3Subbaseמצע
109.8118.7134.0152.1118.3181.5Baseתשתית

Prices of industrial output התעשייה תפוקת מחיו>

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

Table ן/א ן . Wholesale price index of industrial output for the domestic
market, by main branch

Base: 1968 = 100.0 הבסיס

משקל
ראשי .Weight1971197219731974ענף ,Main branch

1968

הכללי 1,000118.8132.6157.9239.2THEהמדד GENERAL INDEX

וחציבוז 12115.9128.9146.3255.8כרייה 'Mining and quarrying
267113.9123.6141.0216.8Foodמזון

91115.0128.9154.9222.7Textilesטקסטיל
66117.9132.1150.6200.1Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו ,60126.4151.1199.1297.2Woodעץ wood products and furniture
ומוצריהם קרטון 33121.4135.0155.9260.5Paperנייר/ and paper products

ומוצריו Leather'17117.8150.2183.1225.2עור and leather products
ופלסטיקה גומי Rubber'51110.0118.4137.7226.5מוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 75112.9123.9144.4237.3Chemicalמוצרים and petrol products
אלמתכתיים מינרלים 58119.9132.8158.9251.0Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית Basic:40126.8143.6195.2328.4מתכת metal
מתכת 88128.9145.5186.9292.4Metalמוצרי products

45122.6136.0157.1222.8Machineryמכונות
ואלקטרוני חשמלי 47124.2138.0158.0220.6Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 177.3233.9Vehicles§154.1§36131.0כלי
14117.5130.0152.0211.7Miscellaneousשונות
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Prices of output and input in agriculture בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפ1קה 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 ■ הבסיס

חקלאית Agriculturalשנה year

וקבוצה ראשית קבוצה

משקל
בתשכ"ו
Weight in

תשיל
1969/70

תשל"א
1970/71

תשלב
1971/72

תשל"ג
1972/73

תשל''ד
1973/74Main group and group

1965/66

תפוקה מחירי 162.3218.4PRICE§136.5§1,000.0109.9124.7מדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 163.7237.7Field§135.3§256.7109.0117.6גידולי andgarden crops

שדה 165.3243.2Field§125.1102.9114.2129.3גידולי crops

אדמה ותפוחי 162.4235.4Vegetables§113.9112.1118.4139.2ירקות and potatoes

161.3213.8Miscellaneous§152.9§17.7132.6136.9שונות

חיים בעלי 765.7233.1Livestockproduce§139.4§455.1114.0127.0תוצרת

95.8106.6128.5146.4176.0233.4Meatבשר

125.6116.5128.0138.3163.0224.8Poultryעופות

בריכות 19.4109.2119.0131.4154.5216.5Pondדני ifsh

156.9238.7Milk§116.9115.1121.8131.4חל5

§91.9119.0133.6ביצים 146.7§174.2242.2Eggs

4.480.089.9102.3123.7197.5Honeyדבש

157.8258.9Miscellaneous§1.1147.4175.7170.6שונות

מטעים 162.2198.8Produce§135.9102.9114.6118.8תוצרת of fruit plantations

הדר 149.6159.1Citrus§152.3105.2138.6145.3פרי fruit

תשומה מחירי 1,000.0118.8133.3153.0174.8249.0PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעיס 342.5123.4143.2165.3190.5273.2Feedingמספוא stuff and seeds

והדברה דישון 72.9110.1118.3133.5153.0237.9Fertilizersחומרי and pesticides

ושמנים דלק חשמל, ,90.4103.4118.3137.1148.2246.7Waterמים, electricity, fuel and oils

חילוף וחלקי 45.9124.8149.6183.3203.2248.8Machineryמכונות and spare parts

אריזה וחומרי ציוד עבודת, ,54.5121.8139.4156.4181.4255.4Toolsבלי equipment and packing
materials

בנייה 16.1119.2127.9140.7180.9299.2Materialsחומרי for building and repair

חקלאי לשימוש 350.0119.1128.9146.2167.1227.8Servicesשירותים for agricultural use

עבודה שכר :268.2119.0129.1147.7169.5231.9Thereofמזה: wages

וביטוח 27.7114.7123.5139.3161.2212.0Taxesמסים and insurance
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Prices of output and input in citriculture הדרים בגידול ותשומת 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 citriculture, by main group

Base: 1965/66 = 100.0  תשכו ' 0w

Agricultural year חקלאית שנה

Main group תשלד
1973/74

!תשל"נ
1972/73

תשלב
1971/72

תשליא
1970/71

תשל
1969/70

משקל
בתשכ'ו
Weight

in
1965/66

ראשית קבוצה

תפוקה מחירי 149.6.159.1§1,000.0105.2138.6145.3מדד

ו

PRICE INDEX OF OUTPUT

6.138.8Shamouti.ל13§556.1101.8133.9124.7שמוטי

233.9.235.6Grapefruit§147.1141.5198.8257.2אשכוליות

102.0.119.4Valencia§164.251.1103.199.0ולנסיה

236.4.296.0Lemons§41.4177.5176.2204.5לימונים

§91.2131.7117.3147.2אחר 132.7.169.2Other

תשומה מחירי 1,000.0114,4125.3141.8159.8221.1PRICEמדד INDEX OF INPUT

5.5122.2184.4214.0228.3273.9Saplingsשתילים

והדברה זיבול דישון, .92.4107.2114.6131.9חומרי 152:6234.7Fertilizers, manure and pesticides

207.1Waterנ?13..133.5104.7122.5128.3מים

בנייה והומרי ציוד עבודה, ,32.6122.8137.7153.5180.7270.1Toolsכלי equipment and building
materials

עבודה 497.1118.0127.9145.9166.1226.9Wagesקכר

(ללא חקלאי לשימוש שירותים
ענודה) שבר

151.6111.9120.5. 142.1154.8. 199.9Services for agricultural use (exel
wages)

וביטוח 27.1123.6125.9134.6146.6188.4Taxesמסים and insurance

כלליות 60.2114.1126.6142.0165.1219.5Generalהוצאות expenses
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Prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחירי

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

Table x/14.  Price indices of input in hotels, by main group and group
Base: 1969 =I 00.0 < O'tarn

משקל
וקבוצה ראשית nsinpWeight

1969
1971197219731974Main group and group

הכללי 1,000.0121.2141.7192.0292.5THEהמדד GENERAL INDEX

עבודה 411.0123.1151.5236.5379.7Wagesשגר

מינהל 122.3158.6248.9441.8Administration■99.0עובדי workers

מטבח 91.0125.5154.2248.8340.5Cooksעובדי

שירותים '84.2.129.2159.2257.1433.3Servicesעובדי workers

89.9115.3140.6223.0357.6Waitersמלצרים

אחזקה 25.2125.9134.9168.5208.4Maintenanceעובדי workers

אחרים 21.7117.4142.5182.3343.9Otherעובדים workers

220.7120.1130.2155.5223.7Foodמזון

ודגים עופות ,94.0127.2113.6174.9242.7Beefבשר, poultry and ifsh

טריים ופירות 29.6113.6130.3161.7212.3Vegetablesירקות and fresh fruit

חלב 18.8110.5116.1120.2201.1Dairyמוצרי products

אחרים מגולת 59.8118.0129.6140.7215.9Otherמוצרי groceries

קלים 6.9109.5121.2145.6214.5Sotfמשקאות beverages

אלכוהוליים 11.6119.9132.5151.3206.1Alcoholicמשקאות beverages

אחרות 368.3119.7137.7164.3236.3Otherהוצאות expenses

למלון pns 15.1116.1130.8149.2220.4Laundryגביסה outside the hotel

ושיפוצים .22.9תיקונים 134.1159.2200.4296.3Repairs and renovations

שונים 23.0121.1135.9169.2270.3Miscellaneousחומרים mateirals

וכוי גז חשמל, ,44.0113.6134.5150.0263.1Waterמים, electricity, gas, etc.

ורשיונות 9.5111.7134.4151.71S8.5Taxesמסים and licenses '

. 26.9141.1165.8211.3322.7Insuranceביטוח ■

ניהול וצורכי דואר ,39.6115.2119.7145.2187.8Telephoneטלפון, mail and administration

6.2111.5127.1156.7238.5Advertizingפרסום

ושכירות) (פחת דיור 76.0שירותי 119.0139.1171.2232.8Housing services (depreciationand rent)

27.2139.4163.3179.4243.9Equipmentציוד

רגב 8.8127.4י :143.3167.7229.4Vehicles

מיטה בלי קישוט, 37.9113.5129.5160.1231.7Furnitureריהוט, decoration ,bedding and
אוכל וגלי crockeryי

וגו') (בידור 31.2116.5132.7157.5223שונות JMiscellaneous (entertainment, etc).
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Pirces of input in buses באוטובוסים תשומה מחיו*

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=100.0 הבסיס:

Weight
וקבוצה ראשית nsap1968/69

משקל
1971197219731974Main group and gorup

הכללי 202.3.299.9THE§1,000.0132.3161.2המדד GENERAL INDEX

ה י כי ע 350.0149.6185.9251.3347.3Wagesשנר
126.8152.8181.8246.4350.5Driversנהגים

כרטיסנים אדמיניסטרציה, 118.4147.2177.1256.0348.2Administrationעובדי workers
and ticketsellers

64.8153.9216.9267.9354.9Mechanicsמכונאים
שירותים 40.0139.7175.1201.3322.1Serviceעובדי workers

ושמנים 95.7128.1167.4204.3474.5Fuelדלק and Oils

6535.7Fuel^80.5132.5176.9219ילק
18.2108.3125.7136.4203.9Oilsשמנים

126.7122.0161.41903252.9Vehiclesרכב

ושיפוצי חילוף 197.7128.3146.7170J255.3Sparepartsחלקי and overhaul
ofאוטובוסים buses

ואבובים) לצמיגים (פרט חילוף 98.7145.5169.7188.8300.2Spareהלקי parts (excl. tubes
and tyres)

ואבובים 133.4196.6Tubes§72.1106.2113.0צמיגים and tyres
אוטובוסים 26.9124.5154.7199.2247.2Overhaulשיפוצי ofbuses

וכוי) זכוכית (עץ, 11.2121.3133.4158.9262.0Materialsחומרים {wood ,glass, etc.)

184.3225.7Equipment§5.1128.3162.0ציוד

ושכירות) (פחת דיור 86.9120.5138.4175.5254.1Housingשירותי services
{depreciation and rent)

משרדים 17.4117.1123.2145.5.185.1Maintenanceofאחזקת ofifces
והדפסות משרד 5.6U7.5127.0145.9180.8Stationaryצורכי and printing

. ודואר 11.8117.0121.4145.4187.1Telephoneטלפון and mail

מבנים 10.9121.8141.6166.2259.2Maintenanceofאחזקת buildings
ושיפוצים 5.5134.7163.1204.7305.4Repairsתיקונים and renovations

ומים 5.4108.9120.1127.7212.9Electricityחשמל and water

וביטוח רשיונות 75.1111.9128.4152.6182.1Taxes,licensesמסים, and insurance
17.6113.9142.6164.4מסים "199.2Taxes

.23.6101.2101.2101.2101רשיונות 2Licenses
33.9118.3139.9182,2229.5Insuranceביטוזז

וכוי) משפטיות הוצאות (י.ב.מ., 20.3109.9123.1130.5155.0Miscellaneousשונות U.B.M.,
judicial expenses, etc.)
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Interest on mortgages ומשכנתאות ריבית
צרכן סוג לבי המשכנתאות, ואחוז ממוצעים רי5>ת שערי  .16/* לוח

Table x/16.  Average interest rates and percentage of mortgages, by type
of consumer

197219731974

אחוזשעראחוזשערשער
Consumerהמשכנריביתהמשגנריביתהמשכנריביתצרכן

תאותממוצעתאותממוצעתאותממוצע
AveragePercentAveragePercentAveragePercent
interestmortginterestmortginterestmortg
rateagesrateagesrateages

 מכוונות 7.4377.57.6281.47.7484.9DIRECTEDמשכנתאות MORTGAGES 
הכל TOTALסך

מפונים, ותיקים, ,6.337.36.314.77.234.0Immigrantsעולים, veterans, slum clear
בשיכונים פרפלגיים ingנכים paraphlegics in housing pro

פיתוח jectsבאזורי in development areas

צעירים, זוגות 7.8742.97.7852.37.6061.9Immigrantsעולים, ,young couples, slum
פרפלגיים נכים ,clearingמפונים, paraphlegics in housing
באזורי שלא projectsבשיכונים not in development

areasפיתוח

עצמית השתכנות  6.8714.96.6813.56.768.8Immigrantsעולים buying lfats on their
own

עממי בשיכון 10.382.711.323.613.023.9Consumersמשתכנים of Popular Housing
שונים שיכון schemeובמפעלי and other schemes

בקיבוצים 5.477.26.394.95.744.6Consumersמשתכנים in qibbuzim and mo
shavimובמושבים

7.601.17.450.89.130.4Minoritiesמיעוטים
שונים מוטדות 9.631.410.371.612.441.4Workersעובדי of various institutions

 מכוונות בלתי 14.4320.215.6017.217.0713.7NONDIRECTEDמשכנתאות MORT
הכל GAGESסך  TOTAL

פרטיות בדירות 14.2914.615.6712.616.839.0Consumersמשתכנים of pirvate dwellings

פרטיות בדירות 14.815.615.424.617.514.7Consumersמשתכנים ofpirvate dwellings of
קבלנים 'contractorsמפיקדונות deposits

למשתכנים 11.282.313.001.414.061.4MORTAGESמשכנתאות TO OTHER
CONSUMERSאחרים

הכל O9.10100.0MORTGAGES.8.93100.09.07100משכנתאותסך  TOTAL

הריבית בשער השינוי 8108.0X109.7X110.0XIndexדד of change in averageinteres
המשכנתאות כלל של rateהממוצע of all mortgages
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חייט רמת "א. י פרק

ישירות המוטלים המסים הם ישירים מסים
וביטוח ביטחון היטל הכנסה, מס ההכנסה: על

לאומי.
תרומות כוללות אחרים בית למשקי העברות
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות
בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית

לארץ.

או המצרך של המלא המחיר היא הוצאה
המשפחה ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
במזומן שולם אם בין  המוכר עם שהוסכם או
לעיתים כולל המהיר 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 נמוך

למעשה. ההוצאה רק בחשבון
מן מוצרים משר 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
הטב 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

י. לצרכן 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 %82d 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 ה;דרזת
חולק המשפחה תקציב ושימושים. מקורות
כול השימושים ולשימושים. להכנסה בלוחות
אח בית למשקי והעברות ישירים מסים לים
אחד כל וחיסכון. לתצרוכת הוצאות רים,
עצמו בפני נחקר הנ"ל התקציב ממרכיבי
להלן (ראה שונות חקירה בשיטות ולעיתים

החקירה). שיטות

הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה הכוללת
זקופות הכנסות כלומר בעין; הכנסות בצירוף
וכן עצמית שבבעלות וברכב בדיור משימוש
העסק מן עצמאי ע"י שנמשכו המוצרים ערך
ממעבידו שכיר ע"י שנתקבלו או פרטי לשימוש

תשלום. ללא

.1970 ,1 מס' מחירים'/ של לסטטיסטיקה "ירחון ראה
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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 טיםטי

והסברים 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
10o/o הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה החל הכנסתן,
בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון ביותר

העליון. בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה

מקורזת
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. חדפטמיים תקבולים
כגון: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים

וכוי. בכסף,
הם אלה לאמובהקים. חדפעמיים תקבולים
המש רכוש את מגדילים שאינם התקבולים כל
פדיון כגון: הרכבו, את משנים רק אלא פחה,
העבו ממקום פיצויים תשלום ביטוח, פוליסת

וכוי. דה

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"פנקם 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
וחס המשפחה הכנסות על נתונים גם נתקבלו
הוותק המשפחה, (גודל תכונותיה ועל כונותיה,

וכד'). ההשכלה, בארץ,
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המזונות מאזן
כלליות הערות

המתכונת לפי נערך לישראל המזונות מאץ
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 נעשים לפיה
בשנה למעשה שנמצאה הממוצעת לוסייה
התיירים לכך, אי .המדינה! בתחום הנסקרת
נכ המאזן מתייחס שאליה בתקופה כארץ ששהו
הקבועים התושבים ואללו 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 ובו' לזרעים למספוא, כגון
מופיעים מהן שנוצרו המוצרים אם לתעשייה,
הפחת ניכוי ללא אבל מיוחדים, בסעיפים במאזן

ובישולו. האוכל הכנת תוך שנוצר

■ י ■ ■  מקורות.
החקלאי מהייצור המזון כמויות על נתונים
האוכל גודל הנסקרת, בשנה שנוצרו והתעשייתי
במוצרי החח 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 ון, מז
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 מקר הסקר. תקופת
כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה. פעמים
במשך הכנסותיו על ומעלה, שנה 14 מגיל פרט,
של בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים 12
לשנה שהנתונים מכאן הפוקד. של ביקורו פני
ראשית של להכנסה בממוצע מתייחסים 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 והטיבוד החקירה יחידת
שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

ומעלה.
דהיינו! צרכנים" כ"משפחת מוגדר בית משק
אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
כראש משותף. הוצאות תקציב להם ויש
האדם נחשב הבית משק ראש או המשפחה
המשפחה מתכונות חלק העובד. ביותר המבוגר
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

י 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 כ^יס! י שהיקפו וכד'),. המשפחה עדרות
לכל בנפרד יישוב צורת לכל וחושב משפחות

שנה. רבע
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מקורות
תוצ על מבוססים י"א/17 בלוח האומדנים
דיור תנאי על מיוחדת מחקירה שהתקבלו אות
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

ובדוים.
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 עחרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה כל

מטפלת. או עוזרתבית

בניקיימא מוצרים על בעלות
והסברים הגדרות

זו הגדרה בניקיימא. מוצרים על בעלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי את כוללת
עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותם
שייך אינו הוא אם אף קבוע, באופן לשימושם
בעלות למשל, כך בית. משק לאותו חוקית
פרטית מכונית גם כוללת פרטית מכונית על
הבית משק מבני לאחד חוקי באופן השייכת
בבעלותו נמצאת שאינה פרטית מכונית וגם
עומדת אלא הבית משק מבני אחד של החוקית
שכיר כגון: פרטיים' לצרכים הקבוע לשימושו
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל
הם י"א/24 ועד י"א/21 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 כ000'5

ומוסדות קיבוצים לאוכלוסיית פרט בארץ
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל

1972 חופשות סקר
בשנתון הופיעו '1972 חופשות מסקר נתונים

.296293 עמ' '197425

חישוב 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

הינם בלוחות הדיור צפיפות על הנתונים
שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים
המשפ לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי
ובדוים). מוסדות לקיבוצים, (פרט במדינה חות
פרק ראה  וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על
י"א/17 בלוח הנתונים ושכר. עבודה י"ב,
כנושא שצורף '1971 דיור תנאי מסקר נתקבלו

.1971 בינוארמרם האדם כח לסקר מיוחד

והפבריפ הגדרות
החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מםפר
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

וכד'. תרבות אולמי אוכל' חדרי
הדיור) (=צפיפות לחדר הנפשות מספר
הגרזת הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב
התפוסים החדרים הכל בסך בדירה כלל בדרך

הבית). (משק המשפחה בני ידי 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
.182 עמ' ,197021 בשנתון הופיעו הדיירים
בש הופיעו צעירים, זוגות סקר מתוך נתונים

.293 ,292 עמ' ,197223 נתון
המבוא. בסוף אחרים" "פרסומים ראה 1
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Survey of family expenditure 1968/69 1968/69 המשפחה הוצאות סקר

בני ביישובים יהודים שכירים למשפחת והוצאה הכנסה  י"א/1. לוח
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 size of family
Earners per family

6,6141121,,58211,480
3.93.83.93.9

1.31.41.5

At current pirces (11) (ל*י) 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

<nmePercentages
100100100100

39363127
12121413

8876
7898
12111010
11131418

9101316

2222

במדגם נ1שפהות
ממוצע משפתה גודל
למשפחה מ6רנסים

כוללת הכנסה
כוללת כספית הכנסה

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובידור תרנות חינוך, בריאות,

ושירותים סיגריות תתבורה,
ותרומות ארגון מסי

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הביו! ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ובירור תרבות חינוך, בריאות,

ושירותים סיגריות תחבורה,
ותרומות ארגון מסי

(ליי) 1969 אוגוסט  1968 ספטמבר במחירי
At September 1968 August 1969 pirces (IL.)

הכל סך  לתצרוכת 5546748361,017CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE
TOTAL

ופירוח) ירקות (כולל 196227250274Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
90109130128Housingדיור

הבית ומשק הדירה 47556460Dwellingהחזקת and household maintenance
לבית וציוד '3144ריהוט 6679Furniture and household equipment
והנעלה 505977100Clothingהלבשה and footwear

וביתר תרבות חינוך, ,17183Health)7293בריאות, ^100X10^1, culture and
entertainment

ושירותים סיגריות ,5674118176Transportationתתבורה, cigarettes and services
ותרומות ארנון 12121416Organizaitooמסי 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 עגמאיסך

לכוח
TotalשכירSelf.הסבורה

Employee
employed

Not in
labour
force

(אלפים) העירונית באוכלוסייה 614.2395.8103.2115.2Familiesמשפחות in urban population (thous.)
במדגס 2,4311,57640S449Familiesמשפחות in sample

ממוצע משפחה 3.73.94.02.5Averageגודל size of family
למשפחה 1.31.51.50.4Earnersמפרנסים per family

IL. ל"'
כוללת 1,005.81,093.21,256.8478.9TOTALהכנסה INCOME

:105.9110.3121.976.3Thereofמזה:זקופה imputed
ומחברות שכירה 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 25.627.228.517.7milkחלג and dairy products
126.2128.0149.099.8Housingדיור

הבית ומשק הדירה 56.259.762.139.1Dwellingהחזקת and household maintenance
ולמטבח לגילו, 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

ושעשועים 78.288.294.129.8Recreationבידור and entertainment
ושירותים סיגריות ,154.0J78.1164.062.3Transportationתחבורה/ 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  80.769.6221.111.8SAVINGחיסכץ TOTAL
חוזי :25.230.030.63.9Thereofמזה: contractual

ערך 21.823.324.314.7inבניירות securities
36.639.735.626.7inבנדלן real estate
37.53.7204.73.2businessעסקי

מובהקים חדפעמיים 28.325.352.217.2significantתקבולים nonrecurrent
receipts

מובהקים לא חדפעמיים 21.122.78.127.0otherתקבולים nonrecurrent receipts
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Survey of income of urban employees' families עירוניות שכירים משפחות הכנסות סקר

קבוצות לפי הכוללת/ הכספית והכנסתן עירוניות שכירים משפחות  י"א/ג. לוח
ברוטו שנתית הכנסה

Table xi/3.  Urban employees' families and their total money income, by
gross annual income groups

1974

משפחה מפרנסיםגודל אחוזאחוזמספר
הכנסה Grossההכנסותהמשפחותממוצעממוצעקנוצות annual

(ליי) ברוטו Averageשנתית sizeAverage numPercentage ofPercentage ofincome group (IL.)
of familyber of earnersfamiliesincome

(אלפים) הכל 466.8XXXFamiliestotalמשפחותסך (thousands)

הכל 3.91.5100.0100.0TOTALסך

3,999 2.91.01.90.2Upעד to 3,999
4,000 4,9993.21.00.50.14,000 4,999
5,000 5.9992.51.11.00.25,000 5,999
6,000 7,9992.71.13.00.96,000 7,999
8,000 9,9993.01.14.11.58,000 9,999
10,00012,4993.71.28.13.710,00012,499
12,50014,9994.01.29.45.312,50014,999
15,00019,9994.21.318.513.215,00019,999
20,00024,9994.01.414.313.120,00024,999
25,00029,9994.21.611.512.825,00029,999
30,00034,9994.11.88.310.930,00034.999
35,00039,9993.91.96.39.635,00039,999
40,00049,9994.02.06.611.840,00049,999

50,000+4.02.16.516.750,000+

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

1974

ראש של לימוד שנות

גודל
משפחה
ממוצע

Average
size of

מספר Yearsהכנסה of schooling of family head
משפחות
(אחוזים)
Families
)Per

מפרנסים
ממוצע
Average
number

הבל סך
Income
total ראש גיל

+0145891213המשפחה

Age of
family bead

centages)familyof
earners

.ILלי

הכל 100.03.91.4924,50016,60019,800סך 17,30025,10033,300TOTAL

14246.03.51.415,50010,20014,100 16,60016,20015,4001424

253427.93.71.423.30014,10016,300 12,20023,10030,1002534
354422.04.91.426,80017,30020,600 18,10028,10037,2003544

455423.24.31.627,20016,80023,200 19,20029,00040,5004554
556416.43.11.624,30017,40020,400 16,40027,30034,9005564
65 +4.52.31.420,20012,90015,400 15,90019,70030,70065+
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עירונית, שכיריט 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

1974

מספרגודל

U965196819691970197219731974משפחות
משפוזה

מפרנסים
רלמןןיע \iJ 111 \\\/

Families
)percen

ממוצע
Average
size of

Average
number

tages)familyof
earners .ILל''י

7,8009,60010,40011,80015,40017,50024,500100.03.91.5ALLכל
FAMILIESהמשפחות

Continent
of birth

לידה andיבשת period
ofimmiותקופת 
graעלייה tion

7,8009,60010,50011,90015,50017,60024,60097.43.9.6Jewishיהודים families
6,2007,7008,3009,70012,80014,30020,60036.34.8.5AsiaAfricaאסיתאפריקה

Immigratedעלו: :

1947 7,8009,4009,10011,00016,00016,40020,7002.94.2.4upעד to 1947
194819546,2007,9008,70010,00013,30015,10021,40020.04.8.519481954

, 19551960
1 1961 +

7,000 ■,

6,300 J
7,9009,50012,30013,90020,7005.65.0.619551960

J,JUU6,9008,30010,50012,40018,3007.85.21.51961 +

8,60010,90012,00013,20017,20019,30026,60042.73.11.5EuropeAmericaאירופה
Immigratedאמריקה :

1947 עד 10,40012,80013,10014,70019,60021,70030,60011.73.01.5upעלו: to 1947
194819547,90010,40011,10013,00016,80019,40024,50015.33.31.419481954

,19551960
1 1961 +

9,700 ן
8,700 i

12,20012,20015,30019,60025,6004.53.01.519551960 6,9009,50010,20015,20015,60023,00011.23.11.51961 +
ישראל 9,40011,40011,90013,60017,40021,70027,80018.43.71.5Israelילידי born

לאיהודים


7,0008,4008,10011,20014,90023,2002.66.61.5NonJews

Personsנפשות in
famiIנ8שפחה y

14,7005,7007,7007,8009,4009,90017,0005.61.01.01

26,9008,2009,10010,40014,40015,10020,80019.02.01.42
38,20010,10011,00012,40015,90018,30024.40021.43.01.53
48,80011,20012,10013,80017,50021,30028,30024.04.01.54
58,30010,10010,60012,70017,60019,30026,60013.95.01.55
67,0008,6009,60010,70013,60016,00025,9006.66.01.66
76,6008,3009,30011,10014,30014,90023,8003.37.01,77
85,6008,8009,2009,50013,00014,90023,3002.58.02.08
9+6,7008,6009,00010,70013,3001,660022,9003.710.31.99+

< Only Jewish employees' families. בלבד. יהודיות שכירים משפחות 1
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  >"א/6. לוח
ההכנסה מקור לפי

Table xi/6.  Average gross annual money income per urban employee's
family, by source of income

התכנסה 196819691970197219731974Sourceofמקור income

.ILלי

הכל 9,60010,40011,80015,40017,50024,500TOTALסך

Percentagesאחוזיפ

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שנירה 94.093.093.093.792.692.6Fromמ9בודה employed work

המשפחה ראש של :76.175.775.074.273.273.4Thereofמזה: of family head
המשפחה ראש אשת 10.710.011.011.911.512.5ofשל family head's wife

אתרים מפרנסים 7.27.37.37.67.96.7ofשל other earners

עצמאית 1.61.92.10.91.41.4Fromמעבודה selfemployed work

ודבידנדות ריבית 0.40.8מרנוש'
( 4.3

} 5.9
From property, interest and dividends

ומענקים תמיכות 4.0מפנסיות/
4.65.46.0From pensions, assistance and grants

(אחוזים) עשירון לפי עירונית, שכירים למשפחת ברוטו הכנסה  י"א/7. לוח

Table xi/7.  Gross income per urban employee's family, by decile ( percentages )

1974 1973 1972 1970 1969 1968

Average income (IL.)
Median income (IL.)

TOTAL

Lowest decile
Second decile
Third decile
Fourth decile
Fifth decile
Sixth decile
Seventh decile
Eighth decile
Ninth decile
Upper decile

Lorenz coefficient

9,60010,40011,80015,40017,50024,500
8,5009,20010,10013,30014,90021,100

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1.72.22.83.03.02.6
4.34.74.85.04.94.7
5.96.05.96.16.05.8
7.07.06.97.16.96.9
8.28.18.08.18.07.9
9.49.39.39.19.29.3
10.910.710.910.610.810.8
13.012.812.812.412.712.8
16.015.915.415.415.715.6
23.623.323.2§23.222.823.6

0.315 0.300 0.298 0.305 0.314 0.327

(ליי) ממוצעת הכנסה
(ליי) הציונית הכנסה

הכל סך
תחתון עשירון
שני עשירון

שלישי עשירון
רביעי עשירון
חמישי עשירון
שישי עשירון
שביעי עשירון
שמיני עשירון
תשיעי עשירון
עליון עשירון
לורנץ מקדם
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המזונות מאזן

ליום לגולגולת המזון ואבות קלוריות  י"א/8. לוח

קלוריות
Caloires

(גרם) Proteinחלבון (gram)
(גרם) שומן
Fat (gram)

(מיליגרט) סידן
Calcium
)milligram)

(מיליגרם) ברזל

הבל סך
Total

היים מבעלי מזה:
Thereof: from

animals

Iron
)milligram)

2,61083.932.273.985015.0תשי

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

2,86088.829.882.292616.0חשט"ו

2,87689.230.582.979615.7תשט"ז

2,84690.131.580.083717.1תשי'"ז

2,74786.733.683.588115.5תשי"ח

2,81185.933.285.782615.5תשי'ט

2,77285.134.086.788215.2תשך

2,80385.634.686.985915.1תשכ"א

2,84287.136.591.878815.3תשכיב

2,80485.237.793.277014.8תשכ"ג

2,83186.939.294.175215.2השכ''ד

2,81985.239.195.081515.0תשביה

2,84787.840.997.679415.2השכיו

882515.9.>!2,92389.141.49תשכ"ז

2,93489.041.7100.983115.8תשכיח

2,93589.943.3101.283316.1תשב"ט

2,98891.544.3104.372216.3תשל

יא 2,99792.845.3105.769216.2חשל

3,03094.646.7108.070116.4תשליב

110.773016.8§3,06395.648.1תשל''ג

3,05795.047.5110.774216.5תשל"ד
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Food balance sheet

Table xi/8.  Calories and nutrients per capita per day

(יחידות a ויטמין
בינלאומיות)
Vitamin A

)intern. units)

 bi (ויטמין תיאמין
מיליגרם)

Thiamin (Vit. ifl 
milligram)

ריבופלבין
(מיליגרם)
Ribolfavin
)milligram)

ניאצין
(מיליגרט)
Niacia

)milligram)

אסקורבית חומצה
 C (ויסמין
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

3,7741.801.7514.6149)959/60

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

4,1701.721.4317.71211973/74
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תשל"ד המזונות, מאזן  י"א/9. לוח
אחרת צוין לא אם טוגות,

לתעשייה
שלא ושימוש

ב8לאיייצור יבואיצואשינוי
הספקה
מצויה

בבי לתזונת
אדם* ProductionUiangExportsImportsAvailableForמצרך industry

in stockssupplyand not for
human con
sumption1

ומוצריהם דגנים
274,000+77,00058,000386,900525,90076,650חיטה

שועל משיבולת קווקר
פנינה גריסי

140
370

163303
370

נקי 10,00030,00020,000אורז
מקולפת 50200150+כוסמת

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה 152,400+50013,15013,600152,35019,953תפוחי

אדמה תפוחי 30810107001,008קמח
4קורנפלור 5,809+ 833651385,4993,006

ודבש סוכר
11סונר ,89S+18,55048,700189,200133,84819,120
+1,750דבש 3001291,321

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
יבשות מאבל 6,3801,1506,85014,3801,550קטניות

1503505שומשמין 1,0006,2485,7485

מקולפים 11,700+2,2005,8003004,000345בטנים

6,900+1,0005,90050חמניות
מקולפים 2,050+4501001,7503,250אגוזים

515,950990118,80026,000424,14019,600ירקות6

פירות
33,6505703,58030,6403,050בננות

הדר פרי
זהב 1,192,9001,142,29814,42265,02411,600תפוחי

395,500387,06012,52020,9603,100אשכוליות
36,50024,48931512,326300לימונים

אחר הדר 73,10037,8888235,2941,450פרי

ומלונים 122,00045043,90078,5505,795אבטיחים

למאכל 4,0003,300123207,608זיתים

+82,100ענבים 1,30198011,32591,14456,379

נשירים 165,15019,47320,0501,400165,9732,322פירות

שונים +31,750פירות 75012,1003,50022,4003,364

למאכל 285680965צימוקים

אחרים מיובשים 990990פירות
מיבוא ומשומדים

בשר
r וקפוא טרי too1,00026,30046,200^20,500בקר,

משקל 1 מבוגרות 1,3201201,200צאן

קרקס ן וגדיים 2,4002,400טלאים

(  אחר 7,8007,800בשר 

למאכל הניתנים וכוי פנים 4,0001,4002,2927,692חלקי

הנל החיים מבעלי
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Table xi/9.  Food balance sheet, 1973/74
Tons, unless otherwise stated

לגולגולת2 ,,yes7Per capita supplies2

(נטו) לשנהמזון i'pליום נרם
י* _ _

מספר
הקלוריות
ליום

Caloires per
day

ליום חלבון
(גרם)

ליום שומן
Commodity(גרם)

Food (net)Kg.
per year

orams
per day

Protein per
day (grams)

Fat per day
)grams)

1,06434.64.4CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
3349,966286.6 104.61,00333.54.3Wheat

3030.3 0.11Oats, lfakes
3700.3 0.11Pearl barley

20,00016.4 6.0591.10.1Rice, milled
1500 00Buckwheat, hulled

861.90.1POTATOES AND STARCHES
132,397108.5 39.6761.80.1Potatoes

1,00s0.8 0.330.1Potato lfour
2,4931.9 0.77Cornlfour

367__SUGAR AND HONEY
114,72894.0 34.3364Sugar
1,3211.1 0.43

Honey

1075.06.5PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
12,83010.4 3.8362.20.3Pulses, edible. dry
5,7434.7 1.7270.92.4Sesame seed
3,6553.0 1.1160.81.3Groundnuts, shelled
5,8504.7 1.7130.71.1Sunlfower
3,2502.7 1.0150.41.4Nuts, shelled

404,540331.2 120.9743.70.7VEGETABLES*
1591.92.1FRUIT

27,59022.5 8.2150.20.1Bananas
Citrus fruit

53,42443.8 16.0140.3Oranges
17,86014.5 5.340.1Grapefruit
12,0269.9 3.62Lemons
33,84427.7 10.190.20.1Other citrus fruit
72,75559.7 21.880.20.1Watermelons and sugar melons
7,6086.3 2.370.10.7Olives, edible

34.76528.5 10.4180.20.1Grapes
163,651134.0 48.9660.50.4Deciduous fruit
19,03615.6 5.7120.10.6Miscellaneous fruit
9650.8 0.32Raisins, edible
9900.8 0.32

Other dired and preserved fruit, imported

27722.320.1MEAT
46,20037.8 13.8825.66.4Beef ,fresh and frozen ן
1,2001.1 0.420.10.2Sheep and goats / Carcass
2,4001.9 0.720.20.1Lambs and kids j weight
7,8006.3 2.3230.62.3Other meat J
7,6926.3 2.391.00.5Offal and other edible parts of above

mentioned animals
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(המשך) תשל"ד המזונות, מאזן  *"א/9. לוח

אחרת צוין לא אם טונות,

לתעשייה
שלא ושימוש

נמלאי בניnpDonnשינוי לתזונת
אדם1המצויהיבואיצואייצור Productionמצרך

Change
ExportsImportsAvailableFor industry

in stockssupplyand not for
human con
sumption1

מנוקה) בלתי (מרוט 152,500+4,3005,230142,970עוף
מיבוא 04250656810^משומר

'83,947+1,9958121,28182,421ביצים 8,687

דגים
שלם) (משקל וקפואים 22,65022980022,079טריים

(פילה) +קפואים 8005,0204,220

ושונים +מלוחים 2906,0505,760

ומוצריו חלב
בקר 566,6710566,671324,086חלב
צאן 43,20143,20119,069חלב

ומלא) (רזה חלב +470אבקת 2,0004113,74012,1699,400
רזה רבה 8,407גבינה

8,407


שמנה רכה 21,9115521,856גבינה
מלוחה 1,2581,258גבינה
מותכת 1,6802001,480גבינה

ואחרות קשוח 10,419+9317547610,627450גבינות

11,6846011,624שמנת
19,60790018,707לבן

ויוגורט לבנייה 30,4971,02529,472אשל,

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 8שמני 85,500+7,35012,40020065,95027,650

32,20075031,450800מרגרינה
+4,002חמאה 2602584,2341,302

שונות
קקאו ואבקת 10,184+9506252258,834שוקולדה



+14,064ממתקים 3501,75088012,844

7,0728705506,752ריבות

שיעור חיטה, קמת 3 .3,345,000 הממוצעת; האוכלוסייה 2 ולזרעים חייט בעלי לתזונת בהן שתשתמשו וכמויות פחת גולל 1
ליצוא. שומשומין מוצרי לייצור ששימשה כמות כולל 5 ביניס. תוצרת לייצור ששימשה כמות כולל לא 4 אהוז. 77.9 המיצוי

המרגרינה. במפעלי שזוקקו שמנים כולל 8 דגירה. ביצי י ופופקורן. מתוק תירס לשימורים, אפונו! דלעת, כולל 6

living conditions 268



Table xi/9.  Food balance sheet, 1973/74 (cont.(

Tons, unless otherwise state4

Commodity

Per capita supplies* 2 לגולגולת הספק

ליום שומן
(גרם)

Fat per day
)grams)

ליום ju'?n
(גרס)

Protein per
day (grams)

מספר
הקלוריות
ליום

Calories per
day

ליום גרם
Grams
per day

לשנה קג
Kg.

per year

(נטו) מזון
Food (net)

Poultry (dressed not drawn)
Preserved, imported

EGGS

FISH
Fresh and frozen (round weight)
Frozen (ifllet)
Salted and miscellaneous

MILK AND MILK PRODUCTS
Cow's milk
Sheep and goat's milk
Milk dired (skim and whole)
Cheese, sotf, skim milk
Cheese, soft, whole milk
Cheese, salted
Cheese, processed
Hard cheese and other
Cream
Lehen
Eshel, lebenia and yogutr

OILS AAND FATS
Vegetable oils, reifned, edible
Margarine
Butter

MISCELLANEOUS
Chocolate and cocoa powder
Sweets
Jam

10.5
0.1

6.3

54.7
31.2
21.5
2.0

14.7
0.1

6.6

158

87

117.0
0.5

60.3

42.7
0.2

22.0

142,970
810

73,734

142.S0.3
22,0796.618.181.50.2
4,2201.33.630.6
5,7601.74.730.40.1

25016.113.4
242.58572.5198.61176.65.8
24,1327.219.7150.80.9
2,7690.82.280.80.1
8,4072.56.861.0

21,8566.517.8272.31.6
1,2580.4I.I30.20.2
1,4800.41.130.30.2
10,1773.08.2252.31.6
11,6243.59.6170.31.5
18,7075.615.3100.60.4
29.4728.824.1190.91.1

481
38,30011.431.2276
30,6509.225.2187
2,9320.92.518

910.42.1
8,8342.67.1350.42.1
12,8443.810.440

6,7522.05.516

' Including waste and quantities used for animal feed and seeds. 2 Average population 3,345,000. 3 Wheat lfour.
extraction rate  11.9',/. * Excluding quantity used for intermediate products. 5 Including quantity used for the
production of sesame products for export. 6 Including pumpkins, peas for canning, sweet corn and popcorn. 7 Eggs
for hatching. 8 Including oils reifned in margarine factoires.
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ליום לגולגולת קלוריות  י"א/10. לוח
Table xi/1O.  Calories per capita per day

Conimoתשלידתשליגתשליגי'.שליאתשילתשביהתשיךתשטיותשיי J1>. r 1949/501954/551959/601964/651969/701970/711971/721972/731973/74מצרך

הכל 2,6102,8602,7722,8192,9882,9973,0303,0633,057TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,3511,1571,0331,0671,0691,0691,0681,064Cerealsדגניפ and cereal
products

אדמה 989077727978787986Potatoesתפוחי and starches
ועמילנים
ודבש 184255311365376379378380367Sugarסוכר and honey

גרעיני ,62114859196104101107107Pulsesקטניות, oil seeds and
ואגוזים nutsשמן

656967657774777574Vegetablesירקות
(נולל 105102147166164161165156159Fruitסירות (including

ומלונים) watermelonsאבטיחים and
sugar melons)

9587143210264268284287277Meatבשר
615973868986848887Eggsביצים

4Fishנ5827181716151514דגים
ומוצריו 197229220201224224230244250Milkחלב and milk

products
ושומנים 343400406429452453466480481Oilsשמנים and fats

827768848486838591Miscellaneousשונות

Grams

ל>ום לגולגולת חלבון  >"א/11. לוח
Table xi/ 11 . Proetin per capita per day

גרמים

Commodityתשלידתשליגתשליבתשליאתשילהשניהתשיךתשטיותשיי 1949/501954/551959/601964/651969/701970/711971/721972/731973/74מצרך

הכל 83.988.885.185.291.592.894.695.695.0TOTALסך

:32.229.834.039.144.345.346.748.147.5Thereofמזה:מבעלי from animals
חיים

7.47.011.817.120.821.722.822.922.3Meatבשר
4.64.55.56.66.86.66.46.76.6Eggsביצים
7.14.03.03.02.72.82.72.72.5Fishדגיס

ומוצריו ■13.114.313.712.414.014.214.815.8חלב 16.1Milk and milk
products

ומוצריהם 41.445.539.734.534.634.634.834.734.6Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 2.22.11.71.61.81.81.81.81.9Potatoesתפוחי and starches
ועמילנים

גרעיני ,3.26.14.04.44.54.84.74.95.0Pulsesקטניות, oil seeds and
ואגוזים nutsשמן

2.93.13.53.03.73.73.83.73.7Vegetablesירקות
(כולל 1.81.82.12.32.32.32.42.01.9Fruitפירות (including
watermelonsאבטיחים and
sugarומלונים) melons)

ושומנים 0.1Oilsשמניט and fats
0.20.30.10.30.30.30.40.40.4Miscelianeousשונות
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ליום לגולגולת שומן  י"א/12. לוח
Table xi/12.  Fat per capita per day

Garms גרמים

Commodityתשלדתשליגתשלבתשליאתשלתשביהחשךתשטיותשיי 1949/501954/551959/601964/651969/701970/711971/721972/731973/74מצרך

הכל 73.982.286.795.0104.3105.7108.0110.7110.7TOTALסר
ו

ומוצריהם 5.45.74.84.34.44.44.44.44.4Cerealsוגנים and cereal
products

אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי ajDd starches
ועמילנים

גרעיני ,2.95.75.05.15.56.35.96.26.5Pulsesקטניות/ oil seeds and
ואגוזים שמן

ירקות
(כולל פירווו

0.20.40.40.40.70.70.70.70.7
nuU

Vegetables
" 1.11.01.42.12.02.12.22.12.1Fruit (including

watermelonsאבטיחים and
sugarומלונים) melons)

6.96.210.315.019.319.420.721.020.1Meatבשר

4.44.35.26.26.46.26.16.36.3Eggsביצים

3.30.90.60.40.40.40.40.30.3Fishרגיט

ומוצריו 9.311.611.810.912.212.512.513.113.4Milkוולג and milk
products

ושומנים 39.045.446.348.951.551.653.154.554.7Oilsשמנים and fats

1.30.90.81.61.82.01.92.02.1Miscellaneousשונות

ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  י"א/13. לוח
Table xi/13.  Vitamins and minerals per capita per day

1973/74 ; trvn
Milligrams, if not otherwise stated אחרת צוין לא אם מיליגרמים,

a חומצהויטמין
(יחידות
בינ

לאומיות)
תיאמין
(ויטמין
(BI

Thiamin
)Vit.BI)

ריבופ
ניאציןלבין

אסקור
בית

Commodityברזלסידן(ויטמין .Vitמצרך A
)inter
national

Ribolfa
vin

Niacin(C
Ascorbic
acid

CalciumIron

units)(Vit. C)

הכל 4,1701.721.4317.712174216.5TOTALסך

ומוצריהם 0.930.205.2717.0Cerealsדגנים and cereal products
ועמילנים אדמה 0.090.031.3980.7Potatoesתפוחי and starches

שמן גרעיני / ,180.140.041.0741.5Pulsesקטניות oil seeds and nuts
ואגוזים
1,5010.160.131.466581.8Vegetablesירקות

(בולל 7440.140.110.844511.2Fruitפירות (including watermelons
ומלונים) andאבטיחים sugar melons)

3420.110.177.1142.2Meatבשר

5370.050.160.1271.3Eggsביצים

10.010.010.440.1Fishדנים

ומוצריו 5290.090.570.324260.4Milkחלב and milk products
ושומנים 496Oilsשמנים and fats

2שוגות


0.010.190.3Miscellaneous
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Housing דיור

לחדר נפשות מספר לפי יהודיות1 משפחות  י"א/14. לוח
Table xi/14.  Jewish families x, by number of presorts per room

Averagesממוצעים

הבל לחדרTotalסך Personsנפשות per room

אלפים
Thousands

אהוזים
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
1974746.7100.022.828.314.513.99.36.03.71.5

J Exlc. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוציט 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

1974
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

הכל סך
Total

במשפחה נפשות
Persons in family

Thousandsאלפים

total הכל 746.7169.8211.5108.4103.869.444.527.711.1סך
1 186.762.523.7.(0.1)
2175.087.776.410.9
3138.015.379.738.8.4.2
4147.83.527.384.930.2(1.8)
593.1(0.6)4.120.349.817.3(1.0)
644.3(0.2)(0.3)(1.6)8.624.29.0(0.4)
7+61.8.(1.6)6.64.114.57.87.8

Percentagesאחוזים

total הכל .100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100סד 0100.0
1 111.636.811.2(0.9)
223.451.636.115.7

318.59.037.737.415.2
419.82.112.978.343.5(16.2)
512.5(0.4)1.918.748.038.9(9.0)
65.9(0.1)(0.1)(1.5)8.334.932.5(3.6)
7+8.3(1.5)6.45.961.152.370.3

* Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו 1

living conditions 272



של עלייה ותקופת לידה יבשת לחדר, נפשות מספר לפי משפחות*, י"א/16. לוח
המשפחה ראש

Table xi/16.  Families 2, by number of persons per room, continent of birth and
peirod of immigration of head of family

Avearges ממוצעים

Continent of
birth and
period of
immigration

Persons per room לחדר נפשות

4.00+ 3.00
3.99

2.01
2.99 2.00 1.50

1.99
1.01
1.49 1.00 1.00

Total הכל סך

אחוזים
Percen
tages

אלפים
Thou
sands

לידה יבשת
עלייה ותקופת

6.75.62.9TOTAL
Jews

5.23.5(2.2)[srael born 
total

Father born:
(5.5)(4.0)(3.7)Israel
(11.8)(7.1)(4.1)AsiaAfrica
(1.9)(1.6)(0.5)Europe

America

13.712.56.4AsiaAfrica
Total

Immigrated :

13.412.86.7up to 1960
15.311.2(4.6)1961 +
1.91.1(0.6)Europe

America 
total

Immigrated :

2.01.1(0.6)up to 1960
(1.3)(1.3)(0.5)1961 +
14.519.827.8Non Jews

12.5

10.3

(11.5)
15.1
7.3

17.1

17.5
14.5

9.7

9.9
(8.2)
14.0

1969

14.5 12.7

16.2 17.6

16.1 15.4
21.6 (11.1)
13.6 21.9

16.3

16.7
14.2

12.8

8.5

8.5
(8.1)

14.4

12.6 15.0
14.3 10.0
7.7 (2.9)

28.1

29.2

27.6
21.5
33.7

17.6

17.2
19.5

35.6

34.7
43.5
10.7

16.9

15.8

16.2
(7.7)
19.4

7.9

7.1
12.6

23.9

24.2
20.9
(2.6)

640.8100.0

90.7100.0

22.0100.0
22.4100.0
46.3100.0

234.1100.0

199.3100.0
34.8100.0

316.0100.0

282.3100.0
33.7100.0
64.6100.0

הכל סך
יהודים

 ישראל ילידי
הכל סך
יליד: אב
ישראל

אסיהאפריקה
אירופה

אמריקה
אסיהאפריקה

הכל סך
עלו:

1960 עד
1961 +

אירופה
 אמריקה

הכל סך
עלו:

1960 עד
1961+
לאיהודים

1974

הכל 747.1100.022.828.314.613.99.35.93.71.5TOTALסך
Jewsיהודים

 ישראל Israel(1.1)126.4100.018.329.920.415.18.63.82.8ילידי born 
הכל totalסך
יליד: Fatherהאב born:

Israel(1.2)(3.3)(4.6)24.1100.019.927.019.114.910.0ישראל
S100.010.922.415.119.414.88.6(5.6)(3.3)AsiaAfrica.30אסיהאפריקה

Europe(0.1)(1.4)(1.5)71.8100.020.934.023.213.45.4אירופה
Americaאמריקה

268.3100.010.918.412.519.014.813.08.13.3AsiaAfricaאסיהאפריקה 
הכל Totalסך
Immigratedעלי: :

1960 214.2100.09.818.312.619.215.313.08.53.3upעד to 1960
1961196433.0100.012.217.311.918.513.413.78.5(4.6)19611964
1965 +21.1100.019.921.812.817.5(11.4)(11.4)(3.8)(1.4)1965+

Europe(0.2)(0.7)351.3100.033.435.414.09.65.41.3אירופה
 Americaאמריקמ 

הכל totalסך
Immigratedעלו: :

1960 up(0.2)(0.8)275.7100.033.734.514.09.85.61.3עד to 1960
1961196429.9100.027.841.514.09.0(6.0)(1.3)(0.3)19611964
1965 +45.7100.035.636.713.68.8(3.5)(1.1)(0.4)(0.2)1965+
74.2100.04.210.44.18.813.614.119.925.0NonJewsלאיהודים

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות קיבוצים, בולל אינו 1
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בעלות וצורת בדירה שירותים יישונ, 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

ee>wniiorיישובים

הבל סך
Total

ירושלים
Jerusa
lem

חיפה
Haifa

Other townsכפריים
Rural
loca חדשותוותיקות

VeteranNewlities

המשפחות 749.667.7126.967.2236.5178.972.3ALLכל FAMILIES

שירותים Typeסוג of 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 showers only
בעלות Typeצורת 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 י יהודיות משפחות  י"א/18. לוח
המשפחה ראש של עלייה ותקופת

Table xi/18.  Jewish families 1 employing domestic help, by continent of
birth and period of immigration of family head

Averages ממוצעים

196919701971197219732197421974Continent of birth and
ותקופת לידה יבשת .

המשפחה ראש של עלייה
immigration peirod of

household head
3 Pecrentages'אחוזים

אלפים
Thousands

הכל 12.712.512.812.413.212.593.6TOTALסך

לידה Continenיבשת t 0 f birth
20.019.720.419.120.921.827.6Israelישראל

ישראל יליד 15.521.15.1Father(14.6)17.015.318.0אב born in Israel
אסיהאפריקה יליד Father(1.7)(5.6)(5.1)(5.6)(7.4)(6.4)(6.4)אב born in AsiaAfrica

אירופהאמריקה יליד 27.026.426.025.427.929.020.8Fatherאב born inEuropeAmerica
2.82.52.92.93.43.69.6AsiaAfricaאסיהאפריקה

17.517.517.417.417.816.056.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

עלייה Periodתקופת of immigration
1947 עד 22.020.722.621.922.721.631.3Immigratedעלו: up to 1947
194819547.88.28.38.08.97.921.419471954
195519605.56.07.0(6.2)6.46.74.919551960

1961 +5.44.74.46.56.86.78.71961+

1 .Excl. institutions. 2 Excl. qibbuzim. 3 Percent
families employing domestic help of all families in the respective
group.

אחוז 3 קיבוצים כולל לא ,2 . מוסדות. כולל לא 1

המשפחות כלל מתוך בית עוזרת המעסיקות המשפחות
. י ; המתאימה. בקבוצה

living conditions 274



Ownership of durable goods קיימא בני מוצרים על בעלות

יישוב, צורת לפי בגיקיימא, מוצרים שברשותן י משפחות  י"א/19. לוח
אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

Table xi/19.  Families 1 possessing durable goods, by type of locality, family
head's employment status and population group

המשפחות המשפחהיישובצורתכל אש
All familiesType of localityamily heat

העבודה לכוח שייךשייך מקןפזזותאינו

Inמוצר labour forceלאיהודיותלכוח
ם0א ComniodityPeriodהעבודהכפריתעירוניתאחוזיםאלפים

ThousandsPerUrbanRuralעצמאיNot inJewish
centagesשכירSelflabourfamilies

EmployeeEmployedforce

המשפחות מכלל amiliestאחוז of allPercentage ou
לבישול גז 195816835.039.314.134.143.318.7מכשיר

196030659.364.036.162.861.531.2ולאפייה
Gas range for196552785.589.260.487.093.260.130.9

cooking and baking197061585.886.678.788.187.974.860.7
197358272.97Z977.472.472.175.371.8
197450762.061.071.061.057.969.564.6

חשמלי 196926137.238.829.839.240.623.815.9מכשיר

ולאפייה 197024734.535.029.737.434.723.214.3לבישול

Electirc range for197320626.727.523.428.627.219.619.9

cooking and baking197419824.124.520.125.724.018.817.0

גז משולבת (0.4)5.16.03.3(3.0)1970365.05.2מערכת

ולאפייה לבישול (3.2)23.825.611.0(11.0)197316821.823.4וושמל
Combined gas197427133.034.716.935.339.718.4(2.4)

electirc system for
cooking and baking

חשמלי 195816434.038.413.032.343.022.4מקרר
Electric refrigerator196024246.851.722.447.252.630.2

196547977.680.246.378.484.559.08.2

197063888.992.556.690.790.081.126.8
197371492.496.563.193.392.888.542.3
197477194.296.967.595.094.790.653.8

(5.2)9.011.3(4.0)1962539.210.1מערבל

Mixer196510917.719.18.417.024.18.2
197019927.728.421.727.736.816.8
1973§26534.436.422.136.939.719.8(2.5)
197430136.838.421.139.045.620.2(2.2)

כביסה wds1958449.19.85.79.410.1(3.7)

Washing ..(5.0)€19608215.816.313.417.017.3םע301ם1

196517628.528.626.928.637.19.7(2.4)
197030742.843.139.947.150.317.711.8
197342655.257.342.661.164.624.717.8
197450161.162.448.467.170.130.727.8

אבק (4.1)1963528.79.64.08.212.0שואב
Vacuum cleaner19658513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)

197014720.5'21.114.420.127.114.1
197318724.225.8(13.3)24.630.615.6(2.1)
197421426.127.314.426.833.516.3(1.7)

תפירה 196926337.639.127.238.144.425.516.8מכונת
Sewing machine197027037.737.837.337.845.428.121.5

197329237.838.831.038.742.229.820.0
197432739.940.633.841.147.328.624.3
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יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן י משפחות  י"א/19. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

Table xi/19.  Families 2 possessing durable goods, by type of locality, family
head's employment status and population group ( cont. )

המשפחות המשפחהיישובצורתכל ראש
miliesAll faType of locality:amily heac1:מזה

העבודה לכוח שייךשייך משפחותאינו
תקופהמוצר

אלפים
In labour force1לכוח j 1* 1jh rv■*

Thereof: CommodityPeirodהעבודהאחוזים
ThousandsPerעצמאיכפריתעירוניתNot wNon

centagesUrbanRuralשביר
Employee

Self
Employed

labour
force

Jewish
families

families המשפחות מכלל tאחוז of alltag e o uPerce n
Telephone 196921731.033.932.3טלפון 10.734.320.9(3.4)

197024934.837.035.1 14.240.726.4(3.4)
197334244.347.944.4 17.851.436.0(4.9)
197439248.050.647.8 22.758.338.67.0

אויר 1970334.64.64.4מזגן (4.4)6.4(3.2)
Air conditioner1973648.37.66.9 15.714.76.2(9.5)

1974799.79.68.4 9.215.87.97.7

טלוויזיה 1965142.42.72.14.02.4מקלט
TV set197035649.751.553.6 33.259.323.314.3

197357974.477.678.0 52.880.854.935.3
197465279.781.583.4 61.686.959.546.2

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
197320426.427.929.4 נ 7.530.711.3(3.6)
197422727.728.930.1 15.533.713.3(4.6)

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)
197314618.919.821.3 (13.8)23.16.2(5.5)
197417821.622.524.1 12.526.67.57.6

(כולל 195938476.279.978.9רדיו 58.081.846.738.1
196040778.782.782.2טרנזיסטור) 69.182.746.736.4
Radio (Incl.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
197365284.485.086.0 88.087.375.571.8
197471186.987.488.5 82.889.378.969.9

Camera 196917424.826.628.1מצלמה 13.727.08.0
197019226.827.529.5 21.032.010.8
197324832.134.135.6 19.038.912.7(3.9)
197428434.536.238.4 18.741.414.0(5.2)

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)
197316922.123.324.2 15.430.16.3(6.1)
197421326.126.728.6 19.735.38.111.5

מסחרית 1968172.42.21.2מכונית 4.27.6_1.7
Commercial1970365.04.73.0 (7.9)15.0(3.0)

vehicle1973354.64.53.3 (6.8)12.66.0(2.8)
1974445.35.23.4 6.716.5(1.0)(4.2)

' Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן יהודיות1 משפחות  י"א/20. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

Table xi/20.  Jewish families J posessing durable goods, by continent of
birth and period of immigration of family head (percentages)

אסיהאפריקה אמריקהאירופהילידיילידי
Bornילידיכל in AsiaAfricsBorn inEuropeAmerica

מוצר
Commodity

raripn
period

המשפחות
All

ישראל
IsraelבלImmigrated Immigratedעלוכלעלן

familiesbornעדהמשפחותמאזעדהמשפחות
AllUp toSinceAllUp toSince
miliesfa19471948families19471948

המשפחות מכלל nriKfamiliest of allPercentage 0u

לבישול גז 195838.251.314.031.010.248.960.937.0מכשיר
196064.575.943.065.038.475.382.369.0ולאפיית

Gas range for coo196590.195.885.089.684.492.493.991.3
king and baking197088.588.089.488.289.487.986.389.0

197373.063.277.977.178.072.473.871.7
197461.756.366.2.68.166.060.162.259.2

חשמלי 196939.442.140.237.040.737.944.433.5מכשיר
ולאפיית 197036.637.238.236.438.535.243.129.8לבישול

Electric range for197327.424.030.635.630.126.032.222.7
cooking and baking197424.923.726.427.926.124.230.920.9
MKbwaKrtva19705.58.34.14.14.15.64.16.6
ולאפייה לבישול 18.624.322.225.4(18.2)197323.834.518.6חשמל
Combinedgaselectric197436.242.531.927.632.437.333.239.2
system for cooking

and baking

חשמלי 195837.144.08.221.853.251.468.234.7מקרר
Electric refrigerator196051.164.917.336.713.368.682.856.1

196583.689.466.984.664.493.496.491.4
197095.596.792.595.892.097.396.997.6
197397.698.595.696.795.598.998.898.9
197498.398.697.397.997.398.999.398.9

Mixer 13.422.46.1(1.4)(8.0)(2.3)8196210.016.9ערבל
196519.235.94.9(1X1)3.925.236.817.0
197030.545.514.423.113.237.743.933.4
197337.753.722.633.321.444.255.038.5
197440.354.626.835.126.045.555.041.0

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
197359.173.862.659.462.951.353.450.1
197464.575.369.265.369.557.158.456.5

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
197326.529.68.7(15.5)8.039.548.834.6
197428.531.212.117.611.540.249.5:35.7

תפירה 196939.739.634.445.832.843.751.238.7מכונת
Sewing machine197039.441.733.445.531.643.251.3.37.6

197339.636.235.148.033.744.456.9.37.8
197441.542.337.649.036.244.354.239.4
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן יהודיותנ משפחות  י"א/20. לוח
(המשך) (אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

Table xi/20.  Jewish families 1 possessing durable goods, by continent of
birth and period of immigration of family head (percentages) tcont.)

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידיילידי
Bornילידיכל in AsiaAfricaBorn inEuropeAmeirca

מוצר
Commodityperiod

המשפחות
All

ישראל
IsraelגלImmigrated Immigratedכלעלן עלו

familiesbornנלאועדהמשפחותמאזעדהמשפחות
AllUp toSinceAllUp toSince

families19471948families19471948

המשפחות מכלל ofאחוז all familiesPercentage out
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
197348.426.3 59.944.162.1 24.479.452.9
197452.231.3 65.148.263.6 29.580.355.3

אויר 19705.01.9מזגן 3.92.57.6 1.810.16.0
Air conditioner19738.2' 1.7 13.111.716.79.1

19749.93.4 12.4(5.7)13.9 3.219.810.9
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
197378.574.7 77.276.782.0 74.584.880.4
197483.181.4 83.281.384.4 81.486.383.5

/wee .195912.88.9 17.3(11.8)14.5 8.419.010.7
Gramophone196015.1, .9.5 22.8(9.5)17.2 9.420.514.2

196524.1. 19.5 29.518.926.0 19.632.521.4
197026.716.4 36.619.831.1 15.932.230.4
197328.815.2 45.1(14.7)33.9 15.339.131.2
197430.117.3 44.619.834.8 17.137.833.1

(1.7)19633.5רשמקול 6.8(3.0)4.0 (1.5)5.13.4
Tape recorder19657.2. 4.2 10.3(6.9)8.6 3.89.18.3

197013.09.5 19.5(16.1)13.5 8.615.112.4
197320.313.0 27.2(17.1)23.8 12.526.022.6
197423.017.8 29.819.724.5 17.625.224.3

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 96.194.094.2 86.196.892.3

196989.787.4 96.185.693.1 87.793.393.0
197091.487.7 91:786.194.0 87.993.894.2
197385.777.6 89.084.991.0 76.895.188.9
197488.782.1 91.189.192.8 81.495.891.3

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
197335.118.5 56.019.741.1 18.443.939.6
197437.523.5 56.430.041.7 22.744.040.5

פרטית 2.56.19.83.3§19624.4מכונית
Pirvate car19658.2(1.8) .20.69.9 (1.3)14.96.3

197016.7. 7.8 29.807.5)19.0 6.424.315.4■
197323.812.8 39.9(16.6)§27.0 12.432.224.2
197427.615.2 .44.318.631.2 14.936.028.8

מסחרית 19682.51.9מכונית 3.43.62.6 1.73.42.2

Commercial vehicle19705.23.6 (7.8)5.6 3.55.8.S5
19734.84.4 (6.4)(6.9)4.6 4.1(5.6)4.0
19745.56.0 7.0(8.3)4.5 5.75.83.8

. Excluding qibbuiim and institutions. _ ומוסדות. קיבוציט כרלל אינו 1
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המשפחה ראש גיל לפי קיימא, בגי מוצרים שברשותן משפחות  י"א/21. לוח
Table xi/21 . Families possessing durable goods, by age of family head

1974

'Percentagesאחוזיס!

מוצר
הבל סך
Total

Upto^
24

253435444554556465+Co mmodity

(אחוזים) 515.9Families!1005.223.119.220.116משפחות (percentages)
ולאפייה לבישול גז 62.064.754.957.060.867:173.8Gasמכשיר range for cookingand baking

חשמלי 24.217.320.725.826.728.521.7Electricמכשיר range for cooking and
ולאפיית bakingלבישול
גז משולבת 33.026.941.340.236.527,015.9Combinedמערכת gaselectric system for

ולאפייה לבישול cookingתשמל and baking
חשמלי 95.692.7Blectirc'94.286.792.994.796.9מקרר refirgerator

36.817.740.844.243.335.321.2Mixerמערבל
כביסה 28.0Washing'61.143.772.177.869.453.2מכונת machine
אבק 26.19.618.730,1.36.432.118.1Vacuumשואב cleaner

תפירה 39.924.228.544.852.646.033.4מכונת .Sewing machine
48.026.040.949.158.3541544.4Telephoneטלפון

אויר 013.09.5Air!7.19.112(3.6)9.7מזגן conditioner
טלוויזיה 79.760.879.787.588.880.963.5Televisionמקלט set

27.721.431.531.636.325:910.4Gramophoneפטיפון
817.34.6Tape!21.617.923.128.630רשמקול recorder

טרנזיסטור) (בולל '86.9771585.287.7רדיו '91.089:284.1Radio (incl. transistor)
34.525.842.544.2מצלמה '42.328.3 '10.4Camera

פרטית T6.5Private.20.111.635.033.432.420מכונית car
מסחרית Commercial(1.0)5.36.88.06.04.3מכונית vehicle

' TablesXI/21XI/24  see introduction. מבוא. ראה  יא/24 עד ייא/21 לוחות 1

במשפחה הנפשות מספר לפי קיינ*א, בני מוצרים שברשותן משפחות י"א/22. לוח
Table xi/22.  Families possessing durable goods, by number of persons per family

1974

אחוזים
!

Percentages

מוצר
הכל סך
Total! 1. 23. 456+Commodity

(אוזוזים) 16011.021.617.919.012:018.5Familiesמשפחות (percentages)
ולאפייה לבישול גז 62.071.468.1,55.2.51:957.2.69.4Gasמכשיר range for cooking and baking

לבישול חשמלי 24.217.122.5מכשיר . .22.4.24.9 .28.528.1Electric range for cooking and 

bakingולאפייה
גזחשמל משולבת 33.19.627.9v42.2מערכת ■47.440.4 .24.1 ■.Combined gaselectric systemfor

ולאפייה cookingלבישול and baking
 חשמלי 94.189.196.096.3'מקרר .97.696:2 ■87.7 ■Electirc refirgerator

36.814.7מערבל .32.543.853.447.623.4Mixer
כביסה 61.114.041.7מכונת ■65.481.484.4 ■ ■70.0Washing machine '
אבק 26.212.9שואב .28.232.4 .37.730.011.1 .Vacuum cleaner :

תפירה 40.022.338.138.343.4.50.043.7מכינת .■Sewing machine
'.48.040.752.0.51.0.60.053.7,טלפון ■28.5 'Telephone

■ אויר 9.78.911.810.611.69.05.2Airמזגן conditioner
טלוויזיה 79.9■90.088.9.■79.746.078.084.2מקלט ■:Television set

27.713.221.5פטיפון .33.543.334:5 .17.0 .Gramophone
21.77.912.926.0:32.8רשמקול .30.7. .18.1 ,Tape recorder

טרנזיסטור) (כולל 86.979.789.389.390.188.7.181.6Radioרדיו (incl. transistor)
34.712.025.044.1.55.1מצלמה ■46.17;21.0Camera

פרטית 26.17.517.434.242.536.0מכונית .15.5Pirvate car
מסחריוו 3.25:17.5.8:46.5Commercial(0.6)5.3מכוניה vehicle
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הלימוד שנות לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות  י"א/23. לוח
המשפחה ראש של

Table xi/23.  Families possessing durable goods, by years of schooling of
family head

1974Percentagesאחוזים

מוצר
הכלג 0ך
Total'0145891213 +Commodity

(אחוזים) 1009.07.730.334.019.0Fami'.issמשפחות (percentages)
ולאפיית לבישול גז 62.071.173.566.056.456.0Gasמכשיר range for cooking and baking

לבישול חשמלי 24.115.720.725.525.624.4Electricמכשיר range for cooking and baking
ולאפיית

גזחשמל משולבת n\sn33.014.215.529.440.342.5Combined gaselectric system for cooking
ולאפיית andלבישול baking

חשמלי 94.282.083.893.298.198.7Electricמקרר refrigerator
36.86.29.326.347.061.7Mixerמערבל

כביסה 61.135.638.559.468.572.0Washingמכונת machine
אבק 6.417.134.146.3Vacuum(1.5)26.1שואב cleaner

תפירה 39.920.031.441.144.342.7Sewingמכונת machine
48.011.617.237.860.872.2Telephoneטלפון

אויר 6.012.117.6Air(4.1)(1.5)9.7מזגן conditioner
טלוויזיה 79.753.563.981.387.482.4Televisionמקלט set

27.76.48.315.933.854.2Gramophoneפטיפון
21.65.88.115.425.537.6Tapeרשמקול recorder

טרנזיסטור) (כולל 86.968.278.585.891.094.0Radioרדיו (incl. transistor)
34.56.07.820.845.362.7Cameraמצלמה .

פרטית 6.014.133.052.9Pirvate(3.4)26.1מכונית car
מסחרית 7.46.43.0Commercial(2.8)(1.4)5.3מכונית vehicle

JIncl. families withthe yearsof schoolingof family head not known. ידועה. לא המשפחה ראש השכלת רמת עם משפחות כולל 1

יישוב צורת לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות  י"א/24. לוח
Table xi/24.  Families possessing durable goods, by type of locality

Percentages 1974 אחוזים

Commodity

אחרים עירוניים ויישובים ערים
ocalitiesurban 1DtheiTowns andיישובים

,ox;כפריים
Ito_nRural

הכל localiאחרחיפהnסך
Total

1h>n

jg
HaifaOtherties

הכל סך
Total מוצר

Families (percentages)
Gas range for cooking and baking
Electric range for cooking and
baking

Combined gaselectric system for
cooking and baking

Electric refrigerator
Mixer
Washing machine
Vacuum cleaner
Sewing machine
Telephone
Air conditioner
Television set
Gramophone
Tape recorder
Radio (incl. transistor)
Camera
Pirvate car
Commeircal vehicle

(אחוזים) משפתות
ולאפיית לבישול גז מכשיר

לבישול חשמלי מכשיר
ולאפיית

גזחשמל משולבת מערבת
ולאפיית לבישול

חשמלי מקרר
מערבל

כביסה מכונת
אבק שואב

תפירה מכונת
טלפון

אויר מזגן
טלוויזיה מקלט

פטיפון
רשמקול

טרנזיסטור) (כולל רדיו
מצלמה

פרטית מכונית
מסחרית מכונית
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ר 3 ש 1 עבודה י"ב. פרק

עובדים הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
הקובע השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו
מזג שביתה' מילואים' חופשה' מחלה' לרגל
זמנית עבודה הפסקת או מתאים לא 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 וכוי.
כבלתי נחשבים אחרת, עבודה חיפשו

מועסקים.
תת משתי מורכבת זו קבוצה '1966 עד

קבוצות;
בארץ פעם אי שעבדו אלה 
בארץ. עבדו שטרם אלה 

מועסקים: הבלתי של הסיווג שונה ב1967
האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה 

בארץ.
האח החודשים ב12 עבדו שלא אלה 

בארץ. רונים

האנ הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"מו היו שלא ומעלה)' שנה 14 (מגיל שים
הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי או עסקים'/
בלתי תלמידים' בית' עקרות נכללו זו בקבוצה
מרנטה מפנסיה' החיים אנשים לעבודה, מסוגלים
בשבוע אחת שעה אפילו עבדו שלא וכו''
בשירות חיילים זו בקבוצה נכללו כן הקובע.
ע"י זו קבוצה יוצגה 1966 סוף >עד סדיר
עליה הנתונים ב1967 החל קבועה. כרטסת
השאלונים באמצעות חקירה ע"י מתקבלים

בשדה).

הכלכלי בענף נכלל מועסק כל כלכלי. ענף
עבד בו המוסד, או המפעל משתייך שאליו
בהת סווגו בקבוצים המועסקים הקובע. בשבוע

פעילותם. לענף אם
סיווג לפי המועסקים מוינו 1969 סוף עד
לשי נכגס 1970 מינואר .* 1961 הכלכלה ענפי
הכלכלה. ענפי של החדש האחיד והסיווג מוש
סיווג לפי נתונים בין השוואה לאפשר כדי

אדם כוח סקר*

הגדרות
מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
''בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 14
ההגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"

להלן. המפורטות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר,
בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים);
שעות מ15 למעלה תשלום ללא שעבדו
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 וכוי). בודה
עבודה שבהם מקצועות באותם עובדים גם
לש שעות מ35 פחות כרגיל, היא, מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים, כגון: בוע,
עבודה של ההגדרה נקבעה אלה ממקצועות
הרפו במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עוב קבוצות ב1967 החל וכר. 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 כגון: 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
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מקורות

הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
בשניס .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד 1954
בשנת והחל סקרים שני נערכו 1957 כשנת
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). כסוף

החדש מדגם ה ו 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 וכוי, מדויקות לא
והיא יותר. מעודכנת במסגרת המשפחות מדגם
לצרכי המקומיות הרשויות של הדירות רשימות

כללית. ארנונה
ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
בכל דירות.  שני ובשלב יישובים 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, י. (כמו
במסגרות משתמשים כמוסדות), וכן ירושלים

מקודם. נהוגות שהיו הדגימה
הדרגתי. היה החדשה לשיטה המעבר

וה הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, מסגרות

.412 מס'

האדם כוח מסקרי אחד כל ,1973 סוף עד
במ מהמשפחות כ6,000 הקיף שנתיים הרבע
גבולותיה בתוך תקופה אותה שנמצאו דינה
בחו"ל השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים,
בכוח עולים כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות
המדגם ,1974 בינואר החל ארעיים. ותושבים

סקר של השאלונים סומלו 1960 לסיווג 1970
הסי שני לפי 1970 ינוארמרס של אדם כוח
סקר והשכירים המועסקים הכל סך לגבי ווגים,
של בפירוט הסיווגים 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 הםןווג

ידי על המבוצעת לעבודה מתייחם 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

בעבורה 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
המשתתפים.ברווחים, שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל

בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל! שכר, ללא
בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות,

הכשרה. ובקבוצות

שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

International Standard Classification of Occupations. (I. S. C. O) International Labour 1
.Organization, Geneva 1969
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טעויות הדגימהאומדני

העבודה כוח תכונות
מספרים
מוחלטים

אחוזים

לכוח 4,7000.5השייכים
האזרחי העבודה
לכוח שייכים 4,7000.5אינם
האזרחי העבודה

5,0000.6מועסקים
מועסקים 1,0002.1בלתי

. 14002.5נעדרים

הגחקףימ הגושאיפ
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
השאלון כולל ב1973, החל ההמשך). ראה סות
בגיל הנחקרים כל נוספים: נושאים מספר
קבועה במסגרת לימודים בדבר נשאלים 1434
נש מעבודתם זמנית הנעדרים הפקר; בשבוע
מ פחות והמועסקים לכך, הסיבות על אלים
.נחשבת עבודתם אם נשאלים בשבוע שעות 35
הבלתי נשאלים ב1974 החל מלאה. משרה
חיפשו שבהם והדרכים הזמן ,על מועסקים

עבודה.
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 מתון ומשכורת שכר
מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
מועסקים של וממשכורת משכר הכנסות על

ומעלה. שנה 14 מגיל
י"ב/25 לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה
עירו וביישובים בערים מועסקים מקיפה
ומשכורת משכר הכנסה להם שהיתה ניים,
בחודש שנסתיימו האחרונים החודשים ב12

הפוקד. ביקור שלפני
וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של המדגם

החיים". "רמת  י''א

את להגדיל כדי משפחות, כ12,000 כולל
יותר מידע קבלת ולאפשר הנתונים מהימנות
קבועה אוכלוסייה הגדרת גם (ראה מפורט.
החל אדם, כוח סקרי נתוני ב'). לפרק במבוא
המשפחות ירהשלים. מזרח את כוללים ב1968,
פוקדים ,ע"י בבתיהן רואיינו סקר לכל שנבחרו
לגבי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מטעם
שהוא הקודם בשבוע המבוגרים כל עבודת
במשך המפוזר משפחה, לאותה הקובע" ה"שבוע

הסקר. של השניה רבע

העיכוד שיטות

הנתו מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
האוכלוסייה. וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל,

ע"י: נעשה הניפוח

שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1

אוכ וקבוצת מין יישוב, צורת גיל, קבוצת
לוסייה.

חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .2
המק במספר שכבר, לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם רים
של זו שיטה

האומדנים.
את משפרת יחס" "אומדן

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
מ פחות הכוללים נתונים תשובה. לטעויות
מהימנות כבעלי 1974 עד נחשבו מקרים 5,000
המדגם הכפלת עם בסוגריים. והוצגו נמוכה
מ500'2 פחות הכוללים הנתונים שנה, באותה
סטטיסטית מהימנות כבעלי נחשבים מקרים

בסוגריים. ומוצגים במוכה
הם בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים
שנתיים, הרבע הסקרים של אריתמטיים ממוצעים

אחרת. צוין אם אלא

נבח לנתונים דגימה טעויות אומדני להלן
סמך 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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של להכנסה מתייחסים הכנסות סקר שנתוני
שכיר. מועסק

מתייחסים שאליה בתקופה הבדלים יש ב.
בממוצע). שנה (בחצי הסדרות משתי הנתונים
הסדרות, שתי באוכלוסיית הבדלים יש ג.
שכי מכסה הכנסות סקר בכיסוי: ובמיוחד

בלבד. עירוניים רים

ובשיטת הנתונים איסוף בשיטת הבדלים יש ד.
הסדרות. שתי בין ההכנסה חישוב

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
המו 1972 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני
של ארעי עיבוד על מבוססים זה בפרק באים
700/0 של (מדגם המפקד של ב' שלב נתוני

הבית). משקי מכל
לפני הוכנו שהם בכך היא הנתונים ארעיות
טעויות ותיקוני הביקורות הניסויים, שנערכו
שנת התוצאות שקלול שנעשה ולפני התשובה
לפי שונות אוכלוסייה קבוצות מחקירת קבלו
ביניהם הבדלים ייתכנו כך' בשל היענותן. מידת
סיום עם שיפורסמו הסופיים, הנתונים לבין
הם הנתונים, ארעיות בגלל החומר. עיבוד

בלבד. באחוזים כאן מוצגים

הגדרות

בחודשים שנערך המפקד הקובע: התאריך
הקו בתאריך למצב התייחס ,1972 מאייוני
במאי. ל20 ה19 שבין הלילה חצות  בע

האנשים כל שנתי: עבודה בכוח מועסקים
יום לפחות בישראל שעבדו ומעלה 14 מגיל
המפקד. לתאריך שקדמו החודשים ב12 אחד

לעיל. ראה יד: משלח כלכלי, ענף
אוכ  ב' לפרק מבוא ראה ונפה: מחוז

לוסייה.

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

הגדרות
שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות. אחד
עבו מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
נפתחים כלל בדרך נפרד. חשבון כרטיס רה

ההכ סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם נסות
אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על שנתקבלו
זה בפרק י"ב/25 בלוח העיבוד יחידות
בעוד י"א. שבפרק בלוחות המופיעה מזו שונה
ראש שבו הבית משק היא היחידה י'יא 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) (שבירים 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 שבהם (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 מתייחסים הלאומי הביטוח נתוני א.
בעוד שכיר משרת של ומשכורת משכר
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על לדגימת 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 ל800'4 הנוכחי המדגם הוגדל ב.
לעו מפעלים)' כ44,500 של מסגרת (מתוך
הקודם במדגם לערד 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 לדגימת כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי, לביטוח המוסד של המעבידים
הושלמה זו כרטסת .1969 מרס עד מעודכנת
שוט דיווחים מתוך נוספים מפעלים ידי על

המעבידים. לכרטסת פים
מפ כ4,800 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
משרות הכל מסך כ00/0ד הכוללים עלים,

באוכלוסייה. השכיר
קבוצת של שכבות פי על נעשתה הדגימה
מספר היא הגודל קבוצת ראשי. ענף בבל 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

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
עבורה 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 שמשלמים
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
נוסי עבודה הוצאות כלולות לא הבראה. וקצובת
עבור משלם שהמעביד סוציאליות והוצאות פות

העובד.
מחו השכר סך . שכיר למשרת ממוצע שכר
שכיר משרות מהגדרת שכיר. משרות למספר לק
שכיר למשרת הממוצע השכר כי נובע, הנ"ל

לשכיר השכר לעומת מטה כלפי מוטה
זה בפרק המופיעים הנתונים כלכלי: טנף
הכלכלה. ענפי של האחיד הסיווג על מבוססים

.1968 הבסיס בשנת החל הופעל זה סיווג

מקורות
של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים העובדים

לאומי. לביטוח המוסד
הכל וסד 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

ב1969נ. שהוצא חדש עלים
הנוכ הסדרה בין שחלו האחרים השינויים

הם: הקודמת והסדרה חית

.1970 ,11 מס' לישראל הסטטיסטי לירחון מוסף ותעסוקה", שכר "מדדי ראה י
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שנתקבלו הזמנות סופקו: שלא הזמנות
שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש במשך

חודש. באותו התעסוקה

מקורות

ב1949 החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
החל המיעוטים. ביישובי העבודה ובלשכות
של הרישום גם בנתונים נכלל 1954 בינואר
בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות לאיהודים
לא ב1959 החל העבודה. משרד של הישיר
(5/8) המוגבלים את העבודה לשכות רשמו
החל בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר
גם העבודה דורשי במספר נכללו 1961 בשנת
להם נרשמה ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי

אבטלה.
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
עבודה דורשי על הנתונים העבודה. משרד
העבודה בלשכות רישום כוללים אינם מבוגרים,
ועוז ימאים אקדמאים, לסטודנטים, המיועדות
לנוער העבודה לשכות על הנתונים בית. רות

בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל

מזרח בנתונים נכלל 1967 באוקטובר החל
ירושלים.

אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
הת בשירות הרישום .נוהלי השתנו וכתוצאה
על בעיקר השפיעו החדשים הנהלים עסוקה.
ועל מובטלים של יומי ממוצע של הסדרות
אבטלה. ימי לפי העבודה דורשי התפלגות
עבודה מקום להם שאין העבודה לדורשי
וכתוצאה יותר' או אחד אבטלה יום עתה נרשם
מובטלים. של היומי הממוצע עלה זה מרישום
הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות מערכת
בהשוואת להיזהר יש לכן, הרישום, נוהלי מילוי
עם .סופקו" שלא ו"הזמנות "הזמנות" נתוני

הקודמות. השנים נתוני

והשבתות שביתות
הגדרות

זמנית עבודה הפסקת והשבתות. שביתות
סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת ע"י
מעבידים.  עובדים ליחסי הקשור עבודה

שיפורים מספר הוכנסו 1972 ביטאר
הביטוח ממקורות והתעסוקה השגר מדדי במדגם
והעסיקו שגדלו, מפעלים למדגם הוספו הלאומי.
הסיווג ושופר שונה וכן עובדים מ75 למעלה
לכ נגעו השינויים מספר. מפעלים של הענפי
היו שבהם מפעלים מספר לגבי מפעלים. 300
שהם הכלכלי 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 הנתונים
למשרת הממוצע והשגר השכר, סך השכיר,
לנתונים בהמשכים חושבו הענף, לפי שכיר
במד השיפורים .1972 ינואר לפני המקבילים
שרשור) של (בדרך 1972 בינואר הוכנסו דים
לבין בינם אלה מדדים של שההשוואה כך

נפגעה. לא 1972 עד עצמם

רשומה אבטלה
הגדרות

פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת

עבודה. קבלת לשם

שנרשם עבודה דורש כל נחשב כמובטל
בחודש. אחד אבטלה יום לפחות לו

ידי על מחושב מובטלים של יומי ממוצע
הרשו האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
האפ העבודה ימי במספר החודש במשך מים

חודש. 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 בלשכת

עבודה. קבלת

למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפניה
הזמ1ת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.

לצורך מעסיקים של פניה לעבודה: הזמנות
לעבודה. הפנייתם או פועלים שליחת
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שכר למקבלי לחודש' ל"י 500 של לתקרה עד
יומי, שכר למקבלי ליום ל"י 20 או חודשי,
1964 מינואר הטספות היוקר תוספות לגבי
החדש" היסוד "שכר תקרת הועלתה ואילך
ומ20 חודשי' שכר למקבלי ל"י ל700 מ500
"שכר תקרת יומי. שכר ל*קבלי ל"י ל28
מיולי ששולמו .היוקר תוספות לגבי היסוד"
שכר למקבלי ל"י 1'000 הי.נה ואילך 1974

יומי. שכר למקבלי ל"י ו"40 חודשי

המשתתפים מספר ומושבתים: שובתים
יותר השובת מושבת או שובת כאשר בשביתה

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת מפעם

שבהם העבודה ימי שאבדו: טבודה ימי
בשבי ישירות המעורבים העובדים עבדו לא
עבודה מיום פחות של שביתה של במקרה תה;
סך מתוך שאבדו העבודה ימי חושבו שלם
ב8. וחולקו לאיבוד שהלכו העבודה שעות

היוקר תוספת שיעורי

היוקר תוספת
(לי) המקסימלית

wליום

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 22.6.113.004.52מ16

1963 בינואר 28.9144.505.78ב16
1964 בינואר 33.6177.407.10מ16

1964 באוקטובר 37.6205.40322מ16
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 בינואר 1s77.7486.1019.44
1973 ביולי 88.0558.2022.33מ1
1974 בינואר 102.8661.8026.47מ1

1974 בפברואר 108.8703.8028.15מ1
1974 ביולי 129.5910.8036.43מ1

ג 1975 בינואר 159.51710.8048.43מ1

15.7.1957 עד היוקר' תוספת על הסבר
.299298 עמ' ,1973  24 בשנתון ניתנה

מקורות

דוחות על הנתונים התבססו 1965 ועד
המחקר למחלקת העבירו הפועלים שמועצות
והתייחסו ההסתדרות של הפועל הועד של
במישרין עבודה סכסוכי עקב עבודה להפסקות

למעבידים. עובדים בין
המפעילים מן הנתונים נאספו מ1966
התשבחות. או השביתות התקיימו שבהם עצמם
השביתות. לנתוני הבסיס היו .אלה נתונים
ע"י הושלמו חסרים ונתונים חסרות שביתות
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 המבון
משנת לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ביעוץ
והשבתות שביתות גם כוללים הנתונים 1960
משעתיים, יותר אך אחד מיום פחות שארכו
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
שהיתר. 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
היוקר תוספת שולמה 1964 ינואר עד והמשפחה.
למטה בלוח הנקובים בשיעורים זה לשכר ביחס

תוספות על ל"י 200 של תוספת בדצמבר שולמה ,1975 מינואר הנוספת היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 1

הקודמות. היוקר
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פרסומים

1961 מפי,ד פרסומי
הכלכלה ענפי סיווג (2)

יד משלחי סיולג (3)

העבודה כוח תכונות ו: חלק  העבודה כוח (9)
הכל הענף לפי המועסקים, והרכב (השבועיות)
נתונים  בעבודה והמעמד יד משלח כלי,

המפקד של ב' משלב

ההשתקעות תקופת :1v חלק  היישובים ספר (18)
הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב,
והענף העבודה בכוח ההשתתפות בעברית,

המועסקים של הכלכלי
העבודה כוח תכונות וו: חלק  העבודה כוח (21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב
משלב נוספים נתונים ווו: חלק  העבודה כוח (24)

המפקד של ב'
בחו"ל יד משלח : 1v חלק  העבודה כוח (27)

עבודה חיי לוחות (37)

הערכה סקרי (40)

1972 מעקר פרסומי

ארעיים (נתונים והשכלה עבודה כוח דיור, (7)

ב') משלב

טכניים 8רפומ*ם

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

מיוחדיט 9רפומימ
(אוגוסט בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)

(1952

ארעיים) (סיכומים (1954 (יוני אדם כוח פקר (25)

(1953 ;1954) עבודה שכר של סטטיסטיקה (38)

(1954 (יוני אדם כוח סקר (56)

(1955 (נובמבר אדם כוח מקר (61)

(1956 (יוני אדם כוח סקר (68)

(1957) אדם כוח סקרי (82)

(1962) אדם כוח סקרי (152)

(1961 עד 1955) אדם כוח סקרי (162)

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (171)
(1963) לאומי לביטוח המוסד

(1963) אדם כוח סקרי (176)

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (192)
(1964) לאומי לביטוח המוסד

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

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (245)
(1966) לאומי לביטוח המוסד

(1967 עד 1965) והשבתות שביתות (257)

(1967) אדם כוח סקרי (273)

(1968) אדם כוח סקרי (305)

(1969) אדם כוח סקרי (333)

(1970) אדם כוח סקרי (376)

(1971) אדם כוח סקרי (412)

(1972) אדם כוח סקרי (451)

(1973) אדם כוח סקרי (479)
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Labour force surveys אדם כוח סקרי
ומועסקים, 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 characteirstics and
employed persons, by economic branch, occupation, employment status, sex and

population group

1974
Thousands אלפים

יהודים מזה:
Thereof: Jews

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

האוכלוסייה כל
Total population

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

Population  total
In civilian labour force
Unemployed

EMPLOYED PERSONS  TOTAU

Economic branch
Agirculture, forestry and fishing
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Construction (building and public
works)

Commerce, restaurants and hotels
Transport, storage andcommunication
Financing and business services
Public and community services
"ersonal and other services

Occupation
Scientific and academic workers
Other professional , technical and
related workers

Administrators and managers
Clerical and related workers
Sales workers
Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry, mining,
building and transport and other
skilled workers

Other workers in industry ,transport,
and building and unskilled workers

Employment status
Employees
Employers
Selfemployed
Cooperative members
Qibbuz members
Unpaid family members

1,031.6
351.7
15.1

1,014.2 2,045.4
663.7 1.015.1
15.6 30.7

1,165.1 1,149.2 2,314.8
364.1 . 758.5 1,122.9
15.5 18.1 33.7

336.6 648.1 984.4 348.6 740.4 1,089.2

70.755.615.356.042.213.7
273.9214.359.5255.6198.956.8
10.49.0(1.3)9.98.5(1.3)
87.784.33.364.060.73.3

131.687.144.4119.275.243.8
83.571.212.376.464.112.2
70.037.232.568.536.032.4

282.1139.3142.6265.2128.0137.1
72.337.934.665.331.434.1

68.144.823.266.943.823.0
133.457.875.7124.252.771.6

35.132.12.934.731.72.9
181.683.498.2177.980.497.5
86.161.524.478.554.423.9
125.459.066.3116.051.064.9
69.256.412.953.742.411.4
310.4277.532.9271.8241.230.6

9.3 42.8 51.9 9.5 58.6 67.9

747.4475.9271.3
28.326.3(1.9)
123.0106.216.8
11.210.4(0.8)
52.826.226.5
22.03.118.9

281.5 544.5 826.2
(1.9) 27.5 29.8
17.5 126.0 143.5
(0.8) 10.6 11.3
26.5 26.9 53.4
20.2 5.1 25.3

הכל סך  אוכלוסייה
האזרחי העבודה לכוח שייכים

מועסקים בלווי

< הכל סך  מועסקים
כלכלי ענף

ודיג ייעור חקלאות,
וחרושת) (כרייה תעשייה

ימים חש8ל
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ותקשורת אחסנה תחבורה,
עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
אחרים אישיים עירותים

יד משלח
ואקדמיים מקצועותמדעיים בעלי
אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

ודומיהם טכניים
מנהלים

ודומיהם פקידות עובדי
וזבנים סוכנים מבירות, עובדי

שירותים עובדי
בחקלאות עובדים

בתעשייה, מקצועיים עובדים
ובתחבורה בבנייה במחצבים,

אחרים מקצועיים ופועלים
בתעשייה, אחרים עובדים

ופועליט בבנייה בתחבורה,
פשוטים

בעבודה מעמד
שכירים
מעבידים
עצמאיים

קואופרטיב חברי
קיבוץ חברי

תשלום ללא 5ש3חה בני

Incl. not known. ידוע. לא כולל 1
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ומין האזרחי העבודה כוח תכוגות לפי ,* ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/2. לוח

האזרחי העבודה כוח

בכוחהאוכלוסייה DPK
Employedמועסקים persons

ומעלה 14 האזרחיבגיל העבודה
Population agedNot in civilianהכל עבודהסך עבודהעבדו זמניתעבדו נעדרו

14 and overlabour forceTotalהכל מעבודתםחלקיתמלאהסך
Temporarily

TotalWorked fullWorked partabsent from
timetimework

אלפים

הכל סך
XI 19531,178.5547.3631.25S5.7457.2103.724.8

VI 19561,203.7583.4620.3574.3473.677.523.2

19371,275.3585.5689.8642.2499.4108.134.7

19581,313.7615.4698.3658.3522.4104.331.6

19591,354.0639.5714.5675.4536.4103.233.8

19601,391.9656.1735.8701.8537.6124.639.6

19611,448.3674.0774.3746.5570.7J34.841.0

19621,513.6695.2818.4787.9604.3132.950.7

19631,591.4748.1843.1813.2629.1140.643.5

319631,592.4752.9839.5809.0628.5137.043.5

19641,655.6772.0883.6854.1674.8137.042.3

19651,727.4815.0912.4879.2684.6144.150.5
19661,785.1836.7948.4878.2679.5148.650.1

>19661,793.5850.1943.4873.9676.3147.749.9

519671,838.79J1.8926.9830.7588.8180.861.1

019681,928.1958.2969.9910,9692.8168.249.9
19691,977.8987.7990.1945.8740.1154.551.2

19702,032.31,030.91,001.4963.2750.1157.355.8
19712,097.21,064.41,032.8997.1767.2169.360.6

1972 *2,169.41,092.91,076.51,047.4812.4173.261.8

19732,247.31,129.41,117.91,088.4772.0197.2119.2

19742,314.81,191.91,222.91,089.2782.6199.2107.4

גברינ
XI 1955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
VI 1956607.0130.3476.7443.1383.341.718.1

1957(AVI131.9510.3478.7400.553.324.9
1958661.6141.1520.5492.9420.350.921.7

1959681.3142.4538.9510.8433.953.923.0

1960 '700.2153.5546.7521.9429.464.627.9

1961728.8153.3575.5556.0455.572.328.2

1962760.5162.0598.5578.5480.166.731.7
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3
1963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7נ
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

19711,046.8326.6720.2697.7588.569.939.3
19721,082.0340.4741.6724.4615.669.639.2

19731,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2
19741,149.2390.7758.5740.4581.280.578.7
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Table xii/2.  Population aged 14 and over \ by civilian labour force characteirstics
and sex

Civilian labour force

מועסקיט2 האזרחיUnemployed2בלתי
מהאוכלוסייה

הכועסקיב אהוז
העבודה מכוח

העובדים אחרו
חלקית בעבודה

ומ9לה 14 העבודההאזרחיבגיל מכוח
ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו Percentלא civilianPercentהאזרחי

הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים labourהחודשים force
employedPercent part

TotalWorked in IsraelDid not work inpersons oftime workers of
last 12 monthsIsarel last 12 monthspopulation

aged14+
civilian labour

force
civilian labour

force

Thousands

Total
45.535.69.953.69X816.5
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
70.254.515.753.19X615.7
69.550.219.352.692.615.6
96.265.730.550.489.619.5
59.035.623.450.393.917.4
44322.222.150.195.515.5
38.218.619.649.396.215.7
35.719.016.749.296.516.4
29.115.313.849.697.316.1
29J16.313.249.797.417.6
33.716.317.448.597.017.7

Males
33327.85.580.193.012.0
33.628.25.478.593.08.8
31.626.25.479.593.810.5
27.62X25.478.794.79.8
28.123.2(4.9)79.194.810.0
24.821.4(3.4)78.195.511.8
19.516.4(3.1)79.096.612.6
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(3.5)76.196.710.7
49.740.88.975.592.610.5

43.937.611.374.792.710.5
66.851.715.172.190.013.6
37.626.511.171.894.611.6
26.214.911.370.496.29.4
23.81X910.969.296.69.5
22.513.19.468.896.99.7
17.29.97.368.597.79.4
18.211.07.268.397.610.6
18.110.08.166.097.610.6



291■עבודה ושכר



ומין האזרחי העגולה כוח תכונות לפי ,* ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה  י"ב/2. לוח
(המשך)

ך
האוכלוסייה

ומעלה 14 בגיל
Population aged

14 and over

בכוח אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

האזרח העבודה כוח

הכל סך
Total

Employedמועסקים persons

הבל סך
Total

עבודה עבדו
מלאה

Worked full
time

ענודה עבדו
חלקית

Worked part
time

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

אלפים

נשים

XI 1955584.1429.2154.9142.790.746.65.4

VI 1956596.7453.1143.6131.290.335.85.1
1957633.1453.6179.5163.598.954.89.8

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
1963790.0564.0226.0215.31J2.268.914.2
31963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8
1964823.7582.9240.8,231.1146.971.312.9
1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1
1966839.9617.7272.2251.7157.077.517.2
*1966894.2622.9271.3250.7156.377.117.3

51967916.5654.4262.1232.7127.390.514.9
'1968964.2686.9277.3255.9152.488.415.1

1969988.6695.1293.5275.4166.589.019.9

19701,015.4717.6297.8283.4172.390.520.6

19711,050.4737.8312.6299.4 '178.799.421.3

19721,087.4752.5334.9323.0196.8103.622.6

19731,127.8774.5353.3342.0197.2115.829.0

19741,165.1801.0364.1348.6201.3118.628.7

בעבר עבדו ו"לא בישראל" בעבר "טבת לפי 1366 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכות עולים כולל לא נ

השיטות. שתי לפי הנתונים מוצגיב השוואה, לאפשר כדי הסקר; מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963 3 בישראל".

השיטות. שהי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966 4
ב1967 5 ומין. כלכלת ענפי לפי המועסקים ולגבי מין לפי האזרחי העבודה כוח תבונות לגבי חוזר עיבוד נעשה
השעות מספר לפי לא חלקית" ו"עגודה מלא" .ל"טבודה המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל הסקר. שאלון שונה
הנתונים 1068 ב התל 6 .(273 מיוחד פרסום ראה יתר (פירוט שעבר" "בשבוע אלא בשבוע כלל 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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aged 14 and over ,נ by civilian labour force characteristics
and sex (Cont.)

 Population/Tablexii2.

Civilian labour force

מועסקים2 *Unemployedבלתי
העבודה כוח nriK

האזרחי
מהאוכלוסייה

המועסקים אחוז
העבודה מכוח

העובדים nme
חלקית בעבודה

הכל סך
Total

ב12 בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in

Israel last 12 months

ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

pupolation
aged14+

האזרחי
Percent
employed
persons of

civilian labour
force

העבודה מכוח
האזרחי

Percent part
time workers of
civilian labour

force

Thousands

Females

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

11.0 ■6.9(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

20.612.6S.O30.392.428.4

29.4. 14.0 .15.428.6 :88.8,34.5

21.49.112.328.892.331.9

18.17.310.829.793.830.4

14.45.7 ;8.729.3 '95.230.4

., JJ2 .5.9 \7.329.895.831.8

11.95.46.530.896.430.9

11.35.36.031.396.832.8

32.6 ' 95.7 31.3 9.3 6.2 15.5

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". i In 1963, the weighting method of 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 ; was improvedfor compairson, data are presented by both methods. New processings were made for labour force charac
teristics by sex and for employed persons by economic branch and sex. 5 The survey questionnaire was altered in 1967: the
breakdownof employedpersons to fulltime and parttime workers,was madenot by the number ofhours they generally worked
during that week but in the "previous week" (see details in special publication No. 273). 1 As of 1968, data include
East Jerusalem, and the breakdown of employed persons into fulltime or parttime work is made after adding "preparation
hours" fSee special series No. 305).
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וקבוצת מין מגורים/ יישוב צוות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/3. לוח
אוכלוסייה

Table xii/3.  Civilian labour force, by type of locality of residence, sex and
population group

הכלאלפים סך מתוך תאאחוזים בבל האוכלוסייה
מגורים, יישוב Thousandsofצורת total pupulation in each cellPercentagesType of locality of resi
אוכלוסייה וקבוצת ,denceמין sex and population

XI 19551974?0195519601965197019731974group

הכל 631.21,122.852.9סך 53.652.849.349.748.5TOTAL

1 54.1102.051.7ירושלים 53.551.643.946.245.8Jerusalem1
אביביפו 143.0162.852.4תל 53.151.350.450.650.1Tel AvivYafo

63.592.151.4חיפה 54.553.648.851.550.6Haifa

ויישובים 196.5589.150.2ערים 50.051.248.648.647.6Other towns and urban
"ה אחריםס localitiesעירוניים  total

יהודים 185.8563.250.2מזה! 50.251.348.848.747.8Thereof: Jews

32.446.064.7מושבים 57.563.1.5S656.653.2Moshavim
51.154.491.6קיבוצים 93.487.283.484.779.1Qibbuzim

אחרים בפריים 90.676.445.2יישובים 48.447.742.242.239.9Other rural localities 
הכל2 סך total2
יהודים 57.819.151.2מזה; 50.851.245.243.543.9Thereof: Jews

הכל סך  476.3758.378.1גברים 80.176.169.268.3515.0Males  total

1 38.666.274.4ירושלים 76.969.461.061.560.2Jerusalem1
אביביפו 107.2106.578.8תל 80.775.171.169.667.1Tel AvivYafo

48.859.877.1חיפה 83.876.969.270.367.3Haifa
ויישובים 155.7404.877.4ערים 78.776.069.167.665.9Other towns and urbarj

יה ס  אחרים localitiesעירוניים  total
יהודים 146.1382.777.5מזה: 78.575.868.767.065.4Thereof: Jews

24.129.683.2מושבים 82.579.869.169.767.3Moshavim
30.127.191.3קיבוצים 9X685.881.381.374.9Qibbuzim

אחרים כפריים 71.864.374.5יישובים 76.777.371.471.066.8'Other rural localities 
2 הכל סך total2
יהודים 43.112.173.3מזה: 76.469.961.258.055.3Thereof: Jews

הכל סך  154.9364.0273נשים 26.529.429.331331.2Females  total
1 15.535.628.5ירושלים 30.433.926.931.331.7Jerusalem1

אביביפו 35.856.226.2תל 26.227.930.232.233.8Tel AvivYafo
14.732.325.9חיפה 25.231.029.233.234.7Haifa

ויישובים 40.8184.12X9ערים 20.926.128.129.829.5Other towns and urban
ס"ה  אתרים localitiesעירוניים  total

יהודים 39.7180.523.4מזה: 21.526.729.030.530.4Thereof: Jews

8.316.345.0מדשנים 30.545.441.443.038.4Moshavim
21.027.291.9קיבוצים 94.688.985.988.583.7Qibbuzim

אחרים כפריים 18.812.316.0יישובים 20.117.212.112.912.9Other rural localities 
2 הכל סך total2
יהודים 14.46.929.0מזה: 25.331.828.628.632.1Thereof: Jews

/. See aote ' to Table XII2.
2 Including Bedouins, institutions etc.

יב/2. בלוח . הערה ראה 1
וכוי. מוסדות בדוים, בולל 2
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
Table xii/4.  Civilian labour force, by age and sex

Age group גיל קבוצת
65+ 5564 4554 3544 2534 1824 1417

הכל סך
Total

Total  thousands אלפים  ל כ ה סך

17.4
35.6
38.9
39.8
40.7
44.6
47.4

20.5
20.7
22.3
20.2
19.5
18.8
18.3
18.8
18.7

15.0
33.9
34.5
34.5
38.0
39.8

38.3
35.5
39.7
35.0
33.8
33.2
31.5
32.6
31.5

56.8
117.2
139.9
142.8
139.6
140.2
135.1

Percentages'
50.5
52.5
58.8
56.6
55.1
55.5
54.4
54.6
52.9

Males  thousands
47.5
111.7
112.8
110.0
108.7
105.2

Percentages 1

82.3
84.3
91.0
89.0
88.5
87.8
86.2
86.2
85.9

258.5
352.7

181.7
187.0
190.2
202.3
206.6

185.8
189.1
203.7
203.1
212.6

61.7
63.1
62.8

64.1
63.9
63.7
64.2
64.0
64.0

204.1
132.6
137.2
136.6
145.0
146.6

95.4
95.1
94.6
94.3
94.1
93.5

62.3
61.7
62.1
63.3
63.1
64.7

135.4
136.3
145.9
144.0
148.0

96.4
96.3
96.4

Females  thousands
)2.4) 9.3
5.0 28.2 49.0
5.3 30.0 49.8
6.2 29.6 53.6
6.6 31.5 57.3
7.6 29.9 59.9

54.4

95.4
94.8
94.8
95.0
93.6
94.1

50.5
52.8
57.8
59.1
64.5

258.7
334.7

217.3 182.5
233.5 189.5
254.9 194.5
276.9 199.5
295.5 184.0

56.8
56.6
57.0

61.8 47.1
61.2 45.4
63.1 45.3
63.9 45.5
64.5 45.9
65.1 41.3

186.0
160.7 95.3
169.8 98.3
183.3 99.4
195.3 102.1
201.4 91.5

80.9
79.5
76.3

92.1 48.7
91.1 46.0
91.0 45.8
90.9 45.5
89.9 46.0
88.0 40.4

72.7
56.6 87.2
63.8 91.1
71.6 95.1
81.6 97.4
94.0 92.5

39.8
72.2
55.3
51.5
52.9
51.3
41.7

1 אחוזים
37.2
26.8
32.8
25.2
22.8
21.1
21.6
20.4
16.4

אלפים 
23.7
34.0
31.3
31.9
31.5
26.0

1 אחוזיס
42.2
32.1
38.1
29.2
27.3
25.1
25.3
24.2
19.9

אלסים 
16.1
21.3
19.8
21.0
19.8
15.7

631.2
912.4

1.001.4
1,032.8
1,076.5
1,117.9
1,122.9

53.6
52.9
52.8
50.1
49.3
49.2
49.6
49.7
48.5

גברים
476.3
703.6
720.2
741.6
764.6
758.5

80.1
78.1
76.1
70.4
69.2
68.8
68.5
68.3
66.0

נשים
154.9
297.8
312.6
334.9
353.3
364.1

?0 1955
1965
1970
1971
1972
1973
1974

XI 1955
1960
1965
1969
1970
1971
1972
1973
1974

?0 1955
1970
1971
1972
1973
1974

50 1955
1960
1965
1969
1970
1971
1972
1973
1974

50 1955
1970
1971
1972
1973
1974

1 'Percentagesאחוזים
XI 195526.531.732.226.217.0(5.1)

196027.321.133.230.118.5(7.3)

196529.427.137.530.922.9(6.0)

196929.721.045.331.432.733.623.05.7

197029.318.144.932.631.933.922.15.0
197129.816.844.734.732.933.523.34.9

197230.817.645.536.334.435.322.95.5

197.)31.316.316.338.435.235.324.15.5

197431.312.742.341.737.736.122.56.0

J Of total population in each cell.
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קבוצות עלייה, תקופח! לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/5. לוח
(יהודים) ומין גיל

Table xii/5.  Civilian labour force, by continent of birth, period of immigration,
age group and sex (Jews!

1974

Percentages of total population in each cell תא בכל האוכלוסייה הכל מסך אתחים

לידה, הכליבשת סך
Ageגילקבוצה groupContinentofbirth, period

ומין עלייה Totalofתקופת immigration and sex
14171824253435444554556465+

כולל 49.616.240.766.866.865.654.419.2GRANDסך TOTAL

ישראל ISRAEL(15.7)44.316.239.471.575.071.648.9ילידי BORN

יליד Fatherהאב born in
36.618.141.064.764.866.1XXAsiaAfricaאסיהאפריקה

EuropeAmerica(16.2)(53.3)50.612.638.273.579.876.3אירופהאמריקה
Israel(17.6)(53.8)46.116.236.371.670.667.1ישראל

וזו"ל 764.464.664.9S4.719.3BORN.ג52.216.04ילידי ABROAD

1960 עד 47.865.064.665.256.020.4Immigrated(17.6)54.0עלן up to 1960
1961196446.317.140.160.459.960.352.818.119611964

1965 +48.114.340.765.567.866.245.212.31965 +

ריקה פ הא פי 49.716.145.861.259.259.044.88.6AsiaAfricaא  totai
הבל סך

1960 עד 50.462.260.660.446.08.8Immigrated(19.4)52.6עלו up to 1960
1961196441.9(16.6)41.556.951.752.344.7(9.1)19611964

1965+41.6(14.1)39.759.751.754.2(33.9)(6.0)1965 +

39.870.072.368.459.023.4EuropeAmerica(54.405.7אירופהאמריקה  tolcA
הבל סך 
1960 עד 55.3X39.771.071.568.160.124.7Immigratedעלו up to 1960

1961196452.7(20.0)36.167.870.366.959.023.619611964
1965 +51.5(14.4)41.468.876.271.449.414.01965 +

הכל סך  65.418.135.286.994.293.987.032.5MALESגברים  TOTAL

ישראל ISRAEL(28.9)47.417.932.283.794.495.984.2ילידי BORN

יליד Fatherהאב born in
38.620.334.588.693.793.9XXAsiaAfricaאסיהאפריקה

53.514.030.782.494.797.2XXEuropeAmericaאירופהאנזריקה
27.283.394.595.3XXIsrael(17.0)52.7ישראל

חו"ל 74.518.942.188.494.293.787.132.6BORNילידי ABROAD

1960 עד 78.2X47.888.794.494.588.833.4Immigratedעלו up to 1960
1961196464.8(18.7)38.591.294.490.583.732.119611964

1965 +63.0(18.5)36.184.692.489.175.325.51965+
245.289.794.390S79.416.3AsiaAfrica.*/73.9אסיהאסריקה  (oral

הבל סך
1960 עד SX52.289.494.591.882.016.4Immigrated.78עלו up to 1960

1961196459.6(18.4)39.591.291.783.775.6(17.1)19611964
1965 +60.4(15.9)(34.3)90.394.488.1(62.1)X1965 +

75.1Q0.3)35.686.294.095.690.438.6EuropeAmericaאירופהאמריקה  total
הבל סך 
1960 עד 77.7X(33.3)87.394.196.491.539.6fmmigratedעלו up to I960

1961196472.8X(35.0)91.197.696.489.841.519611964
1965 +64.5(20.8)37.481.091.689.780.9(28.6)1965 +
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קבוצות עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי,
(המשך) (יהודים) ומין

Table xii/5.  Civilian labour force, by continent
age group and sexI Jews)

1974
Percentages of total pop ulation in each cell

העבודה כוח  י"ב/5. לוח
גיל
of birth, period of immigration,
)cont.)

תא נכל אוכלוסיית הכל מסך אחוזים

לידה, הכליבשת גילסך Ageקבוצת groupContinentofbirth, period
ומין עלייה |Total141718242534תקופת 3544455465+of immigration and sex

הכל סך  34.113.946.446.241.938.823.95.8FEMALESנשים  TOTAL
ישראל ISRAEL(2.3)(21.6)41.114.446.759.156.347.0ילידות BORN

יליד Fatherהאב born in
XAsiaAfrica(29.6)(36.1)34.415.747.842.9אסיהאפריקה

47.611.245.864.564.758.0XEuropeAmericaאירופהאמריקה
XXIsrael(36.6)45.257.851.5(15.5)39.3ישראל

חו"ל 45.539.938.137.924.05.9BORN(12.5)30.8ילידות ABROAD
1960 עד 47.938.937.437.124.46.8Immigrated(15.4)30.2עלו up to 1960

1961196428.8(14.6)43.032.533.637.923.9(2.1)19611964
+ 196535.4(9.5)44.149.646.846.220.5(2.3)1965 +

AsiaAfrica(0.6)46.330.927.825.212.3(25.502.3אסיהאפריקה
1960 עד 25.8X48.532.128.925.612.5(0.8)Immigratedעלו up to 1960

1961196424.7(13.4)44.723.8(23.5)(25.9)(16.3)19611964
1965+24.7(9.8)43.132.9(21.2)(20.0)(3.4)1965+

44.054.453.044.929.18.0EuropeAmerica(12.9)35.2אירופהאמריקה
1960 עד 33.9X46.353.451.443.329.49.2Immigratedעלו up to 1960

1961196434.6X(38.6)49.3(47.9)44.3(29.7)(3.3)19611964
1965 +40.7(9.3)44.958.461.856.3(25.8)(2.9)1965+

(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/6. לוח
Table xii/6.  Civilian labour force, by sex, continent of birth and period of

immigration ( Jews )

1974
לידה הכליבשת Continentנשיםגבריםםךהבלנשיםגבריםסך of birth and period of

עלייה TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesimmigrationותקופת

העבודהאלפים מכוח 'A
dsThousa nyo of civilian labour force

כוללנ 1,014.9663.7351.949.665.434.1GRANDסך TOTAL'
הכל סך ישראל 295.9160.2135.744.347.441.1Israelילידי born  total

יליד Fatherהאב born in
99.052.946.136.638.634.4AsiaAfricaאסיהאפריקה

154.983.171.850.653.547.6EuropeAmericaאירופהאמריקה
42.024.217.846.152.739.3Israelישראל

אסיהאפריקה 317.0235.881.449.773.925.5Bornילידי in AsiaAfrica
1947 עד 24.419.35.249.473.422.5Immigratedעלו up to 1947

19481954166.6128.138.554.482.625.519481954
1955196055.138.916.248.870.628.119551960
1961196443.330.612.941.959.624.719611964
1965196814.210.04.140.758.823.019651968

1969+13.48.94.542.762.226.51969 +
אירופהאמריקה 400.5266.8134.154.475.135.2Bornילידי in EuropeAmerica

1947 עד 121.185.835.555.777.833.0Immigratedעלו up to 1947
19481954134.193.240.954.879.132.319481954
1955196042.926.316.756.073.141.019551960
1961196437.124.312.852.772.834.619611964
1965196816.99.96.953.071.738.319651968

1969+48.427.321.351.062.241.51969+

' Incl. 1 ,500 cases whose continent of birth is not known. ידועה. לא לידתם שיבשת מקרים 1,500 כולל 1
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ומין גיל קבוצת לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/7. לוח
Table xii/7.  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 האוכלוסייה, הכל ממך אחוז
Percentage of total population, by age group

1974

הכל19731974 סך
Total

14171824253435^444554556465 +

total הכל 11,117.911,122.748.516.341.365.164.764.052.918.6סך

057.550.422.4X14.823.531.935.626.25.0

1465.154.542.5(25.8)36.639.055.661.650.914.4

58328.3308.350.024.049.757.861.562.553.720.3

910177.0176.243.714.346.464.070.664.6, 58.225.1

1112269.6282.051.112.636.672.675.673.461.829.3

1315121.5133.161.9
39.175.479.782.672.630.3

16+92.2101.776.8
47.979.291.592.181.341.4

Males 764.6758.966.019.940.488.094.293.585.931.4גברים

037.834.253.1XX68.685.784.568.612.3

1454.945.570.8X(67.7)89.493.891.079.725.0

58255.5238.574.8 '32.262.393.395.693.486.331.4

910116.9120.157.916.148.692.895.893.890.838.9

1112170.7174.966.413.930.189.794.196.792.745.6

131561.665.466.226.581.694.597.390.841.9

16+62.667.978.9(30.0)78.495.396.091.148.0

Females 0 י ש 3353.3364.731.312.842.341.737.735.922.56.1

019.716.510.2
(7.1)(6.9)16.518.38.8(12)

1410.29.114.2X(10.5)(12.9)19.7(22.0)(15.6)(4.0)

5872.869.823.415.535.320.126.730.420.3(7.3)

91060.156.228.712.444.232.744.438.127.3(10.0)

111298.9107.040.711.744.352.255.050.332.0(9.7)

131559.967.858.3
48.370.968.566.346.3(14.9)

16+29.634.073.367.880.383.881.659.5(20.6)

i Including persons whose number ofyears of schooling is not known. ידוע. אינו לימודיהם שנות שמספר אנשים כולל 1
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וקבוצת גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח < נשואות נשים  י"ב/8. לוח
אוכלוסייה

Table xii/8.  Married women } in civilian labour force, by age graup and
population group

Thereof: age group גיל קבוצת מזה:
5564 3554 2534 1824

14+ בגיל הכל סך
Total aged14 +

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974

XI 1955
VI 1957

1958
1960
1961
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974

Total
Thousands

12.8
13.9
20.0
21.3
20.4
22.5
20.5

71.2
72.7
81.4
84.7
92.4
98.1
104.7

51.3
52.0

41.0
45.2
50.0
57.0
65.7

23.9
23.3
27.6
25.3
27.1

Percentages3
16.8 25.4
16.4 29.0
17.3 26.9
13.8 29.3
16.4 29.3
18.5 29.5
21.2 28.8
20.9 28.0
216.6 28.5
21.1 28.6
22.3 30.4
21.4 30.0
22.7 30.4
22.3 32.1
23.6 33.1
21.4 34.7

Thereof: Jewish
Thousands

12.6 70.0
13.6 71.7
19.8 80.5
20.9 83.5
20.2 91.0
22.4 96.7
20.1 103.4

23.2
26.3
26.2
26.9
27.4
26.5
25.6
26.4

24.5
25.1
27.1
26.9
28.3
29.5
31.8
34.9

40.6
44.6
49.3
56.0
64.3

28.3
29.7
31.1
32.7
31.5
34.1
32.9
34.0

הגל סך
אלפים
139.2
140.8
168.9
177.6
193.3
205.6
221.7

או!וזיס3
21.7
24.4
23.5
24.9
24.6
24.5
25.6
25.5
25.3
25.7
27.2
26.8
27.4
28.7
29.5
30.8

50.5
50.7

יהודיות מזה:
אלפיס
136.9
138.2

23.6
23.1
27.3
25.0
26.5

167.1
175.2
190.6
202.8
217.9

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974

?0 1955
VI 1957

1958
1960
1961
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974

Pecrentages3אחוזים3
?0 195522.924.526.517.7XX 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
197433.938.939.238.022.71974

< The data until 1963 include widows tf divorced. 2 In 1967,
the group includes aged 55 and over. 3 Of total population
in each cell.

ב1967 2 וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתוניס 1

הכל סך מתוך 3 ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה
תא. בכל האוכלוסייה
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גיל, קבוצת לפי האזרחי, העבודה ב3וח 1 רווקות לא יהודיות גשי0  י"ב/9. לוח
הצעיר הילד וגיל ילדים2 מספר

Table xii/9.  Nonsingle Jewish women 2 in the civilian labour force, by age
group, number of children 2 and age of youngest child

גיל קבוצת לפי הנשים מכל אתוז
Percentof total women by age group

45+ 3544 1434 הגל סך
Total

אלפים
Thousands

ג!הן:בבווו
העבודה
Thereof:
in labour
force

הכל סך
Total

9691

הכל 630.8171.027.131.332.922.0TOTALסך

ילדים 336.590.626.960.543.421.4Withללא no children

ילדים 294.3S0.427.326.529.026.4Withעם children

1(28.3)171.225.135.236.337.6ילד child

ילדים 2101.032.031.729.136.6(30.7)2 children

ילדים 3+122.123.319.116.921.2(20.9)3+ children

הצעיר הילד Ageגיל o f youngest child

שנים 0192.419.721.422.3(16.6)X01 years

" 2476.120.326.628.9(21.3)X24 years

" )V973.422.630.733.431.1(24.0)59 years

" 101352.417.834.043.136.4X1013 years

9 741

חכל .736טך 9220.330.if37.939.022.9TOTAL

ילדים ז; ל 402.6113.228.163.647.32.2.5Withל no children

ילדים מ 336.3113.133.633.236.527.4Withע children

1116.448.341.544.043.531.71ילד child

ילדיט 2112.041.236.S35.741.825.32 children

ילדים 3 +107.923.621.920.925.011.53 + children

הצעיר ד היל Ageביל o f youngest child
שנים 0194.025.427.027.722.901 years

" 24119.640.033.434.730.823.124 years

י 5972.728.639.347.139.322.359 years

* 101350.219.438.643.345.130.41013 years

1 Bxcl. women in qibbuzim and institutions.
2 Up to the ageof 13 in the household.

ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא 1

הבית. במשק 13 גיל עד 2
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כוח ותכונות מין לפי ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה  י"ב/10. לוח
עבודה ויישוב כלכלי ענף מין, לפי ומועסקים, עבודה,

Table xii/10.  NonJewish population aged 14 and over, by sex and labour
force characteristics, and employed persons, by sex, economic branch and locality

of work

1974 1973 1970

Percentages אחוזים

GRAND TOTAL

In civilian labour force
Not in civilian labour force
Employed
Unemployed

EMPLOYED  TOTAL

Economic branch
Agriculture, forestry and ifshing
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Constructions (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 o f work
In locaiity of residence
Not in locality of residence

269.1 100.0 100.0 100.0

107.7 40.0 42.8 41.3
161.4 60.0 57.2 58.7

.104.7 97.2 9S0 96.6
3.0 2.8 (2.0) (3.4)

1105.0 100.0 100.0 100.0

כולל סך

22.819.214.514.8
16.915.117.9.JS3
(0.3)(0.5)(0.5)(0.5)
20.225.023.023.6
12.813.012.312.6
5.76.46.97.1
(1.2)(1.4)(1.5)(1.5)
13.614.416.516.9
6.55.06.97.1

47.849.850.250.3
52.250.249.849.9

האזרחי העבודה בכוח
האזרחי העבלדה בכוח אינם

מועסקים
מועסקים בלתי

הכל סך  מועסקים
כלכלי ענף

ודיג ייטור חקלאות,
להרישת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי
והארחה אובל שירותי ממחר,
ותקשורת אחסנה תתבורה,
עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ו!!חריפ אישיים שירותים

העבודה יישוב
מגוריו בייעזוב עבד

מגוריו ליישוב מחוץ עבד

הכל סך  גגנףים :100.0100.0100.0.13S4THEREOFמזה: MALES  TOTAL

ה.;,י~י העבודה n]71.474.270.395.2בכוח civilian labour force
אזרתי העכורה בכוח S29.740.2S'of.25.625אינם in civilian iabour fores

96.898.197.392.6Employedמועסקים
מועסקים 2.72.6Unemployed(1.9)(3.2)בלתי

הכל מך  1C0.01C0.G.10C0192.7EMPLOYEDמועסקים  TOTAL

כלכלי Economicענף branch
ודי:0 ייעור ,20.818.514.613.3Agricultureחקלאות, forestry and ifshing
וחרושת)12 (כרייה J6.9J3.517.215.7Industryתעשייה (mining and manufacturing)
ומים3 Electricity(0.5)(0.5)(0.6)(0.3)השמל and water
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 22.128.225.923.6Constructionבינוי (building and public works)
והארחה5 אוכל שירותי ,13.414.113.212.0Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת6 אוזסנה ,6.27.37.77.0Transportהחבורה, storage and communication
עסקיים7 ושירותים Financing(1.3)(1.4)(1.3)(1.2)פיננסים and business services
וקהילתיים8 ציבוריים 12.411.112.411.3Publicשירותים and community services
ואחרןם9 אישיים 6.75.47.16.5Personalשירותים and other services

העבודה Localityיישוב o f work
מגוריו ביישוב 46.047.347.842.5Inעבד locality of residence

מגוריו ליישוב מחוץ 54.052.752.246.5Notעבד in locality of residence
l Incl. employed persons with economic branch unknown. ידוע. לא כלכלי בענף מועסקים כילל 1
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/11. לוח

הכל סך
Total

חקלאות,
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 מ0חו/
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

אלפים
Thousands

0123סמל ,4 15

אחוזים

הכל סך
24.01.38.013.2
24.01.18.113.3
24.31.28.313.0
24.11.18.912.7
23.80.89.513.1
24.91.08.812.8
25.30.98.112.2

גברים

26.51.511.612.5
26.51.412.312.4
26.21.113.412.6
27.71.312.512.5
29.21.211.511.9

נשים
19.1(0.3)(0.5)14.2
18.4(0.3)(0.9)13.4
18.4(0.3)(0.9)14.4
18.7(0.2)(1.0)13.5
17.2(0.4)1.012.9

הכל סך יהודים :
25.11.37.113.0
25.21.27.412.6
25.00.97.713.0
25.91.07.112.8
26.11.06.512.2

גברים
27.81.710.212.4
28.51.610.412.1
28.31.211.012.2
29.71.410.212.2
30.91.39.411.7

נשים

19.1(0.3)(0.5)14.4
18.5(0.3)(0.9)13.6
18.4(0.3)(0.9)14.7
י18.4 (0.3)(0.9)13.8
17.0(0.4)1.013.1

11968910.9100.010.4
'1969945.8100.09.7
1970963.2100.08.8
1971997.1100.08.5
19721,047.4100.08.0
19731,088.4100.07.5
19741,089.0100.06.5

1970679.8100.09.3
1971697.7100.09.1
1972724.4100.08.6
1973746.4100.08.3
1974740.2100.07.5

1970283.4100.07.7
1971299.4100.07.1
1972323.0100.06.8
1973342.0100.05.8
1974347.8100.04.4

1970874.2100.0

מז
7.4

1971902.5100.07.0
1972944.6100.06.8
1973981.1100.06.2
1974983.7100.05.7

1970598.3100.07.7
1971611.9100.07.4
1972633.0100.07.3
1973652.4100.06.8
1974647.5100.06.5

1970275.9100.06.7
1971290.6100.06.2
1972311.6100.05.7
1973328.7100.05.1
1974335.9100.04.1

בלבד. הכל סך לגבי (1970) והחדש (1961) הישן הסיווג בין מעבר מפתח הפעלת סמך על התקבלו הנתונים 1
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Table xii/11.  Employed persons, by economic barnch, population group and sex

,mum
אחסנה
ותקשורת
Tarnsport,
storage and
communi
cation

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים
Personal
and other
services

1><9Code

Percentages

19681
19691
1970
1971
1*72
1973
1974

1970
1971
1972
1973
1974

1970
1971
1972
1973
1974

1970
1971
1972
1973
1974

1970
1971
1972
1973
1974

1970
1971
1972
1973
1974

8.1
8.1
7.7
7.3
7.3
7.0
6.7

5.8
5.1
5.3
5.2
5.1

12.2
12.5
11.6
10.9
10.0

7.8
7.5
7.6
7.2
6.7

5.6
5.1
5.4
5.2
4.8

12.5
12.8
12.0
11.2
10.2

Total

4.922.6
5.122.7
5.224.0
5.724.3
5.824.3
6.324.5
6.526.1

Males
4.418.9
4.718.9
4.818.7
5.018.4
5.018.9

Females

7.136.2
8.036.8
8.036.6
8.937.7
9.441.3

totaThereof: Jews  1

5.625.0
6.225.3
6.325.4
6.825.6
7.027.1

Males

4.819.8
5.219.8
5.419.8
5.619.5
5.619.9

Females

7.336.4
8.336.8
8.236.8
9.237.7
9.741.0

7.5
7.9
7.5
7.4
7.4
7.2
7.7

9.5
9.6
9.3
9.1
9.7

2.7
2.6
3.0
3.3
3.5

7.7
7.6
7.3
7.4
7.8

10.0
9.9
9.4
9.4
9.9

2.8
2.6
3.0
3.4
3.6

< Data were obtained by a conversion table between the old (1961) and the oew (1970) classiifcations for the total only.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכל/ ענף לפי שכירים,  י"ב/12. לוח
ייעור העשייהחקלאות,

הבל סך
וחרושת)ודייג ומים(גרייה חשמל

Agriculture,IndustryElectricity and
lotalforestry(mining andwater

and ifshingmanufacturing)
אלפים

Thousandsאוזו)ים

הכל סך
U968649.55.0 100.027.3.8
נ 1969689.14.5 100.027.3.5
1970709.23.7 100.027.2.6
1971744.43.6 100.027.1.5
1972787.23.3 100.026.6.1

1973818.43.0 100.027.4.3
1974826.32.4 100.027.91.2

גברים
1970.49S04.4 100.029.92.1
1971S14.54.2 100.030.31.9
1972536.23.9 100.029.61.4
1973549.33.7 100.031.01.7
1974545.03.0 100.032.91.6

נשים
1970214.2(2.3) 100.020.9■. (0.4)
1971229.9(2.3) 100.020.0(0.4)
1972251.0(2.0) 100.020.2(0.4)
1973269.1(1.7) 100.020.0(0.3)
1974281.61.2 100.018.2(0.5)

הכל סך יהודים מזה:
1970645.62.8 100.027.91.7
1971677.32.7 100.028.11.6
1972714.62.6 100.027.81.2
1973738.52.2 100.028.5.3

1974747.11.9 100.028.6.3

גברים
1970435.93.2 100.031.32.3
1971452.43.0 100.032.22.1
1972470.53.0 100.031.81.6
1973479.42.6 100.033.31.9
1974476.02.3 100.034.71.8

נשים
1970209.7(1.9) 100.020.8(0.4)
1971224.9(2.2) 100.019.9(0.4)
1972244.1(1.8) 100.020.0(0.4)
1973259.1(1.5) 100.019.5(0.3)
1974271.51.2 100.017.9(0.5)

המועסקים מכלל השכירים אחוז
1968X37.7 71.381.199.1
1969X33.8 72.982.898.1
1970X31.0 73.682.599.0
1971X31.6 74.783.998.8
1972X31,1 75.283.998.3
1973X30.5 75.282.898.1
1974X27.4 75.983.599.0

יב/11. ללוח 1 הערה ראה 1
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Table xii/12.  Employees, by economic branch, population group and sex

(בנייה בינוי
ציבוריות) ועבודות

Construction
שירותי מסחר,
והארחה אוכל

אחסנה ,minnn
ותקשורת
Transport,

ושירותים פיננסים
עסקיים

ציבוריים שירוחיס
וקהילתיים

אישייס שירותים
ואחרים

(building and
public works)

Commerce, restauFinancing and busiPublic andPersonal and other
rants and hotelscommunicationness servicescommunity servicesservices

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
8.37.87.27.232.65.4

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
12.07.49.05.324.64.3

Females
(0 נ9.12.98.544.8(7 0.4
a. 2)8.12.89.645.110.5
11. 1)9.03.19.544.89.9
(1.1)8.23.611.045.48.7
(1.1)8.73.710.948.17.5

5 ws  totalThereof: J
7.68.2'7.06.232.16.5
8.17.66.76.732.26.3
8.28.16.67.032.06.5
7.37.86.97.632.46.0
6.37.87.37.733.85.3

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
9.37.19.35.725.84.0

Females
(0.7)9.23.08.644.810.6
(1.2)8.32.89.944.710.6
(1.1)9.23.1 ■9.744.610.1
(1.2)8.53.711.145.38.9
(1.2)8.93.811.247.77.5

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
77.448.870.884.094.961.1

/1 See note 1 to Table XU1 1.
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וקבוצת ועבודה מגורים יישוב צוות כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/13. לוח
אוכלוסייה
ו 974

אוכלוסייה וקבוצת 7msיישוב

הכל סך
Total

חקלאות
ודיג ייעור
Agriculture,
forestry and

ifshing

תעשייה,
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uirng)

ומים חשמל
Electircity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
]building and
publicworks)

01234סמלאלפים
Thousandsאחוזים

מגורים יישוב

הכל 1,089.1סך $100.06.525.31.08.1

jירושלים 96.4100.0(0.1)13.3(1.0)7.4

אביביפו 5.5(0.9)25.7(0.2)158.0100.0תל

6.3(2.4)19.1(0.1)89.4100.0חיפה .

אחרים עירוניים ויישובים 570.1100.02.231.11.08.5ערים

יהודים 544.4100.02.031.41.07.9מזה:

(2.6)(0.4)45.4100.055.611.7מושבים

(1.8)(0.2)54.5100.029.219.4קיבוצים

אחרים כפריים 22.2(0.1)75.3100.022.615.9יישובים

יהודים (5.9)(0.5)18.7100.018.819.4מזה!

עבודה יישוב

7.6(1.0)13.3(0.1)96.4100.0ירושלים

יפו  אביב 24.51.16.1(0.3)256.8100.0תל

22.32.29.6(0.3)123.6100.0היסה

אתרים עירוניים ויישובים 436.8100.02.832.70.89.4ערים

(2.1)(0.3)38.9100.068.86.4מושבים

4.3(0.2)63.2100.028.323.4קיבוצים

אחרים בפריים 36.0100.033.112.97.0יישובים

ידוע1 ולא 18.3(0.9)20.1(3.5)37.3100.0אחר

עבודתם שמקום אלף ו30.4 המוחזקים בשטחים העובדים אלף 3.5 עבודה, במקום קשורים שאינס אלפים 3.4 1
ידוע. אינו
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Table xii/13.  Employed persons, by type of locality of residence and work and
population group

1974

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
arid hotels

תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communica

tion

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Type of locality and population group

1 | 89Codeר

Percentages

Locality of residence
12.27.76.526.1 J6.7Total

12.76.46.844.57.7Jerusalem

16.68.512.522.87.3Tel AvivYafo

13.512.67.833.35.0Haifa

11.97.76.126.05.7Other towns and urban localities

11.87.86.226.35.6Therof: Jews

(4.4)(4.4)(1.5)15.2(4.0)Moshavim

10.5(4.4)(0.4)13.320.8Qibbuzim

8.56.0(2.1)17.35.2Other rural localities

(8.1)(4.8)(4.8)30.6(7.0)Thereof: Jews

Locality of work
12.76.17.044.27.9Jerusalem

16.08.814.921.86.6Tel AvivYafo

12.713.27.326.85.5Haifa

11.66.53.427.15.8Other towns and urban localities

(3.6)(1.5)(0.3)13.7(3.4)Moshavim

(10.2)(3.7)(0.3)11.018.8Qibbuzim

8.4(6.2)(0.8)28.3(3.4)Other rural localities

(4.4)16.0(2.6)30.5(3.8)Other and not known1

1 3.4 thousand who are not connected with any fixed place
Terirtoires and 30.4 thousand whose place of work is not known.

of work, 3.5 thousand who work in the Administered
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י לפי למועסק, בשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות  י"ב/14. לוח
בעבודה ומעמד כלכלי ענף

בינוי
(כרייהחקלאות, ועבודותתעשייה (בנייה

הכל ודיגסך ומיםוחרושת)ייעור brxsn(ציבוריות
Agriculture,IndustryElectricity andConstruction
forestry and(mining andwater(building and

ifshingmanufacturing)public works)

,012סמל 34

לשבוע! ענודה (מיליונים)שעות
מועסקים
38.623.399.810.503.38

39.823.329.970.463.70

42.293.3010.590.374.25
40.553.0710.500.423.68
41.372.7210.880.423.40

1970

1971

1972

1973

1974

שכירים

28.101.048.120.492.76 .
29.461.108.380.463.09

31.461.058.910.363.53

30.560.978.750.423.09

31.040.759.080.412.66

1970

1971

1972

1973
1974

נעדרינ!) (כולל לשבוע עבודה שטוו! ממוצע
מועסקים

40.139.942.143.742.2
39.939.341.641.8> 2.0
40.439.642.641.542.8
37.637.738.940.338.3
38.038.439.740.738.8

1970
1971

1972

1973

1974

שכירים

197039.639.542.243.6* 42.1
197139.641.141.741.841.9
197240.040.742.841.442.9
197337.339.039.240.739.2
197437.638.739.740.639.2

ידוע. לא בענף עבודה שעות כולל 1
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Table xii/14.  Weekly workhours and average weekly workhours per employed
person. by economic branch and employment status

אישיים שירותים
ואחרים

Personal and
other services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and
community
services

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and
business services

אחסנה תחבורה,
ותקשורת
Transport,
storage and

communication

שירותי ממחי/
והארחה אובל
Commerce,
restaurants
and hotels

Cod

1970

1971

1972 .

1973
1974

Weekly workhours' (millions)
Employed persons

5.343.092.038.402.58

5.453.222.308.792.51

5.893.352.43. . 9.262.68

5.673.112.559.362.48

5.383.302.679.932.44

1970

1971

1972

1973

1974

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

2.472.342.229.461.44

1970

1971

1972

1973

1974

Average weekly workhours (incl. absents)
Employed persons

42.842.840.836.534.9

43.243.540.636.434.5

43.043.640.536.735.2 '

40.939.437.635.232.7

40.939.638.235.233.7

Em p 1oy ees

41.341.840.436.733.31970

41.842.740.036.733.21971

41.142.840.236.833.71972

38.839.037.635.331.51973

38.539.737.735.432.61974

l Incl. workhours in unknown branch.
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ומין גיל קבוצת לפי מועסקים,  י"ב/15. לוח

Table xii/15.  Employed persons, by age group and sex

גיל
חציוני
Median
age

Age group גיל קבוצת

65+ 5564 4554 3544 2534 1824 1417
Total הגל סך

Percentages אתרזים
אלפים

Thousands

Total

36.7 2.7

37.8 2.9

38.4 3.9

38.2 4.0

37.9 3.9

37.2 3.9

37.0 4.0

37.3 4.3

Males

38.0 3.1

39.4 3.1

40.1 4.8

40.1 4.8

39.9 4.8

39.2 4.7

39.1 5.0

39.4 4.3

Females

10.9

13.2

14.4

14.2

13.2

12.8

12.3

9.6

12.2

14.8

16.3

16.0

15.1

14.5

14.1

הכל סך

<0 1955585.7100.05.7

1960701.8100.05.1

1965879.2100.07.1

1970963.2100.04.8

1971997.1100.04.4

19721,047.4100.04.4

19731,088.4100.04.2

19741,089.2100.03.4

43.9

44.6

40.8

19.3 19.6

19.5 19.3

18.7 20.0

19.2 19.1

19.6 19.7

38.9

36.2

33.6

23.1 12.7

23.8 12.8

24.9 12.7

25.7 12.7

26.7 11.5

גברים

4.5 100.0

3.9 100.0

6.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

4.2

3.8

3.9

3.8

3.2

נשים

443.0

521.9

637.3

679.8

697.7

724,4

746.4

740.4

XT 1955

1960

1965

1970

1971

1972

1973

1974

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

1970283.4100.06.328.119.417.517.19.91.733.6

1971299.4100.05.728.120.717.516.39.91.833.4

1972323.0100.05.727.621.717.716.39.11.932.7

1973342.0100.05.127.023.317.016.69.11.932.7

1974348.7100.04.024.725.918.016.88.52.233.2
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים,  י"ב/46 לוח

Table xii/16.  Employed persons, by employment status and sex

משפחה בני
חשלום ללא

Unpaid family
members

קיבוצים חברי
Members of
qibbuzim

Percentages

מעבידים,עצמאיים
קואופ' וחברי
Employers,

selfemployed
£ cooperatives
members

שכירימ
Employees Total

אחוזים

הבל סך

אלפים
Thousands

Total הבל סף

XI 1955585.7100.063.222.68.45.8
1960701.8100.067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2 .100.073.617.7 .4.93.8
1971997.1100.074.717.14.73.5
19721,047.4100.075.216.64.63.6
19731,088.4100.075.216.94.83.1
י1974 1,089.5100.075.816.94.92.3

Malesגברים

XI 1955443.0100.064.427.06.62.0
1960521.9100.068.924.3 . .5.31.5
1965637.3100.072.422.53.81.3
1970679.8100.072.822.63.51.1
1971697.7100.073.721.93.50.9
1972724.4100.074.021.73.40.9
1973746.4100.073.621.93.60.9
1974740.6100.073.522.2 ■3.6 .0.7

Females

14.017.6
13.017.6
9.513.3
8.010.3
7.69.6
7.39.6
7.58.0
7.65.8

,8.9 :

16.6
15.7
16.1 :

!6.0!
|5.4:
/S.S,
;5.8

59.5
62.8
71.5
75.6
76.8
77.7
78.7
80.8

נשים

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

142.7
179.9
241.9
283.4
299.4
323.0
342.0
348.4

XI 1955

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974

Thereof 1 1,300 cooperative membersin 1974. .1974 בשנת קואופרטיבים חברי 11,300 מהם 1
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אוכלוסייה וקבוצת מין יד, משלח לפי ושכירים, מועסקים  י"ב/17. לוח

בעלי
בעלי

מקצועות
עובדיעובדיחופשיים מכירותפקידותמנהליםאתריםמקצועות

וכוימדעייםהכלסד סוכניםודומיהםAdministraטכניים
TotalואקדמייםOthertors andClericalוזבנים ocicnun

and acade
mic workers

professional
technical

managersand related
workers

Sales
workers

and related
workers

23>0סמלאלפים 1

Thousandsאחוזים

19721,047.4100.05.710.93.115.38.3
1973 המועסקים 1,088.4100.05.711.43.316.47.9בל
19741,089.2100.06.312.43.316.88.0

1972. 724.4100.05.77.14.211.38.3
1973 746.4100.05.87.94.411.68.1גברים
1974740.6100.06.07.94.411.58.4

1972323.0100.05.919.3(0.7)24.18.2
1973 26.87.6(0.7)342.0100.05.618.9נשים
1974348.6100.06.721.90.828.47.1

1972787.2100.06.713.03.219.33.0
1973 השכירים 818.4100.06.713.63.120.23.2כל
1974825.9100.07.314.13.121.03.5

1972536.2100.06.58.34.414.73.1
1973 S49.5100.06.79.44.314.53.2גברים
1974544.6100.07.19.54.314.83.6 י

1972251.0100.07.122.9(0.6)29.02.9
1973 31.73.2(0.8)269.1100.06.722.1נשים
1974281.4100.07.822.9(0.9)33.03.3

1972944.6100.06.211.4. 3.316.58.3
1973 יהודים 981.1100.06.311.83.617.38.0מועסקים
1974984.4100.06.912.73.618.28.0

1972633.0100.06.47.64.612.48.3
1973 652.4100.06.58.35.012.28.2גברים
1974648.1100.06.88.24.912.68.5

1972311.6100.06.119.0(0.7)24.88.2
1973 27.37.7(0.8)328.7100.05.718.7נשים
1974336.6100.06.921.40.929.17.1

1972715.0100.07.313.43.420.63.1
1973 יהודים 738.5100.07.314.03.421.63.2שכירים
1974747.5100.08.014.43.422.73.6

1972470.8100.07.38.84.915.93.2
1973 479.4100.07.69.94.815.63.2גברים
1974475.8100.07.99.84.816.43.7

1972244.2100.07.222.3(0.7)29.62.9
1973 32.73.3(0.8)259.1100.06.821.7נשים
1974271.2100.08.122.20.933.93.4
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Table xii/17.  Employed persons and employees, by occupation, sex and
populaiton group

מקצועיים עובדים
אחרים עובדים

שירותים עובדי
Service workers

בחקלאות עובדים
Agricultural
workers

בתעשייה
בבנייה, במחצבים,
ופועלים בתחבורה
אתרים מקצועיים
Skilled workers
in industry,

mining, building,
transport
and other

skilled workers

בתעשייה,
בתחבורה,

ופועלים בבנייה
מקצועיים בלו/י
Other workers
in industry,
transport,

building and
unskilled workers

678
■ 9Code

Percentages

12.67.829.86.51972
12.47.029.36.6All employed persons 1973
11.66.428.86.31974

8.6. 8.538.28.11972
8.37.937.88.2Males 1973
8.17.738.08.01974

21.56.1.U23.01972
21.25.111.03.1Females 1973
19.23.79.52.71974

12.93.530.67.81972
12.53.029.87.9All employees 1973
12.22.4. 28.67.61974

9.34.239.79.81972
9.13.739.110.0Males 1973
8.93.238.610.01974

20.7(1.8)11.43.61972
19.4(1.6)10.93.6Females 1973
13.60.99.33.21974

12.86.929.05.61972
12.66.128.75.6Jewish employed persons 1973
11.95.527.95.31974

8.27.638.06.91972
8.06.938.06.9Males 1973
8.06.637.76.71974

22.05.210.93.1197Z
21.64.710.43.1Females 1973
19.43.49.12.71974

13.03.129.56.61972
12.52.528.96.6Jewish employees 1973
12.41.927.36.31974

8.83.729.28.21972
8.63.039.18.2Males 1973
8.72.638.18.11974

20.9(1.7)10.93.81972
19.5(1.4)10.23.6Females 1973
18.7(0.8)8.83.21974
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לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים  י"ג/18. לוח

1974

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים פקידותטכנייט עובדי
לימוד הכלשנות סך

Total
ואקדמיים

Scientiifc and
Other

professional,Administratorsודומיהם
Clerical and

academictechnical
and managersrelated workers

workersand related
workers

0123סמל

אלפים  הכל 1,089.1.6S1133.334.9181.5סך

אחוזים 100.0100.O100.0100.0100.0

049.6(0.5)(0.6)(1.2)

5827.8(0.1)4.510.412.8

91241.34.037.045.866.2

1315: 12.118.143.020.714.3

16+9.377.815. r22.55.6

10.216+13.612.411.2חציון!

אלפים  140.544.857.832.183.5גברים

אחוזים 100.0100.O100.0100.0100.0

0410.7■(0.7)(0.6)(2.2)

58. 3).8(0.2)6.610.718.5

91239.5(4.0)42.345.858.1

13158.815.432.220.113.9

16+: 9.280.318.122.97.3

9.816+13.012.411.0חציון!

אלפים  נשים .348.623.375.53.098.3

אחוזים 100.010O.O100.0100.0100.0

(M7.3(0.1)(0.4)

5819.1(2.8)(6.7)7.9

912.45.1(3.9)33.1(46.7)72.8

131519.023.351.2(26.7)14.7

16 +9.672.812.8(20.0)4.2

11.116+14.112.711.3חציון!

לימוד. שנות 1618 הינה לימוד שנות 16+ קבוצת כי הונח החציון חישוב לצורך <
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Table xii/18.  Employed persons, by sex, occupation and years of schooling

1974

מקצועיים עובדים
אחריםבתעשייה, עונדים

מכירות, T3>e
וזבנים סוכנים

שירותים עובדי
Service workers

בחקלאות עובדים
Agricultural

במחצבים,
בתחבורה בבנייה,
מקצועיים ופועלים

אחריט
Skilled workers

בתעשייה,
בתחבורה,

ופועלים בבנייה
פשוטים

Other workersYears of schooling
Sales workersworkersia industry,

mining, building
and transport
sad other

skilled workers

in industry,
transport and
building and
unskilled
workers

456789Code

85.9.12S369.3310.468.1TOTAL  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

11.924.321.49.025.904

34.839.731.742.847.658
42.931.542.043.323.8912

7.13.43,93.8(2.2)1315

3,3(1.1)(1.0)1.1(0.4)16 +
9.37.68.68.87.0Median1

61.558.956.3271.558.6Males  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

13.323.821.79.227.504

34.643.731.742.647.258

41.528.541.743.122.6912
7.1(2.9)(3.9)3.9(2.01315

(3.5)(1.0)(I.I)1.2(0.5)16+

9.27.48.68.86.9Median1

24.466.312.833.09.4Females  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

(8.7)24.720.5(6.7)15.104
35.336.231.544.250.559
46.534.243.344.831.2912
(7.1)3.8(3.9)(3.4)(2.2)1315
(2.5)(1.1)(0.8)(0.9)(l.t)16+
9.57.88.78.97.8Median1

J For computing the median, the group 16+ was considered 1618 years of schooling.
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ומין עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים  י"ב/19. לוח

1974

ישראל Israelילידי born
אסיהילידיהכלסד

ומין יד משלח
Totai

Father born יליד עלואפריקרהאב

הנלאלפימ TVאירופהאסיהסך

Thou
sands

X
Totalישראל

Israel
אסריקה
Asia

אמריקה
Euvope

הכל סך
Total

ער

Up to
1947

,,
AfricaAmerica

אלפים  הכל נסך 984.6X283.140.491.9.lgO8306.723.8
■ . אחוזים X100 .0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
■■ .■■■ ואקדמיים מדעיים מקצועות (2.5)12.52.0(1.2)(6.0)66.96.97.9בעלי
. ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות (6.4)124.212.718.016.48.924.17.4בעלי

(4.7)4.82.0(0.9)(4.5)34.73.63.5מנהלים
ודומיהם פקידות 177.9,18.223.825.624.522.912.815.3עובדי

וזבנים סוכנים מבירות, (10.2)7848.05.48.44.65.17.3עובדי
שירותים 116.011.98.19.211.55.818.919.5עובדי
בחקלאות (4.7)4.76.96.1(5.0)53.75.55.9עובדים

בבנייה במחצבים, כתעשייה, מקצועיים 271.827.924.222.837.616.434.730.9עובדים
.■ י אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ופועלים ובתחבורהי בתעשייה אחרים (5.9)8.7(1.5)6.1(2.2)51.95.33.1עובדים
■ י : פשוטים

אלפים'  1גברים 648.0X154.523.549.481.6229.718.9
:■ ■ . אחוזים X700.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2D)13.62.0(1.0)(6.4)43.86.88.4בעלי
ודומיהם טכניים אחרימ, חופשיים מקצועות (4.3)5.914.15.6(9.0)52.78.210.7בעלי

(7.82.5C5.3(1.4)(7.3)31.75.05.7מנהלים
ודומיהם פקידות 80.412.6עובדי .12.114.59.413.110.013.9

וזבנים מכירותסוכנים (11.2)54.48.56.810.75.56.57.8עובדי
■■ י. . שירותים 5.33.212.614.4(5.6)51.08.04.3עובדי

בחקלאות (4.8)6.511.16.8(6.8)42.46.69.0עובדים
בבנייה' במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 241.237.739.136.857.728.542.236.9עובדים
■■.■ אתרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ופועלים ובתחבורה בתעשייה אתרים (7.0)10.4(2.2)7.2(3.0)9.'42.86.13עובדים
/■■ ■ י פשוטים

אלפים  1נשים 336.7X128.816.942.669.3 '77.45.0
אחוזים X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (4.0)(2.0)11.5(1.4)(5.3)23.06.97.3בעלי
ודומיהם טגנייט אחרים, חופשיים מקצועות (14.0)71.621.426.826.612.235.813.0בעלי

(2.0)(0.5)(1.2)(0.2)(0.6)(0.8)2.90.9מנהלים
ודומיהם פקידות (20.0)97.529.137.940.842.134.620.9עובדי

וזבנים סוכנים מכירות (6.0)5.6(3.3)(3.5)(5.3)23.97.13.7עובדי
■ !■ שירותים (38.0)18.68.737.2(14.2)64.919.412.7עובדי

בחקלאות (6.0)4.2(2.0)(2.6)(2.4)11.43.42.3עובדים
בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים (8.0)12.5(2.3)14.4(3.6)30.69.16.5עובדים

.■■ an/ru נוקצוטיימ ופועלים בתתבורת

ופועלים' ובתחבורה בתעשייה אחרים (2.0)4.2(0.6)(4.9)(1.2)9.32.82.1עובדים
: פשוטים

ידועים. אינם לידתם ויבשת ידם שמשלח מועסקים כולל 1
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Table xii/19.  Jewish employed persons, by occupation, continent of birth,
period of immigration and sex

1.974

Born in AsiaAfricaעלו  אירופתאמריקה ילידי
immigratedmmigratedBorn inEuropeAmerica  i

Occupation and sex

1948
1954

1955
1960

1961
הכל+19641965 סך

Total

עד
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
1964

1965 +

163.452.940. S26.1393.3120.3132.442.236.362.1TOTAL  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
1.7(17)d5)(4.7)9.98.07.011.511.417.6Scientiifc andacademic workers
7.48.46.5(8.1)13.111.113.415.013.014.7Other professional, technical

and related workers
2.2(1.5)(0.5)(1.6)4.88.64.5(3.1)(1.9)(1.1)Administrators and managers
12.113.411.316.318.421.317.919.316.614.5Clerical and related workers
7.26.7(5.8)(8.9)10.512.512.78.17.55.4Sales workers
19.618.619.513.29.17.49.39.313.09.5Service workers
6.97.3(4.3)(27)4.76.94.6(2.9)(1.4)4.2Agricultural workers
34.733.538.634.925.221.926.825.828.325.6Skilled workers in industry,

building transport Si other
skilled workers

8.18.812.09.74.32.33.7(5.0)6.97.3Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

126.037.729.118.0263.084.992.426.023.935.8Males  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(17)(2.2)0.7)(4.5)10.18.27.311.312.719.3Scientiifc and academic workers
5.9(5.7)(3.8)(6.7)9.17.89.310.5(89)10.8Other professional, technical

and related workers
2.7(1.9)(0.7)(2.2)6.711.36.0(4.3)(2.5)(1.7)Administrators and managers
10.09.2(7.7)(11.2)15.119.014.713.213.98.SClerical and related workers
7.57.5. (5.6)(10.7)10.011.911.4(8.2)(7.2)(5.4)Sales workers
12.312.414.7(10.7)6.05.06.8(5.4)(8.4)(5.4)Service workers
7.58.4(4.9)(3.9)5.07.04.3(3.9)(1.7)(5.4)Agricultural workers
42.742.0■ 45.839.332.827.235.436.636.734.4Skilled workers in industry,

building and transport £
other skilled workers' . ■

9.610.815.0(10.7)5.1(2.6)4.7(6.6)(8.0)8.8Other workers in industry,
transport and  building and
unskilled workers

37.415.3. 11.58.2129.835.240.016.012.426.2Females  thousands
100.0100.0■ 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages ,.

(1.6)(1.3)(0.9)(4.9)9.47.76.3(11.9)(8.9)15.1Scientiifc andacademic workers
12.1(15.8)(13.2)(11.1)21.019.122.821.921.020.5Other professional, technical

and related workers
(0.8)(1.2)(2.3),(1.0)(0.6)(0.8)(0.4)Administrators and managers
19.123.7(20.2)(25.9)25.226.825.328.821.822.4Clerical and related workers
(5.9)(4.6)(6.1)(4.9)11.513.715.8,(8.8)(8.1)(5.4)Sales workers
44.433.631.6(18.5)15.213.415.015.621.814.7Service workers
(5.1)(4.6)(2.6)_4.1(6.6)(5.3)(1.3)(0.8). (2.3)Agricultural workers .

8.1(11.8)(20.2)(25.9)9.79.47.0:(8.8)(12.1)13.9Skilled workers in industry,
building, transport Si other
skilled workers

(3.0)(4.6)(5.3(8.6)2.6(1.1)) (1.5(2.5(4.8)(5.4)Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

Including employed persons whose occupation and continent of birth are not known.
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מעמד יד, משלח כלכל*, ענף לפי חלקית, בעבודה מועסקיס  י"ב/20. לוח
ומין בעבודה

1974

שכירים מזה:
Thereof: employees

אחוזים
Percentages

אלפיט
Thousands

חלקית מועסקים
Parttime employed

אחוזים
Percentages

אלפים
Thousands

יד ומשלח כלכלי ענף סמל
Code

הכל 2199.1100.02סך 143.9100.0

כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 15.57.83.42.4חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 28.914.620.314.2תעשייה

ומים3 (0.4)(0.6)(0.3)(0.6)חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 9.85.06.54.6בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 24.512.412.68.8מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 9.24.65.84.1תחבורה,

עסקייםר ושירותים 11.96.09.76.8פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 72.236.566.846.8שירותים

ואחרים9 אישיים 25.312.817.112.0שירותים

יד משלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 18.09.115.710.9בעלי

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיד,ם

36.818.631.822.2

(1.3)(1.9)2.51.3מנהלים2

ודומיהם3 פקידות 32.216.329.320.4עובדי

וזבנים4 סוכנים מבירות, 15.98.06.04.2עובדי

שירותים5 38.019.230.721.4עובדי

בחקלאות6 15.98.04.22.9עובדים

במחצבים78 בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים ופועליםמקצועיים ובתחבורה בבנייה

30.615.517.912.5

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים ופועלים

7.73.96.04.2

הקובע בשבוע חלקית אלפיםהמועסקים

חלקית כלל 161.0XU5.7Xבדרך

מל* כלל 34.4X26.5Xבדרך

תא. בבל המועסקים מכלל אוזוז 1

ידוע". "לא כולל 2
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Table xii/20.  Parttime employed, by economic branch, occupation,
employment status and sex

1974

חלקית מועסקים
Parttime employed

שבירים מזה:
Thereof: employees

Economic branch and occupaiton
הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Femaies

הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

אחוזים!

18.310.834.017.4

ntages >

9.6

Perce

32.5TOTAL

Economic branch

21.915.345.117.514.332.4Agirculture, forestry and ifshing

10.67.920.08.96.915.7Endustry (mining and manufactuirng)

(5.8)(4.4)X(6.9)(4.5)XElectircity and water

11.210.1(33.3)9.68.3(31.3)Construction (building and public works)

18.610.834.219.69.536.2Commerce, restaurants and hotels

11.08.326.09.86.625.0Transport, storage and communication

17.08.926.516.58.524.0Financing and business services

25.613.537.325.012.836.9Public and community services

35.020.151.438.720.259.8Personal and other services

Occupation
26.416.545.325.915.044.7cientific and academic workers

27.613.138.627.512.239.7Other professional, technical and related
worker.

7.1(5.9)(20.7)(7.1)(5.7)(20.0)Administrators and managers

17.7.9.624.717.19.223.9Qeircal and related workers

18.510.936.920.8(10.3)43.0Sales workers

30.315.143.731.015.545.0Service workers

23.017.049.620.818.5XAgircultural workers

9.98.323.17.76.715.8Skilled workers in industry, mining build
ing and transport £ other skilled workers

11.311.1(12.6)9.59.2(11.2)Other workers in industry transport and
building and unskilled workers

sandsThouParttime employed i n the
determinant week

161.054.4106.7115.733.182.1Generally parttime

34.424.79.726.518.57.9Generally fulltime

' Percentages of all employed in each cell.
2 Includes not known.
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יד משלח כלכלי, ענף סיבה, לפי ,* מעמדתם זמנית נעדרים מועסקים  י"ב/21, לוח
ומין

Table xii/21.  Employed persons temporarily absent from work 1. by cause,
economic branch, occupation and sex

Thousands אלפים

19731974

סמל
Codeהכל הכלנשיםגבריםמך נשיםגבריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל2 119.190.428.7106.178.227.6TOTAL2סך

היטדרוח Causesסינית o f absence
25.213.412.029.515.414.1Leaveחופשה
17.913.84.218.414.44.0Illnessמחלה

לידה 5.14.95.15.1Maternityחופשת leave
70.963.27.653.148.44.4Otherאחרת

כלכלי Economicענף branch
ודייג0 ייעור Agriculutre(0.7)5.34.5(0.8)6.05.1חקלאות, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 31.526.94.628.524.34.2Industryתעשייה (mining and

manufacturing)
ומים3 Electricity(1.1)(1.1)(13)(1.3)חשמל and water
ועבודות4 (בנייה Construction'(0.2)10.19.9(0.1)13.713.6בינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי ,Commerce(2.1)8.86.5(2.3)10.08.0מסחר, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת6 אחסנה ,Transport(0.6)10.19.5(0.8)11.310.4תחבורה, storage and

communication
עסקיים7 ושירותים Financing(1.8)5.94.2(2.0)6.54.5פיננסים and business

services
ציבוריים8 31.716.115.830.314.315.8Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחריט9 אישייס Personal(2.1)5.33.3(2.3)6.23.7שירותים and other services

יד Occupationמשלח
מדעיים0 מקצועות 8.65.82.9Scientific(2.3)8.15.9בעלי and academic

workersואקדמייט
חופשיים1 מקצועות 18.89.39.517.57.69.9Otherבעלי professional ,technical

ודומיהם טכניים andאחריס, related workers
Administrators(0.2)2.92.6(0.2)3.73.6מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקלדות 13.77.56.313.37.45.9Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות, Sales(1.1)5.64.4(0.9)6.35.5עובדי workers

וזבנים
שירותים5 10.65.35.48.94.54.3Serviceעובדי workers
בחקלאות6 Agriculture(0.7)5.54.8(1.0)6.25.2עובדים workers
מקצועיים78 Skilled(2.4)43.140.42.736.834.2עובדים workers in industry mi

במחצבים, ningבתעשייה, building and transport
נ7/חבורה andבבנייה, other skilled workers

אחריס מקצועיים ופועלים
בתעשייה,9 אתרים Other(0.6)6.65.9(0.7)7.56.7עובדים workers in industry and

בבנייה transportבתחבורה, and unskilled
פשוטים workersופועלים

< Excl. Bedouins.
not known.

2 Incl. economic branch and occupation ומשלח בלבלי ענף גולל 2 בדוים. כולל לא 1
ידועים. לא יד
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גיל, קבוצת לפי ,3414 בגיל באוכלוסייה ועבודה1 לימודים  י"ב/22. לוח
אוכלוסייה וקבוצת מין

Table xii/22.  Study and work * among population aged 14 34, by age group,
sex and population group

1974

כולל סך
Grand
total

Age group גיל מזה:קבוצת
 יהודים
הכל סך
Thereof
Jews
 total

Age group גיל קבוצת

141718293034141718293034

הכלאלפים סך
אחוזים 

1,143.1
100.0

251.2
100.0

706.6
100.0

185.3
100.0

986.9
100.0

208.4
100.0

619.5
100.0

159.0
100.0

TOTAL  thousands
 percentages

לומדים
עובדים

עובדים לא

27.1
4.5
22.6

78.4
5.8
72.6

15.1
4.7
10.4

3.5
2.2
1.3

27.9
5.0
22.9

83.3
6.9
74.4

15.6
5.1
10.5

3.8
2.3
(1.5)

Study
Work
Do not work

לומדים לא
עובדים

עובדים לא

64.5
33.5
31.0

20.0
8.1
I 1.9

77.8
39.0
38.8

74.4
47.4
27.0

63,3
33.3
30.0

15.2
6.6
8.6

76.9
38.4
38.5

73.3
48.9
24.4

Do not study
Work
Do not work

ידוע לא
עובדים

עובדים לא

8.3
4.9
3.4

1.4
(0.6)
(0.8)

7.1
4.2
2.9

22.1
13.3
8.8

8.7
5.2
3.5

7.5
(0.7)
(0.8)

7.5
4.5
3.0

22.8
13.7
9.1

Not known
Work
Do not work

אלפיס  גברים
אוזוזים 

580.9
100.0

129.2
100.0

359.4
100.0

92.3
100.0

500.4
100.0

106.8
100.0

314.1
100.0

79.S
100.0

MALES  thousands
 percentages

לומדים
עובדים

עובדים לא

27.9
4.9
23.0

78.6
6.9
71.7

15.6
4.6
11.0

4.8
3.2
(1.6)

28.1
5.3
22.8

81.8
8.1
73.7

15.7
4.9
10.8

5.0
3.3
(1.7)

Study
Work
Do not work

לומדים לא
עובדים

עובדים לא

65.0
41.0
24.0

19.6
10.0
9.6

78.6
44.9
33.7

75.7
69.4
6.3

64.7
38.3
26.4

16.4
6.8
9.6

78.3
41.2
37.1

75.5
68.8
6.7

Do not study
Work
Do not work

ידוע לא
עובדים

עובדים לא

7.0
6.1
0.9

(1.6)
(0.8)
(0.8)

5.*
4.9
0.9

19.5
18.3
(1.2)

(7.2)
(6.2)
(1.0)

1.8
0.8
1.0

6.0
5.1
0.9

19.4
18.1
(1.3)

Not known
Work
Do not work

אלפים  נשים
אחוזים 

562.2
100.0

122.0
100.0

347.2
100.0

93.0
100.0

486.5
100.0

101.6
100.0

305.4
100.0

79.5
100.0

FEMALES  thousands
 percentages

לומדות
עובדות

עובדות לא

26.4
4.2
22.2

78.2
4.6
73.6

14.6
4.9
9.7

(2.3)
(1.2)
(1.1)

27.8
4.7
23.1

84.8
5.5
79.3

15.4
5.4
10.0

(2.5)
(1.3)
(1.2)

Study
Work
Do not work

לומדות לא
עובדות

עובדות לא

64.1
25.9
38.2

20.5
6.1
14.4

77.0
32.9
44.1

73.0
25.5
47.5

62.0
28.4
33.6

13.9
6.4
7.5

75.15
35.5
40.1

71.2
28.9
42.3

Do not study
Work
Do not work

ידוע לא
עובדות

עובדות לא

9.6
3.7
5.9

0.2)
(0.5)
(0.7)

8.4
3.5
4.9

24.6
8.3
16.3

10.2
4.1
6.1

(1.3)
(0.6)
(0.7)

9.0
3.9
5.1

26.2
9.3
16.9

Not known
Work
Do not work

' Work  employed persons; do not work  unemployed
and not in labour force.

מועסקים עובדיםבלתי לא מועסקים; עובדים 1

העבודה. בכוח ואינם
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ב12 עבודה לימוד, שנות לידה, יבשת מין, לטי מועסקים, בלתי  י"ב/23, לוח
עבודה חיפוש ואופן בישראל האחרונים החודשים

ממוצעים

19701971197219731974

Thousandsאלפיט

כולל .38.235.729.133.729סך S

23.822.517.218.1גברים 18.2

ננשים 4.413.211.915.5 11.3

הכל סך  35.132.827.730.7יהודים 27.3

ישראל 13.915.012.712.8ילידי 12.3

14.812.011.010.0אסיהאפריקה 9.6

7.7(4.0)6.45.8אירופהאמריקה 5.4

3.0(1.4)(2.9)(3.1)לאיהודים (2.2)

לימוד שנות
0(0.9)(1.2)(1.0)(1.0) (0.6)

14(2.0)(2.0)(1.2)(1.1) (0.9)

5816.814.511.710.5 10.7

91214.813.711.414.9 12.8

13 +(3.6)(4.2)(3.6)5.5 (4;4)

ידוע (0.5)(0.2)(0.1)(0.1)לא (0.1)

גיל קבוצת
14178.97.16.64.3 5.5

182416.715.712.712.6 12.0

25345.45.8(4.6)7.9 5.2

3544(3.1)(2.2)(2.1)3.8 (2.8)

4554(1.8)(2.4)(1.7)2.8 (2.3)

5564(1.4)(1.6)(1.0)(1.6) (1.3)

65+(0.9)(0.9)(0.4)(0.7) (0.4)

האחרונים החודשים ב12 בישראל 18.619.015.316.3עבדו 16.3

האחרונים החודשים ב12 בישראל עבדו 19.616.713.817.4לא 13.2

הכל סך  עבודה חיפוש 38.235.729.133.7אופן 29.5

התעסוקה שירות 24.119.716.411.7דרך 14.7

14.116.012.722.0אחר 14.8

תא. בכל האזרחי העבודה מכוח 1
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Table xii/23.  Unemployed, by sex, population group, continent of birth, years
of schooling, age, work duirng last 12 months in Israel and mode of seeking work

Averages

19701971197219731974

Percentages1אחוזים!

3.83.52.73.0 2.6GRAND TOTAL

3.43.12.32.4 2.4Males

4.84.23.64.3 3.2Females

5.93.52.83.0 2.7Jews  total

6.36.14.74.3 4.3Israel born

4.83.93.43.2 2.9Born in Asia Afirca

1.71.5. )1.0(1.9 1.4EuropeAmerica

(3.4))3.0(.V4(2.8 )2.0(NonJews

Years o f schooling

(1.6))2.U)1.8()2.0( )1.1(0
(2.9))2.9()1.8()2.0( )1.3(14

4.84.33.43.4 3.358

4.03.52.83.3 2.9912

(2.3))2.4()1.9(2.3 )2.0(13 +
 

Not known

Age group

15.914.112.410.3 10.81417

9.18.36.66.8 6.01824

2.52.5)1.8(2.7 1.92534

(1.7))1.2()1.0(1.8 )1.4(3544

(1.0))1.2()0.9(1.4 )1.1(4554

(1.0))1.1()0.7()1.2( )1.0(5564

(2.3))2.1()1.0()1.5( )0.8(65 +

1.91.81.41.5 1.4Worked in Israel in last 12 months

1.91.71.31.5 1.2Did not work in Israel in last 12 months

100.0100.0100.0100.0 100.0MODE OF SEEKING WORK  TOTAL

63.155.156.334.7 49.8Through employment service

36.944.943.765.3 50.2Other

<Of civilan labour force in each cell
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ומין עבודה חיפוש אופן עבודה, חיפוש משן לפי 1 מועסקים הבלתי  >"ב/24. לוח

Table xii/24.  Unemployed \ by duration and mode of seeking work and sex

הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

PercentagesאהוזיסThousandsאלפים

הכל* 32.818.315.7100.0100.0100.0TOTALSסך

עבודה חיפוש משך
(שבועות)

Duration o f seeking
work (weeks)

13.2(2.0)(1.6)10.4(11.8)(10.7)1

24.1(2.3)(1.9)13.3(13.6)(12.8)2

3(1.9)(1.1)(0.9)(6.2)(6.5)(6.0)3

45.32.82.717.216.618.14

. 585.82.92.818.817.218.858

9134.32.5(2.0)14.014.8(13.4)913

14+6.23.33.020.119.520.214 +

עבודה חיפוש Modeאופן o f seekingwor k

התעסוקה שירות 11.76.45.635.735.035.7Employmentדרך service

בעיתונות 4.31.43.113.17.719.7Advertisementמודעה in the press

אישית Personal(12.7)16.219.1(2.0)5.33.5פנייה application

6.33.82.919.220.818.5Friendsחברים

Other(13.4)15.817.4(2.1)5.23.2אחר

1 Excl. Bedouins. 2 Incl. duration of seeking work not
known.

לא עבודה חיפוש משך כולל 2 בדוים. כולל לא 1

ידוע.
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עירוני לשכיר וממשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה  י"ב/25. לוח

Table xii/25.  ■ Average annual income from wages and salary per urban
employee

1974

יד ומשלח כלכלי 19701971ענף

הכל נשיסגבריםסך
v SEconomic branch

and occupation

TotalMalesFemales£|
"X

קוכיריס הכל 720.4773.5772.2517.9254.2100.0Totalסך urban employees
1 (אלפים) 1(thousands)עירוניים

.ILל'

ממוצעת שנתית 8,0009,30015,20017,70010,100XAverageהכנסה annual income from
ומשכורת wagesמשבר and salary

כלכלי Economicענף branch
ודינ ייעור ,6,2005,80012,40013,2006,5001.2Agricultureחקלאות, forestry and ifshing

וחרושת) (כרייה 7,8009,40015,40817,1009,00029.2Industryתעשייה (mining and manufactu

ומים 12,30011,50021,00022,8009,3001.3חשמל
irng)

Electircity and water
ועבודות (בנייה 8,30010,00015,60016,0009,3006.7Constructionבינוי (building and public

(worksציבוריות)
אוכל שירותי ,7,5008,50013,40016,0008,7008.2Commerceמסחר, restaurants and hotels

והארחה
ותקשורת אחסנה ,10,60012,40018,90020,60010,5008.8Transportתתגורה, storage and communi

cation
ושירותים 9,60010,60017,00022,30011,8007.4Financingפיננסיס and business services

עסקיים
ציבוריים 8,8009,90015,80019,40012,00032.0Publicשירותים and community services

וקהילתיים
ואחרים אישיים 4,7005,4009,60013,0005,3005.2Personalשירותים and other services

יד Occupationמשלח
מדעיים מקצועות 15,30023,00026,30016,4007.9Scientificב9לי and academic workers

ואקדמיים
חופשיים מקצועות 10,70017,10022,20013,20013.2Otherבעלי professional, technical and
ודומיהם טכניים relatedאחרים, workers

18,70028,40029,40019,1003.9Administratorsמנהלים and managers
ודומיהם פקידות 9,30014,80018,70010,90021.5Cleircalעיבדי and related workers

סוכנים מבירות, 9,00014,00017,0008,1003.4Salesעובדי workers
וזבנים

שירותים 5,9009,10012,2006,30011.8Serviceעובדי workers
בחקלאות 5,00010,30010,8005,0001.4Agriculturalעובדים workers

בתע מקצועיים 9,30015,50016,4007,30030.4Skilledעובדים workers in industry, mining,
ובתחבורה בבנייה buildingשייה, and transport and other

מקצועיים skilledופועלים workers
אחרים

ופועלים בתחבורה 7,30011,80012,7007,1006.5Otherעובדים workers in transport and
unskilledפשוטים workers

J Including employees whose occupation or economic branch is
not known.

325 ושכר עבודה
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1972 והדיור האוכלוסין מפקד

ונפה מחת >ד, משלח לבי שנת*, עבודה נגוח מועסקים  *"ב/26. לוח

אדווזים

בעלי

בעלי
מקצועות
חופשיים

עובדיאחרים,מקצועות
פקידותמנהליםטכנייםמדעיים

ונפה מחוז
הכל ודומיהםAdministraודומיהםואקדמייםסך
TotalScientificOthertors andClerical

andprofessional,managersand related
academictechnicalworkers
workersand related

workers

0123סמל

1 הכל 100.05.912.12.916.5סך

ירושלים 100.010.414.42.921.2מחוז

הצפון 100.02.310.41.58.2מחוז

צפת 100.02.911.51.88.4בפת

בנרת 100.01.89.81.410.0נפת

יזרעאל 100.02.410.31.38.4נפת

עכו 100.02.110.41.57.3נפת

חיפה 100.07.212.73.017.4מחוז

חיפה 100.08.613.73.419.9נפת

חדרה 100.02.89.51.89.4נפת

המרכז 100.04.511.82.013.3מחוז

הקרון 100.03.6נפת .10.81.810.S

תקוה פתח 100.04.712.82.314.4נפת

רמלה 100.01.99.01.312.3נפת

רחובות 100.06.613.02.214.7נפת

אביב תל 100.07.112.44.321.7מהוז

הדרוס 100.03.711.81.811.7מחוז

אשקלון 100.02.510.01.710.4נפת

שבע באר 100.04.813.62.013.1נפת

ליישובים. מוזוץ וגריס בדויס כולל 1
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Census of population and housing 1972

Table xii/26.  Employed persons in annual labour force, by occupation,
district and subdistrict

Percentages
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456789Code

7.811.77.229.46.4TOTAL 1

7.513.53.322.34.5Jerusalem District

4.614.215.534.09.4Northern District

3.919.019.625.87.0Zefat subdistrict

4.819.118.727.86.5Kinneret subdistrict

4.313.915.435.78.3Yizre'el subdistrict

5.011.212.937.312.4Akko subdistrict

8.011.75.127.57.3Haifa district

8.810.61.727.85.6Haifa subdistrict

5.715.116.526.712.7Hadera subdistrict

6.612.211.531.66.4Central district

7.112.020.028.55.4Sharon subdistrict

6.611.67.433.46.8Petah Tiqwa sub district

5.414.211.036.98.1Ramla subdistrict

6.612.39.129.36.1Rehovot subdistrict

10.79.31.128.84.7Tel Aviv district

5.414.211.732.37.4Southern district

5.013.516.631.78.7Ashqelon subdistrict

5.714.87.132.96.1Be'er SJieva' subdistrict

' Inch Bedouins and living outside localities.
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ונפה מחוז כלכלי, עגף לפי שנתי, עבידה בכיח מיעסקיס  י"ב/27. ל>ח

אחוזים

ונפה הבלמחוז סך
Total

rrmVpn
ודיג ייעור
Agriculture
forestry

and fishing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufac
turing)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building £
public
works)

01234סמל

ג הכל 100.06.724.81.08.4סך

ירושלים 100.02.713.20.78.5מהוז

הצפון 100.016.024.30.913.6מחוז

צפת 100.020.020.00.88.6נפת

כנרת 100.020.718.42.310.6נפת

יזרעאל 100.016.424.90.913.1נפת

עכו 100.012.527.40.617.1נפת

חיפה 100.04.723.41.77.7מחוז

חיפה 100.01.422.72.06.8נפת

הדרה 100.016.025.80.510.8נפת

המרכז 100.011.128.20.77.5מחוז

השרון 100.020.522.60.58.6נפת

תקוה פתח 100.07.032.50.67.6נפת

רמלה 100.09.935.90.65.1נפת

רחובות 100.08.323.81.07.5נפת

אביב תל 100.00.826.91.16.7מחוז

הדרום 9.2'100.011.026.01.1מחוז

אשקלון 100.015.628.51.67.2נפת

שבע באר 100.06.723.80.711.1נפת

ליישובים. נ/חוץ וגרים בדוים בולל 1
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Table xii/27.  Employed in annual labour force, by economic branch, distirct
and subdistrict

Percentages

מסחר,
אוכל שירותי
והארחה

Commerce
restaurants
and hotels

תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
Transport,
storage and
communi
cation

פיננסים
ושירותים
עסקיים
Financing
and business
services

שירותים
ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

שירותים
אישיים
ואחרים

personal and
other

services

District and subdistrict

56789Code

11.97.26.326.86.8TOTAL'

11.56.46.642.67.8Jerusalem district

9.54.82.021.17.8Northern district

10.54.31.825.28.7Zefat subdistrict

11.35.22.021.77.9Kinneret subdistrict

8.84.41.621.68.4Yizre'el subdistrict

9.35.22.418.86.7Akko subsubdistrict

12.29.95.828.75.8Haifa district

12.911.46.930.55.5Haifa subdistrict

10.25.02.422.86.6Hadera subdistrict

I 0.06.24.225.66.4Central district

11.65.13.721.06.5Sharon subdistrict

9.86.15.124.66.8Petah Tiqwa subdistrict

8.09.42.321.67.1Ramla subdistrict

10.05.94.633.45.5Rehovot subdistrict

15.07.510.524.86.7TelAviv district

8.77.72.926.56.8Southern district

8.09.42.619.97.2Ashqelon subdistrict

9.46.23.132.76.5Be'erSheva' subdistirct

J Incl. Bedouins and living outside localities.
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ענף לפי שנתי, עבודה בכוח מועסקים של לימוד שנית ממוצע  י"ב/$2. לוח
אוכלוסייה וקבוצת יד משלח כלכלי,

נ כלכלע יף

(בנייהתעשייה בינוי
ועבודות(כרייהחקלאות

יד ודיגמשלח ומיםוחרושת)ייעור ציבוריות)חשמל הכל סך
TntalAgriculture,IndustryElectricityConstruction
1 oi<31forestry(mining andand water(building

and fishingmanufaand public
turing)works)

01234סמל

כולל 9.78.19.010.27.6סך

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 16.414.116.417.316.1בעלי
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 13.011.912.412.112.6נעלי

ודומיהם
12.411.612.313.110.8מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 11.211.211.010.310.8עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 8.99.810.18.810.5עובדי
שירותים5 7.26.36.06.15.5עובדי
בחקלאות6 7.67.96.417.68.0עובדים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 8.48.68.69.17.5עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים בתחבורה בבנייה,
בבנייה9 בתחבורה, בתעשייה, אחרים 6.56.67.36.85.4עובדים

פשוטים ופועלים

הכל סך  10.19.09.310.48.3יהודים

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 16.414.116.417.316.2בעלי
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 13.011.612.512.112.4בעלי

ודומיהם
12511.612.313.111.0מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 11.211.210.910.810.9עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 9.210.610.28.911.0עובדי
שירותים5 7.37.06.16.15.6עובדי
בחקלאות6 8.48.86.719.39.3עובדים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 8.68.88.79.47.9עובדים

אתרים מקצועיים ופועלים בתחבורה בבנייה,
בבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים 7.07.27.57.36.0עובדים

פשוטים ופועלים

הכל מך  יהודים 6.44.06.56.95.8לא

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 15.015.315.78.0בעלי
טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 12.213.211.0בעלי

ודומיהם
9.211.89.06.5מנהלים2
ודומיהם3 פקידות 10.511.79.69.58.0עובדי
וזבנים4 סוכנים מכירות, 6.24.76.45.03.8עובדי
שירותים5 5.33.55.14.34.6עובדי
בחקלאות6 3.93.93.87.02.3עובדים
במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 6.67.76.86.96.2עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים בתחבורה בבנייה,
9■ בתחבורה, בתעשייה, אחרים 4.73.85.64.74.6עובדים

פשוטים ופועלים בננייה
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Table xii/28.  Average number of years of schooling of employed persons in
annual labour force, by economic branch, occupation and population group

c hc branconom iE

,!ran
שירותי

,minim
שירותיםשירותיםפיננסיםאחסנה

אוכל
והארחה

Commerce,
restaurants

ותקשורת
Transport
storage and
communi

ושירותים
עסקיים
Financing

and business

ציבוריים
וקהילתיים
Public and
community

אישיים
ואחרים
Personal
and other

Occupation

and hotelscationservicesservicesservices

56789Code

9.09.312.111.68.6GRAND TOTAL

15.515.216.316.514.5Scientiifc and academic workers0
11.612.113.513.212.0Other professional, technical and related1

workers
12.112.213.113.111.2Administrators and managers2
10.910.611.511.511.0Clerical and related workers3

8.511.111.810.78.9Sales workers4
8.28.46.26.67.7Service workers5
7.69.37.16.35.8Agricultural workers6
8.58.810.18.88.7Skilled workers in industry, mining, building78

and transport and other skiUed workers
6.96.09.15.55.6Other workers in industry , transport and9

building and unskiUed workers

9.29.612.211.78.9JEWS  TOTAL

15.615.316.316.614.7Scientiifc and academic workers0
11.612.113.513.312.0Other professional, technical and related1

workers
12.112.313.113.211.4Administrators and managers2
10.910.611.511.611.0Clerical and related workers3
8.711.111.810.79.9Sales workers4
8.58.66.86.77.8Service workers5
7.911.58.76.56.0Agricultural workers6
8.89.110.38.99.1Skilled workers in industry, mining, building78

and transport and other skilled workers
7.46.29.65.87.8Other workers in industry, transport and9

building and unskilled workers

6.46.47.89.86.0NON JEWS  TOTAL

13.59.015.515.37.0Scientiifc and academic workers0
11.211.811.412.210.7Other professional, technical and related1

workers
13.58.213.28.75.0Administrators and managers2
10.59.511.010.79.7Clerical and related workers3
6.111.010.313.04.5Sales workers4
6.23.32.85.06.0Service workers5
5.64.50.94.14.5Agricultural workers6
6.76.56.96.76.9Skilled workers in industry, mining, building78

and transport and other skilled workers
5.34.63.64.03.2Other workers in industry, transport and9

building and unskilled workers
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אוכלוסייה, קבוצת כלכלי, ענף לפי שנתי/ עבודה בכוח מועסקים  י"ב/29. לוח
ומין לימוד שנות גיל,

אחוזים

>ענף ל כ ל כ

תעשייהחקלאות,
(כרייה

(בנייה בינוי
ועבודות

גיל הכלקבוצת סך
Total

ייעור
ודיג

וחרושת)
Industry

ומים )<nwn
Electricity

ציבוריות)
Construction

Agriculture
forestry and

fishing

(miningand
manufact
uring)

and water(building
and public
works)

b 001234מ

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

14196.813.8. 8.23.56.3
202414.110.715.58.713.0
252914.111.913.812.514.6
30349.68.79.110.611.5
35399.78.89.112.711.7
40449.48.88.813.411.1
45499.39.28.811.59.4
50548.67.98.710.88.2
55596.97.17.06.96.0
60646.56.96.67.05.6

: 65693.13.93.02.12.0
70741.11.61.00.20.5
75+0.60.80.40.10.1

הכל 100.0100.0700.0100.0100.0יהודיםסך
14196.213.97.42.64.7

. 202413.810.215.18.411.0
252913.811.513.612.012.8
30349.27.98.910.19.9
35399.68.69.012.611.4
40449.48.38.813.911.8
45^99.69.19.112.010.8
50549.08.09.111.19.8
55597.37.87.47.27.4
60646.97.57.07.57.1
65693.34.53.12.32.6
70741.21.81.00.20.6
75 +0.60.90.40.10.2

הכל יהודיםסך 100.0100.0100.0100.0100.0לא
141912.313.319.014.111.0
202417.213.021.412.018.9
252916.913.316.718.219.9
303414.112.312.916.716.1
353911.49.810.314.612.3
40449.411.07.78.09.0
45496.89.25.14.65.4
50544.87.43.27.93.5
55592.94.21.82.62.0
60642.4■ 4.01.21.31.3
65691.01.30.50.3
70740.50.90.10.2
75+0.30.30.1


0.1

labour and wages 332



Table xii/29.  Employed persons in annual labour force,. by economic branch,
population group, age, years of schooling and sex

Percentages

hbran conomi cE c

תחבורה,נ/סחר,
שירותיסשירותיספיננסים

אוכל אישייםציבורייםושירותיםאחסנהשירותי
והארחה

ותקשורת
Transport,ואתריםוקהילתייםעסקייסAge group

Commerce,FinancingPublic andPersonal
restaurants

storage andand businesscommunitiesand other
and hotelscommuni

cation
servicesservicesservices

56789Code

100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL

5.52.56.03.212.01419
10.012.920.714.215.82024
9.616.217.516.113.12529
7.212.59.710.78.33034
8.112.39.210.78.03539
9.411.28.110.07.94044
II. 3I0.07.210.07.84549
11.18.46.58.77.95054
9.46.14.97.06.75559
9.65.25.16.06.66064
5.42.03.22.33.96569
2.30.51.30.81.57074
1.10.30.70.40.575+

100.0100.0100.0100.0100.0Jews  lolal
5.02.56.0' 3.29.81419
9.512.920.814.14.52024
9.215.917.516.05.52529
6.711.79.610.44.93034
7.812.09.210.53.13539
9.311.38.09.96.14044
11.510.27.110.17.145A9
11.76.58.88.65054
10.06.44.97.213.95559
10.15.45.26.117.36064
5.72.13.22.412.26569
2.50.51.30.86.57074
1.20.30.70.40.675+

100.0100.0100.0100.0100.0NonJews  total
11.03.15.43.117.21419
15.712.714.316.917.72024
13.820.315.418.216.42529
12.822.112.314.712.33034
10.816.510.412.911.23539
11.19.411.1' 10.77.74044
9.57.910.97.66.14549
5.03.76.46.34.25054
3.32.16.34.03.15559
4.41.53.03.42.26064
1.60.52.21.21.06569
0.60.11.40.50.57074
0.4 .0.70.40.275 +
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אוכלוסייה, קבוצת כלכלי, ענף לפי שנתי, עבודה בכוח מועסקים  .2.9/1"< לוח
(המשך) ומין לימוד שנות גיל,

Table xii/29.  Employed persons in annual labour force, by economic branch,
population group, age, years of schooling and sex (cont.)

לימוד שנוה
Years of schooling

הכל סך
Total

hcodeכלכליענף 'bran cEconomic

0123456789

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סד
1U1AL

012.515.95.84.610.96.14.81.95.710.2
144.75.94.73.78.04.93.91.12.45.1
5830.227.136.825.847.037.333.58.515.333.9
91017.316.418.819.014.517.420.316.911.817.2
111222.127.123.329.013.724.627.536.223.323.0
13158.35.96.69.33.66.87.217.123.87.7
16+4.91.84.08.62.32.82.818.317.72.9

לימוד שנוו; 9.78.19.010.27.69.09.312.111.68.6קמוצע
Average of years of schooling

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0גברימ
Males

נ08.316.96.04.511.37.05.12.36.7 0.0
144.76.45.23.88.36.04.31.63.26.1
5831.427.237.227.348.439.836.610.219.937.4
נ91017.915.2 7.818.914.215.820.410.612.416.1
111223.526.722.427.812.622.025.029.821.820.8
13157.85.76.78.93.26.26.019.016.26.6
16+6.41.84.78.72.23.12.526.619.72.9

לימוד שנות ssvjs9.37.99.010.17.58.79.112.511.28.4
Average of years of schooling

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0נשיט
Females

016.611.85.15.22.04.13.21.44.610.3
\\4.83.63.02.81.32.81.30.51.63.8
5829.026.935.513.312.432.213.56.310.129.2
91016.721.022.219.422.420.719.924.811.218.5
111220.728.725.839.341230.043.044.224.926.0
13158.86.76.211.913.78.114.814.832.29.3
16+3.41.42.18.06.12.24.38.015.42.9

לינלוד שנוח 10.68.79.211.011.19.610.911.512.09.0מגזוצע
Average of years of schooling

' Full names of economic branches  see above. לעיל. ראה  כלכלה ענפי שמות 1

labour and wages 334



Employment and wages by reports to the
national insurance institute

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

לחודש) (ממוצע שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/30. לוח
Table xii/30.  Employees' posts, salary and average salary per employee's post

)monthly average)

השינוי השנהאחוז לעומת

משרות
שביר
(אלפים)

Employees'

שבר
(מיליוני
לי)

Salary

ממוצע שבר
שביר למשרת

(ל")
Average
salary per

הקודמת
Percent change
on a year earlier

משרות
ממוצע שכר
שכיר 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
<1964622.6252.8406XX1964J
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 eriesחדשה2סדרהבולל 2New sIncl. workers from the Admi
oisteredהמוחזקים Territoires

1968720.5427.5593XX1968
1969786.7490.86249.25.21969
1970828.6561.46775.38.51970
1971875.3683.47815.615.41971

§31972911.8809.88884.213.719723§

§ 1973930.11,051.91,1312.027.41973§
1974940.11,450.01,5421.136.31974

מהשטחים עובדים בולל .Exclלא workers from the Admi
nisteredהמוחזקים Terirtoires

1968716.5426.5595XX1968
1969772.9487.56317.96.11969
1970808.3556.26884.69.01970
1971842.1674.58014.216.41971

§1972870.1793.99123.313.919723נ§

§1973886.81,031.81,1631.927.51973§
1974896.71,420.01,58436.21974

1 Chained data according to 1965 sample. 2 For diiieren
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 lfuctuations from
year to year should be calculated according to the i ndices and
not the absolute numbers; see introduction.

.1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים 1

ראה לקודמת החדשה הסדרה בין ההבדליס על 2
המדגם ושופר שונה 1972 בראשית נ מבוא.
שינויים לחשב יש לכן, עליו. מבוססים שהנתונים
סמך על ולא המדדים סמך על סמוכות שנים בין

מבוא. ראה המוחלטים; המספרים
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כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר * שכיר משרות  י"ב/31. לוח
לחודש) (בממוצע

*Employeesשכידמשרות postsשכר
ל*י)(Tbouands)(אל5י0) (מיליוני

כלכליסמל ענף Code
19711972§197319741971§1972

הכל 875.3911.8930.1940.1809.8סך 683.4

ודיג0 ייעור 40.938.131.429.519.9חקלאות, 18.2
לו1ק')0002 ושירותים למטעים (פרט 10.37.4!.13.612.811תקלאות 6.5

הדרים03 5.64.63.83.42.9גידול 3.1
להדרים)04 (פרט מטעיס 0.90.60.40.30.3גידול 0.3
לחקלאות05 10.29.58.78.55.7שירותיס 5.4

ודיג0607 10.610.67.37.03.6ייעור 2.9

וחרושת)12 (כרייה 238.8245.2246.4246.9211.6תעשייה 180.7
והציבה10 4.84.84.54.86.7כרייה 5.9

וטבק1112 משקאות מזון, 35.337.340.641.123.5תעשיית 20.0
ועור1315 הלבשה טקסטיל, 51.161.753.050.435.8תעשיית 30.8

Ifרהיטים כולל  ומוצריו עץ 9.29.410.09.47.1תעשיית 6.1
והוציל1718 דפוס ומוצריו, נייר 14.114.515.214.813.7תעשיית 11.4
ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיקה, גומי, 20.621.522.121.522.2תעשיית 18.8

אלמתכתיים21 מינרלים מוצרי 8.98.78.78.28תעשיית 8 7.9
מתכת2223 ומוצרי מתכת של בטיסית 34.536.631.631.234.2תעשייה 27.6
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד מכונות, 47.642.748.753.950.1תעשיית 44.1

שונות2729 ותעשיות יהלומים 12.713.012.011.69.5תעשיית 8.1

ומים3 10.09.910.410.815.0חשמל 13.3

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 81.988.887.384.571.7גינוי 57.8
לבניין4041 ומשנה כללית 71.178.176.173.660.7קבלנות 47.7

ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 10.810.711.210.911.0עבודות 10.1

והארחה5 אוכל שירותי 72.673.574.472.459.6מסחר, 50.5
סיטוני50 27.527.729.329.828.2מסחר 24.1

קמעוני5156 23.723.022.622.817.1מסתר 15.0
והארחה5754 אובל 21.422.822.519.814.3שירותי 11.4

ותקשורת6 אחסנה 58.660.160.962.078.3החבורה, 54.8
יבשתית6062 23.123.723.824.232.8תחבורה 23.2
ושירותים6367 תקשורת ואוירית, ימית 35.536.437.137.945.5תחבורה 31.7

לתחבורה אחרים
עסקיים7 ושירותים 59.964.870.973.869.3פיננסים 54.0
ניידי7072 דלא וגגסי ביטוח פיננסייס, 30.032.135.538.341.4מוסדות 31.4

ומשפטיים73 עסקיים 29.932.735.435.527.9שירותיס 22.6

וקהילתיים ציבוריים 275.4294.9312.2325.9264.6.שירותים 223.6
וביטחון8082 ציבורית 120.7128.0132.6138.7123.1אדמיניסטרציה 105.2
ומדע8384 מחקר חינוך, 83.591.498.6101.379.6שירותי 64.8

בריאות85 38.841.444.648.139.9שירותי 35.1
אחרים8689 וקהילתיים ציבוריים 32.534.136.437.822.0שירותים 18.5

ואחרים92 אישיים 37.236.536.234.219.8שירותים 17.5
וספורט90 בידור אמנות, 8.78.89.19.16.5תרבות, 5.8

בית9192 למשק ותיקונים 8.38.99.69.56.8מוסבים 5.4
ובמוסדות93 בבתים 12.611.910.99.83.7שירותים 3.7

אחרים9498 אישיים 7.66.96.65.82.8שירותים 2.7

בית. עוזרות כולל לא 2 המוחזקים. מהשטחים עובדים כולל 1
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Table xii/31.  Employees' posts *, salary and average salary per employee's
post, by economic branch (monthly average(

(ל"י)קכו שכיר למשרת ממוצע ■
Salary

)IL. million)
Average salary per employee's

post ttL.)
Ecodoniic branch

§197319741971§1972§19731974

1,051.91,450.07818881,542 1,131TOTAL

21.328.6446521970 679Agriculture, forestryand ifshing
8.111.14815791,077 728Agriculture (excl. fruit growing and agirculture services(
3.24.35456231,262 829Citrus groves
0.20.3327392851 549Fruit growing (excl. citrus groves(
6.69.05316011 ,060 762Agircultural services

3.23.9277339504 432Forestry and ifshing

263.S365.27568631,478 1,071Industry (mining and manufacturing1(

8.211.91,2151,4012,486 1 ,826Mining and quarrying
30.841.25676291,001 760Food, beverages and tobaeo industries
43.757.96026841,149 824Manufacture of textiles, clothing and leather
9.313.15567541,390 932Manufacture of wood £ wood prod., incl. furniture
17.723.98079461,610 1,159Manufacture of paper Si paper prod., pirnt. <£ publ.
29.339.69151,0341,840 1,328Manufacture of rubber, plastic, chemical products and

petroleum
H.I14.88831,0111,812 1,274Manufacture of nonmetallic mineral products
36.150.17999331,601 1,142Basic metal industry and metal products
67.098.79261,0621,831 1,375Manufactureofmachinery, electirc equipment and trans

port equipment
10.614,06437371,203 886Diamond industry and miscellaneous manufactuirng

20.426.11,3311,5102,411 1,959Electricity and water

86.1114.47058071,354 986Construction (building andpublic works(
71.295.36717771,295 936Contracting and subcontracti ng
14.919.19341,0291,751 1,322Public works and civil engineeirng works

73.298.26958121,357 985Commerce, restaurants andhotels
37.151.18761,0181,715 1,267Wholesale trade
20.427.86347441,221 90:Retail trade
15.719.3532630976 698Restaurants and hotels

102.1140.41,1581,3022.262 1,676Transport, storage and communication
40.355.61,2231,3842,298 1,693Land transport
61.884.81,1161,2492,240 1,665Air and sea transport, communication, post oiffces and

other services for transport

96.1136.09021,0691,842 1,355Financing and business services
.6O088.81,0451,2892,317 1,687Financing, insurance and real estate services
36.147.27578531,328 1,022Business and legal services

363.7508.28128971,559 1,165Public and community services
167.7228.68729611,648 1,265Public administration and defence

113.3160.07768711,581 1,148Education, research and scientiifc services
52.978.59069641,631 1,185Health services

29.841.15696471,085 817Other public and community services

25.232.9470544963 696Personal and other services1
8.411.26637371,242 918Cultural, recreational services and sport
9.112.76477591,329 947Oarages and repair services for households
4.45.1289316522 405Services in houesholds and institutions
3.33.9355411672 505Other personal services

1 Incl. workers from the administered terirtoires. * Excl. domestic workers.
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של מדדים  י"ג/32. לוח
לחודש) (ממוצע כלכלי

כלכלי ענף
שכיר משרות

Employees* posts
שכר

Wages

שביר למשרת ממוצע שכר
Average wages per employee's

post

19711972§197319741971§1972§197319741971§1972§19731974

עובדים כולל
המוחזקים Indicesמהשטחים  base: average 1968 = 100.0 = 1968 ממוצע הבכוימ:  מדדים

הכל 121.5126.5129.0130.4158.9189.4245.9339.0131.7149.7190.6259.7סך

ודיג ייעור 93.687.171.767.4125.5136.7146.5197.0134.3157.4203.9292.8חקלאות,

וחרושת) (כרייה 125.1128.5129.3129.7164.9193.3241.8334.6131.7150.3186.9258.0תעשייה

ומים 106.4105.6110.8115.2163.2184.0250.5320.4158.8174.2226.0278.2חשמל

ועבודות (בנייה 143.7155.9152.8148.5182.2226.3271.7361.4126.8145.2177.9243.6בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי 121.4122.8124.0120.3158.5187.8229.7307.6130.6153.0185.3255.8מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה 120.3123.4125.0127.3169.2.19S5254.8350.2140.7158.5203.8275.2תחבורה,

עסקיים ושירותים 127.2137.6150.6156.7160.5205.7284.6401.9126.3149.3189.1256.2פיננסים

צינוריים 117.7126.0133.5139.3152.9181.0248.7347.6129.9143.5186.2249.5שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים 124.4122.0121.4114.9147.8167.8213.3278.9118.7137.5175.5242.5שירותים

עובדימ כולל לא
המוחזקים מהשטחים

הכל 117.5121.4123.7125.1158.1186.1241.9332.7134.6153.2195.5.26S9סך

ודיג ייעור 80.074.664.261.7117.5125.0137.6187.9146.7167.5214.3304.5חקלאות,

וחרושת) (גרייה 121.5123.4122.7122.6163.5190.2237.1327.2134.6154.2193.4267.0תעשייה

ומים 106.4105.6110.8115.2163.2184.0250.5320.4158.8174.2226.0278.2חשמל

ועבודות (בנייה 121.6124.3121.2116.3169.9201.5242.6315.4139.8161.9200.2271.1בינוי
ציבוריות)

אובל שירותי 119.6120.7120.6117.3157.8186.4226.9304.0131.9154.4188.2259.1מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה 119.0122.3124.5126.5.16S9195.0254.5349.5142.0169.4204.5276.4תחבורה,

עסקיים ושירותים 127.2137.6150.6156.7160.5205.7284.6401.9126.3149.3189.1256.2פיננסים

ציבוריים 117.1125.3132.7138.5152.7180.6248.2346.8130.4144.1187.0250.4שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים 123.2119.7117.9111.2147.1165.9209.6273.1119.4138.7177.8245.6שירותים
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Table xii/32.  Indices of employees' posts, wages and average wages per
employee's post, by economic barnch

שכיר משרות
Employees' posts

שכר
Wages

שכיר למשרת ממוצע שכר
Average wages per employee's

postEconomic branch

19711972§ 197319741971§1972§197319741971§1972§19731974

קודמת שנה לעומת שינוי Percentאתת change on previous year
Including workers from the
Administered Territories

4.1 5.62.01.121.719.229.837.915.413.727.336.3TOTAL

6.9 1.217.76.017.78.97.234.518.917.229.543.6Agirculture, forestry and
ifshing

2.7 5.60.60.320.317.225.138.413.914.124.438.0Industry (mining and
manufactuirng(

0.8 0.44.94.036.812.736.127.937.49.729.723.1Electircity and water

8.5 10.72.02.823.524.220.133.010.714.522.536.9Construction (building and
public works(

1.2 4.31.03.014.518.522.333.99.817.221.138.0Commerce, restaurants
and hotels

2.6 6.41.31.823.815.530.337.416.512.728.635.0Transport, storage and
communication

8.2 7.89.44.121.728.238.441.212.918.226.735.5Financing and business
services

7.1 6.26.04.324.818.437.439.817.710.529.834.0Public and community
services

2.2 0.50.55.45.613.527.130.86.115.827.638.2Personal and other services

Excludingworkers from the
Administered Territories

3.3 4.21.91.121.217.730.037.516.413.827.636.0TOTAL

6.7 0.713.93.914.16.410.136.624.714.227.942.1Agirculture, forestry and
ifshing

1.6 4.10.60.119.816.324.738.015.214.625.438.1Industry (mining and
manufacturing(

0.8 0.44.94.036.812.736.127.937.49.729.723.1Electircity and water

2.2 5.22.54.020.218.621.430.014.315.823.735.4Construction (building anc
public works(

0.9 3.60.12.814.318.121.734.010.417.121.937.7Commerce, restaurants
and hotels

2.8 5.61.81.623.715.530.537.317.119.320.735.2Transport, storage and
communication

8.2 7.89.44.121.728.238.441.212.918.226.735.5Financing and business
services

7.0 5.95.94.424.818.337.439.717.810.529.833.9Public and communal
services

 1.32.81.55.75.212.826.330.36.516.228.238.1Personal and other services
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Registered unemployment רשומה אבטלה

בלשכות מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי הרשומים,  >"ב/33. לוח
נ התעסוקה שירות של למבוגרים העבודה

Table xii/33.  Registered workseekers and daily average of unemployed at
adult labour exchanges of the employment service 1

למבוגרים העבודה בלשכות עבודההרשומים מובטליםמנזוצקיורשי של יומי
Registered at adult labour exchangesWorkseekersDaily average of unemployed

הבל הכל■נשיםגבריםסך הבלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

194918,91215,8353,0776,3515,556795

195022,55118,8163,7355,908

195126,72321,9794,7446,3375,2771,060

195229,43624,3955,0419,4137,9221,491

195342,18036,0456,13517,68015,2372,443

195436,10730.4075,70013,45511,3222,133

195532,07726,2515,82610,7338,7152,023

195637,60130,6486,95312,2909,8542,436

195739,66731,9487,71912,5139,9092,604

195832,80825,3237,4859,3287,0052,323

2195929,02221,2427,7807,3775,2842,093

1960134,58744,671 89,91625,79218,2247,5686,0424,2031,839

31961124,63244,808 79,82429,15919,2379,9225,1433,1352,008

1962138,15350,740 87,41329,96419,34310,6214,6022,6601,942

1963142,79554,082 88,71329,18718,57010,6174,0322,2441,788

1964137,82953,443 84,38627,90317,61710,2863,3991,8711,528

1965142,41256,496 85,91627,98017,52510,4553,2001,7831,417

1966166,87958,868 108,01137,87626,20011,6757,9305,542. 2,388

"1967183,86657,547 126,31955,78842,13313,65513,52510,0343,491

1968174,25065,105 109,14539,15926,94112,2185,7093,8841,825

. 1969155,70767,856 87,85127,17416,21210,9622,3951,3761,019

1970149,94769,053 80,89423,88713,31110,5761,595844751

1971136,47564,337 72,13819,45110,5168,935938523415

1972133,61664,870 68,74618,5309,8448,686744414330

51973§126,732§59,949 §66,78316,9039,1667,737879498381

.1974128,82862,901 65,92716,8758,8248,051844463381

' Data up to 1959 relate to registrations in the labour
exchanges of the "Centerof 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. * Inch East Jerusa
Iem from October 1967.  Data for 1973 are not comparable
with previous data, because registration procedures in labour
exchnages were altered  see introduction.

העבודה בלשכות לרישום מתייחסים 1959 עך הנתונים 1

1954 בינואר ההל העבודה". לשבות ל"מרבז מסונפות שהיו
העבודה בלשכות לאיהודים של הרישום ג0 נתונים כוללים
ב1959 החל 2 העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו
ימים 5 עבדו אשר המוגבלים את העבודה לשבות רשמו לא
העבודה דורשי מספר כולל ב1961 החל 3 בשבוע.
אבטלה. להם נרשמה ושלא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם
נתוני 5 .1967 באוקטובר החל ירושלים מזרח כולל 4

שינוי בגלל קודמים נתונים עם השוואה בני אינם 19,73
מבוא. ראה העבודה; בלשכות הרישום סדרי
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שירות של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י"ב/34. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה,

Table xn/34. Daily average of unemployed in adult labour exchanges of fife

employment service, by sex, section, distirct, subdistrict and average monthly
unemployment days per unemployed

1974 1973 1972 1971 11970 1965 1962

TOTAL

Males
Females

Section
Liberal professions
Clerks
Industry
Building and public works .

Transport
Hotels and restaurants

Unskilled workers

District and subdistrict
Jerusalem

Northern
Zefat
Kinneret
Yizreel
Akko

Haifa
Haifa
Hadera

Central
Sharon
Petah Tiqwa
Ramla
Rehovot

Tel Aviv

Southern
Ashqelon
Beer Sheva

Daily a.verage

844 879 744

463
381

28
112
45'
15

37
I?1

588

498
381 ■'

14
10
72
41

42
43'

39
42
36
.46

144

33
20

634

117 . 115

14
13
66
50

80
48

40
37
'33
49

146

414
330

54
10

510

.169

11

10
44
51

48
62

42
23
28
,42

59

938

523
415

24 22 23
103 ' 104 168
46" י 34 54
19' 10 12

57
19

605

193

16
11

58
48

.83
68

45
24
28
62

101

 יומי ממוגע
1,595 3,200 4,602

844 1.783 2,660
751 1,417 1,942

32
351
96
35

76
41

296

37
.22
151
77

200
94

84
36
35
114

181

59
698
249
137

154
75

288

87
51
445
270

419
177

107
115
126
161

75
1021
404
186

167
87

964 1,828 2,662

428

178
70
496
322

712
136

166
197
188
214

498 1,057

הדרום
23522015269558685אשקלון

שבק 203236125132100102114באר

הכל סך
גברים
נשים

מדור
חופשיים מקצועות בעלי

פקידים
\ בתעשייה עונדים

ובעבודות בבנייה עובדים
ציבוריות

בתחבורה עונדים
מלוןוגבתי בבתי עובדים

אוכל
מקצועיים בלתי פועלים

ונפה מחוז
ירושלים

הצפון
צפת
כנרת

יזרעאל
עכו

חיפה
היפה
חדרה

. המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות

אביב תל

Monthly average unemployment days per unemployed

. TOTAL
Males
.Females

למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
הכל 5.04.02.62.11.81.5סך

4.63.72.62.11.816 י ■1.7.
5.64.42.72.01.71.41.5

גברים
נשים

/.1 See notesA5 to Table XII33. יב/33. בלווז 5,4 הערות ראה 1
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עבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו עבודה דורשי י"ב/35. לוח
לחודש רישום וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות של ונוער למבוגרים

Table ™/35.  Workseekers who registered at least once during the ^ח0וזו
at adult and youth labour exchanges of the employment service, by sex, section,

district and registration days per month

1974 1I 973 1972 1971 1970נ 1965 1962

Adult labour exchanges למבוגרים 9בודה לשכות
TOTAL 16,875 16,903 18,530 19,451 23,887 27,980 29,964

19,34317,52513,31110,5169,8449,1668,824Males

10,62110,45510,5768,9358,6867,7378.051Females

Section

329295241242307318345Liberal professions
2,9882,9712,3141,8451.6091,6961,858Clerks
2,6272,1511,5191,1731,012905878Industry
2,0731,829755530421377353Building and public

works

756866742,660623558641Transport
512587567427363327306Hotels and

restaurants

20,67919,28117,74914,57414,19512,72212,494Unskilled workers

District
2,2871,9642,6942,2762,1431,8481,916Jerusalem
6,4765,8224,0092,5982,7002,4022,135Northern
4,6354,2913,5323,1862,9682,7452,606Haifa
5,5875,1434,5553,7833,5963,1983,356Central
7,1796,2745,2154,3323,8473,7073,509Tel Aviv
3,8004.4863,8823,2763,2763,0033,173Southern

Registration
days per month

6,3777,7848,7827,8578,0282,7723,6020 days

17,76316,52713,77611,02710,12913,83012,9411 to 6 days

3,3302,1838313682571881997 to 12 days

1,39488527210666606213 to 18 days

1,1006012269350537119 days and over

הכל סך
גבריט
נשיט

מדור

חופשיים מקצועות בעלי
פקידימ

בתעשייה עובדים
ועבודות בבנייה עובדים

ציבוריות
בתחבורה עובדים

ובבתי מלון בבתי עובדים
אובל

מקצועיים בלתי פועלים

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

לחודש רישום ימי

ימים 0
ימים 6 עד 1

ימים 12 עד 7

ימים 18 עד 13
ומעלה ימיט 19

exchangesJbourYouthלנוערעבודהלשכות 1

הכל 7,8517,6006,2775,2844,8594,2174,254TOTALסך
ו

4,0633,9933,4072,9292,7832,5352,562Boys;ערים

3,7883,6072,8702,3382,0761,6821,692Girlsנערות

District
נןחרז

828711732664750563568Jerusalemירושלים

הצפון
הי3ה

1,0101,070926790795625567Northern
1,232970843765668590552Haifa

1,6871,9101,3988421,010897740Centralהמרכז

אביב 2,2801,6781,3271,234806774801Telתל Aviv

8141,2611,0519908307681,026Southernהדרו0

/toTable XII33.2 See notes נ,4
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לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  *"ב/36. לוח
ומין ג>ל קבוצת

Table xii/36.  Persons registered at the adult labour exchanges of the
employment service, by age group and sex

גיל nsripAge group
Total הכל סך

1824253435444554555465+

1 אלפים
0'"™ | Thousands

Percentages

Total
1.9

1.5
2.0
2.1

Males
3.0
2.0
2.5
3.5
3.5

Femal es

7.7
5.4
4.6
5.3
4.7

9.8
7.3
5.9
6.8
6.2

12.6
8.7
8.8
10.3
9.6

12.4
8.6
8.5
9.8
8.8

16.4
12.1
12.3
13.6
13.0

14.6
11.1
11.1
12.5
11.8

21.6
28.9
27.2
20.5
21.6

22.6
30.1
28.2
21.2
22.9

39.8
43.7
45.6
48.3
49.0

37.6
40.9
43.8
45.6
46.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הכל סך
142,412
149,947
133,616
126,732
128,828

גברים
85,916
80,894
68,746
66,783
65,927

נשים

1963
1970
1972
1973
1974

1965
1970
1972
1973
1974

196556.496100.043.320.219.012.74.40.4
197069,053100.046.927.613.18.93.10.4
197264,870100.047.626.213.59.23.10.4
197359,949100.051.219.114.710.93.60.5
197462,901100.051.320.314.310.33.30.5

התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשגות רשומים  י"ב/37. לוח
ומין * לידה יבשת לפי

Table xii/37.  Persons registered at the adult labour exchanges of the
employment services, by continent of birth l and sex

Continent of bitrh לידה יבשת
אירופהאמריקה
EuropeAmeirca

אסיהאפריקה
AsiaAfirca

ישראל!
Israeli

Total הנל סך

Percentages אחוזים
אלפיט

Thousands

הכל Totalסך
1965142,412100.017.953.0 "29.11965
1970149,947100.029.851.818.41970
1972133,616100.033.443.0 '23.61972
19732126,732100.036.334.7 .29.01973
1974128,828100.038.532.728.81974

Malesגברים
196585,916100.018.953.627.51965
197080,894100.028.952.518.61970
197268,746100.032.443.224,41972
1973266,783100.034.635.729.71973
197465,927100.037.533.429.11974

Femalesנשים
196556,496100.016.452.031.61965
197069,053100.030.851.018.21970
197264,870100.034.342.822.91972
1973259,949100.038.233.628.21973
197462,901100.039.631.928.51974

. Israel born include nonJews. 2 Incl. 45,929
.registered, thereof 24,382 males who are not detailed.

45,929 כולל 2 לאיהודים. כוללים ישראל ילידי 1

פורטו. שלא גברים 24,382 מהס רשומיב,
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לשכות דרך נענו שלא והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע  י"ב/38. לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה

Table xii/38.  Monthly average of requests, referrals and unfulfilled
requests by adult labour exchanges of the employment service, by section

בלתי
מקצועיים
Unskilled
workers

שירותים
Services

תחבורה
וקשר

Transport
and commu
nication

בנייה
Building

תעשייה
Industry

פקידים
Clerks

מקצוטות
חופשייט
Liberal

professions

הכל סך
Total

Referrals from labour exchanges in Israel בישראל מלשכות הפניות
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
197024,4121862,0991,66085962758718,394
197122,1262701,9491,39462166048616,748
197221,5762701,7401,09646658839017,026
197317,6892691,73897040052235213,446
'197416,8262771,86886336456833212,554

Requestsהזמנות
196529,3912942,1953,2302.5074411,29419,430
197030,7194502,0823,2092.26048281922,173
197135,1015982,4873,5972,39846875924,707
197235,3796642,7993,8672,05147284224,684
197330,3264292,7633,0741,71346976421,114
"197426,1073872,5602,8641,46247173417,629

באמצעית שבוצעו Requestהזמנות fulfilled through labour exchanges
בשטחים העבודה toriesinלשכות the Administered Tern

19704,850969503,804
19727,334136691

6,507
19735,56212256414,875
119744,6203335781253,989

נענו שלא Unfuliflledהזמנות requests
19653,82688348937438592541,702
19704,7622792091,4964131191272,120
19717,1353603792,099919582153,106
19728,4873925992,344818812663,987
19736,8201865331,662559912813,508
119747,2771483791,8665291342363,985

] One should be cautious on comparing with previous years; see introduction. מבוא. ראה קודמות; לשנים בתשואות להיזהר יש 1

Strikes and lockouts והשבתות שביתות
שאבדו עבודה וימי ומושבתים שובתים ,* והשבתות שביתות  י"ב/39. לוח

Table xii/39.  Strikes and lockouts \ strikers and lockedout and work days lost
והשבתות ומושנ1;יםשביתות שאבדושובתים עבודה ימי
Strikes andStirkers andWork days
lockoutslockedoutlost

196013514,42049,3681960
196312686,475128,0011963
196413647,168100,9121964
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
196810042,14671,7891968
196911444,496102,1621969
19701631 14,941390,2601970

2197116988,265178,61219712
3197216887,309236,05819723
197396122,348375,0231973
19747127,14151,3331974

' Excl. slowdown strikes and parttime strikes; in 1974,
48 such stirkes were registered. 2 See introduction.
3 As of 1972, excl. stirkes with less than 10 days lost.

ב1974 חלקיות; ושביתות האטה שביתות כולל אינו 1
ב1972 החל נ מבוא. ראה 2 כאלו. שביתות 48 נרשמו

עבודה. ימי מ10 פחות בהן שאבדו שביתות נכללו לא
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ומושבתים, שובתים מספר השביתה, משן לפי י, והשבתות שביתות  י"ב/40. לוחי
כלכלי וענף סיבה

Table xii/40.  Strikes and lockouts *, by duration, number of strikers and
lockedout, cause and economic branch

Percentages ;ןזים

19731974

עבודהשביתות עבודהשביתוחימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork daysStrikes andWork days
lockoutslostlockoutslost

/ הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ההשבתה או השביתה ockouמשך tDuration o f strike o r

שעות 6 עד 20.80.822.515.12toמשעתיים 6 hours
אחד עבודה יום עד שעות 24.017.324.010.66מ6 hours to one work day

ימים 3 עד 217.715.626.815.32to 3 days
ימים 6 עד 412.58.89.920.54to 6 days
ימים 9 עד 74.22.35.610.87to 9 days
ימים 14 עד 1011.512.04.25.610 to 14 days
ימיס 24 עד 133.134.94.217.415 to 24 days
ימים 49 עד 255.28.21.42.025 to 49 days
ויותר יום 501.00.11.42.750 days and over

ומושכתי שובתים outiםמספר lockedNumber 0 f strikers a n
1104.20.1110
115016.71.028.28.41150
5110012.51.214.16.951100

10120017.73.316.97.7101200
20150027.114.625.342.7201500
5011,0007.311.211.318.85011,000

1,0012,0007.33.21.43.91,0012 000
2,0015,0003.133.91.41.42,0015,000
5,000+4.131.51.410.25,001 and more

0Causeיבה
אחרים ותשלומים עבודה 49.073.036.641.0Wageשנר rates and other payments
הסכמי איחתימת או 25.023.212.79.1Workהפרה agreements broken ז0 not

signedעבודה
שכר 3.20.29.96.4Withholdingהלנת of wages

עובדים 95.20.6Dismissalsיגזורי of workers
והשבתות אחרות 14.63.040.843.5Otherסיבות causes and lockouts

כלכלי £ענף c oo o m i c branch
ודיג ייעור ,1.00.31.40.0Agricultureחקלאות' forestry and Gshing

וחרושת) (כרייה 27.112.932.457.3Industryתעשייה (miningand manufacturing)
ומיס 2.10.41.42.4Electricityחשמל and water

צינוריות) ועבודות (בנייה 1.00.2Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,3.10.74.21.1Commerceמסוזר, restaurants and hotels
ותקשורת אח0נה ,24.02.426.88.8Transportתחבורה, storage and communica

עסקיים ושירותים 82.10.15.63.0Financingיננסים and business services
וקהילתיים ציבוריים 34.476.026.827.3Publicשירותים and community services

ואחרים אישיים 4.61.71.40.1Personalשירותים and other services
אחד מענף ביותר 1.05.3שביתוח

Strikes in more than one branch

/' See note!■ to Table XH39. יב/39. ללוח הערות ראה 1
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חקלאות ♦ ג " < פרק

זרוע שטח .על מחושב לדונם ממוצע יבול
ברוטו..

מקורות
גידולי של הנתזנים מבוססים תשל''ג מאז
המפקדים שני על דגים ובריכות מטעים שדה,
מתייחס אחד מפקד הלשכה. של החצישנתיים
לתקופה והשני פברואר עד ספטמבר לתקופה
אלה מפקדים של השאלונים אוגוסט. עד מרס
והמושבים' הקיבוצים של המרכזים אל מופנים
לא ביישובים מוכתרים או מועצות ראשי אל
אחרים ביישובים חקלאיים ועדים אל יהודיים,
שדה גידולי המגדלים פרטיים חקלאים אל או
גידולים מספר זעל 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
שנתי עירבון ע"י בעבר נתקבלו המטעים שטחי
ייצור ממועצות מידע סמן1 על בסים נתוני של

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

הייצור וערך ייצור
י"ג/16) עד י"ג/11 (לוחות

הגדרות
וצריכה המשווקת התוצרת כל את כולל ייצור
ותוצרת החי באינוונטר שינויים במשק, עצמית
נכסי "תפוקת כולל אינו זאת לעומת ביניים.
תוצרת ללא הייצור, את להלן). (ר' השקעה"
בלוחות הפחתה ידי על לקבל אפשר ביניים

וי"ג/15. י"ג/14

בנקודת היצרן במחירי ניתן הייצור ערך
עבור הסיטונאי השוק שהיא הראשונה, המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק

מתפרסמת השוטפת החקלאית הסטטיסטיקה
חוד נתונים חקלאית". "סטטיסטיקה ברבעון
"סדרות בעלון גם מתפרסמים עיקריים שייט
הלשכה ידי על לאור המוצא סטטיסטיות'/
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה, המרכזית
קום מאז המלא ההיסטורי המעקב ההקלאות.
בםידרת הופיע (1968/69) תשכ"ט ועד המדינה
326 מסי הלשכה, של המיוחדים הפרסומים

ו327.
הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
בפירסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
לסטטיס המרכזית הלשכה של 21 מסי טכני
הסדרות, לרוב עדיין המתאים ,ז,ה, תיאור טיקה.
המת והשלמות תיקונים לאחר להלן תומצת
האחרונות. השנים 11 התפתחות מתוך חייבים
ודיג. ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
מתשכ"ח ירושלים מזרח את כוללים הנתונים

ואילך
החדש הסיווג סמך על נערכים הלוחות
בגידולי בוטנים נכללים לפיו הכלכלה, ענפי של
כתת מופיע ושלחין), (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/10) עד >"ג/2 (לוחות

הנררות
ברוטו", המעובד ל"שטח מתייחס שטח
במקרה וכוי. תעלות פנימיות, דרכים הכולל
שוה דגים, ובריכות רבשנתיים גידולים עול
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

.1 מס' 1975 חקלאית" ב"םטטיסטיקה
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מוצרים; כשני זז כל נחשב כאז ואילו אחד
ליצוא). מתאים (לא ב' ואיכות (ליצוא) א' איכות
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 י', בפרק המחירים מדדי ואילו לאי,
מחיר מדד כף, על נוסף הנסחרת. לתוצרת רק
שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחם הייצור

השיווק. לתקופת מתייחס התפוקה מחירי
בשנתון הופיעו הדר בפרי פגעים על נתונים

.391390 עמי ,24

וסדרות מקומ>ת חקלאית תוצרת ר*כח
בו הקשורות

י"ג/21) עד י"ג/16 (לוחות

הגדרות

התוצרת את כולל חקלאית תוצרת ריכוז
הנדונה בשנה 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 נ.

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 מבן נובע המונחים שני
מהאיסום ההוצאה בזמן נמדדת לאיטום 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

שחי היא מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת
בפי הנמצאים המטבחיים בבתי חיים בעלי טת

הוטרינרי. השירות קוה

. , ■ וי"ג/15), י"ג/14 (לוחות ייעוד
שהופ החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל, האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה נתה

 : עצמית". "צריכה להוציא
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא

טריה.
המסו תוצרת כל כולל מקומית לתעשייה
לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה, פקת

,■..,.. תעשייתי. עיבוד
הנצ לתוצווז מתייחסת עצמית צריכה

ומשפחתו. המשק בעל ע"י רכת
הנכנסת,שוב תוצרת היא ביניים תוצרת
שעורה.מייצור (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים).. בעלי להזנת המשמשת מקומי
שינוי גם מופיע י"ג/15 שבלוח לציין יש
ביניים. תוצרת הכותרת תחת החי באינוונטר

י חישוכ ושיטות מקורות
רב מספך על מבוססים האומדנים ייצור.

... . , מקורות. של
בשר ענף, 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
הכמות מדדי מתקבלים תש"ל, מאז תשכ"ח. שנת
נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור ע"י
תשכ"ח. . בסים על המחושב למדד לספייר)
המפקד שנת משמשת המדדים להצגת כבסיס

.(1 ללוח (פרט תשל"א
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 לערר שוטפים במחירים הערך את להפוך
משמ קבועים במחירים והערכים קבועים רים

הכמות. מדד לקבלת אז שים
שמובאים כפי ההדרים מדדי בין הפרשים
חישוב שלמטרת מכך נובעים י/12 ובלוח כאן
כמוצר הדרים זן כל נחשב י/12 בלוח המדד
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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 מקורות
לאחר הייצור מלוחות מתקבל חקלאי ייצור

ביניים. תוצרת ניכוי

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 (כגון לחקלאות מות
תפוקת ודשנים): כוספות (כגון מקומי מייצור
נתונים המים; 1ציבות 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 הנערכת 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. ודמי ריבית
על הנתון ישראל. מקרקעי ממינהל בעיקר
היישובים. מאזני על ומתבסס גלמי הוא ריבית
מתקב ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
החכירה ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על לים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה

מדדים
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי
הערך באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/22) (לוח

הקודמת. השנה במחירי
הקנו התשומות של והכמות המחיר מדדי .

ע"י תש"ל שנת מאז חושבו י"ג/23) (לוח יות
בסים על למדד השנתיים השינויים קישור

תשכ"ח.

חישוג ושיטות מקורות
ירקות של ריכוז על הנתונים ופירות. ירקות
של חודשי סקר ידי על בעיקר נאספים ופירות
אספקת י על הנתונים המורשים. הסיטונאים
סקר על מבוססים לתעשייה, ופירות ירקות

בדבר. הנוגעים המפעלים כל של שנתי
ליצוא, המאורגן השיווק נתוני הדרים.
במועצה מקורם י"ג/18 בלוח ולתעשייה למאכל
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
לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבהיים,
את לאמוד כדי משקל. וקבוצת מין סוג,
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/23) י"ג/22 (לוחות

הגליות
לענף מתייחסים החקלאות ענף חשבונות
בסיווג שהוגדר כפי ודיג 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
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי תפוקת
וכד' בניקוז קרקע, בהכשרת בייעור, צעירים,
בזה כלול לא החקלאות. ענף ע"י המבוצעים
החק ב"ייצור שגכלל החי באינוונטר השינוי

לאי".
והשי החומרים סך היא הקנויה התשומה
אחרים מענפים הענף ידי על שנקנו רותים

והפחת ומיבוא בישראל
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עידכון על בעיקר הסידור. התבססה בעבר גם
נתוגים בעזרת מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. ממשרד שוטפים מייהליים
של החלךקד, אומדן בחקלאות. מים צריכת
השונים' הענפים לפי בחקלאות' במים השימוש
בהת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י נעשה
של שדנים ומומחים המים נציבות עם ייעצות
זו לתלוקך, 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
מביאים חיים בעלי סוג לפי הצריכה בחלוקת
לראש הצריכה ונורמות המספוא סוג בחשבון

השונים. החיים בעלי של

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.

תשל"א החקלאות מפקד
י"ג/38) עד י"ג/36 (לוחות

כללי חקלאות מפקד התקיים 1971 בשנת
השונות והיחידות המשקים כל בו שנפקדו
בשנת חקלאית פעילות שקיימו (כ000'43)

תשל"א.
והמשק שטח ניצול על נתונים נאספו במפקד
החיים, בעלי על וכד')' וגן שדה גידולי (מטעים,
אוכלוסיית על וכן ומכונות, ציוד מבנים' על

ותעסוקתה. המשקים

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/29) עד י"ג/24 (לוח

הגדרות
ההגדרות אותן משמשות המשנה לענפי

החקלאות. ענף כל עבור לעיל שתוארו

ומקורות שיטות
נערכו זה בשנתון המשנה ענפי חשבונות
רווחיות לחקר המכון נתוני של שילוב ע"י
המיצרפית הסטטיסטיקה עם החקלאי! המשק

הלשכה. של

המשמשים מהנתונים נלקח הת9וקה ערך
החקלאי. הייצור ערך של הםידרה להכגת

המיצרפית בסטטיסטיקה י.ש אם תשומה.
שירותים מספוא' (כגון בענף התשומה על נתון
וכוי), לכותנת ריסוס הוצאות לרפת, וטרינריים
אח לתשומות בחשבון. אלה נתוגים משולבים

המכון. מחקרי הוא הבסיס רות,

ייצור אמצעי
י"ג/35) עד י"ג/30 (לוחות

חישוב ושיטות מקורות
אינ מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר וונטר
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 עידכון
משרד ושל מקצועיים ארגונים של רישומים

החקלאות.
סט סמך על בעיקר נאמד הלול אינוונטר
משרד עם ובהתייעצות דגירה' של טיסטיקות

החקלאות.

העיקריים המקורות חקלאיות. מכונות
מפקד ממצאי עידכון הם המכונות למצבת
החקלאות. משרד ורישומי תשל"א החקלאות

ה, א פרסומים סדרות וגו'. החלב ר3ת 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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משרד בטיפול (בד"כ ביסוס שלאחר שלבים
בטי (בד"כ ביסוס שלפני וליישובים החקלאות)

היהודית). הסוכנות פול

וטבורה מים של ותשומות הייצור טרך
הכפלת ,ע"י חקלאית יחידה לכל בנפרד נאמדו
ומספר וכוי שעורה חיטה' (שטח ייצור גורם כל
ליחידה. מתאימה בנורמה השונים) החיים בעלי

לענף כאשר  מונוקולטורה ענפים: מס9ר
דומיננטי ענף הייצור; מערך 90^, מעל אחד
מערך אחוזים 90 עד 75 אחד לענף אחדכאשר
יחד ענפים לשני כאשר  דוטנפי הייצור;
,300/0 מעל אחד ולכל הייצור מערך ,£ל80 מעל
85^, נגעל ענפים לשלושה כאשר  תלתענפי

.25"^ מעל  אחד ולכל הייצור מערך

פרסל בסידרת מתפרסמים המפי^ד הימצאי
נכללו הראשונים הכרכים ובשני מיוחדת, מים
רק איפוא' מובאים' כאן מתודולוגיים. הסברים
בשנתון. הלוחות 3 ,להבנת הדרושים ההסברים

מתייחס י"ג/36 לוח סטטיסטית. אוכלוסייה
עזר משקי לרבות החקלאיות, היחידות לכל
מ000'2 פחות היה השנתי ייצורם שערך לכו/
יג/37 לוח ואילו תשל"א; במחירי בתשל"א' ל"י
יחי דהייט בלבד, משפחתיים למשקים מתייחס
או אחד בית למשק הקשורות חקלאיות דות
ייצורם ושערך מחמישה) יותר לא (אך יותר

בתשל"א. ומעלה ל"י 2,000 היה השנתי

של היישובים סיווג לפי מוינו יישוב צורות
ליי ומושבים קיבוצים חולקו בנוסף, הלשכה.

פרסומימ

טכניים פרסומים
■ (מתודולוגיה) בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

." (מתודולוגיה) ההדרים יבול תחזית (35)

ונשל"א החקלאות מפקד פרסומי
מוקדמים סיכומים (1)

ותעסוקה אדם כוח (2)

וגן שדה גידולי (3)

חיים בעלי (4)

החקלאות משרד אזורי לפי סיכומים (5)

יישוב צורת לפי החקלאי המשק מבנה (6)

אחרימ פרסומים
,1970/71 ,1969/70 לעונות הדר פרי יבול תחזית

... 1972/73

"*(1970) המשמש יבול תחזית
... 1972/73 בעונת בהדרים בררה סיבות
... 1973/74 בעונת בהדרים בררה סיבות

י מיוחדים פרסומים

(1949/50) תש''י החקלאות מסקד (8)

ומי הדרוזים הערבים, של המשקים  א' חלק
אחרים עוטים

(1949/50) תש''י החקלאות מפקד (19)

היהודי המשק  ב' חלק

1952) מחקלאות ד,;למ3ו/ הלאלטיז/ ההכנסה (48)

. כרכים) (שני '(1954

(תש"0 הירקות שסחי 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 nimvn (284)

... (1969) בישראל ההדרים מטעי (316)

(תשיט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (326)

ו חלק  תשכ"ט)

(תש"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (327)
וו חלק  תשכ"ס

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
בלבד. אנגלית

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף
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מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/1 לוח

לא אם חקלאית, אחרתשנה צוין
מועסקים

בחקלאות*|
רובם) (אלפי מעובד uidשטח dunams)[ Cultivated area (thous(אלפים)

Employed in
agirculture1

£< 3
§ §

?M ■

ands)(thous

גידולי
ירקות,שדה
?תפוחי(כולל l\
£1אדמהשטח I^." a

55.a =
מזה:בריכותפירותומקשהבהננה)מזה:

הכל =nדגיםאחריםהדריםFieldVegetaבהשקייהסך =p הכל6 שביריםסך
TotalThereof:cropsbles,CitrusOtherFish|g sTotalThereof:

irrigated(11101.potatoes,fruitpondsemployees
areamelonsC3 
inandeI 1

preparapumpk.
tion)insn

1,6503001,094106125230158053תשיט

2,4803751,798190132245229469תשי

3,3504702,63618913325927106107תשיא

3,4755402,67624813527530111133תשיב

3,5506502,65030813929435124148תשיג

3,5607602,63627916431135135163תשיד

3,5908902,63326319532037143195102.238.0תשטיו

3,6859562,68128121332340147222100.836.7תשטיז

3,8201,1002.75327924635241149231104.241.6תשייז

3,9401,1852,82327927537043159252תשיח .115.141.3

4,1101,2402,94228230038546155279110.444.8תשיט

<4,0751,3052,88226432839449159299121.1תשך 46.0 *

4,1501.3602,91526734041353162תשכ"א ..326127.653.0

'4,0401,4262,745287370417תשכב 56165347125.946.5 .

3,9701,4722,63130438542258170367112.6תשכ'ג ,> 45.4 4

4,1071,4622,73930340242959175394109.946.8תשכד

4,1281,5082,75730141042561174417114.445.6תשכ"ה

2,64830S41642660174440107.440.4'4,0321,542תשכו ■

4,1381,5882,74930741843159174462104.139.3תשכז

<49694.3'4,1361,6162,72932141843457177תשכיח 32.5 ' >

17852291.330.9"4,1321.6622,70434242043355תשכ"ט

4,1051,7202,685346420420541805345תשל 31.3 5 89.8

4,1401,7202,6953704204155618454892.05תשלא 34.3 '

4,1651,7652,685396426419561835595תשלב 38.0 5 95.6

4,1701,7602,712354421440561875735תשל"ג 36.5 5 93.1

4,2701,75527793764204505618958483.9sתשליד 32.6 5
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Table xiii/1.  Agirculture  key data

Agircultural year. unless otherwise stated

החקלאות ענף החקלאיחשבון הייצור
בסל חיים2אייוובמר (חשכח=100)י כמות (תשבח=100)מדד כמות מדד

Livestock inventory Agriculturalג accountAgircultural production
quantity indexquantity index
(1967/68 = 100)(1967/68 = 100)
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37.40.312.52.701.314 13131948/49

47.30.417.53.002.618 18181949/50

60.30.820.02.703.018 01950/51י18

64.21.520.52.603.124252426 23211951/52

69.43.022.02.90.13.426292428 25221952/53

73.95.022.03.40.13.632333135 29251953/54

73.011.124.53.20.24.133373134 32321954/55

76.814.826.03.70.24.839423842 38361955/56

88.727.036.04.20.34.942464047 42401956/57

113.439.040.05.70.45.649524947 49531957/58

129.750.041.06.70.66.758576054 57621958/59

127.058.441.07.80.87.461655954 59661959/60

135.857.441.57.80.97.966646861 66731960/61

143.259.440.0 .7.61.08.971687464 71811961/62

121.967.926.07.11.09.8757180. 71 75811962/63

125.865.326.07.11.110.882739182 84881963/64

120.356.825.07.01.111.184838584 85871964/65

129.155.325.06.81.312.187928284 87901965/66

141.857.025.96.91.413.2999710199 991001966/67

146.659.026.86.51.514.4100100100100 1001001967/68

152.760.427.36.51.615.7103101105106 1041021968/69

144.261.527.87.01.816.3110110109110 1091091969/70

§152.2§68.019.07.62.316.8122122121123 1211201970/71

SI66.2§75.019.07.63.017.5132128136136 1311271971/72

3179.7§81.019.07.43.5§18.6133136129§131 1311321972/73

190.190.919.07.84.020.3142139143140 140141973/74
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(המשך) מפתח נתוני חקלאות  !/<"< לוח
אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה

*

אחרת) צוין לא אם טונות, (אלפי עיקריים מוצרים של ייצור

1
C

ו

£!
11
■r ■a

7*

n
r

2
6

21.220.2


0.30.60.440.60.480.026.013.0272.7

'"evr27.036.9


0.81.51.553.20.5125.535.346.2270.0

13.527.50.52.61.90.555.30.5142.037.013.7352.6תשייא

30.893.204.53.12.70.9120.10.6178.746.341.0349.6תשייב

29.564.008.28.11.80.9110.10.6203.055.459.5352,0השי"ג

34.089.90.36.715.13.11.6126.10.7205.079.041.6470.5תשיד

36.042.12.221.019.22.30.591.10.9209.082.038.0392.0תשט"ו

74.085.03.228.014.21.41.0109.30.9231.092.558.0452.0תשט"ז

83.074.24.156.017.91.82.8123.01.2242.093.069.0439.0תשייז

62.553.34.994.012.71.51.5110.81.3265.098.061.2435.5תשי"ח

73.765.07.3122.115.32.42.4123.11.5270.588.083.3587.6תשי"ט

41.326.610.7244.917.01.72.678.51.6296.281.852.0609.6תש''ך

S2.34.3109.41.6277.185.070.3515.7.65.962.514.5221.014תשכא

51.748.216.1221.012.42.21.0103.61.8280.5111.088.3532.5תשכיב

54736.313.4249.913.00.11.8109.11.7296.9108.993.3736.4תשכג

126.5116.615.72J6.09.52.02.3122.71.5317.3106.892.3838.9תשכד

150.067.421.5294.613.51.73.8109.11.4306.7108.7101.7878.3תשביה

100.621.224.9282.013.42.02.7110.21.4344.0103.883.8906.5תשכו

221.656.028.5289.312.92.22.1J37.11.4342.493.492.01,082.0תשכיז

175.024.533.0247.910.61.93.2113.11.4381.5109.694.11,265.4תשכיח

155.820.539.2214.712.42.15.8139.91.5443.0114.6119.91,178.1תשכ"ט

125.013.635.3237.018.71.63.1137.31.5472.3137.1131.51,261.9תשיל

199.517.636.7258.621.21.12.9141.21.4490.4142.0132.91,513.5תשלא

301.432.840.3248.519.81.04.0132.51.5502.0143.1161.71,552.8תשל'ב

241.517.937.4217.314.60.85.9126.81.4532.7165.1127.01,688.6תשליג

274.030.249.8116.718.00.66.9138.01.4496.2152.4124.01.69S.Oחשל'ד
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Table xiii/1 . Agriculture  key data (cont.(

Agricultural year, unless otherwise stated

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(
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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

6.76.714.011.017.02.816.36.24.5159.0503.511.01954/55

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

19.519.526.321.627.517.934.210.28.3216.5886.012.41957/58

30.030.031.726.131.68.040.718.910.5259.51,027.013.21958/59

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

116.560.033.148.341.527.011.7142.133.717.4476.01,404.727.11971/72

§123.247.331.046.938.14.012.3144.535.718.0523.51,389.826.51972/73

113.451.837.744.433.730.215.0164.038.918.8549.11,488.722.71973/74
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(המשך) מפתח גתוני  חקלאות  י">/1 לוח
אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה

6 אחרת) צוין לא אט טון, (אלפי עיקריים מוצרים של יצוא
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תשט 154.6

תש"י  167.3

תשיא  161.7

תשי"נ  146.60.1

0.2חשי"ג 0.10 00 206.10.6

0תשי"ד 4.10.1 0.20 304.91.1

0.2~תשט"ו 3.00.3 0 264.20.9

3.100תשט"ו 4.30.5 00 293.21.3

26.800.1תשי"ז 3.90.3 00 307.41.0

00.22.3תשי'וז 5.61.1 1.30 308.01.9

21.101.8תשי"ט 4.83.3 1.30.1 376.52.0

8.00.34.4תש"ך 6.43.7 3.70.7 398.06.1

20.302.7תשגא 6.82.9 4.00.4 331.113.8

4.406.4תשכב 1.7 (3.7 349.212.3

1.71.9תשכ"ג 4.51.6 11.7 504.814.8

1.81.0תשכ"ד 3.02.1 3.00.1 454.317.6

8.01.3תשכ''ה 4.10.8 8.20.1 526.616.8

8.54.4תשכ"ו 5.80.9 9.2 581.921.2

1.510.56.3השכ"; 5.21.3 4.30.1 664.615.9

8.015.2תשכוז 5.81.9 8.21,5 737.97.9

21.024.5תשבט 6.518.8 5.00.9 697.513.13.4

12.014.043.5תשיל 9.828.0 9.91.4 815.716.62.5

10.015.048.6תשליא 11 .637.6 12.32.5 858.515.74.4

15.017.551.8תשלב 11.048.2 13.24.9 859.0'11.07.5

6.511.460.9תשל"ג 8.236.5 29.34.4 776.93.97.8

6.026.610.751.711.242.1818.53.51.4תשלד

שקלול. שיטת או הגדרה שינוי * לבשר. בבקר כבולים החלב מעדר לפיטום עגליס 3 שנה. סוף 2 לוח. שנות 1

לפי כמויות נתשל"ב, לוח; שנות לפי תשכ"א עד 6 ב1974). אלף 13) המוחזקים מהשטחים מועסקים בולל תש"ל, מאז 5

קומפוסט. בולו המתחילותב1.7; דשנים שבות לפי ל לוה. שנות לפי וערך חקלאיות שנים
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/Tablexiii1 ..
Agricultural year, unless otherwise stated .

 Agirculture  key data (cont.J

Exports of main products (thousand tons,
unless otherwise stated)'נבחרות Selectedתשומות inputs
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1.42571948/49


3321949/50

4131950/51

123.537.24681951/52

0.3184.036.55631952/53

5.4150.241.86607.4 10.72.21953/54

0.14.1215.264.17609.2 9.82.61954/55

017.0232.368.183012.5 12.02.81955/56

017.3297.677.783013.8 11.32.51956/57

0179.30.4283.9106.81,00014.7 14.52.01957/58

0.1280.20.8412.2127.499014.6 15.42.01958/59

0.1397.64.30.9473.6123.51,06014.6 16.92.21959/60

a358.720.61.1497.8144.61,02512.3 18.12.21960/61

0310.020.31.0496.4157.51,12513.0 20.52.2 ■1961/62

0.1103.823.90.9492.0160.61,14011.9 18.82.41962/63

0.1.189.420.21.2553.7186.81,02510.2 21,12.51963/64

0.2198.622.91.0571.2183.91,09511.2 22.83.01964/65

0.827.417.01.1610.8192.61,26512.0 24.04.41965/66

0.7163.331.41.5660.0214.21,11510.6 27.44.71966/67

0.9151.919.61.6617.0187.21,26511.8 28.36.41967/68

§2.117.219.22.0648.0198.41,23512.3 28.06.81968/69

5.219.320.12.7721.4212.01,34014.1 29.69.41969/70

§7.353.912.72.4807.5223.61,24514.5 32.010.81970/71

§8.788.611.83.4845.3240.1§1,27516.2 33.212.21971/72

§10.822.014.55.1945.8259.8§1,29516.3 34.013.61972/73

10.615.022.23.8,030.6278.1 11,16015.1 30.411.51973/74

1 Calendar year. 2 At end of year. J Bull calves for meat from dairy herd are included with beef cattle
4 Changeof definition or weighting method. ■f Since 1969/70, includes employed persons from the Administered Terri
tories (about 13,000 in 1974). " Through 1960/61 according to calendar year, and since 1961/62 quantites according to
agricultural year and value according to calendar year ל Fertilizer year, beginning on 1 VII; includes compost.
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Area and yields ויבולים שטח
מעובד שטח  י"ג/2. לוח

Table xiii/2.  Cultivated area
דינמיט Thousandאלפי dunams

תשלהתשל"ד§תשל"גתשליבתש"לתשביהתשירתש"יתש"ט
] 948/491949/501959/601964/651969/701971/721972/731973/74§1974/75

farmsAllיםהמשקכל

הכל 1,6502,4804,0754,1284,1054,1654,1704,2704,350TOTALסך

3003751,3051,5081,7201,7651,7601,7551,825Thereof:irrigatedמזה:בהשקייה1 1

שדה 1,0941,7972,8562,7322,6552,6502,6722,7392,800Fieldגידולי crops
בהכנה2 25253035404040Areaשטח in prepara

tion2
ו/פוחי ,106190264301346396354376390Vegetablesירקות, pota
ומקשה ,toesאדמה melons £

pumpkins
355377722835840845861870875Fruitמטעים plantations

דגים 152249615456565656Fishבריכות ponds
(משקי 8094159174180183187189189Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר, farms,
ובו') ,nurseriesפרחים

lfowers etc.)

יהוד 9tminמשק gis h faJew

הבל 1,3101,7903,3303,2785,5.593.4053,4053,3853,455Totalסך

נהשקייה! 2923661,2771,4731,6741,7071,6981,6871,750Thereofמזה: :irrigated1
שדה 8771,2732,3052,1052,1232,1292,1472,1202,175Fieldגידולי crops
בהכנד,2 25253035404040Areaשטה in prepara

tion2
תפוחי ,66108208224267311268264274Vegetablesירקות, pota
ומקשה ,toesאדמה melons £

pumpkins
275297600710710715731740745Fruitמטעים plantations

דגים 152249615456565656Fishבריבות ponds
(משקי 7790143154155159163165165Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר farms
וכוי) .nurseriesפרחים

flowers, etc.)

לא ogfarיהודימשק miJewishNon

הכל 340690745850766760765885895Totalסך

בהשקיית :8928354658626875Thereofמזה: irrigated
שד 217524551627532521525619625Fieldגידולי crops

תפוחי ,40825677798586112116Vegetablesירקות, pota
ומקשה ,toesאדמה melons 8l

pumpkins
8080122126130130130130130Fruitמטעים plantations

(משקי 3416202524242424Miscellaneousשונות
משתלות, auxiliary)עזר, farms,
וכוי) ,nurseriesפרחים

lfowers, etc.)

l Winter auxiliary irrigation is included with unirrigated.
2 New areas, prepared for sowing in the following year.

בבעל. נכללת חורפית עזר השקיית 1

הבאה. בשנת לזריעה שהוכנו תדשיס שטחים z
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בהשק"ה מעובד שטח  י'יג/3. לוח
Table xiii/3.  Cultivated area under irrigation

Thousand dunams דינמים אלפי

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

1974/1975 ' תשלה'

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

תשל"ד
1973/74 תשלג

1972/73
תשליב
1971/72

תשיל
1969/70

תשביה
1964/65

תשך
1959/60

תשיט
1948/49

TOTAL

Field crops 1

Vegetables, pota
toes, melons
and pumpkins

Fruit plantations
Fish ponds
Miscellaneous
)auxiliary farms
nurseries,
lfowers, etc.)

75 1,750 1,825 1,755 1,760 1,765 1,720 1,508 1,305

10
53

10

640
257

698
56
99

650
310

708
56
101

615
283

700
56
101

638
285

680
56
101

647
288

675
56
99

637
262

670
54
97

518
212

624
61
93

484
198

493
49
81

300

66
53

150
15
16

הכל סך
י שדה גידולי
תפוחי ירקות,

אדמה
ומקשה
מטעים

דגים נריכות
(משקי שונות

עזר,
משתלות'

וכוי) פרחים

< Does not include area under 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

1974/1975תשל"ה . 

משקתשלידתשל"גתשל"בתשילתשכיהתשיךתשיט
הכל1948/491959/601964/651969/701971/721972/731973/74 סך

משק
לאיהודייהודי

TotalJewish
1Non

Jewish . farmsfarms

הכל 355722835840845861870875745130TOTALסך

1253284104204264214204164133Citrusהדרים
841525756565855541Pomeגרעיניים fruit
1529373431363635296Stoneגלעיניים fruit

מאבל 36746441353333321715Tableענבי grapes
יין 1241525251505151501Wineענבי grapes
521231918191919190Bananasבננות

1 13712311410610210099991782Olivesזיתים 1

2172840516271807010Almondsשקדים and
nutsואגוזים

18152832363843421Subtropicalסובטרופיים fruit
14404043434845453411Otherמטעים fruit

2 plantations1אחרים! 2

< Including fruit plantations not on farms.
2 Thereof 32,000 dunam carobs.

חקלאיים. למשקים מחוץ מטעים שטחי כולל 1

חרובים. דונם 32,000 מזה 2

359 חקלאות



שדה גידולי מעובד שגירו  >"ג/י5. לוח
Table xiii/5.  Cultivated area of field crops

Thousand dun&ms דונמים אלפי

תשיטגידול
1948/49

תשך
1959/60

תשל
1969/70

תשלב
1971/72

תשלג
1972/73

1973/74תשל"ד

Crop
הבל סך
Total

pus
יהודי
Jewish
farms

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

כולל 1,094.02,855.92,655.12,650.52,671.62,738.92,119.8619.1GRANDסך TOTAL

חורף 687.31,917.37,827.91,802.81,754.31,918.11,362.2555.9Winterגידולי crops

658.71,768.01,716.91,687.41,659.11,853.21,297.3555.9Unirirgatediב9ל1

1 '28.6149.3111.0115.495.264.964.90.0Irrigatedהשקיית

קיץ 406.7938.6827.2847.7917.3820.8757.663.2Summerגידולי crops

309.7603.7300.9316.5375.3270.8215.855.0Unirriבסל gated

37.0334.9526.3531.2542.0550.0541.88.2Irrigatedהשקייה

חורף nגידולי ter cropsWi

הכל 658.71,768.01,716.91,687.41,659.11,853.21,297.3555.9Unirrigatediבעל1סך  total

302.5593.31,074.21,086.71,006.11,116.3806.4309.9Wheatחיטה

155.4596.3174.4220.6212.5278.349.2229.1Barleyשעורה

שועל 9.110.46.47.27.07.27.2Oatsשיבולת

לנרעינים קטניות .38.666.857.427.559.882.373.29.1Pulses for grain

סוגר מלק
12.314.73.73.21.12.1Sugar beet

לשימורים 9.39.512.48.913.813.70.1Feasאפונה for canning

חריע
6.80.325.527.646.646.6

SafBower

120.9356.8305.2231.9248.3248.0242.55.5Hayשחת

ירוק 1.812.86.720.713.613.60.0Green(3.8)מספוא fodder

לתחמיץ 32.427.029.529.5י2.430.142.7ירק


Silage

זרוע ,2.06.99.46.911.81.71.7Pasture)מרעה sown

ירוק 12.981.89.014.512.110.210.2Greenזבל manure

.11.17.73.30.413.62.52.40.1שונות Miscellaneous

ל כ ה ך ה1ס י י ק ש ^28.6149.3111.0115.495.264.964.90.0Irrigatedה  total

סונר סלק
38.033.741.833.418.818.8


Sugar beet

ירוק 27.7105.675.872.848.342.442.40.0Greenמספוא fodder

ירוק 0.95.71.50.82.90.50.5זבל


Green manure

ושונות קטניות
10.63.23.2


Pulses and miscellaneous
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(המשך) שדה גידולי מעובד שטח  .5 י"ג/ לוח

Table xiii/5.  Cultivated area of field crops (cont.J

Thousand dunams דונמים אלפי

Crop

1973/74 תשלד

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

הנל סך
Total

השלינ
1972/73

תשליב
1971/72

תשיל
1969/70

תש"ך
1959/60

תשיט
1948/49 גידול

Summer crops קיץ גידולי
הבל סך 369.7603.7300.9316.5375.3270.8215.855.0Unirrigatedבעל  total

לגרעינים 43.955.931.6102.978.966.361.15.2Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 66.17.30.71.31.00.50.5תירס


Maize for grain

לנרעינים 4.922.120.116.32222Pulsesקטניות for grain

7.139.849.154.591.991.40.5Cottonכותנה

8.738.128.615.711.811.00.510.5Tobaccoטבק

4.226.828.835.144.245.325.220.1Sunlfowersחמניות

32.238.19.26.35.12.70.02.7Sesameשומשמין

5.60.71.71.01.71.51.40.1Hayשחת

ירוק 17.66.51.82.01.67.57.40.1Greenמספוא fodder

לתחמיץ 8.01.91.22.14.02.62.6ירק


Silage

שחור 174.1399.0137.384.33כרב 167.438.322.615.7Cultivated fallow

ירוק זבל
2.33.03.0


Green manure

4.40.20.10.42.80.20.10.1Miscellaneousשונות

הכל סך  ה יי 37.0334.9526.3531.2542.0550.0541.88.2Irrigatedהשק  total

לגרעינים 0.15.211.021.025.810.810.8Sorghumסורגום for grain

לגרסינים 0.312.37.719.518.819.019.0Maizeתירס for grain

לגרעינים קטניות
0.83.02.50.2




Pulses for grain

98.0309.5298.6289.9333.7333.7כותנה


Cotton

0.850.553.352.244.649.941.98.0Groundnutsבוטנים

_4חמניות 3.63.47.73.53.5


Sunlfowers

10.914.69.227.919.319.3Hayשהה

ירוק 30.2128.3101.8104.7104.795.495.20.2Greenמספוא fodder

לתחמיץ ירק
8.411.711.310.313.013.0


Silage

זרוע 3.412.98.46.63.63.63.6מרעה


Pasture, sown

ירוק 1.30.10.24.01.51.5זבל


Green manure

0.95שונות 7.51.71.94.50.30.3


Miscellaneous

1 Winter auxiliary irrigation
2 Included in winter pulses.
prepared for summer crops
* Included in "Miscellaneous"

is included with "unirrigated".
3 Including 80,000 dunams

not sown owing to drought.
5 Incl. 2,005 dunams rice.

בקטניות נכלל 2 בבעל. נכללת חורפית עזר השקיית 1

ולא קיץ לזריעת שהוכנו דונם אלף 80 בולל ג חורף.
בולל 5 בשונות. כלול 4 הבצורת. מחמת נזרעו

אורז. דונם 2,005

361 חקלאות



יישוג צורת ל3> ,* שדה גידולי מעובד שטח  י"ג/6. לוח
Table xiii/6.  Cultivated area of field crops x, by type of locality

1973/74 תשלד;
Thousand dunams דונמים אלפי

יהודי Jewishמשק farms

כפרים,
משקיישוביםמוסדות
לאעירונייםחינוך

הכלגידול סך
Totalהגל סך

קיבוצים
Qibbu

2 מושבים
Mosha

ומחקר
Educat

ושונים
Villages,

יהודי
NonCrop

Totalzimvim*ional AurbanJewish
researchsettlefarms
institutesments

and other

2 כולל 2,738.92,119.81,155.3781.843.6139.1619.1GRANDסך TOTAL*

2 הכל סך  S113.0610.9.UNIRRIGATED.2,124.01,513.1778.9592.728בעל TOTAI2

לקטניות 1,550.9997.6519.6369.218.090.8553.3Cerealsandpulsesדגנים for graini
לגרעינים

1,116.3806.4441.4287.614.463.0309.9Wheatחיטה
278.349.219.911.31.116.9229.1Barleyשעורה

לגרעינים 66.361.125.332.31.32.25.2Sorghumסורגום for grain
לגרעינים 82.373.231.035.40.76.19.1Pulsesקטניות for grain

7.77.72.02.60.52.6Otherאחרים

ושמן תעשייה 216.5180.4100.773.90.85.036.1Industrialצמחי and oil crops
91.991.476.413.60.60.80.5Cottonכותנה

סוכר 3.21.10.80.32.1Sugarסלק beet
11.00.50.510.5Tobaccoטבק

45.325.26.316.40.22.320.1Sunlfowersחמניות
1.5Safflower_46.646.68.636.5הריע
18.515.68.66.6אחרים

0.42.9Other

גס 305.1299.3131.8145.78.813.05.8Roughageמספוא
249.5243.9103.1121.67.012.25.6Hayשחח
55.655.428.724.11.80.80.2Otherאחר

ירוק 13.213.211.71.20.3Greenזבל manure

שחור 38.322.615.12.70.93.915.7Cultivatedfallowכרנ

הכל1 סך  614.9606.7376.4189.115.126.18.2IRRIGATEDהשקייה  TOTAU

וקטניות 33.333.320.77.43.22.0Cerealsandpulsesדגנים for grain
לגרעינים

לגרעינים 10.810.85.31.11.81.0Sorghumסורגום for grain
19.019.012.34.31.41.0Maizeתירס

3.53.53.10.4Otherאחרים

ושמן תעשייה 405.9397.9298.268.79.421.68.0Industrialצמחי and oil crops
333.7333.7276.044.06.57.2Cottonכותנה

סוכר 18.818.812.54.21.11.0Sugarסלק beet
49.941.98.218.51.813.48.0Groundnutsבוטנים
3.53.51.52.0חמניות

Sunlfowers

גס 173.7173.556.2112.32.52.50.2Roughageמספוא
19.319.37.710.80.60.2Hayשחת

ירוק 137.8137.636.597.11.72.30.2Greenמספוא fodder
לתחמיץ 13.013.09.23.70.1Silageירק
זרוע ,3.63.62.80.70.1Pastureמרעה sown

ושונות ירוק 2.02.01.30.7Greenזבל manure and miscellaneous

/' See note ' to Table XIII5.
2 Including collective moshavim.

י"ג/5 ללוח 1 הערה ראה 1
שיתופיים. מושבים כולל 2
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נ עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  ייע71. לוח

Table xiii/7.  Average yields of main field crops 1

Kg/dunamקג/וונם

דול תשטני
1948/49

תשי
1949/50

תש"ך
1959/60

תש"ל
1969/70

תשלב
1971/72

תשלג
1972/73

תשל"ד*
1973/74.

Crop

2 בעל ,7510580150315280300Wheatחיטה, unirrigated 2

2 בעל ,14011065175265285250Barleyשעורה, unirrigated 2

בעל לגרעינים, 6075235240290245250Sorghumסורגום for grain,
unirrigated

לגרעינים, סורגום
XX485400510500500Sorghumforנהשקייה grain, irrigated

בעל חורפית, שחת
עזר) השקיית (כולל

320230170330430400435Hay, winter. unirirgated
)incl. auxiliary irrigation)

בעל 9509001,1501,9952,0602,1002,150Greenמספוא, fodder. unirrigated

בהשקיית 5,5006,0006,4007,0857,2507,3007,300Greenמספוא, fodder, irrigated

ושלחין בעל ,955580100130125130Sunflowerחמניות, unirrigated and
irrigated

בעל ,40506550907575Salffowerחריע, unirrigated

בהשקייה סוכר XX4,4506,1555,6005,8006.050Sugarסלק beet, irrigated

בעל סיבים, XXX45555565Cottonכותנה, lint, unirrigated

סיבים, ניתנה,
בהשקייה

XX100110125120130Cotton lint, irrigated

בעל גרעינים, ,XXX8510095110Cottonseedכותנה, unirrigated

גרעינים, כותנה,
בהשקיית

X\160165200190220Cottonseed irrigated

1 The average yields refer generally to Jewish farms.
The average yields of nonJewish farms are similar except
for wheat and barley grown by Bedouins in the Negev.
2 Incl. auxiliary irrigation.

363 ntxbpn

למשק כלל בדרך מתייחסים הממוצעים היבולים 1

הממוצעים היבולים הלאיהודיים במשקים היהודי.
בדואים שבטי שמגדלים ולשעורה לחיטה פרט דומים

עזר. בהשקיית כולל 2 בנגב.



ומקשה אדמה תפוחי ירקות, מעובד שטח  י"ג/8. לוח

Table xiii/8.  Cultivated area of vegetables, potatoes, melons and pumpkins

דונמים Thousandאלפי dunams

Crop

1973/74 תשל"ד

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

משק
יהודי
Jewish
farms

הכל סך
Total

תשליג
1972/73

תשל''ב
1971/72

תשיל
1969/70

תש"ך
1959/60

חשט"ו
1954/55

תש"י
1949/50 גידול

Vegetables and potatoes
כולל סך

r
129.1203.8200.9246.S272.S266.6278.7196.282.5GRAND TOTAL

אדמה 23.150.942.948.355.656.256.956.40.5Potatoesו/פוחי

הכל ירקותסך
5גבניות

106.0
32.3

152.9
30.0

158.0
33.1

198.2
43.5

217.2
50.0

210.4
61.6

221.8
62.2

139.8
32.0

82.0
30.2

Vegetables  total
Tomatoes

11.517.124.928.530.125.132.419.013.4Cucumbersמלפפונים

6.110.310.912.312.211.611.210.30.9Carrotsנזר

ובמבה 3.75.48.211.916.012.616.512.63.9Peppersפלפל and gamba

יבש £yj4.925.415.820.322.427.328.219.78.5Dry onions

2.84.44.05.96.46.68.55.33.2Eggplantsחצילים

קישואים
כרוב

4.4
4.8

3.9
5.7

7.7
6.3

8.5
6.7

11.0.
7.2

6.4
.;.I

8.1
7.1

5.5
4.1

2.6
3.0

Vegetable marrows
Cabbage

Caulilfower(2)4.36.57.35.25.22.53.23.2כרובית

סלק
צנון

1 אפונה

2.53.92.43.94.23.22.82.8(2)Beet

2.04.03.13.64.64.84.52.7l.gRadishes
3.93.53.81.82.1222 . .2 . .Peas'

במיה
בטטות

4.7
0.2

1.8
1.3

2.2
0.1

1.1
0.3

1.0
0.1

0.7
2

1.5
2 .2 . .

1.5
2

Okra
Sweet potatoes

ירוק 2.26.32.54.31.51.32בצל . ,22Green onions

0.80.61.45.23.73.82.42.42חסה . ,Lettuce

2(2)0.50.60.70.6לוביה . .
2 . .Lubia

לוף
לפת

2 _22 t _0.30.3(2)22 ■ ■2 . .Leek
222 , .0.80.5(2)22 . .2 . .Turnips

(סלרי) כרפס
פולים

2

0.8
2

2.1

2 . .

3.3
2.3
2.7

5.3
2.6

4.3
2 ..

2.1
1.2

2.12 . .

1.2
Celery
Horse beans

צנונית
קולרבי

(ארטישוק) קנרס
שום

0.5
0.5

0.6
0.4

1.2
0.8

2.4
0.6

1.6
0.4

3 ,.
0.1

3 . .
0.)

3 . .

0.1
3Radishes, red

Kohhabi

1.4
2

2.9
2

5.7
9.7
3.5

7.7
4.3

5.8
3.4

4.2
2.1

4.2
1.0

2
1.1

Artichokes
Garlic

שמיר, 22שורש, .2 . .1.41.40.70.40.42Parsley and dill
פטרוזליה

4.54.36.76.57.66.36.53.82.7Beansק^&ו^ית

שדו! 0.10.31.11.42.02.33.31.02.3Strawberiresתות

0.30.10.40.60.42תרד ..0.20.22Spinach

6.811.64.52.34.814.913.17.45.7Miscellaneousשונות

TOTAL

25.720.2Watermelons,
unirrigated

26.70.3Watermelons,
irrigated

5.08.2Sugarmelons,
unirrigated

9.30.4Sugarmelons,
irrigated

0.90.4Pumpkins

Melons and pumpkins
29.5 67.6 97.1 87.0 122.5

45.9

27.0

13.2

9.7

1.3

41.8

25.1

8.0

11.6

0.5

73.1

23.7

15.9

9.2

0.6

99.2

54.9

21.0

15.8

6.4

1.1

62.7

28.2

59.0 61.4

35.3

9.4 2.0

15.9 10.7

8.2 9.8

1.0 1.2

48.5

9.7

1.3

1.9

הכל סך
בבעל אבטיהיפ

בהשקייה אבטיחים

בבעל מלונים

בהשקייה מלוניס

'דלעת Excluding peas for canning. l Included in
miscellaneous. 3 Included in radishes.

בלול 2 לשימורים, לאפונה פרט 1

בצנון. כלול 3 שונים. בירקות
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יישוב צורת לפי ומקשה, אדמה תפוחי ירקות, מעובד שטח  י"ג/9. לוח
Table xiii/9.  Cultivated area of vegetables, potatoes, melons and pumpkins,

. by type of locality
דונמים 1973/74אלפי thousandתשלד; dunams

יהודי Jewishמשק farms
כפרים,מוסדות
יישוביםחינוך

משק
לא

הבלגידול 0ך
Total

הכל מך
Total

קיבוצים
Qibbu
zim

מושבים
Mosha
vim

ומחקר
Educa
tional Si

research

עירוניים
וגוזרים
Villages
urban

יהודי
Non
Jewish

Crop

institulocalitiesfarms

testf others

אדמהירקות potatoesablesהפיחי ant!Vege
כולל 278.7196.252.1106.77.430.082.5GRANDסך TOTAL
אדמה 9.00.5Potatoes/./56.956.432.913.4תפוחי

ל הנ סך  221.8139.819.293.36.321.082.0Vegetablesירקות  total
62.232.01.327.00.73.030.2Tomatoesעגבניות
832.419.00.313.01.74.013.4Cucumbersלפפונים

11.210.36.91.50.01.90.9Carrotsגזר
ונמנה 916.512.60.58.70.23.23.9Peppersלפל and gamba
יבש 28.219.74.413.41.40.58.5Dryנצל onions
8.55.30.63.70.30.73.2Eggplantsחצילים
8.15.50.24.10.21.02.6Vegetableקישואים marrows

7.14.10.32.70.30.83.0Cabbageכרוב
3.23.20.12.50.30.31Caulilfowerגרונית

2.82.81.30.90.10.51Beetsסלק
4.52.70.01.50.40.81צנון SRadishes
2.42.4l.S0.30.31חסה .Lettuce

(סלרי) 2.12.11.70.00.41כרפס ..Celery
(ארטישוק) 4.24.21.52.40.10.21Artichokesקנרפ

2.11.00.90.00.11.1Garlicשום
6.53.81.30.90.01.62.7Beasnשעועית

אתרים 19.89.10.56.60.31.710.7Otherירקות vegetables
dמקשה pumpkinsMelons a 11

הכל 97.167.629.429.82.95.529.5TOTALסך
72.952.424.921.52.33.720.5Watermelonsאנטיחים
22.914.34.57.40.61.88.6Sugarmelonsמלונים
1.30.9דלעת


0.90.00.00.4Pumpkins

1 Included in other vegetables. אחרים. בירקות כלול 1

מינים לפי ,1 יער נטוע שטח  י"ג/10. לוח
Table xiii/10.  Afforested area x by species

Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי
"יתש"ט תשךתש 1 תשלדתשל''גתשלבתש"לתשכ"התשט"ו
1948/491949/501959/60 1 1954/551964/651969/701971/721972/731973/74

הכל2 5369299סך 1954175345595733 584TOTAL2
141218321343354363Coniferousמחטניים
92118122123124125Eucalyptusאקליפטוס

(אשל, 668191939596Othersאחרים (Tamarisk,
וכוי) Acaciaשיטה, etc.)

' In addition to the afforested area there are about 350,000
dunams ofnatural forests and about 250,000 dunams ofpotential
area for afforestation. 2 Including roadside plantations
)according to scale: 1 km  7 dunams). 3 Ownership:
government 108,000; J.N.F. 462,000; others 14,000.

יערות דונם 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 קמ 1 מודד: (לפי והדרכים
.14,000 אחרים ;462,000 108,000;קקל ממשלה בעלות: 3
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Agricultural production and marketing חקלאיים ושיווק ייצור
ומחיר, כמות ומדדי שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערן  י"ג/11. לוח

ביניים) תוצרת (כולל ראשית קבוצה לפי

Table xiii/1 1 . Value of agricultural production, at current prices and
quantity index and price index, by main group

)incl. intermediate produce)

Main group תשל"ד
1973/74

תשל"ג | תשלב
1972/73 1971/72

תשל"א
1970/71

תש''ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תש"'ט
1948/49 ראשית קבוצה

Valueלירית)(מיליונישוטפיםבמחיריםעיר at current prices (IL. million^

הכל 44.4749.8993.82,518.5סך 1,3,039.2§3,677.45,302.7TOTAL
22.8381.1138.01,466.4גידולים 11,800.8§2,127.63,089.4Crops

שדה 593.71,076.6Field§6.5117.1279.4350.0474.1גידולי crops
אדמה תפוחי ,5.668.1232.9257.7308.6397.6559.4Vegetablesירקות, potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 6.9110.7382.8565.3632.4696.7801.0Citrusפרי

הדרים) (להוציא 367.5554.4Fruit§3.278.7206.8248.3323.6פירות (excl. citrus)
0.66.536.145.162.172.298.0Otherאחר

ותוצרתם חיים 21.6368.7855.81,052.11,238.41,549.82,313.3Livestockבעלי 8c livest. products
באינוונטר ושינויים 5.2151.8393.1512.1625.6778.61,146.3Meatבשר and changes in

livestockהחי inventory
7.284.5215.5235.1264.1344.9556.5Milkחלב

6.793.7171.0209.3239.2290.4435.9Eggsביצים
1.618.745.764.475.884.3105.5Fishדגים
0.919.930.531.233.651.669.1Otherאתר

 כמות גסיס:מדד base: 1970/71 = 100Quantity index 

הכל 114990100108108116TOTALסך
4489100110107114Crops;;גידולים

שדה 115388100119105J23Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,155793100104108101Vegetablesירקות) potatoes,

.melonsומקשה and pumpkins
הדר 174389100100102101Citrusפרי

הדרים) (להוציא 83589100125115134Fruitפירות (excl. citrus)
100Otherאחר

ותוצרתם חיים 115591100106110118Livestockבעלי 8c livest. products
באינוונטר ושינויים 64488100110114125Meatבשר and changes in

livestockהחי inventory
176098100104113USMilkחלב

1573931009797107Eggsביצים
14548510010S10389Fishדגים
100Otherאחר

מתירים בסיס:מדד = 1001970/71Price index  base:

הכל 166187100111135187TOTALסך
136087100112137187Cropsגידולים

שדה 176488100114161248Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,144698100114142214Vegetablesירקות' potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 74576100112120141Citrusפרי

הדרים) (להוציא 169195100104129167Fruitפירות (excl. citrus)
100Otherאחר

ותוצרתם חיים 196390100111134188Livestockבעלי & livest. products
באינוונטר ושינויים 186787100110132180Meatבשר and changes in

livestockהחי inventory
186091100108130201Milkחלב

206188100117134194Eggsביצים
185383100113127185Fishדגים
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/12. לוח
Table xiii/12.  Volume of agricultural production

)incl. intermediate produce)

Thousand tons, unless otherwise stated אחרת ציין לא אם טונות, אלפי
1973/74ו1שלד

גידול
c?cS

rS
6 3r
a o
.in a\n en

|sהמשק כל
AllThereof:

Crop
farmsJewish

41.3125.0301.4241.5274.0242.0Wheat

20.026.613.632.817.930.212.2Barley

Dime3.015.610.940.429.734.234.0Sorghum

וקטניות אחרים 10.812.813.119.623.225.824.7Otherגרעינים cereals and pulses for

grainלגרעינים

סיבים 10.735.340.337.449.849.8Cotton_רות3ה" lint

גרעינים 63.484.084.0Cottonseed§16.958.667.4כותבה/

סוכר סלק
בוטנים

169.0237.0248.5217.3116.7115.3Sugar beet

0.317.018.718.914.618.015.7Groundnuts

0.61.71.61.00.80.60.1Tobacco

חמניות
אתרים ושמן תעשייה צמתי

0.4
1.3

2.6
5.8

3.1
9.8

4.0
14.6

5.9
15.9

6.9
13.1

5.2
12.8

Sunlfower
Other industrial and oil crops

tmW40.678.6137.3132.5126.8138.0134.4Hay

ותחמיצים ירוק 373.01,596.01,479.11,471.6,413.91,425.31,419.3Greenמספוא fodder and silage

י"מ) (מיליון זרוע מרעה
13.012.210.411.010.010.0Pasture, sown (mil. F.U.)

48.362.0127.9281.9225.8260.0224.7Straw
קש

דונם) (אלפי ירוק 15.386.810.515.515.215.715.7Greenזבל manure (1,000 dunams)

ירקות
אדמה תפוחי

מקשה

80.0296.2472.3502.0532.7496.2412.2Vegetables
26.0
13.0

81.8
52.0

137.1
131.5

143.1
161.7

165.1
127.0

152.4
124.0

150.9
97.9

Potatoes
Melons and pumpkins

272.7609.61,261.91,522.8,688.61,698.0הדרים 11,681.1Citrus

26.9לרזזיללימ 1

10.6 <

98.6116.55123.2113.3111.5Pome fruit
W 'A if lA

גלעיביים
5.240.760.047.351.848.3Stone fruit

מאכל 10.631.124.733.131.037.732.8Tableענבי grapes

ייו 7.221.636.048.346.944.444.4Wineענבי grapes

3.534.361.141.538.133.733.7Bananasבננלת
0.24.1I 1.712.315.015.0Avocado

אבוקדו
10.76.86.627.04.030.211.3Olivesזלחלמ

ואגוזים שקדים
אחרים פירות

2.014.1
2.3 ,
18.7 /

4.2
16.6

3.5
15.5

4.4
16.8

3.8
12.9

Almonds and nuts
Other fruit

5.045.7101.7142.1144.5164.0163.5Poultry meat
עוף בשו*

2.025.135.633.735.738.938.0Cattle meat
0.54.98.48.68.48.34.6Sheep and goat meat

צאן בשר
אחר 15.77.18.89.610.57.9Othermeatבשר

ליטר) (מיליון בקר חל3
(מיליון צאן חלב

ליטר)

78.8
7.2

277.3
40.5

440.5
47.2

476.0
43.2

523.5
42.4

549.1
41.8

538.3
21.0

Cow's milk (million litres)
Sheep and goat's milk (million
litres)

(מיליונים^ למאכל 108.1,ריצים 231.6,193.2 1,285.0 1268.3 1,343.9 1,,329.4 1Table eggs (million)

(מיליונים) לדגירה 10.965.9126.8119.7121.5144.8144.8Hatchingביצים eggs (million)

3.513.921.827.126.522.722.0Fishדגים

דבש
מ3) (מיליון אורגני זבל

0.5
0.4

0.8
2.2

1.7
2.3

1.8
2.6

1.6
2.5

1.7
2.6

1.7
2.4

Honey
Organic manure (mill. m3)

Not included in agircultural production. התקלאי. בייצור כלול לא 1
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערן  י"ג/13. לוח
Table xiii/13.  Value of agricultural production

)incl. intermediate produce)

IL. million, at current prices שוטפים במחירים לירות, מיליוני

גידול
o_ r/

"2

1973/74תשל"ד

Crop

1

Af
p||£

a£
המשק בל
Total
farms

יהודי
Jewish

הכל 44.0749.61,993.75,402.7סך §3,677.4 3,039.25,095.7TOTAL

1.19.038.4107.1113.2216.2190.9Wheatחיטת
0.74.63.411.48.221.48.6Barleyשעורה
0.12.72.913.614.626.526.3Sorghumסורגום

וקטניות אחרים 0.64.19.918.026.042.340.3Otherגרעינים cereals and pulses for
grainלגרעינים

פיבים כותנה,
23.084.5129.1182.8378.7378.7Cotton lint

גרעינים 41.589.089.0Cottonseed§2.617.928.7כותנה,
סוכר 8.916.318.319.517.617.4Sugarסלק beet

0.19.821.028.733.659.451.8Groundnutsבוטנים
0.22.85.74.14.75.80.5Tobaccoטבק

0.12.02.58.010.617.813.5Sunlfowerחמניות
אחרים ושמן תעשיה 0.12.53.47.09.611.510.3Otherצמחי industrial and oil crops

1.06.218.825.135.655.153.8Hayשחת
ותחמיצים ירוק 1.731.944.351.459.278.277.9Greenמספוא fodder and silage

זרוע מרעה
2.12.62.53.23.83.8Pasture, sown

0.53.47.520.730.952.745.7Strawקש
ירוק 10.11.50.20.40.40.60.6Greenבל manure
4.248.8169.4229.0279.0412.4343.2Vegetablesירקות

אדמה 1.111.832.141.658.779.278.5Potatoesתפוחי
0.27.431.438.059.967.853.8Melonsמקשה and pumpkins

6.9110.7382.8632.4696.7801.0793.0Citrusהדרים
גרעיניים

><■{
37084.1121.0§139.3197.0194.0Pome fruit

28.433.951.662.959.0Stoneגלעיניים fruit
מאכל 0.812.315.719.529.640.335.2Tableענבי grapes
יין 0.45.711.325.228.139.439.4Wineענבי grapes
0.514.332.332.734.545.645.6Bananasבננות
0.26.518.628.234.634.6Avocadoאבוקדו
0.84.26.732.28.966.229.5Olivesזיתים

ואגוזים 0.2שקדים {509.521.721.430.528.4Almonds and nuts
אחרים 12.318.825.937.934.4Otherפירות fruit
שונים 0.66.536.162.172.298.097.8Otherגידולים crops

עוף 472.9730.3728.5Poultry§3.171.8227.8382.5בשר meat
בקר 0.554.5109.2140.5180.3254.6249.1Cattleבשר meat
צאן 0.19.328.545.850.971.141.2Sheepבשר and goat meat
אחר 1בשר _ _10.817.628.335.949.638.1Other meat

החי באינוונטר 1.45.410.028.538.640.738.9Changesשינויים in livestock inventory
בקר 6.672.4189.5233.4307.4494.2487.8Cow'sחלב milk
צאן 0.612.126.030.737.562.334.6Sheepחלב and goat's milk

למאכל 214.0320.1317.6Table§6.179.5137.2181.9ביצים eggs
לדגירה 76.4115.8115.8Hatching§0.614.233.857.3ביצים eggs

1.618.745.775.884.3105.5102.4Fishדגים
0.12.03.75.38.013.813.7Honeyדבש

אורגני 0.816.419.621.733.939.337.3Organicזבל manure
בצנ ותוצרתם 1.57.26.69.716.015.1Livestockבע''ח and its products n.e.s.

< Not included in the agricultural production value. החקלאי. הייצור בערך כלול אינו 1
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ייעוד ,לפי החקלאי, הייצור כמות  י"ג/114 1לוח
Table xiii/14.  Volume of agricultural productton,_by'disposal

1973/74 ; 'trvm
Thousand tons. unless otherwise slated צויןאחדת לא אם טונות, אלטי

1 'Marketingשיווק
ייצור,
הכל סך

לצריבה
מקומית
For

ליצואלתעשייה
צריכה
עצמית

תוצרת
ביניים

Produc2 HomeInterישירמקומית
tion localForForconsummediate
totalconsu

localdirectptionproduce
mptionindustry2export

שדה FIELDגידולי CROPS
וקטניות 364.29.4200.07.63.0144.2Cerealsדגנים andpulses for grains

לנרעינים
274.02.0192.06.03.071.0Wheatחיטה

30.20.429.8Barleyשעירה

שועל 0.7שבולת
0.7Oats

34.234.2Sorghumסורגום
13.62.77.63.3Maizeתירס

אתרים 0.60.6Otherדגנים cereals
לגרעינים 10.94.71.6קטניות

4.6Pulses for graio
ושמן תעשייה Industrialצמחי and oil crops

סיבים 49.823.226.6Cottonכותנה/ lint
גרעינים 84.0כותנה,

62.56.7


14.8Cottonseed
סוכר 116.7116.7Sugarסלק beet

18.03.91.410.70.5l.SGroundnutsבוטנים
0.60.6Tobaccoטבק

6.96.70.10.1Sunflowerחמניות
0.1שומשמין

0.1


Sesame

לשימורים 10.49.60.8Canningאפונה peas
2.32.10.2Salflowerחריע

0.30.20.1Otherאחרים
גם Roughageמספוא

138.0138.0Hayשחת
ירוק 1,275.0מספוא

1,275.0Green fodder
150.3150.3Silageתחמיצים

ימ) (מיליון זרוע 10.0מרעה
10.0Pasture, sown (mil. F.U.)

260.0260.0Strawקש
דונם) (אלפי ירוק 15.715.7Greenזבל manure (1,000 dun.)

אדמה תפוחי ,772.6451.1133.8.10S063.319.4VEGETABLESירקות, POTATOES,

MELONSומקשה Sc PUMPKINS
496.2278.1119.451.7.41.1S.SVegetablesירקות

אדמה 152.4104.412.211.214.610.0Potatoesו/פלחי
124.068.62.242.17.23.9Melonsandמקשה pumpkins

95.053.234.85.02.0Watermelonsאבטיחים
27.013.72.27.32.01.8Sugarmelonsמלונים
2.01.70.20.1Pumpkinsדלעת

הדר 1,698.0100.1747.4818.532.0CITRUSפרי
אתרים OTHERפירות FRUIT
113.393.55.77.76.4גרעיניים


Pome fruit

74.261.24.54.04.5Applesתפוחים
38.231.71.23.71.6אגסים

Pears

0.90.60.3Quincesחבושים
51.834.69.51.46.3Stoneגלעיניים fruit
24.119.80.90.82.6Peachesאפרסקים
14.05.96.30.51.3Apricotsמשמש
13.68.82.30.12.4Plumsשזיפים

0.10.1Cherriesדובדבנים
מאכל 37.724.87.30.94.7Tableענבי grapes
יין 44.444.00.4Wineענבי grapes

33.728.04.80.9בננות
Bananas
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(המשך) ייעוד ,לפי החקלאי/ הייצור כמות  י"ג/14. לוח

Table xiii/14.  Volume of agricultural production, by disposal (cont.)

1 973/74 ; ^vn

Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טובות/ אלפי

1 Marketingשיווק 1

ייצור
הכל סך
Produc

לצריכה
מקומית
For

לתעשייה
2 מקומית

ליצוא
ישיר

צריכה
עצמית
Home

תוצרת
ביניים
Inter

tion localForForconsumediate
totalconsu

localdirectmptionproduce
mptionindustry2export

ואגיוזים ט 4.44.00.4Almondsשקדי and nuts
3.23.10.1Almondsשקדים

1.20.90.3Nutsפקו
30.214.015.21.0Olivesזיתים

ואחרים 31.813.60.311.92.83.2Subtropicalסובטרופיים and other fruit
15.04.310.60.1Avocadoאבוקדו
3.42.90.40.1Datesתמרים
2.11.1גוייבות


1.0

Guyava
ומנגו אפרסמון 2.42.30.1Annonaאנונה, , persimon andmango

1.91.00.20.7Pomegranateרימון
1.00.30.30.4Figsתאנים
3.80.6חרוכים

3.2Carobs
אחרים ופירות 2.21.7שסק


0.5


Loquat and other fruit

221.7109.094.44.713.6MEATבשר
עוף 164.095.354.04.710.0Poultryבשר meat
בקר 38.96.431.90.6Cattleבשר meat

כבשים 5.21.91.9בשר
1.4

Sheep meat
עזים 3.12.11.0Goatבשר meat
אחר 10.53.36.6בשר


0.6'


Other meat

ליטר) (מיליון 590.9216.6309.341.923.1MILKחלב (million litres)
בקר 549.1207.1302.528.011.5Cow'sחלב milk

כבשים 18.32.76.02.17.5Sheepחלב milk
עיזים 23.56.80.8חלב


11.84.1Goat's milk

יחידות) (מיליון 198.9,ביצים 37.2130.0122.6EGGSן1,488.7 (mMion units)
מאכל 198.9,ביצי 1,343.9J15.0130.0Table eggs
דגירה 144.8ביצי




22.2


122.6Hatching eggs

17.92.81.10.9FISHר.11דגים
ה דג 13.511.80.50.60.6Pondמ culture

אגמים 1.50.60.80.1Lakeדיג ifsheries
ימי 7.75.51.50.50.2Marineדיג catch

במרחקים 4.43.80.10.5Distantדיג waters
התיכון בים 1.10.90.1חופים


0.1


Inshore

התיכון בים עליונים 1.40.11.20.1Pelagicמים in Mediterranean
התיכון בים 0.80.70.1Trawlמכמורת io Mediterranean
סוף בים מכמורת

Trawl in Red Sea

בצ"נ ותוצרתם, LIVESTOCKבע"ח PRODUCTS,N.E.S.
1.81.30.5Honeyדבש

(3 מ (מיליון אורגני 2.62.6Organicזבל manure {million m3)
0.40.10.10.2גמר

~

Wool

Incl. organized marketing and estimate of pirvate sales.
Incl. exports through industry.

הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל 1

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 2
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור עין  י"ג/15. לוח
Table xiii/15.  Value of agricultural production by disposal

1973/74 , תשלד
IL. million, at current pirces שוספיט במחירים לי, מיליוני

1ייצור, Marketingשיווק הוצרהצריכה1
הכל בינייטעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc2מקומית HomeInterישירמקומית
tion,LocalFor localDirectconsumediate
totalconsum.industry2exportsmptionproduce

כולל סך
הכל סך  גידולים

שדה גידולי

5,402.71,921.01,555.51,168.5201.2S56.SGRAND TOTAL
3,089.4816.7756.61,088.871.8355.5CROPS  TOTAL
1,076.647.0439.8255.14.5330.2FIELD CROPS

לגרעיניט נ. וקט 306.415.8159.710.22.4118.2Cerealsandדגנים pulses /or grain
216.21.6151.54.72.456.0Wheatחיטה

21.40.321.1Barleyשעורת
שועל 1.01.0Oatsשבולת

26.526.5Sorghumסורגום
14.84.27.92.7Maizeתירס

אחרים 2.52.5Otherדגנים cereals
לגרעיניט 24.010.0קטניות


5.5


8.5Pulses for grain

ושמן תעשייה 579.831.2280.1244.92.121.5Industrialצמחי and oil crops
סיבים '378.7כותנה, 176.4202.3Cotton lint

גרעינים 89.066.27.115.7Cottonseedכותנה,
סוגר 17.617.6סלק

Sugar beet
59.412.94.635.31.74.9Groundnutsבוטנים
5.85.8Tobaccoטבק

17.817.30.40.1Sunlfowerחמניות
0.80.30.50.0Sesameשומשמין

לשימורים 5.65.20.4Canningאפונה peas
0.3Salffower_3.83.5חריע

1.30.70.30.20.1Othersאחרים
גס 137.1Roughage_137.1מספוא

55.155.1Hayשחת
ירוק 70.170.1Greenמספוא fodder

8.18.1Silageתחמיצים
זרוע ,3.83.8Pastureמרעד, sown

52.752.7Strawקש
ירוק 0.6Green_0.6זבל manure

ומקשה תפו"א ,.559.4325.8111.878.135.87.9VEGSירקות, POTATOES £ MELONS
412.4232.9103.549.726.10.2Vegetablesירקות

. אדמה 79.255.76.56.05.85.2Potatoesתפוחי
67.837.21.822.43.92.5Melonsandpumpkinsמקשה

44.725.116.52.20.9Watermelonsאבטיחים
22.011.11.85.91.61.6Sugarmelonsמלונים
1.11.00.10.0Pumpkinsדלעת

הדר 801.050.7104.1639.86.4CITRUSפרי
אחרים S54.4379.096.352.425.11.6OTHERפירות FRUIT
197.0164.910.712.88.6Pomeגרעיניים fruit

148.4124.39.28.16.8Applesתפוחים
47.439.71.54.71.5Pearsאגסים

1.20.90.3חבושים
Quinces

62.944.610.61.76.0Stoneגלעינייט fruit
31.726.81.21.12.6Peachesאפרסקים
14.26.16.50.5LIמשמש


Apricots

16.511.22.90.12.3Plumsש1יפים
0.50.5Cherriesדובדבנים

מאגל 40.327.48.11.03.8Tableענבי grapes
יין 39.439.20.2Wineענבי grapes

45.638.26.50.9Bananasבננות
ואגוזים 30.527.72.8Almondsשקדים andnuts

20.319.60.7Almondsשקדים
10.28.1םקן


2.1


Pecan nuts
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן  י"ג/15. לוח
Table xiii/15.  Value of agricultural production by disposal (cont.)

[973 /74 תשל'ד;
שוטפים נמהיריס לי, .IJLמיליוני million, at current prices

Marketingייצור, l 1 תוצרתצריבה^^^^^
הבל לתעשייהסך | ביניינועצמיתליצואלצריבה
Produc2ומקומית HomeInterישירמקומית
tion,Local 1For localDirectconsummediate
totalindustry2! consum.exportsptionproduce

66.227.4זיתים 36.72.1Olives
ואחרים 72.50.3סובטרופיים 39.527.63.51.6Subtropical andother

34.6אבוקדו 9.824.60.2Avocado
18.2תמריס 15.52.10.6Dates
2.1גויינית 1.3


0.8

Guyava
ומנגו אפרסמון 7.8אנונה' 7.50.20.1 ■Annona, persimon, mango

2.6רימון 1.50.30.8Pomegranate
0.80.3תאנים 0.30.2Figs
2.0חרובים 0.41.6Carobs

אחריפ ופירות 4.4ש0ק 3.60.8Loquat and other
שונים 98.04.6גידולים 14.263.4.1S8OTHER CROPS

ושתילים נוי צמחי 75.4פרחים,' 12.155.47.9Flowers.gardenplants.seedlings
ירקות 14.2זרעי 6.37.9Vegetable seeds

2.5אתרוגים 0.81.7Citron
יער 5.94.6תפוקת 1.3Forest output

ס"ה  ותוצרתם 2,313.3798.9בע"ח 1,104.379.7129.4201.0LIVESTOCK £PROD. TOTAL
1,105.6496.6בשר 511.433.564.1MEAT

עוף 730.3238.5בשר 420.833.537.5Poultry meat
בקר 254.6209.1בשר 41.63.9Caule meat

גבשים 46.916.7בשר 17.612.6Sheep meat
עזים 24.20.2בשר 16.27.8.Goat meat
אוזר 49.632.1בשר 15.22.3Other meat

חי באינוונטר 40.7שינוי 40.7CHANGES IN LIVESTOCK
INVENTORY

556.5292.3חלב 204.834.724.7MILK
בקר 494.2277.1חלב 189.719.08.4Cow's milk

כבשים 37.214.5חלב 6.43.912.4Sheep milk
עזי0 25.10.7הלב 8.711.83.9Goat's milk

435.9ביצים 290.223.126.396.3EGGS
מאכל צי י 320.1ב 290.23.626.3Table eggs
דגירה 115.8ביצי 19.596.3Hatching eggs

105.59.5דגים 87.75.13.2FISH
64.32.4מדגה 56.92.62.4Pond culture

אגמיט 4.62.5דיג 2.00.1Lake ,ifsheries
ימי 36.64.6דיג 28.82.50.7Marine catch

במרחקים 21.80.8דיג 18.62.4Distant waters
התיכון בים 6.60.3חופי 6.00.3Inshore

התיכון נים עליונים 3.32.9מים 0.20.2Pelagic in Mediterranean
התיכון בים 4.90.6מכמורת 4.00.10.2Trawl in Mediterranean
סוף בים מכמורת Trawl in Red Sea

שונות ותוצרתם, 69.10.5בע"ח 10.218.01.139.3LIVESTOCK £ PROD., MISCL.
13.8דבש 9.54.00.3Honey

אורגני 39.3זבל _39.3Organic manure
16.00.5אווריט 0.714.00.8Others

נקר 8.4יצוא . 8.4Export of cattle
אפרוחים 3.8יצוא 3.8Expotr of dayold chicks

2.00.5צמר 0.70.8Wool
פרווה 1.8חיות 1.8


Fur animals

i Incl. organized marketing and estimate of pirvate sales
.2 Incl. exports through industry.

הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל 1

התעשייה. באמצעות יצוא כולל 2
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מקומית חקלאית תוצרת ריכוז  י"ג/16. לוח

Table xiii/16.  Producers' organized sales of local agricultural produce

אחרת צוין לא אם טונות, Thousandאלפי tons, unless otherwise stated

תקלבתשלתשךתש"ט
1948/491959/601969/701971/721972/731973/74

שדה CROPSגידולי
0.030.895.1240.5187.0207.2Wheatתיטה

גלמית ,30.4100.0119.6120.3109.6Cottonכותנה raw
סוכר 169.0237.0218.7217.3115.8Sugarסלק beet
13.317.318.416.011.3Groundnutsבוטנים

אדמה תפוחי ,71.3304.3535.9596.5631.0571.9VEGETABLESירקות, POTATOES,
ומקשה

אדמה תפוחי
MELONS AND PUMPKINS

14.562.3102.1111.6150.3117.0Potatoes
13.981.1130.0161.4166.9163.1Tomatoesעגבניות
8.920.335.135.136.234.0Cucumbersמלפפונים

4.327.232.627.829.827.3Carrotsגזר
וגמבה 2.08.121.222.320.617.1Peppersפלפל and gamba

יבש ,1.115.840.540.142.644.9Onionsבצל dry
3.09.918.415.718.516.7Eggplantsחצילים
1.87.011.410.511.310.2Vegetableקישואים marrows

3.310.511.912.015.614.7Cabbageברוב
יכרובית 2.26.85.15.6■ 6.34.7Caulilfower

0.82.35.64.95.33.2Lettuceהסה
0.20.94.612.110.35.4Celeryסלרי

שדה 0.00.42.53.75.15.3Strawberriesחות
6.16.552.767.752.455.4Watermelonsאבטיחים
0.613.915.023.517.917.5Sugarmelonsמלונים
8.631.347.242.541.935.4Othersאחרים

255.0578.01,221.61,492.11,495.01,637.8CITRUSהדרים
398.0815.0844.8788.7817.8For)ליצוא exports

מקומית 76.781.980.278.470.7For^255.0לצריבה local consumption
מקומית 1103.3324.7567.1627.9749.3Forלתעשייה industry

אחרים .23.6פירות 107.5243.3281.1247.8262.SOTHER FRUIT
עץ 1.113.358.669.265.167.6Applesתפוחי

0.01.427.235.829.033.5Pearsאגםים
1.814.221.813.416.6Peachesאפרסקים
0.00.212.013.28.011.3Appricotsמישמש
2.75.15.110.27.38.8Plumsשזיפים

מאכל 9.121.920.024.223.625.0Tableענבי grapes
יין 6.924.235.848.046.045.0Wineענבי grapes
2.932.857.538.835.131.2Bananasבננות
0.50.40.70.8Pecanפקן nuts

0.24.511.210.914.3Avocadoאבוקדו
0.51.92.12.42.3Datesתמרים
0.96.16.06.26.36.1Othersאחרים

נוי וצמחי 0.10.821.539.651.062.1FLOWERSANDפרחים ORNAMENTAL
ל"י) PLANTS(מיליוני (IL. million)

373 חקלאות



(המשך) מקומית חקלאית תוצרת ריכוז  י"ג/16. לוח

Table xiii/16.  Producers' organized sales of local agricultural produce (cont.)

אחרת צוין לא אם טונות, 8itedThousandלפי tons, unless otherwise st

תש"ט
1948/49

"ך תש
1959/60

תש"ל
1969/70

תשל"ב
1971/72

תשל"ג
1972/73

תשל"ד
1973/74

MEATבשר

עוף 3.839.486.9124.2124.3141.2Poultryבשר meat

90.890.2102.9Broilersפטימים

7.46.46.3Layersמטילות

25.527.531.7Turkeysהודיים

0.50.20.3Othersשונות

בקר 1.721.231.127.829.131.9Beefבשר

ואד1ר צאן ,0.35.16.37.88.38.5Sheepבשר goat and other meat

ליטר) (מיליון בקר 48.9215.4398.6433.1479.5503.9COW'Sחלב MILK (million liters)

יחידות) (מיליוני 183.0897.41,061.4,139.71,124.41,213.7EGGSביצים (million units)

מאבל 176.5831.5934.5,020.01,002.61,068.9Tableביצי eggs

תרנגולים דגירה, ביצי

הודיים דגירה, ביצי
6.565.9126.9

110.0 ")

9.1]
111.1

10.7

133.3

11.5

Chicken eggs for hatching

Turkey eggs for hatching

3.513.923.124.223.821.2FISHדגים

2.58.711.412.813.812.3Pondמדגת culture

אגמים 0.41.31.51.71.61.4Lakeדיג ifsheries

ימי 0.63.910.29.78.47.5Marineדיג catch

0.21.00.70.80.91.0Inshoreחופי

תיכון) (ים עליונים 1.21.41.81.71.3Pelagicמים in Mediterranean

תיכון) (ים 0.41.71.01.11.20.9Trawlמכמורת in Mediterranean

סוף) (ים מכמורת
0.40.40.2

Trawl in Red Sea

במרחקים דיג
6.75.64.44.3Distant waters
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ופירות ירקוו* ייצור  י"ג/17. לוח
Table xiii/17.  Production of vegetables and fruit

Thousand tons טונות אלפי

Crop

1973/74תשלד

משקpunהשלגתשלבתש*ל1/ש*ותשט
יהודי לא

הגל1948/491959/601969/701971/721972/73 Nonיהודיפך TotalJewishJewish
farmsfarms

גידול

TOTAL
Vegetables
Tomatoes
Cucumbers
Carrots
Peppers and gamba
Dry onions
Eggplant
Vegetable marrows
Cabbage
Cauliflower
Beets

Radish
Miscellaneous

Potatoes
Melons 8c pumpkins
Watermelons
Sugar melons
Pumpkins

ומקשהאדמהתפוחיירקות,
pumpkinss andmelona toes,eta b 1 es, potVeg

119.0430.0740.9806.8824.8772.6661.0111.6
80.0296.2472.3502.0532.7496.2412.284.0
22.2110.0157.0184.6192.7189.9
14.227.844.849.151.951.0
6.935.558.748.550.647.5
3.210.929.832.930.525.8
1.718.947.246.552.552.4
4.813.622.920.324.522.3
2.99.513.813.914.613.4
5.213.916.816.221.020.9
3.69.26.27.78.76.6
2.46.28.48.212.38.7
3.97.49.99.910.58.9
9.033.356.864.262.948.8
26.081.8117.1143.1/65.//52.4150.91.5
13.052.0131.5161.7127.0124.097.926.1
11.029.7102.0125.598.095.075.020.0
1.420.827.734.227.027.021.06.0
0.61.51.82.02.02.01.90.1

הכל סך
ירקות
עגבניות
מלפפוניט

גזר
וגמבה פלפל
יבש בצל
חצילים
קישואים

כרוב
כרובית

0לק
צנון

שונים ירקות
אדמה תפוחי

מקשה
אבטיחים
מלונים
דלעת

Fruitפירות
הכל סך

גרעיניים פירות
39.2145.6289.0358.9321.9J47.S314.033.5TOTAL

26.998.7116.5123.2113.4111.61.8Pome fruit
קץ 23.261.867.598.474.273.01.2Applesתפוחי

2.235.847.932.738.237.70.5Pearsאגסים
.Iחבושים 51.1LIJ.I1.00.90.1Quinces

גלעיניים 10.640.760.047.351.848.33.5Stone<5.2פירות fruit
2.418.027.522.824.123.40.7Peachesאפרסקים
0.614.617.310.914.012.91.1Apricotsמשמש
7.68.015.013.513.611.91.7Plumsשזיפים

0.00.10.20.10.10.1Cherries■ידובדבני0
מאכל 10.631.124.733.131.037.732.94.8Tableענבי grapes
יין 7.221.636.048.346.944.444.40Wineענבי grapes

3.534.361.241.538.133.733.70Banansבננות
10.76.86.527.04.030.211.318.9Olivesזיתים

ואגוזים 2.34.23.54.43:80.6Almondsשקדים and nuts
1.83.42.53.22.60.6Almondsשקדים
0.50.81.01.21.2Pecanפקן nuts

2.014.318.828.327.931.928.03.9Subtropicalסונטרופיים and others
ואחרים
4.111.812.415.015.00.0Avocadosאבוקדו
2.32.93.03.43.4Datesתמרים
3.42.62.12.11.40.7Guyavasגויבות

אפרסמון 1.21.92.02.42.4אנונה,
Annona, persimon and

mangoומנגו
1.82.11.82.01.30.7Pomegranatesרימון
,1.31.01.01.00.30.7Figs'תאנים fresh
3.14.13.73.82.21.6Carobsחרובים

אתרים ופירוח 1.61.91.92.22.00.2Loquatsשסק and other fruit
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ייעוד לפי הדר, פרי ייצור  י"ג/18. לוח

Table xiii/18.  Production of citrus fruit, by disposal

Disposal

הדר פרי
אוזר
Other
citrus
fruit

לימוניט
Lemons

אשכוליות
Grapefruit

זהב תפוחי
Oranges

אפילים
Lates

שמוטי
Shamuti'

הכל סך
Total ייעוד

1972/73  TOTAL
For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

Miscellaneous

1973/74  TOTAL

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

Miscellaneous

Quantity (thousand tons)

72.8 45.4 390.8 362.6

24.7
24.6
14.8
7.6

1.1

73.1

24.2
25.7
14.9
7.7

0.6

19.0
7.9
11.6
5.4

1.5

14.7
5.5
10.0
6.3

0.0

227.5
13.3
143.2
§6.7

0.1

139.4
12.1
178.2
6.8

26.1

טון) (אלפי כמות

817.0 1,688.6

209.6
9.8

166.0
7.5

2.6

164.6
9.9

173.5
7.5

3.0

366.3
21.6
278.5
17.5

133.1

405.4
20.7
383.0
18.0

7.3

776.9
79.5
626.3
44.0

161.9

36.5 395.5 358.5 834.4 1,698.0

818.5
71.6
747.4
47.0

13.5

הכל סך  תשל"ג
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

שונות

הכל סך  תשל"ד
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

Value (IL. million)
at current prices

ל"י< (מיליוני ערך
שוטפים במחירים

1972/73  TOTAL

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and pirvate
sales

Miscellaneous

1973/74  TOTAL
For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

Miscellaneous

1973/74  TOTAL

For exports
Other

33.4

16.3
12.2
2.1
2.6

40.8

19.6
16.0
2.1
3.0

0.1

29.8

19.5
5.9
2.1
2.3

0.2 

29.6

19.0
5.6
1.7
3.3

0.0

191.8 121.3

162.7
6.7
20.2
2.2

173.5
4.9
23.5
2.6

0.3

85.9
4.0
21.5
1.8

204.8 172.0

139.7
4.4

25.1
2.4

0.4

320.4

236.7
5.1
33.0
4.3

41.3

353.7

288.0
7.9

51.7
5.2

0.9

696.7

521.1
33.9
78.9
13.2

49.6

800.9

639.8
38.8

104.1
16.5

1.7

תשל"ג Atבמחירי 1972/73 prices

685.5319.0128.6180.723.733.5הכלדסךתשל"

544.4262.1101.5149.915.115.9ליצוא
141.156.927.130.88.617.6אחר

הכל סך  תשל"ג
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריכה

שונות

הכל סך  תשל"ד
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

שונות
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המקומית התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת  י"ג/19. לוח
Table xiii/19.  Supply of fruit and vegetables to local factories

Ton! סונית
1973/74תשלד

מתוכננת תוצרת

תשכיאגידול
1960/61

תשיל
1969/70

תשל"ב
19 71/72

השל"ג
הכל1972/73 סך

Produce planned forCrop
Totalמקומי ליצואשיווק i"oca1

marketingExports

הכל TOTAL..155,565742,299807,766920,3121,013,370סך

הדר 83,390324,966571,991664,015776,4763,266773,210Citrusפרי
שמוטי זהב: 64,114148,862328,940279,294388,5231,310387,213Orangesתפוחי : Shamouti
1,14377,883111,199198,450185,11580185,035Lateאפיליס oranges

12,98883,564108,895157,065178,8811,371177,510Grapefruitאשכוליות
5,0577,50911,72312,35310,1934549,739Lemonsלימונים

338951,7423,1332,02652,021Clementinesקלמנטינות and
mandarinsימנדרינות
אחר הדר 556,2539,49213,72011,7384611,692Otherפרי citrus fruit

וגלעינייס 3,32411,09312,73913,64318,3508,07210,278Pomeגרעיניים and stone fruit
עץ 1,6463,8494,2137,7998,1243,9234,201Applesתפוחי

92609861,3711,117898219Pearsאגסים
13818151587Quincesחבושים
5471,056827653937692245Peachesאפרסקים
65,1395,5872,3855,8599704,889Apricotsמישמש
1,1037811,1081,4202,2981,581717Plumsשזיפים
51.38551,325Grapes1§35,10040,40061,100ענבים!

כבישה ל 2,3406,3794,7625,4084,525Olivesזיתים for pickling
אחר 264326853476581130451Otherפרי fruit
אבוקדו
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Avocado
15471Guyavasגויאבות
2 >110319243468567130437Figsתאנים

ורימונים 2981414Datesתמרים and pomegranates

30,157106,819154,278184,080159,38667,22892,158Vegetablesירקות
אדמה 2,2578,4519,10714,23112,34010,3302,010Potatoesתפוחי

13,89649,07886,017100,97782,62127,18755,434Tomatoesעגבניות
3,7703,7415,9465,9867,3556,365990Cucumbersמלפפונים

1,59116,76013,33714,03213,1643,1869,978Carrotsגזר
וגמבה 4534,2445,8735,6784,0411פלפל ,4882,553Peppers and gamba
יבש 1,1204,7552,0363,2942,5379611,576Dryבצל onions
62441665044341726Eggplantsחצילים
1,5622,2609711,0381,5201,46159Cabbageכרוב

11012153853540135150Caulilfowerכרובית
898451,5634,6592סלק ,2725171,755Beet

3,9708,28210,91712,3199,4298,3241,105Peasאפונה
106222211717Asparagusאספרגוס

9421035741641840414Okraבמיה
163350541,178361,142Leekלוף

001,57576921559156Celeryכרפט
.3ספריקה .3.477645578578Paprika
5441,7851,6831,8072,0441,147897Beansשעועית
שדה 1394148376505402103Strawberriesתות

קלחים 3274,91311,89615,50313,2273,94114,286Maizeתירס
1882441,3451,144815724Miscellaneous4שונות*

9901,2792,0431,3052,7273122,415Sugarמלונים melons

. Including grapes for wine, alcohol and raisins. J Except
ifgs for drying. 3 Included with peppers and gamba.
* Radish, egg plant, horse radish, turnips, garlic, parsley and
dill, and mushrooms.

פרט 2 וצימוקים. כוהל ליין, ענבים כולל 1

וגמבה. בפלפל כלול 3 לייבוש. לתאנים
פטרוזיליה שום, לפת, חזרת, קישואים, צנון, 4

ופטריות. ושמיר
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זית ושמן זיתים ייצור  י"ג/20. לוח
Table xiii/20.  Production of olives and olive oil

Thousand tons טונות אלפי

המשק Allכל farmsלאיהודי משק :riarThereof: NonJewish farm.

Olivesזיתים

זית שמן
Olive oil

Olivesזיתים

זית שמן
Olive oil הבל סך

Total

לכבישה
For

pickling

לשמן
For oil

הכל טך
Total

לכבישת
For

pickling

לשמן
For oil

194910.72.58.22.01.0 6.95.91.5

19503.82.61.20.31.3 2.41.10.3

19512.72.00.70.21.0 1.80.70.2

195214.54.510.02.41.8 11.49.62.3

195313.52.910.62.51.6 10.18.52.0

195421.53.518.04.01.7 16.314.63.2

19552.82.00.80.21.0 1.80.80.2

195625.05.020.04.22.6 18.015.43.2

19577.04.03.00.62.0 4.52.50.4

195817.95.412.52.92.0 13.011.02.6

19598.05.42.60.52.0 4.02.00.4

19606.84.82.00.53.2 5.22.00.5

196120.86.814.02.12.4 15.212.81.9

19624.83.81.00.21.9 2.91.00.2

196313.07.45.61.42.9 8.25.31.3

196421.08.312.72.83.0 14.511.52.6

196510.56.14.41.02.7 7.04.31.0

196610.96.84.11.02.8 6.84.01.0

196724.58.915.63.03.0 16.513.52.6

19689.55.93.60.93.0 6.03.00.8

196921.19.112.02.63.0 13.810.82.3

19706.65.51.10.32.4 3.41.00.3

197112.58.73.80.93.0 6.53.50.8

197227.012.514.53.34.0 18.014.03.2

19734.04.0
0.5 0.5

1*197430.215.015.23.44.0 18.914.933

i Thereof 9,000 tons of European varieties (Merhavii
nilo etc.) in Jewish farming only.

!a> Mama וכוי) מנזנילו (מרחביה, אירופיים מזנים טינומ. 9,000 ma 1

בלבד. היהודי במשק

agriculture 378



מטבחיים בבתי חייס בעלי שחיטת  י"ג/21, לוח

Table xiii/21.  Slaughtering of livestock in slaughterhouses

סונ

תשיח
1957/58

תשיב
1959/60

תשכה
1964/65

תשיל
1969/70

תשליב
1971/72

תשליג
1972/73

חשל*ד
ראשים1973/74

Heads
תשלד
1973/74

Kind
(טונות) משוער חי משקל

Estimated live weight (tons)

כולל 12,97126,97032,33437,89436,01738,16140,987206,170סך
1

GRAND TOTAL

הכל סך  8,52421,84128,34031,05327,81329,10831,91978,688CATTLEבקר  TOTAL

ומעורב 7,00519,02825,89930,22627,55228,92231,79277,605Purebredגזעי and mixed

ומנכירות 7,49911,03442,645Cows§1,3806,0858,3368,3006,319פרות and heifers

ושוודים 19,97419,27326,276Bulls§3,6408,24114,70320,11619,876פרים and oxen

זכרים בקר, בני

נקבות בקר, בני
1,985 >

3,262

1,440

1,497

1,363

702

1,108

562

795

632

817

638

847

3,081

5,603

Young stock, male

Young stock, female

מקומי 9312,1701,3577732531861271,083Localגזע breed

7791,3138024241296459277Maleזכרים

15285755534912412268806Femaleנקבות

לשחיטה 5886431,084548Importsforיבוא slaug htering

8Maleר492578900זכרים

966518447נקבות


Female

הכל סך  1,3211,0971,1952,5322,7213,0422,42261,214SHEEPצאן AND GOATS 
TOTAL

9707959981,8392,2592,2951,84946,270Sheepכבשים

,12,767Matureל69<35915931940866171מבוגרים male

,23329716915279561082,472Matureמבוגרות female

/37834351C1,279טלאים 1,5151,5241,04431,031Lambs

351295197136313i30760Coalsעזים

,214163125616IS19334Matureמבוגרים male

,95£113t4(e2155Matureמבוגרות female

לשחיטה 4213t69/c9271Kidsגדיים

לשחיטה יבוא
י.55 4317A54314,184Imports for slaughtering

כבשים


\ 43171:54314,184Sheepיר4

עזים


8Goats

אחרים חיים 5,4836,0116,64666,288OTHER!2,7954,30נ3,1264,03בעלי LIVESTOCK
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Farm 6וח0€ווו מחקלאות הכנסה

בחקלאות קנויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי תוצר י"ג/22. לוח
Table xiii/22.  Net domestic product (value added), output and purchased

input in agriculture

הגידול אתת
לתשלד מתשל"ג

Percentage growth from
1972/73 to 1973/74

ערך
Value

מחיר
Pirce

נמות
Quantity

ל*י) (מיליוני שוטפיט במחירים
At current prices (IL. million)

תשליד
1973/74

תשלג§ תשיל
1972/73§ .1969/70

תשכו!
1967/68

AGRICULTURAL
OUTPUT  TOTAL

Agricultural production (excl
intermediate produce) 1

Crop products

Livestock and animal
product!

Production for investment
Less: total purchased
input* (from other sectors)

NET DOMESTIC PROD

UCT (VALUE ADDED)

IN AGRICULTURE

AT FACTOR COST

<XCompensation for damage
by nature

X48.4INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE'

X23.7Wages and salaries

X60.0Interest and rent

X55.9Returns to own work and
capital. and proift

45.8 37.0 (S.4 5,000.1 3,429.4 I;,8S7.S 1,663.7

45.8 37.0 6.4 4,886.8 3,350.1 1,828.8 1,600.8

43.1 34.6 6.3 2,733.9 1,911.8 1,030.5 901.8

50.0 40.3 6.6 2,152.9 1,438.3 798.2 699.0

43.0

44.0

47.7

34.9

40.6

33.5

6.0

2.4

10.6

113.3 79.3 46.7 62.9

2,512.8 1,746.1 ' 939.7 793.1

2,487.3 1,683.3 935.8 870.6

50.4 26.1 23.7 9.4

2,537.7 1,709.4 959.5 880.0

507.0 409.8 240.0 208.0

200.0 125.0 70.0 58.0

1,830.7 1,174.6 649.5 614.0

 חקלאית תפוקה
הכל סך

(להוציא חקלאי ייצור
ג ביניים) תוצרת

גידולים
ותוצרתם חיים נעלי

השקפה נכסי תפוקת
תשומה הכל סך פחות:
(מסקטוריס קנויה2

אחרים)

נקי מקומי תוצר
מוסף) (ערך

במחירי בחקלאות
הייצור גורמי

טבע פגעי על פיצויים

נובעת הכנסה
נ מחקלאות
עבודה שכר

חבירה ודמי ריבית

ולהון לעבודה תמורה
ורווח עצמיים,

1 Details are given in Table XIII/15. 2 Details of purchased
inputs are given in Table X1II/23. ■> The estimates of income
originating appearing here differ from those given in Table VI/9.
This is due to the fact that the figures in the latter table include
the incomes originating in nonproift institutions serving agri
culture. In addition, the data for the agricultural years have been
adjusted to a calendar year basis.

פירוט י יג/15. בלוח נמצא זה נתון של פירוט 1

אומדני נ יג/23. בלוח נמצא הקנויה התשומה
המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה
ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה .9 ח בלוח
את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות
השנים של הנתונים הותאמו בן כמו החקלאות. ענף

לוח. לשנות החקלאיות
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אחרים מסקטורים החקלאות יד* על קנויות תשומות  י"ג/23. לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

Table xiii/23.  Inputs purchased by agriculture from other sectors
)value. quantity index and price index)

Croup תשליד
1973/74

תשלג
1972/73

תשליב
1971/72

תשליא
1970/71

תשביה
1964/63

תשך
1939/60 1952 קבוצה

TOTAL

Fecdingstuffs
Water
Packing mateiral
Fertilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubircants and electircity
Plant and animal protection
mateirals

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

ליי) (מיליוני שוטפים במחירים ערך
Value a t current prices (IL. million)

2,512.8 §1,746.1 §1,438.5 §1,192.3 578.2 337.4 60.3

998.0 §667.3 §521.7 §443.7 195.6 140.9
128.2 104.2
192.3 §144.9
73.5 55.2

82.8
139.9
48.4

170.8 §126.9 §111.8
118.5 91.7 75.2
86.0 §38.5 §35.6
178.8 §122.7 109.4

74.7
113.2
42.9
§84.6
64.0
§25.4
82.0

48.8
55.1
28.0
42.3
33.2
17.6
24.8

105.8 §74.7
80.1 47.2

60.6
31.4

52.7 27.8
26.2 9.8

34.4
24.7
16.9
16.9
14.4
9.3
10.8

16.7
6.8

380.8 §272.8 221.7 182.9 95.2 45.6

10.5
6.7
5.1
5.0
4.4
4.0
2.6
1.6

4.1
2.8

13.5

הכל סך
מספוא
מים

אריזה חומרי
דשנים
הובלה

וכלים תיקונים חלפים,
וחשמל סיכה שמני דלק,

והחי הצומח להגנת חומרים

וממשל שירותים
פלסטיק מיבוא' זרעים

שונות והוצאות
בלאי

TOTAL

Feedings tuffs
Water .

Packing material
Fertilizers
Transport
Spare parts. repairs and tools
Fuel, lubircants and electircity
Plant and animal protection
materials

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

Quantity indexbase: 1970/71 = 100 כמותבסיס: מדד
114 111 104 100 70 54 20

119
93
102
97
116
110
109
118

114
143

117

114
112
97
107
115
105
101
115

108
144

112

102
100
104
105
118
100
101
112

101
104

107

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

69
90
83
81
60
79
82
39

65
54

74

56
86
60
72

45
49
21

49
55

50

11

40
25
35

29
33
5

23
37

33

הכל סך
מספוא

מים
אריזה חומרי

דשנים
הובלה

וכלים תיקונים חלפים,
וחשמל סיכה שמן דלק,

והחי הצומח להגנת חומרים

וממשל שירותים
פלסטיק מיבוא, זרעים

שונות והוצאות
בלאי

TOTAL

Feedingstuffs
Water
Packing mateiral
Fetrilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubircants and electircity
Plant and animal protection
mateirals

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

Priceindexbase : 1970/71 ■
185 131 115 100

י 100 בסיס: מחיר מדד
67 56 25

188
185
166
176
174
168
310
185

176
214

178

132
125
132
120
130
136
150
130

130
125

134

115
110
118
107
112
117
138
119

114
115

114

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

67
70
58
80
96
65
80
76

80
70

71

59
52
36
58

49
70
62

48

50

22
22
17

35

22
30
38

30

22

הכל סך
מספוא
מים

אריזה חומרי
דשנים
הובלה

וכלים תיקונים חלפים,
וחשמל סיכה שמני דלק,

והחי הצומח להגנת חומרים

וממשל שירותים
פלסטיק מיבוא, זרעים

שונות והוצאות
בלאי
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הכווגגה חשבון  י"ג/24. לוח

Table xiii/24.  Cotton growing account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price מחיר

תשלד
1973/74

תשל"ג
1972/73

Quantity כמות

תשל''ו
1973/74

תשליג
1972/73

תשלד
1973/74

חשל"ג
1972/73

תשליב
1971/72

Account (IL. million) ל*י) (מיליוני החשבון
.7.033.052.856.7Output1§224.3467.7§157.9התפוקה1.

129.1182.8378.77.233.152.655.6Lintסינים
5.832.553.561.8Seed§41.589.0§28.7גרעינים

קנויה2. S7.*§90.9174.1§6.725.3§12.052.8Purchased§תשומה inputs2.
השטח 10.352.1Cultivation§7.323.0§59.1110.6§57.8§עיבוד

מים :9.910.017.28.010.010.256.0Thereofמזה: water
11.826.77.558.6plant§20.641.4§22.2§הדברה protection
והוגלה 16.116.937.56.233.011.666.8Harvestאסיף and transport

5.35.89.86.125.616.534.6Depreciationפחת
כלליות 8.69.116.24.425.611.241.9Overheadsהוצאות

נובעת3. 105.559.1INCOME§7.438.3§133.4293.6§70.1§הכנסה ORGINATING3.
(12)(12)

עבודה!4. 5.425.022.036.9Labour§25.540.4§20.4§הוצאות cos/s14.
4.223.722.036.7Cultivation§19.833.5§16.9§עיבוד
11.431.622.038.0Harvest§3.86.9§3.5§אסיף

להץ5. 109.8253.2XXXXRETURNS§49.7תמורה TO CAPITAL5.
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

דונמים) (אלפי 347.7344.4425.11.023.4XXAREAשטח (thousand dunams)
286.6269.9333.76.215.1XXIrrigatedבהשקיית

עזר XXAuxiliary(66.7)(20.0)(12.0)השקיית irrigation
49.154.591.411.067.7XXUnirrigatedבעל

(אלפי סיבים 40.337.449.87.233.1XXYIELDיבול OF LINT (thousand
(tonsטונות)

(אלפי גרעינים 5.932.5XXYIELD§63.484.0§67.4יבול OF SEED (thousand
(tonsטונות)

נבחרות 133.9122.7135.08.410.0XXSELECTEDתשומות INPUTS
מ3) (מיליוני Waterמים (million va<)

(אלפים) עבודה 434.5414.5517.94.624.9XXMandaysימי (thousands)

1 Hired labour and labour of farmers and unpaid family
members imputed at average national wage rate.

לפי זקופות עצמית ועבודה שבירה עבודה 1

הארצי. הממוצע השבר
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1975,26 מס' לישראל סטטיסטי שנתון

טעויות תיקוני

כניסה עמודת כולל לא  טור

נתונים שורת שורה

מימיןעמוד מלמעלהטור צ"להודפסשורה

י וגו'3שמאלי16 הארעיות התוצאות וגו'על הסופיות התוצאות על
27
4216316.3לוחב/7

1973כותרת437,6 ;19721974 ;1973
4482048.241.2
30.025.0אחרונהאחרון45
משנה71 19721973כותרת
משנה72 19721973כותרת
1255.785.7אחרון105
בתשל"דכותרתאחרון133 ב1974עלו עלו
כניסה134 2318241829עמודת
32,42932,424אחרונה1567
לדף16,13,10,7כולם167 מעבר ראה
כניסה202 *4עמודת אירלנדאירלנד
1333323ראשון216
שוליים306 עבודה,הערת במקום קבוע,.... עבודה במקום ...
י"ג/16)27שמאלי347 עד י"ג/11 עדי"ג/15)(לוחות י"ג/11 (לוחות
3568210.91.8
3568221.43.0
3.59.1אתרונה3568
כניסה362 הכל2,12עמודת סך כולל2; הכלסך סד כולל; סד 
366637134143
66,28S66,268אחרונהאהרון379
4884133,5044,504
492524362.9339.4
492530317.8291.2
338.4316.5אחרונה4925
2כותרתאחרון513 19741974
משנה514 תושבים*כותרת ל100,000 תושביםשיעורים ...
3.34334.2אחרונה6714
1615.6611.9אחרון693
2549.4545.7אחרון693
4475.5471.8אחרון693
21341.8338.1אחרון693
22382.8379.1אחרון693
24אחרון693 8.68.6
7202177694,769
72021874313,743
7202303373.552



לפי ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה 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

אחרת צוין אט אלא שוטפים, במחירים ליי, .1ILמיליוני million, at current prices, unless otherwise statec

1968196919701971197219731974

ודי! ייעור ,9039521,0391,3021,5441,9552,864Agricultureחקלאות, forestry and
ifshing

(גרייה _2,759תעשייה 3,2773,8544,7436,0117,51211,698Industry (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומיס חשמל 31,0511,4671,9472,5963,5394,2425,744Constructionי5וי, ,electricity
and water

אוכל שירותי ,1,3481,5721,7612,1272,6663,319Tradeנ>סוזר, restaurants and
hotels'והארחה

ותקשורת ,1,0901,2321,4271,8132,2092,676Transportתחבורה,אח0נה storage and
communication

ושירותים 1,0851,2211,4241,7572,1893,058פיננסים

j**'11tj11111" ■■■.■■■■ ■
Finance and business

servicesעסקיים
מגורים בתי על 42,4753,584Ownership!7328099551,1831,7בעלות ofdwellings

ציגור"ם S394,6306,8749,454Public.2,3092,5573,0973שירותים and community
1 'servicesוקהילתיים

אישיים 423465528615731953Personalשירותים and other
servicesואחרים

נקי מקומי תוצר
גורמי במחירי

5,23333,064NET.ל11,70013,55216,03219,975 DOMESTIC
PRODUCT AT FAC

TORייצור COST (BEFORE
התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
מלאי התאמת 69653053653979652,232Lessdפחות: :i nventory adjustment
בלאי 4024665516878691,135depreciationהתאמת adjustment

נקי מקומי 11,22913,02115,17618,92323,96730,964NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

(ADJUSTED)
לגורמי תשלומים 2011963133795171,1471,527Lessפחות; : net factor payments
לארץנטו בחוץ toייצור abroad

והשמטות 6641,100Errors■164152245224טעויות and omissions

לאומית 11,19212,97715,10818,76824,11430,91742,184NATIONALהכנסה INCOME
לאומי תוצר =)( NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1,3501,5161,8242,2742,9103,8756,069Depreciationבלאי allowances
לייגור תמיכות :2712853173984968791,113Lessפחות: subsidies on domestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים 1,4331,6651,9732,4252,9683,5515,196Indirectמסיט taxes on domestic

productionמקומי

גולמי לאומי 13,70417,87318,58823,06929,49637,46452,300GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT

MARKET PRICES)

' Excl. business services (e.g., education and heatlh
services on proift basis).

167 לאומית והוצאה הכנסה
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לפי ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר  .9/1 לוח
ראשי כלכלי ענף

Table vi/9.  Net domestic product and national income at factor cost,
by major economic branch

IL. million, at current pirces, unless otherwise stated אחרת צוין אם אלא שוטפים, במחירים ל"י, מיליוני

1968196919701971197219731974


ודיג ייעור ,9039521,0391,3021,5441,9552,864Agircultureחקלאות, forestry and

(כרייה 11,698Industry'2,7593,2773,8544,7436,0117,512תעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל 1,0511,4671,9472,5963,5394,2425,744Constructionבינוי, ,electricity
and water

אוכל שירותי ,1,3481,5721,7612,1272,6663,319Tradeמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת ,1,0901,2321,4271,8132,2092,676Transportתחבורה'אחסנה storage and
c*t\/71ni 11n 1 fa ti /y ri

ושירותים 1,0851,2211,424פיננסים ■1,7572,1893,058
^0\J ■ 1 ■ ■ ■ 1EJJ " iff 11 ^14

Finance and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 732809955בעלות i1,1831,7142,4753,584Ownership of dwellings
ציבוריים S394,6306,8749,454Public.2,3092,5573,0973שירותים and community

1 services1וקהילתיים
אישיים 423465528615731953Personalשירותים and other

servicesואחרים

נקי מקומי 5,23333,064NET,?11,70013,55216,03219.975תוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

TORייצור COST (BEFORE
התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
מלאי התאמת 69653053653979652,232Lessdפהות: : inventory adjustment
בלאי 4024665516878691,135depreciationהתאמת adjustment

נקי מקומי 11,22913,02115,17618,92323,96730,964NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

(ADJUSTED)
לגורמי תשלומים 2011963133795171,1471,527Lessפחות: : net factor payments
לארץנטו בחוץ toייצור abroad

והשמטות 1641522452246641,100Errorsטעויות and omissions

לאומית 11,19212,97715,10818,76824,11430,91742,184NATIONALהכנסה INCOME
לאומי תוצר =)(= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST).

1,3501,5161,8242,2742,9103,8756,069Depreciationבלאי allowances
לייצור תמיכות :2712853173984968791,113Lessפחות: subsidies on domestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים ndirect]1,4331,6651,9732,4252,9683,5515,196מסים taxes on domestic

productionמקומי

גולמי לאומי 13,70417,87318,58823,06929,49637,46452,300GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT
MARKETו PRICES)

* Excl. business services (e.g.,
services on profit basis).

education and heatlh ובריאות חינוך שירותי (כגון, עסקיים שירותים בולל לא 1

עסקי). בסיס על הניתנים

167 לאומית והוצאה הכנסה



ההדרים ענף חשבון  .25/ י"ג לוח

Table xiii/25.  Citrus growing account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price

תשליד
1973/74

חשלג
1972/73

Quantity כמות

תשליד
1973/74

תשליג
1972/73

תשליד
1973/74

תשל"ג
1972/73

תשלב
1971/72

Account (IL. million) ליי) (מיליוני החשבון

.632.4696.7823.92.81.913.416.21תפוקה1. Output
514.0521.1639.89.04.511.417.5Exportsיצוא
118.4175.6161.129.519.714.614.5Cullsבררה

נזקי לכיסוי 23.0XXXXCompensationפיצויים for damage
וטבע byמלחמה war and natural

causes

קנויה2. .320.1408.72.34.312.322.412§295.0תשומה Purchased inputs
והובלה 191.0264.86.48.312.528.0Packing§184.6אריזה and transport

6.47.79.98.60.510.828.0Pickingקטיף
פרדסים 75.286.395.43.21.711.112.4Cultivationעיבוד
וציוד מטע 28.835.138.63.11.718.211.8Depreciationפתו!

נובעת3. .376.6415.23.23.614.221.43§337.4הכנסה INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה!4. .169.5212.83.11.212.724.04§146.6הוצאות Labour costs*
44.261.06.56.016.330.0Packing§41.4באריזה
57.269.188.99.40.510.428.0Pickingבקטיף
48.056.262.93.21.713.414.0Cultivationבעיבוד

להון5. .190.8207.1202.4XXXX5תמורה RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

טון) (אלפי 1,552.81,688.61,6988.70.6XXYIELDבול (thousand tons)
859.0776.98189.65.3XXExportsיצוא

לתעשייה 693.8911.788031.43.5XXLocalלמאכל, consumption, industry
andואחר2 other*

הכל מסך היצוא 55.346.148.216.64.5XXPercentאחוז exportsof total

מ3) (מיליון 3103213203.50.0XXWATERמים (mill. m3)

אריזה ללא עבודה ,3,9654,2334,2006.80.8XXMANDAYSימי excl. packing
(thousands)(אלפים)
1,4801,5321,5003.52.0XXCultivationעיבוד
2,4852,7012,7008.70.0XXPickingקטיף

1 See note 1 to TableXIII /24.
fed to livestock or destroyed.

2 Incl. surplus שהופנו עודפים כולל 2 יג/24. ללוח * הערה ראה 1

שהושמדו. או חיים בעלי להזנת

383 חקלאות



זן לפי ,1 ההדרים ענף חשבון  י"ג/26. לוח

Shamuti

תשל"ד
1973/74

שמוטי

תשל*ג§
1972/73§

תשלב
1971/72

All varieties הזנים כל

תשל"ד
1973/74

תשלג§
1972/73§

תשלב
1971/72

211 220 218 406 413 400

3.94.14.23.93.74.0

2.11.92.02.11.71.9

(מיליונילי)חשבון הענף
632.4
514.0
118.4

696.7
521.1
175.6

823.9
639.8
161.1
23.0

308.0
250.1
57.9

320.3
236.7
83.6

365.2
288.0
65.7
11.3

226.0
202.8
23.2

235.2
205.7
29.5

325.8
276.5
49.3

118.1
106.2
11.9

105.5
93.3
12.2

156.0
132.4
23.6

406.4461.5498,1189.9214.9209.2

63.676.898.831.533.441.6

342.8384.7399.3158.4181.5167.6

123.2142.5158.367.075.982.3

219.6242.2241.091.4105.685.3

28.835.138.616.318.720.0

190.8207.1202.475.186.965.3

דונם) (אלפי ההנבה בגיל שטח

(טון) לדונם יבול

(טון) לדונם יצוא

פרי של התפוקה ערך .1
יצוא
אחר

וטבע מלוזמה לנזקי פיצויים

ומשלוח אריזה הוצאות .2
יצוא
אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3

קטיף הוצאות .4

(34) העץ על הפרי ערך .5
עיבוד הוצאות .6

(56) שוטף בחשבון עודף ל.
פחת .8

(78) ורווח להון תמורה .9

(לי) לדונם ממוצע
1,581
1,285
296

1,687
1,262
425

2,029
1,576
397
56

1,413
1,147
266

1,456
1,076
380

1,730
1,365
311
54

565
507
58

570
499
71

802
681
121

542
487
55

480
424
56

739
627
112

1,0161,1171,227871976991

159186243145152197

857931984726824794
308345390307345390

459586594419479404
728595758595

477501499344394309

פרי של התפוקה ערך ,1
יצוא
אחר

וטבע מלחניה לנזקי פיצויים

ומשלוח אריזה הוצאות .2
יצוא
אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3

קטיף הוצאות ,4

(34) העץ על הפרי ערך .5

עיבוד הוצאות .6

(36) שוטף בחשבון עודף .7

פחת ,8

(78) ורווח להון תמורה ,9

יג/24. ללוח 1 עהרה ראה 1

agriculture 384



Table xiii/26.  Citrus account \ by kind

Latesא0ילימGrapefruitאשכוליות

תשל"ב
1971/72

תשלג§
1972/73§

תשלד
1973/74

ו/שלינ
1971/72

תשליג§
1972/73§

תשלד
197.1/74

71

4.7

3.0

80

4.9

2.8

82

4.8

2.6

78

3.5

1.8

76

4.8

1.8

74

4.9

2.2

Area of fruitbearing age (thousand
dunams)

Yield per dunam (tons)

Export per dunam (tons(

Sector account (IL. million)

173.8191.7210.398.6121.3177.01. Value of fruit output
155.2162.7173.581.886.0139.7Exports
18.629.031.316.835.332.3Other

5.55.0Compensation for damage by war
and nature

54.568.282.440.944.867.82. Cost ofpacking and transport
49.961.172.436.937,856.8Exports
4.67.110.04.07.0tl.OOther

119.3123.6127.957.776.5109.23. Value of fruit, exgrove (12)

12.916.821.410.816.023.24. Costofpicking

106.4106.8106.546.960.586.05. Valueof fruit oo tree (34)

21.927.632.124.226.228.96. Costof cultivation

84.579.274.422.734.357.17. Surplus on current account (56)

4.56.87.85.96.57.08. Depreciation

80.072.466.616.827.850.19, Returns to capital and proift (78)

Average per dunam (IL.)

2,448
2,186
262

2,396 .

2,034
362

2,564
2,116
382
67

1,264
1,049
215

1,596
1,132
464

2,392
1,888
436
68

1. Valueof citrus fruit output
Exports
Other

■ Compensation for damage by war
and nature

768
703
65

852
763
89

1,005
883
122

524
473
51

589
497
92

916
767
149

2. Cost ofpacking and transport
Exports
Other

1,6801,5441,5597401,0071,4763. Valueof fruit ,exgrove (12)

1822102611392113144. Costofpicking

1,4981,3341,2986017961,1625. Valueof fruit on tree (34)

3083453913103453906. Costof cultivation

1,1909899072914517727. Surplus on current account (56)

6385957686958. Depreciation

1,1279048122153656779. Returns to capital and proift (78)

/1 See note 1 to Table XIII24.
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החלב ופת חשבון  י"ג/27. לוח

Table xiii/27.  Dairy farming account

הקודמת השנה לעומת הגידול אחוז
Percent growth over previous year

Price מחיר

תשל"ד
1973/74

תשל'"ג
1972/73

Quantity כמות

תשל"ד
1973/74

תשלג
1972/73

תשלד
1973/74

תשלג
1972/73

תשל"ב
1971/72

Account (1l. million) לירות) (מיליוני החשבון
374.3תפוקה1.

226.2
1491.9
298.3

733.6
479.3

Si0.0
10.3

2.9
4.9

§19.4
19.6

45.0
53.2

Output
.Milk

1.

117.0152.0218.5§9.18.4§19.032.7Meat
בשר

באינוונטר, 31.141.635.811.931.519.525.6Inventoryשינוי changes, export
and miscellaneous ושונות יצוא

קנויה2. תשומה
ותחליפי מרוכז מזון

285.7
151.6

380.4
207.0

546.5
300.1

11.9
17.6

3.9
3.4

18.9
16.1

38.2
40.2

Purchased inputs
Concentrates and milk
substitutes

2.

חלב
64.985.9127.83.06.928.539.2Rough fodder

גס מזון
וטרינריים שירותים

ושונות ריפוד הזרעה, .
שיווק הוצאות

7.4
23.0
11.0
12.6

: 8.1
29.0
15.0
16.6

13.2
30.7
22.4
25.1

6.0
4.1
7.3

18.3

1.2
1.7
4.8
1.8

3.3
21.2
27.1
11.4

61.0
4.1
42.9
48.5

Veterinary services
Insemination, straw etc.
Marketing costs
Depreciation

פחת
כלליות 15.218.827.28.72.113.841.7Overheadsהוצאות

נובעת3. 20.969.0INCOME§4.10.7§88.6111.5187.0הכנסה ORIGINATING
d2) '

3.

עבודה!4. 79.2103.9146.48.43.721.036.0Labourהוצאות costs14.

להון5, תמורה
>34< ורווח

9.4§7.640.7XXXXRETURNS TO CAPITAL
AND PROFITS (34)

5.

MILCH COWS (thousands)

MILK PRODUCTION*
)mill. liters)

MEAT FROM DAIRY HERD
)thousand tons)

FODDER CONSUMPTION
)million F.U.)
Concentrates
Rough fodder

MANDAYS (incl. fodder
growing) (thousands)

AREA UNDER ROUGH
FODDER (thousanddunams)

/1 See note to Table XHI24.
2 Excl. milk for suckling.

כמותנתוני datasicalPhyייםם

(אלפים) חולבות 293.0101.0102.88.61.8XXרות

החלב2 456.0502.5526.810.24.8XXתפוקת

ליטר) (מיליוני

החלב מעדר 9.19.3XX§31.033.9§28.4בשר

טונות) (אלפי

מספוא צריכת
מזון) יח' (מיליוני
מרוכז מספוא

גס מספוא

623.8

384.4
239.4

704.1

454.1
250.0

740.9

468.5
272.4

12.9

18.1
4.4

5.2

3.2
9.0

X

X

X

X

X

X

גידול (כולל עבודה ימי
(אלפים) מספוא)

1,6861,8281,8978.43.7XX

גס מספוא שטח
דונמים) (אלפי

487.6509.9478.84.66.1XX

יג/24. ללוח הערה ראה 1
להמגעה. חלב כולל אינו 2
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בלול הפטימיס שלוחת חשבון  י"ג/28. לוח

Table xiii/28.  Broiler account

הקודמת הקנה לעומת הגידול nnrt
Percent growth over previousyear

Price מחיר

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

Quantity כמות

תשל"ד
1973/74

תשלג
1972/73

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

תשל"ב
1971/72

Account (1l. million) לירות) (מיליוני החשבון

.270.0326.0512.312.113.328.241.1Output1תפוקה1.

267.1321.3507.313.513.427.939.2Meatבשר

2.94.75.011.16.456.70.0Manureזבל

קנויה2. 239.2280.0417.210.011.933.633.2Purchasedתשומה inputs2.

145.3167.5231.58.912.233.033.8Feedמזון

רבייה 13.110.739.423.2Breeding'50.361.583.9חומרי materials

שונות שוטפות .21.624.638.96.112.228.840.9Miscהוצאות current expenses
■10.613.121.713.6פחת 12.231.047.6Depreciation

כלליות 11.413.321.214.112.026.742.3Overheadsהוצאות

נובעת3. 30.846.095.133.622.23.369.2INCOMEהכנסה ORIGINATING3.

(12)(12)

עבודה!4. 33.1JO59.27.08.238.140.9Labourהוצאות costs'14.

להון5. תמורה
(34) וו"ווח

2.37.235.9XXXXRETURNS TO CAPITAL5.
AND PROFITS (34)

פטימים בשר יצור
טונות) (אלפי

102.8104.8119.11.9X 13.6XBROILER MEAT
PRODUCTION(1,000 tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

3113143521.0X 12.1XCONSUMPTION OF
CONCENTRATED FEEDS
)1,000 tons)

של מקומית מכירה
(מיליונים) אפרוחים2

S4.8S6.963.13.8x 10.9XLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS* (millions)

(אלפים) עבודה 7216937503.9xימי 8.2XMANDAYS (thousands)

' See note to Table Xm/24. 2 Refers to the peirod 1 VII
30 VI. Excl. exports and sales to the Administered Terirtoires.

לתקופה מתייחס 2 י"ג/24. ללוח הערה ראה 1

המוחזקים. לשטהיס ומכירות יצוא ללא ,30V11B 1 vn
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גלול מאכל ביצי שלוחת חשבון  י"ג/29. לוח

Table xiii/29.  Table egg branch account

הקודמת השנה לעומת הגידול אתת
Percent growth over previous year

Price מחיר

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

Quantity גמול/

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

תשל"ב
1971/72

1. Output

Eggs
Meat (and manure)

2. Purchased inputs

Feed
Breeding material
Misc. current expenses
Depreciation

Overheads

3. INCOME ORIGINATING
)12)

4. Labour costs1

5. RETURNS TO CAPITAL
AND PROFIT (34)

Ac count (IL. million)

40.4 19.1 7.3 1.9

41.0 19.2 7.8 1.5
29.3 19.3 1.5 11.6

"י) ל (מיליוני החשבון
334.8 222.3 190.3

317.6 208.8 177.5 ן
17.2 13.5 12.8

36.8 §7.5.0 3.9 0.1 249.2 §175.4 >Z152.6

35.8 15.8
30.8 §20.3
40.4 14.1
47.7 20.8

3.3
9.9
5.1
5.7

1.2
§7.2
1.4
1.2

199.9 142.5 124.5
10.2 7.1 §5.5
14.6 9.9 8.8
16.4 10.5 8.8

42.1 10.4 5.5 3.8

52.0 §37.1 20.0 §9.3

37.4 21.9 3.4 3.2

8.1 5.4 5.0

85.6 §46.9 37.7

71.6 50.4 42.7

14.0 §3.5 §5.0

תפוקה .1

ביצים
(וזבל) בשר

קנויה תשומה .2

מזון
רבייה חומרי

שופטית הוצאות
שונות

פחח
לכליות

נובעת הכנסה .3
(12)

עבודה! הוצאות .4

להץ תמורה .8
(34) ורווח

כמותינתוני ataicalיםם dPhys
למאכל ביצים ייצור

(מיליונים)
1,255.01,238.11,305.01.45.4XXTABLE EGG PRODUCTION

)millions)

מטילות בשר
טונות) (אלפי

5.65.07.310.846.0XXMEAT FROM LAYERS
)thousands tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

309.9305.8316.01.43.3XXCONSUMPTION OF CON
CENTRATED FEEDS
)thousand tons)

של מקומית מכירה
(אלפיס) 2 אפרוחים

4.4054,6495,0005.58.7XXLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS2 (thousands)

(אלפים) עבודה 90.093.03.33.3XXMANDAYS§93.0ימי (thousands)

1 See note 1 to Table .011/24ל
* See note * to Table Xm/28.

י*ג/84. ללוח 1 הערה ראה 1

יג/28. ללוח 2 הערה ראה 2
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Means of production

End of year, units

חיים בעלי  י"ג/30. לוח
Table xiii/30.  Livestock

ייצור אמצעי

יחידות שנה, סוף

משק
לאיהודי

יהוד msishלמשק farJewNon
Jewisb
farms

1947/481949/501959/601964/65j 1969/701971/721972/731973/741973/74

33,58047,735185,450177,110205,650241,150260,650280,95019,000CATTLEבקר
לחלב Dairyבקר cattle

'19,06525.64563,10068,30082.00093,000101,000פרות 102,800{Com ך
1 4,5406,20018,500eמבכירות 19,500

I 32,300
62,00073,00078,500. 87,100JHeifers' |

9,61515,10045,20019,000ענלות .>Calves y
360380200160150150150150Bullsסרים

לבשר בקר
41058,45056,85061,50075,00081,000, 90,900Beef cattle J

POULTRYעופות
(thousands)(אלפים)

1,4262,9127,5006,8006,8007,3007,1007,500250Layingתרנגולותמטילות hens
ברווזים ,21158001,1001,8003,0003,5004,000Geeseאווזים, ducks and
הודו turkeysוחרנגולי

SHEEPצאן
£ GOATS

22,00037,000117,000124,000113,500100.00095,000102,70094,000Sheepכבשים
גזעיות ,4,90015,00032,00028,50022,00017,00014,00013,50010,000Goatsעזים improved

breed
מקומיות ,114,000Goatsעזים local

23,00029,00047,00065,00052,00050,00053,00055,0002דבוריות 800BEEHIVES

פרווה FURBEARINGחיות
ANIMALS

(מינק) 7,7005,600חורפן
Mink

560290Chinchillaצ'ינצ'ילה Si

כסף silverושועל fox
Heifersincalf.
Except primitive hives.

הרות. עגלות J

פרימיטיביות. לדבוריות פרט 2

End of year, units

עיקריות חקלאיות מכונות  י"ג/31. לוח
Table xiii/31 . Main agricultural machinery

יחידות שנה, טוף

1974 1973 1972 1970 1965 1962 1960 1950 1948

6802,6007,4258,91511,11016,36017,48018,57520,275TRACTORSטרקטורים
4001,1151,8251,8751,8101,4801,0901,040975Crawlerזחליים
2801,4855,6007,0409,30014,88016,39017,535119,300Wheelאופניים

2606109751,025780575500520505GRAINקומביינים
COMBINESלגרעינים

עצמית 270505555580555500520505Selfpropelledבהנעה
34047047020020Drawnנגררים
1754058459851,125940890885880BALERSמכבשים

כותנה 50135205353351334366COTTONקטפות PICKERS
טורית t"}חד ic}205230195146118One row
טורית דו

JJJ
12315621882 248Two row

< Including 740 oneaxle tractors.
2 Thereof 172 hydrostatic cotton pickers.

חדסרניים. טרקטורים 740 כולל 1

הידרוסטטיות. קטפות 172 מזה 2
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חיים בעלי להזנת גבחריס מספוא בסוגי שימוש  י"ג/32. לוח

טונות אלפי

Grainsגרעינים

סובין
Bran הכל סך

Total
שעורה
Barley

תירס
Maize

סורגים
Sorghum

חיטה
Wheat

גרעינים
אחרים

Other grains

158.0/שי*ב 123.54.545.0 .13.03.033.4

115.0תשיג נ 174.024.08.025.02.044.9

80.4תשייד 3143.211.715.932.03.258.5

62.7תשטיו 215.222.591.630.08.454.1

יתשטיז 85.2 232.322.189.735.00.354.2

89.4תשייז 297.688.792.826.50.254.5

84.9תשייח 383.968.1207.123.00.852.7

74.7תשי"ט 412.280.7246.110.00.762.5

י יתשיך 84.9 47316137.9233.817.0■ 61.5

80.4תשכ'א 497.8124.0252.420.021.066.8

75.9תשכיב 496.4172.9227.418.22.060.1

101.3תשכיג 492.0185.7201.13.965.7

. תשכיל ,123.9 553.7190.0225.42.811.670.8

127.8תשביה 571.2169.3236.132.75.366.3

123.9תשכו 610.81S8.6305.622.768.3

154.8תשכיז 660.0144.0354.66.674.7

117.5תשביח 617.0103.8385.310.488.5

79.5תשכיט 648.096.9441.130.593.1

99.7תשיל 721.4102.8503.415.5100.8

136.8תשלא 807.586.7569.814.294.4

148.0תשל"ב 845.389.4574.333.6100.5

168.9תשליג 945.8124.6622.330.0111.4

* 154.1תשל"ד 1,630.6169.2667.939.4109.4

מקור
מקומי 22.6ייצור 93.73.228.539.44 109.4

131.5יבוא 936.9166.0639.4

ייעוד ;

124.8רפת 247.950.866.85.577.7

לול 692.0110.0554.427.68.7

אחרים חיים 29.3בעלי 90.78.446.76.3 .23.0

ובו'. אנטיביוטי חומר ויטמינים, בישול* מלח סידנית, זרחתי/ דוסידן כגון: למספוא, תוספות כולל 1
מיובש. סחיט ורטובבמונחי מיובש הסחיט כל כולל 2

לגרעינים. כתחליף אלפים ב7 ובתשייד קטניות טונות אלפי ב10 בתשייג השתמשו לכך נו0ף 3
בישראל. שעובד מיובא גלם חומר כולל *
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Table xiii/32.  Use of selected kinds of fodder for animal feeding

Thousand tons

בוספות
Oilcake

דגים קמח
ובשר

Fish and
meat meal

וויטמינים1
Minerals and
vitamins 1

חרובים
Carobs

מולסות
Molasses

של סחיט
סוכר' סלק
Sugar beet

pulp2

כותנה גרעיני
Cottonseed

פתיתי
זהב תפוחי
מיובשים
Orange
chips

37.26.98.01951/52

36.59.611.0..1952/53

41.89.94.51953/54

64.110.07,31954/55

68.113.25.31.91955/56

77.714.010.13.01956/57

106.824.410.24.71957/58

127.417.39.56.12.61958/59

123.515.6 9.00.59.34.21959/60

144.612.41.30.513.3■ 2.61960/61

157.510.41.16.012.22.61961/62

160.69.122.01.66.210.22.41962/63

186.816.424.31.59.716.92.54.41963/64

183.9 .■14.430.01.57.016.63.54.61964/65

192.611.930.41.99.515.87.15.81965/66

214.213.337.52.318.918.314.09.01966/67

187.212.535.92.28.214.115.414.31967/68

198.4'20.0. 36.02.611.99.9 ■13.09.81968/69

212.021.143.33.212.112.716.411.01969/70

223.617.063.52.49.113.119.316.01970/71

240.117.166.52.88.713.113.918.11971/72

259.812.9§71.53.38.610.5§12.517.51972/73

278.18.673.03.27.35.014.515.01973/74.

Source

'.278.1

8.6

71.0

2.0

3.21.2

6.1

5.0 '14.515.0Local
production

Imports

Use

81.222.62.02.84.814.514.1Cattle

180.18.645.34.5Poultry

16.85.11.20.20.9Other
livestock

' Includes feed supplements such as bicalcium phosphate, calcium, salt, vitamins,
> Includes all pulp, dired and wet; in terms of dired pulp.
נ In addition 10,000 tons ofpulses were used as a substitute for grain in 1952/53
* Includes imported raw materials ,processed in Israel.

antibiotics etc.

ind 7,000 in 1953/54.
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בחקלאות המים תצרוכת  י"ג/33. לוה

fable xiii/33.  Agricultural water consumption

מ*ק Millionמיליוני cubic meters

הכל סך
Total

שדה גידולי
Field crops

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה
Vegetables,

potatoes,melons
and pumpkins

מטעיט
הורים) (כולל
Orchards

)incl. citrus)

דגים בליגות
Fish ponds

. שונות
Miscellaneous 1

25745351086271948J49תשיט

332555811492131949/30תש"י

4138675119113201930/51תשייא

46893100127125231931/32תשיב

563126125139146271952/53תשי"ג

460158131180154371953/54תשייד

760219118216163441954/55תשטיו

830235125248175471955/56תשטז

830261104250170451956/57תשי"ז

1,000315130315185551957/58תשי"ח

990317118325180501958/59תשיט

1,060335120370183521939/60תש'ך

1,025335105365168תשניא
.

521960/61

1,125370110405180601961/62תשכיב

. 1,140379111420170601962/63תשכ"ג

1,02531085415160551963/64חשכיד

1.09S35090440160551964/65תשכ"ה

1,265420110515160601965/66חשכיו

1,115355100455150551966/67תשכ"ז

1,265410120525150601967/68תשכיח

1,235405120505145601968/69תשכיט

1,340470130525150651969/70תשיל

1,245425125490145601970/71תשל"א

1,275445130490150601971/72תשלב

1,29545513050514560תשליג§

1 60

1972/73§

*1,1603801204601401973/74תשליד*

1 Auxiliary farms, nurseries, lfowers, etc. וכוי. פרחים משתלות, oer y>0o 1
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החקלאי במשק דשניט צריכת  י"ג/34. לוח

Table xiii/34.  Consumption of fertilizers in agriculture

Tons; fertilizer years  1 vn30 vl ביוני 30 עד ביולי דשנים1 שנות טונות;

Fetrilizer 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1969/70 1959/60 1953/54 נטו תכולה
Net content דשן

Plant nutrients מזינים יסודות

NITROGENOUS
PHOSPHATE
POTASH

32,200 30,450 33,550 32,700 29,650 16,900 10,700
16,700 15,100 15,950 15,950 14,100 14,600 7,450

15,100 11,500 13,450 12,150 9,400 2,150 2,250

Nוזנקניים

PO5זרחניים

K2Oאשלגניים.

Fertilizers דשנים

Niוזנקניים trqgenous

גפרתי .20.542,06070,83065,07571,83569,36565,200אמון 73,980Ammonium sulphate

סידני חנקתי 218,8405,00011,75011,0007,2402,2602,420Calciumאמון ammonium
Nitrate

1 '4650062011,48513,64016,54516,23512,965Ureaשחנה

מימית 2,87019,14017,73517,55014,87522,950Aqueous■20אמוניה ammonia

אחר נוזלי 100דשן


4503,1953,9204,2354,3153,850Other liquid fetrilizers

P2O5Phosphate/"זרחניים

רגיל 1830,19023,6704,9359,4402,545460585Superphosphate,singleסופרפוספט

מועשר 2122סופרפוספט


25,08054,08057,27560,90061,36071,510Superphosphate,
enriched

משולש 40435,0005,870סופרפוספט


Superphosphate.triple

לגניים XK2OPotashאש

48501,1301,1501,4151,030720810Potassiumאשלגן'גפרתי sulphate

כלורי 60623,7102,62013,78017,70020,33017,13522,900Muirateאשלגן

XNP2O5Complexמורכבים
t

מגורען
K2O

151504,4702,2451,7903,770Granulated

121201,6302,0103,255מגורען
Granulated

0927500565Granulatedמגורען

12.512.501153,5208,06011,2856,120640Liquidנוזלי

16809,675Liquidנוזלי

82402,0052,0652,2953,0602,800Liquidנוזלי

101054015101040Liquidנוזלי

אשלגן 5809509701,2851,400Potassium§(13CM6)הנקת nitrate

320.450550450Miscellaneousשונים

1 In previous years some quantities imported for industrial use
were diverted to agriculture; as from 1969/60 they 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 tons in 1973/74).

תעשייה לצורכי שיובאו כמויות אלה אי קודמות בשנים 1

של (אמדן כאן בלולות הן ב1969/70 החל לדישון; שימשו
ב1971/72, 5,000 ב1970171, 7,000 ב1969/70, 5,000

ב1973/74). טונות ו250 ב1972/73 2,000
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הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"ג/35. לוח

Table xiii/35.  Pesticides used for plant protection

Tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טובות,

הפעיל החומר
Active19521955196019651969197019721973i974

ingredient

חרקים Insecticidesקוטלי

כלוריים Chloirnatedפחמימנים hydro
carbons

.Techn.501201601002010101010D.D.Tר.ד.ט.
ששכלורי Techn.4.5152510.110.31.025Benzeneבנזן hexachlo

rideולינדן and lindane
233222Chlordane^40כלורדן
Techn.12515101Aldrinאלדרין

Techn.34030711Dieldrinדיאלדרין
Techn.84080205Endrinאנדרין
Techn.■6040252548.55016Toxapheneטובספן

507מטוכסיכלור W.P.1525151511 .Methoxychlor
35OAתיודאן E.C.10090120150170230Thioden

אורגניות Organoזרחות phosphorus

50Xפרתיון E.C.420025040200250300160Parathion
Techn.160605050334060Malathionמלתיון .

20yoגוזתיון E.C.11018013010075100100Gusathion
25X W.P.

Techn.1050607580150Diazinonדיאזינון

50Xפוספאמידון E.C.206060507.51026Phosphamidon
35Xסיולאן E.C.130240175150100Cyolane

נובאקרון
1 אזודרין

40X E.C.
60X E.C.{250300300300}140Nuvacron

Azodrin 1

40Xסופראציד E.C.80180200135Supracid

בוטניים חרקים Botanicalקוטלי insecticides

Pyrethrum.10.50.50.5פירטרום
ניקוטין 40X201320.5341Nicotineגפרת sulphate

מינרליים Mineralשמנים oils

גיסוס 100y4.06.00.81.23.54.56.55.06.0Citrusשמני Si dormant
חורפיים sprayושמנים oils
טונות) thousand)(אלפי tons)

ארמניות Arsenicalsתרכובות

עופרת 100X1015302_Leadארסנט arsenate
42XF400230400150120100505025Cryoliteקריאוליט

פלואוסיליקט 99yo10223580150150150160150Sodiumנתרן lfuosilicate
הסידן ^80ארסנט W.P.205

Calcium arsenate

אחרים חרקים Otherקוטלי insecticides

25yoבלורובנזולט W.P.2085100805390160Chlorobenzolate
דיניטרו Techn.12101520Dinitroתרכובות compounds

SZטדיון W.P.353020101052Tedion
isyoקלתן w.p.25653015111210Kelthan

2 A'50מורוסייד W.P.50201551Morocide 2

25%ניאורון W.P.52. 6010Neoron
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(המשך) הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"ג/35. לוח

Table xiii/35.  Pesticides used for plant protection {cont.)

Tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות,
הפעיל החומר

Active195219551960196519691970197219731974

ingredient

טטריות Fungicidesקוטלי
Techn.1,2003,0002,0006005005005008001,000Sulphurגפרית

קליפורני 1,2003060120400500500600300Lime^26מרק sulphur
נחושת Techn.7010010075250400800800800Copperגפרת sulphate

נחושת soy,100903030030012010056Otherתרכובות copper
compoundsאחרות

65Xויתיוקרבמטים W.P.2560180300250200300350450Dithiocarbamates

כספיות 20253030253030409Organomercurialsתרכובות
אורגניות

50yaקפטן w.p.35405060607580Captan
קווינון 9S'A12333322Quinoneתולדות derivatives

50y.1520202525Benlateננלאט
.60X2152525T.b.zט.ב.ז.

עשבים Herbicidesקוטלי
.S72840405040150160972>2.440.ד. 4. D.

א. פ. .b .a39^i15405040505075M.C.P.A.
.2.4.5soy.2154020253082.4.5.T.ט.

חומצת '.soyטריכלורו 232433


Tirchloracetic acid
חו8ץ
s5yoולפון ■606075608080120Dalapon

הנתרן 60y.40752002502502501,240כלורת 3Sodium chlorate
3sy.4050120250400Arsonatesארסונטים
פ. ט. .Techn._35504040404040P.C.Pפ.

50y105100120100130240Aminotirasole'אמינוטריאזול
אטרזין ,soy,2050150170220250250Simazineסימזין, atrazine

9.2y,30Endothal\אנדותאל
אמינו ,36yסימזין isy,3512014050507Simazine
W.P.aminotriasoleטריאזול
.50yנרומאסיל w.p.6050504043Bromacil

,soyויוריד e.c.70120100150130Diuron
איור Fumigantsחומרי
דיברומיד %100510604050505050280Ethyleneאתילן dibromide
ברומיד 10OX122560100120150170430Methylמתיל bromide

סולפיד די %100130200300350450500פחמן
Carbon disulphide

ד. .10210101010D.D^100ד.
40y.63Formaldehydeפורמאלדהיד

50yo40759010014015060Nemagonגמגון
נברנים RodeDticidesקוטלי
(קיג) 100x253550502020Strychnineסטריכנין (kg.)
קומרין Techn.5060100100505014Cumarinתרכובות

(קג) ■

compounds (kg.)
Techn...0.50.512223Antuאנטו

התליום Techn.0.546Thalliumגפרת sulphate
אבץ Techn.10.50.30.20.20.2Zincזרחית phosphide

Techn.11525303530Fluocetamideפלואוצטאמיד

Miscellaneousשונות
.Technשמניטקוטלי +7.014.010.03.02.01.00.80.5Oilsherbicidal

טונות) (אלפי P.C.P.(thousandעשבים tons)
.Technמטאלדהיד




3070100100100100Metaldehyde

l Calculated on 40yo basis.
2 In 1965  W.P. 2Scy.
3 Including magnesium chlorate.

,!ז40. לפי מזזושב 1

.25'/,W.P. 1965: 2
המגנזיוס. כלורת כולל i
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Census of agriculture 1971 תשלא החקלאות מפקד

יישוב וצורת ענפים מספר לפי מעובד, פיסי ושטח "צור עול מגדליט,  י"ג/36. n^
Table xiii/36.  Growers, production value and physical cultivated area, by

number of branches and type of locality

1971 ; N'bvwt

ומושביםקיבוצים
אתריםמושביםשיתופיים

Qibbuzim andMoshavimOther
collective
moshavim

הכל ביסוסלאחרסך
Established

Total
לאלפנילפנילאחר
ביסוס
Estabביסוס

New
§ illביסוס

New

יהודים
Jews

יהודים
Non

lisheda § 2
;£■§
2

"tf, .S
01 "

Jews

 40,2101751104,9305,07610,3236.69S12,899GROWERSהמגדלים  TOTAL

הכל סך
17,874281,4141,7904,3935,1675,100Monocultureמונוקולטורה

אחד דומיננטי 6,93728751,3222,1364682,134Oneענף main branch
10,4582141,8371,4202,8338313,521Twobranchדוענפי

3,3494185143587211581,576Threebranchתלתענפי

1,5921676729018624074568Otherאחרים

_ ייצור! ערך
הכל סך

2,306648217278265402352143PRODUCTION > VALUE
TOTAL (IL. million)

"י) ל (מיליוני

מונוקולטורה
אחד דומיננטי ענף

דו"ענפי

542
273
(410

5

5

2
1

6

47
59

103

82
71

74

147
85

114

206
36
66

53
21
42

Monoculture
One main branch
Twobranch

*תלתענפי 17516253924' 391913Threebranch

9066221833014172515Otherאחרים

 מעובד 3,8581,019514227256537529776CULTIVATEDAREAשטח 
הכל סך

דונמים) (אלפי
TOTAL (thousand dun.)

מונוטולקורה
אחד דומיננטי ענף

505
256

42
2

33
31

53
46

97
70

234
47

83
60

Monoculture
One main branch

9106227177216163356Twobranchדו"ענפי

458226257531264593Threebranchחלתענפי
1,72898742635272840185Otherאחרים

' Calculated values. .
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במשק העגפימ ומספר סוג לפי משפחתיים, משקים  י"ג/37. לוח
Table xiii/37.  Family farms, by type and number of branches per farm

1971 ; H^vn

א ר ה יהענף ncש hn braM a

הכל סך
Total

שדה גידולי
(ללא
מספוא)
Jve/dמספוא

ירקות,
תפודים
הדריםפרחיםומקשה

מטעים
לולרפתאחרים

בעלי
חיים

אחרים
FodderVegetables,FlowersCitrusOtherCattlePoultryOther

cropspotatoesorchardslive
(exel
fodder)and melonsstock

הכל 1סך 31,167232 1,9585,1825333,3063,7034,2387,350713TOTAL

12,189106מונוקולטורה 466'2,2712112,2792,2467223,531357Monoculture

אחד דומיננטי 6,26011ענף 4251,2221073165172,0061,491165One main branch

הכל סך  8,766115דוענפי 1,0671,6892157119401,5102,328191Twobranch  total

השני: Secondהענף branch :

מספוא) (ללא שדה 1,34365גידולי 52612345911311739Field crops (cxcl. fodder)

671מספוא 34332117262082222Fodder

ומקשה תפודים 1,24610ירקות, 2169610513626239328Vegetables, potatoes and
melons

150פרחים 68381655Flowers

ר1,367הדרים 1512613


13376986IICitrus

אחרים 1,3765מטעים 32229816190


7244429Other orchards

73717רפת 88210102643
29251Cattle

1,6853לול 46397. 773299572711Poultry

אחרים חיים 1918בעלי 3732118403619


Other livestock

' Incweight of branches according to calculated production value.
Note: 1. 3,952 mixed farms with main branch not known .

המחושב. הייצור ערך לפי הענפים משקל הערה:
ידוע לא ראשי ענף עם מעובדים משקים 3,952 כולל 1

t>
)71



בחקלאות 1 והשיתופיים המשפחתיים המשקים של חלקם  י"ג/38. לוח
Table xiii/38.  The share of family and collective farms נ in agriculture

1971 ; H^vn

8
a
3

oמגדלים
אחרים
Other
growers

Collective farms שיתופיים 0'pm

1

במושבים
ובישובים
אחרים
In

moshavim
and other
localities

קיבוצים
ומושבים
שיתופיים
Qibbuzim

and
collective
moshavim

הכל 0ך
Total

משקים
משפחתיים
Family
farms

כולל מך
Grand total

CULTIVATED PHYSICAL AREA
* (thousand dunams)

PRODUCTION VALUE (IL. million)*

Field crops (excl. rough fodder)
Rough fodder
Vegetables. potatoes and melons
Citrus
Other fruit
Flowers
Cattle
Poultry
Other livestock

SELECTED INPUTS*

Water (million cubs.)
Labour (million mandays)

TRACTORS AND SELFPROPELLED
MACHINES (thousands)

Percentages
20.2 13.8

13.0

11.2
6.5
9.4
34.2
14.5
4.8
4.4
1.8

42.1

15.5
19.9

12.1

6.3

39.7

37.5

53.5

43.8

26.2

43.1

אחוזים

100.0

100.0
100.014.774.063.910.2
100.0■ 48.445.240.34.8
100.066.124.521.62.9
100.024.541.221.219.9
100.026.259.349.59.8
100.075.819.417.71.6
100.054.441.240.90.2
100.064.034.133.90.2
100.014.043.943.00.9

10.2
7.1

1.4

48.9
27.0

34.6

59.1
34.2

36.0

25.4
45.9

51.9

100.0
100.0

100.0

3,858

2.J06
285
62
245
371
275
62
408
489
107

1,082
19.7

15.0

דונמים) (אלפי מעובד פיסי שטח

ל"י)2 (מיליוני הכל 0ך  "צור ערך
גס) מספוא (ללא שדה גידולי

גס מספוא
ומקשה תפודים ירקות,

הדרים
אחרים מטעים

פרחים
רפת
לול

אחרים חיים בעלי

נבחרות2 תשומות
מ"ק) (מיליוני מים

(מיליונים) עבודה ימי

עצמית בהנעה וכלים טרקטורים
(אלפים)

1 Includes the moshav cooperatives and other patrnerships ofmore than
partners. 2 Calculated values.. ■

מ5 יותר של אחרות ושותפויות במושבים האגודות כולל 1
מחושבים. ערכים 2 שותפים.



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
מה וסקרי והמלאכה, התעשייה סקרי והמלאכה,
נתוני תקציב2; 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

י 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 .!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 תסיווגים
(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 י, להלבשה
לענף המכונות מענף מבניות ומסגריות ומוצריו

מתכת. מוצרי
והמתייחסים נתונים גם כולל י"ד/1 לזה
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 געצרי 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 בדרל
מס לאומי, ביטוח ("מבטחים", שונות לקרנות
תש פנסיה, ודמי פיטורין פיצויי וכד'), מקביל
או מטבח החזקת על הוצאות בעין, שכר לומי
העוב של הסעה הוצאות העובדים, עבור מזנון

וכיו"ב. עבודה בגדי דים,

נוס עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
ע'יי מחושב למעשה עבודה ליום ממוצע  פות
הנוס העבודה והוצאות השכר הכל סך חלוקת
השכי של למעשה העבודה ימי הכל בסך פות

וים.

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 חהמדים, צריכת
חומרי אריזה, חומרי גלם, 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"י שבוצעו המפעל ומבני ציוד של ותיקונים
ההוצאות בין כהפרש חושבו הנתונים אחרים.
בערך השינוי לבין האמורים הסעיפים על
במשך גמורים) מוצרים מלאי (להוציא המלאי

השנה.

עבודות ב^צוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אינם ופיתוח מחקר

פטנטים.

ביצוע עבור ממשלתיים ממקורות מימון
ותקבולים מענקים כולל ופיתוח מחקר פעולות
הממשלה. ע'יי מוזמנים מחקרים ביצוע עבור

ערד כולל: שוטפים' במחירים פדיון
שניתנו הסחורות וערד שנמכרה התוצרת
מעבודות הכנסות / המפעל מתוצרת לעובדים
או מפעלים עבור שבוצעו תיקונים) (כולל
ערד את כולל (לא בחומריהט אחרים אנשים
הע את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך 1 בודות)
אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנילה מס הוא!

יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל:

בתפקי המועסקים עובדים הם אקדמאים
לוהם יש at בין אקדמית השמלה המחייבים דים
טכנאים או סטודנטים כגון: לא, אם ובין תואר

אקדמאי. של 'בתפקיד העובדים

המועסקים עובדים וטכנאים.הם 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

הדר'ח.

ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים
שכר. ללא העובדים המשפחה

השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
(שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות במספר
היעדרות ימי כוללים אינם $ (8 כלל בדרך
ואף וכד') מחלה חופשה, ימי (כגון בתשלום
משפחותיהם. ובני בעלים של עבודה ימי לא

מח חופשה' ימי הם בתשלום היעדרות ימי
ע"י לפועלים שולם שעבורם וכד' חגים לה,

המפעל.

השנה ימי כל הם אפשריים עבודה ימי
חג וימי (שבתות מוכרים מנוחה ימי למעט

רשמיים).

התשלומים כל הם ומשכורת עבודה שכר
כגון: לשכירים, התשלום בגיליונות המופיעים
ותו משפחה ותק' יוקר' תוספות יסוד, שבר
שונים, מהסכמים הנובעות אחרות ספות
קודמת' תקופה עבור שכר הפרשי כגון:
ומשכורת פרמיות בונוסים, נוספות, שעות שכר
והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד ."13 יחודש
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 (בגץ

קודמות. תקופות
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שכירים. המעסיקים המפעלים לכל התייחסו

מפעלים. כ3,000 כלל בדרך נכללו אלה בסקרים
לשנת נערן אשר והמלאפה התעשייה מפקד
העצמ זה ובכלל המפעלים לכל התייחס 1965
המובאים הנתונים שכירים. העסיקו שלא איים
בו גם אשר השני, משלבו נתקבלו מהמפקד כאן
כ000<6 כלל והמדגם מדגמית היתה החקירה

מפעלים.
במד נכללו 19661972 .. לשנים בסקרים
המעסיקים מפעלים 2,400 לבין 2,200 בין גם
14 המעסיקים המפעלים ויותר. מועסקים 5
ביותר, מצומצמת במתטנת נחקרו מועסקים
המפעלים מספר אומדן שטח". "מדגם מתוך
14' (המעסיקים אלה במפעלים והמועסקים
י"ד/1. בלוח כלול 1972/73 לשנת מועסקים)

עד האוכלוסיות הבדלי את לצמצם כדי
של רבשנתית סדרה הצגת ולאפשר למינימום
לק המתייחסים נתונים בשנתון הובאו נתונים,
ויותר מועסקים 5 המעסיקים המפעלים בוצות

בלבד.

י"ד/8, (לוחות ופיתוח מחקר םקדי
שלב שלבים. בשני נערכים אלה סקרים י"ד/9).
מפעלי כל נכללו ובו סינון שלב הוא ראשון
מועסקים 20 שהעסיקו התעשייה סקר מדגם
תתמדגם וכן המתאימה, הדו"ח כשנת ויותר,
שהעסיקו המפעלים מבין מפעלים כ200 של
מפ כ1,500 הנ"ל, במדגם מועסקים 19 עד 5

הכל. בסך עלים
כל משתתפים עצמו ופיתוח מחקר בסקר
שהשיבו הנ"ל) 1,500 (מתוך המפעלים אותם
בשנת אזרחיים ופיתוח במחקר עסקו שאמנם

הדו"ח.
חוזר מדגם על מבוסס היה 1972/73 סקר
שהוקמו מפעלים בתוספת הקודמת, השנה של

ב1972/73.

עד י"ד/11 (לוחות התעשייה מדדי
י"ד/13)

המפעלים כל כלולים המדדים במדגם
המפע יתר ויותר. מועסקים 50 המעסיקים
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 כי0/"0ד
הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים

המקורי. המדגם הוצא בה

של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערד בתוספת המפעלים
מסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,
יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא עקיפים
בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף ערך
לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית התפוקה
הוצ המפקדי המוסף הערך כולל זו הגדרה
עקיפים מסים ולמשכורת, עבודה לשכר אות
ביטוח, פרסומת, כגון כלליות הוצאות פחת, נטו,
של הרווח ואת אחרים עסקיים ושירותים ריבית

המפעלים.
מודד התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
המיוצר קבועים, במחירים המוסף, הערך את

מענפיה. אחד ובכל כולה בתעשייה

מקורות
ומפ והמלאכה התעשייה סקרי
(לוחות 1965 והמלאכה התעשייה קד
ופי מחקר וסקרי י"ד/7), עד י"ד/1
הנתונים על מטססים (9 י"ד/8, (לוחות ח ו ת

מהמפעלים. ישירות שנתקבלו
מתקבלים הנתונים י"ד/10) (לוח חשמל
תעשייתיים וממפעלים לישראל החשמל מחברת
של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם

ומעלה. קו"ט 300

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
חוטי לסוכר), (פרט מזון הבאים: מהמקורות
והתע המסחר ממשרד  גולמי ונפט כותנה
אחרות וסחורות משכרים משקאות בדים, ! שייה
והבלו. המכס מאגף  בלו בתשלום החייבות
הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות

מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי

ואומדן חישוב שיטות
(לוחות והמלאכה התעשייה סקרי

י"ד/7) עד י"ד/1
מדג סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי
בכלל ועד 1964 עד שנערכו הסקרים מיים.
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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

21 משנתון הקודמים, השנתונים בחמשת
חד סקרים תוצאות (בתמצית) פורסמו 25 עד

אלו: פעמיים

'23 בשנתון מקצועי; אדם כוח סקר 
.407406 עמ;

!1968 לשנת הקבוע ההון מלאי סקר 
.447444 עמ' ,24 בשנתון

השינויים את מודדים התעשייה מדדי
בפדיון התעשייתי, בייצור חודש מדי החלים
העבודה, ובשכר בתעסוקה שוטפים), (במחירים

הבסיס. לתקופת בהשוואה
מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
בערד 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
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 סיווג (3)
היישוב לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים (4)

והמלאכה התעשייה אטלס (5)
ב' משלב מוקדמים נתונים (6)
ב' משלב כלליים נתונים (7)

ב' משלב מפורטים נתונים
המזון תעשיית (8)

ועור הלבשה טקסטיל, תעשיות (9)

מוצרי רהיטים, ותעשיית עץ ומחצבים, מכרות (10)

אלמתכתיים מינרלים
וכימיקלים פלסטיקה גומי, מוצרי תעשיות (11)

לאור, והוצאה הדפסה וקרטון, נייר תעשיית (12)
שונות ותעשיות יהלומים תעשיית

מכו מתכת, מוצרי מתכת, של בסיסית 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 השיווק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1963) והמלאכה התעשייה סקר (207)
(1964) והמלאכה התעשייה סקר (219)

(1966) העבודה עלות סקר (280)
(1966 ; 1967) והמלאכה התעשייה סקרי (337)

(1968) והמלאכה התעשייה סקרי (351)
(1969) והמלאכה התעשייה סקרי (372)
(1970) והמלאכה התעשייה סקרי (404)

(1968) בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר (413)
(1971) והמלאכה התעשייה סקר (446)

(1970) בתעשייה מקצועי אדם כוח (448)
(1969/701971/72) בתעשייה ופיתוח מחקר סקר (480)

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"ך/1. לוח
Table xiv/1 . Establishments and employed persons, by size group 1

אחוזיטמספרים
Absolute numbersPercentages

גודל קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

Size group
)numberof employed

persons in establishment)
מפעלים .

Establish
ments

yetna
Employed
persons
)1,000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons _ ■

1968/6918,609219.0100.0100.01968/69
1969/7018,562233.3100.0100.01969/70
1970/7118,236241.7100.0100.01970/71
1971/7220,331257.5100.0100.01971/72

הכל 1972/7320,767270.91O0.O100.01972/73סך  TOTAL
1414,16727.968.210.314
592,92418.714.16.959
10141,19214.15.75.21014
151959010.02.83.71519
20243096.71.52.52024
25292366.41.12.32529
304953620.62.67.63049
509940728.52.010.55099

'10029927244.11.316.3100299
, 300+13493.90.734.7300 +

1 The entire industrial population including establishments
of selfemployed who do not engage employees.

מפעלים זה ובכלל התעשייתית האוכלוסייה. גל 1
שבירים. 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)
1972/73

בעלות צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

Type of legal organization מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons
)1,000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

הכל סך
אחד אדם בבעלות

שותפים מספר בבעלות
פרטית מניות חברת

ציבורית מניות ח1רת

1 שיתופית אגודה
ידוע) לא (כולל אחר

100.0 100.O 243.0 6,600

6.3 25.9 15.3 1,709
5.8 20.7 14.1 1,365

54.2 45.9 131.9 3,033

23.7 2.5 57.5 163

5.2 4.5 12.6 297

4.8 0.5 11.6 33

TOTAL

Single owner
Partnership
Private limited company
Public limited company
Cooperative society1
Other (incl. not known)

' Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל 1

נפרדות. משפטיות כיחידות רשומים
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טבעי ואזור גפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/3.  Establishments and employed persons, by distirct, subdistirct
and natural region

)Establishments with 5 and more employed persons)
1972/73

טבעי ואזור נפה מחוז,

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

Distirct, subdistrict
and natural region

כולל 6,600243,040100.0100.0GRANDסך TOTAL

ירושלים 43712.2906,65,0JERUSALEMמחת DISTRICT

יהודה 41810,7416.34.4Judeanהרי Mountains

יהודה 191,5490.30.6Judeanשפלת Coastal Plain

הצפץ 42828,1456.511.6NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת Zefat<■.;513,5010.8נסת SubDistrict

התולה 342,2650.50.9Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 127060.20.3Easternגליל Upper Galilee

חצור 55290.10.2Hazor*זור Region

כנרת 582,2370.90.9Kinneretג&ת SubDistrict

Kinerotגנרות

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל no 118111,5362.74.8Yiire'el SubDistrict

שאן בית 142,2150.20.9Betעמק She'an Basin

חרוד עמק ■441,3310.60.6Harod Valley

כוכב ימת
Kokhav Plateau

יזרעאל 263,8930.41.6Yizre*el■עמק Basin

מנשה 63700.10.2Menasbe>מת Plateau

נצרתתירען 913,7271.41.5NazarethTir'anהרי Mountains

עכו 13810,8712.14.5Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 359510.50.4Westernגליל Lower Galilee

מערבי עליון 158920.20.4Westernגליל Upper Galilee

עבו 889,0281.43.7Akkoמישור Plain
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקימ, מ9על*0  י'יד/ג. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/3.  Establishments and employed persons, by distirct, subdistrict
and natural region (cont.)

)Establishments with 5 and more employed persons)
1972/73

טבעי ואזור נפה מחוז,

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

מפעליט
Estabtish
ments

מועסקים
Employed
persons

District, subdistrict
and natural region

חיפה 72641,41411.017.0HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 58830,9068.912.7Haifaנפת SubDistrict

חדרה 13810,5082.14.3Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 461,0920.70.4Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 54860.10.2Zikhronאזור Ya'aqov Region

אלכסנדר Alexanderהר Mountain

חדרה 878,9301.33.7Haderaאזור Region

המרכז 1,20356,78118.223.4CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 3137,8434.73.2Sharonנפת SubDistrict

תקוו! פתח 58521,7528.99.0Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 1524,0742.31.7Southernדרום Sharon

תקוה פתח 43317,6786.67.3Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 8318,1131.37.5Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 2219,0733.33.7RehovotSubDistrictנפת

רחובות 894,7311.31.9Rehovotאזור Region
לציון ראשון 1324,3422.01.8Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,35178,16550.832.2TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 3,35178,16550.832.2TelAvivנפת SubDistrict

הדרום 45526,2456.910.8SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 6.2Ashqelon*■.*■29015,192גפת SubDistrict

מלאכי 471,3400.70.5Mal'akhiאזור Region

לכיש 403,3880.61.4Lakhishאזור Region

אשקלון 20310,4643.14.3Ashqelonאזור Region

שבע באר 16511,0532.54.6Be'erנפת Sheva SubDistrict

גרר 142960.20.1Gerarאזור Region

נשור 129150.20.4Besorאזור Region

שבע גאר 333,0980.51.3Be'erאזור Sheva Region

והערבה המלח 472,3300.71.0Deadים Sea and Arava

הנגב 584,4140.91.8Negevהר Mountains
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עגודה, שכר שכירים, של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים,  .4/T'♦ לוח
מפקדי מוסף וערך 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)

לים מטע
Establishments

מועסקים
(אלפים)
Employed
persons

)thousands)

עבודה ימי
של למעשה
שכירים

(מיליונים)
Mandays
worked by
employees
)millions)

קבודה, שכר
משבורת

עבודה והוצאות
נוספות

ל*י) (מיליוני
Wages, salaires

and other
labour expenses
)IL. million)

גולמית תפוקה
ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Gross output
)IL. million

at market pirces)

מוסף ערך
מפקדי

ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Census value

added(IL.million
at market pirces)

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

U965/667,165189.247.31,286.95,764.72,585.3

1966/676.600179.944.71,373.05,813.52,600.0

1967/685,986179.443.91,397.46,275.22,733.2

1968/696,394201.650.71,637.87,936.23,522.5

21965/666,613179.144.81,221.85,622.32,518.6

1968/695,994194.549.01,587.47,817.23,458.7

1969/705,733205.952.41,827.89,076.24,091.2

1970/715,926216.454.52,259.410,700.84J89.9

1971/726,165229.757.62,762.713,294.05,730.2

1972/736,600243.061.83,539.116,781,87,217.0

> 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

ייג לפרק במבוא ניתן לבך הסבר ;1965/66 שנח
1965/66 לשנת הנתונים 2 .196819 מספר בשנתון
הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג לפי חושבו ואילך

זה. לפרק מבוא ראה  0ז18
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ראשי ענף לפי שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מ0עליס,  י"ד/5. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

מפעלים
Establishments

מועסקים

הכל סך
(אלפיס)

Total
)thousands)

1965/661970/711971/721972/731965/661970/711971/721972/73

הכל12 6,6135,9266,1656,600179.1216.4229.7743.0סך

והציבה10 4.2■837374613.94.44.5כרייה

וטבק1112 משקאות 1,00672270078527.931.233.334.6מזון,

13

14

טקסטיל

הלבשה
| 1,087

376

726

380

771

422

855

1 34.1

21.7 י

,21.3

22.3

22.0

24.2

23.7

ומוצריו15 2961931852254.13.43.43.4עור

ומוצריו16 74156961964111.910.010.511.5עץ

ומוצריו17 1241161161153.34.14.54.9נייר

לאור18 והוצאה 3634054434587.58.58.78.8דפוס

ופלסטיק19 גומי 1961901812296.18.89.610.1מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 2031731871828.39.510.010.5מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 35825529930211.18.89.810.2מוצרי

בסיסית22 757772734.05.15.25.6מתכת

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
<. 1,153

8661

263J

976

206

1,030

225

► 27.1

ף,2
10.7]

25.7

10.8

28.1

10.7

ואלקטרוני25 חשמלי 2812302392478.315.617.820.4ציוד

הובלה26 13611712112011.317.419.019.0כלי

2883613624407.28.58.18.6יהלומיפ27

2232142321903.04.04.54.5שונות28
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Table xiv/5.  Establishments, employed persons and mandays worked, by
major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

personsEmployeeשכירים של למעשה ענודה ימי
(מיליונים)

Mandays worked by employees
)millions)Major branchCode

no.

(אלפים) שכירים מזה:
Thereof: employees (thousands)

1965/661970/711971/721972/731965/661970/711971/721972/73

208.5 172.4221.6234.044.854.557.661.8TOTAL12

4.3 3.94.44.21.01.21.2><Mining and quarrying10

30.5 26.832.733.86.87.98.38.7Food, beverages and tobacco1112

21.4 22.024.05.6ך 5.86.3Textiles13ן

ל 32.8< 8.5/
20.6 J21.122.7"J5.45.9Clothing and madeup textiles14

3.2 3.73.13.10.90.90.80.8Leather and its products13

8.6 10.99.210.02.82.22.42.7Wood and its products16

4.0 3.14.54.80.81.01.11.2Paper and its products17

8.1 7.28.38.42.02.32.32.4Printing and publishing18

8.0 6.08.79.31.62.22.42.5Rubber and plastic products19

9.4 8.29.910.32.22.52.72.7Chemical and oil products20

8.6 10.89.59.92.92.32.52.6Nonmetallic mineral products21

5.1 4.05.25.51.11.31.41.4Basic metal22

22.2 24.526.65.7ן 6.26.8Metalר products23

1 26.,<. 6.8
10.3 J10.510.32.6 2.82.7Machinery24נ

15.3 8.117.520.12.13.94.55.2Electircal and electronic equipment25

17.3 11.119.018.92.94.34.85.2Transport equipment26

8.0 6.97.68.01.82.22.12.2Diamonds27

3.7 2.84.04.00.71.01.01.1Miscellaneous28
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חומרים צריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר י"ד/6. לוח
ראשי ענף ל3> גולמית, ותפוקה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף.

נוספות עבודה והוצאות משבורת סבורה' שכר
Wages, salaires and other labour expenses

לי) (מיליוני הכל סך
Total (IL. million)

(ל*י) למעשה עבודה ליומ ממוצע
Average per manday worked (IL.)

1965/661970/711971/721972/731965/651970/711971/721972/73

הכל12 1,221.82,762.7סך 2,259.43,539.127.341.547.957.3

וחציבה10 44.299.2כרייה 84.4114.842.872.183.6103.0

וטבק1112 משקאות 171.0335.0מזון, 275.5412.225.335.140.647.5

13

14

טקסטיל

הלבשה

<■ 180.5

230.1 196.3

164.1 138.3

298.8

208.7
 21.1

3,1 ן
2,1 J

39.5

30.4

47.1

35.0

ומוצריו15 20.927.9עור 26.132.322.130.633.639.7

ומוצריו16 71.4103.0עץ 86.2139.125.338.342.651.7

ומוצריו17 22.954.4נייר 41.467.627.740.347.454.1

לאור18 והוצאה 61.9116.9דפוס 99.2136.631.543.550.757.5

ופלסטיק19 גומי 42.9109.8מוצרי 89.0137.627.040.946.455.3

נפט20 ומוצרי כימיים 74.2164.4מוצרים 136.2204.534.554.962.074.8

אלמתכתיים21 מינרלים 90.8136.4מוצרי 109.0170.131.247.053.764.8

בסיסית22 36.682.5מתכת 69.0103.934.351.760.571.8

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

V 184.6

307.8 245.9

151.2 127.0

413.8

179.3

43.4 י

48.1

49.9

54.7

60.7

65.5

ואלקטרוני25 חשמלי 57.2235.7ציוד 171.3333.127.843.752.663.9

הובלה26 103.8323.2כלי 255.2438.636.059.868.084.0

43.382.4יהלומים27 78.7100.924.636.238.845.5

15.738.9שונות28 30.647.222.031.437.344.9
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Table xiv/6.  Wages, salaires and other labour expenses, materials

consumed and gross output, by major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

ליי) (מיליוני חומריט צריכת
Materials consumed

)IL. million)

גולמית Tipan
שוק) במחירי ליי (מיליוני

Gross output
)IL. million at market prices)Major branchCode

No.

1965/661970/711971/721972/731965/661970/711971/721972/73

3,118.85,910.97,563.79,564.810,700.8 5,622.313,294.016,781.8TOTAL12

51.7108.0126.3141.0263.9 170.0326.8396.9Mining and quarrying10

900.51,546.51,948.62,401.92,256.7 1,318.22,762.13,373.0Food, beverages and tobacco1112

544. 1,153.71,485.6Textiles13ך688.0851.3941.5~1

 509.1<. 845.1

346.1,450.8588.4583.7J706.3914.4Clothing and madeup textiles14

46.964.674.2102.0108.6 79.4122.3157.9Leather and its products15

170.7202.5261.0334.5379.0 290.1485.5643.9Wood and its products16

69.6148.0186.1251.3265.1 124.6351.4423,4Paper and its products17

65.2110.6151.8203.5274.7 165.9336.3438.6Pirnting and publishing18

101.8239.7304.0372.1479.1 204.9608.0719.6Rubber and plastic products19

161.8358.4448.3586.0714.3 351.6902.11,138.2Chemical and oil products20

146.3191.6261.1355.2503.4 367.8634.2780.4Nonmetallic mineral products21

93.2192.6232.6300.8365.2 179.7429.6541.4Basic metal22

1,308.71,665.0Metalך713.1897.41,000.8י535.4 products23

< 318.9

234.4^285.7342.9

y 673.3
497.3J593.8721.5Machinery24

117.3388.7494.3643.0775.8 227.7961.21,316.6Electircal £ electronic equipment25

116.9250.2361.6462.6657.1 274.9815.21,048.1Transport equipment26

224.5395.9508.9632.3517.7 293.2644.0810.2Diamonds27

24.453.667.398.6116.9 56.0153.0207.0Miscellaneous28
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ראשי עגף לפי מפקדי, מוסף ערן  י"ד/7. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/7.  Census value added, by major branch
)Establishments with 5 and more employed persons)

ראשיסמל ענף

מפקדי מוסף ערך
שוק) במחירי לי (מיליוני

Census value added
)IL. million at market prices)Major branchCode

No.

1965/661970/711971/721972/73

הכל12 4,789.9סך 2,518.65,730.27,217.0TOTAL12

והציבה10 155.9כרייה 118.4.20O4255.9Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 710.3מזון, 417.7813.4971.1Food, beverages £ tobacco1112

13

14

טקסטיל

הלבשה

397.3 ]
<■ 335.9

237.6 J

465.7

255.5

634.4

326.0

Textiles

Clothing and madeup
textiles

13

14

ומוצריו15 44.0עור 32.548.155.9Leather and its products15

ומוצריו16 176.5עץ 119.4224.4309.4Wood and its products16

ומוצריו17 117.1נייר 55.0165.3172.0Paper and its products17

לאור18 והוצאה 164.1דפוס 100.7184.4235.1Printing and publishing13

ופלסטיק19 גומי 239.4מוצרי 103.1304.0347.5Rubber and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 355.9מוצרים 189.8453.8552.2Chemical and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתנתיים

311.8 221.5373.1425.2Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 172.6מתכת 86.4196.9240.6Basic metal22

23

24

מתנת מוצרי

מכונות

465.4 )

( 354.4
262.9 j

595.6

308.1

767.6

378.6

Metal products

Machinery

23

24

ואלקטרוני25 חשמלי 387.1ציוד 110.3466.9673.6Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 406.9כלי 173.0453.6585.5Transport equipment26

121.8יהלומים27 68.7135.1177.9Diamonds27

63.3שונות28 31.785.7108.4Miscellaneous. 28
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Survey of establishments dealing with research (מופ) ובפיתוח במחקר העוסקים מפעלים סקר
and development (R & D)

ראשי ענף לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/8.  Establishments and employed persons, by major barnch
)Establishments with 5 and more employed persons)

gבמו"פ0ו0קים
c gSa ar a

Dealing withR &V

0מל
Code
No.

ראשי ענף
Ifo ■O

b 5
a

U
ns

אקדמאים
Academicia

וטבנאיט הנדסאים
Practical engineers and

techniciansMajor branch

מרטמרסנזרסמרסמר6
1972/731972/73MarchMarchMarchMarchMarchMarch

197119721973197119721973

הכל12 29467,7791,0131,1411,2549991,1241,259TOTALסך

U12וטנק משקאות ,4010,138505776696477Foodמזון, beverages
and tobacco

והלנשה1314 205,468463841373438Textilesטקסטיל and
clothing

ומוצריו15 5255887Leatherקור and its
products

דפוס1718 ומוצריו, 6952454118Paperנייר and its pro
לאור ductsוהוצאה ,printing

and publishing
ופלסטיק19 גומי 283,569272750414456Rubberמוצרי and plastic

products
כימיים20 .477,268197233246168195מוצרים 217Chemical and oil

נפט productsומוצרי
0ץ10,16,21 וחציבה, 215,488313651343549Miningכרייה and quar

מוצרי ,ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products, non

metallicמתגתייב mineral
products

בסיסית2223 313,518333643254556Basicמתנו! metal and
מתכת metalומוצרי products

355,66010870871106678Machineryמכונות24
חשמלי25 4111,037240337361297390468Electricalציוד and

electronicואלקטרוני equip
ment

הובלה,26,28 2014,426277302295209242205Transpotrכלי 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

לי) (אלפי ופיתות מחקר על שוט8ות הוצאות
Current expenditureonRA D (IL. thousand)

עבודה שבר
משכורת

ראשיסמל ענף
הגל סך
Total

והוצאות
נוספות עבודה

Wages,
salaries and

ואנרגיה חומריט
Materials and

energy

other labour
expenses

1970/711971/721972/731970/711971/721972/731970/711971/721972/73

הכל12 57,13474,73594,19439,55352,24565,32411,74216,92521,332סך

וטבק1112 משקאות 2,0292,7864,6461,3511,8582,954392478629מזון,

והלבשה1314 1,9442,0432,6101,0981,3071,716668585731טקסטיל

ומוצריו15 19321422485no110627383עור

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, נייר
לאור

12815732173100225354786

ופלסטיק19 גומי 3,2773,8724,6971,9242,3632,7888559641,213מוגרי

נפט20 ומוצרי כימיים 7,77810,80716,3885,0117,31511,4701,3881,6842,862מוצרים

ומוצריו,10,16,21 עץ והציבה, כרייה
אלמתכתיים מינרלים מוצרי

1,5482,3793,9231,1761,6792,887139408676

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 1,4301,5342,1459139781,569399296449מתכת

4,6194,4118,4742,4882,7184,7261,7771,3622,697מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 14,86723,42431,82610,85616,48922,4183,7456,5548,808ציוד

שונות26,28 תעשיות הובלה, 19,32123,10818,94014,57817,32814,4612,2824,4743,098כלי
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Table xiv/9.  Current expenditure, investments and ifnancing of research and
development (R£D), by major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

השקעות
מופ מימון
ממקורות
ממשלתיים
לי) (אלפי

Ra D ifnanced
by Government
)IL. thousand)

Major branchCode
No.

עבודות ביצוע
ידי bs

חוץ גורמי
Contract and
commission

work

במבנים
למופ וציוד
לי) (אלפי
Investments
in buildings
and equipment
forRtf D

)IL. thousand)

1970/711971/721972/731970/711971/721972/731971/721972/73

5,8395,5657,53810,906 9.983 6,77114,447 9.944TOTAL12

2864501,063731 606 15870 97Food, beverages and
tobacco

U12

178151163254 198 20745 Textiles and clothing1314

463131 10
 Leather and its products15

201010122  2
 

Paper and its products,
printing and publishing

1718

498545696693 1,407 5151 44Rubber and plastic
products

19

1,3791,8082,0562,235 2,254 1,2682,888 1,612Chemical and oil products20

233292360311 180 87383 530Mining and quarrying,
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

10,16,21

118260127227 281 175130 Basic metal and metal
products

2223

3543311,051466 166 4021,674 874Machinery24

2663816004,607 4,041 3,5776,236 4,945Electircal and electronic
equipment

25

2,4611,3061,3811,260 850 8342,970 1,842Transport equipment.
miscellaneous manufacturing

26,28
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Electricity חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/10. לוח

Table xiv/10.  Consumption of electricity in industiral establishments, by
major branch

קו vtמיליוני
KWH million

ראשיסמל 1970197219731974Majorענף branch
Code
No.

הכל12 1,840.32,257.62,395.42,524.1TOTAL12סך

וחציבה10 201.0217.9224.0220.5Miningכרייה and quarrying10

11121 וטבק משקאות ,249.4294.1308.7319.7Foodמזון, beverages and
tobacco1

1112

256.1322.0325.5315.2Textiles13טקסטיל13

5.08.18.39.4Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.68.48.38.3Leatherעור and its products15

ומוצריו16 44.162.163.463.6Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.791.690.794.0Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.418.518.2Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1107.8113.6114.3Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9509.7579.6647.4Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרלים 186.0208.9211.9229.3Nonmetallicמוצרי mineral
products

21

בסיסית22 60.875.282.590.7Basicmetal22מתכת

מתכת23 100.4170.7182.6199.8Metalמוצרי products23

23.027.528.229.7Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.738.947.052.1Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 51.473.078.084.6Transportבלי equipment26

8.110.410.910.7Diamonds27יהלומים27

9.013.913.716.6Miscellaneous28שונות28

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
establishments owning power stations with a "8*te"d capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
of 300 kw. or more; "eluding the Electric Corporation "1 East ירושלים. במזרח החשמל חברת גולל אינו ומעלה; V'V 300
Jerusalem. י inci. cold storage. קירור. בתי כולל .
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Indices of industry התעשייה מדדי
(Establishments with one and more employees) ויותר) אחד שכיר המעסיקים (מפעלים
(מדדים) ומשכורת1 עבודה ישכר תעסוקה פר*>(, תעש"תי, "ציר .11/r* n1>,

Table xiv/11.  Industrial production, gross revenue, employment, wages and
salaires * (indices)

Base: Average 1968=100.0=1968 ממוצע הבסיס

תעשייתי ייצור
Industrial
production

w
במחירים
שוטפים

Gross revenue
at current
prices

שכירים
Employees

פועלים
Workers

עבודה ימי
של למעשה
פועלים

Mandays
worked

by workers

עבודה שנר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaires of
employees

עבודה שכר
נקוב יומי
לפועל

Workers' daily
nominal wage

195832.721.056.656.555.223.743.5

195937.361.261.260.727.345.4

196042.165.164.664.530.447.1

196148.873.373.172.937.5S0.9

196255.243.880.980.880.145.756.7

196363.153.787.887.987.655.863.0

196471.963.892.392.593.865.569.4

196579.172.493.793.194.476.079.3

196680.476.191.990.991.685.992.1

196777.776.487.086.084.083.097.0

1968100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1969115.8118.3110.4110.5111.6115.6103.8

1970126.8137.0117.4117.4116.7136.0116.6

1971140.1168.4121.8122.6160.8129.6

1972156.8215.5128.6130.2194.5147a

§1973165.4274.5129.9126.2239.9181.7

1974172.3416.5133.6127.0339.9248.8

' As from 1969, indices of industry are based on a new חדשה סדרה על התעשייה מדדי מבוססים ב1969, החל 1

הקודמים, המדדים .100 = 1968 בסיס: לפי seriesומחושבים and are calculated on the base: 1968 = J00. The
former indices, which were compiled between 1959 and 1963 (on (100 = 1958 בסיס: (לפי 1963 עד מ1959 .aVITW
the base: 1958 = 100) and between 1964 and 1968 (on the base: זה בלוח הוצגו (100  1963 בסיס (לפי 1968 עד ומ1964
1963 = 100) are presented in this table by linking to 1968 = המדדים על הסברים .100 = ל1968 שרשור ידי t,9
100; see explanation of the indices in the introduction. במבוא. ראה
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ראשי ענף לפי ומשכורת, עבודה שכר תעסוקה, פדיון, תעשייתי, ייצור  י"ד/12. לוח
(מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס

תעשייתי מועסקים8דיוןייצור
Industiral productionGross revenueEmployed persons

ראשי ענף

משקל
Weight19701973197419701973197419701973197419701973

הכל 100.00126.8165.4172.3137.0274.5416.5115.9128.4132.0117.4129.9סך

והציגה 3,95125137141145231459112112118112113כרייה

משקאות 14.58114150156128232359106114115106115מזון,

וטגק

9.91116152149128242322109121117110121טקסטיל

6.06126187185133251353120139129121140הלבשה

ומוצריו 1,131131161151242032671061039811098עור

ומוצריו 4.30114136134118245354108114116109116עץ

ומוצריו 2.64113136142133249433116130135117132נייר

לאור והוצאה 4.15116126129126215295105109114106112דפוס

גומי 4.95138210202144295469115142139116140מוצרי

ופלסטיק

כימיים 80196132276508116137154117138נ8.59129מוצרים
נפט ומוצרי

מינרלים 5.32126155149142251400109123124109125מוצרי
אלמתכתיים

בסיסית 3.19121136138144282459114127135113128מתכת

מתכת 9.94139174179165324527122132137125135מוצרי

3.85127139149144252394116123130122126מכונות

חשמלי 6.09159211251177396622145195217147200גיור
ואלקטרוני

הובלה 5,09164215253186389673156178198158179כלי

4.901021751651043453689386869385יהלומים

1.36133181199147262376119117lid125115שונות
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Table xiv/12.  Industrial production, gross revenue, employment, wages and
salaries, by major barnch (indices)

Base: Average1968 = 100.0

o
a
e
m

פועליט של עבודה ימי
Mandays worked

by workers

ומשכורת עבודה שכר
שכירים של

Wages and salaries
of employees

יומי עבודה שכר
לפועל נקוב

Workers, daily
nominal wageMajor branch

סמל

Code

1974197019731974197019731974197019731974

No.

133.6116.7126.2127.0136.0239.9339.9116.6181.7248.8TOTAL12

119115109104125194314114193285Mining and
quarrying

10

116107114116121203281113176238Food, beverages
and tobacco

111

117109121112130230299114192257Textiles13

130122138130138251314117184240Qothing and made
up textiles

14

931109791125160205115164220Leather and its
products

IS

117107114114126197273117165228Wood and its
products

16

138111123128135233343120185251Paper and its
products

17

116109111116121193263116173229Printing and
publishing

18

135117138132136251338112167232Rubber and plastic
products

19

155115130144132259394116195264Chemical and oil
products

20

126111119117128232317117188258Nonmetallic mine
ral products

21

136109121129133238344120191255Basic metal22

140126129133147253362119186255Metal products23

134121121131137227332116179241Machinery24

222142178191171381568120184258Electrical and elec
tronic equipment

25

199152194198175346535116190270Transport
equipment

26

851008684106136178106157213Diamonds27

114130121121159243331126202276Miscellaneous28
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בתעשייה, פועלים של בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי
ראשי ענף לפי

*"ד/13. לוח

Table xiv/13.  Mandays worked and days of paid absence of workers in
industry, by major branch

ראשיסמל ענף

עבודר מי
למעשה

Vlandays
worked

1

היעדרות ימי
בתשלום

Days of paid
absence

Major branchCode
No. האפשרי העבודה מזמן כאוזוז

As percentage of possible
work time

197019731974197019731974

הכל12 85.3.8S184.24.6סך 3.8 3.8TOTAL12

וחציבה10 94.490.783.68.9ברייה 1.7 6.6Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 83.082.382.72.9מזון, 2.3 2.9Food, beverages and
tobacco

1112

86.885.584.23.8טקסטיל13 3.6 3.2Textiles13

85.983.785.71.2הלבשה14 1.5 1.7Clothing and madeup
textiles

14

ומוצריו15 89.286.486.81.6עור 1.4 1.5Leather and its products15

ומוצריו16 86.887.187.23.2עץ 2.8 2.8Wood and its products16

ומוצריו17 85.485.786.75.1נייר 3.7 4.6Paper and its products17

לאור18 והוצאה 94.895.093.81.9דפוס 2.6 2.1Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי 88.988.488.55.3מוצרי 5.5 4.5Rubber and plastic
products

19

נפט20 ומוצרי כימייט 86.886.886.95.8מוצרים 4.8 5.4Chemical and oil
products

20

מינרלים21 מוצרי
אלמתכתיים

90.185.185.13.5 3.7 3.6Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 82.884.284.86.7מתבת 6.8 7.7Basic metal22

מתכת.23 84.682.281.24.3מוצרי 3.8 3.6Metal products23

83.583.785.45.2מכונות24 5.1 4.5Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 84.483.381.45.2ציוד 5.2 4.6Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 79.387.679.215.0בלי 10.7 8.1Transport equipment26

90.685.283.1Diamonds27יהלומים27

85.787.787.72.4שונות28 1.6 3.4Miscellaneous28
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Industrial products תעשייה מוצר*

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/14.  Production of industiral products (Quantities)

19601970197219731974Unit'Productיחידה!מוצר

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי 148נפט ל' .88544445Milמיליון LCrude oil
טבעי גז מ3 .1341245466Milמיליון m3Natural gas
5.8נחושת ט' 10.59.51,000§11.012.0אלף tCopper ore

(שיווק) קו^ Quartz,,24.572.971.588.8חול sand (marketing)
(שיווק) Ball,,25.392.754.931.8חרסית and ifre clay

(marketing)
(שיווק) Salt,,37.266.361.861.5מלח (marketing)

Potash,,136869943954950אשלג
Phosphate'.9377801,026*פוםפטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד 82קמח ט' 95103110991,000אלף tStandard
2 אחר *154234264310302Otherקמח

שועל שיבולת פתיתי
(קוואקר)
תירס עמילן
(קורנפלור)

לתירס) (פרט עמילן

285 310263113tOatsט' (quaker)

3,0564,0934,6695,272Starch (cornlfour)

991618978743"Starch (except cornlfour)
5,6409.38511,65112,589Biscuitsביסקוויטים

1,9075,8236,2657,423Walffesוופלים
Noodles"7,0818,4679,1919,909אטריות

מצות וקמח 6,4188,3819,61410,382מצות
"Matzot and matzot lfour

ומיצים פירות Fruitשימורי preserves and juices
משומרים 6,68758,39654,088S8.166Preservedפירות fruit

וקונפיטורות Jamsי,4,8575,1055,8936,570ריבות £ marmalades
הדר פרי 4,591תרכיזי ל' 27,21849,06152,0041,000אלף LCitrus concentrates

(1:41:6)(1:41:6)
3 טבעי הדרים 19,14684,117121,934123,099ftNaturalמיץ citrus juice3
הדר פרי 19,21659,49183,07885,039ffCitrusמשקה fruit drinks

מפירות קל Fruit,,2,4326,3118,7329,474משקה squashes
הדר פרי 5,03814,93518,55519,535rrCitrusסירופ syrup

אחרים מסירות 360Syrup;3,5212,1753,2876סירופ of other fruits
ענבים Grape"147610מיץ juice

1,991גלוקוזה 3,9214,9806,381tGlucoseט'

משומרים 7,55940,73257,74259,321JtPreservedירקות vegetables
Tomatoes,,1,46325,48638,25139,248עגבניות
Peas,,2,2755,2766,8716,668אפונה

אחרים Other..3,8219,97012,62013,405ירקות vegetables

כבושים Pickled.2,4726,5178,77010,015ירקות vegetables
Cucumbers,,1.9483,0306,0105,675מלפפונים

Cabbage,,350812396726כרוב
אחרים 1742,6752,3643,614ירקות

.
Other vegetables

1 t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol.
^ Including 90111 used for baking matzot. נ Pasteurised
.uice (with or without sugar) and preserved natural juice.

ליכ=ליטרבוהל. יח'=יחידה; ל'=ליטר; טי=טונה; 1

מפוסטר טבעי מיץ ג מצות. לאפיית קמח כולל 2

משומר. טבעי מיץ וכן סוכר) תוספת בלי או (עם
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח
Table xiv/ 1 4.  Production of industrial products (Quantities)

)Cont.)

19601970197219731974UnitiProductיחידה!מוצר

(המשך) FOODמזון (Cont.)
כבושיט 2,194זיתים 4,2876,6375,992tPickledט' olives

ומוצריו Milkחלב and milk products
מפוסטר 84.2חלב לי 174.2184,9MilLPasteurized§132.2157.3מיליון milk
מעוקר 2,637חלב ל 613,6531,000ל14,3§11,30314,041אלף LSterilized milk
פתוח Unbottled,,7,7264,3304,9983,8082,731חלב standard milk

מקומית 2,496חמאה 2,9562,6502,8313,045tDomesticט' butter
חמוצה Sour,,6,7929,46110,02010,84410,079שמנת cream

קלה מתוקה Sweet,,475280305370455שמנת cream
לקצפת Cream,,975.1,1711,100835.שמנת for whipping
רכה Soft,,11,01521,99426,14329,16230,681גבינה cheese

מלוחה Salt,,1,0601,4041,9302,2462,584גבינה cheese
קשת 2,6296,8308,3119,2359,068Hardגבינה cheese

מותכת 8391,1631,4091,7261,348Boiledגבינה cheese
ואשל לבן "13,52530,72640,29949,09650,553יוגורט, ■

Yoghurt, leben and eshel

Sugarסובר
לבן 21,70827,11825,58923,57311,502Reifnedסונר sugar

(מולסה) סוכר 9,65614,65717,86015,0517,596Molassesפסולת
יבשה Dry"9,23412,64513,12112,1475,375פולפה pulp

וממתקים Chocolateשוקולדה and sweets
Chocolate,,2,1035,5706,2176,939שוקולדה

למריחה Chocolate,,1528461,5231,659שוקולדה spread
Sweets,,8,27712,18812,99215,222ממתקים
1,6371,8361,7671,781חלווה

.
Halva

קקאו Cocoa..5827659211,024אבקת powder

נמק 2699769671,155קפה
..Instant coffee

Oilsשמנים
14,02625,28430,29434,231Margarineמרגרינה

מזוקקים בלתי Uiireifned,,11,03219,55617,0437,6122,737שמנים oils
(export)(יצוא)

מזוקקים Reifned,,31,23241,19448,78155,01456,318שמנים oils
אדמה 806ttPeanutאגוזי

2,862557664548432ttCoconutקוקוס
כותנה Cotton,,4,3153,2564,6334,8016,362זרעוני seed

1,474חמניות ttSunlfower seed
Salffower,,54155150318358חריע seed
21,53036,85242,99148,87948,771ttSoyaסויה
תירס .167177243207ttMaize
Palmי,13דקלים
Niger,,27ניגר
Olive,,151207166225188זית

הדר מפרי אתרי Essential,,134344607624שמן citrus oils
Tehina,,1,2813,2614,1274,431טחינה
5831,6031,7092,152מיונית

..Mayonnaise

131נוספה ט' 2683183123091,0001Oilcakeאלף

1 t = ton; L litre; No. = number; La = litrealcohol. ל"ג=ליטרכותל. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ט'=טונה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/ 1 4.  Production of industrial products (Quantities)
)Cont.)

19601970197219731974Unit'Productיחידה!מוצר

משכרים משקאות
(שיווק) ל'יין 15,81513,23414,64214,80716,3911,000אלף L

ALCOHOLIC
BEVERAGES
Wine (marketing)

למאלט) (פרט Beer,,20,83832,39733,22735,51434,091"בירה (except malt beer)

(שיווק) קראק
ל'ב אלף

877
387

1,740
758

1.649
696

1,541
655

1,873
7901,000 La

Arrack (marketing)

(שיווק) ל'ברנדי אלף
ל"כ אלף

1,645
646

3,553
1,433

3,763
1,497

4,220
1,683

4,220
1,679

1,000 L
1,000 La

Brandy (marketing)

אתרים ספירטיט
(שיווק)

ל' .1,5113,0543,029אלף 3,2163,4661,000 LOther spirits (marketing)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

2,5633,8684,3184,9385,243tCigarettesטיסיגריות

7,54615,46216,70013,65317J46kgCigarsק''גסיגרים
מקטורת Pipe,,14,07018,69417,75614,75714,600טבק tobacco

Tombac,,32,60760,44755,42055,21257,328טומבק

הרחה Snuff..37,53038,75936,82540,02837,482*טבק

TEXTILESטקסטיל

Yarnחוטים

כותנה 20,95020,241tCotton§10,44922,84221,298טיחוטי yarn

סרוק צמר Combed,,1,4483,8014,8305,3175,548חוטי wool yarn
מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (כולל

1,6613,0733,436§3,0393,043Carded wool yarn
)incl. vigone)

4 *Fabricsבדים

כותנה בדי
תערובת) (כולל

7,58311,75915,00815,19215,508
..Cotton fabrics

find. blends)
Woven,,6,62510,49411,52710,65012,098ארוגים fabircs

B9581,2653,4813,7922,618,,Knittedסרוגים fabrics

סרוג) (ארוג, m750792,,Terryפרוטה (woven, knitted.

סרוק צמר 160346Fabricsof§322210274בדי combed wool

1 t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol.
4 After undergoing ifnishing processes (such as bleaching, dyeing,
.making up etc.).

לכ=ליטרכוהל ית'יחידה; ל'=ליטר; ט'=טונה; 1

ליבון, (כגון: סופי עיבוד של תהליך לאתר 4
וכוי). אשפרה צביעה,
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי "צור  >"ד/14. לוח
Table xiv/ 1 4.  Production of industrial products (Quantities)

)Cont.)

19601970197219731974UnitiProductיחידה!מוצר

(המשך) TEXTILESטקסטיל (cont.)
מנופץ צמר 652642tFabrics§9841,153668ט'בדי of carded wool

וגמר ויגוניוז .incl)(כולל vigone and mix
edמעורב) wool)

סינתטיים Synthetic,,6,0475,535§6476,0309,139בדים fabrics
2,3422,500Woven§6475,2322,961"ארוגים1
3,7053,035Knitted§3746,178סרוגים

מלאכותיים Manmade>'645667§568§656§565בדיפ fabircs
אצטת) ,rayon)(זהורית, acetate)

מגוממים Rubberized,,4,0842,093§2324,1175,347"בדים and plastic
פלסטיק coveredומצופיס fabrics

אחרים Other,,1631§26814בדים fabrics (rafBa,
sisal)

WOODעץ
לבוד 40,14795,584107,462112,484101,789m3Plywoodעץ

ובידוד ציפוי מגלוחות 2,6981,6041,2641,1579381,000אלף m2Plating and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוגיט (masonite and

celotex)

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 5,8039,33210,1938,9587,095tNewsprintט'נייר
והדפסה כתיבה Wirting,,12,44631,83238,31641,41645,405נייר and printing

paper
אחר Other,,26,81226,45027,494§7,97323,529נייר paper
Cardboard"4,86614,37815,81615,60016,391*<קרטון

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
4071,3921,8791,6881,6501,000Tyresאלףצמיגים

9,94825,15831,03928,10229,146tטי
3445585475235071,000Innerאלףאגובים tubes

9171,5461,4571,3071,266tטי
CHEMICALSכימיקלים

'23,39337,74545,069טיאמוניה 60,72667,693tAmmonia
גופרתי Ammonium,,73,91267,82433,52658,67148,830אמון sulphate

גופרתי Potassium,,9,3665,0163,7043,0455,494יאשלגן sulphate
גז Ethylene,,21,50523,11818,95122,703יאתילן gas

זרחתי Dicalcium,,9,15513,51617,85220,68023,605דוסידן phosphate
גופרתיח טיחומצה 2031741931871,000אלף tSulphuric acid (100;>;)

(1000/0)
(100"/) הנקנית 1,59745,02468,91672,18877,047tNitricטיחומצה acid (100^0

זרחתית Phosphoric,,5,85618,82024,66523,30226,043חומצה acid
(7.7"/.). גופרתי Sulphuric,,414,3243,5403,3453,133חמרן aluminium

Chlorine,,14,83317,66218,43220,413'כלור
זרחתיים B1,0233,2281,6181,1274,104Phosphoircמלחים salts

(סודה מאבל Caustic,,15,92317,59518,79720,458.נתר soda
קאוסטית)

היפוכלוריט m7,8658,6409,1878,688,,Sodiumסודיום hypochloirte
(0/>י16) טיסופרפוספטים 821711961992201,000אלף tSuperphosphates (16J>)

17,76518,22729,14131,719tPolyethyleneטיפוליאתילן
קרבונט 1,6892,5451,8072,282Potassiumיפוטסיום carbonate

פיח
י

12,547 11,68012,72811,749Soot

1 t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol. לכ=ליטרכוהל. יח'=יחידה; לי=ליטר; ;ruw='B 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח

Table xiv/14.  Production of industrial products (Quantities)
)Cont.)

19601970197219731974UnitlProductיחידה!מוצר

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cont.)
פורמאלדהיד ל'פנול 3935275033271.000אלף LPhenol formaldehyde

3,0023,8164,0725,076tParaifnט'פרפין
מעונה נפט Liquiifed,,43,989123,261118,437128,716137,729גז petroleum gas

(marketing)(שיווק)
מפוגל Methylated,,4231,0251,2061,328897כוהל alcohol

5 '7,04019,48823,67227,65527,930Paintsצבעים

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה Laundry,,6,2216,0794,5665,133טבון soap

תמרוקים Toilet,.1,5213,2283,8473,563סבון soap
םבון .3752,6361,2806.אבקת ,,,Powdered soap
סבון Soap,,3991,1852,1712,226פתיתי lfakes

נוזל סינתטי Synthetic,,9,45612,37011,52511,935.דטרגנט detergents 
liquid

 סינתטי Synthetic,,6,11715,32122,93324,447דטרגנט detergents 
powderאבקה

 סינתטי Synthetic,,1,0365,2346,3137,220'דטרגנט detergents 
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 87,546168,272211,006179,787213,693m'Ytongמ3חומרי
שטוחה מ2זכוכית 2,5583,2912,5824,1854,2471,000אלף m*Plate glass

83,37791,411116,078117,600116,698No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה Wash,,61,62392,610117,549128,500130,550קערות basins
מטבח Kitchen,,70,54049,82868,16756,70055,341קערות sinks

מזוגגים קיר 21,78734,77936,70645,47949,3621,000Glazedאלףאריחי tiles
טימלט 8061,3841,5451,2581,4281,000אלף tCement

מיליקט 10,7461,000Silicateאלףלבני bricks
מסיליקט .'2,5412,4352,3872,009680בלוקים

Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS
מאומלות 22,71524,79831,16030,50927,053No.Bnameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1443,2044,2164,4793,821tNailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33668,26875,38579,50776,755No.Electricityיחימוני meters
59.6184.4221.3239.2232.81,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9093,9434,0142,936No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות 5,3784,4164,2625,388Commercialמכוניות vehicles

356205364143ChassisBusesשלדותאוטובוסים

t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol.
In establishments with 15 employees and over.
Included in synthetic detergents powder.

לב=ליטרכוהל. יח'=יחידה; ל'=ליטר; טי=טונה; 1

ויותר. שכירים 15 המעסיקים במפעלים 5
אבקה.  סינטטי בדטרננט כלול 6
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ומים חשמל "ו. ש פרק

0vמ חשמל
של המים מנציבות מתקבלים והנתונים לישראל. החשמל מדוברת מתקבלים הנתונים
סטטיסטיים סיכומים המכינה ההקלאות, משרד
כל ידי על vmxoa חודשיים "mar נתוני נבללו לא 1955 עד 1950 בשנים

הצרבנים. לירושלים הציבורי והשירות התשמל תברת
נצי של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג בע"מ
בלשכה. המקובל מזה שונה והוא .המים, בות
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Electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור  ט"ו/1. לוח

Table xv/1 . Production and supply of electricity by the Israel Electric Corporation

Unit 1974 1973 1972 1970 196S 1960 1955 1950

Installed generating
capacity!

Generation

Annual peak load

Fuel consumption

MW

Million
KWH
MW

1,000 t

Generation

1,913 §1,605 1,450 1,226 720 410 230

8,837 8,405 8,167 6,610 4,061 2,205 1,258

1,465 1,440 1,453 1,115 720 420 242

2,141 2,055 2,012 1,666 109.1 636 393

ייצור

100

543

110

193

מגו*ט

מיליון
קוט"ש
מגוט

ט' אלף

כושר
ייצור

1 מותקן
ייצור

עומס פםגת
שנתית
שימוש
בדלק

HV transmission Sl

distribution lines

LV distribution lines

Distribution power
transformers

Capacity ofdistri
butinn transformers

Mains. רשת1

km. 10,013 9,643 9,381 8,562 6,826 4,770 3,100 1,801

km. 6,749 6,546 6,383 6,062 5,468 4,565 3,153 1,867

No. 11,701 10,832 10,152 9,027 6,876 4,831 3,158 1,613

MVA 3,799 3,406 3,289 2,739 1,728 992 569 214

ק'מ

ק'מ

מספר

מוא

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוה

חלוקה קוי
במתח
נמוך

טרנספור
מטורים
לחלוקה

הספק
הטרנספו
רמטורים
לחלוקה

Electricity, sales

TOTAL

Industry*
Water pumping

Others

million
KWH

חשמל מכירות

7,749 7,443 7,117 5,697 3,450 1,857 1,047 464

2,685 2,538 2,377 1,878 1,210 669 302 141
1,393 1,291 1,510 1,394 840 546 336 117

3,671 3,614 3,230 2,425 1,400 642 409 206

הכל מיליוןסך
קוטיש

ג תעשייה
*שאיבת

מים
אחרים

Consumers 1,000

Consumers1

1,083 1,039 994 912 759 551

צרכנים!

358 203 אלף צרכנים

' At the end of each year. 2 Incl. sales to nonindustrial
consumers who pay according to the industiral tariff.

לא לצרכנים מכירות כולל י השנה. בסוף 1

תעשייתי. תעריף לפי המשלמים תעשייתיים
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השימוש סוג לפי החשמל/ צריכת  ט"ו/2. לוח
Table xv/2.  Consumption of electricity 1, by type of use

קוטש Millionבמיליוני KWH

1969/701970/711971/721972/731973/741974/75

הכל סך  5,192.95,852.06,578.37,285.97,379.77,915.1CONSUMPTIONצריכה  TOTAL

1,311.61,512.31,769.02,009.52,107.92,185.8Householdביתית

וצבירית 7100807.9929.61,081.51,184.21,264.1Tradeגזגיוזרית and public services

חקלאיים 180.4204.5238.4268.1274.2286.8Agriculturalביישובים localities

1,753.51,944.52,207.02,439.42,533.72,727.2Industryב1/עקייה

מים 261.0306.4351.4399.2383.9394.5Waterלאספקת supply

976.41,076.41,082.81,088.2895.81,056.7Irrigationלהשקאה

בייצור עצמי שימוש
כוח בתחנות

358.6 394.1441.3484.3489.4520.1OWN CONSUMPTION
FOR GENERATION IN
POWER STATIONS

* Israel Electirc Corporation only.
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Water

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

מים

מעוקבים מטרים Millionביליוני cubic meters

שנת
ar year

לוח
Calendתקציב Budgetשנת year

11958U9601964/651969/701970/711971/721972/731973/74

הכל סך

מלוחים מים מזה:

1,2741,3381,329

101

1,564

110

1,659

117

1,565

123

1,676

126

1,565

142

TOTAL

Thereof: salt water

הספקה Sourceמקור

עצמיים 547556581560581553Selfמקורות supply

377413433413433416Wellsבארות

עיליים 170143148147149137Surfaceמים water

אחרים 7821.0081,0781,0051,0951,012Fromמקורות suppliers

מקורות "Mekorot"639853923864944874חברת

אחרים 143155155141151138Othersספקים

Useשימוש

196199ביתי 197240254268286288Domestic

4655תעשייתי 547586879397Industrial

1 n7s 7 ns7I 740; ?/o1.2101.2971.180Agricultural  total

2 יישוב צורת לפי חקלאית, byתצרוכת typeof locality2al consumption,Agricultur

ויישובים ערים
עירוניים

788286787971Towns and urban
localities

556268626563Moshavotמושבות

308377410370399358Moshavimמושבים

507564586543587526Qibbuzimקיבוצים

וחוות 424848404743Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 111820212323NonJewishכפרי villages

7498101969796Otherאחרים

1 Rough estimate.
2 See introduction.

גולמי. אומדן 1

מבוא. ראה 2
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בינוי "ז. ט פרק

הבנייה ייעודי
השו הבנייה ייעודי על מפורטים הסברים
רשי (ראה 439 מיוחד בפרסום מופיעים נים
לבניינים מתייחסים הנתונים המבוא). בסוף מה
השטח אם קיימים, לבניינים ולתוספת חדשים
לא התוספת. ידי על גדלו החדרים מספר או
במבנים פנימיים שינויים תיקונים, נכללים

בשימוש. ושינויים

מקורות
בנייה וגמר בנייה התחלת על

מדווחים:
באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בני שבע,
יעקב, זכרון הרצליה, השרון, הוד דימונה,
(מוצקין, חיפה קריות חיפה, חולון' חדרה,
סבא, כפר ירושלים, טבריה, וים), ביאליק
עכו, נתניה, נצרת, ציונה, נס נהריה, לוד,
תקוה, פתח כרכור, חנה פרדס עפולה,
גת, קרית אתא, קרית אונו, קרית צפת,
רמת גן, רמת רמלה, רחובות, לציון, ראשון

אביביפו; ותל שפרעם רעננה, השרון,
, בנייה חברות 18

השיכון, משרד
ציבו עבודות מחלקת  העבודה משרד

ריות!
ן 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 שבהם 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

בנייה

פיסיים נתונים א.

והסגריפ הגדרות
היסודות. חפירת .התחלת בנייה: התחלת

שהוחל דירה או בניין שטח בבנייה:
הנקוב. במועד נסתיימו טרם אך בבנייתם,

הטכני 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 גישר, לה ויש שירות
הבניין. בתוך אחרות דירות עם משותף משטח
אורחים. חדרי שינה, חדרי דיור: חדרי
ששט וכדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי
 שירות חדרי כולל אינו ויותר. מי'ר 6 חם
הולים וכן רחצה חדרי שימוש, בתי מטבחים,

מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים
מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון יזמה:

עליה. ופיקוח ושטח) סטנדרד
הממשלה, ביזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחב המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם רות

לבנייה מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסק של הבנייה את גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי. טור

השטח שבו בניין, למגורים: חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
בניין, קיים לא שעליו מגרש על והנבנה הבניין
לא שממנו הרוס בניין של יסוד גבי על או
בבניץ 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 לבניץ. מוצע
משקל כלשהו בגודל בניין לכל ניתן לבניין
הממוצע הבנייה זמן משך שבחישוב בעוד שויו
הדירות מספר לפי הבניינים משוקללים לדירה,

שבהם.
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מדוו אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הועדות
נתונים מספקות בנייה' וגמר התחלה על חות
נתונים סמך על ידן. על המתאשרת הבנייה על
הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו אלה
(דרך הועדות בתחומי הפרטית הבנייה וגמר
להלן). ראה הנ"ל, בועדות האומדנים חישוב
את גם הבנייה סיכום כולל 1967 ביולי החל

ירושלים. במזרח הבנייה
של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום
הבנייה את וכן צה"ל' של הביטחון, משרד

חוקית. הבלתי

הפיגור אומדן
וחב המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה רות
ביקורות נערכות הדיווח פיגור את האפשר,
למגורים הבניינים עבור רביע כל בסוף דיווח
עבור השנה מחצית כל ובסוף גדולים ביישובים
מו הדיווח ביקורת שיטת למרות הבנייה. יתר
שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים חלק סיף
השנה במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך,

מחצית. כל שלאחר הראשונה
הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הס תוך בנייה' ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
התקופות של הממוצע הפיגור על תמכות
במשך בדיווח הרעה או שיפור על הקודמות,
המתקבלים השטחים גודל ועל הנדונה התקופה
הפי אומדן הנדונה. לתקופה הדיווח בביקורת
ולתעשייה 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
הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור' אומדן
מסך אחוזים ב8 הסתכם ,1974 לשנת הפרטית
הכל מסך אחוזים וב7 הבנייה התחלות הכל

הבנייה. גמר
הפר הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
וגמר, התחלה ,על מדווחות שאינן בועדות 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 שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה השנה
גדול מחלק מתקבלים 1968 בשנת החל

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
רמת  ותמר שתנים שקמים, שמעונים,

הנגב.
שמש. בית אופקים, מיוהדות: 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
נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
בשנתון המופיעים בישראל הבנייה על חלקיים
קודמת", "סדרה הכותרת תחת זה בפרק

כלהלן: המורכבת
.הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה. וגמר
מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו ציבור

היהודית. והסוכנות הציבוריות העבודות
הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .3
שנאספו הנתונים חקלאי. משק מבני על
למבנים רק מתייחסים 1959 בינואר החל

היהודית. הסוכנות ידי על שהוקמו
בשנת החל המתפרסמת החדשה"' "הסידרה
לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת ,1960
שעדיין ולבנייה לתכנון הועדות כולל השונים,
יצויין, בנייה. וגמר התחלה על מדווחות אינן
על שדיווחו המקומעת הרשויות מספר כי
ב1949 רשויות מ17 בהתמדה גדל הבנייה
החל רשויות ול41 ב1958 רשויות ל33

ב1968.
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והסברים הגדרות
הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת הוצאה
מסביב .הפיתוח הוצאות הבנייה, הוצאת התכנון,
כולל לא הבונה. של הכלליות וההוצאות לבניין

ד,קרקע. עיר
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 נתקבלו ההוצאות
בגמרה שבנייתם למגורים, חדשים בניינים
העירוניים. ביישובים הפרטית הבנייה במסגרת
באמצעות מהבונים ישירות נתקבלו הנתונים

פקידה. ידי על או בדואר מיוחד, שאלון

3רטית בבנייה מכורות לא דירות סקרי
המרכזית הלשכה החלה ,1968 בסוף
השיכון, משרד הזמנת פי על לסטטיסטיקה,
ערים ב12 תלתחודשיים סקרים בעריכת
ברק, בני חיפה, אביב, תל יתשלים, גדולות:
תקוה, פתח נתניה, חולון, גבעתיים, בתים,
סק ובעריכת גן, ורמת רחובות לציון, ראשון
נוס עירוניים יישובים ב21 שנתיים חצי רים
הרצליה, שבע, באר אשקלון, אשדוד, פים!
נס נהריה, לוד, סבא, כפר טבריה, חדרה,
צפת, חנהכרבור' פרדס עפולה, עבו, ציונה,
קרית ים, קרית ביאליק, קרית אתא, קרית

רעננה. השרון, רמת רמלה, מוצקין,

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייד. בשלבי
שבניתן דירות חדשות: דירות של היצע
שלא תדשות ודיתת הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד נמכרו
היד. לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה קיים
הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו לא זר,

לגבי וגמר התחלה על נתונים אלו מועדות
מ''ר. 250 על .עולה ששטחם .הבנייגים כל

והע תיקונים נעשו 1974 עד 1972 בשנים
לזוגות אמיסיות במסגרת שנבנו דירות ברות.
הפ בבנייה כה עד זשסוכמו ואחרים צעירים

הציבורית. לבנייה הועברו רטית

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 שעליה הקרקע ערך
בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את כוללת
הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים הבניינים

וכוי. רווחים מתח מסים,

חישוכ ודרכי מקורות
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 בנייד.
אלו להוצאות ב1965. החל תקופתיים מסקרים

הבונה. רווח הוסף
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
באמצעות נתקבל ואילך 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 על 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 בבל
,1965 לשנים כה עד נערכו אלה סקרים נים.

.* ו1973 1972 ,1971 ,1970 ,1968

11967  5 מס' לישר11ל ד.סטטיססיים לירחוניט במוספים הופיע והגדוות תו1אות >של 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 נזצע
כשקרקע בעיקר נבנה והוא מחצבות פסולת או

לניקוז. הזקוקה כבדה אדמה היא היסוד
הכבי סוגי לכל הבסיסית השכבה תשתית.
כורכר. או אבן, שברי ל' גוי אבן הבנויה שים
שעליה שכבת.הכביש, היא נושאת שכבה
של מתערובת ובנויה רכב כלי תנועת עוברת

שונות. שיטות לפי באספלט אגרגטים
שעליה חם, אספלט שכבת הוא עליון ציפוי

סוליה. או עדשיה, סומסומיה, מפזרים
המסעה רוחב את כולל (מטרים) הדרך רוחב
כולל רכב, כלי .לתנועת המשמש הדרך וחלק

שוליים. כולל אינו וחניונים. רחבות

■ מקוריוז
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה, וגמר
משרדי השיכון; ומשרד מע"צ ציבוריות:
הקרן היהודית; הסוכנות אחרים; ממשלה
חברת בנייה; חברות שלוש לישראל; הקיימת

מים. מפעלי מקורות;
צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
וחשבו דינים על מבוססים ותיעול, ביוב מים,
ניפוי תוך השונים מהמקורות שנתקבלו נות

הכפילויות.
שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
על הן המדווחות המקומיות, הרשויות 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
1970/71 הסלילה הוצאות מסקרי נתונים

.479478 ע''ע ,24 בשנתון הופיעו

מושכרת דירה או עצמי לשימוש שנבנתה דירה
כמכורה. נחשבת

במועד שנמצאה דירה גמר: לפני דירה
משקופים, הבאים: הבנייה משלבי באחד הסקר
ומו ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית, אינסטלציה
לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה, טיח, זאיקה,

אוכלסה.
במועד שנמצאה דירה שלד: עד דירה
יצי או חפירה הבאים: מהשלבים באחד הסקר

מחיצות. או גג קירות, בניית יסודות' קת

מקורות
כל מחקירת נתקבלו המובאות1 התוצאות
שאלון באמצעות בסקר שנכללו החדשות הדירות
כן וכמו בתים ולוועדי לקבלנים שהופנה מיוחד
הלשכה. עובדי ידי על הבניינים של פקידה ע"י

אחרים פקדים
הו 1969 בקיבוצים מגורים מסקר נתונים

.404401 ע'''ע ,22 בשנתון פיעו
בב ודיירים "בעלים מסקר ארעים נתונים
"1973  הדייר הגנת חוק פי על מוגנים תים
.286285 עמי ,1974  25 בשנתון הופיע

ציבוריות עבודות
■. הגדרות

עבודות התחלת היא העבודה 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 נלקח הגמר 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

וכמו ב1969) (החל לישראל הסטטיסטיים לירוזונים במוספים הופיע וההגדרות התוצאות של מפורט תיאור 1
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וכו') מחלה, חג, (חופשה, היעדרות ימי כולל לא
.עבורם. שילם אם אפילו

ברוטו התשלומים כל הוא עבודה שכר
התשלום בגיליונות המופיעים הניכויים) (לפני
שכר ומקדמות. שכר הפרשי כולל לשכירים,
מש יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: העבודה
מיוחדים, עבודה תנאי עבור תוספת ותק, פחה,
נוס שעות עבור תשלומים מקצועית, תוספת
ממשלתיות, חוב באיגרות שכר תוספת פות'
שכר ,"13 "משכורת הבראה, דמי פרמיות,
מחלה, חג, חופשה, (ימי היעדרות ימי עבור
חשבון על שולמו אם והשתלמויות, מילואים
תשלומי כולל: אינו העבודה שכר המעסיק).
פיצויים תשלומי לעבודה, נסיעה דמי אש"ל<

ופנסיה.

ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו ואת
לקרנות למבטחים, בניין, פועלי לקרן לאומי,
כן וכמו וכו' חולים לקופת ותגמולים, פנסיה
על שולמו אם והפנסיה הפיצויים תשלומי את

המעסיק. חשבון

תשלומי כוללות: העבודהאינן הוצאות
אח הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי אש"ל,
איגרות .. 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,

וכו'. לעובדים דיור

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
והוצאות שכר "שכירים, החודשית הסידרה
המתפרסמת ציבוריות" ועבודות בבנייה עבודה
מעבר ידי על 1971 בי1ואר 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). הקהדמת לםידרה בהמשך
החדשה הסידרה על נוספים פרטים
הקודמת הסידרה לבין בינה והקשר המעודכנת
מס' לישראל הסטטיסטי לירחון במוסף ראה

.1973 ,5

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
קםלניזת. בקבוצות חברים
היומיים השכירים (בעיקר
חודש באותו לעבוד עשוי
של למעשה היא המדידה ,

אחד יום לפחות מאוישות
שבר. עבורן

שכיר: נושרות
כולל לא וחודשיים.
שכיר ואותו היות
בענף) הרוב שהם
קבלגים, מספר אצל
שהיו משרות מספר
שולם ואשר בחודש

שהשכיר עבודה ימי לנועשה: עבודה ימי
עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר שכר.
עבודה. לימי מתורגמות כשהן נוספות עבודה

פרסומים

(1970 עד 1968) בישראל הבינוי (357)

(1971 עד 1969) בישראל הבינוי (397)

(1972 עד 1970) בישראל הבינוי (439)

(1973 עד 1971) בישראל הבינוי (467)

חוק פי על מוגנים בבתים וזיירים בעלים 0קד (485)
(1973) הדייר הגנת

טכניים פרסומים
דו''ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)

המייעצת הציבורית ה1זעדה
בסלילה התשומה מחירי מדד (24)

3) סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
כרכים)

מיוחדים גורסומים

(1952) בבנייה התעסוקה מדדי (13)

(1953 עד 1949) בישראל הבנייה (33)

(1963 עו 1960) בישראל הבנייה (173)

(1964 עד 1961) בישראל הבנייה (190)

(1965) בישראל הבנייה (210)
(תשכ''ח היסודיים הספר בתי מבני סקר (222)

(1967 עד 1965) בישראל הבנייה (259)

(1968 עי 1966) בישראל הכינוי (304)

(תשכיח) עליסודיים ספר בתי מיבני סקר (312)

(1969 עד 1967) בישראל הבינוי (332)

(1969) בקיבוצים מגורים סקר (356)
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Building

Thousand sq. m.

ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/1. לוח
Table xvi/1.  Area of building, by purpose

בנייה

מר אלפי
משק מבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

ציבור מבני
Public building

תעשייה
Industry

עסקים הארוזה,
ומשרדיט
Hotels,

commercial and
oiffce buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series1
Building completed

28 40
35 163
91 104
146 119
144 167
334 312

197 241 284
257 325 347

Buildingbegun 2

New series (whole coun
Building

358
218
170
174
175
191

140
139
168
136
159
237
148
189
261
Building

268
177
204
177
194
108
176
196
131

148
194
155 '
200
202
226

try)3
completed
424
375
392
403
460
547
807
504
618
528
510
642
459
585
479
begun
365
477
447
456
628
768
654
560
744
619
551
767
918
693
462

374
551
456
476
560
587
510
288
325
361
501
493
461
528
583

464
506
553
542
720
437
288
233
332
463
481
565
679
693
738

26
77
104
83
125
135
108
109

1 קודמת סדרה
בנייה גמר

749 843
2,175 2,450
1,846 2,145
1,835 2,183
1,618 2,054
1,928 2,709
2,020 2,850
1,947 2,985

בנייה2 התחלת

1949
1951
1955
1956
1957
1958
1959
1960

19552,1161,7898995143

19561,6861,267116168135

19572,7762,346126106198

19582,6351,91595344281

19593,3222,164137498291232

19602,8351,777224404282148

134
233
194
110
206
274
298
206
316
190
153
228
277
243
177

259
295
182
214
315
330
246
176
219
217
234
363
443
357
239

2,195
2,029
2,739
2,915
2,964
3,125
3,116
2,381
1,994
2,428
3,134
3,805
4,670
4,945
4,800

2,077
2,954
3,288
3,160
3,752
3,089
2,057
1,650
2,396
3,667
4,500
5,085
6,340
5,320
5,105

3 הארץ) (בל חדשה סדרה
בנייה נמר

3,485
3,406
3,951
4,078
4,365
4,724
4,871
3,518
3,421
3,643
4,457
5,405
6,015

. 6,490
6,300

בנייה התחלת
3,433
4,409
4,674
4,549
5,609
4,732
3,421
2,815
3,822
5,114
5,960
6,935
8,580
7,265
6,770

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

§ 1972
§ 1973
*1974

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

§ 1972
§ 1973
*1974

1 Data do not include all building in the country, see intro מברא,
duction. 2 Annual data were compiled as of 1955 only. כוללת
3 Incl. building all over the country : see introduction.

ראה בארץ; הבנייה בל את כוללים אינם הנתונים 1

3 .1955 בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2

מבוא. ראה הארץ; בבל הבנייה אח
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וחדרים הדירה, גודל לפי דירות,  ט"ז'/2. לוח
Table xvi/2.  Dwellings, by size, and rooms

Rooms חדרים

נוספים
לדירות
קיימות

Additions
in existing
dwellings

בדירות
in dwellings

הבל סך
Total

בדירה חדרים מספר לפי דירות;
Dwellings, by number of rooms in dwelling

4 +
הכל סך
Total

Former series

3,670
2,100
3,680
2,170
4,070
4,320

2,280
1,650
5,500
2,090
3,740
4,640

New series2

5,550
5JO0
6,980
6,050
6,870
6,750
6,240
5,450
4,540
5,760
5,910
8,510
7,880
8,330
7,500

Building
67,350
71,460
66,570
82,870
80,880
75,320

Building
71,220
49,410
104,000
77,790
86,580
64,070

Building
80,540
67,220
97,340
105,960
105,130
110,940
107,870
79,600
64,990
77,720
98,640
124,030
154,160
166,960
166,330

completed 1

71,020
73,560
70,250
85,040
84,950
79,640

begun
73,500
51,060
109,500
79,880
90,320
68,710

completed
86,090
72,320
104,410
112,010
112,000
117,690
114,110
85,050
69,530
83,480
104,550
132,540
162,040
175,290
173,830

540
540
510
820
690

1,210

400
410
800
760

1,160
1,200

1,490
1,260
2,300
2,010
2,860
4,220
4,180
3,330
2,990
5,240
8,090
10,970
14,!40
16,010
17,590

8,220
9,370
8,170
15,380
15,830
16,340

8,720
5,680
16,910
15,100
16,970
12,870

16,860
12,740
17,390
22,900
23,870
24,870
24,310
17,410
14,330
15,790
19,130
23,940
29,530
30,690
27,240

20.790
18,830
19,840
15,360
14,560
10,070

19,330
12,120
23,940
12,460
14,200
9,660

11,140
11,370
17,630
13,890
10,460
8,550
8,530
6,530
4,810
4,180
3,710
3,260
3,300
3,740
5,060

הבנייה!
2,120
3,400
3,530
2,600
1,420
1,120

קודמת סדרה
גמר

31,670
32,140
32,050
34,160
32,500
28,740

הבנייה התחלת
2,120
4,230
2,150
2,340
1,430
1,080

30,570
22,440
43,800
30,660
33,760
24,810

חדשה2 סדרה
הבנייה גמר
1,500
990
960
890
790
780
560
630
470
420
450
280
270
280
650

30,990
26,360
38,280
39,690
37,980
38,420
37,580
27,900
22,600
25,630
31,380
38,450
47,240
50,720
50,540

1955
1956
1957
1958
1959
1960

1955
1956
1957
1958
1959
1960

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

§1972
§1973
*1974

begunBuildingיההבניהתחלת
196026,9201,42010,67013,2401,59075,72069,2106,510
196141,5801,15017,70020,4402,290113,730107,5506 180
196245,71096017,85024,3202,580126,950120,4706,480

. 196338,4208009,29024,4203,910115,850108,8606,990
196448,38067010,75032,7204,240144,780137,8306,950
196537,88059010,26022,7504,280113,190107,2305,960
196622,5006504,73014,0703,05071,11064,9006,210
196718,9803704,20012,0402,37059,56054,3305,230
196824,2604403,40014,7405,68080,34074,3406,000
196936,9403803,94022,32010,300124,010117,9206,090
197046,5303903,79029,43012,920157,270149,8207,450
197151,6002103,01032,30016,080178,820170,0708,750

§197266,0706305,76037,80021,880226,640217,0409,600
§197355,4707206,16029,05019,540191,870182,4609,410
*197454,2106706,29029,37017,880183,110175,2707,840

/' Seenote > to TableXVI1.
2 See note 3 to Table XV1/1.

ט"ז/1. ללוח 1 הערה ראה 1

ט"ז/1. ללוח 3 הערה ראה 2
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ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח  ט"ז/3. לוח
מ*ר *ל6י

ומחוז יוזם

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

הכל Residentialלמגורים'Totalסך הגל1 Totalסך

§ 1972§1973.1974§ 1972§1973.1974§1972§ 1973.1974

כולל 6,0156,4906,3004,6704,9454,8007,265סך 8,5806,770

642694596513514430693ירושליפ י 1,170553

8729879626397386541,038הצפון 1,1381,058

7579508615667165851,026חיפה 1,058818

1,3531,5261,5581,0611,1501,2521,899המרכז 2,1981,725

אביב 1,6771,4881,4321,3531,2301,2331,680תל 2,0581,601

714845891538597646929חירום 9581,015

 ציבורית בנייה
הכל סך

ירושלים

2,005

302

2,070

330

2.160

204

1,620

260

1,635

265

1,770

168

2,505 2,820

282 324

2,675

272

373386357310305276411הצפון 442452

239338295189289228347חיפה 430 349י

266229387219170347377המרכז 553388

אביב 336299345238202292481תל 496532

489488572404404459603הדרום 575682

 פרטית בנייה
הכל סך

ירושלים

4,010

340

4,420

364

4,140

392

3,050

253

3,310

249

3,030

262

4,760 .5,750

411 846

4,095

281

499601605329433378623הצפון 696606

518612566377427357679חיפה 628469

1,0871,2971,1718429809051,522המרכז 1,6451,337

אביב 1,3411,1891,0871,1151,0289411,199תל 1,5621,069

225357319134193187326הדרום י 383333

ושירותים. חדרים תוספת חדשות, דירות כולל י
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Table xvi/3.  Area of building, by initiating sector and distirct

Thousand sq. m.

Building begunהשנה בסוף tבבנייה end of yearUnder construction a

Initiating sector
and district

הכל'Residentialלמגורים' ■ResidentialלמגוריםTotal1סך

§ 1972§1973.1974§ 1972§1973.1974§ 1972§1973.1974

6,3405,3205,10511,87312,6488,331 13,1188,7069,011GRAND TOTAL

5794314012,0112,0101,048 1,967965936Jerusalem

8517478191,2891,340931 1,4369401,105Northern

7857575941,4801,5561,004 1,5131,0451,054Haifa

1,7781,4901,3392,4822,8552,008 3,0222,3482,435Central

1,6401,2011,1923,0213,2132.239 3,3822,2102,169Tel Aviv

7076947601,5901,6741,101 1,7981,1981,312Southern

2,2801,9702,2804,2744,7093,147 5,2243,4823,992Publicbuilding
total

219193221691643498 711426479Jerusalem

370332374593622466 717493591Northern

346290314674683458 737459545Haifa

490327363646794563 795720736Central

365313429695877417 1,064528665Tel Aviv

490515579975. 1,090745 1,200856976Southern

4,0603,3502,8257,5997,9395,184 7,8945,2245,019Private building
total

3602381781,3201,367550 1,256539455Jerusalem

481415447696718465 719447516Northern

439467280806873546 776586509Haifa

1,2881,1639761,8362,0611,445 2,2271,6281,699Central

1,2758887632,3362,3361,822 2,3181,6821,504Tel Aviv

217179181615584356 598342336Southern

1 Includes new dwellings, addition of rooms and services.
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ומחוז יוז0 לפי ושטחן, דירות  ט"ז/4. לוח

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

ומחוז יוזם
מר)Dwellingsדירות (אלפי שטח

Area (thousand sq.m.)
sDwellingדירות

§1972§1973.1974§1972§1973.1974§1972§1973.1974

כולל 47,24050,72050,5404,4024,6954,58366,07055,47054,210סך

5,1305,4504,2404944964165,9204,1804,090ירושליט

6,4807,1606,7205696726148,5307,6808,170הצפון

5,9308,2506,3905376915619,0008,4007,220חיפה

10,28011,17012,9909901,079U9218,23014,90013,340המרכז

אביב 13,20011,67012,0401,3161,1981,18615,94011,76012,080תל

6,2207,0208,1604965596148,4508,5509,310הדרוט

 צינורית בנייה
הכל סך

ירושלים

20,350

2,890

21,380

3,280

13,920

2,080

1,542

247

1,581

255

1,714

161

30,300

2,790

25,930

2,330

29,970

2,850

3,8203,8303,6302802842574,8304,1404,700הצפון

2,5003,9803,0501832862224,8003,8804,340חיפה

2,9402,3004,8402081673406,6004,5104,820המרכז

אביב 3,0502,6503,9202382022914,6504,2405,700תל

5,1505,3406,4003863874436,6306,8307,560הדרום

פרטית בנייה
הגל סך

ירושלים

26,890

2,240

29,340

2,170

26,620

2,160

2,860

247

3,114

241

2,869

255

35,770

3,130

29,540

1,850

24,240

1,240

2,6603,3303,0902893883573,7003,5403,470הצפון

3,4304,2703,3403544053394,2004,5202,880חיפה

7,3408,8708,15078291285211,63010,3908,520המרכז

אביב 10,1509,0208,1201,07899689511,2907,5206,380חל

1,0701,6801,7601101721711,8201,7201,750הדרוט
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Table xvi/4.  Dwellings and area, by initiating sector and distirct

Building begunבסוף Underבבנייה construction at end of year

Initiating sector
and distirct

מיר) (אלפי שסח
Area (thousand sq.m.)דירותsDwelling(מיר (אלפי שטח

Area (thousand sq.m.)

§1972§1973.1974§ 1972§1973♦1974§1972§1973.1974

6,0375,0534,83388,37093,12096,7908,1468,5048,754GRAND TOTAL

56040837911,0709,8009,6501,033945908Jerusalem

7776857529,79010,31011,7608798921,030Northern

75572756911,75011,90012,7309881,0241,032Haifa

1,6871,4271,27021,05024,78025,1301,9452,2932,371Central

1,6071,1661,15321,63021,72021,7602,2432,2112,178Tel Aviv

65164071013,08014,61015,7601,0581,1391,235Southern

2,1791,8802,21841,00045,55051,6003,0823,3813,S85Public building 
total

2061812206,2205,2706,040492418477Jerusalem

3413023516,1906,5007,570453471565Northern

3392823096,2306,1307,420454450537Haifa

4693193607,5009,7109,690549701721Central

3653134285,1606,7508,530417528665Tel Aviv

4594835509,70011,19012,350717813920Southern

3,8583,1732.61547,37047,57045,1905,0645,1234,869Private building
total

3542271594,8504,5303,610541527431Jerusalem

4363834013,6003,8104,190426421465Northern

4164452605,5205,7705,310534574495Haifa

1,2181,10891013,55015,07015,4401,3961,5921,650Central

1,24285372516,47014,97013,2301,8261,6831,513Tel Aviv

1921571603,3803,4203,410341326315Southern
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יוזם לפי וחדרימ ויוזמ, גודל לפי דירות,  ט"ז/5. לוח
Table xvi/5.■ Dwellings, by size and initiating sector, and rooms, by initiating

sector

וחדרים יוזם

בנייה גמר
Building completed

בנייה התחלת
Building begun

Initiating sector

§1972§1973*I 974§1972§1973.1974
and rooms

הכל סך  47,24050,72050,54054,210דירות 55,470 66,070
DWELLINGS 
TOTAL

דירה Sizeגודל of dwelling .

אחד 270280650670חדר 720 6301 room

חדרים 23,3003,7405,0606,290 6,160 5,7602 rooms

חדרים 329,53030,69027,24029,370 29,050 37,8003 rooms
חדרים 412,41013,58014,95015,960 16,640 18,8504 rooms

חדרים 5 +1,7302,4302,6401,920 2,900 3,0305+ rooms

ציבורית 20,35021,38023,92029,970בנייה 25,930 30,300Public buildlng

אהד 4080280370חדר 370 4201 room
חדרים 21,4201,9603,3604,510 3,870 3,7502 rooms

חדרים 315,4101,611015,90018,560 16,540 21,3703 rooms

חדרים 43,3703,0904,1306,530 5,100 4,6204 rooms

חדרים 5 +110140250 50 1405+ rooms

פרטית 26,89029,34026,62024,240בנייה 29,540 55,770Private building

אחד 230200370300חדר 350 2101 room

חדרים 21,8801,7801,7001,780 2,290 2,0102 rooms

חדרים 314,12014,58011,34010,810 12,510 16,4303 rooms

חדרים 49,04010,49010,8209,430 11,540 14,2304 rooms

חדרים 8 +1,6202,2902,3902,8902,8501,9205f rooms

AVERAGE AREA
PER DWELLING
)sq. m.)

Public

Private

89.2 91.1 91.4

74.0 72.5 71.9

107.9 107.4 107.9

ממוצע שטח
(מ'י) לדירה

93.292.690.7

75.8דיבורית ■73.971.7

106.4106.1107.8פרטית

הכל סך  tr*nn162,040175,290173,830226,640191,870183,110ROOMS  TOTAL

הכל סך 154,160166,960166,330217,040182,460175,270Inבדירות dwellings  total

63,19065,38072,54091,26078,44091.250Publicציבורית

90,970101,58093,790125,780104,02084,020Privateפרטית

נוספים! חדרים
הכל סך

7,8808,3307,5009,6009,4107,840Additional rooms1 
total

2,9102,7302,9603,9704,6003,280Publicציבורית

4,9705,6004,5405,6304,8104,560Privateפרטית
. In private building, by Amidar for large families and
by the Jewish Agency in qibbuzim and moshavim.

ילדים מרובות למש0חות סמידר עיי ה8רטית, בבנייה 1
בהתיישבות. השיכון ומשרד היהודית הסוכנות ידי ועל
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ומחוז חדירת שטח לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות  ט"ז/6. לוח

Table xvi/6.  Dwellings in public residenital building, by area of dwelling
and distirct

ומחוז (מר) הדירה בנייהשטח Buildingגמר completedבנייה Buildingהתחלת begun

Ares of dwelling (sq, (.בם
and distirct

§ 1972§1973.1974§1972§1973.1974

total הכל 20,35021,38023,920סך .30,30029,970 25,930 Up to 50 2,7301,560■1,3305002.150עד 1,350
51608601,1602,3702,7602,810 2,340
61706,2805,3304,7506,2704,570 4,580
71909,91013,33013,52017,26019,080 16,090
91 +1,9701,0601,1301,2801,950 1,570

Jerusalem 2,8903,2802,0802,7902,850ירושלים 2,330 Up to 50 19902070150170 70
5160110140150270200 70 6170290650210320470 310
71901,6602,1601,5802,0101,920 1,800
91+740310704090 80

Northern /tBS/T3,8203,8303,6304,8304,700 4,140
Up to 50 7701309001,110130עד 260
516050270410550220 270
61701,1201,0407101,010850 860
71901,7602,2901,4501,9503,000 2,520
91 +120100160210500 230

Haifa ה g י n2,5003,9803,0504,8004,340 3,880
Up to 50 10013090310440עד 210
5160103501203001,050 460
61701,2001,0707901,360820 , . 970
71901,0702,3701,9702,7701,640 1,850
91 +120608060390 390

Central 2,9402,3004,8405,5004,820המרכז 4,510
Up to 50 עד t801033037050 140
5160400120580680300 610
61701,3707001,1401,590390 540
71901,0501,4302,7503,8903,930 3,030
91 +40404070150 _ 190

TeiAviv אביב 3,0502,6503,9204,6505,700תל 4,240
Up to 50 1040230עד 180
51605010310100230 270
6170640490710640730 600
71901,8401,8802,3603,1604,040 2,760
91 +510270540710470 430

Southern 5,1505,3406,4006,6307,560הדרום 6,830
Up to 50 IS)280210760750540 490
5160240270800860810 660
61701,6601,3801,1901,3501,310 1,300
71902,5303,2003,4103,4804,550 4,130
91 +440280240190350 250
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ומחוז ייעוד לפי למגורים, שלא הבנלית שטח  ט"ז/7. לוח
Table xvi/7.  Nonresidential building area, by purpose and district

Thousand sq. m. מ"ר אלפי

District

הבנייה גמר
Building completed

הבנייה התחלת
Building begun

השבה בסוף בבנייה
Under construction at end

of year

§1972§1973.1974§1972§1973.1974§1972§1973.1974

מחוז

GRAND TOAL 4,107 3,942 3,542 1,665 1,945 2,240 1,500 1,545 1,345

Hotels, commercial
£ office buildings

עסקיט הארחה, נתי
ומשרדים

כולל סך

הכל 277243177443357239789903965Totalסך

5733431055524268290271Jerusalemירושליט
313417464119525961Northernהצפון
171622331818373935Haifaחיפה

233320406133538194Centralהמרכז
אביב 1165250156151114265364428Telתל Aviv
3375256331311147076Southernהדרום

ryIndusיהתעשי t

הכל .4615285836796937387449091,064סך Total

2045711047272146173174Jerusalemירושליט
■הצפון 85721549113411292154112Northern
10711277981168877SI92Haifaחיפה
10415897190139184191172259Centralהמרכז

אביב 837781117137152132192263Telחל Aviv
62641037995130106137164Southernהדרום

Public buildings ציבור מבני

ל הב 4595854799186934621,8721,9801,963Totalסך

52974938112855547578584Jerusalemירושלים
799378897160176154136Northernהצפון
578413011410986335360316Haifaחיפה

82889210810379188203190Centralהמרבז
אביב 125תל '12967145190143385446522Tel Aviv
649463819239241239215Southernהדרום

Nonresidential farm
buildings

חקלאי משק מבני

הכל jb148189261200202226137150115Total

53173244Jerusalemירושלים
385059614546383320Northernהצפון
102247282632273116Haifaחיפה

8397978210690425144Centralהמרכז
אביב 111Tel_תל Aviv
171554281755283031Southernהדרום
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Survey of unsold dwellings in private building הפרטית בבנייה מכורות לא דירות סקר
הפרטית1 בבנייה מכורות לא חדשות דירות  ט"ז/8. לוח
Table xvi/8.  New unsold dwellings in private building 1

Stage of construction and size of
dwelling

New sereis2 חדשה2 סידרה
1 X 1974 | 1 X 1973

8 2

g יי

הבל סך
Total

x

11
הכל סך
Total

1 X 1972

JJs 8

.c g

הבל סך
Total

דירה וגודל בנייה שלב

GRAND TOTAL
Dwellings completed  total
Dwellings before completion  total
Size o f dwelling

12 rooms
3 rooms
4+ rooms

Dwellings under construction through
framework total t

12 rooms
3 rooms
4+ rooms

19.3
2.0
10.5

26.0
9.8
10.6

11,652
451

1,585

92
751
742

18.9 12,656 18.4 11,798
1.0 268 0.5 121
12.9 2,133 8.7 1,418

7.8
9.0
15,7

29
873

1,231

4.7
9.2
8.3

22
867
529

42.7 9,616 44.6 10,255 46.1 10,253

37.1
42.3
43.5

285
4,390
4,941

28.0
36.8
46.1

236 21.6
4,519 42.0
5,500 51.9

75
5,014
5,164

כולל סך
הכל גמורותסך דירות

הכל סך גמר לפני דירות
הדירה גידל

חדרים 12
חדרים 3
חדרים 4+

 השלד שלב עד דירות
הכל סך

חדרים 12
חדרים 3
חדרים 4+

1 In 33 towns and urban localities; see introduction. 2 Excl.
dwellings on emissions in schemes for young couples and others
which had been repeated previously in private building.

לא 2 מבוא. ראה עירוניים; ויישובים ערים ב33 1

צעירים לזוגות אמיסיות בתוכניות דירות כילל
פרטית. בבנייה בעבר עליהן שדווח ואתרים

* פרטית 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

1972XXIחדשה2סידרהNew scries2
VIIIX 1973XXII 1974

דירה וגודל בנייה Si?שלב

x 2
a 1r£ S

a ■a

ram

1£ <a Z,.= a
56 2

Stage of construction and size of

SSo 
dwelling

ft1if (A

S ele~ ]3

c£
rv >

na .o
r 3

_£//
כולל 13.95663.712,45371.511,29776.0GRANDסך TOTAL

הכל גמורות0ך 41339.756140.036241.2Dwellingsדירוח completed  total
הכל גמוסך לפני דירות

הדירה גודל
2,44656.62,35759.82,24470.1Dwellings before completion  total

Size of dwelling
חדרים 123225.04348.89383.912 rooms
חדרים 31,44958.21,14647.71,11966.43 rooms
חדרים 4+96555.31,16865.91,03272.94+ rooms

השלד שלב עד דירות
הכל סך

11,09766.29,53576.18,69179.0Dwellings under construction through
framework  total

חדרים 1218236.833263.023780.612 rooms
חדרים 35,13063.04,48868.54,22075.83 rooms
חדרים 4+5,60570.14.71578.74,23482.14+ rooms

2 מבוא. ראה גדולות; ערים 123 12 הערה 2ראה toSee note1 In 10 lirnB tnu/rtK.■ ^**P introduction. 2

התקופה. בסוף 3 ט"ז/8. ללוח
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שנגמרו1 למגורים בבנייגימ לדירה ממוצע בנייה משן  ט"ז/10. לוח

גודל קבוצת
בנ(ר) הבניין (שטח

הכק סך <
Totalציבורית בנייה

בנייבימ
Buildings

שטח
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דיווח
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשיי0)2

Average building
duration2בניינים

Buildings

שטח
הבנייניט

מר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per dwelling

לבניין
Per building

1969

1970..

1971

§19723,9283,80941,02617.315.11,3111,414

הכל סך  §19733,6823,80041,74617.815.41,0161,382

11494495553412.012.57910

15029956912291013.613.79519

30049931912397414.614.245IS

5006993021831,81713.813.9. 2314

7009994753984,13214.013.77968

1,0001,49973089010,32516.616.4309371

1,5001,9993315726,65517.917.5145249

2,0002,4992505587,06219.119.1151338

2,5002,9991223323,75321.921.6: 52139

3,0004,9991093984,05021.0' 21.032112

+5,000261691,53423.623.8644

הכל סך  *19743,3073.S5939,28121.318.21.1041,440

11493904758814.614.516620

15029949410785114.715.09019

3004993611381,15015.515.64920

5006992591551,52916.916.93219

7009993763163,44518.117.58574

1,0001,49971486110.30420.520.2367440

1,5001,9992273924,47521.220.795165

2,0002,4991784014,76221.821.6105237

2,5002,9991463974,49324.124.065175

3,0004,9991164354,52324.524.630118

+5,000463103,16125.224.820153

החדשים הבניינים שטח כל מסך אחוז כ80 מכסים הנתונים בפריים; ביישובים רובם למגורים מהבניניט 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/ 1 0.  Average building duartion per dwelling in completed residential
buildings 1

Public buildingפרטית Privateבנייה building

Size group
(area of building in sq.m.( דירות

Dwelling!

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration2בניינים

Buiidings

שטח
הבניינים
מר) (אלפי
Area ofדירות

Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשימ)2

Aberage building
duration2

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

buildings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

1,4271,26912,84612.811.81969

1,9291,67915,93612.511.81970

2,0391,92218,79714.212.41971

18,31120.418.52,6172,39522,71514.813.31972§

18,73219.518.02,6662,41823,01416.514.51973§_ TOTAL

1599.09.03704537513.313.21149

27012.713.847410364013.913.7150299

24817.919.427410572613.513.3300499

19318.418.62791691,62413.313.5500699

95417.417.53963303,17812.913.0700999

5,01718.118.14215195,30815.215.21,0001,499

3,42519.319.41863233,23016.416.01,5001,999

4,73919.619.8992202,32318.018.02,0002,499

1,79323.924.1701931,96020.119.82,5002,999

1,41522.522.7772862,63520.220.33,0004,999

51923.623.5201251,01523.723.9+5,000

19,65623.020.92,2032,11919,62519.616.8.1974  TOTAL

36214.614.62242722614.514.51149

27716.716.94048857413.814.6150299

29217.317.331211885814.915.3300499

25320.821.02271361,27616.116.3500699

1,13021.021.12912422,31516.716.5700999

5,96122.722.83474214,34317.517.41,0001,499

2,33022.222.41322272,14520.019.61,5001,999

3,24022.022.2731641,52221.220.82,0002,499

2,24024.624.9812222,25323.5 .23.32,5002,999

1,61125.526.8863172,91223.923.83,0004,999

1,96026.727.1261571,20122.823.2+5,000

. End. part of the residential buildings  most in rural localities ; data cover about 80percent of the total area of Dew resi■

dential 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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בבניין קומות מספר לפי מ"ר), (אלפי ושטחס מגוריט בנייני  ט"ז/11. לוח

הגל Totalסך
בבנייןקומות

יוזט
2

בניינים
Buildings

שטת
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

מוחלטים מספרים
בנייהגמר

הכל סך
§ 19723.9283,8091,050185497198802759
§19733,6823,8001,031228392■ 185685637
*19743,3073,559849174454197305474

ציבורית בנייה
§19721,3111,4144276315147776
§19731,0161,3822145817204450
*19741,104'1,4402394139145045

פרטית בנייה
19712,0391,92238083366137592515

§19722,6172,395623122482184725683
§19732,6662,418817170375165641587
*19742,2032,119610133415183455429

בבייה התחלת
הכל סך

§19724,7465,1791,288265569262779722
§19734,0974,3421,288271457206581563
*19743,0703,790612135395164407367

ציבורית בגייה
§19721,4471,9803056839314741
§19731,2671,7502294029257779
*19741,1972,049731637156053

פרטית בנייה
19712,9793,083584119512200794743

§ 19723.2993,199983197530231732681
§ 19732,8302,5921,059231428181504484
*19741,8731,741539119358149347314

םאחוזי

ב ייהגמר

§1972100.0100.026.74.912.75.220.419.9
§1973100.0100.028.06.010.74.918.616.8
*1974100.0100.025.74.913.75.615.313.3

בנייההתחלת
§ 1972100.0100.027.15.112.05.116.413.9
§1973100.0100.031.46.211.24.714.213.0
*1974100.0100.019.93.612.94.313.39.7

טז/10. ללוח 1 הערה ראה 1
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Table xvi/1 1 . Residential buildings 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

גניינים
Buildings

שטת
Area

numbersAbsolute
completedBuilding

TOTAL

8491,1826371,1419334497019725
8521,2305561,0101665101,0321973§
8291,2545471,0391234211,0761974.

Public building
329458421687421161,0791972§
288444381633721771,3601973S
391633336560491471,3041974.

Private building
465649204418321209431971
520724216454512289151972§
564786175377943339071973§
438621211479742749621974♦

Building begun
TOTAL

1972§
1973§
1974.

Public building
1972§
1973§
1974*

Private building
1971
1972§
1973§
1974*

7821,091
7491,060
7481,235

2671,368
3421,381
5331,712

4451,035
515970
407916
215930

1,1961,7876991,361215
9051,3206431,233223
7001,0127221,364234

50278445878996
427611377653128
343531506901178

701993270583118
6941,003241572119
47870926658095
35748121646356

Percentages
Building completed

1972§
1973§
.1974

9.0 2.4 30.0 16.2
13.4 4.5 26.6 15.1
11.8 3.7 29.2 16.5

21.631.0
23.132.3
25.135.2

begunBuilding
25.234.514.726.34.615.1X1972§
22.130.415.728.45.417.3X1973§
22.826.723.536.07.619.7X1974.

/' See note > to Table XVI10.
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ויוזם מחוז לפי מגורים, גבת* מקומית גולמית השקעה  ט"ז/12. לוח
Table xvi/12.  Gross domestic capital formation in residential buildings, by

district and initiating sector
שוטפים כמהירים ל"י, .ILמיליוני million, at current prices

ויוזם 1974'1973§1972§19701971מתוז
District and initiating

sector

כולל 1,7362,3483,5104,5676,365GRANDסך TOTAL

273361498616743Jerusalemירושלים

.184חצפוז 250397566821Northern

236306415617869Haifaחיפה
2954528181,1081,618Centralהמרכז

אביב 5827119581,0871,444Telתל Aviv
166268424573870Southernהדרופ

הכל סך ציבורית 5787671,1551,5822,382Publicבנייה building  total

124158241229305Jerusalemירושלים

79112176218316Northernהצפול

91106142256374Haifaחיפה

81108171260385Centralהמרכז

אביב 7996150241367Telתל Aviv

124187275378635Southernהדרוב

הכל פרטיתסך 1,1581,5812,3552,9853,983Privateבנייה builidng  total

149202257387437Jerusalemירושלים
הצפון
חיפה

104138221348506Northern
145201274361495Haifa

2143446478481,233Centralהמרכז
אביב 50461580S8461,077Telתל Aviv
4281148195235Southernהדרום

Survey of average costs of builders
per sq. m. in private residential building

הבונים של ממוצעת הוצאה על סקר
למגורים הפרטית בבנייה למר

למגורים בבניינים למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה ט"ז/13. לוח
בבניין וקומות מחוז לפי הפרטיתנ, בבנייה שנגמרו

Table xvi/13.  Average costs of builders per sq. m. of finished residential
buildings in private building l, by district and storeys

IL. לי
District and storeys in building 1973 1972 1971 1970 בבניין וקומות מחוז

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Buildings of 1 storey
24 storeys
5+ storeys

605 S04 437 370

469534648887
351381453591

374437510613
323394478554
371434487575
361479561643

422480524660
365436506600
374433498608

הכל סך
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

קומה 1 בני בנינים
קומות 24
קומות 5 +

. 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 מים, צינורות הנחת והרחבתן, דרכים סלילת  ט"ז/14. לוח

fable xvi/14.  Construction and widening of roads, installation of water and
drainage pipes and canalization

דרכיםהרחבתדרכיםסלילת
Construction of roadsWidening of roadsצינורות

צינורות
(ק*נ0 מים
Waterpipes

ותיעול ביוב
(קמ)

Drainage
pipes and (קמ) אורך

שטח
מר) (קמ)(אלפי אורך

שטח
מר) (אלפי

LengthAreaLengthArea(km.)
(kn')(thousand(km.)(thousand

......... ........

(km.) sq.m)sq.m.)

Completionגמר1 1

קודמת Formerסדרה series
1956240.51,629.1157.71956
1957246.11,475.1194.41957
1958457.51,098.2163.01958
1959384.21,118.8214.81959
1960405.0646.5214.91960
1961484.233.2729.7166.91961
1962423.430.3742.0195.71962
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסדרה series
1963407.6108.8793.01963
1964527.997.3690.1188.81964
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
1972215.6,265.9166.4946.7712.7§177.41972

§ 1973231.61,388.7116.9785.1687.5203.21973.
*1974206.11,230.9108.3713.77S8.5171.41974§

Beginninהתחלה j

1956231.41,825.7153.51956
1957459.11,551.8289.51957
1958492.51,193.7167.91953
1959397.6919.5220.61959
1960501.4843.8220.71960
1961482.648.3950.9263.21961
1962495.9159.3764.9255.51962
1963562.079.3904.4250.41963
1964555.3127.8782.1256.11964
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1966324.61,738.3183.61,044.5672.2163.71966
1967259.51,693.1317.01,660.5584.4137.51967
1968268.91,992.8228.81,328.4616.7170.41968
1969302.31,747.3197.11,083.9802.0162.61969
1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
1971302.21,974.4173.91,173.7600.5206.51971
1972253.51,906.7230.71,326.6806.7§213.41972

§1973281.81,843.8156.51,072.1787.3225.81973.
*1974222.81,313.2120.5693.2694.8175.01974§

מים צינורות והנחת דרכים סלילת גמר נתוני 1and water pipeconstruction1 Data on completion of road
בסדרה כוללים ביצועאינם שלקודמת oflayingחלקי did in the former series not include partly completion
קטן סיום (כגון הכלוליםעגודות צינור) או דרך !a road segment or a watersome works, e.g., completion of

החדשה. בסדרה
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ורוחב מבנה סוג, מחוז, לפי דרכים, סלילת  ט"ז/15. לוח
Table xvi/15.  Construction of roads, by district, type, structure and width

completed סלילה סלילהRoadsגמר begunRoadsהתחלת

19711972§1973197419711972§19731974

Length(km(ק"מ)אורך .)

הכל 247.2215.6231.6206.1302.2253.5281.8222.8TOTALסך

Districtמחוז
46.729.354.829.663.247.537.942.1Jerusalemירושלים
59.341.828.645.358.928.830.718.0Notrhernהצפון
13.921.323.918.328.723.935.113.9Haifaחיפה
25.645.263.138.428.558.796.540.4Centralהמרכז

אביב 35.336.636.321.533.040.747.614.3Telתל Aviv
66.441.424.953.089.953.934.094.1Southernהדרום

Typeסוג
51.17.733.29.121.944.680.718.6Mainראשי
4.115.014.340.945.621.617.534.5Regionalאזורי
30.119.937.311.839.822.244.818.8Localמקומי
58.950.125.519.647.056.127.618.5Accessגישה
103.0122.9121.3124.7147.9109.0111.2132.4Innerפנימי

Structureמבנה
32.817.414.64.619.027.08.44.4Earthעפר

6.80.96.80.9Baseתשתית
נושאת 34.014.424.83.219.113.823.511.8Bearingשכבה course
עליון 173.6182.9192.2198.3257.3211.8249.9206.6Sealingציפוי coat

(מטרים) Widthרוחב (meters)

2.9 35.519.223.340.551.715.229.554.8Upעד to 2.9
34.944.251.850.214.458.630.140.66.834.9
55.929.338.126.814.911.840.415.212.855.9
66.959.344.047.546.371.249.647.546.666.9
79.962.238.850.765.046.279.4117.682.979.9

ומעלה 1016.723.733.125.062.738.831.418.910 and over

.qמ"ר)(אלפישטח m. )sands( thouArea

הכל ,1,440.61,265.91,388.71,230.9Jסך 974.41,906.71,843.81,313.2TOTAL

Districtמחוז
272.2153.7354.0203.5473.6349.8206.0264.8Jerusalemירושלים
297.9189.6154.2278.9301.4139.6182.485.2Northernהצפון
99.1102.296.389.0269.8121.7216.680.3Haifaחיפה

167.0271.6424.3247.9186.4386.7787.6286.1Centralהמרכז
אביב 246.7248.7234.9130.4227.0312.1251.792.2Telתל Aviv
357.7300.1125.0281.2516.2596.8199.5504.6Southernהדרום

Structureמבנה
184.3159.780.323.1175.0231.048.121.8Earthעפר

31.12.930.02.9Baseתשתית
נושאת 256.684.4163.222.2193.995.5138.6102.1Bearingשכבה course
עליון 968.61,018.91,145.21,185.61,575.51,577.31,657.11,189.3Sealingציפוי coat
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ומבנה סוג מחוז, לפי דרכים, הרחבת ט"ז/16. לוח
Table xvi/16.  Widening of roads, by district, type and structure

completed סלילה סלילהRoadsגמר Roadsהתחלת begun

19711972§1973197419711972§19731974

Length(ק'מ)אורך (km.)

הכל STOTAL.156.9166.4116.9108.3173.9230.7156.5120סך

Districtמחוז

24.45.06.55.214.69.011.07.8Jerusalemירושלים
10.112.441.720.921.646.474.513.5Northernהצפון
8.72.919.715.65.08.821.45.9Haifaחיפה

15.815.521.47.616.819.825.430.5Centralהמרכז
אביב 12.310.77.512.613.416.813.35.7Telתל Aviv
85.6119.920.146.4102.5129.910.957.1Southernהדרום

Typeטוג
81.658.824.231.090.169.342.247.1Mainראשי
29.568.039.224.624.175.042.427.5Regionalאזורי
6.43.514.412.615.39.221.87.1Localמקומי

9.28.13.712.436.60.29.1Accessגישה
30.228.039.136.432.040.649.929.7Innerפנימי

Structureמבנה

נושאת 56.94.07.64.145.011.58.74.4Bearingשכבה course
עליון 100.0162.4109.3104.2128.9219.2147.8116.1Sealingציפוי coat

Area (thousand s q. (.בם מ"ר) (אלפי שטח

הכל 947.6946.7785.1713.71,173סך 71,326.61,072.1693.2TOTAL

Districtמחוז

112.038.768.321.5134.357.176.250.9Jerusalemירושלים
הצפון 62.591.3270.7105.7137.6297.3511.936.0Notrhern
44,315.8137.9116.825.438.7168.431.6Haifaחיפה

104.074.3124.549.3103.6102.9164.6198.5Centralהמרכז
אביב 78.652.944.281.386.988.475.129.1Telחל Aviv
546.2673.7139.5339.1685.9742.275.9347.1Southernהדרום

Structureמבנה

נושאת 320.223.872.018.2363.953.848.624.5Bearingשכבה course
עליון 637.4922.9713.1695.5809.81,272.81,023.5668.7Sealingגיפוי coat
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וקוטר מחוז לפי מיט, צינורות הנחת  ט"ז/17. לוח
Table xvi/17.  Installation of water pipes, by district and diameter

.Kmק'מ

הנחההנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

19711972§1973197419711972§19731974

הכל 490.3712.7687.5788.5600.5806.7787.3694.8TOTALסך

Districtמחוז

59.7103.686.1166.892.3101.275.1134.0Jerusalemירושליט
95.5131.8126.5151.4101.4115.3161.7141.0Northernהצפון
63.666.346.452.577.355.648.158.9Haifaחיפה
84.8140.2139.7138.384.5162.2144.5120.9Centralהמרנז

אביב 46.045.657.632.343.744.055.933.7Telתל Aviv
140.7225.2231.2247.2201.3328.4302.0206.3Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

2 68.3114.6120.6167.3122.9171.183.0117.3Uptoעד 2

37230.6304.4283.4311.1269.0332.0313.0278.937
810114.2192.4194.8180.0129.2208.9219.2172.9810
11 +77.2101.388.7130.179.494.7172.1125.711 +

וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת  ט"ז/18. לוח

Table xvi/18.  Installation of drainage pipes, by district and diameter

.Kmק'מ

הנחההתחלוהנחהגמר j

stallation completedInInstallation begun

1971§ 1972§197319741971§ 1972§19731974

הכל 177.4סך 148.4203.2171.4206.5213.4225.8175.0TOTAL

Districtמחוז

34.2ירושלים 30.229.045.042.735.529.227.0Jerusalem

11.9הצ8ו7 14.319.]6.429.911.718.227.5Notrhern
ן < ■

21.1חיפה 10.629.511.919.321.028.428.0Haifa
49.1המרכז 30.459.634.839.467.558.845.5Central

אביב 41.7חל 30.943.451.740.252.558.932.7Tel Aviv
19.4הדרום 32.022.621.635.025.232.314.3Southern

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

2.4עך4 3.05.83.01.68.36.23.9Upto 4

662.5 48.957.145.162.865.667.855.76

8 1270.8 66.889.179.183.278.797.080.9812

14 2528.7 19.637.328.935.840.437.125.51425
2610013.0 10.113.915.323.120.417.79.026100
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בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/19. לוח

Table xvi/19.  Employment, wages and labour expenses in construction

Monthly averages חודשיים ממוצעים

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

מדדיס
968 = 100.0

Indices

יחידה
Unit19721973♦197419721973.1974

 שכיר משרות
הכל סך

'00081.7 80.680.6148.7 146.8146.8EMPLOYEES POSTS 
TOTAL

17.1חודשיים 14.319.5189.9 159.2216.5Monthly

64.6■יומיים 66.361.1141.3 145.0133.7Daily

של למעשה עבודה ימי
יומיים שכירים

1,164 1,2311,076137.3 145.0126.9Actual mandays worked
of daily employees

לחודש עבודה שכר
סךהכל

ל''י מיליוני
IL. million

78.3 64.4104.5261.8 215.1350.0MONTHLY
SALARIES  TOTAL

לשכיר Xממוצע XX178.5 147.2234.2Average per employee

לשכיר לחודש ממוצע
חודשי

IL. 1,403לי 1,2261,725144.8 126.5178.0Monthly average per
monthly employee

יומי לשכיר ליום m47.8ממוצע 38.065.9195.7 155.6270.0Daily average per daily
employee

עבודה הוצאות
הכל סך  לחודש

ל"י מיליוני
IL. million

104.6 84.7136.4273.8 221.7357.3MONTHLY LABOUR
EXPENSES  TOTAL

לשכיר Xממוצע XX186.7 151.1241,2Average per employee

לשכיר לחודש ממוצט
חודשי

IL. 1,764לי 1,5392,153151.8 132.5185.2Monthly average per
monthly employee

יומי לשניר ליום m65.3ממוצע 50.887.9203.0 158.0273.4Daily average per daily
employee
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ושירותים מסחר "ז. י 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 הברי שהם עובדים מניות, בחברת

קימץ. 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 במו

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'י'זז (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 שנת 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, שגת 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,

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר
תוצאותיו אשר ,1972/73 המסחר סקר
המסחר עסקי כל את מקיף זה, בפרק מובאות
הקמ (העסקים בישראל והקמעוניים הסיטוניים
מועסקים, 41 המעסיקים הקטנים, עוניים
המוע ומספר העסקים מספר לגבי רק נחקרו

סקים).

והםכריפ 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 נבללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק
במ .העוסקים עסקים הם קמעונייס עסקיים
זכן ביתית או אישית לצריבה מוצרים כירת
אינו אם אף לציבור, המוכר מסחרי .עסק כל
מכונות (כגון: וביתית אישית לצריבה מוכר

ובד'). עבודה כלי משרדיות,
העסקים רוב לגבי מתייחסת, הסקר תקופת
שנתית לתקופה או התקציב לשנת הנחקרים,
כוללת זו תקופה אם בעסק, הנהוגה אחרת

התקציב. משנת חודשים שישה לפחות
וכד')' משרד (חנות' כיחידה מוגדר העסק
פעי מתנהלת בה בלבד, אחד במקום הנמצאת
סיטוניות פירמות של מחלקות מסחרית. לות
נחשבו וקמעוניות סיטוניות פירמות של וסניפים
של מחלקות בסקר. נפרדות חקירה ליחידות
הוגדרו לא כלבו) (בחנויות קמעוניים עסקים
היתד. אם גם בסקר, נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן

ובני בעלים שכירים, כוללים מועסקים
במשרה שכר, ללא בעסק העובדים משפחה

חלקית. או מלאה

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

הסיטוני2 במסחר המכירות ערן מדד
ומקורות והסגרים הגדרות

סיטוניים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
לעיל. ההגדרה לפי שכירים המעסיקים
לעיל. הגדרה ראה המכירות: ערך

קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
הםידרה תושבה סיטוניים' מחירים מדד בהיעדר
מחירים במדד ניכוי ע"י קבועים במחירים
הקיימים שונים מחירים מדדי מתיק שהורכב
במחירים השינויים את מייצגים אשר בלשכה'

השונות. הסחורות של הסיטוניים

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,

המאורגן הקמעוני המסחר
והםגרים הנדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה

מסח לפירמות השייכות ''שרשרת'' חנויות א.
יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות ריות
והמוכרות, שונים במקומות נפרדות, חנויות
(כגון: סחורות של אחיד סוג כלל, בדרך

וכוי). גז דלק, הנעלה, הלבשה' מזון,
ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
הקו של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
ובאר בע"מ" העובדת החקלאית אופרציה

ותנועתיים. אזוריים קניות גוני

כולל העסק, בבעלות המלאי ערך מלאי.
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי גם
וערך וכר) ערובה במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת 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 וכר'

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

וכוי. 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.

י. העסק על העיקרית לבעלות בהתאם

1972/73 סקר עריכת שיטת
ששי חוזר, מדגם חקירת על התבסס הסקר

.1971/72 לסקר מש
המעסיקות סיטוניות, פירמות של המדגם
מועס 5 המעסיקות קמעוניות ופירמות שכירים
של המעבידים כרטסת מתוך הוצא ויותר, קים
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

עמ' .1966 ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד בפירסומי ראה סקטורים לפי הסיווג מקורות על פרטים 1

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה מ"ו,
.1975 ,5 מס' מוסף",  לישראל הסטטסטי "הירחון ראה  המדדים חישוב שיטת וכן מפורטות הגדדות 2
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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 קד,

1969 המכולת חנויות סקר
בשנתון פורסמו הסקר של עיקריות תוצאות
,460 עמי ,1970  21 מסי לישראל סטטיסטי

ושירותים. מסחר  ט"ו פרק

הארחה שירותי

והסגרים הגדרות
בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
בתי פנסיונים, מלון' (בתי ההארחה שירותי
נוער, לאכסניות פרט וכד' נופש כפרי מרגוע,
קמ חניוני  Hospices  נוצריות אכסניות
קלי למרכזי שהפכו הארחה בתי לא ואף פינג
מומלצים הם ההארחה בתי כמחצית טה).

לתיירים.
בפר מופיעים והסברים מפ1רטים נתונים
בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים סומים
ולשירותי לתיירות הסטטיסטי וברבעון המבוא)

הארחה.

מיטה לפחות בהם שיש חדרים חדרים:
שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת אחת
אכ לשם פרטיים מבתים ההארחה בית ידי על
משרד, חדרי צוות, חדרי כולל: לא אורחים. סנת
הנתונים וכיו"ב. מחסנים אולמות, אוכל, חדרי
ההארחה בית אם (אף בדצמבר ל31 מתייחסים

עונתית). סגור

ההארחה בבתי הקבועות המיטות מיטות;
ההארחה בית ידי על השכורות המיטות וכן
בחודש). שבועיים במשך (לפחות פרטיים מבתים

מיטות. כשתי נחשבת כפולה מיטה
בכל המיטות מספר והן אפשריות לינות
כל שבהם הימים 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 /7/r/j7 ג.
נפרדות במחלקות סחורות של שונים
בית לכלי לרהיטים, להנעלה, (להלבשה,
כל עבור נפרדים חשבונות ומנהלות וכדי)
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 נזדד
בירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים
(מוספים). 4 מס' ,1968 לישראל, הסטטיסטי

מקורות
סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
חודש מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
והםכריפ תררות

לשלב מתייחסים המקומי, הייצור נתתי
היבוא ולגבי מהמפעל, הסחורות יציאת של

מהמכס. המטען שחרור של לשלב
עולים של היבוא את גם כוללים הנתונים
הקניות את כוללים ואינם חוזרים, ותושבים
ממם  חלקית או מלא  (הפטורות שלהם
נוסעים מכוניות מלבד הארץ, מתוצרת קנייה)
חשמליים מקררים טלוויזיה' מקלטי חדשות,

כביסה. ומכונות
לשוק סחורות לאספקת מתייחסים הנתונים
לצרכנים, למכירתן זלא ומיבוא) מקומי (8ייצור
שינויים עקב מהאספקה שונה להיות היכולה

הסוחרים. אצל הנמצא הסחורות במלאי

את גם כוללים הנתונים נוסעים. מכוניות
וממס ממכם תלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנילה.

יולי עד חשמליים. ומקררים טלוויזיה מקלטי
המכי את במלואן כוללים הנתונים אין ,1969
החל קנייה! ממס חלקית, או מלא הפטורות, רות
הפטו המכירות את גם כוללים 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 כ150 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 כ50
מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
על המתבססות זקיפות עבורם נערכות ההארחה'

ההארחה. בתי משאר שהתקבל הדיווח

1970 דרן מורי מפקדי
בש פורסמו המפקד של עיקריות תוצאות
.463 עמ' ,1970 21 מס' לישראל סטטיסטי נתון

אלקטרוניים מחשבים
והסברימנ הגדרות

מפעלים מוסדות' כוללת הסקר אוכלזסיית
מחשב. בהם שפעל עיםקיות 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(11131018:)031
בתוך המותקנים מחשבים נכללים לא כן' כמו
ייצור לביקורת המשמשים ומחשבים מערבות'

וכיו"ב.
מו מספר הוא הישירים המועסקים מספר
ישיר באופן קשורה עבודתם שעיקר עסקים,

"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 ומיטות: של התפוסה אחוז
הנידו נשגה 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 8זות

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) מקופד, העובדים בין לחלוקה הועברו

וכיו"ב.
שכו ובחדרים במלון ברוטו פדיון פדיון:
אחרים משירותים ופדיון פרטיים, בבתים רים
לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות שאינם
ממש מארוחות, שבוטלו, להזמנות מפיקדונות
וימי מכינוסים ממועדונילילד,' מבדים, קאות,

וכדו'. מבריכות עיון'
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן סעד היטלי העובדים), בין ישירה לחלוקה
ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדו'). דיור

מוסף"  לישראל הסטטיסטי ב"ירווון פורסמו 1974 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 1
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מס כוללים לא והתחזוקה השכירות דמי
כלולים לא בן כמו ,קנייה. ומס מכס שירותים,
מפיתוח מחשבים עבור ותחזוקה שכירות דמי

עצמי.
הקלנדריות העבודה שעות עבודה: שטות
במקומרת 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

אחת:
לחודש $ 1,999 עד "זעירים"

לחודש $ 2,0006,999 "קטנים"
לחודש 7,00017,999$ "בינוניים"
לחודש ועתר $ 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 עריכת שיטת
שמותקן המפעלים רשימת הסקר. מסגרת
בשנה שנערך מהסקר נתקבלה מחשב בהם
מחשבים, המשווקות מהחברות הקודמת,
המסחר משרד של ומיכון ציוד ליבוא מרשיונות

בעיתונות. ומהודעות והתעשייה

החקירה שיטת
שנשלחו שאלוגים מתוך נתקבלו הנתונים
במסגרת הנכללים המפעלים כל אל בדואר

הסקר.

בעיתונות מודעות
הגדרוונ

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
מרוהטים", "חדרים למכירה", "דירות (כגון:

וכדו'). "מכוניות"

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 חלקית)
זמנית שנעדרו עובדים וכן לספטמבר), ייחסים
חופשה מילואים, שירות מחלה, בגלל מהעבודה
המועסקים נכללים: לא וכוי. 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. מתקר
נקבניות, גם נכללו לא בכלל, ועד ,1972 עד
עובדי מתאמים, קונבנציונלי, ציוד מפעילי
מיבהל ועובדי פקידים עזר, ציוד ומפעילי בקרה
פקיד (כגון: המחשב ליחידות הקשורים אחרים
נכללים ב1973 החל המחשב). ספרן עיתוי'

הסקר. באוכלוםית אלד, עובדים גם

עבודה שכר הוא בדצמבר עבודה שכר
(לפי למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת
התשלום בגיליונות המופיעים לעיל), הגדרתם
(יוקר, תוספות יסוד, משכורת כגון: בדצמבר,

וכד'. נוספות שעות משמרות), משפחה,
כגון: נוספות עבודה הוצאות נכללו לא
ופי פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
דמי רכב, בהחזקת השתתפות מקביל, 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 שאלין הסקטור קביעת סקםור.
עליו. העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה המפעל

ותח שכירות דמי ותחזוקה. שכירות ד!מי
רא למשמרת דצמבר, לתודש בדולרים, זוקה
תש גם כוללים השכירות דמי בלבד. שונה
למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד עבור לומים
המפעל בבעלות הוא המחשב בהם כיחידות
הנוסחה: לפי והתחזוקה השכירות דמי נזקפו

קנייה מדמי 2070
12

תחזוקה דמי
לדצמבר
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מקוריו?
המת חודשי דיווח על מתבססים הנתונים
בישראל". המפרסמים מ"איגוד בלשכה קבל

הטדריפ חישוג שיטו?
(השינוי שחלו התנודות את משקף המדד
בעיתונות המודעות פירסום ברמת באחוזים)
ההש הבסיס הבסיס. בתקופת הרמה לעומת
מודעות שטח כל מך הוא המדד לחישוב וואתי

.1969 בשנת הלוח מודעות ומספר המסגרת

מוסכים
הופיעו רכב כלי לתיקון מוסכים על נתונים
,1971  22 מס' לישראל/ הסטטיסטי בשנתון

.465 עמ' ושירותים' מסחר  ט"ז פרק

1967/68 ציבור (יחסי הפרסום ענף מפקד
בש פורסמו המפקד של עיקריות תוצאו11
עמ' '1970  21 מם' לישראל סטטיסטי' נתון

.465464

לשנת הנתונים בעברית. יומית עיתונות
הבאים: היומיים העיתונים ל13 מתייחסים 1973
חדשות הצופה, המודיע, הארץ' דבר' אמר.
המשמר' על יוםיום' אחרונות' ידיעות הספורט,
בלולים 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 ל12 מתייחסים 1974
פוסט, ג'רוזלם אלאנבא' אויקלט' הבאים:
ישראלסקי ישראל, חדשות נואסטרא' ויאצה
לעצט,ע דישראל, לוז לה ד'ישראל' ז'ורנל פאר,
סטרגה. ונשה קודם אל קוריער' נוביני נייעס'
מסגרת למודעות מתייחס המודעות שטח
מספר לפי דהיינו באינץ/טור, נמדד והוא בלבד,

עתון. של טור בכל האינצ'ים

אלה מודעות המסגרת. מודעות סיווג
י. המודעה 1ושא לפי בקבוצות, מסווגות

פרסומים

(1970) תיירות
(1969/70) המסחר סקר

(1971) תיירות
(1970/71) המסחר סקר

(1972) תיירות
(1971/72) המסחר סקר

(1973) תיירות
(1972) חופשות סקר

(1972/73) המסחר סקר
(1974) תיירות

(355)
(367)
(386)
(399)
(428)

(438)
(464)

(470)
(481)
(501)

טגגיים 6רסומיפ
ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)
ברכים) 3)

מיוחדיפ סרסומימ
האישיים והשירותינ! המסחר של ארצי סקר (164)

(1962)
התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר (198)

(1963/64) המקומית
(1963/64) הסיטוני המסחר סקר (211)

(1966) המסחריות המכבסות מפקד (229)
(1966) בישראל התיירות (237)
(1965/66) המסחר סקר (238)

(1967) בישראל התיירות (254)
(1966/67) המסחר סקר (275)
(1968) בישראל התיירות (291)

(1967/68) ומשקה אוכל שירותי מפקד (298)
(1967/68) המסחר סקר (299)
(1969) בישראל התיירות (319)

(1969) המכולת חנויות סקר (331)
(1968/69) המסחר סקר (341)

הלשכה (מוספים), 4 מס' ,1971 לישראל, הסטטיסטי בירחון פורסמו ד,מםגרת מודעות סיווג על הסברים
לסטטיסטיקה. המרכזית
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Wholesale trade הסיטוני המסחר

סחורות קבוצות לפי הסיטוני, במסחר המכירות ערן מדד  >"ז/1. לוח
Table xvii/1 . Index of sales value in wholesale trade, by commodity group

אחוז1968
שינוי

סחורות I*.קבוצת
CI 3? 2

19701971197219731974
'A

changeCommodity group
* OT "1973 f~1974ום

המכירות הבסיסערך  Indices:מדדים  base:
valueSalesחודשי =ממוצע 100.0monthly average 1968

שוטפים Currentבמחירים prices
הכל1 .445,860100.0129.0161.6197.2249.4385סך 5S4.6TOTAU
וטבק משקאות ,145,08332.5120.6164.8197.2236.2277.817.6Foodנ!1רן, beverages and

קונפקציה 21,1494.7119.9135.9165.7193.3282.746.2טקסטיל,
tobacco

Textiles, finished clothing
andוהנעלה footwear

מכשירים ,20,3494.6152.6169.5207.1262.7400.252.3Furnitureרהיטים, electrical
בית וכלי appliancesחשמליים and house

חקלאיים גלם 211.7365.872.8§70,98915.9126.4143.3171,4תומרי
hold equipment

Agricultural raw
materials

מתכות ,105,31023.6127.7156.5196.7270.6552.2104.1Mineralsמינרלים, metals and
chemicalsוכימיקלים

בניין וחומרי 20,1374.5145.4172.6231.4317.4480.451.4Woodעץ and building
materials

ובלי ציוד ,34,4187.7133.0176.1221.7295.7409.838.6Machineryמכוניות, equipment
andרכב vehicles

אריזה כלי מתכת, 9.2922.1165.5191.5171.8220.3337.653.2Metalחפצי articles, packing
חשמליים andוחוטרים electrical materials

בסחורות סיטוני 18,7624.2152.6187.6232.7284.4326.914.9Wholesaleג&חר trade in
commoditiesל.נ.מ.א. n.e.s.

קבועיםבמחירינ 1At constant prices
הכל1 445,860100.0119.2131.6143.9150.9145.43.6TOTAL1סך

וטבק משקאות ,145,08332.5112.5135.6153.8156.8122.621.8Foodמזין, beverages and

קונפקציה 21,1494.7107.3113.9132.2131.8150.113.9טקסטיל,
tabacco

Textiles ,finished clothing
andוהנעלה footwear

מכשירים 20,3494.6139.9144.5158.9166.7178.87.3Furnitureרהיטים, electrical
בית ובלי appliancesחשמליים and house

חקלאיים גלם 70,98915.9116.6116.2124.1126.4135.47.1חומרי
hold equipment

Agricultural raw
materials

מתכות ,105,31023.6121.2126.2129.7146.8149.21.6Mineralsמינרלים, metals and
chemicalsוכימיקלים

בניין וחומרי 20,1374.5123.0135.6167.4171.6160.46.6Woodעץ and building

ובלי ציוד 34,4187.7122.5142.5163.5188.8184.52.3מכוניות,
materials

Machinery, equipment
andרכב vehicles

אריזה כלי מתכת, 9,2922.1127.7128.7121.2127.8131.63.0Metalחפצי articles, packing
חשמליים andוחומרים electrical materials

בסחורות סיטוני 18,7624.2144.1155.3170.1173.2113.634.4Wholesaleמסתר trade in
commoditiesל.נ.מ.א. n.e.s.

1 Incl. commodities which cannot be classiifed in groups.

463 ושירותים מסחר

קבוצות. לפי לפרטן אפשר שאי סחורות כולל 1



ענף לפי הסיטוני, במסחר ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקי0,  י"ז/2. לוח

DVDS(ל"י (מיליוני מכירות
Establishmentsmilli on)Sales (IL

עמילותמזה: דמי תמורת
Commisionמועסקיםעסקיםסמל sales
CodeהמעסיקיםענףEmployedבבעלות No.הכל שכיריםסך

Thereof'
personsהכל tzהעסקסך a

Total
establish

TotalOn own
accountהכל ///סך

mentsTotal
with

employeesE

ם שכיריםהמעסיקעסקי 0'

1965/66X2,4645,009.2 18,4962,974.22,035.092.5
1966/77X2,6085,349.7 19.9763,029.12,320.6106.3
1967/68X2,5245,947.2 19,9722,951.02,996.2102.2

העסקים בל
1963/643,5972,5094,396.0 21,1692,354.62,041.497.1
1968/693,5032,6038,431.3 25,4964,515.23,916.2148.4
1969/703,5472,8099,953.2 28,2705,178.84,774.4201.3
1970/713,6162,98611,681.9 29,6165,815.35,866.7258.8
1971/723,9953,02314,693.4 31,8386,984.17,709.3295.0

הכל50 סך  1972/734,1553,05718,206.7 32,5569,257.88,948.8467.2

מעורבות500 בסחורות סיטוני 56562,255.3מסחר 1,433417.01,838.434.8

חקלאיים501 גלם 8852619.9חומרי 604388.3231.63.3

וכימיקלים502 מתכות 4603523,660.3מינרלים, 4,2992,037.51,622.944.6

כימיקלים5023 2631912,573.4מזה: 3,3261,685.9887.521.6

בניין503 וחומרי 2872151,688.8עץ 1,479888.7800.117.4

וכו'5031 לבידים עץ, 13480797.6מזה: 619536.4261.26.8

רכב504 וכלי ציוד 4884341,919.2מכונות, 5,0051,159.3759.950.0

לתעשייה5041 וציוד מכונות 159141461.4מזה: 870125.5335.823.5

לציוד5047 למכונות, חילוף 173137385.9חלקי 1,243304.681.44.7

רבב ולכלי
וחומרים505 אריזה כלי מתכת, 221185332.7חפצי 1,150184.3148.48.4

חשמליים
חשמליים506 מכשירים 312240970.3רהיטים, 2,912728.8241.421.5

בית וכלי
חשמליים5062 מנשירים 155137777.6מזה: 2,129552.8224.820.1

קונפקציה507 הלבשה, טקסטיל,
.והנעלה

6433551,158.9 2,823916.5242.59.6

5071
מזח:

334190819.3טקסטיל 1,658741.977.32.9

214142232.2הלבשה5072 93291.6140.55.6

וטבק508 משקאות 1,1318254,883.9מזון, 9,8742,078.22,805.8249.0

5081
5082

מזה:
וירקות פירות
מכולת צרכי

302
429

284
231

1,746.7 3,422
1,043.5 2,392

491.6
661.4

1,255.1
382.1

110.4
10.7

ל.נ.מ.א.509 בסחורות סיטוני 469343717.3מסחר 2,977459.4257.928.7
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Table xvli/2.  Establishments, employed persons, sales, purchases and
inventory in wholesale trade, by branch

I
העסק בבעלות מלאי

8
SCm

o

קניות
Purchases

Inventory owned by
establishment

o

*
o

א

n .o1!
* eg

?I

a
cd

O

*.
o

n o
fF
tz v
n a

1
o

si
£> e
מחזוריות??/

Branch

Ss" nc.sSהמלאי

Ifa
e

t* Us|a
n
otTurnover

of inventory
ft
*

.yI
11
B>

S13

Establishment with employees
1965/66
1966/67
1967/68

1963/64
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73  TOTAL

Wholesale trade in mixed commodities
Agircultural raw materials
Minerals, metals and chemicals
Thereof: chemicals

Wood and construction materials
Wood,, plywood, etc.
Machines, eQuipment and vehicles

Thereof: machines and equipment for industry
spare parts for machinery ,equipment and
vehicles

Metal products, packing and electircal
mateirals

Furniture, electrical appliances and household
utensils

Thereof: electrical appliances
Textiles, clothing, madeup textiles and
footwear

Thereof:
Textiles
Oothing

Food, beverages and tobacco
Thereof:
Fruit and vegetables
Groceires

Wholesale trade in commodities n.e.s.

9.9
12.7
10.6

2,523.1
2,680.4
2,561.010.0

224.9
259.1
274.7

13.2
11.7
10.7

!hment s:ta b 1i !A 1 1e !

10.3
9.6
9.8
9.1
10.0

2,133.7
3,776.9
4,397.6
4,893.6
5,792.0
7,559.2

8.8
8.2
8.0
7.9
8.9

219.6
410.3
483.8
568.5
686.2
876.5

10.7
I 1.0
10.7
10.2
10.2
10.6

25.53S9.420.144.09.5

9.7345.27.929.813.0

7.91,445.39.9192.010.6

7.41,144.49.3154.410.9

8.1641.4' 5.051.417.3

10.7330.46.720.526.2

11.8959.37.2199.55.8

5.793.74.324.65.8

12.1249.85.865.74.6

9.3141.78.523.18.0

14.4609.39.468.810.6

14.5471.68.953.210.4

11.1782.010.6132.26.9

12.8
5.5

627.2
81.8

11.4
9.1

111.3
16.4

6.7
5.6

3.11,879.44.067.630.7

2.5
7.4

411.7
588.2

4.4
6.7

3.0
44.8

163.5
14.7

11.0366.19.068.16.7
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נוס6ות עבודה והוצאות ענודה שכר שכירים עסקים,  י"ז/3. לוח
ענף לפי הסיטוני, במסחר

Table xvii/3.  Establishments, employees, wages and other labour expenses
in wholesale trade, by branch

שכרעבודה(ברוטו)
/c0

הוצאות Wages (gross)
a
JP■שכיריםgענודה || נוספותsi(ממוצע£

משכרשנתי)סמל
Code
No.

j?iענף f
a3 .a

Emplo
yees

1iעבודה
Other

Branch

(annual
average)11?ftlabour

expenses
a.f. § ■^|as 0/o ^ aof 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
1971/723,02328,426316,85192922.91971/72

soהכל 1972/733,05728,944380,8071,09628.81972/73סך  TOTAL

בסחורות500 סיטוני 561,43324,2641,41122.2Wholesaleמסחר trade in mixed commodities
מעורבות

חקלאיים501 גלם 525107,3641,20326.5Agriculturalחומרי raw materials

וכימיקלים502 מתכות ,3524,07761,6381,26027.7Mineralsמינרלים' metals and chemicals
S023כימיקלים :Thereofמזה; chemicals

בניין503 וחומרי 1913,21749,6971,28729.1Woodעץ and construction materials
ובו'5031 לבידים עץ' :2151,24117,0611,14623.2Thereofמזה: wood, plywood, etc.

רכב504 וכלי ציוד ,804676,5301,16523.9Machinesמכונות' equipment and vehicles
:Thereofמזה:

לתעשייה5041 וציוד 4344,79865,8751,14424.9Machinesמכונות and equipment for
industry

למכונות,5047 חילוף 14184412,7961,26324.8Sparepartsחלקי for machines, equipment
רכב ולכלי andלציוד vehicles

אריזה505 בלי מתכת, 1371,09217,0071,29823.6Metalחפצי products, packing and electrical
חשמליים mateiralsוחומרים

חשמליים506 מכשירים ,1858859,85792818.9Furnitureרהיטים' electircal appliances and
בית householdוכלי utensils

חשמליים5062 מכשירים :2402,68236,4291,13226.0Thereofמזה: electrical appliances
קונפקציה507 הלבשה, טקסטיל,

והנעלה
1372,09328,7611,14526.3Textiles, clothing, madeup textiles

and footwear
:Thereofמזה:

3552,02922,78093621.9Textilesטקסטיל5071
1901,22914,33097220.9Clothingהלבשה5072

וטבק508 משקאות מזון,
מזה:

1426576,14477922.4Food, beverages and tobacco
Thereof:

וירקות5081 8258,734105,5141,00740.4Fruitפירות and vegetables
מכולת5082 2843,22543,9881,13734.8Groceriesצרכי

בסחורות509 סיטוני 2311,75019,09690923.2Wholesaleמסחר trade in commodities n.e.s.
3432.55530,02597920.1ל.נ.מ1א.
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גודל, קבוצת לפי הסיטוני, גמסחר ומכירות מועסקים עסקים,  Alv". 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
ו 972/73

עסקים
Establishments

מועסקים
Employed personsמכירותSales

a Ee 2
a o

PIa מיליוניאחוזים1£אחוזים3
לי
11"

אחוזים
c

a uPercencPercenPercen
E 3

u
tages11tages

milliontages

הכל סך .4,155100.032,556100.018,206.7100.0TOTAL
(המכירות גודל Sizeקבוצת group (sales of establishment in
לי) באלפי .ILגססק thousand)
100 מ 2987.26862.114.70.1Underפוזות 100
100 24962915.11,2753.9112.00.6100 249
250 49960714.61,6255.0228.31.3250 499
500 99960514.61,9766.1427.32.3500 999

1,000 1,99968216.43,81511.7952.75.21,000 1,999
2,000 4,99971517.26,50220.02,158.611.92,000 4,999
5,000 9,9992927.03,38010.42,078.411.45,000 9,999
10,00049,9992756.68,63826.55,722.031.410,00049,999
50,000+521.34,65914.36,512.735.850,000+

Townעיר
2054.91,4604.5710.83.9Jerusalemירושלים

אביביפו 2,43058.519,14958.812,009.666.0Telתל AvivYafo
53212.85,39516.62,962.516.3Haifaחיפה

Districtמחוז
והדרום העיר) (כולל 3538.52,2667.01,190.36.5Jerusalemירושלים (incl. the town)

and Southern
2475.91,4384.4668.43.7Northernהצפון

העיר) (כולל 59014.25,78717.83,053.316.8Haifaחיפה (incl. the town)
3548.51,9245.9557.63.1Centralהמרכז

העיר) (כולל אביב 2,61162.921,14164.912תל 736.969.9Tel Aviv (incl. the town)

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם של 1,95947.26,12718.82,165.911.9Singleגבעלותו ownership and private
פרטית partnershipושותפות
פרטית מניות 1,75842.318,71557.510,019.055.1Privateחברת limited company

ציבורית מניות 872.11,9496.02,018.511.1Publicחברת limited company
(קואופרטיב) שיתופית 3348.05,27016.23,140.617.2Cooperativeאגודה society

ידועה) לא (כולל 170.44951.5862.64.7Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור of ownership
(sector)

3,76490.625,64078.712,800.770.3Privateפרטי
3718.95,82217.93,889.621.4Histadruthהסתדרותי

200.51,0943.41,516.48.3Publicציבורי
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במסחר גוספות עבודה והוצאות עבודה שכר מועסקים, עסקים,
ענף לפי הקמעוני,

הקמעוני המסחר

י"ז/5. לוח

מועסקיםעסקים
EstablishmentsEmployed persons

עסקים :ms
שכיריםהמעסיקיםסמל מזה:

שנתי)שכירים (ממוצע i'oaeף 3 ע
הכל הבל:Thereofסך :Thereofסך

וי1 0,TotalestablishTotalemployees
ments(annual
withaverage)

employees

העסקים כל
1968/695,959 30,15264,34517,749
1970/716,985 31,33170,28921,364
1971/727,540 35,12076,32122,716 ■

יותר עם מועסקיםעסקים 4b

1968/691,38312,919
1970/711,595 1,62015,35714,239
1971/721,474 1,50015,26014,392

הכל5156 סך  1972/731,497 1,52217,18416,544

מעורב57 קמעוני 60מסחר 602,8282,824
כלבו510 חנויות 44מזה: 442,6402,639

457מזון52 4824,2624,140
111סופרמרקטים520 1112,7472,747
ומעדניות521 צרכניות מכולת' 260חנויות 2851,0621,014
ועופות523 דגים לבשר, 46חנויות 46379305
וממתקים524 קונדיטוריה לדברי 40חנויות 407474

והנעלה53 הלבשה 278טקסטיל, 2782,8322,616

מזה:
ומגבות530 מיטה כלי לבגדים, 173חנויות 1732,0371,904
ולוילונוח532 לריפוד אריגים לשטיחים, 20חנויות 2012997
לנעלים533 72חנויות 72550511

כלי54 מכונות, רהיטים, בית, 290צורכי 2904,0023,939
וגז חשמל ומכשירי רכב

גז541 ומיבלי ציוד חשמלי, לציוד 144חנויות 1441,4451,428

ילדים542 ועגלות לרהיטים 62חנויות 62974970

עתיקות543 בית, קישוטי מזכרות, אמנות, לדברי 44חנויות 44489447
חן וחפצי שעונים קדושה, ותשמישי

חילוף544 וחלקי רכב כלי למכונות, 40חנויות 401,0941,094

ב.צ.נ.55+56 ו ק) ל ד ל ל ו (כ ל.נ.מ.א. קמעוני 412מסחר 4125,2603,025

550
מזה:

וכימיקלים צבעים עבודה, כלי בניין, לצרכי 42חנויות 42226204
בדלק551 קמעוני 279מסחר 2792,3462,190
משרדי552 וציוד כתיבה מכשירי דפוס, לדברי 47חנויות 47421416
וטרינריות553 לתרופות וחנויות תמרוקיות מרקחת, 20בתי 20154136

אופטי וציוד
בפרחים554 קמעוני 15מסחר 155030
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Retail trade
Table xvii/5. Establishments, employed persons, wages and other labour

expenses in retail trade, by branch

Barnch

הוצאות "k

עבודה
נוספות

ענודה משכר
Other
labour

expenses as
percentage
of wages

(ברוטו) עבודה שכר
Wages (gross)

תורשי ssisb
ליי לשכיר
Monthly

average per
employee IL.

שנתי הכל סך
ל"י אלפי

Annual total
IL. thousand

1968/69
1970/71
1971/72

1968/69
1970/71
1971/72
1972/73  TOTAL

Retail trade in mixed commodities
Thereof: department stores

Food
Supermarkets
Groceires, cooperatives and delicatessen stores
Meat, fish and poultry
Cakes and sweets

Textiles, clothingandfootwear
Thereof:
Clothing, bedding and towels
Carpets and drapery
Footwear

Householdutensils, furniture, machinery,
vehicles and electrical and gas equipment
Electrical appliances, gas containers and equipment
Furniture and prams
Art goods, souvenirs, home ornaments, antiquities,
religious articles, watches and jewellery

Machinery, vehicles and spare parts

Retail trade n.e.s. (incl. gasoline) and n.s.
Thereof:
Building mateirals, tools, varnishes and chemicals
Fuel
Printed matter. stationery and oiffce appliances
Pharmacies, cosmetics, and veterinary drugs and
optical appliances

Flowers

All establishments

16.1
19.7
22.0

Establishments with more than
4 employed persons

97,790458
139,844546
169,000620

104,50961221.7
119,63469325.3
155,70278426.8

29,40186824.6
27,51786924.0

32,37165236.5
18,82557143.7
9,95681829.1
2,87278517.2
71880927.2

24.8 633 19,862

13,84360626.0
87375018.3

3,98665021.6

45,47096225.6

16,28195028.6
12,2421,05228.7
4,46483220.7

12,48395120.3

28,598. 78821.4

1,6156607.4
21,42681521.1
3,79876132.4
1,20573813.7

13.7 708 255
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מחוז, גודל, קבוצת לפי הקמעוני, במסחר ומועסקים עסקים  י"ז/6. לוח
וסקטור בעלות צורת

Table xvii/6.  Establishments and employed persons in retail trade, by size
group, district, type af legal organization and type of ownership

1972/73

מועסקיםעסקים
EstablishmentsBmployedpersons

gsסמל
codeH
No.hiאחוזים

Percen
hi
S3 S

אחוזים
Percen

tagesif.tages
f?Ja>a>

הכל 36,333100.080,355100.0TOTALסך

(מ0פר גודל Sizeקבוצת group (persons employed in
בעסק) (establishemntהמועסקים

4 35,29197.264,26980.0Uptoעד 4
563611.01,8962.456
792360.61,8752.379
10 +4451.212,31515.310+

Districtמחוז

6,70718.5Jerusalemירושלים
אביב 19,66854.1Telתל Aviv

9.95827.4Haifaחיפה

Branchענף

מעורב51 קמעוני 1320.42,9903.7Retailמסחר trade in mixed commodities
16,77146.133,16141.3Foodמזון52
והנעלה52 הלבשה ,8,24222.717,28721.5Textilesטקסטיל, clothing and footwear
בית54 5,37214.813,38916.7Householdצרגי utensils
55 + ל.נ.מ.א.56 קמעוני 5,81616.013,52816.8Retailמסחר trade in goods, n.e.c. (inch

וב.צ.נ. דלק) (gasoline(כולל and n.e.s.

בעלות Typeצורת of legal organization

פרטית אחדושותפות אדם 35,20696.965,88382.0Singleבבעלות ownership and private
partnership

פרטית מניות 6941.99,05511.3Privateחברת limited company
ציבורית מניות 740.21,3081.6Publicחברת limited company

(קואופרטיב) שיתופית 3561.04,0725.1Cooperativeאגודה society
ידועה) לא (כולל 30.0370.0Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור o f ownership (sector)

35,93698.974.6M92.8Privateפרטי
3621.04,0845.1Histadruthהסתדרותי

350.11,6672.1Publicציבורי
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Large scale retail trade המאורגן הקמעוני תמסחר

סחורות קבוצת לפי י, מאורגן קמעוני במסחר מגירות  י"ז/7. לוח
Table xvii/7.  Sales by large scale retail trade 1. by commodity group

Commodity group 1974 §1973 §1972 §1970 1965 1964 סחורות nsup

Sales at current prices (IL. thousand) (אלפיני) שיטפי6 במחירים קמניייוו

כולל 504,210574,9081,185,2001,832,9002,343,3004,107,600GRANDסך TOTAL

לצריבת מוצרים
הכל אישיתסך

320,933373,487739,8001,073,2001,335,6002,088,700Commodities forpersonal use
 total

מזון
והלבשה טקסטיל

הנעלה

182,524
69,240
8,554

209,917
80,039
10,182

374,000
150,600
17,600

543,900
202,000
23,000

683,100
249,100
26,800

1,044,300
358,200
35,800

Food
Textiles and clothing
Footwear

בניקיימא מוצרים
מכשירים (רהיטים,

ובו'). חשמליים .

7,65811,17569,30095,500126,900234,700Durablegoods (furniture,
electric appliances etc.)

ומטבח בית כלי

ביתי לשימוש גז
שונות

8,908

35,094
8,955

12,181

40,033
9,960

32,700

54,000
41,400^

58,200

72,400
78,200

74,600

79,700
95,700

121,200

150,900
143,400

Household and kitchen
utensils

Gas for domestic use
Miscellaneous

אתרים מוצרים
וסולר 137,472154,353333,900569,400733,8001,571,200דלק

Other commodities
Petroleumand fuel oil

דשניט מספוא,
וכדי

45,80547,068111,500190,300273,900447,500Feed, fertilizers, etc.

קבועים במחירים המכירות ceמדדי snt priatco nstaSales indices

:הבסיס: 1968 = 100.0Base

כולל 71.777.9135.1167.1182.7195.9GRANDסך TOTAL

לצריבה מוצרים
הכל אישיתסך

71.377.1135.4J55.J162.9180.0Commodities Jor personal use
total

מזון
והלבשה טקסטיל

הנעלה

75.9
78.8
69.5

80.5
87.7
78.0

122,0
140.9
106.6

145.3
154.8
108.7

152.5
159.3
109.4

161.7
176.4
115.7

Food
Textiles and clothing
Footwear

בניקיימא מוצרים
מכשירים (רהיטים,

ובו') חשמליים

25.035.6204.3230.1258.6346.1Durablegoods (furniture,
electrical appliances
etc.)

ומטבח בית כלי

ביתי לשימוש גז
שונות

49.4

71.9
40.9

64.5

82.1
43.7

150.9

110.9
152.4

215.8

120.8
222.5

248.7

124.0
222.0

270.1

137.3
250.0

Household and kitchen
utensils

Gas for domestic use
Miscellaneous

אחרים מוצרים
וסולר 72.481.3135.0189.3214.9221.4דלק

Other commodities
Petroleumand fuel oil

דשנים מספוא,
וכד

72.072.6133.0176.5213.2218.9Feed, fertilizcts, etc.

' Cooperatives,■ chain stores and department stores. ובלנו. 'שרשרת* חנויות צרכניות, נ
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בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

המקומי לשוק גבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת  י"ז/8. לוח
יחידות

מוצר

ומיבוא מקומי sFromמייצור domestic production and import

196319651968196919701971197219731974

הדשות נוסעיס 11,65411,34816,87124,76318,42424,24035,94940,13238,443מכוניות

4,7992,8231,1022,8801,2235213631941,335קטנועים

טלוויזיה 1,8738,24392,751192,635114,739100,63777,51890,83889,400מקלטי

משולבים רדיו מקלטי
אחרים מבשירימ ע0

25,94127,58715,72217,95316,88823,92029,41059,16457,069

בלתי רדיו מקלטי
משולבים

וטרנזיסטוריפ

36,89144,518215,601219,733146,468120,88698,289137,039111,126

למכוניות רדיו ■מקלטי
30,10934,01432,106

ופטיפוניס קול 43,84253,50727,74152,63727,55234,73139,52756,39178,897רשמי

1,6411,3781,3881,0681,1611,6883,2113,330..פסנתרים

חשמליים מקררים
ביתיים

ביתיות כביסה מכונות

61,316

23,648

59,773

37,417

49,571

33,581

54,801

49,933

§53,991

47,241

§56,452

63,189

§66,180

73,123

§71,321

94,286

91,384

95,953

וכיריים תנורים
ולאפייה לבישול2
וחשמל) גז (של

53,37847,57637,51046,73346,00751,143§90,130§108,43083,194

ביתיים אויר מזגני
כ"ס 3 ע7

שמש דירי

9,096

12,765

10,251

12,730

10,811

11,255

16,861

11,121

19,422

12,018

26,427

19,174

26,004

3,426

33,069

4,206

32,439

3,158

לחימום ;פט 33,92646,43665,81434,98224,85745,86736,22523,26926,893תנורי

תפירה 12,71211,90511,19614,68812,57013,92716,72221,68939,004מנונות

מזון 37,39028,52633,95039,40741,05829,20735,29335,841נמגרבלי

אבק 23,43716,54218,36315,61214,25915,87413,91912,044שואבי

מיבוא. תנורים כולל אינו בכלל) (ועד 1971 עד 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

Thereof: from domestic production (percentages) (אחוזים) מקימי מייצור ;nTB

Commodity
196319651968196919701971197219731974

29.2 16.519.219.020.615.811.69.96.0New passenger cars

 . Motor scooters

 13.434.558.968.471.465.470.2Televisioo receivers

79.3 90.348.323.010.94.61.90.30.1Radio receivers combined with other
devices

7.2 10.4Radio receivers not combined with other
devices and transistors

72.365.468.4Radios for cars

13.6 38.40001.600Tape recorders and gramophones

 Pianos

93.1 90.196.195.5§93.5§92.5§91.0§84.880.2Domestic refrigerators

58.5 79.670.750.749.034.229.820.617.5Domestic washing machines

M00 MOOMOO' MOO1100MOO§88.6§89.484.2Stoves and ranges for cooking and
baking (on gas and electricity(

93.6 95.791.689.982.389.687.789.996.6Air conditioners, domestic, up to 3 H.P.

MOO MOOMOOMOOMOOMOO'100'1001100Solar heaters

MOO M00MOOMOOMOOM001100"100MOOKerosene heating stoves

65.4 63.866.952.549.438.733.721.511.5Sewing machines

35.630.829.222.824.542.432.631.0Mixers

10.05.94.77.414.115.112.336.5Vacuum cleaners

. Estimate. 2 Up to 1971 (incl.) does not include imported stoves.
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דרגה לפי ,* הארחה בתי  י"ז/9. לוח

הארחה שיריתי

ההארחה בתי כל
All Hotelsלתיירים מומלצים הארחה בתי

§19731974196119651970

19 74

הגל1973 סך
Total

5

כוכבים
Stars

4
כוכביט
Stars

2 הארחה 601586291בתי 215 1902952881954

2 23,99923,98815,100חדרים 9,174 6,50119,61619,9824,5665,962

חדריט ממוצע
2 הארחה לבית

404152 42 346670240114

2 47,08947,00030,28039,37240,0788,86211,928מיטות

(אלפים) 7,384.97,368.15,086.7לינות 2,934.1 1,970.86,352.76,435.71,376.32,004.4 ■

אפשריותג לינות
(אלפים)

15,320.815,396.510,148.2 5,431.9 3,768.913,101.213,510.02,841.93,985.3

(אלפים) 2,175.42,181.11,473.6אורחים 906.5 558.21,902.41,942.0385.5672.0

 מועסקים
שנתי*1 ממוצע

14,39412,3079,247 .13,13411,2703,9483,576

מזה:
שכיריו*

13,61611,6498,67312,55010,7473,9433,496

ממוצע
לחדר* מועסקים

0.60.50.60.70.60.90.6

(אלפי פדיון
הכל סך ל''י)

418,981536,222199,680 ..396,010505,545199,870155,935

שנתי פדיון
לבית ממוצע

697.1911.9688.61,342.41,743.310,519.52,784.6

הארחה
ליי) (אלפי

שנתי פדיון
ממוצע
למועסק

ליי) (אלפי

29.143.621.630.244.950.643.6

עבודה54 שכר
(אלפי ברוטו

100,865164,25158,37094,927153,97268,67549,222

ס''ה  לי)
5 עבודה* שכר
ממוצע חודשי
(לי) לשכיר

8231,1755618401,1941,4511,173

באופייה. הארחה ובתי קמפינג חניוני נוצריות,
 לינואר מתייחסים הנתונים ב1973 4

אכסניות נוער, אכסניות כולל לא נופש. ובפרי מרגוע בתי פנסיונים/ מלון, בתי 1

פתוח. המלון היה בהט הימים מספר כפול המיטות מספר 3 השנה. בסוף 2

ענודה. לשכר נוספות הוצאות כולל לא 5 ספטמבר.
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Hotels

Table xvii/9.  Hotels \ by garde

Hotels recommended for touirsts
אחרים הארחה נחי
Other hotels

9741

19731974 3
כוכבים
Stan

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי
נופש
Holiday
villages

ללא
דרגה
Not
graded

' 906938135306298Hotels 2

5,1712,0537481,2372454,3834,006Rooms 2

. 57302095491313Average number
of rooms per hotel 2

10,1154,0541,4763,1305137,7176,922Beds 2

1,681.7594.7254.0304.1220.51,032.2932.4Bednights (thousands(

3,485.7,303.9555.9849.9487.62,219.61,886.5Potential bednights נ
(thousands)

489.3158.391.886.059.0273.0239.2Guests (thousands)

2,2885382114013091,2601,037Employed persons  annual
average*

1,9734821573903061,065902Thereof: employees 4

0.40.30.30.30.10.40.3Average number of employed
persons per room *

99,66914,6965,79816,17013,40722,97130,677Revenue
)IL. thousand)  total

,107.4213.052.6,243.82,681.475.1102.9Average annual revenue per
hotel (IL. thousand)

43.627.327.540.343.418.229.6Average annual revenue per
employed person (IL. thousand)

22,4123,726,1544,432 14,3515,93810,279Gross wages4 3

)IL. thousand)  total

9476446129471,185620950Monthly average wage * 5

per employee (IL.)

l Hotels, pensions, rest houses and holiday villages. Not including youth hostels, Chirstian hospices, camp sites and hotels
at Opbii*. 2Atendofyear. i Numberofbeds multiplied by number of days on which the hotel was opM,
4 Data for 1973 relate to JanuarySepetmber. 5 Excl. other labour expenses.
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נבחריס ויישובים דרגה לפי ,* הארחה בבתי ותפוסה לינות  י"ז/10. לוח

התפוסה המגוריםממוצעאחוז יבשת לפי לינות,
Percent occupancyלינות

לאורח
האורח של

Averageתיירים
מיטות חדריםשל הגלbedשל סך

*

of bedsof roomsnightsTotalהכל סך
per guestTotal

מומלצים הארחה אלפיטבתי לתיירים
196152.33.51,970.81,135.9

196554.03.22,934.11,875.6
197050.13.55,086.73,431.7
197259.365.73.36,971.95,084.5
197348.553.43.3§6,352.7§4,310.0

הכל סך  197447.653.23.36,435.74,187.7

דרגות
כוכבים 548.455.83.61,376.31,168.6
כוכביט 450.356.63.02,004.41,364.0
כלכבים 348.252.53.41,681.7963.2
כוכבים 245.650.03.8594.7335.6
כוכב 145.749.32.8254.0115.1

נופש 35.838.13.5304.1125.1כפרי

דרגה 45.249.33.7220.5116.1ללא

אחוזים
הכל 47.653.23.3100.065.1סך

יישוביםנבחריט
48.352.43.7100.087.8ירושלים

ירושלים 53.057.73.5100.082.5מערב
ירושלים 42.446.03.9100.096.1מזרון

אביביפו 50.662.03.2100.087.6תל
.חיפה 60.166.32.6100.062.9

43.748.32.7100.036.2אילת
27.837.62.5100.046.1אשדוד

41.043.63.3100.044.6אשקלון
שבע 53.157.22.0100.034.9באר

יט 47.452.25.8100.044.2בת
46.548.64.5100.075.4הרצליה

46.649.53.0100.045.2טבריה
43.247.14.2100.034.3נתריה

26.030.52.5100.092.7נצרת

S5100.058.3.45.548.1נתניה

40.853.01.6100.044.7ערד

5.1100.021.8'48.348.9צפת
טבעון 100.0קרית

המלח ים 52.655.54.5100.027.7שפת

אחרים הארחה אלפיםבתי
197039.93.51,013.0190.6

197247.13.61,186.6279.2

197346.53.81,032.2162.1

197449.43.9932.4212.1

נופש. ובפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי 1
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Table xvii/10.  Bednights and occupancy in hotels x, by grade and selected
localities

Bednights by continent of residence of guest

Tourists
ישראל

Israelאחראירופהאמריקה
AmeircaEuropeOther

HOTELS RECOMMENDED
ThousandsFOR TOURISTS'

633.8371.9130.2834.91961
900.4805.9169.41,058.51965

1,861.41,240.1330.21,655.01970
2,828.01,876.2380.41,887.41972
2,155.11,708.5374.5§2,042.71973
2,059.41,769.6358.72,248.01974 TOTAL

Grades
794.4296.777.3207.65 stars
722.6522.4119.3640.44 stars
339.8519.7'103.8718.43 stars
81.9227.326.1259.32 stars
42.558.714.0138.81 star
33.085.07.0179.2Holiday villages
45.259.811.2104.4Not graded

erccatagesP
32.027.55.634.9TOTAL

51.4
56.3
43.7
50.2

29.6
18.2
47.1
26.8

6.9
8.0
5.2
10.6

12.2
17.5
3.9
12.4

Selected localiti es
Jerusalem

West Jerusalem
East Jerusalem

Tel AvivYaof 33.8
14.0

22.2
19.4

6.9
2.8

37.1
63.8

Haifa

2.5
7.6
18.1

42.8
35.9
14.7

0.8
1.1
2.1

53.9
55.4
65.1

Ashdod
Ashqelon

6.4
27.2
17.8
8.7
22.2
11.0
27.1
8.5

33.9
45.2
24.9
24.5
69.1
43.4
14.3
12.3

. 3.9
2.9
2.5
1.1
1.2
4.0
3.3
1.0

55.8
24.6
54.8
65.7
7.3
41.7
55.3
78.2

Beer Sheva
Bat Yam
Herzeliyya
Tiberias
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Arad
Zefat

10.612.44.872.3
Qiryat Tivon
Dead Sea shore

ThousandsOTHER HOTELS
822.41970
907.31972
870.11973
720.31974

< Hotels, pensions, rest houses and holiday villages.

477 ושירותים מסחר



Electronic computers אלקטרוניים מחבבים
ומחוז סקטור כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשבים  י"ז/11. לוח

Table xvii/1 1 . Electronic computers by economic branch, type of ownership and distirct
ממוצע

עבודה שכר
למועסק

2 בדצמבר
(לי)

Average
wage per
employed
person in
December* Dece:

)IL.)

מספר
המועסקים
2 הישירים
בדצמבר
Number
of directly
employed
persons2 in

:mber

המחשבים מסי
31 xnn

Numbers of
computers on 31 XII

מזה:
זעירים!
Thereof:
mini

computers1

הבל סך
Total

מספר
המוסדות
שברשותם
מחשב
Number

of
institutions

with
computer

סמל
Code
no.

1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973  TOTAL

Economic branch
Agriculture and agr. services
Mining and industry
Electricity and water
Building and public works
Commerce
Real estate
Transport, storage and
communication

Financial institutions
Insurance
Business service bureaux
Govt. adrninistrative services
Israel police, National
Insitutions and the
National Insurance Institute

Local authorities administra
tive services

Educational services
Science services
Health, welfare, religion
and public
services n.e.s.

Type of ownershi p
Private
Histadruth
National Jt mixed public
Local authorities
Government

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

930
946

1,008
1,099
1,228
1,351
31,781

605
868

1,023
1,296
1,623
1,844
32,048

178,9041

{87,357

{88,555}<
202,8011

1,609
1,630
1,944
1,778
1,442

1,784

1,528
1,855
1,531

1,785
1,847
1,761
1,364
1,799

1,708
2,055
1,947
1,788
1,779
1,578

189
36

422
336
95

16
25
65
95
130
198
237

3
61
6
2
17

14

66
3
19
2

102 

180
79
54

769
310
139
71

759

523
19

280
147

1,022
57

30
6
8

131

46
44

16

28
6
50
19

124
10

20
29
66
85
141
176
229
312
3S9

3

79
9
4
23
1

21

77
6

48
7
5

44
14
11

192
67
53
5

42

45
9

70
29
190
16

15
21
50
64
96
118
147
187
215

3

60
9
4
21
1

16

23
5

30
6
4

14
5
7

112
44
19
5
35

30
9
30
20
113
13

1 Not including computers developed by the users. 2 Not
including minicomputers. See deifnitions in Introduction.
3 Data are for IX 1973; there were also another 1,681 persons
employed in work connected with computers.

1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972

הכל 1973סך
כלכלי ענף

לחקלאות ושירותים חקלאות
וחרושת) (גרייה תעשייה

ומים חשמל
ציבוריות ועבודות בנייה

מסחר
ניידי דלא נכסי

ותקשורת אחסנה תחבורה/

פיננסיים מוסדות
ביטוח

עסקיות שירות לשבות
ממשלתיים מינהל שירותי
מוסדות ישראל, משטרת

והמוסד לאומיים
לאומי לביטוח

של מינהל שירותי
המקומיות הרשויות

חינוך שירותי
מדע שירותי

רווחה בריאות, שירותי
ושירותים דת וסעד,
ל.נ.מ.א, ציבוריים

סקטור
פרטי

הסתדרותי
מעורב וציבורי לאומי

מקומי שלטון
ממשלתי

מחוז
ירושלים

צפון
חיפה
מרכז

אביב תל
דרום

0005
12
3
4 י

5055
72
6

70
71
733
800

802804

82

83
84
,85
8789

לא 2 עצמי. מפיתוח מחשבים כולל לא 1

במבוא. הגדרות ראה זעירים; מחשבים כולל
גם היו בנוסף ;ix ל1973 מתיחסימ הנתונים 3

למחשב. קשורה שעבודתם אחרים מועסקים 1,681
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לחודש עבודה ושעות חודשיים שכירות דמי גודל, לפי מחשבים  י"ז/12. לוח
כלכלינ עגף לפי למחשב,

Table xvii/12.  Computers by size, monthly rental and monthly work hours per
computer, by economic branch 1

לחודש ענודה שעות !miibb
גודל לפי ותחזוקהמחשבים שכירות למחשבדמי

Electronic computers by sizeאלפי) בדגמנר אחת Averageלמשמרת monthly work
hoursדולרים)סמל per computer
CodeRentals and maintenance,גדול
no.זעיריםקטניםבינונייםגדוליםper shift in Decemberוקטן PBtבינוני

LargeMediumSmallMini(thousand)Large, meMini
dium&small

1968232 2325459.62371968
1969742. 2465674.42771969
19701344 2195838.62311970
19711752 271301,261.22201971
19722359 291981,618.02231972

הכל 19732467סך 282371,778.3225 23751973  TOTAL
כלכלי Economicענף branch

לחקלאות0005 ושירותים חקלאות 32.2140 Agriculture and agricultural services
וחרושת)12 (כרייה 17תעשייה 161106.7175 317Manufacturing (mining and industry)
ומים3 1חשמל 2664.1258 504Electricity and water
ציבוריות4 ועבודות 2ננייה 27.3Building and public works

דלאניידי72;5055 ו1גסי 4מסחר 31772.1304 365Commerce and real estate
ותקשורת6 אחסנה 31תחבורה/ 314125.0206 407Transport, storage and communication
פיננסיים70 23מוסדות 666179.4245 448Financial institutions
3ביטוח71 317.7214 405Insurance
נתונים733 עיבור 515שירותי 919342.8228 373Data processing services
ממשלתיים800 מנהל 41שירותי 2220.7434Government administrative services

לאומיים802804 מוסדות ישראל, 13משטרת 142.6 ■ ■ 400Israel police, national institutions
לאומי לביטוח andוהמוסד the National Insurance Institute

המקומיות הרשויות של מנהל 24שירותי 173.1 422Local authorities administrative
*services

חינוך83 58שירותי 30335.1226 346Education
מדע84 14שירותי 16163.9400 346Science

ושירותים85,8789 וסעד רווחה בריאות, 2שירותי 1825.6164 355Health and welfare services and public
ל.נ.מ.א. servicesגיבורייפ 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 נבינונייט ,458 גדולים במחשבים 2

0י*

6

a

£
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יישום לפי 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

הבל 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 סך 19.28.45.1מינהל 14.3Administration  total

10.26.23.8משכורות 9.1Wages

אדם נח 2.71.00.6ניהול 2.4Manpower

ולקבלת לניהול דיווחים
החלטות

6.31.20.8 2.9Administration and decisionmaking

הכל סך 11.216.413.1משק 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 19.6Kesearch and teaching  total

סטטיסטיקה

ביצועים הקר

7.7

4.6

5.8

0.4

0.6 4.0

0.1 0.9

Statistics

Operational research

ומדעיים הנדסיים 7.34.013.7חישובים 11.9Engineering and scientific calculations

מחשבים 2.91.5הוראת 2.7Teaching computer science

הכל אחרותסך 8.513.18.1עבודות 13.3Other types 0/ work  total

commerce and services 480



Advertisements in the press

בעיתונות מודעות  י"ז/14. לוח
Table xvii/ 1 4.  Advertisements in the press

בעיתונות מודעות

Type ofnewspaper
and subject advertised

Indices מדדים
Base: 1969 = 100.0 נסיס:

1974 1973 1972 1971 1970

III
?I
1969

העיתון סוג
המודעות 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, ifnance and insurance
Government
Building
Family announcements
Vacancies and positions wanted
Other

(טור/אינץי) מסגרת מודעות שטח
Display advertisements space (column/inches)

98.6 118.0 113.6 106.5

102.6 120.2 112.1 106.7

76.3 107.3 114.0 99.8
101.5 116.7 128.3 120.5

65.0 83.7 99.1 106.1

97.0 117.4 150.3 124.8

66.9 82.8 101.4 93.6
99.2 113.1 119.1 102.5
102.3 133.0 119.7 101.6

76.8 89.8 120.3 101.1

118.2 142.6 146.8 144.0

61.2 80.6 60.4 73.7

58.8 146.6 140.2 86.8
136.1 131.5 132.4 116.2

193.1 170.3 177.6 162.6

97.6 122.6 101.6 101.9

301.693.2

238.694.3
45.386.4
17.796.2

21.491.2
9.9114.4
12.487.6

13.3116.0

25.688.1

20.381.8
15.4116.6

29.478.1
10.260.2

19.4104.2

21.7119.0

102.689.5

הכל סך
העיתון סוג

בעברית יומית עיתונות
בלועזית יומית עיתונות

עיקריים שבועונים

המודעות נושא

וסיגריות מזון
והיגיינה קוסמטיקה

והנעלה הלבשה
ודלק מכוניות

וטלוויזיה רדיו בית, ציוד

ואמרגנים ו/יאטרונים קולנוע,
וביטוח פיננסים בנקים,

ממשלה
בנייה

משפחתיות מודעות

עבודה וביקוש הצע
אחר

לוח מודעות מספר
Number of classiifed advertisements

הכל 41.8115.4150.9206.9191.0194.1TOTALסך

בעברית יומית 3204.8186.4187.9Daily.'38.7116.115עיתונות Hebrew newspapers
בלועזית יומית 3.1106.4146.0233.2247.4270.9Dailyעיתונות foreign language newspapers
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ותקשורת תחבורה י"ח. פרק

במדד ניכוי ידי על ולא הכמויות מדד של
המחירים.

התחבורה בענפי העיקריים הפדיון מרכיבי
הם:

בקווים נוסעים מהולכת פדיון אוטובוסים:
מיוחדות בנסיעות נוסעים מהולבת קבועים'

אחרים. ומשירותים וטיולים
מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון רכבת:

אחרים. ומשירותים מטענים

מהובלת נוסעים' מהולכת פדיון תעופה:
כגון תעופה נמלי ומשירותי ודואר' מטענים

וכוי. נוסעים חנייה' נחיתה, אגרות
מהו נוסעים, מהולכת פדיון ימית: הובלה

אניזת. ומהחכרת ובד' דלק מטענים, בלת

(כגון: בסיסיים נמל משירותי פדיון נמלים:
למט שירותים זכו')' רציף דמי ניתוב' אגרת

לנוסעים. ושירותים פריקה) (טעינה, ענים
מברקה, דואר' משירותי פדיון דואר:

וכוי. טלפון שירותי
שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
"סל" נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
מחיריהם אשר מייצגים שירותים של מייצג

שוטף. באופן נבדקים

עבודה ושכר תעסוקה ג.

תעופה המשנה בענפי המועסקים. מספר
בסניפים המועסקים כלולים לא ימית והובלה
קואופרטיבים. חברי נכללו 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 גולל השכר אין ב1970 החל
מב לאומי, (ביטוח שונים ביטוח מוסדות ע"י
המע ע"י שנרכשו חוב איגרות או וכד7) טחים

השכירים. להעסקת בקשר חשבונו על סיק
לא ימית והובלה תעופה המשנה בענפי
בענף בחו"ל. סניפים עובדי של שכרם כלול
הקואופר חברי של שכרם כלול האוטובוסים

טיבים.

עבודה ותשומת תפוקה מדדי

הגדרות
ענפים א.

באו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
קבו וביןעירוניים עירוניים בקוים 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 התל ן הכרמלית) את כולל (לא

סדנאות. גם
להולכת אזרחיות ישראליות חברות תעופה:
תעופה. 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 שוק' במחירי ניתן והוא משנה, ענף
יוצא סובסידיות. כולל ואינו מסים 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
מתקבל בתעופה המשנה. ענף של התפוקה
ישיר חישוב ידי על קבועים במחירים הפדיון
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הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים והאויר
הגירה". "תנועות  ד' בפרק המתפרסמים
נובעים ההבדלים הים, בדרך לנוסעים ביחס
על המבוססים זה, בפרק שהנתונים מכך
תנועות כוללים אינם הנמלים' רשות דיווחי
המבו די, בפרק שהנתונים בעוד צוות אנשי
כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על ססים
ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי

האחרונה.
ההב טבעים האויר בדרך לנוסעים ביחס
על המבוססים זה בפרק שהנתונים מכך דלים
כוללים אינם התעופה, שדות מנהלת דיווחי
הנוס כל את כוללים אך צוות אנשי תנועות
ד' 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 עמי ,1973  24 בשנתון

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 פרסום ראה ההגדרות של יתר

המבוא). בסוף רשימה (ראה

ותעסוקה שכר
מקורות

הענף בכל והתעסוקה השכר על הנתונים
את הכולל דו"ח על מבוססים י"ת/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 לזזודש
המבוס ושכר, עבודה  י"ב בפרק המופיעים
דו"ח מתוך נלקחים אך זה, מדגם על הם אף סים

לאומי. לביטוח המעסיקים ע"י המוגש

אזרחית תעופה
על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני סמך
חברת ושל "אלעל" חברת של דוחו"ת סמך

. "ארקיע".

ותקשורת דואר
ידי על רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים
מרוכזים דו"חות מתוך ועובדו התקשורת, משרד

המשרד. מן שנתקבלו חודשיים

אוטובוסים
חב של דיווחיה! סמך על הוכנו הלוחות

האוטובוסים. רות
הת האוטובוסים של והמסחרית המהירות

הלשכה. ע"י שנערך שוטף מסקר קבלה

משאיות

ואילך 1972 לשנים י"ז18/1 בלוח הנתונים
שנה רבע מדי שנערך שוטף סקר על מטססים
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.

ונמלים ימית הובלה
הגדרות

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
(במידות האניה נפח : (Registered Tonnage
תפוסה=100 טח 1 של ביחידות המבוטא נפח)

מעוקב. רגל
.(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מסים, תשלום לצורך האוניה של המשא נפח
להובלת המעשית היכולת את מבטא אינו
העי המבנים שנפח לאחר מתקבל אלא מטען,
המכונות וחללי מיכלים לצוות, לנוסעים, ליים
גם נמדד הוא הכוללת: מהתפוםה הופחת
מעוקב. רגל 100 = טון 1 של ביחידות כן
בין תקנות לפי נעשית התפוסה מדידת

לאומיות.
אשר בטונות משקל : (Deadweight) מטמס
במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה האניה
ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
המסומן המעמס לקו עד האניה. את מוריד

עליה.

מקורות
ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
רישום דו"חות על מבוססים בנמלים האניות
והנוס המטענים הארץ. בנמלי הנערכים יומיים
או האוניות עגינת תאריכי לפי נרשמו עים

הפלגתן.
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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 מס' מיוחד ובפרסום
אחת מבוצעת הספירה 1970 בשנת החל
חודשים לשלושה אחת במקום חודשים ל4
שנה לחצי אחת מסוימים ובקטעים אז עד

אז. עד לשנה אחת במקום

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 מטראך
לשנים האומדנים התקבלו השנים, במשך השתנו
כלי מספר הכפלת ע"י ,(1965 שנת (עד הבאות
הקילומטראז' בממוצע סוג מכל האזרחים הרכב

רכב. סוג לאותו השנתי
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. ראז'
מסקר הנתונים התקבלו 1969 בשנת החל

שוטף. באופן שבערר ארצי קילומטראז'

דוי'טוג שיטות
הרישוי בתחנות נערך אשר זה, בסקר
כלי של השנתיים המבחנים מבוצעים שבהן
הקי על הרכב כלי של נהגיהם נשאלו הרכב,
ליום שקדמו ובשנה בחודש שביצעו לומטראז'
רכב סוג עבור שנתקבלו הממוצעים המבחן.
באותה האזרחית הרכב במצבת הוכפלו מםויים
את נתן שלמה שנה פני על והסכום תקופה,
גם כולל זה אומדן השנתי. הקילומטראז' אומדן

וקטנועים. אופנועים של קילומטראז'
(אשר הלאעירוני הקילומטראז' אומדן
וקט אופנועים של קילומטראז' כולל אינו
לא בכבישים תנועה מספירות מתקבל נועימ)
ידי על מתקבל האומדן לעיל). (ראה עירוניים

והכס וכד') טון/ק''מ (טונאז'' והפיסית התפוקה
המשאיות של פעילות ימי על וכן (פדיון) פית
חקירת על מבוססים הנתונים הענף. וארגון
ימים, שלושה במשך משאיתו פעילות על הנהג
בפועל פעילזת לימי האומדן תיקון כדי תוך

הנתונים. לקבלת שקדם השבוע במשך
1970/71 ,1966/67 ,1961 לשנים הנתונים
בשנים שגערגו 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 עמ' ,1972  23 בשנתון

כבישים
עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקו והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

מיות.
מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/19 לוח
לסטטיס המרכזית זתלשבה מע"צ ע"י שנערכו

ב1974. נערך האחרון לשנתיים; אחת טיקה

מגגעיים 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 עמ' .1972  23

לאעירוניים 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
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השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי
רשימה (ראה 450 מם' מיוחד פרסום ראה

המבוא). בסוף
הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים על נתונים

.547 עמי ,197324 בשנתון הופיעו

נסיעה הרגלי סקר
המר הלשכה ,ע"י נערך נסיעה הרגלי סקר
הישראלי המכון בשיתוף לסטטיסטיקה כזית
נובמבר שבין בתקופה תחבורה ומחקר לתכנון
יישובים בכ70 נערך הסקר .1973 ויוני 1972
קטנים וביישובים .ומעלה תושבים אלפים 10 בני
אביב תל של הערים באגדי הנכללים יותר
משפחות, אלף כ55 נפקדו בסקר חיפה. ושל
נסי על מפורטים נתונים לקבל היתה ומטרתו
באזורי רגיל חול ביום התושבים של עותיהם
רעל המינוע רמת על להם, ומחוץ מגוריהם
המשפחות של החברתיותכלכליות התכונות

לנסיעות. הביקוש את המסבירות
לסטטים ברבעון פורסמו ראשונים נתונים
ונתונים '1975  2 מסי תחבורה של מיקה

מיוחד. בפרסום יופיעו מפורטים
נערכו הנסיעה הרגלי על דומים סקרים
ובחיפה (1964 (בשנת רבתי אביב בתל בעבר

.(1967 (בשנת רבתי

הגדרות
מתוך רכב עם המשפחות אחוז מינוע: רמת

באזור. המשפחות כלל

בחודש אשר משפחה רכב: טס משפחות
בשי או בבעלותה היה הפקידה ליום שקדם
רכב (כולל הזמן רוב פרטי נוסעים רכב מושה
טון על עולה אינו המורשה שמטענו מסחרי

למשא. שאינו דוגלגלי רכב או אהד)
מנועי רכב כלי באמצעות תנועה נסיעה:
הלי בתוכה הכוללת יעד, למקום מוצא ממקום
תבוצע שממנה לנקודה להגיע שמטרתן כות

ליעד. ער והליכה הנסיעה
לה ציבורי אוטובוס ציבורי: נוסעים רכב
נעשית הגבייה אם בין בתשלום, נוסעים סעת
מוניות הנסיעה, מחוכר או הנוסע מן ישירות
וכר רכבת מיוחדת, בנסיעה מוניות או שירות

מלית.
נוסעים להסעת אוטובוס ציבורי: אוטובוס

למוביל. ישירות הנוסע תשלום תמורת

וקט אופנועים (ללא הרכב כלי מספר הכפלת
הספירה בשבוע בקטע עברו אשר נועים)
קטעי בבל הקילומטראז' וסיכום הקטע באורך
לשנה ניפוח תוך הלאעירוניים הכבישים
כל את מקיפים אין שעדיין מאחר שלימה.
אין התנועה' בספירות הבינעירוניים הכבישים
הלא הקילומטראז' אומדן את מייצג זה נתון

במלואו. עירוני

דרכים תאונות

סטטיסטי בדו"ח הוא הנתונים מקור
תאונת כל עבור ישראל משטרת שממלאת
ידה. על ונחקרת הנרשמת נפגעים עם דרכים
נפ עם דרכים תאונות כוללים אינם הנתונים
בלבד, צבאיים רכב כלי בהן שמעורבים געים
רכב מעורב בהם תאונות כוללים כן אולם

רגל. הולך או אזרחי, רכב עם צבאי

נהגים

והגרתי: 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
האובלוסיה 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 היד. אשר ישראלי אזרחי נהיגה רשיון

הנסקרת. השנה בסוף

סוגי את קובעת הרשיון דרגת הרשיון. דרגת
מאחר בהם. לנהוג מורשה הרשיון שבעל הרכב
במספר נהיגה המרשות רשיון דרגות שקיימות
הרשיון, דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב, סוגי
לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים מן חלק
לנהוג מורשים שהם הרכב כלי של השונים

בהם.
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פרסומים

תחבורה בענסי עבודה ותשומת הסיקה 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)
1 חלק

התאונות בישראל נפגעים עם בדרכים תאונות (294)
כביש קטעי לפי לאעירוניים בכבישים

11 חלק (19641968)
נתונים התחבורה/ בענפי ותשומה תפוקה (297)

תפעוליים פיסיים
ונתונים ותפוקה תשומה  בישראל התחבורה (317)

(1969) פיסייםתפעוליים
ו חלק  (1969) נפגעים עם דרכים תאונות (324)

בכבי התאונות  נפגעים עם דרכים תאונות (325)
(1969) כביש קטעי לפי לאעירוניים שים

.11 חלק
.(31.12.1969 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (329)

(19631970) בינעירוניים בכבישים התנועה (346)
ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (352)

(1970) תפעוליים  פיסיים
2 חלק  (1970) נפגעים עם דרכים תאונות (361)
1 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

(31.111970 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (400)
(1970/71) משאיות סקר (411)

ו חלק  (1971) נפגעים עם דרכים תאונות (414)

(19631972) בינעירוניים בכבישים התניעה (424)
ו חלק  (1972) נפגעים עמ דרכים תאונות (426)

ב' חלק  (1970/71) משאיות סקר (430)
ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (432)

(1972) פיסייםתפעוליים
וו חלק  (1972) נפגעים עם דרכים תאונות (445)
(31.12.1972 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (450)

(31.12.1973 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (462)
ו חלק  (1973) נפגעים עם דרכים תאונות (468)
וו חלק  (1973) נפגעים עם דרכים תאונות (474)
(31.12.1974 ליום (מצבה מנועיים רכב כלי (494)

טכגיימ פרפומיפ
סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים) 3)

מיוחדים פרמומים
(מאי בישראל הדרכים 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 11956/57) ישראל דואר (67)
(1957) בישראל דרכים תאונות (80)

(1948/491957/58) ישראל דואר (83)
(1958/59) ישראל דואר (92)

(1958) בישראל דרכים תאונות {93)

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

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

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

(1961) בישראל דרכים תאונות (135)
(1961) מוקדמים) (נתונים משאיות סקר (136)

בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת (137)
(1961)

(1961/62) ישראל דואר (141)
במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרבב כלי (144)

(1962

(1961) משאיות סקר (145)
(1962) בישראל הדרכים תאונות (150)

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

(1963) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות (172)

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

(1964) נפגעים עם דרכים תאונות (193)
(1964 יוני עד (אפריל נסיעה הרגלי סקר (197)

במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (205)
(1965

(1965) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות (209)
(1966) נפגעים עם דרכים תאונות (234)

בדצמבר 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (248)
(1966
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פיסיים גתונימ  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
Table xviii/1 . Development of transport and communication  physical data

אורך
דרכים
סלולות
Length
of roads

רגג כלי
 מנועיים
הכל סך
Motor
vehicles
 total

:Thereofמזה:

נהגים
Dirvers פרטיות מכוניות

Private cars

ורכב משאילו;
סגור מסחרי
Trucks and
closed

commercial
vehicles

ציבוריים אוטובוסים
Public buses

חודשי ממוצע
Monthly
average

קילומטראז'
Kilometrage

.ThousandsNoאלפים מיליוניםמסי
. Millions

אלפים
Thousands

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

195546.814.117.11,694... 82.0

195650.815.718.41,70182.0

195756.117.620.11,79092.5

195820.420.41,924110.0

195963.120.420.42,011122.8

196069.624.021.52,097129.2

19616,67580.429.423.22,199155.3

19626,87493.537.525.32,303168.2

19637,150111.146.928.02,415179.4

19647,702134.260.631.92,605208.1

19657,904171.480.641.52,780230.1

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

19709,712266.2147.866.03,654313.5439.3

197110,005296.2171.072.84,008355.0492.7

1972§10,420327.9197.479.74,180387.9543.3

197310,657370.9233.988.34,330363.6592.6

1974408.3267.494.84,578346.8
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פיסיים גתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
(המשך)

האניות תפוסת
שהגיעו

Tonnage of
ships arrived

ט.ר.ן אלף
Thousand n.r.t.

שהגיעו אוניות
Ships arrived

No. מסי

רכבת
Railways

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

נוסעים
Passengers

Thousands אלפים

דרכים בתאונות נפגעים
Casualties in road accidents

הרוגים :mt8
Thereof:

Fataily injured
הכל je
Total

דרכים תאונות
Road
accidents

Number מספר

2,534

3,088

2,844

2,336

2,420

2,554

2,051

2,611

3,000

3,067

3,031

3,187

3,540

3,958

4,241

4,320

4,589

4,838

4,528

5,064

5,164

5,174

5,280

5,478

6,283

6,559

1,795

1,548

1,433

1,166

1,253

1,399

1,488

1,356

1,558

1,514

1,632

1,788

1,944

2,021

2,020

2,069

2,190

2,310

2,372

2,920

3,106

2,951

3,004

§3,166

§3,083

§2,991

520

779

917

888

1,080

1,299

1,377

1,534

1,838

1,681

1,944

1,949

1,963

2,762

3,338

2,280

2,639

2,424

2,292

2,984

3,201

3,419

3,200

3,136

3,475

3,658

1,008

1,557

1,777

2,265

2,536

3,060

3,391

4,565

4,657

4,706

4,837

4,386

3,504

5,015

5,058

4,962

4,921

4,534

4,070

4,148

3,819

4,117

4,232

4,430

4,072

3,720

228

212

228

174

184

134

155

219

207

200

176

244

250

289

325

336

297

376

407

439

529

(623)

651

683

716

3,1323,875

3,7324,751

3,8885,036

4,0355,056

4,6915,912

5,1926,432

6,2497,843

7,0678,873

8,09710,269

8,25510,738

8,35610,542

8,79011,162

9,23912,123

10,65614,113

11,86916,025

11,35615,474

11,23415,545

10,82615,039

11,19715,784

12,24317,459

13,35519,526

14,75721,006

15,30322,011

14,60621,730

14,71921,555

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

transport and communication 488



Table xviii/1 . Development of transport and communication  physical data
(cont.(

בנמלים המטענים תנועת
Movement of freight in portsנוסעים

נכנסים

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון שיחות
telephone 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
arirved and
departed

טונות אלפי
Thousand tonsאלפיםThousandsפמ מיליוני

Million .ק.ת1
אלפים

Thousands
No. אלפיםמסי

Thousands

2241,07025.835.82,20591.8

2131,43528.363.814.62,272116.6

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

1,1792,03599.3117.6255.941.62,926225.5

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

1,8362,473257.1270.2629.0107.54,765485.8

2,0312,578238.4316.9675.3138.94,904579.9

2,3112,417142.7358.5750.6197.15,738620.6

2,9013,425168.9419.1885.4316.37,370969.6

3,0673,560144.3474.81,058.6687.28,844985.4

3,3454,273125.3525.61,240.0925.09,0791,050.3

3,3634,668163.5586.51,440.71,209.410,0551,498.4

3,4694,915174.6642.81,642.91,400.411,1411,712.9

3,2345,577172.1698.81,816.61,743.210,7571,621.8

3,7206,250132,7751.71,923.89,1821,572.9
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ענף לפי עגודה, ותוצאות שכר מועסקים,  >"ח/2. לוח
לחודש ממוצע

01
0

£ 1
3g

P8

ll
Hiill

a I a
f*. GO
r= if W

3 *I

,oשנהענף
S£gig.s as
uS,> "** eg mE£ 8.

אלפים
Thousandsל'י .ILמיליוני million"לIL.

הכל סך
§197259.879.3100.11,3251,673

§197361.1102.2129.81,6732,123

197461.2136.6173.32,2322,831
בדרגים; נוסעיס הולכת

197215.2§24.7§31.11,6172,039
רכבות אוטובוסים, שירותי

197315.7§29.4§36.81,8732,303
ומוניות תחתיות

197415.639.350.72,5193,252

§197212.418.423.71,4791,905
אניות סובני ימית, §הובלו! 197311.623.833.02,0482,843

נמלים יקירותי
197411.531.141.92,6983,630

19725.86.07.41,0361,278
ועמילוח נסיעות סוכני רגבות,

19735.97.49.21,2481,552
מנס

19745.79.7.U91,7052,095

19726.09.811.81,6321,958
נמלי ושירותי אויריח הובלה

19736.413.015.32,0232,376
תעופה

19746.717.821.22,6563,159

19724.04.15.31,0201,314
נוסעים הולנת משאיות: שירותי

19734.35.16.21,1841,455
מטעניט והובלת

19744.17.38.61,7942,110

19721.31.31.51,0361,180
אחסנה

19731.21.41.71,1251,339

19741.21.72.11,3691,668

197215.015.019.39971,287
ותקשורת דואר

197315.922.127.61,3901,733

197416.429.736.91,8082,251
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Table xviii/2.  Employed persons, wages and labour expenses, by branch
Monthly average

.1
0 V*1

u
f1
fI!

§ S
2$
?a1^ O >tfg *

;it!
a 0

*Q.
s
u

S a
if E
J? Sg>!1p

YearBranch

הבסיס:  1970מדדיס  100.0Indices  base

144.2 108.3145.2129.5134.31972§
TOTAL

185.9 110.6188.2163.5170.41973§

248.4 110.8251.3218.2227.21974
Passenger road transport :

169.3 114.1143.5135.8134.31972
bus services, railways,

205.1 117.8181.7157.3151.71973
underground and taxis

269.6 16.7250.1211.5214.21974נ

116.7 98.6129.4118.4131.31972§
Sea ransport, shipping

150.7 91.9180.1164.0195.91973§
and port services

197.5 91.4228.7216.0250.01974

136.2 106.1138.0128.3130.31972
Railways, travel agents

168.9 108.2170.4154.6158.21973
and customs agents

218.2 103.1220.6211.3213.61974

167.2 120.9167.1138.3138.21972
Air transport and airport services

222.6 129.6217.8.17J4167.71973

304.6 135.3301.7225.1222.91974

134.7 111.4145.2120.9130.31972
Truck services: passenger and freight

165.9 118.3233.1140.3144.31973
transport

240.3 152.7321.8 ,212.6209.31974

140.5 118.0140.5119.4119.31972
Storage

144.5 113.0153.2129.6135.41973

177.6 113.0189.7157.7168.71974

144.4 106.3146.1135.6137.31972
Posts and communication

213.4 112.5208.4189.1185.01973

286.3 116.2279.3245.9240.21974
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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

Base:1968 = 100.0  c"pj/7

דואר
Posts

נמלים
Ports

ימית הוגלה
Sea transport

ת5ופה
Aviation

רננת
Railways

אונזובוסים
Buses

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון
1969106.7105.7107.4121.1116.4130.6
1970115.5123.9119.7138.9128.8154.4
1971148.0140.7167.6197.7149.2192.1
1972186.4147.6211.0260.0178.5234.1
05.6171.8253.8307.9239.7306.1ג§1973
1974279.4245.1328.0517.3356.0418.7

1068 במחירי Revenueפדיון at 1968 prices

1969106.7104.2107.9101.3130.3
1970109.7111.8124.0116.9148.8
1971121.2110.6161.9125.7169.8
1972128.3110.0183.9130.1202.0
1973§125.0116.3211.8139.6216.5
1974123.6114.5207.7166.0237.9

Employeesשכירים

1969103.8100.3118.5106.4106.1
1970108.099.4135.7113.6110.6
1971113.696.4152.2112.5114.7
1972§118.193.3165.9§93.1110.4117.7
1973§122.192.7§177.6§90.0§112.1124.5
1974123.394.8186.982.7107.3128.6

עבודה Labourהוצאות expenses

1969107.5102.2118.3114.1109.1107.7
1970136.9108.4155.9129.0140.0125.6
1971168.2129.4236.7155.0188.3150.6
1972204.1146.3275.8190.7193.5181.8
1973175.6§239.4290.8§259.9
1974339.8226.4498.3319.8362.9347.5

לשכיר עבודה Averageשבר wage per employee

1969103.9102.099.7101.0100.9
1970121.1111.0108.9116.3112.3
1971137.3132.9147.1148.7129.0
1972161.5155.9153.9162.0151.1
1973§190.7190.9193.7248.9210.5
1974250.4239.2250.6317.8274.1

לשכיר ממוצע ענודה Averageהוצאות labour expenses per employee

1969103.5102.199.9102.6101.6
1970126.7109.0114.2123.3113.4
1971148.1134.3155.5164.0131.3
1972§172.7156.9166.3§204.9175.4154.5
1973202.4189.5203.7§266.2259.7208.1
1974281.5238.6266.7386.8338.4270.2
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Sea transport ימית תובלה

אניח סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות/  י"ח/4. לוח

Table xviii/4.  Ships, tonnage and dead weight of the merchant fleet, by type
of ship

שנה Endסוף ol year

אניה 1956I9601196519701972§19731974Typeofסוג ship

Number o f ships אניות מספר

TOTAL

Passenger ships

Cargo ships

Refrigerating ships

Tankers

106 10S 110

2 2

72 73 73

8 8 11

26 25 24

110

2

79

13

16

103

8

75

9

11

50

5

41

30

4

22

הכל סך
נוסעים אניות

משא אניות

קירור אניות

מיכליות

Gross tonnage כוללת תפוסה

TOTAL

Passenger ships

Cargo ships

Refrigerating ships

Tankers

2,304,253 2,161,361 1,912,818 1,437,594 834,960 288,387 135,731

 14,296

929,925 927,176

65,712 65,712

1,308,616 1,154,177

14,296

832,241

76,470

989,811

14,296

793,148

89,304

540,846

86,948 42,730

496,918 204,727

49,923 
201,171 40,930

33,912

67,292

34,527

הכל סך
נוסעיפ אניית

משא אניות
קירור אניות

מיכליות

Dead weight unva

הכל 174,919374,1791,111,5542,411,8383,309,6873,729,9914,079,414TOTALסך

נוסעים 19,70220,38831,0702,5702,0232,023Passengerאניות ships

משא 102,359291,982695,0311,275,6001,310,6851,431,0561,434,787Cargoאניות ships

קירור אניות
51,708101,23389,63877,72077,720Refrigerating ships

52,85261,809333,7451,032,4351,907,3412,219,1922,566.907Tankersמיכליות

1 Since 1965 includes data on Israeli ships under foreign lfag. זר. בדגל ישראליות אניות על נתונים בולל ב1965 החל 1
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גיל ל3י ,1 הישראליות הסוחר אניות  י"ח/5. לוח
Table xviii/5.  Israeli merchant ships *, by age

Endofyear שנה סוף

Age* 1974 §1973 1972 1971 1970 1965 1960 19S6 גיל

rאניותמספר o t snipsINUm DC

הכל 3050103110116110108106TOTALסך
שנים 2 102029610111716Jpעד to 1 years

3421651314126734
59565041 ■4144453259
1014221936362930371014
1519311141513g121519

ומעלה שנה 20g5312220 years and over

גוללת tonnageGrossתפוסה

הכל סך
שניס 2 עד

135,731288,387834,9601,437,5941,899,8381,912,8182,161,3612,304,253TOTAL
52,638117,560256,193291,935662,322669,416696,840608,879Up to 2 years

3410,026113,72062,351269,940284,760300,214293,523565,32034
5911,28717,337409,522447,475505,953544,677684,689651,36259
101410,0069,14882,630371,700366,455293,261390,338348,7521014
151912,2837,1872,42456,54480,348103,93473,051107,0201519 .

ומעלה שנה 2039,49123,43521,840
1,31622,92022,92020years and over

< Sines 1965 includes data on Israeli ships under foreign lfag. זר. בדגל ישראליות אניות כולל ב1965 התל 1

הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון י"ח/6. לוח
Table xviii/6.  Revenue and labour input in sea transport

שוטפים Atבמחיריט current prices

1965197019711972§19731974

ל*י) הכל(מיליוני 353.0735.91,047.71,377.01,631,42,762.0REVENUEפדיוןסך  TOTAL (IL.milion)
מטענים 246.1584.4758.81,010.01,232.72,291.9Fromמהובלת freight
נו&עים 53.810.012.716.515.3Fromמהולכת passengers
אניות 46.6133.9270.2330.7338.8418.1Fromמהחכרת chartering of ships

6.57.66.019.844.652.0Fromמשונות miscellaneous

הכל עבודהסך 64,24390,598108,832133,915168,161224,559LABOURהוצאות EXPENSES  TOTAL
לי) .IL)(אלפי thousand)

יבשה 12,91219,21223,99627,44438,88845,893Landעובדי workers
י0 51,33171,38684,830106,471130,255178,666Seaעובדי workers

ממוצעות עגודה 2,1972,8544,147Average§9021,5391,822הוצאות monthly labour expenses
(ל*י) לחודש perלמועסק employed person (IL.)

הכל* סך  5,0794,9094,512EMPLOYEDPERSONS§5,9334,9064,979מועסקים TOTAL1
יבשה 1,2971,3311,323Land§1,2701,1311,268עובדי workers
ים .3,7823,5783,189§4,6633,7753,711עובדי Sea workers

ישראלים :2,1922,1281,850Thereof§3,0892,2202,089מזה: Israelis

. As of 1972, data are based on the whole merchant lfeet. הסוחר. צי מצבת כל על מתבססים הנתונים ג1972, החל 1
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Ports נמלים

בנמלים עבודה ותשומת פדיון  >"ח/7. לוח
Table xviii/7.  Revenue and labour input in ports

1974 1973 1972 1970 196S

il. million at current pirces שוטפים במחירים  לירות מליוני
REVENUE TOTAL

Thereof: from freight services
from basic potr services

REVENUE TOTAL
Thereof: from freight services

from basic port services

REVENUE  TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services
From basic port services
From services to passengers
From storage

REVENUE  TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services
From basic potr services
From services to passengers
From storage

Employed persons
Average monthly wages per
employed person (IL.)

Average monthly labour expenses
per employed person (IL.)

156.4201.4279.2§374.9556.9
129.5177.3241.0323.7496.8
11.512.116.7§22.628.9

1968Atבמחירי 1968 pirces

156.4182.9203.4218.4259.7
129.5158.8172.8184.6227.7
11.512.112.514.415.0

Indicesמדדים

שוטפים Atבמחירים current prices

100.0128.8178.5239.7356.0
100.0137.0186.1250.0383.6
100.0134.2181.0236.8334.6
100.0105.5145.0§196.4251.0
100.081.8132.1199.5212.5
100.0211.2328.3§615.71,745.8

1968 pricesAtבמחירי 1968

100.0116.9130.1139.6166.0
100.0122.6133.5142.5175.8
100.0119.4129.5140.7161.3
100.0105.5108.8§125.1130.3
100.081.8123.6142.3134.4
100.0209.8250.4187.7351.5

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

5,7396.5226,3346,4316,157
9061,0541,3312,0802,638

3,481 2,681 1,792 1,356 1,100

הכל סך  פריץ
למטענים משירותים 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  פדיץ
למטענים משירותים

משינוע מזה:
בסיסיים נמל משירותי
לנוסעים משירותים

מאחסנת

מועסקים
בחודש למועסק שכר ממוצע

(ליי)
למועסק עבודה הוצאות ממוצע

"י) (ל בחודש

Employed persons
Average monthly wages per
employed person (IL.)

Average monthly labour expenses
per employed person (IL.)

Indices מדדים

100.0113.6110.4112.1107.3מועסקים
למועסק שכר 8מוצע

 (לי)
עבודה הוצאות ממוצע

100.0116.3146.9229.6291.2בחודש

100.0123.3162.9243.7316.5למועסק
(לי) בחודש
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בנמלי ונוסעים מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אניות תנועת י"ח/8. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו האיץ

Table xviii/8.  Movement of ships (excl. oil in bulk tankers), freight ancj
passengers in Israel ports and the share of the Israel flag in it

1974 1973 1972 1970 1965 1951

S111pהאניותתנועת 5111 GUI IS 1

האניות! מספר
חיפה נמל

אשדוד נמל
אילת נמל

21,370
1,168

2,190
1,725

7
54

2,951
1,736
1,127

88

3,166
1,726
1,318
122

3,083
1,701
1,276
106

2,991
1,603
1,301

87

NUMBER OF SHIPS 1

Haifa Port
Ashdod Port
Elat Port

של נטו התפוסה
שהפליגו האניות

22,44024,5895,1745,4786,2836,559NET REGISTERED TON
NAGE OF SHIPS DE
PARTING (thousand

ט.ר.נ.) (.N.R.T(אלפי

חיפה נמל
אשדוד נמל
אילת נמל

22,02623,856
20
114

3,339
1,651
184 ♦

3,453
1,778
247

4,069
1,948
266

4,088
2,220
251

Haifa Port
Ashdod Port
Elat Port

Ships to abroad לחו"ל אניות
האניות 1,2031,7842,2032,0992,2092,315Numberמספר of ships

(אלפי המטענים rafficתנועת (thousand tons) Freightטינות) t

הכל פריקהסך
חיפה נמל

21,589
1,320

22,473
2,173

19

4,273
3,140
933

4,915
3,333
1,282

5,577
3,876
1,337

6,250
4,139
1,774

UNLOADING  TOTAL
Haifa Port
Ashdod Port

אשדוד נמל
אילת 54200300364337Elatנמל Port

הכל טעינהסך
חיפה נמל

אשדוד נמל
אילת נמל

2218
193

21,836
1,567

4
232

3,345
1,106
1,901
338

3,469
982

2,081
406

3,317
1,003
1,907
407

3,720
1,082
2,188
450

LOADING  TOTAL
Haifa Port
Ashdod Port
Elat Port

3Dfic3gertrהנוסעיתנועת alPasses

הכל סך  114,745נוסעים
93,691

257,100
132,049

125,296
69,149

174,605
91,046

172,106
88,061

132,747
66,707

PASSENGERS  TOTAL
Arriving

מגיעים
21,054125,05156,14783,55984,04566,040Departingמפליגים

של ישראלחלקו Share(אחוזים)דגל of Israel flag (percentages)

 המטענים 18.140.938.332.628.433.1FREIGHTתנועת TRAFFIC _
TOTAL הכל סך

18.951.146.437.433.040.4Unloading
פריקה
12.427.328.025.820.520.4Loadingטעינה

 הנוסעים 32.227.123.016.3תנועת
PASSENGERTRAFFIC 
TOTAL הכל סך

מגיעים
מפליגים

34.4
29.8

27.9
26.2

24.8
21.1

18.6
13.8

Arriving
Departing.

< Including trafifc between Israel ports.
2 Incl. movement in Tel Aviv and Yafo ports.
3 As rfom 1963 including visits on cruises.

הארץ. נמלי בין אניות מעבר כולל 1

ויפו. אביב תל בנמלי תנועה כולל 2

סיור. באניות ביקור כולל ב1963 החל 3
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Civil aviation אזרחית תעופה

בינלאומיים בקוים ישראל של תעופה שירותי  י"ח/9. לוח
Table xviii/9.  Israeli aviation service on international lines

יחידה
Unit19501960197019731974

בודדות! .noטי0וו1 4751,8646,0247,2756,907Singleמס' lfights1
הטיסות קממרחק 1,7717,87330,82133,077Flightאלפי distance

1000 km.
בתשלום :1,6917,53129.47132,423Thereofמזה: revenue lfights

טיסה .noשעות 6,56017,25043,42246,69241,802Hoursמסי lfown
בתשלום :6,25016,26141,50145,71741,022Thereof*מזה: revenue lfights

1,000נוסעים 15.5116.7546.3816.5839.8Passengersאלפים
בתשלום :14.7111.4501.9749.5771.7Thereofימזה: revenue passengers
בתשלום 49.7413.52,531.23,490.53,767.9Revenueמיליוניםנוסע/ק''מ passenger/km.

millions
בתשלום שהובלו דואר tonsדברי 50240745738764Revenueטונות mail
בתשלום2 שהובלו 2782,19920,39834,46633,697Revenueמטענים freight^

l Flight in one direction,
2 Incl. excess freight of passengers.

אחד. בכוון טיסה 1

נוסעים. של עודף מסען כולל 2

תעופה ובשדות אוירית הובלה בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/10. לוח
Table xviii/10.  Revenue and labour input in air transport and airport services

יחידה
Unit

19651970197219731974

שוטפיפ cesenבמחירים tpr icurtAt
הכל סך  ל"יפדיון 159.4353.1622.8748.9967.9REVENUEמיליוני  TOTAL

IL. million
נוסעים 129.4267.6494.9526.5719.7From.מהולכת passengers

ודואר מטענים .19.061.383.3160.7188.4מהובלת From freight and mail
אחרים 11.024.244.661.759.8Fromמשירותים other services

968 1prices1968Atבמחירי

הכל סך  ל"יפדיץ 365.9542.6622.6612.9REVENUEמיליוני  TOTAL
IL. million

נוסעים מהולכת :274.7414.3418.2450.3Thereofמזה: from passengers
ודואר מטענים 76.087.7156.0122.2fromמהובלת freight and mail

ע1 inputLabour.ידהתשומות
הכל סך  .noמועסקים 2,4534,1885,1215,4555,768EMPLOYEDמסי PERSONS 

TOTAL
תעופה 1.9773,4944,1504,2834.346Inבחברות aviation companies
תעופה 4766949711,1721,422Atבנמלי airports

למועסק ממוצע .ILשכר 8621,1971,6922,1292,754AVERAGEליי MONTHLY
WAGESבחודש PER EMPLOYED

תעופה 9351,2901,8172,2953,051Inבחברות aviation companies
תעופה 5597251,1591,5261,843Atבנמלי airports

 עבודה לייהוצאות 30.470.9125.4226.5LABOURמיליוני EXPENSES 
הכל .ILסך TOTALת111110ם

תעופה 26.764.2110.1191.2Idבחברות aviation companies
תעופה 3.76.715.235.3At.בנמלי airports
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ומחו"ל לחו"ל  ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת  י"ח/11. לוח
Table xviii/11 . International air traiffc of passengers, freight and mail

194919501960'19651970197219731974

(מספר) שנחתו ...2,205מטוסים 2,2722,9264,7659,07911,14110,7579,182Aircraft landing (no.)

הכל1 סך  נוסעים
(אלפים)

91.9116.6223.4554.41,189.61,945.61,874.71,746.6PASSENGERS  TOTAL1

)thousands)

69.782.8U1.6265.6603.3987.3956.4870.6Arrivedהביעו

'22.233.8111.8המריאו 288.8586.3958.3918.3876.0Departed

הכל סך   מטענים
(טונות)

4591.9463,5169,77130,71041,75348,37549,051FREIGHT* TOTAL
)tons)

2931,4101,4864,34813,52815,22920,73520,860Unloadedנפרקו

1665362,0305,42317,18226,52428,14028,191Loadedהוטענו

(טונות) הכל סך  129.7241.2522.11,075.11,763.02,514.02,360.02,395.6MAILדואר TOTAL (tons)

71.1167.4320.6620.1913.61,436.01,403.01,440.4Arirvedהגיע

נשלח ■
58.673.8 .201.5455.0849.41,078.0957.0955.2Dispatched

ו
8
כ
E
£
0u
ס
C

0
a

' As of 1965, including tourists on oneday touis. * Excluding mail. דואר. כולל לא 2 יום. של לביקור תיירים כולל נ1965 החל 1



Communications mwpn

1 ותקשורת דואר שירותי  י"ח/12. לוח
Table xviii/12.  Postal and communication services *

תקציב Budgetשנות year

1973/741974/75Unit§1948/491950/511960/611965/661970/711972/73יחידה

דואר POSTALשירותי SERVICES
וסניפים דואר 188196201numberPost§5464114155181מססרבתי oiffces and branches

דואר 4777218276345375388390Postalיסוכנויות agencies
נע דואר *קוי

5292936414143"Mobile post offices
נע לדואר הקשורות Localitiesיי609622636§95550543592"גקודות served by mobile

שכורים דואר 15.928.042.150.552.859.01,000אלפיםתאי
post oiffces

Rented post oiffce boxes
2 לחויל שנשלחה הדואר קיגכמות 2897161,2561,6571,9501,7751,8841,000אלפי kg.Mail sent abroad?

אויר בדואר :Thereof"65169317518624605601ימזה: by air mail
לחול שנשלחו החבילות 2813464051,000Number§17131232263אלפיםמספר of parcels sent abroad

אויר בדואר :41110149117110Thereofמזה: by air mail
TELEPHONEטלפץ

המרכזות Capacity"80.2219.3441,5526.9594.4654.9"קיבול of exchanges
מחוברים ישירים Direct..10.917.167.9171.7369.4461.3506.0549.0קוים exenage lines connected

ממתינות Applications"11.012.019.564.259.8109.0130.2143.8בקשות outstanding
טלפון Telephones■■18.431.1122.5270.2525.6642.8698.8751.7מכשירי

טלפון TELEPHONEשיחות CALLS
ישיר בחיוג עירוניות ובין פ"ממקומיות 44.363.8255.9629.01,240.01,642.91,816.61,923.8millionמיליוני m.p.Local and inter urban trunk calls

3 *0.914.641.6107.5925.01,400.41,743.21,000Internationalאלפיםבינלאומיות
נכנסות :5.920.959.4532.0751.9Thereof"מזה: incoming
TELEGRAMS3מברקיםי

שנשלחו Telegrams"6169951,1261,4561,4921,5691,5471,274מברקים dispatched
לחויל :Thereof"347471455545687736738576ימזה: abroad

מחויל שנתקבלו Telegrams"84429444579715748769697ימברקים received from abroad
טלקס TELEXשיחות CALLS

פ"ממקומיות 2,5134,2089,65913,98016,00521,7031,000אלפי M.P.Local דקותבינלאומיות 1165261,8433,0181,000אלפי min.International

' Data on mail sent abroad, telephone calls and telegrams refer to the whole budget year,
the other data  to 31 HI of each year. 2 Excl. parcels. נ Incl. ships at sea.

ויתר השנתית הדואר לפעילות מתייחסים ומברקים טלפון שיחות הדואר, כמות על הנתונים 1

ים, בלב אניות עם לרבות 3 חבילות. למעט 2 שנה. כי1 של נמרפ 31 ליום הנתונים,

ו

ו



ותקשורת דואר גשירותי עבודה ותשומת פדיון  י"ח/13. לוח

Table xviii/13.  Revenue and labour input in postal and communication services

1974 1973 1972 1970 1965 1963

TOTAL (IL. million)

Thereof: postal services

telegraph services

telephone services

Revenue at curernt pirces שוטפינו בנ?חירי0 פדיון

1,376.4 1,002.0 766.3 S05.S 176.5 121.2

114.3 96.7 S4.5 58.5 32.7 26.1

87.7 76.5 52.7 32.6 16.5 9.5

1,043.0 726.2 539.9 344.0 118.9 77.9

ל"י) (מיליוני הכל סך
דואר שירותי מזה:

המגרקו! שירותי

טלנזוניס שירותי

TOTAL (IL. million)

Thereof: postal services

telegraph services

telephone services

At 1968 prices 1968 במחירי

782.1 708.6 661.2 487.S

57.0 64.3 65.8 54.9

44.1 51.0 38.5 30.1

618.7 523.9 486.1 335.2

ל"י) (מיליוני הכל סך
דואר שירותי מזה:

מגרקה שירותי

טלפונים שירותי

Labourעבודהתשומת input

מועסקים ממוצע
לחודש(מספר)

10,42512,36214,11115,00515,87216,403AVERAGE NUMBER OF EM
PLOYED PERSONS PER
MONTH (number)

6,8577,63810,19411,23111,61212,073Permanentקנועיט

3,5684,7243,9173,7744,2604,330Temporaryארעייס

 עבודה שכר
ל"י) (אלפי הכל סך

47,86873,967125,592179,789.26S190356,009WAGES  TOTAL (IL. thousand)

38,83357,811107,742159,240233,076313,577Permanentקבועיס workers

9,03516,15617,85020,54932,11442,432Temporaryארטיים workers

(ל"י) לחודש לעובד 3834967419971,3891,809Monthlyממוצע average per worker (IL.)

 עבודה הוצאות
ל"י) (אלפי הכל סך

59,52091,605160,090231,748330,799443,053LABOUR EXPENSES  TOTAL
)IL. thousand)

49,42173,451139,010207,709293,820393,505Permanentקבועים workers

10,09918,15421,08024,03936,97949,548Temporaryארעיים workers

(ל"י) לחודש לעונד 4766159451,2871,7332,251Monthlyממוצע average per worker (IL.)

transport and communication 500



Railways

ישראל רכבת שירותי  י"ח/14. לוח
Table xviii/14.  Israel railway services

Budget year, unless otherwise stated

יכבת

אחרת צוין לא אם תקציב, שנת

Unit 1949/501955/561960/611965/661970/711973/741974/75היחידה

הרחבה אורךהמסילה
הסטנדרטית

km. S"p290403420464470484484Lengthof railway line,
standard gauge

השלוחות 156186237270290291297Lengthofאורך sidings

בתשלום נטו 0005201,3771,9492,5683,3553,5963,604Net'טון revenue ton

נטו טוןקמ
בתשלום

39,881136,703216,098321,203462,744461,238456,430Net revenue ton  km.

הנוסעים r1,0083,3914,3864,8674,1133,9363,679Number/מספר of passengers

m37,730246,117350,388393,869355,850341,557320,139Passengerנוסעק"מ  km.

הכל לייפדיוןסך אלפי
IL. 1,000

6925,41811,80521,71233,631§48,94169,135REVENUE  TOTAL

מטענים 4903,3726,12313,03423,24333,59145,100Fromמהובלת freight

נוסעים 1561,8974,7177,3467,97011,80718,819Fromמהולבת passengers

אחרים! 3,5435,216From§461499651,3322,418*ממקורות other sources1

תפעול הוצאות
2 הכל סך

7917,35011,55129,56839,439§71,07798,614OPERATIONAL EX
PENSES  TOTAL*

מזה:
עבודה הוצאות

17,00331,04150,28564,841Thereof:
Labour expenses

מועסקים
לחודש) (ממוצע

No. 1,6782,3302,1732,222Numberמס' of employed
persons (monthly average)

ממוצע שבר
לחודש למועסק

IL. 6798641,4861,863Averageל"י wage per em
ployed person per month

טוןק"מנטולקמ
בשימוש קו

'000138414515692993953943Net ton  km. per km.
line in use

לטון ממוצע מרחק
מטען

km. 7799111126138128127Averageק"מ distance per
1 ton freight

לק''מקו נוסעק"מ
בשימוש

.0001,0471,0161,1421,023981920Passenger  km. per km.
line in use

לנוסע ממוצע >נז^מרחק 37738081878787Averageק"מ distanceper
passenger

לטון ממוצע טדיון
נטו ק''מ

אגורות
agorot

1.22.32.63.84.87.19.7Average revenue per
net ton  km.

ממוצע פדיון
לנוסעקמ

0.410.771,351.902.23.45.8Average revenue per
passenger  km.

l E.g. payment for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years; as of 1968, the seires includes data oa work
shops. not included previously.

אחסנה, דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות כגון 1
החל קלנדריות; לשניס 2 וכוי. קרונות השכרת
שלא הסנדאות על נתונים כוללת הסדרה 1968 ב

כן. לפני נכללו
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Buses אוטובוסים

אוטובוסים שירותי  י"ח/15. לוח
Table xviii/15.  Bus services

יחידה
Unit1965197019711972§19731974

סחאוטובוסים 2,7803,6544,0084,1804,3304,578Busesמסי
שנתי) yearly)(ממוצע averages)
ישיבה 1,000122.7162.7179.0190.9197.6209.7Seatingמקומות capacity
שנתי) yearly)(ממוצע average)

230.1313.5357.3387.6363.6346.8Kilometrage'10קילומטרז'
נמ^ ק''מ

הכל פדיוןסך
(במחירים

1.000
1L. ל"י

219,283311,185398,635501, 984553,724752,722REVENUE
TOTAL

at)שוטפים) current prices)

בקוים "מנסיעות f189,664254,562307,256376,764385,610520,330From regular lines
tripsקבועים

מיוחדות 26,46552,13985,063117,336158,930216,880Fromמנסיעות special trips
andוטיולים journeys

ושונות 3,1544,4846,3167,8849,18415,530Fromמוזגילות parcels and
miscellaneous

לקימ 95.397.8111.6129.5152.2217.0Revenueאגורותפדיון per km.
agorot

הכל 1,000186,888295,360328,500345,410336,818333,063REVENUEפדיוןםך '

(19 6 8 י ר י ח .IL(במ TOTALל~י
(at 1968 prices)

בקוים 161,416240,439248,800255,728233,420224,862Fromמנסיעות regular lines
tripsקבועים

מיוהדות aמנסיעות m22,83550,63874,40087,26498,899110,710From special trips
andוטיולים journeys

ושונות mמחבילות m2,6374,2835,3005,6655,8807,098From parcels and
miscellaneous

טםמועסקים 7,8469,30012,10512,58713,00813,216EMPLOYEDמ0'
PERSONS

קואופרטיב m4,8295,6247,1457,5878,1248,353Membersחברי of
cooperative

m3,0173,6764,9605,0004,8844,864Employeesשכירים

1,000118,236207,122288,571350,092587,267LABOURהוצאות
.ILעבודה EXPENSESל"י

ממוצע Averageשכר monthly
wageלחודש

.ILלמועסק 9771,3841,5471,8322,1602,813Perל"י employed
person

קואופרטיב 1,2691,7922,0692,3802,7813,563Perלחבר cooperative

m5117597979961,1261,525לשכיר
mexuuer

Per employee
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ח/16. לוח

Table xviii/16.  Commercial speed of buses

Km/hקמ"ש

IXI vnxu

196819*9197019711972

197219731974

הכל עירונייםסך 18.617.818.218.519.119.119.018.6URBANLINESקוים  TOTAL

אביביפו 18.217.017.217.617.417.417.617.3Telתל AvivYafo

18.219.417.919.019.920.419.119.4Haifaחיפה

19.219.920.018.919.018.919.418.3Jerusalemירושליס

אחרות 22.121.421.8Other(22.2)19.918.020.419.7ערים towns

פרבריים !26.026.026.025.024.424.823.523.0SUBURBIAקוים LINES

בץעירוניים 49.548.148.045.746.046.845.244.5rNTERURBANקוים LINES

503 ותקשורת תחבורה



Trucks משאיות

ייצור ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי משאיות,  י"ח/17. לוח
Table xviii/17.  Trucks, by load capacity, type of fuel and year of production

End of year שנה סיף

(טונות) מורשה מטען apacityקבוצות groups (tons)Load c

דלק :idnType of fuel and
ייצור aושנת dyear ofproduction

' S1.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+
o P

1972

79,70037,94427,1494,8007,1711,220141,1581ALLהמשאיותכל TRUCKS

68,48637,88626,9893,3841238211Gasolineבנזין
1,214581601,4167,0481,212139,1471Fuelסולר oil

1973

המשאיות! 88,29139,06234כל 3114,7417,1901,4031491,338ALL TRUCKS'
76,77439,00034,1493,39213213213Gasolineבנזין
11,517621621,3497,0581,3901471,325Fuelסולר oil

1974

המשאיות* 94,75839,15439,4764,5357,8301,9321641,667ALLTRUCKSכל 2

81,93539,09539,3323,27015737638GASOLINEבנזין
12,823591441,2657,6731,8951581,629FUELסולר OIL

1954 1,87777839744618934726Upעד to 1953
1בנזין 516776383344715Gasoline
36121410218234621Fuelסולר oil

195519594,0182,0197414836127538519541958
2,9412,017715201314Gasolineבנזין
1,07722628260974381Fuelסולר oil

1960196412,9815,9203,7691,2431,509304623019591963
10,7785,9173,7551,04254316Gasolineבנזין
2,2033142011,4553015224Fuelסולר oil

1965196926,52917,6065,6951,2131,4881603333419641968
24,26017,6055,691926243110Gasolineבנזין
2,269142871,46415732324Fuelסולר oil

1970197337,62311,23120,6229752,9839739274719691972
32,43611,18720,54465237916Gasolineבנזין
5,18744783232,94696491741Fuelסולר oil

1974 +11,72415998,2511731047386232451973 +
10,0001,5928,243103322127Gasolineבנזין
1,72478701,01536521238Fuelסולר oil

l Inch trucks with unknown load capacity.
2 Including vehicles of year of production not known.

ידוע. לא מורשה מטען בעלות משאיות כולל 1

ידועה. לא ייצור משנת רבב כולל 2
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ומעלה טון 2.5 של מורשה מטען בעלות משאיות תפעול *"ח/18. לוח

Table xviii/18.  Operation of trucks with a load capacity of 2.5 tons and over

1ix

1973 1972
1972 1970/71 1966/67 1961 יחידה

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 37 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

19 18 24 23

391.5 291.4 392.9 326.9

42.0 32.4 43.5 37.1

15

90.6

15

פעילות *0<!משאיות מסי

למשאית ממוצע Yearsגיל שנים

הבל שהובלסך 106טונאז'

למשאית 1,000ממוצע

ס"ה שהובל 106טון/ק"מ

למשאית 1,000ממוצע

לטון ממוצע מרחק
מטען

הכל סך  קילומטראז'
km, ק"מ

10*

למשאית 1,000ממוצע

מטען עם קילומטראז'
הכל סך

106

למשאית 1,000ממוצע

הכל סך  ,1.,פדיון 106 IL.

למשאית ,t",ממוצע 10 IL.

Unpaid transport בתשלום שלא הובלה

פעילות .Noמשאיות 3,6673,642מס'  3,932Active trucks

למשאית ממוצע Yearsגיל 10.89.0שני0  7.3Average age per truck

הכל סך שהובל 10610.28.8טונאז'  13.4Tonnage transported  total

למשאית 1,0002.82.4ממוצק  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

הבל סך  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

10669.059.5  77.5Kilometrage with freight 
total

למשאית 1,0001916ממוצע  20Average per truck
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Roads כבישיס

החזקה לגי סלולות, דרכי0  י"ח/19. לוח

Table xviii/19.  Roads, by type of maintenance

Maintenance 1973/74 §1 972/73 1970/71 1965/66 1961/62 apnrn

(ק''מ) Lengthאורך (km.)

הדרכים! 6,6757,9049,71210,42010,657ALLכל ROADS 1

נלבד 3,0733,1683,2853,4003,336Governmentממשלה only

ורשויות 7447908889881,080Governmentממשלה and local authorities

מקומיות

מקומיותם"ה רשויות

9יריות מזה:

2,755

1,659

3,715

2,131

5,117

2,835

5,642

3,082

5,829

3,140

Local authorities  totsl

Thereof: municipalities

מקומיות 6341,0391,2751,3821,463localמועצות councils

מ"ר) (אלפי Areaשטח (thousand Sq. m.)

הדרכים 41,49654,32461,455ALLכל ROADS

נלבד 15,27016,65819,40620,876Governmentממשלה only

ורשויות 3,3383,8715,1865,9456,139Governmentממשלה and local authorities

מקומיות

מקומיותס"ד רשויות

עיריות מזה:

13,575

9,343

19,991

12,878

30,164

19,365

32,825

21,698

36,322

22,442

Local authorities  total

Thereof: municipalities

מקומיות ,2,5414,7626,4877,4608מועצות 108local councils

Average width (meteisj (מטרים) ממוצע רוחב

הדרכים 5.35.65.9ALLכל ROADS

בלבד 5.05.35.96.1Governmentממשלה only

ורשויות 4.54.95.56.05.7Governmentממשלה and local authoirties

מקומיות

מקומיותס"ה 4.95.46.05.86.2Localרשויות authoirties  total

עיריות :5.66.06.87.07.1Thereofמזה: municipalities

מקומיות 4.04.65.15.45.5localמועצות counsils

' Inch pirvately maintained roads. פרטית. באחזקה דרכים גולל 1

transport and communication 506



ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הסלולות הדרכים  *"ח/20. לוח

Table xviii/20.  Roads maintained by the government and with
government participation

הקציב Budgetשנת year

1961/621965/661970/711972/731973/741974/75Maintenanceהחזקה

oty)(km.)Lengthאורך

הכל 3,8173,9584,1734,3404,24S4,339TOTALסך

אספלט עם
אספלט ללא

3,094
723

3,682
276

1

4,082
91

4,284
56

4,205
40

4,329
10

Asphalt paved
Non asphalted

בלבד הממשלה ידי 3,0733,1683,2853,4003,3363,366Onlyטל by government

אספלט עם
אספלט ללא

2,676
397

3,012
156

3,243
42

3,380
20

3,306
30

3,360
6

Asphalt paved
Non asphalted

הממשלה ידי על
רשויות בשיתוף

מקומיות
אספלט ע0
אספלט ללא

744

418
326

790

670
120

88S

839
49

§988

904
36

909

899
10

973

969
4

By government and heal
authorities

Asphalt paved
Non asphalted

Maintenance and construction
expenditure(I L. million)

וסלילה החזקה הוצאות
ליי) (מליוני

הכל 16.363.2135.9169.8200.6309.3TOTALסך

בלבד הממשלה ידי 10.011.220.527.330.640.7Byעל government only

ג בטיחות ואביזרי 2.03.72.26.310.012.9Repairsשיפורים and safety
implements1

ושיקוט 3.442.062.798.2122.5129.5Constructionמלילה and repair

בשיתוף הממשלה ידי 0.30.84.310.49.812.4Byעל government and local

מקומיות authoritiesרשויות

כבישים ושיקוט 0.65.546.227.627.7113.8Constructionסלילה and repair of
הממשלה ידי על newחדשים roads bygovernment

מקומיות רשויות andבשיתוף local authorities

' Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.: such repairs were
almost nonexistent until 1961/62.

וכוי; תאורה אופניים, שבילי ביטחון, גדרות כגון: 1

.1961/82 עד בוצעו שלא כמעט זה מסוג פעולות
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Km.

המטעה ורוחב הכביש סוג לפי הביךעירוניים, הכבישים אורד  י"ח/21. nt>

Table xviii/21 . Length of interurban roads, by type and width of road

קמ

(מטרים) המסעה roadWidth(.m)רוחב of

הכביש הכלסוג סך
Total3.004.005.006.007.0110.0014.01Type of road

3.994.995.996.99/.Uu9.9913.9914,0020.99xl.UU

1965

הכל סך
עורקי

3,07646986654847960014405226TOTAL
1,556672602253385678325126Trunk

1,15529544726112516371Regionalאזורי
36510715962161731Localמקומי

1 970

הכל 3,239291699425724912103413078TOTALסך
.91,64948188140287ורקי 81662812566Trunk
1,2011743522273547836412Regionalאזורי
3896915958831811Localמקומי

1972

הכל 3,3042635603408971,02594015767TOTALסך
1,6863618110628887463215257Trunkעורקי
1,2231712431754871312851Regionalאזורי
3985613759122211Localמקומי

1 974

הכל 3,3601984522501,0101,208104217786TOTALסך
1,755211775932195363417266Trunkעורקי
1,2111351601335372293852Regionalאזורי
3944211558152261Localמקומי
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Motor vehicles מנועיים רכב כלי

הרכב סוג לפי מנועייס, רכב כלי  י"ח/22. לוח

Table xviii/22.  Motor vehicles, by type of vehicle

 שנה Endסוף of year

הרכב 1951196019651970197219731974Typeסוג ofvehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233327,906370.89S408,280TOTALסך
פרטיות 9,57823,98080,542147,785197,388233,899267,425Pirvateמכוניות cars

1 '13,58221,45341,45166,01379,70088,29194,758Trucksמשאיות
1,4192,3943,2474,6554,9425,2305,615Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6043,4203,7274,0594,325Taxisמוניות
2 מיוחד 3948151,3772,3252,8043,1063,217Specialרכנ service vehicles2

וקטנועים 7,89118,46142,13842,03539,34536,31032,940Motorcyclesאופנועים and motor scooters

' Including tractors and semitrailer combinations.
2 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

ותומך. גורר רכב כולל 1

ובו'. סניטריות מכוניות אמבולנסים, גגון 2

הרכב סוג לבי 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

אופנועים
Motorcycles

מיוחד רכב
Special
service
vehicles

nvrm
Taxis

אוטובוסים
Buses

משאיות
Trucks

מכוניות
פרטיות
Private
cars

הכל סך
Total

Average age (years)

7.6
7.9
8.0
8.0

7.6
7.6
7.7
7.7

2.2
1.8
2.2
2.5

7.1
7.6
7.9
7.9

6.1
5.9
5.8
5.7

(שנים) הממוצע הגיל
5.1
5.1
4.9
4.9

5.8
5.6
5.4
5.3

31 Xn 1970
31 XII 1972
31 XII 1973
31 XII 1974

כלי Numberרכבמספר of Vehicles

131 ?01 1974408,280267,42594,7585,6154,3253,21732,940
ייצור שנת

Year of production
Up to 1934 5,6251,9881,8775621581,544עד
1955195915,4999,1014,01886312781,238
1960196465,67642,34212,9811,22656498,473
19651969103,77662,43126,5291,31873668612,076
19701973158,407106,48837,6231,9532,9021,2218,220

1974+59,26745,05711,7241996792231,385

* Incl. vehicles of year of production not known. ידועה אינה ייצורם ששנת רכב כלי בולל 1
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Traiffc on nonurban roads עירוניים לא בכבישים תנועה

נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה גפח של שנתי ממוצע  י"ח/24. לוח
Table xviii/24.  Annual average of daily traiffc volume on selected road sections

Thousand vehicles רכב גלי אלפי
מס'
.Noהבביש of
road

הקטע תיאור
בק"מ הקטע
Section
in km.

1963196519701972119731974Descirption of road
section

אביב001 Jerusalemירושליםלטרוןתל Latrun Tel Aviv
הגיא00103 שאולשער גבעת 2.622.811.716.414.320.0Givatמסעף Shaul jun.Sha'arHaGay
בקור00104 ביח צומת  הגיא 22.841.58.012.613.313.3Sba'arשער HaGay "Nesher"

factory junction
רמלה00106 רחובות המפילה S516.821.923.327.7Railway.45.448.95.9מפגש Crossing Rebovot 

יפו שער Ramla  Jaffa Gate
יפו)צומת00107 (שער S23.325.923.6Zeirifn.48.952.86.910.520צריפין (Jaffa Gate)  Bet

דגן Dagonבית junction
השבעה00108 דגןצומת בית 52.854.317.220.830.442.931.848.8Betצומת Dagon junction  Mish

mar HaShiva junction
השבעהאזור00109 54.356.112.916.931.836.835.237.4Mishmarצומת HaShiva junction

אביבנתניהחיפה011 תל Telבביש Aviv  Netanya  Haifa
גלילות01107 ברוןצומת 7.910.714.222.428.129.631.235.2Telתל Barukh  Gelilot jun.
נתניה01110 דורהצומת 27.932.212.721.822.027.123.4Doraצומת junction  Netanya

junction
גבעת01111 נתניהצומת 32.247.36.68.515.820.223.119.1Netanyaצומת junction  Giv'at

Olgaאולגה junction
01111 R<. אולגהצומת. גבעת 47.350.1צומת .6.59.810.36.6Giv'at Olga junction  Ha

חדרה עוקף deraכביש detour
פרדי011130 בנימינהצומת 56.665.3.8.25.05.95.85.4Binyaminaצומת junction  Furei

dis junction
חקות012 חדרהפתח Haderaבביש  Petab Tiqwa 

ראם Ramlaרמלהצומת  Re'em junction
כנות01201 צומת  ראם 0.0צומת 5.65.810.511.612.811.5Re'em junction  Kannot

junction
בילו01203 נוףצומת תל U412.1TelNof.9.515.05.05.48.311.1צומת junction  Bilu junc

fJqQ

רמלה01204  בילו 15.021.54.86.06.57.0Biluצומת junction  Ramla
לוד01210 התעופה 30.031.54.69.211.315.313.4Lodלודלשדה  Lod airport
השדון01215 סגולההוד 43.950.06.511.09.510.811.011.5Segulaצומת jun.  Hod HaSharon
ליד01217 בית רעננהצומת 53.069.85.48.810.012.913.6Ra'ananaמסעף junction Bet Lid

junction
הרואהצומח01219 כ0ר 77.582.53.24.16.07.810.28.0Kefarמסעף Haro'e junction 

Haderaחדרה junction
רעננהראשל"ציבנה013 Ra'ananaכביש highway  Rishon

LeZiyyonאשקלון  Yavne 
Ashqelon

השומר01303 ל/ל גההצומת 10.814.16.810.623.835.432.939.5Gehaצומת junction  Tel Hasho
mer junction

השבעה01306 מסוביםצומת 17.421.09.919.137.348.842.157.0Mesubimצומת junction 
HaShiva junction

ראשון01307 השבעה&הלף 21.625.45.67.315.326.530.432.0HaShivaצומת junction  Rishon
LeZiyyonלציון junction

אשדוד01310 זכאיצומת בן 41.344.65.111.613.616.17.8Benצומת Zakay junction Ashdod
junction

יד01314 צומת  אשקלון 66.475.23.53.48.29.6Ashqelonצומת junction  Yad
Mordekhayמרדכי junction

תאפית014 Telכביש Aviv  Petah Tiqwa
בילינסון01408 גההמסעף 8.410.115.821.133.142.043.142.3Gehaצומת jun.  Beilinson jun.
פית01409 עוקף בילינסון 10.111.016.122.127.130.439.032.5Beilinsonמסעף jun.  Petah Tiqwa
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(המשך) נבחרים דין בקטעי יומי תנועה נפח של שגתי ממוצע  י"ח/24. לוח
Table xviii/24.  Annual average of daily traiffc volume on selected road sections

)cont.)
Thousand vehicles רבב כלי אלפי

Descirption of road
section 1974 '1973 1972 1970 196S 1963

בק"מ mp7\
Section
in km.

הקטע תיאור

HaTayasim  Bene Atarot
HaTayasim  Mesubbim jun.
Messubim  Tel HaShomer
Tel HaShomer jun.  Yehud
Yehud jun.  HaTayassim jun.
 Bene Atarot
Giveat Olga  Haifa
To Dalia interchange
To Atlit
Haifa  Akko  Nahariyya
Rosh HaNiqra

QiryatBialik jun. Akko jun.
Akko  Nahairyya
North. hwy  Rosh HaNiqra
Akko  Zefat  RoshPinna
Akko  Ahihud
Ahihud jun.  Parod jun.
Zefat jun.  Rosh Pinna jun.
Haifa  Nazareth  Tiberias
Haifa Bay jun.  Yagur jun.
Nahalal junction  Nazareth
Poriyya junction  Tibeiras
ParodhighwayAfulaHadera
Parod jun.  Colani jun.
Golani jun.  Kefar Tavor
Kefar Tavor  Afula
Meggido jun.  Iron jun.
Gan Shemu'el  Hadera
Ashqelon Re'em junction
Nahshon

Ashqelon junction  Hodaya
Mal'akhi jun.  Re'im jun.
Re'im jun.  Nahshon jun.
Ashqelon  Bet Govrin
Fazchim  Giv'ati jun.
Givati jun.  Felugot jun.
Pelgut jun.  second
entrance to Qiryat Gat

Qiryat Gat  Bet Govrin
Be'er Sheva highway  Pelu
got jun.  Maleakhi jun.

Be'er Sheva  Mishmar Ha
Negev

Mishmar HaNegev  Pelugot
Pelugot jun.  Maleakhi jun.
Be'er ShevaDimonaSedom
Nevatim jun.  Dimona jun.
Dimona junction  Sedom 
Elat highway

4.3 6.211.512.124.228.335.828.9
6.2 7.96.69.815.117.016.718.6
7.911.54.76.212.412.612.813.7
11.514.04.37.09.710.19.710.8

47.263.99.613.611.514.2
63.977.97.812.115.110.6

10.220.75.28.611.515.317.716.6
21.728.74.64.16.710.111.210.0
39.341.80.60.7



21.729.92.13.85.25.75.1

29.953.23.24.14.45.2
74.582.61.83.03.74.6

3.510.25.06.410.511.912.212.2
25.036.02.73.74.75.5

63.069.02.32.82.95.14.3

0.021.90.30.61.21.31.4
21.931.91.52.23.03.1
31.948.01.3(2.5)(9.1)(8.7)3.2
59.879.5. 1.32.04.05.05.16.0
86.490.53.84.67.89.811.89.3

0.0 4.23.92.01.82.43.23.1
15.820.03.85.412.5U.O11.911.9
20.035.21.93.23.6

0.0 5.72.62.93.42.3
5.715.81.42.02.11.7
15.818.52.62.92.74.1

18.532.50.82.11.5

6.0 9.4 9.2 6.9 4.5 0.014.8

14.850.82.04.25.04.4
50.864.03.26.07.58.88.1

0.035.40.71.92.63.23.84.4
35.469.42.12.12.72.8

עטרות הטייסיםבני כביש
מסובים הטייסיםצומת כביש

השומר תל מסוביםמסעף
יהוד השומרצומת תל מסעף
הטייסים יהודצומת צומת

נניעטרות
חיפה  אולגה גבעת

דליה מחלף עד
עתלית עד

חיפהעבונהריה כביש
הנקרה ראש

ביאליקעכו קרית מסעף
עכונהריה

הנקרה הצפוןראש כביש
פינה עכוצפתראש

אחיהוד  עכו
פרוד אוויהודצומח מסעף
פינה ראש צומת  צפת

חיפהנצרתטבריה כביש
יגור המפ^צומת מסעף

נהללנצרת צומת
פוריהטבריה ביח מסעף
פרודעפולהחדרה כביש
גולני פרודצומת צומת
תבור גולניכפר צומת

תבורעפולה כפר
עירון מגידוצומת צומת

שמואלחדרה גן
ראםנחשון אשקלוןצומת

אשקלוןהודיה צומת
ראם מלאכיצומת צומת
נחשון ראםצומת צומת

גוברין אשקלוןבית
גבעתי פזכיםצומת מ9על
פלוגות גבעתיצומת צומת

השנייה פלוגותהכניסה צומת
גת לקרית

גוברין גתבית קרית
שבעצומת באר כביש
מלאכי פלוגותצומת
הנגב שבעמשמר באר

פלוגות הנגבצומת משמר
מלאכי פלוגותצומת צומת
שבעדימונהסדום באר

דימונה נבטיםמסעף מסעף
 סדום דימונהכביש מסעף

אילת

' Because of the Yom Kippur war, traiffc was counted
only io the ifrst two thirds of 1973 (JanuaryAugust).

התנועה ספירת נערכה הכיפורים, יום מלחמת בגלל 1

בלבד. ינואראוגוסט בתקופה
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עיקריים רכב סוגי לפי ,* הארצי הקילומטראז' אומדן  י"ח/25. לוח

Table xviii/25.  Estimated kilometarge J, by main types of vehicles
Million km. ק"מ מיליוני

רכב 19631965197019711972סוג
I IX
1973

1974Type of vehicle

הכל 2,1743,1305,8926,5407,5976,4139,006TOTALSסך

:Thereofמזה:

פרטיות 9251,5802,8453,2994,0203,4264,924Privateמכוניות cars

ג 6368032,0112,1722,4432,0252,945Trucks3משאיות

197244372420449294409Busesאוטובוסים

182200259284302243349Taxisמוניות

וקטנועים 363347363294305Motorcyclesאופנועים and motor scooters

J For limitation of data  see introduction. 2 inci. special מיוחד. רכב כולל 2 במבוא. ראה  הנתונים מגבלות 1
service vehicles. 3 Incl. commercial vehicles and semi ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל 3
trailer combinations.

השבוע ימי לפי לאעירוני, קילומטראז'  י"ח/26. לוח

Table xviii/26.  Nonurban kilometrage, by week day

בשבוע 1962196519701971197219731974Weekיום day

ק"מ Millionמיליוני km.

הכל 1,086.81,758.32,966.33,394.23,755.44,005.7TOTALסך

Percentagesאחוזים

אי 16.014.415.615.215.315.6יום 15.0Sunday

הי עד בי נ15.415.314.914.9ימים 4.915.0 14.9MondayThursday (daily average)
יומי) (ממוצע

וי 13.212.513.113.213.213.5יום 13.3Firday

9.211.911.711.811.910.9שבת 12.0Saturday

transport and communication 512



Thousand km.

הדלק וסוג הרכב גיל הרגב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממחגע  י"ח/27. לוח
Table xviii/27.  Average kilometrage per vehicle, by type and age of

vehicle and type of fuel
sp אלפי

כולל ומשקל דלק סוג גיל, רכב, 1970J972IIXסוג
1973< 1974Type of vehicle, age, type of fuel and

gross weight

הכל סך  פרטיות מכוניות
שנים 3 עד

19.3

22.5

20.4

24.0

21.7

26.4

19.6

23.5

PRIVATE CARS  TOTAL

Up to 3 years

שנים 4920.221.322.318.649 years

שנים 102117.617.818.614.51021 years

שנים 22 +14.0(18.2)16.114.122+ years

הכל סך  מוניות
ננזין

75.7

60.0

78.2

65.9

85.0

60.9

83.3

44.4

TAXIS  TOTAL

Gasoline

שנים 3 עד :59.768.860.445.9Thereofמזה: up to 3 years

סולר
שנים 3 עד מזה:

84.2

82.0

84.7

84.8

87.1

89.4

86.7

85.8

Fuel 017

Thereof: up to 3 years

הכל משאיותסך
הכל סך  ננזין
(טונות) בולל משקל

4 עד

30.5

26.8

26.2

30.7

27.0

26.6

34.0

29.3

29.2

32.2

26.9

26.2

TRUCKS  TOTAL

Gasoline . total

Gross wieght (tons)

Upto 4

4.19.030.129.428.627.54.19.0

9.116.034.632.739.349.59.116.0

16.125.040.0
16.125.0

26 +
' 26+

הכל סך  סולר
(טונות) כולל משקל
4.19.0

51.4

32.3

57.1

41.0

. 60.3

30.2

65.7 ■Fuel oil  total

Gross weight (tons)

4.19.0'

9.116.051.455.458.863.39.116.0

16.125.059.062.765.0S0.916.125.0

26.0+61.985.883.067.526+

 וקטנועים אופנועים
הכל סך

8.68.810.98.8MOTORCYCLES AND
MOTOR SCOOTERS  TOTAL

עזר מנוע עם אופניים :87.75.97.75.9Thereofזה: bicylces with engine

8.99.912.4lt.lMotorcyclesאופנועים

9.09.911.39.7Motorקטנועים scooters

513 ותקשורת תתנודד.



Road accidents

מעורבים רכב וכל* נפגעים, עם דרכים תאונות  .28/n"vm>

Table xviii/28.  Road accidentswith casualties, casualties and vehicles involved.

דרכים תאונות I*If)

o
"5
u'c
3

E
E
8

0
a
in
C
o

1974 1973 1972 1971

Annual average שנתי ממוצע

19701974 19651969 19601964 19551959 19511954

*Accidents with casualties

CASUALTIES  TOTAL
.Fatally injured
Severely injured1
Slightly injured

Vehicles involved in accidents
with casualties

Absolute numbers

14,719 14,606 15,303

23,456

14,757 14,846 11,371

מוחלטים onsos
9,582 6,972 4,086

5,1888,83012,79315,86021,567221,00622,01121,73021,555
199183257371668623651683716

1,2731,7852,1652,6753,6103,7533,8083,5053,376
3,7166,86210,38012,81317,28916,60017,55217,54217,463

23,105 23,996 22,732 t 6,802 13.86S 9,301 5,493

נפגעים עם תאונות

הכל סך  נפגעים
הרוגיס

1 קשה פצועים
קל פצועיט

עם בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים

תושבים3 ל100,000 Ratesשיעורים per 100,000 population^

נפגעים עם 254364418416440486478449436Accidentsתאונות 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

640
20
107
513

691
21
123
546

688
20
119
549

668
21
108
539

639
21

70
517

Casualties  total
Fatally injured
Severely injured1
Slightly injured

בתאונות מעורבים רכב נלי
נפגעים עם

341486 .60561569274S750711696Vehicles involved id 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 Rates
refer to the average population of each year.

בל  1870 מאוקטובר יותר; או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר  1969 עד 1
מתייחסים השיעורים 2 קשה. כפצוע נחשב חולים בבית קואושפי פגוע

שנה. לכל הממוצעת לאוכלוסייה



נפגע וסוג תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות . י"ח/29. לוח
Table xviii/29.  Road accidents with casualties by type of accident and casualty

19721973

1974

הגל סך
Total

הרוגים
Fatally
injured

פצועים
קשה

Severely
injured

קל פצועים
SlighUy
injured

הכל סך  15,30314,60614,7196192,48911,611ACCIDENTSתאונות  TOTAL

תאונת Typeסוג 0faccident

רכב עט תתנגשות
נע

6,9586,7917,0991878466,066Collision with moving
vehicle

רכב עם התנגשות
עומד1

29124827!549217Collision with parked
vehicle!

עצם עם התנגשות
יומם

321353. 36820111237Collision with an
obstruciton

בהולך פגיעה או לריסה
רגל

5,3045,0405,1403241,1283,688Running over or collision
with a pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רבב כלי

729611496120' 475Injury of passenger inside
vehicle

66961354335154354Turningהתהפכות over

'114846931056Skiddingהחלקה

91786673344171518Otherאחר

* הכל סך 22,01121,73021,5557163,37617,463CASUALTIESנפגעים  TOTAL *

Ageגיל

(014) 3,1112,6962,807925362,179Childrenילדים (014)

(1564) 15,96015,59915,4124072,32412,681Adultsמבוגרים (1564)

(65 +) 1,2701,2433,3362175162,603Oldקשישים (65+)

בירך השימוש Typeסוג of use of road
4,9925,4865,5361316904,715Dirversנהגים

אופנועים 1,5721,1981,01519159837Dirversרוכבי of motorcycles

8,5818,7708,5502011,1747,175Passengersנוסעיס

אופניים 96973984926133690Ridersרוכבי of bicycles

רגל 5,7155,4185,4613311,1853,945Pedestriansהולכי

.182149144835אחר 101Other

1 lnd. collision withvebicle stopped not for parking.
? Ind. injured of age not known.
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נסיעה, ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מגועיימ רכב כלי  י"ח/30. לוח
רכב וסוג תאונה סוג ל0י

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

רכב
ויותר גלגלים 4 רבב ■' ■

Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of accident
כולל סך
Grand
Total

32
גלגלים'
Vehicles
with 23
wheels!

הבל סך
Total

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוטים
Buses

מכוניות
פרטיות
Private
cars

19616.35.15.84.88.04.41961

19625.95.95.74.68.14.21962

19636.14.85.94.87.64.21963

19645.84.35.94.87.94.11964

19655.63.64.35.96.63.21965

19665.04.93.94.85.72.91966

19683.73.13.93.34.62.61968

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

הכל סך  19742.45.42.13.02.13.62.31974  TOTAL

בנוס9 פגיעה בלי הגל סך
הרבב בלי בתוך

2.45.42.02.92.12.62.3Total excl. injury of passanger
inside vehicle

הבל סך  1.73.61.42.21.41.61.6Collisionsהתנגשויות  total

נע רבב עט :1.63.41.32.01.31.51.5Thereofמזה: with moving vehicle

רגל הולך 0.61.10.50.60.50.70.5Runningדריסת over ofpedestrian

בתוך בנוסע 0גי9ה
רבב כלי

0.10.10.1' 1.0
Injury ofpassenger inside vehicle

l Mootrcycles and motor scooters. וקטנועים. אופנועים 1
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Drivers נחגיס

רישיון דרגת ל3י ,. לנהוג מורשים  י"ח/31. לוח
Table xviii/31 .  Licensed drivers J, by type of license

Endofyear שנה סוף

לנהוג 1966196819691970197119721973Typeרשאי of license

הכל 284,817346,223387,904439,290492,708543,342592,628TOTALSסך

ותלת קטנועים ,79,65893,616100,474111,740118,174122,630125,282Motorcyclesאופנועים motor scooters or
tricyclesאופנועים

טון 4 עד ומשא פרטי 585,581Private■262,467323,622365,754416,718470,590524,181וננ cars <S trucks up to 4 tons

טון 4 מעל ומשא פרטי 104,282115,677123,897137,330149,486162,770183,874Pirvateונב cars £ trucks over 4 tons

52,06129,58331,27134,10636,31737,32637,929Taxisגונית

16,26418,32919,03420.39221,53622,02322,443Busesאוטובוס

6,6637,7618,7029,99510,96312,00712,702Semitrailersגורר

1 Excl. drivers licensed to drive tractors and combines only.
2 Dirvers with all types of licence do not sum up to the total,
because some dirvers are licensed to drive more than one type of
vehicle.

ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

דרגות נעלי סיכום 2 בלנד. ניידות חקלאיות
מן שחלק מפני הכללי הגל לסך מתאים אינו הרשיון

רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגיס

לידה ושנת מין לגי נהגים/  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
הכל סך
Total

גבריס
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 21,52719,1482,37921,28618,9582,328Notלא known
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נסיעה הרגלי סקר

והנסיעות ולנפש/ למשפחה נסיעות ממוצע מיגוע, רמת משפחות,  י"ח/33. לוח
ומטרה סוג לפ*

ליממה ממוצע.

גודל
רמת

ה8ינוע1
Motoriza
tion
ratel

געלי nns
רשיונות
נהיגה

מספר
נסיעות

מספר
נסיעות

הרגב (אחוזים)סוג

משפחות
(אלפים)
Families
)tbous
aads)

משפתה
ממוצע
Average
size of
family

(גילאי
(16+
Percent
licensed
dirvers
)aged
16+)

ממוצע
למשפחה
Average
no. of
trips per
family

ממוצע
לנפש

Average
no. of
trips per
person

הגל סך
Total

אוטובוס
גיבורי
Public
bus

רכב
נוסעים
פרטי
Private
vehicle

665.53.5229.724.05.231,67100.0S0.735.7כלהמשפחות2

50 עם ביישובים מזה:
ויותר תושבים אלף

74.03.5826.629.66.161.78100.057.434.8ירושלים

אביביפו ,118.0תל 2.9231.130.04.701.75100.054.935.9

68.33.0031.429.55.451.98100.048.1.17.1חיפה

שבע 20.44.1325.126.46.481.79100.049.333.2באר

נרק 20.33.6322.222.05.631.83100.058.529.1בני

ים 27.33.4138.632.35.041.70100.052.937.0בת

27.53.4438.431.84.211.40100.052.037.7חולון

18.93.4928.027.45.181.68100.048.835.4נתניה

תקוה 24.93.6531.229.36.181.93100.049.934.3פתר

לציון 5.651.82100.046.438.5'14.53.5133.329.9ראשון

"גן 36.03.1841.636.55.752.01.100.046.049.0רמת

אלף 30 עם ביישובים
תושבים אלף 50 .עד . .

9.64.1524.423.64.581.27100.039.937.6אשדוד

15.23.1547.941.86.092.13100.038.650.9גבעתיים

11.43.4934.530.05.401.73100.050.641.1הרצליה

8.43.57חדרה .26.022.74.561.43100.041.632.6

5.25.7323.118.43.860.78100.036.640.5נצרת

7.64.0514.113,63.340.94100.046.525.1עבו

10.53.4134.633.34.541.50100.040.544.1רחובות

7.34.6017.720.64.331.09100.057.819.0רמלה

ויותר. תושבים אלפים עשדת בני יישובים 2 המשפחות מגלל רכב בעלי משפחות אחוז 1
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Survey of travelling habits

Table xviii/33.  Families, motorization, average trips per family and person and
trips by type and puspose

Daily average

Type of vehicle
)percentages)(אחוזים)מטרות Purposeנסיעה of trip (percentages(li

a 2
רכב
מנועי
גלגלי דו
Two
wheel
motor
vehicle

אחר
Other

הכל סך
Total

P c

§11
f, O

tf
£<£

Ml
111
O

a §gלבית
הנוסע
Home

אחר
Other

*I ■Ino. <

1.811.8100.025.34.410.010.535.913.91.63ALL FAMILIES 2

Thereof: in localities with
50,000 inhabitants and over

0.96.9100.023.27.010.211.635.113.01.65Jerusalem

2.36.9100.025.63.411.610.936.811.61.52Tel AvivYafo

0.913.9100.023.75.79.611.536.612.81.62Haifa

2.015.5100.025.34.59.713.735.411.41.70Beer Sheva

1.510.9100.022.74.710.710.636.914.41.69Bene Beraq ■

2.97.2^100.028.92.79.69.635.613.61.62Bat Yam

1.98.4100.028.12.98.08.237.615.21.51Holon

3.112.7100.025.84.19.89.934.316.21.61Netanya

1.8.14.0100.025.03.410.79.833.117.91.57Petah Tiqwa

1.513.6100.026.64.39.77.932.918.61.62Rishon LeZiyyon

1.93.1100.0.25.63.711.810.436.611.81.53Ramat Gan

Localities with population up
to 10,000 inhabitants

1.421.1100.028.73.011.910.037.39.11.79Ashdod

2.18.4100.028.6. 2.711.311.535.710.21.57Givatayim

0.97.4100.024.04.210.19.835.616.31.79Herzeliyya

5.020.8100.027.63.89.110.535.213.81.70Hadera


22.9100.028.14.910.37.240.49.12.39Nazareth

1.027.4100.027.85.68.86.336.614.91.86Akko

1.114.3100.026.33.49.410.737.912.31.60Rehovot

1 521.7100.025.04.56.78.436.119.31.99Ramla

1 Families owning vehicleof all families. 2 Localities with population of 10,000 inhabitants and over.
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נבחרים, ביישובים המינוע ורמת ליממה למשפחה נסיעות ממוצע  י"ח/34. לוח
שנתית והכנסה בעבודה מעמד לפי

Table xviii/34.  Daily average number of trips per family in selected localities,
by employment status and annual income

הכל סך
Total

רש י םכ eי sm p 1oy eEעצמאיםSelfemployed.4
ft w£ o

הבל סך
Total

(ליי)הכנסה למשפחה 1שנתית income per family (IL.)Annua

הכל סך
Total

מ8סיק
שכירים
Engages
emplo
yees

.8asty

r oh a

a ■o ut~,a q*:$
///
c o

F.

עד
Up to
7,999

8,000
12,999

12,500
19,99920,000+

ל< Incomeהכנסה not known ידועה

הכל סך
Total

Years of study לימוד שנית

0891213+

נסי vsjaa0גנות ftri ps .Average number
המשפחות 5.236.044.575.216.467.835915.71כל 5.336,986.227.565.512.81ALL FAMILIES

רכב עט 7.657.806.426.567.598.667.907.41משפחות 7.398.507.988.547.416.35Families owning vehicles
רבב ללא 5.084.98(4.215.194.234.875.846.6משפחות 5.005.444.675.484.462.40Families not owning vehicles

נבחרים Selectedיישובים localities
אביב תל ערים 5.256.064.695.336.357.615.815.79אגד 5.386.546.177.305.542.82Tel Aviv conurbation

אביביפו תל 4.705.754.415.246.077.245.205.04מזה: 5.205.485.636.984.882.36Thereof: Tel AvivYafo
חיפה ערים 5.326.174.844.826.437.966.125.62אגד 5.747.206.678.415.512.73Haifa conurbation

חיפה 5.456.345.044.796.498.046.385.73מזה: 5.937.466.678.225.482.89Thereof: Haifa
6.167.365.026.888.089.617.277.37ירושלים 5.977.967.299.166.463.33Jerusalem

Motorizationraמינוערמת t(

המשפחות 29.732.515.719.935.559.229.431.4כל 13.650.547.067.935.813.1ALL FAMILIES
אביב תל ערים .34.538.019.024.640.764.233.7.37.8אגד 17.0_51.251.370.140.715.1Tel Aviv conurbation
אביביפו תל 31.135.918.421.237.263.433.135.7מזה: 17.648.546.266.535.013.1Thereof: Tel AvivYafo

חיפה ערי0 28.632.517.716.131.857.033.628.2אגד 17.260.846.368.931.211.9Haifa conurbation
חיפה 31.436.421.718.033.661.037.531.5מזה: 16.264.548.068.732.313.3Thereof: Haifa

26.631.115.919.135.257.026.122.9ירושלים 8.040.040.671.127.112.0Jerusalem
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הנסיעה ומטרת בנסיעה הרכב סוג לפי למשפחה, ממוצע נסיעות מספר  י"ח/35. לוח
Table xviii/35.  Daily average number of trips per family, by type of vehicle used and purpose

ז fereהמ oT h

הכל סך
חגרהלסידורים(מספרים להחלפתבידור,

רכב מוחלטים)סוג
Totalהמטרות עבודהלעגודהלכל וספורטלימודיםאישייםבעניני

^ntf*rtain<הנוסע רכבלבית כלי
For

Type 0f vehicle

(AbsoluteAll purposesTo workOn businessוקניות
Personal Si

Studyment, social
Homerenewing

numbers)shoppingand sportvehicle

rמוחלטיםמספרים st enumb eAbsoI u

הכל 5.235.230.950.380.550.230.521.880.61TOTALסך
agesPerceאחוזים n

הכל סך
צבורי ברכב מזה:

X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
3.0758.755.916.254.778.850.260.191.6ThcreoC: public vehicle

באוטובוס :2.6550.744.113.252.565.744.352.785.1Thereofמזה: bus

באוטובוס מיוחדת 0.254.89.513.01.94.8נסיעה


Special bus trip

פרטי 1.7232.933.752.536.317.242.332.54.8Privateברכב vehicle

מסחרי 0.142.73.210.51.81.92.1ברכב


Commercial vehicle
רכבמשפחות vehiclesעם owningFam i 1i e

seמוחלטיםמספרים numberAbsolut

הכל 7.657.651.390.850.880.310.852.700.35TOTALסך
Percentagesאחוזים

הכל סך
ציבורי ברכב מזה:

X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
1.8924.720.83.622.851.818.926.388.6Thereof: public vehicle

באוטובוס :1.6020.915.92.421.645.416.623.077.3Thereofמזה: bus

באוטובוס מיוחדת 0.162.03.66.51.92.22.9Specialנסיעה bus trip

פרטי 4.9765.067.673.169.541.773.164.111.4Privateברכב vehicle

מסחרי 0.385.05.814.13.43.54.1ברכב
Commercial vehicle

רכבמשפחות ללא jicleFamilies not owning veh
senumbמוחלטיםמספרים e 1Abs 0 lut

הכל 4.214.21סך
אחוזים

0.760.180,410,200,391,53
ages

0.71
Percent

TOTAL

הכל סך
ציבורי נרכב מזה:

X100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
3.5684.684.343.587.789.076.785.695.8Thereof: public vehicle

באוטובוס :3.1073.665.732.785.474.469.274.687.3Thereofמזה* bus
*י * . 1W י1/ ■■ 4111f v

באוטובוס מיוחדת 0.286.714.515.02.67.22.8Specialנסיעה bus trip

פרטי 0.358.37.916.77.35.115.38.54.2Privateברכב vehicle

מסחרי 0.041.01.35.6ברכב


0.7


Comme cial vehicle

ו

10



גיל ולפי ביממה שביצעו נסיעות מספר לפי האוכלוסייה,  י"ח/36. לוח
Table xviii/36.  Population, by daily number of trips and age

Percentagesאחוזים

הבל סך
Tota

Tripsנסיעות

01235689 +

המשפחות O18.53.015.224.118.820.4:ALL.100כל FAMILIES

סה"כ 100.050.14.620.018.8S.II.SPERSONSנפשות  TOTAL

. Ageגיל.

513100.081.63.910.24.00.2513

1417100.049.76.622.418.12.90.31417

1829100.040.44.420.924.57.62.21829

3064100.037.54.624.324.26.92.43054

65+100.065.84.215.911.32.30.465+

transport and communication 522



וביטוח ♦בנקים ט " י פרק

וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:
ישראל. בנק שמפרסם הבנקאים המוסדות של

ביטוח1 ת חגרו

והסברים הגדרות
ע"י שנעשו עסקות בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידס 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 זנים

לארץ. בחוץ והתחייבויות תביעות
פעי שעיקר נוכריות חברות של המאזנים
הביטוח לעניץ שייכים אינם בחו"ל, הוא לותן
והת נכסיהן רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי

בישראל. חייבויותיהן
חלקיים נתונים קיימים לוידס עסקי על
יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד'

העסקים. בחשבונות הנתונים

מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח ■
ביטוח גמלא, ביטוח חיים' למקרה ביטוח
שילוב כל וכן נכות' וביטוח פיטורין פיצויי

אלה. ביטוח סוגי של

פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי בלטוזז
חיים. לביטוח

חלק של העברה כל הוא משנה ביטוח
אשר ביטוחים למעט למבטח' ממבטח מהסיכון

מבטחים. מספר ידי על במשותף בוצעו

התחיי המייצגת קרן היא ביטוח עתודת
המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות בויות

עצמו. על קיבל

תביעות הן ומאושרות תלויות תביעות
הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים מאת

שולמו. טרם אשר מאושרות ותביעות

בנקים
הבנקאיים המוסדות מאזני

המו של והמאזנים סיכום היגו 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 היתהות נוכו לא ?0

הבנקאיים.
חברות, פרטים' כולל. "ציבור" המוגה
הממשלה למעט וגו', מקומיות רשויות מוסדות,

הבנקאות. ומערכת
בצד וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
מוסדות גם כוללים ההתחייבויות ובצד הנכסים
למש בנקים בגון בסיכום, נכללים שאינם

כנתאות.

של תיפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

התיפעולי הרווח את מראה י"'ט/3 לוח
מה ההוצאות ניכוי לאתר הבנקאיים. למוסדות

. בהתאמה. ,ש1ה לגל הכנסות
ממכי הון רווזוי כולל התיפעולי ,הרווח אין

ושערים. הצמדה רווחי נכסים, רות
למס הפרשה לפני היגו 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 בכר
תמורתן אשר ערד' ניירות ה8צת 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 בגיינים הסעיף בהערכת הדולר. לשער
מהבנקים שהלק המגפלה גם קיימת דלאניידי

סמלי. בערר וזה סעיף רושם

וסעד. רתחה שירותי  כ''ד בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד קול הכספיים הנתונים 1
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לש או מחלד" או גיל מחמת מעבודתו' חלקית
מותו. לאחר איריו

סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מותו, לאחר לשאיריו או לעמיתיו פעמי חד
נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו מכספים

ההשתלמות. קרנות

כספים המעביד צובר בה קרן 9יצויים; קרן
כמענק, לשאיריו או לעובד חדפעמי לתשלום

מות או פרישה עקב

נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
זו קבוצה וכד/ נכות מחלה' בעת החברים
מקופת חלק הן אם הדדי, ביטוח קרנות כוללת
בסיס על אינן אשר חופשה קרנות וכן הגמל,

הדדי.

שיערוך. לפני רכישה בערך השקעות

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 אחת להשקיע הקופות חייבות

ומ עובדים של הפרשות מעבידים: חובות
45 תוך המעביד ע"י הועברו לא אשר עבידים

יום.

החודשיות ההפרשות שוטפות: הפרשות
והמעביד. העובד שמפרישים הקבועות

העמי שמעבירים סכומים נוספות: הפרשות
בעד הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות תים

רטרואקטיביות. זכויות צבירת

או שפרשו לחברים תשלומים ■: גמל תשלומי
ההטבה לקבלת התנאים התקיימו שבו מקרה בכל

הקופה. תקנון לפי

מקורות
הש הכספיים מהדו"חות מתקבלים הנתונים
נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של נתיים
מתבססים הנתונים ב1972 החל ההכנסה. מס
הגמל. לקופות הנשלחים שאלונים של מדגם על

ששולמו התביעות הן השנה תביעות
וגידול תביעות ליישוב הוצאות למבוטחים,

והמאושרות. התלויות התביעות ביתרת
לשנים מתייחסים הנתונים התקופה.

.קלנדריות.

מקורות
חברזת של דו"חות על מבוססים הנתונים
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח
1974 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון) לוידס
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. 600/0.^

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 מקום
השריפה; מוקד היה ובה אחד עיקרי לשימוש
מהת כתוצאה שנפגעו אחרות יחידות כולל לא

האש. פשטות

הכבאים ע"י שנערך משוער אומדן נזק:
הנז אומדן ללא בשריפה נפגע הרכוש ערך של

הרכוש. אבדן עקב העקיפים קים
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

גמל קופות
ומקורות הגדרות

קרנות
תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
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פרסומים

מיוחדים 8וסומי0

(22)(19501952) בישראל הביטוח (1967)עסקי בישראל הביטוח עסקי (272)

(32)(1953) בישראל הביטוח (1968)עסקי בישראל ביטוח עסקי (300)

(58)(1954) בישראל הביטוח (1969)עסקי בישראל ביטוח עסקי (334)

(65)(1955) בישראל הביטוח 1968)עסקי ;1969) בישראל גמל קופות (360)

(77)(1956) בישראל הביטוח (1970)עסקי כישראל ביטוח עסקי (369)

(85)(1957) בישראל הביטוח (1970)עסקי בישראל גמל קופות (385)

(97)(1958) בישראל הביטוח (1971)עסקי בישראל ביטוח עסקי (406)

(1133(1959) בישראל הביטוח 1971)עסקי !1972) בישראל גמל קופות (436)

(131)(1960) בישראל הביטוח (1972)עסקי בישראל ביטוח עסקי (452)

(147)(1961) בישראל הביטוח (1972)עסקי שריפות סקר (458)

(157)(1962) בישראל הביטוח (1973)עסקי בישראל ביטוח עסקי (476)

(187)
(195)

(1963) בישראל הביטוח עסקי
(1964) בישראל הביטוח טכנייםעסקי 9רסומיס

(212)(1965) בישראל הביטוח סטטיסטיותעסקי בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

(240)(1966) בישראל הביטוח כרכים)עסקי 3)
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Banking בנקים

ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיגום  >"ט/1. לוח

Table xix/1 . Statement of assets and liabilities of the Bank of Israel

Badof year; IL. million ליי מיליוני שנה; כל סוף

195419601965197019731974

הכל סך  2021,0862,8586,40015,44820,551ASSETSTOTALנכסים

לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets

חוץ במטבע ונכסימ 543831,9141,5707,4367,198Goldזהב and assets in foreign
currency

בקרן בזהב השתתפות
הבינלאומית המטבע

15114165235Gold quota in I.M.F.

חרך במטבע אחרים 574107505564Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt

נטו מועד ארוך 911252U702,4523,9735,129Longחוב term debt (net)

אוצר 41716973130196Treasuryשטרי bills

ארעיות 1176650521,348Provisionalמקדמות advances

וניירותערך אוור Otherאשראי discounts. advances and loans
and securities

ישראלי במטנע ,415743101,136J.73SDiscountsאשראי advances and loans
in Israel currency

חוץ במטבע ,42656961,6502,860Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

יגוא למימון פיקדונות פחות:
בנקאיים מוסדות של

143489352Less: export ifnance deposits
of banking institutions

ערך 017128270Secuirtiesניירות

אחריט 117123053191S3Otherחשבונות accounts

ואשראי שניתנו ערבויות
(ראה תעודות
התחייבויות)

712475017431,182Guarantees and documentary
credit: (see liabilities)
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(המשך) ישראל בגק של וההתחיבויות הנכסים סיכומ  י"ט/1. לוח
Table xix/1 . Statement of assets and liabilities of the Bank of Israel (cont.)

לי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

19S419601965197019731974

הכל סך 2021,0862,8586,40015,44820,551LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

במחזור ומעות כסף 1593176871.3222,8123,319Banknotesעטרי .and coins in circulation

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities

בנקים של חוץ מטבע פיקדונות
לישראל מתח

131
Depositsof foreign banking in
stitutions in foreign currency

שהוקצו מיוחדות משיכה 53217310Allocationsזכויות of special clearing
right

המטבע קרן של פיקדונות
משיכות בגין הבינלאומית

1279470Depositsof the I.M.F. in
respect of drawing

אחרות 910931814Otherהתחייבויות liabilities

הממשלה של פיקדונות
הלאומיים המוסדות ושל

DepositsofGovernment andNatio.
nal Institutions

יבואנים 15687243Depositsהפקדות ofimporters

של חק מטבע פיקדונות
המוסדות ושל הממשלה

הלאומיים

70783193556Deposits of Government and
National Institutions in fo
reign currency

מוסדות של פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

Deposits 0/ banking and ifnancial
institution in Israel

בנקאיים מוסדות של פיקדונות
כספיים מוסדות של פיקדונות

■{
258622

3.535 ?
63 i 953

3,491
60

Deposits of banking institutions
Deposits of financial
institutions

של חק במטבע פיקדונות
בנקאיים מוסדות

הרך במטבע נקובים פיקדונות
בנקאיים מוסדות של

{174| 965

1,039

1,960

2,675

4,061

4,352

6,749

Deposits of banking institutions
in foreign currency

Deposits in banking institutions
denominated in foreign cur
rency"

אחרים 016622762282285Otherחשבונות accounts

מילואים וקרן הבנק 112020202020Capitalהון and reserve

ערבויות בעד התחייבויות
תעודות ואשראי שניתנו

נכסיס) (ראה

112475017431,182Liabilities on account o/guarantees
and documentary credits (see
assets)

< Ind. land bills.
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הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
Table xix/2.  Summary of balance sheets of banking institutions

Endof year; IL. million ל'י מיליוני שנה; סוף

1971197219731974

הכל סך  25,84634,50550,09782,522ASSETSנכסים  TOTAL

הכל סך ישראלי 14,36219,56229,83047,533Israeliמטבע currency  total

ומטות כסף 496196146Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 2,0093,3363,9333,932Depositsפיקדונות with Bank of Israel

אוצר 18917710138Treasuryשטרי bills

בנקאייט במוסדות והלוואות פיקדונות
בישראל וכספיים

1592331,0721,830Deposits and loans with banking and
ifnancial institutions in Israel

לציבור 7,3969,15112,25918,751Creditאשראי to the public

לממשלה 9471,8284,87110,587Creditאשראי to the Government

ערך 1,5031,8382,7021ניירות 6,499Investments in securities

אחר ורכוש הבנק 205264379569Bank'sבנייני premises and other property

לקוחות '8651,1691,6932,777Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 1,0401,5052,7242,404Otherחשבונות accounts

הכל סך  חוץ 11,48414,94320,26734,989Foreignמטבע currency  total

ומעות כסף 16202062Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 4,7295,3766,72011,137Depositsפיקדונות with Bank of Israel

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2,9814,9656,0968,285Deposits and loans with banking and
financial institutions

לציבור 2,0352,4654,4129,112Creditאשראי to the public

לממשלה 4923711911,615Creditאשראי to the Government

ערך 797195167Investmentsניירות in securities

לקוחות '1,0521,5432,5154,202Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 100132218409Otherחשבונות accounts

. Incl. IL. 2,083 million interest and linkage differentials ;
up to 1973, these were included in "other accounts".

ליי; מיליוני 2,083 בסך הצמדה והפרשי ריבית כולל 1
אחרים* ב"חשבונות נכללו 1973 עד
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(המשך) הבנקאייס המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
Table xix/2.  Summary of balance sheets of banking institutions (cont.)

ליי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

1971197219731974

הכל סך  25,84634,50550,09782,522LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

הכל סך ישראלי 14,48S19,80930,05647,929Israeliמטבע currency  total

עצמי 4786879941,484Equityהין capital

הוניים חוב 28118281471Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

3024651,0461,581Deposits and loans from banking and
financial institutions

ישראל מננק 3244401,0681,738Loansהלוואות from Bank of Israel

הציבור 7,1079,10410,988116,434Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 2,8414,5688,66217,250Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

ממשלה 1,2061,4101,9253,028Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חשבון על 8651,1691,6932,777Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers

אחרים 1,3341,8483,3993,166Otherתשבונוח accounts

הכל סך  חוץ S93Foreign,11,36114,69620,04134מטבע currency  total

הוניים חוב 2693121176Capitalשטרי notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2,0623,0024,1897,803Deposits and loans from banking and
financial institutions

ישראל מבנק 9089391,3592,900Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 6,5817,90010,43917,870Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 103767079Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

ממשלה 5139981,1181,148Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חשבון על 1,0521,5432,5154,202Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers

אחרים 116145230415Otherחשבונות accounts

l Inch IL. 2,506 million interest and linkage differentials ;
up to 1973; these were included in *'other accounts".
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ליי; מיליון 2,506 בפך הצמדה והפרשי ריבית בולל 1

אחרים*. בתשבונות נכללו 1973 עד



* הבנקאיים המוסדות של תפעולי ורווח תוצאות הכגסות,  י''ט/3. לוח
Table xix/3.  Income, expenditure and opeartional porfit of bankinginsittutions *

IL. million ל*י מיליוני

§1970§1971§19721973.1974

הכל סך  1,280.62,145.02,978.75,346.712,785.6INCOMEהכנסות TOTAL

ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים וב15וסדות

266.8470.0707.41,073.91,401.1Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other bank
ing institutions

וניכיון הלוואות על ריבית
שטרות

700.01,182.41,604.23,117.78,671.4Interest on loans and bills discounted

נטו ערך ניירות מעסקי הכנסות
ודיבידנדים) ריבית (כולל

141.3279.6368.4701.91,979.0Net income from securities (incl.
interest and dividends)

אחרות והכנסות 172.5213.0298.7453.2734.1Commissionעמלות and other income

הכל סך  1,197.82,000.02,719.54,974.411,987.7EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

ומשכורת 240.4310.4429.4641.21,009.2Wagesשנר and salaries

הציבור פיקדוגוח 9ל ריבית
והממשלה

759.31,369.31,908.43,540.59,614.5Interest paid on public and govern
ment deposits

מוסדות של פיקדונות על ריבית
הוניים חוב שטרי בנקאיים,
ישראל מבנק משנה וניביון

77.2154.4178.7480.3905.3Interest paid to deposits in banking
institutions, interest on capital
notes and rediscounting from the
Bank of Israel

ריבית בולל מינהליות הוצאות
נזילות^ גירעונות על

120.9165.9203.0312.4458.7Administrative expenses, incl.
interest on liquidity deifcits2

 תפעולי רווח
הכל סך

2.8$145.0259.2J72.3797.9OPERATIONAL PROFIT 
TOTAL

' Incl. branches of foreign banks active in Israel; ecrl. 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.

לא בארץ; הפועלים ורים בנקיס של סניפים כולל 1

לפיתוח יעד בנק ואת לישראל, החקלאות בנק את כולל
לחובות הפרשה כולל 2 געמ. חקלאי
תרומות הכנסה), למ6 (פרט שונימ מסיט מסופקים,

הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות

banking and insurance 530



להשקעות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח

Table xix/4.  Summary of balance sheets of investment banks

ליי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

1971197219731974

הכל סך  3,7504,5645,7747,982ASSETSנכסים  TOTAL

ומעות כסף 0000Banknotesשטרי and coins

ישראל נ3נק 592024Depositsפיקדונות with Bank of Israel

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2873548981,620Deposits and loans with bankingand ifnancial
institutions

לציבור 2,3682,9373,5804,188Creditאשראי to the public

לממשלה 585729546620Creditאשראי to the Government

ערך בניירות 698190121Investmentsהשקעות in securities

אחר ורכוש הבנק '6565Banksבניני premises and other property

לקוחות '154262301407Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 276187333997Otherחשבונות accounts

הכל סך  3,7504,5645,7747,982LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

עצמי 644698789840Equityהון capital

הוניים חוג ושטרי חוב 7621,0201,5162,521Bondsאיגרות and capital notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

9351,3091,6182,244Deposits and loans frombanking and ifnancial
institutions

הציבור '127פיקדונות 151313407Deposits of the public

הלוואות למתן מאושרים 397695210Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

הממשלה 781821757820Governmentפיקדונות deposits

לקוחות '154262301407Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 308227385533Otherחשבונות accounts
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/5. לוח
Table xix/5.  Summary of balance sheets of mortgage banks

Endofyear; IL. million
ל"י מיליוני שנה; סוף

1974 1973 1972

ASSETS  TOTAL

Banknotes and coins

Deposits with banking institutions

Deposits for granting loans granted by banking
and ifnancial institutions

Credit to the government
Credit to the public:

 subsidiaries

 local authorities

 housing

 other buildings

 advances to contractors
andbuilding companies

 other
Securities

Bank buildings and other ifxed assets

Liabilities on behalf of customers for guarantees
and other liabilities

Other accounts

LIABILITIES  TOTAL

Equity capital

Capital notes
Bonds

Loans and deposits from banking and ifnancial
institutions

Deposits for granting loans :

 from contractors and
building companies

 from others

Government deposits

Approved saving plans

Guarantees and other liabilities on behalf of
customers

Other accounts

5,1486,7470,890

000

222331

2799651,777

1,420

475

935 1,145

41117

515633902

2,3053,0074,935

333384502

236413469

7496100

425686

111010

383966

185

905 §584

1 144

5,1486,74710,890

209264318

Q

1,8162,327

O

4,204

4616371,122

438

267391637

1,5421,9502,588

202278398

383966

644 277 1175

הכל סך  נכסים
ומעות כסף שטרי

בנקאיים במוסדות פיקדונות
המבוצעות הלוואות למתן פיקדונות
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי על

לממשלה אשראי
לגיבור: אשראי

בת לחברות 
מקומיות לרשויות 

לשיכון 
אחרים למבנים 

בנייה ולחברות לקבלנים מקדמות 
לאחרים 

ערך ניירות
ניידי דלא ונכסי הבנק בנייני
בעד לקוחות של התחייבויות

אחרות והתחייבויות ערבויות
אחרים חשבונות

הכל סך  התחייבויות
ועודפים קרנות הון

הוניים חוב שטרי
חוב איגרות

וכספיים בנקאיים ממוסדות ופיקדונות הלוואות

הלוואות: למתן מאושרים פיקדונות
בנייה ומחברות מקבלנים 

מאחרים 

ממשלה פיקדונות
מאושרות חיסכון תוכניות לפי שהופקדו חסכונות

לקוחות לחשבון אחרות והתחייבויות ערבויות

אחרים חשבונות
The amounts of current income and expesnes included in

"other accounts" were reclassified on a net basis. 'חשבונות בסעיף השוטפות וההוצאות ההכנסות על הנתונים 1

נטו. בסיס על מחדש מוינו אחרים*
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Insurance companies ביטוח Jimn

בישראל המבטחים של חיים ביטוח פוליסות סכומי  י"ט/6. לוח
Table xix/6.  Amounts of life assurance policies by insurers in Israel

ל'י מיליוני שנה; בל Endסוף of year; IL. million

195019601965197019721973

 בישראל 34.8304.01,888.95,772.010,210.714,543.5ASSURANCEביטוחים IN ISRAEL
הכל TOTALסך

צמוד 171.0921.53,092.54,881.26,870.1Unlinkedבלתי

 לדולר! 54.4104.088.392.989.5Linkedצמוד to U.S. dollar 1

למדד 78.6863.42,306.54,502.96,683.0Linkedצמוד to C.P.I.

השתתפות עם צמוד בלתי
הצמדה נרווחי

284.7733.7900.9Unlinked with participation
in linkage proifts

 ישראליות 25.3246.3I,6<5I.J5,074.49,604.313,870.8Israeliתברות companies  total
הכל סך

משנה ביטוח ע'"ח מזה:
בחול

7.770.1653.61,580.92,638.43,782.4Thereof: with reinsurance
abroad

צמוד 121.4699.72,397.64,276.86,199.4Unlikedבלתי

לדולר!■ 46.798.485.690.987.5Linkedצמוד to U.S. dollar!

למדד 78.2863.42,306.54,502.96,683.0Linkedצמוד to C.P.I.

השתתפות עם צמוד בלתי
הצמדה ברווחי



284.7733.7900.9Unlinked with particiaption
in linkage proifts

 נוכריות 9.557.7227.4603.1438.9436.2Foreignתכרות companies  total

הכל סך

צמוד 49.6221.8600.4436.9434.2Unlinkedבלתי

לדולר! 7.75.62.72.02.0Linkedצמוד to U.S. dollari

למדד Linked■0.4צמוד to C.P.I.

לוידס S167.5236.5Lloyd's.94מורשי brokers .(unlinked)

צמוד) (בלתי

l Incl. insurance in foreign currency.
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הביטוח ענף לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו 9רמיות  י"ט/7. לוח

Table xix/7.  Premiums received and claims paid in Israel, by insurance branch

לי אלפי
IL. thousand

1950I960196519701973♦1974

PREMIUMS RECEIVED1

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

CLAIMS PAID2

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

Life assurance חיים ביטוח

446,469 286,430 124,291 50,223 11,226 1,785

434,517 275,444 111,111 45,489 9,409 1,305

32,500 20,987 8,987 3,549 554 90

11,230 10,210 12,663 4,734 1,817 480

722 776 517  _ _

148,638 94,450 40,654 14,818 4,034 362

141,054 88,019 36,273 12,009 2,877 184

12,498 13,901 5,422 986 183 45

7,000 6,047 3,980 2,809 1,158 178

584 384 401__ _

שנתקבלו! פרמיות
ישראליות חברות עי

משנה ביטוח עח מזה:
בחול

נוכריות חברות עי
מורשי.לוידפ עי

ששולמו תביעות
ישראליות חברות עי

משנה ביטוח עח מזה:
בחול

נוכריות חברות עי

לוידס מורשי 9י

General insurance (deluding marine insurance) י(י) t,l,,2) ,1,t,3 n f 0 ב,

שנתקבלו! 5,42757,008172,375390,295888,7631,168,559PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליות חברות 3,02339,247125,027298,223679,042900,328Byע"י Israeli companies

משנה ביטוח ע''ח מזה:
בחול

1,62819,28964,885145,478237,597300,228Thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 1,77412,62330,14654,941142,491185,000Byעי foreign companies

לוייס מורשי 6305,13817,20237,13167,23083,231Byעי Lloyd's brokers

ששולמו2 2,04123.85S91,669184,911329,942535,780CLAIMSתביעות PAID*

ישראליות חברות 93916,09262,584141,561262,902444,376Byעי Israeli companies

משנה ביטוח עח מזה:
בחול

5669,30637,36578,598108,773191,527Thereof: on account of reinsurance
abroad

נוכריות חברות 7705,95218,53824,93141,40355,000Byעי foreign companies

לוידס מורשי 3321,81110,54718,41925,63736,404Byע"י Lloyd's brokers

' Including registration fees. 2 Including'oss settlement
expenses; excluding increase in pending claims. ליישוב הוצאות כולל 2 רישום. דמי כולל 1

תלויות. בתביעות גידול כולל אינו תביעות'
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ענפי לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו גללי ביטוח פרמיות  >"ט/8. ליח
עיקריים1 ביטוח

Table xix/8.  General insurance premiums received and claims paid in Israel, by
main insurance branch 1

IL. thousand ליי אלפי
ששולמו* תגיעות
Claims paid3

1973 | 1972 | 1971

■ שנתקבלה פרמיות
Premiums received2

1973 1972 I 1971

Marine and aviation hull insurance אוייונים וגוף אוניות גוף הובלה,
TOTAL

By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

TOTAL

By Israeli companies
Thereof: o/a reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

הכל 81,18698,243128,04263,90740,97345,672סך

ישראליות חברות 47,16558,24976,01944,26826,64325,765עי
משנה ביטוח עח 35,76043,88655,73939,53121,75919,385מזה:

בחויל
נוכריות חברות 13,84516,08522,2995,1876,9386,729עי
לוידס מורשי 20,17623,90929,72414,4527,39213,178עי

ממונעים רכב Motorכלי vehicles

הכל 168,035251,477355,401102,158123,646163,743סך

ישראליות הברות 145,129209,127292,18687,275105,876139,519עי
משנה ביטוח ע"ח 32,89336,04742,97930,87231,29336,421מזה:

בחול
נוכריות חברות 15,48329,77449,59510,97712,50718,447עי
לוידס מורשי 7,42312,57613,6203,9065,2635,777עי

Sickness and personal accidents אישיות ותאונות מחלות

הכל 41,88651,02561,60517,67320,53222,084סך

ישראליות חברות 32,61840,09349,91עיי 114,59117,13518,387

משנה ביטוח ע"ח 9,64911,06912,9244,9445,3664,787מזה:
נחר'ל

נוכריות חברות ■3,4895,532עי 6,1731,3071,5951,955

לוידס מורשי 5,7795,4005,5211,7751,8021,742עי

המעבידים Employersאחריות liability

הכל 33,92742,83853,56911,85714,90621,393סך

ישראליות חברות 29,08836,40645,70710,22012,90019,085עי
משנה ביטוח עח 11,1939,7689,8506,4228,50111,019מזה:

בחויל
נוכריות חברות 4,5606,1987,6951,4751,9652,180עי
לוידס מורשי 27923416716241128עי

ואבדן (כוללאש .מקיף)רכוש comprehensive)Fire and loss ofproperty (inc

הכל 117,293164,204210,42346,66555,52453,234TOTALסך

ישראליות חברות 90,673126,472163,50435,90144,58843,823Byעיי Israeli companies
משנה ביטוח עיח :52,74972,61087,90922,00227,35525,537Thereofמזה: o/a of reinstuarnce abroad

בחויל
נוכריות חברות 22,25831,88940,4938,5659,0427,706Byעי foreign companies
לוידס מורשי 4,3625,8436,4262,1991,8941,705Byעיי Lloyd's brokers

l Appear also in Table XIX/7, incl. premiums and claims
in other branches. 2 Incl. registration fees and policy
fees. J Incl. expenses on settlement of claims; excl.
increase in pending claims.

גם ותביעות פרמיות כולל י*ט/7, בלוח גם מופיע 1

פוליסה. ודמי רישום דמי כולל 2 אחרים. בענפים
בתביעות גידול כולל לא תביעות' ליישוב הוצאות כולל 3

תלויות.
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הביטוח סוג לפי מרוגז, עסקים חשבון ? >"ט/9. לוח

ל*י אלפי

בישראל) משנה ביטוח (פחות בישראל עסקים
Business in Israel (excluding reinsurance in Israel)

ישראלידת הנרות

בישראל עסקים

החשבון הגלס*יפי סך
Total

נוכריות חברות
Foreign
companies

ישראליות חברות
Israeli companies

משנה ביטוח
בחייל

Reinsurance
abroad

19721973197219731972197319721973

18,104 13,734 189,244 137,908 12,222

חיים ביטוח

15,999 201,466 153,907

16,23523,2059110016,14423,10511. 3

45,22863,07397756344,25162,5102,4853,327
146,031199,3488,5359,546137,496189,80212,79117,657

י13527_3528 
49,166111,16896316248,203111,006

41,92461,0544,3695,96937,55555,085

2,883 1,553 252,291 145,776 4,119 1,064 256,410 144,712

18,104 13,734 189,244 137,908 12,222 15,999 201,466 153,907

17,850 7,078 53,975 26,099 2,604 2,344 56,579 28,443
12,59016,9961,14598711,44516,009

4125961411596

25,75330,6154,7961,62620,95728,989
748772694771541. 

21,49428,27634723721,14728,039,12411,497
7,40211,1363445007,05810,636,90312,125

31,09340,3671,8022,01029,29138,357

10,6416,20310,6416,203
15,3319,9264,5263,48710,8056,439,62933,368

הכל סך  הכנסות
חדפעמיות פרמיות
ראשונה שנה פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי
ההשקעות ערך התאמת

ריבית
הביטוח עתודת הגדלת פחות:

הכל סך  ביטוחי ותות הוצאות
מוות1 מקרי השנה: תביעות
תקופה תום
קצבאות

פוליסות פדיון
למבוטחים דיוידנדה

ראשונה שנה עמילות: דמי
חידוש פרמיות

רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות

מיוחדות עתודות הגדלת
רווח

כללי ביטוח
הכל סך  781,234הכנסות 560,12091,121132,149468,999649,085189,832227,786

713,295פרמיות 538,57988,228123.343450,351589,952200,050237,597
פוליסות ודמי רישום 108,238דמי 78,51013,75419,14864,75689,090

זקיפה 25,174ריבית 2,94122,233

הביטוח עתודת הגדלת 65,473פחות: 56,96910,86113,28346,10852,19010,2189,811

 ביטוחי ורווח 781,234הוצאות 560,12091,121132,149468,999649,085189,832227,786
הכל סך

יישובן והוצאות תביעות 304,305תשלום 257,65435,77241,403221,882262,902104,724108,773
התלויות התביעות 175,373גידול 110,81011,26825,51599,542149,85828,88930,427

וניהול עמילות 174,977דמי 133,17939,23955,26593,940119,71256,60767,165
הנהלה 73,828הוצאות 53,7615,4806,57148,28167,257

מיוחדות עתודות 5,809הגדלת 6,0476,0475,809_

ביטוחי 46,942רווח 1,3316383,39569343,54738821,421

תביעות, ליישוב והוצאות תלויות בתביעות גידול ג0 כולל 1
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Table xix/9.  Consolidated revenue account, by type of insurance

IL. thousand

Israeli companies

לוידס עסקי
Lloyd's business

Account items

Business in Israel

עצמי שייר
Self retention

בוזו'ל נטו עסקים
Net business

abroad

הבל סך
עצמי שייר
Total self
retention

19721973197219731972197319721973

INCOME  TOTAL

Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Registration and policy fees
Adjustment of value of investments
Interest
Less : increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND UNDEWR1TING
PROFIT  TOTAL

Claimsof the year: deaths1
end of assurance period
allowances
policies surrendered

Dividens paid to policy holders
Commissions: ifrst year

renewal premiums
Administrative overheads and medical
examinations

Increase in extraordinary reserves
Proift

Life assurance

776 800 171,430 124,518

773 800

3 

776

290 344 171,140 124,174

16,13323,10216,13323,102
41,76659,18321613041,98259,313
124,705172,145125354124,830172,499

35273527
48,203111,00648,203111,006
37,55555,08537,55555,085
144,223249,4083194144,220249,602

800 171,430 124,518 290 344 171,140 124,174

19,02136,12519417319,21536,29869 312
11,44516,00911,44516,009

411596411596
20,95728,98920,95728,989

541541

20,02326,542285720,05126,59924 103
5,1558,5112205,1578,531
29,29138,357


2029,29138,377

10,6416,203723910,7136,242_ _

7,1769,80748197,2249,788

REVENUE  TOTAL

Premiums
Registration and policy fees
Imputed interest
Less: increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT  TOTAL

aaims paid and settlement expenses
Increase in pending claims
Commission and administration fees
Management expenses
Increase in extraordinary reserves
Underwriting proift

General insurance
67,230 59,344 498,420 354,020 77,121 74,853 421,299 279,167

59,089 52,500 426.302 335,922 73,947 85,621 352,355 250,301
8,141 6,844 89,090 64,756   89,090 64,756
_  22,233    22,233 

39,205 46,658 3,174 10,768 42,379 35,890

67,230 59,344 498,420 354,020 77,121 74,853 421,299 279,167

25,637 21,173 209,249 166,139 55,120 48,981 154,129 117,158
4,268
13,350

5,649
18,305

122,704
66,644
72,327
5,809
21,687

80,818
52,401
52,925
6,047

,_^J310

3,273
14,097
5,070

10,165
15,068
4,644

439 4,005

119,431
52,547
67,257
5,809
22,126

70,653
37,333
48,281
6,047
305

1 Incl. increase in pending claims and settlement expenses ■
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ישראליות חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבתיו* סיגוס  י"ט/10. לוח

Table xix/IO.  Summary of accounts of proift and loss and appropriation of
proifts of Israeli companies

IL. thousand ל''י אלפי

1950195519601965197019721973

המועברים הפסדים או 524572,5517,17510,5842,9149,242PROFITרווחים OR LOSS TRANSFERRED

הכל סך  עסקים FROMמחשבונות BUSINESS ACCOUNTS  TOTAL

חיים 35333541,5374,7047,2249,788Lifeביטוח assurance
ממונעים רכב בלי 554744629774,74633,845גיטוח 19,967Motor vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 18292151,0022,1812,5695,351Sicknessביטוח and personal accidents insurance
רכוש ואובדן אש 905121,4023,6624,0319,01219,067Fireביטוח and lossofproperty insurance
נמגבידיפ אחריות '36159575611,4977742,183Employersביטוח liability insurance
אחרים סיכונים 361171,1242,1142,6654,591Otherביטוח risks insurance

אויתניט וגוף אניות גוף הובלו?; ,52021922668032,1856,473Transportביטוח marine and aviation hull insurance
העסקים בחשבונות שנכללה זקיפה 22,233Imputed____ריבית interest inch /0 business accounts

מרכוש והכנסות ויוידנדה 735321,8016,45015,22533,75338,254Interestריבית, ,dividends and income from property
אחרות והכנסות השקעות ממימוש 702068572,50912,72515,995Proiftרווח from realizationof investments and other income

בחשבונות נכללו שלא וכלליות הנהלה הוצאות :196521,3865,0287,81811,08115,121Lessפחות: management and general expenses not debited to
otherאחרים accounts

1דחות והוצאות ההשקעות ערך 11763341,4451,1723,2407,578Depreciationהפחתת of investments and delayed expenditure
לשנה 953312,8388,00919,32835,07163,025Proiftרווח per year

ההכנסות על למסיס 1431,3252,0624,9499,00715,200Provisionהפרשה of taxes on income
לשנה נקי 1881,5135,94714,37926,06447,825Netרווח proift per year

המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל 6817064,412Outstandingעתודה premiums above recognized rates
קודמת משנה הפסד או רווח 143271373,8295,5857,243Proiftיתרת or loss balance from previous year

הכל המיועדסך 2021,8405,81017,52732,35550,656APPROPRIABLEהרווח PROFIT  TOTAL

אחרות ולקרנות שמורה לקרן 486391,9276,82813,47717,648Transferהעברה to general reserve funds and to other funds
הטבה 1405417557655,62915,208Bonusמניות shares

המניות לבעלי 493922,6575,4236,9158,982Dividendsדיוידנדה to share holders
מיועדת בלתי 6352684714,5116,3348,818Nooappropriatedיתרה balance
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הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  >"ט/11. לוח

Table xix/1 1 . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies

Endofyear; IL. thousand v*> ^8^^ ;;up ^^^

1973.1974Assets§19501955196019651970ננסים

כולל 7,26931,08883,521315,279859,1072,047,6992,970,000GRAHDסך TOTAL

ערך 1,2933,79218,558116,325398,444992,4071,632,300Securitiesניירות

צמודות 26,65044,580■אג"ה 55,612Linked bonds to Dollar
15,201<2,727לדולר

למדד 175,053308,999880,784Linkedאג"חצמודות bonds to C.P.I.
צמודות בלתי 5,0222,53111,802Bondsאגח not linked
מכרות של 1מניות 293 +

2431,0864,3636,52121,3731,632,300"Sharesof companies
ביטוח בחב' 2857428423,8275,424Sharesמניות in insurance companies

inכישראל Israel
ביטוח בחב' 774440537225Sharesמניות in insurance companies

abroadבחו"ל
זריט 5377553,95524,7939,993Foreignני'ע securities

על צבירה 6,656Lריבית 7,794Cumulative interest on invest
mentהשקעות

3,4079,20724,33146,98084,604293,595375,400Loansהלוואות

פוליסות על 3731,9073,4679,25922,04634,03335,400Loansהלוואות on life assurance policies
חיימ לביטוח

בניינים על 1,5853,3385,081fמשכנתאות 3,614
< 34,107

62,558Mortgages on buildings
אחרות 1,4493,96215,783340,000הלוואות

Other loans

קבוע 3023,2127,48227,74489,270165,572208,300Fixedרכוש assets

בבנקים 529933,2571,01029,18566,70365,000Timeפיקדונות deposits in banks (for
העולה לתקופה

שנה על
ומגרשים בניינים

more than one year)

r5682,43910,90224,117C 60,953Buildings and plots of land
\ריקים

בת בחברות 250מניות ■>1,4861,45913,37730,171' 27,392143,300 .Shares in and loans to subsi
להן diary(ור,לוואות companies
אחר קבוע ^I1653272,4555,797רגוש 10,524Other ifxed assets

שוטף 2,26714,87733,150124,230286,789596,125754,000Current'רכוש assets

לגבייה 7,01016,47761,004111,728241,852335,000Outstandingפרמיות premiums and
סוכנים! של 'fagentsויתרות balances'

בקופת 3,0457,96216,65337,582מזומנים 113,724fCash on hand and in banks
2.267Jובבנקים

ביטוח /nvn|1,8042,71315,67550,63089,332419,000 >Other insurance companies2
[אחרוה*

2 אחר שוטף c3,0185,99830,89886,849151,217IOtherרכוש current assets2
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/11. לוח

Table xix/1 1 . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies (cont.)

ל*י אלפי שנה; Endofסוף year; IL. thousand

1973.1974Liabilities§19501955196019651970התחייבויות

כולל 047.6992,970,000GRAND,!7,26931,08883,521315,279859,107סך TOTAL

וקרנות 1,1024,22112,49459,767115,650205,902252,282Shareהון capital and reserves

חופשיות
נפרע 8993,0298,92839,99664,05196,435110,000Paidהון up capital

שמורה )1624061,8574,94031,620קרן 59,579General reserve
3 אחרות 348221,44114,36015,468Iקרנות 41,070142,282Other reservesJ
רוה"פ: )6352684714,511חשבון 8,818Proift and loss account: ba

הרווח lancesיתרות of proift

ביטוח 3,62116,35440,750151,361460,3721,115,8461,698,271עתודות jInsurance reserves
חיים ביטוח 2,90011,94230,024119,656355,139848,9131,344,974Lifeעתודת assurance reserve net of

משנה ביטוח reinsuranceבניכוי
כללי ביטוח 6063,4247,88522,11567,417190,918252,000Generalעתודת insurance reserve, net

משנה ביטוח ofבגינוי reinsurance
לסיכוניט Reservesעתודות for extraordinary
מהכלל: risksיוצאיט :

חיים 754241,2455,54626,80350,54269,000lifeביטוח assurance
אלמנטרי 405631,5964,04411,01325,47332,297generalביטוח insurance

מבטחי 1,1293,3577,09625,47790,317135,384145,000Depositsofפיקדונות reinsurers
משנה
חיים ביטוח

אלמנטרי ביטוח
634
494

915
2,442

510
6,586

,■ 3,809
i 21,668

90,317135,384145,000
Life assurance
General insurance

3463,1169,90933,36398,117366,023542,447Claimsתביעות admitted or pending
או מאושרות

תלויות
בניכוי חיים 471574131,3202,98612,78416,618Lifeביטוח assurance net of reinsu

משנה suranceביטוח

אלמנטרי 2982,9599,49632,04395,131353,239525,829Generalביטוח insurance net of rein
משנת ביטוח suranceבניכוי

1,0734,03913,27245,31194,651224,544332,000Currentהתחייבויות liabilities
שוטפות
ביטוח 6882,3447,91422,11656,156Otherחברות insurance companies

אחרות
אחריפ 2791,5774,98418,86927,77082,081Sundryזכאים creditors and credit

* זכות *balancesויתרות
שנפרעו 8434140fפרמיות 2,374332,000 Prepaid premiums

6,0517,845\מראש
אחרות והכנסות \47329ריבית 127Prepaid interest and other in

מראש comeשנפרעו
(אחרי מוצעת ■1811דיוידנדה י2051,8254,674 8,161Proposed dividend (after de

הכנסה) מס ductionניכוי of income tax)

l Incl. outstanding bills receivable. z Deposits in other
insurance companies are included in "Other current assets".

ביטוח בחברות פיקדונות 2 לגבייה. שטרות כולל 1
רזרבה בולל 3 אתר". שוטף ב"רכוש כלולים אחרות

■< inci. life assurance bonus reserve and shares for allocation ועתודה להקצאה ומניות חיים בביטוח בונוסים להענקת
and reserve because of outstanding premiums above recognized כולל 4 המוכרים. לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל

בת.. חברות של עו"ש חשבון
and reserve because of outstanding premiums above recognized
rates. * Incl. current accounts of subsidiaries.
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ביטוח חברות של בישראל והשקעות מביטוחנ התחייבויות י"ט/12. לוח
נוכריות2

Table xix/12.  Insurance liabilities * and investments in Israel of foreign insuarnce
companies 2

ליי אלפי שנה; Endofסוף year; IL. thousand

החשבון 195519601965197019721973Accountסעיפי items

TOTAL

Life assurance fund

Pending claims (life assurance)

Insuranceliabilities >

156,721 119,056 80,018

45,171 40,426 36,367

657 716 893

מביטוח! התחייבויות

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 aviatioo in
surance)

41,803 30,338 14,830

42,269 21,663 12,764

17,078 10.878 8,244

363 157 117

8,769 3,915 1,850

60,581 41,297 23,365 13,783 5,689 1,791

3,157 2,300 1,730

5,352 3,979 2,833

1,027 533

1,249 491

276

486

הכל סך
חייס ביטוח קרן

חיים) תלויות(ביטוח תביעות

כללי ביטוח קרן
ואוירי) לימי (סרט

(ביטוח תלויות תביעות
לימי פרט כללי

ואוירי)

ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

השקע
הכל סך

בי ות
6,640

שראל
15,58240,880

ts in Israel
129,092 81,934

stme n

71,994

Inve

TOTAL

ממשלת של חוב איגרות
ישראל

1,9753,8135,19012,10124,28029,633Israel government bonds

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7061,5843,9028,8538,8059,515Other securities (excluding shares in local
insurance companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1026933,813517651651Shares in local insurance companies

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1,1221,5052,1085,9158,53410,604Loans on life assurance policies

34853913610משכנתאות
Mortgages

ופיקדונות אחרות הלוואות
בבנקים

1431,0887,13513,17821,83230,939Other loans and deposits with banks

קבוע 1191382982606658Fixedרנוש assets

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

1,3242,7434,0497,01712,65813,388Cash and treasury and bank deposits

אחר שוטף 8013,47914,24934,08352,26677,206Otherרכוש current assets

1 After deduction of local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's brokers.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

לוידס. למורשי פרט 2

541 וביטוח בנקים



Fires שמפות

כיבוי רשויות לפי שריפות,  י"ט/13, לוח

Table xix/13.  Fires, by firefighting authority

גיבוי 1970/7119721973Fireifghting'1965/66■11962/63רשות authority

הכל 4,9619,58613,18011,42411,670TOTALסך

206380400310404Ayalonאילץ

186578132108Elatאילת

175468724784770Ashqelonאשקלון

שבע. 94400250300198Beerבאר Sheva

שמש 81235184228311Betביו! Shemesh

ברק 126244509477680Beneבני Beraq

69113111108130Givatayimגבעתיים

122225393249311Herzeliyyaהרצליה

137170352266379HaSharonהשרון

183265403403452Haderaחדרה

124213361316307Holonחולון

5379321,0171,1651,163Haifaחיפה

209594524454391Tibeirasטבריה

185559682635547Yizreelיזרעאל

4781,067861910904Jerusalemירושלים

(נהריה המערבי הגליל
עבו)

21433260473360SWestenr Galilee (Nahariyya
Akko)

128394586453513Netanyaנתניה

תקוה 287453798693856Petahפתח Tiqwa

שמונה 4364741,450741707Qiryatקרית Shemona

לציון 89205263190200Rishonראשון LeZiyyon

108158258199210Rehovotרחובות

גן 197289341236243Ramatרמת Gao

אביב 7581,3512,0311,4421,278Telתל Aviv

< Budget years. תקציב. שנות 1
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ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות,  *"ט/14. לוח

Table xix/14.  Fires, by place of outbreak and damage

.1962/6311965/6611970/7119721973

הכל סך  49619,58613,18011,42411,670FIRESשריפות  TOTAL

הכל סך  2,1122,9611,9261,978In'1,668במננים buildings  total

הרושת 436432581274265Factoriesבתי

מגורים 6978891.430720808Dwellingsדירות

חנויות

משרדיפ

מתסניט

193

228>

315

272

. 400

121

256

258

292

\ 261

293

Shops

Oiffces

Warehouses

אחרים 114204173382351Otherמקומות places

הכל סך  פתוחיט 3,2937,47410,2199,4989,692Inבמקומות open places  total

רכג .169199400435כלי 422Vehicles

חקלאיים שדות

יערות
489\ 1,277

756

423

284

436

258

441

Cultivated ifelds

Forests

ומזבלות קיצים 2,3865,5838,2897,3177,659Thistleשדות Gelds and rubbish dumps

אחרים 2494153511,029912Otherמקומות places

FIRE DAMAGE ESTIMATE
)XL, million at current prices)

In buildings  total

Factories

Dwellings

Shops and ofifces

Warehouses

Other places

In open places  total

Vehicles

Cultivated ifelds

Forests

Thistle fields and rubbish dumps

Other places

43.S

24.2

4.1

1.8

2.5

2.8

13.0

19.3

3.6

2.6

1.0

1.0

11.1

27.6

20.1

9.6

2.2

3.7

3.0

1.6

7.5

2.7

0.8

1.8

0.8

1.4

22.2 16.4 8.7 משייפות הנזק אומדן
שוטפים) נמחירים ל"י, (מיליוני

הכל סך  במבנים
חרושת בתי

מגורים דירות

ומשרדים חנויות

מחסנימ

אחרים מקומות

הבל פתוחיםסך במקומות
רכב כלי

חקלאיים שדות

יערות

ומזבלות קוצים שדות

אחרים מקומות

Budget years. תקציב. קנות \
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הקרן וגידול סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות  י"ט/15. לוח
גמל קופות

לי מיליוני

 הכנסות
הכל סך

Income 
total

Allowances ה5רשות

העברות
מחלוקת
רווחים

Transfers from
distributing

proift

נטו העברות
ומקרנות מקופות

אחרות
Net transfers
from other

funds
הכל מך
Total

שוטפות מזה:
Thereof: current

1=2+4+52345

הכל סך
1968599.7473.4418.3165.639.3
1969781.8532.5525.6195.653.7
1970868.4621.7593.3243.33.4
19711,098.3785.7774.2331.218.6
19721,655.21,194.11,154.5451.110.0

§19732,120.51,519.61,496.6636.735.8
*19743,437.82,587.6797.552.7

פנסיהקרנות
1968283.5220.8215.192.529.8
1969419.0255.4252.0108.155.5
1970444.5294.2268.8138.511.8
1971473.9309.7301.1170.36.1
1972595.0388.0351.6214.87.8

§1973847.6515.2489.3345.012.6
*19741,328.0891.6398.438.0

תגמוליםקרנות
1968163.0123.7122.848.08.7
1969210.7150.4149.058.12.2
1970221.9158.0156.871.17.2
3.נ1971381.3273.7271.8105.3
1972688.9474.0471.8169.345.6

§ 1973865.7669.6664.9206.910.8
*19741,564.81,268.7270.725.4

פיצוייםקרנות
1968111.482.580.423.75.2
196999.074.572.427.53.0
1970130.695.994.235.00.3
1971168.1116.7115.751.60.2
1972232.1172.6171.670.811.3

§1973270.6187.9187.389.36.6
*1974395.8287.5120.011.7

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

§1973136.6146.9155.14.55.8
*1974149.2139.88.41.0
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Social insurance funds

Table xix/15.  Provident fund accounts, by type and increment of fund
IL. million

 הוצאות
הכל סך

Expenses 
total

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

והעברות שעזבו לעמיתים החזרות
לזכאים

Returns to members who left
and transfers to creditors

חשלומיס
הדדי לביטוח
Payments for

mutual
insurance

בקרן הגידול
Increment
of fund

הכל סך
Total

לעובדים מזה:
Thereof: to
employees

6  7+8 +107891011 = 16

TOTAL

226.6166.348.711.6373.01968
250.0180.857.743.211.5531.91969
310.0231.261.337.917.5558.51970
360.0258.991.755.69.4738.31971

509.5407.191.361.511.11,145.71972
613.5463.0133.334.217.21,507.01973§

1,028.6771.5228.428.72,409.21974*

Pension funds
105.669.231.15.3177.91968
123.078.040.340.14.7296.01969
151.493.447.737.110.3293.11970
175.1120.652.749.81.8298.81971

224.8163.359.055.92.5370.21972
301.9221.573.831.06.6545.71973§
547.7430.3104.313.1780.31974*

Provident funds
42.032.33.46.3120.91968
48.237.73.73.16.8162.61969
53.840.75.90.87.2168.11970
71.244.319.35.87.6310.11971

122.185.328.25.68.6566.81972
140.8104.226.03.210.6724.91973§
265.2211.638.015.61,299.61974.

Severance funds
32.518.613.978.91968
33.019.513.566.01969
47.339.97.483.41970
55.135.819.3 113.01971
64.060.23.8168.11972
73.339.833.5197.31973§
117.883.234.6278.01974*

Social funds
46.546.2 0.34.7 1968
45.845.6 0.27.3 1969
57.557.2 0.313.9 1970
58.658.2 0.416.4 1971
98.698.3 0.340.6 1972
97.597.5 39.1 1973§
97.946.4 51.551.3 1974.
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מגהל סקטור לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי  י"ט/16. לוחח

לי 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

§19733,090.2870.31,519.635.8463.0150.5

.19748,256.11,611.72,587.652.7771.5257.1

הסתדרותי סקטור

1970157.5362.44.6153.156.4

1971613.6150.3431.331.0192.357.7

1972794.2195.0564.635.2269.964.5

§19731,470.5241.6669.521.2328.678.1

♦19744,231.6395.11,031.033.6480.9188.6

פיננסי סקטור

1970117.1161.11.038.16.9

1971353.4205.0249.212.925.531.6

1972659.9418.9456.652.264.325.5

§19731,205.0514.0655.914.679.547.8

.19742,731.5915.01,147.21.8194.939.1

מפעלי ואחרסקטור

197040.498.02.539.715.4

1971167.451.8105.20.541.111.8

1972272.780.7172.97.072.912.3

§1973414.7114.7194.20.054.924.6

♦19741,293.0301.6409.417.395.729.4
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Table xix/ 1 6.  Components of accumulation in social insurance funds, by
managing sector

IL. million

מפעילות נטו Netגבירה accumulation from funds* activity

הכל סך
Total

1

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+910891011

44.8

89.5

164.0

749.3

TOTAL

39.827.2

38.231.44.5

51.333.0234.6

101.840.1354.6

174.450.7522.3

306.979.31,439.7

992.0121.64,950.0

Histadrut sector

29.025.7

62.930.5244.3

90.637.0315.1

182.950.3805.4

830.680.22,686.5

Financial sector

11.14.5

20.16.165.5

45.99.0117.7

85.416.0470.3

74.629.91,514.2

165.7153.1

226.8220.0

271.3253.0

372.7311.0

509.9386.2

780.2552.6

1,694.4824.0

Single employer and other sector

2.8 11.2

3.5 18.8

4.7 37.9

13.0 38.6

11.5 86.8

156.1

186.6

230.5

290.9

399.6

47.9

68.9

86.4

151.3

257.6

49.0

55.5

69.3

110.4

166.8

159.4

219.0

284.1

423.5

1,150.0

54.5

82.9

123.3

220.7

302.3

57.4

70.8

102.5

136.0

242.1
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הקופה מנהל סקטור לפי גמל, קופות גכסי סיכומ  י"ט/17 לוח

"י ל מיליוני שנה; סוף

רכישה בערך Investmentהשקעות at purchase value

:Thereofמזה;
בערך נכסים

הכל משוערךסך
Assets at revaluatiהכלנ סך

tion  totalTotaliערך נדל'ןפיקדונותניירות
SecuritiesDepositsReal estate

1=2+6+7+9+102345

הכל סך
19683,175.22,394.2
19693,601.32,713.82,547.872.2 75.0
19704,368.62,217.83,002.981.8 112.6
19715,441.03,802.83,593.377.9 106.3
19727,215.84,968.44,752.978.8 109.1

§197310,226.36.417.76,100.1109.5 177.8
♦197418,195.99,083.88,581.7115.8 331.5

הסתדרותי סקטור

19702,798.82,039.81,888.577.0 54.0
19713,418.82,353.52,292.576.2 61.7
19724,206.22,771.52,607.776.6 62.0

§19735,689.13,338.53,115.181.3 112.5
*19749,686.84,437.14,169.589.1 125.1

פיננסי סקטור

1970741.1588.8553.5 35.2
19711,075.8808.6788.7 19.9
19721,750.71,332.91,315.2 17.7

§19732,922.02,035.31,986.6 48.6
.19745,567.43,085.42,927.7 157.3

ואחר מפעלי סקטור

1970828.7589.2560.94.8 23.3
1971. 946.4640.7612.11.7 24.7
19721,258.9864.0830.02.2 29.4
1973§1,615.2§1,043.9§998.428.2 16.7

♦19742,941.71,561.31,484.526.7 49.1

פורטו. שלא אתרות השקעות גם בולל 1

מעורב. חיים פרמיות גם כולל 2
ובקופה. בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם בולל 3
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Table xix/ 17.  Summary of social insurance funds, by sector managing the fund

. millionEndofyear; II

שיערוך הפרשי
Differences on
revaluation

Loans הלוואות

קבוע רכוק
Fixed assets

Current assets שוטף רכוש

הכל סך
Total

לחברים2 מזה:
Thereof: to
members2

הכלנ סן
Total'

Thereof: :nm

המעביד חוב
Employers'

debt

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
linkage debtors

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

2,920.8590.5562.86.1291.2102.9109.0

7,870.8775.1749.612.3453.9142.7193.6

Histadrut sector

431.3215.7209.34.4107.657.138.5
675.6250.2244.54.7134.858.554.7

990.7290.3285.25.1148.668.962.5
1,796.1350.2344.95.6198.782.769.5

4,482.6466.3459.610.9289.9115.1107.1

ancial sectorFin

36.20.629.4
60.10.450.8
71.61.254.9
§39.321.1
85.42.045.2

71.644.541.2
137.170.055.4
254.891.471.4
725.1122.3109.2

2,239.3157.3157.3

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
399.6118.0108.70.5§53.220.218.4

1,148.9151.5132.71.478.625.641.3

7 Incl. other not speciifed investments.
J Incl. premiums of life endowment insurance.
2 Incl. other debtors and cash in banks and in cash.
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המקומיות וו ו. ו* וחרש הממשלה פרקכ*

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 הפנקסי. לערכן בהתאם
אינן כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי

כלולות.

הפנקסי, 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 (1p (לוח לבנמת 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
נכללו (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 השמיגית
 הליכוד רשימת מפ"ם; ואת העבודה מפלגת
זאת (ט) החופשי המרכז את (חל), גח"ל את

(עמ). הממלכתית הרשימה
הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
בסדרת פורסמו .המקומיות ולרשויות לכנסת
בסוף רשימה (ראה המייחדים 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

הן:
מעס כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
עוברות אינן ואשר האוצר של שוטפות קות

551 מקומיות ורשויות ממשלה



אלד, סכומים היו 1961/62 עד עצמאיים. או. :
נפרד. בסעיף בודדו לא והם קטנים

רכוש. ומס הכנסה מס נציבות המקור:

קנייה במס החייבות הסחורות ערך
המס חיובי חלוקת ידי על התקבל האומדן
סחורה. כל על החלים המס בשיעורי ברוטו

רכוש. ומס הכנסה מס נציבות מקור. ה

המדינה עובדי
נציבות של הדוחו"ת על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדיגה, שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים'

הנ"ל. בדו"חות כמוגדר
עודכנו 1973 עד 1970 לשנים הנתונים
כל במרס 31 ב העובדים למצבת ומתייחסים

כקודם. עבודה, ליחידות ולא שנה

המקומיות הרשויות כספי
חשבונו את מחלקות המקומיות הרשויות
הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב תיהן
השקעות. לבין שוטפות פעולות בין להפריד
פעולה לרשום התקציבים משני באיזה ההחלטה
אם שלה! המימון במקורות תלויה כלשהי
הפ תירשם שוטפת הכנסה מתוך הוא המימון
ע"י הוא המימון ואם הרגיל בתקציב עולה
פיתוח לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה

רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום
המקו הרשויות נוהגות אחרונות בשנים
גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול מיות
החש בסיכום התקציב. לאיזון המיועדים מלוות
לתקציב אלה מלוות הועברו זה בפרק בונות
מלוות נשארו רגיל הבלתי ובתקציב הרגיל,

לפיתוח. המיועדים
מקור, לפי ההכנסות מוינו הרגיל בתקציב
רגיל הבלתי בתקציב ואילו גבייה, ואופן ייעוד

וייעוד. ההכנסה מקור לפי

הרגיל בתקציב ההכנסות
הרשויות אשר הכנסות הן עצמיות הכנסות
כול והן וממוסדות מהתושבים ישירות גובות
ודמי אגרות עסקים, מס כללית, ארנונה לות:
מקומיים לועדים מכסות היטלים, שרותים,
ומוסדות. בעלים השתתפות אזוריות, במועצות

. כ/10 בלוח בלולים שאינם ותקבולים תשלומים
והם: >כ/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 נבללו 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 מזומניםכהוצאה. 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. ב31 ומסתיימות באפריל
י הכללי. החשב דו"חות המקור:

■■. הכנסה מס תקבולי

כ/12 בלוח חובה ומלוות הכנסה מס תקבולי
כ/10, בלוח הכנסה מס לתקבולי זהים אינם
נציבות ושל הכללי החשב של שונה רישום בגלל
כולל אינו הכללי החשב רכוש. ומס הכנסה מס
גביות אלא ומלוות מס לתשלום התחייבות
'בהתאם הוגדרו וחברות עצמאי שכיר' בפועל.
קואופ וחברי חברות מנהליי הכנסה: מס לסיווג

עצמאיים. עם נכללו רטיבים
המם נתוני כוללים וב1966/67 ב1961/62
עמלות ועל ריבית על הכנסה מס גם מעצמאיים
שכירים היו ההכנסה מקבלי אם בין מופרים
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בסיס על נרשמות המקומיות הרשויות הוצאות
שולמז שלא הוצאות גם השומות דהיינו, צביר,
ההו הנדונה. השנה ע"ח חיוב ^,יה ורק עדיין
של קרן לפירעון תשלומים גם כוללות צאות
.התק הגירעון הבאות. לשנים והעברות הלוואות
מתייחס הכנסות, על הוצאות עודף שהוא ציבי,

בלבד. ולגיל לתקציב
' י ■

לבנ חייבת שהרשות סכומים מלוות. יתרת
בלבד). (קרן אחרים כספיים ומוסדות קים
השנה לתחילת יתרה היא שנה בכל היתרה
הכספים שנת במשך שנתקבלו מלוות בתוספת
כלולים שנתקבלו במלוות ששולמה. קרן פחות
הרגיל התקציב לאיזון לפיתוח, מלוות סוגי כל

מלוות. ולפירעון המצטבר הגירעון להקטנת
לא המקומיות הרשויות והוצאות בהכנסות
יסו ספר בבתי המורים של המשכורות כלולות
של המשכורות חובה. בגני גננות ושל דיים
אחרות גננות ושל עליסודיים ספר בבתי מורים
בהם משרתים שהם המוסדזת אם רק כלולות
ההכנ כלולות לא כן המקומית. לרשות שייכים
הכספיות והפעולות הדת שירותי וההוצאות' סות
במוע המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים של
בחשבו המופיעות לדת הוצאות האזוריות. צות
בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של נות

הדתית. במועצה

הממ שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
ארנונת וכוללות המקומיות הרשויות עבור שלה

רכב. כלי ואגרות מקרקעין שבח מס רכוש,

כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
שי בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר רותים,

ודת. סעד,

הגירעון להקטנת  התקציב לאיזון מלוות
ולקונסולידציה. המצטבר

ההכנסות כלל את כוללות סופיות הכנסות
בשנים שהתקבלו והכנסות לסוגיהן מלוות פחות

קודמות.

ממקורות הן רגיל הבלתי בתקציב ההכנסות
כספיים, וממוסדות מבנקים מלוות הבאים:
בעלים הממשלה, השתתפות קבלני, אשראי

רכוש. ומכירת
התקציבים בשני ההכנסות כוללות כן כמו
לא עדיץ אם גם הממשלה, של התחייבויות
בשנים שהתקבלו הכנסות וכן למעשה התקבלו

השנה. ותוקצבו קודמות
מוינו רגיל ובלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

הוצאה. וסוג ייעוד לפי

פרסומים

(1969/70) בישראל המקומיות הרשויות
כספיים נתונים  (1969/70) המקומיות הרשויות
פיסייט נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות
כספיים נתונים  (1970/71) המקומיות הרשויות
נתונים  (1971/72) המקומיות הרשויות

פיסיים
כספיים נתונים  (1971/72) המקומיות הרשויות
פיסיים נתונים  (1972/73) המקומיות הרשויות
כספיים נתונים  (1972/73) המקומיות הרשויות
ורשויות השמינית לכנסת הבחירות תוצאות

(1973) המקומיות
פיסיים נתונים  (1973/74) המקומיות הרשויות
כספיים נתונים  (1973/74) המקומיות הרשויות

מיוחדים 8רםומיט

(348)
(377)
(383)
(387)
(419)

(425)
(454)
(460)
(461)

(488)
(493)

טכניים פרסומים

(1955/56 !1956/57) הממשלה והוצאות הכוסות (2)
3) סטטיסטיות בסדרות ומגמות עונתיות ניתוח (39)

כרכים)

(1951/52) בישראל עיריות של סטטיסטיקה (31)

ולרשויות השלישית לכנסת הבחירות תוצאות (51)

(1955) המקומיות
(1952/531954/55) בישראל העיריות (64)

המקומיות הרשויות והכנסות הוצאות (104)

(1957/58 !1958/59)
ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות (111)

(1959) המקומיות
המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

(1959/601961/62)
(1961/62) בישראל המקומיות הרשויות (155)
(1961) החמישית לכנסת הבחירות תוצאות (166)

(1963/64) בישראל המקומיות הרשויות (208)

(1965) השישית לכנסת הבחירות תוצאות (216)

(1965/66) בישראל המקומיות הרשויות (228)

(1966/67) בישראל המקומיות הרשויות (238)
(1967/68) בישראל המקומיות הרשויות (285)

ולרשויות השביעית לכנסת הבחירות תוצאות (309)
(1969) המקומיות

(1968/69) בישראל המקומיות הרשויות (310)
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הכנסת

רשימה לפי כנסת/ וחברי לכנסת הבחירות תוצאות  כ/1. לוח
Knesset כנסת

שנייהראשונה שמיניתשביעיתשישיתחמישיתרביעיתשלישית
FirstSecondThirdי FourthFitfh SixthSeventhEighthי
25130 vn26 vn3X115 vm2X1. 28 X31 xn
1949' 1951195519591961196S19691973

רשימה

Results of elections הבחירות תוצאות

Absolute numbers מוחלטים מספרים

בחירה זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,2851,499,7091,748,7102,037,478כל

085994,3061,037,0301,244,7061,427,9811,601,098;440,095695,007876הצביעו

כשרים 434,684687,492853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,855קולות

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

עבודהמפ''ם אמתמערך
46.239.6

■אתהמערך 
36.7

7.9כארפי

נממפ"ם 14.71 12.57.37.27.56.6

35.737.332.238.234.7אמפא*י

העבודה 118.26.06.6תואחדות

המזרחי והפועל f8.39.19.99.88.99.78.3בהמזרחי

ישראל גאגודת
ישראל אגודת }דפועלי "{3.64.74.7

} "
3.3

1.8/ '.8
3.8

30.2חלטעמהליכוד*

יחלגחל 21.321.7

החופשי 0המרכז ■
1.2



ממלכתית עמרשימה
3.1



החרות 11.56.612.613.513.8חתנועת 

הליברלית3 *5.216.210.26.2להמפלגה 13.6. 

העצמאיים5 .4.1לעהליברלים 3.24.44.643.83.23.6

האזרח לזגויות 2.2רצתנועה

1.4קנמוקד6

הקומוניסטית קהמפלגה
הישראלית

3.54.04.52.84.21.11.1

הקומוניסטית והרשימה
(רק"ח) החדשה

 ■ 2.32.83.4

חדש כוח  הזה 1.21.2שהעולם

המיעוטים 3.04.74.94.73.93.83.63.3רשימות

הרשימות 10.13.61.92.20.31.31.14.0.יתר

הרביעית הכנסת עד 3 הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז גחל, כולל 2 במפ"ם.
שם היה הרביעית הכנסת עד 5 הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה *

תכלתאדום. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה את כולל 6

כלולה העבודה אחדות רשימת 1

כלליים. ציונים הרשימה: שם היה
הפרוגרסיבית. המפלגה הרשימה:
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The Knesset

Table xx/J . Results of elections to the Knesset and Knesset members, by list

List

Knesset כנסת

שמינית
Eighth
31 xn
1973

שביעית
Seventh
28X
1969

שישית
Sixth
2X1
1965

חמישית
Fitfh

15 vm
1961

רביעית
Foutrh
3X1
1959

שלישית
Third
26 VD
1955

שנייה
Second
30 VII
1951

ראשונה
First
251
1949

Knesset members בנסת חברי

ALL ELIGIBLE VOTERS

VOTED

VALID VOTES

120120120120120120120120TOTAL

5651AMT  Alignment LabourMapam

45AT Alignment

10KA Israel Workers' List (Rafy)

.19U59998M Mapam(United Workers' Party)

4645404742A  Mapai (Israel Labour Party)
11107g .TW  Ahdut HaAvoda (Unity of Labour)

f10111212111210B  Mizrahi and Mizrahi Workers (Religious)

664

{:5
G  Agudat Israel (Orthodox Religious)

I2D  Agudat Israel Workers

 ^39HLTAM  Likud2

2626HL  Gahal (HerutLiberal Block)

■ 2T  Free Center

4AM  State List

148151717H  Herut (Freedom Party)

720138417. L  Liberal Party3

54564544LA  Independent Liberals s

3RZ Ci vil Rights Movement

1KN Moke d*

4563511K  Communists

334W  New Communist List (Rakah)

12S  HaOlam Haze

25554443Minorities' lists

73Other lists

* Ahdut HaAvoda included in Mapam. * Likud includes Gahal, Free Center, State List. 3 Until Fourth
Knesset * *General Zionists". 4 Progressive Party included in Liberal Party. 5 Until Fourth Knesset 
"Progressive Party". 6 Moked (KN) includes Israel Communists and the Thelet Adonr movement.
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העיקריות הרשימות לפי המקומיות, לרשויות הבחירות תוצאות  כ/2. לוח

Table xx/2.  Results of municipal elections, by main list

רשימה
14X1
1950

26 VII
1955

3xn
1959

2X1
1965

28 X
1969

31 xn
1973

List

זכות בעלי כל
בחירה

421,334833,8001,037,8111,280,0911,572,2061,926,234ALL ELIGIBLE VOTERS

335,287655,227832,2461,058,0411,242,2651,410,681VOTEDהצביעו

כשרים 329,838648,288821,2571,022,4871,188,6151,376,936VALIDקולות VOTES

Percentagesיסאחוז
הכל O100.0100.0TOTAL.100.0100.0106.0100סך

39.937.3AMTאמת

33.6ATאת

8.0KAנא

11.56.15.9,6.1M'מ

30.834.7A'7.3י1א

7.05.6TWתו

ד2 ג, *13.413.515.114.114.714.5B,G,Dב,

טעמנ 27.1HLTAM3חל

■21.924.2חל HL

1.8Tט

1.7AMעמ

10.312.311.5Hח

<24.515.111.1Lל4

. '4.65.04.4:4.04.03.9LAלע5

0.5KNקנ

*2.43.62.41.00.7Kק6

1.11.01.0Wו'

מיעוטים *0.53.73.74.04.04.4Minoritiesרשימות lists

רשימות 5.52.95.66.28.011.3Otherיתר lists

< 36 See notes to Table XX / 1.
2 Because of various combinations of the parties par
ticipating in this list, votes are given as a national total.

.1 כן בלוח הערות ראה 63 1

שוני0, בצירופים הללי המפלגות של המשותפת ההופעה בגלל 2

הארצי. בסיכום יחד קולותיהן רוכזו
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/3. לוח
Table xx/3.  The Knesset  plenary sessions and committee meetings

1 9491 974

ועדה

Knessetכנסת

Committee ראשונה
First

שנייה
Second

שלישית
Third

רביעית
Fourth

חמישית
Fitfh

שישית
Sixth

שביעית
Seventh

שמינית!
Eigth'

27262469329350343045778PLENARYהמליאה SESSIONS

קבועות2 1,0051,9391,8318352,1422,2352,982535PERMANENTועדות COMMIT
TEE MEETINGS*

הכנסת 1162002058419219922736Houseועדת Committee

ומשפט חוק ,11823625811533428836428Constitutionחוקה, Law Sl Justice

207479514234457500648124Financeכספים

וביטחון 1291761397215319031972Foreignחוץ Affairs £ Security

721421234320122643773Labourעבודה

1341501398918816931839Economicsכלכלה

ותרבות 702211825815018922241Educationחינוך and Culture

הסביבה ואיכות 881921468731518820845Interiorפני0 Afiairs and
Environment

ציבוריים 711431255315216818134Publicשירותיט Services

המדינה3 ביקורת





43State Control 3

המשנה 7231,0248853351,4061.9101,06262SUBCOMMITTESועדות

1 Data relate to the ifrst session 21 1 197416 viu 1974. 2 As בטבת כז הראשון למושב רק מתייחסים המספרים 1

of the Sixth Knesset, sessions of joint committees have been in השישית, בכנסת הח>$ 2 תשליו. באב כ*ו1  חשל"ד
eluded in the total only. נ Active only in the Eighth Knesset. בלבד. הבל בסך המשותפות הועדות ישיבות נכללו

השמינית. מהכנסת רק פועלת 3
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לסיר הצעות המטפלת, והועדה העג"ן ל3> שגתקגלי ח1ק>ם  ג/4. ל1ח
ושאילתות היום

Table xx/4.  Laws passed. by subject matter and responsible committee,
motions for the agenda and interpellations

ו ו949 974

Subject matter and
responsible committee

Knesset כנסת

שמינית!
Eighth■

שביעית
Seventh

שישית
Sixth

חמישית
Fitfh

רביעית
Fourth

שלישית
Third

שנייה
Second

ראשונה
First

יועדה עניין
מטפלת

שנתקבלו 22128129212428125731S59LAWSחוקים PASSED

Subjectהעניין matter

יסוד 117511Basicחוקי laws
61872652Knessetכנסת

וכלכלה 58959136708410524Financeכספיט and economics

חיילים ,273829132024217Defenceביטהון, soldiers and mili
צבאי taryושיפוט jurisdiction

7413437Healthבריאות
דתיים 310446108Religiousשירותים services

37222411Educationחינוך

14798965IAgricultureחקלאות

ומשפט 536864236765788Administrationשלטון and justice
ושכר 39932816333Employmentעבודה and wages

15151821213113Municipalמוניציפאלי

211391Transportר839תחבורה
לאומי 2316171Nationalביטוח insurance

19102914331389Miscellaneousשונות

המטפלת Responsibleהועדה
committee

הכנסת 133434531Houseועדת Committee
ומשפט חוק ,6176733070676911Constitutionחוקה, Law £ justice

619210041869110626Financeנספים
וביטחון pn11202261114165Foreign Affairs and Security

9232184126526Labourעבודה
192029122714202Economicsכלכלה

ותרבות 361237UEducationחינוך and Culture

ה0ניבה ואיכות 232835172823235Interiorסני0 Affairs and
Environment

ציבוריים 672567102Publicשירותים Services

המדינה tStateביקורת Control
משותפות 1164538Jointועדות committees

אחר 4נוהל
Other procedure

18247645018444S366581166MOTIONSהצעות FOR THE
היום AGENDAלסדר

5431,7871,9589982,5297,8986,0071,032INTERPELLATIONSשאילתות .

/1 See note 1 to Table XX3. ב/3. ללוח 1 הערה ראה 1
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Government
Assets and liabilities of the treasury

האוצר של מונטריות והתחייבויות זכויות ריכוז  כ/5. לוח

ממשלח

האוצר של והתחייבויות זכויות

Table xx/5.  Consolidated statement of the treasury's monetary assets and
liabiliites

31 in each year; IL. million לי מיליוני שנה; כל ננ1רס 31

1974 1973 1972 1971

Current assets
Government assets deriving
from operation of budget
Loans granted

Investments in securities

Loan fund

Investment in Bank of Israel shares

Amounts not yet classiifed as loans
or investments

Government investments in assets
in creation

Stock

Various assets

TOTAL

Assets from commercial agreements

Assets

4,085.4 §3,138.0

7,512.3 6,515.1

1,738.5 1,695.3

20.0 20.0

2,275.6 2,029.2

זכויות
2,689.8 1.721.9

5,775.3 5,031.3

1,749.0 1,614.1

50.2 50.2

20.0 20.0

1,609.9 1,295.5

3,222.4 2,575.5 2,128.6 1,434.1

762.5 408.7

156.8 §160.6

19,773.5 §16,542.4

5.0 2.9

433.4 307.5

117.7 1104.7

14,573.9 '11,579.3

10.7 13.5

שוטפות כויות

הנובעות המדינה זכויות
תקציבים מביצוע

שניתנו הלוואות

במניות השקעות
(הפקדות) חובות לתשלום קרן

ישראל בנק של מניות בהון השקעה

או כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומים
בהשקעות

בתהליך בנכסים הממשלה השקעות
התהוות

מלאי

שונים אקטיבים

הכל סך
מסחר מהסכמי זכויות

itiesLiabilהתחייבויות

שוטפות 12.187.82,509.32,724.73,803.6Currentהתחייבויות liabilities

הנובעים המדינה חובות
תקציבים מביצוע

Govrenment liabilities
derivingfr0 m operation
of budget

פנים 11,217.015,019.919,052.925,972.5Internalמלוות loans

לצרכן המחירים מדד עליית עקב 892.51,616.04,242.410,616.6Increaseגידול due to rise in the Consumer
Pirce Index

מצטברת ריבית עקב 615.4845.0639.9865.4Increaseגידול due to cumulative interest

לבניין חיסכון במפעל ערך גמול 1גידול 104.1150.2220.6345.8Compensatory value to depositors in
saving for housing projects

חוב  השיכון משרד עי ביצוע
לקבלנים

"240.160.6156.8142.5Operations of Ministry ofHousing 
debt to contractors

1 חוץ 8,830.112,752.214,852.017,697.5Foreignמלוות debts 1

הכל 24,087.032,953.241,889.359,443.9TOTALסך

מסחר הסכמי ע"ח 4.66.620.020.8Liabilitiesהתחייבויות commercial agreements

3,097.53,675.93,917.94,602.0Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report.
1 Including current debts abroad previously registered
as budgetary income.

הכללי. החשב דוח המקור:
בחלקם שנרשמו לא^ בחוץ שוטפים חובות כלולים 1

תקציבית. בהכנסה
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  כ/6. לוח
Table xx/6.  Current assets and liabilities of the treasury

31 ni <*<* ***< IL. miliioa לי מיליוני קנה; ג'! במרס 31

19731974

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

זכויות
מונטריות
Monetary

assets

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

זגויות
מונטריות
Monetary
assets

sAssetזכויות

הכל 3,170.82,924.84,388.44,085.4TOTALסך

707.8707.81,118.81,118.8Cashמזומניט

פיננסיים ומוסדות 1,787.61,787.61,996.11,996.1Banksבנקיט and ifnancial institutions

הנונדס לפידיון נקשר 70.670.6104.4104.4Depositsהפקדות for redemption of bonds

ישראל n]בבנק Bank of Israel

חובה חיסכון פיקדון 4.94.94.84.8 compuslory saving deposits

יבואנים הפקדות 155.9155.930.130.1 deposits of importers

52.955.117.017.9Investmentsהשקעות

126.1126.1187.2187.2Debtorsחייבים

תקציבים, לביצוע חוזר הון
ומקדמות קניות

469.516.8858.3626.1Workingcapital for activation ofbudg
ets, purchases and advancepayments

תקציביות' מפעולות 204.571.7Deifcitsגירעון deriving from operation
of budget 1

itiesLiabilהתחייבויות

הכל 3,170.82,724.74,388.43,803.6TOTALסך

פיננסיים ומוסדות 851.2851.2991.3991.3Banksבנקים and financial institutions

חברות ממוסדות, הפקדות
ושונות ממשלתיות

531.7528.5459.7440.4Deposits of institutions, government
companies and miscellaneous

יבואנים 155.9155.930.130.1Depositsofהפקדות importers

חונה חסכון פיקדון
ישראל בבנק

4.94.94.84.8Compulsory saving deposit in Bank
of Israel

תקציב ניצוע עח 1,009.4972.32,169.32,136.6Claimsתובעים o/a ofbudget operations

והפרשות 223.7211.9212.1200.4Fundsקרנות and allowances

להכנסות מיועדים תקנולים
זנות ויתרות

394.0
521.1


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 עגף לפי הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות  כ/7. לוח
Table xx/7.  Direct investments and loans of the government, by economic

branch

ליי מיליוני שנה; כל במרס 3131 111 each year; IL. million

במניות mvpvmt הלוואות
Investments in sharesLoans!

גלכלי Economicעגף branch

1973197419731974

הכל 1,738.5סך 1,695.16,899.28,024.4TOTAL
ודיג יי9ור 1.9חקלאות. 1.9176.2245.1Agriculture, forestry and ifshing

233.3תעשייה 201.7174.5215.4Industry
450.7כרייה 471.3212.1214.8Mining

ומים 332.7חשמל 315.6810.0841.2Electricity and water
56.0נינוי 53.03,680.44,451.8Construction

ושירותים 43.5מסהר 39.5292.4397.7Trade and services
עסקיים ושירותים 401.7פינגסים 396.277.197.8Finances and business services

ותקשורת 200.0תחבורה 197.5489.7439.5Transport and communication
מקומיות 12.6רשויות 12.599.8124.5Local authorities
לאומיים מוסדות _621.9707.3National institutions
אחרים 3.4מוסדות 3.2249.8272.7Other institutions

2.7אחר 2.715.316.6Other

l Excluding goevernment loans through banking institutions ;

including amounts not yet classified as loans or investments
and investments in assets in creation and bonds.

באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את כולל אינו 1
גקבעו טרם אשר סכונליס בולל הננקאייס; המוסדות
התהוות, בתהליך בנכסים והשקעות בהשקעות או כהלוואות

אג''וז. וכן

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/8. לוח
Table xx/8.  Government debt, by type 1

31 III each year; IL. million ליי מיליוני שנה; כל במרס 31

החוג 195619601965197019731974Typeסוג ofdebt

הכל 1,0842,1655,73415,60233,90543,670TOTALסך

הכל סך פנים 4009612,5688,91319,05325,973Internalחובות debt  total
2 לדולר 651513661,5513,3303,055Dollarצמודים linked?
2 למדד .442241,2804,59312,39119,752C.P.Iצמודים linked2
הצמדה 2915869222,7693,3323,166Nonlinkedללא

הכל סך  חוץ 6841,2043,1666,68914,85217,697Externalחובות debt ■ total
בליי 56292656767617583Repayableלפירעון in IL.

3 חוץ במטבע 6289122,5105,92214,23517,114Repayableלפירעון in foreingcurrency 3

י Excluding current liabilities. Increase derives in part from
turning liabilities, ifrst registered as current, into budgetary debts.
 Adjusted to changes in the rate of exchange' or the C.P.I.
נ The value in IL. is calculated according to the rate of exchange
on the relevant date.

נובע בסכומים הגידול שוטפות, התחייבויות כולל אינו 1
לחוב בשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
שער לפי מחושב לי הערך 3 לצרכן. המהירים

התאריכים. אחד בכל החליפין
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Government income and expenditure הממשלה והוצאות jiipwn

תקציגיים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/9. לוח

Table xx/9.  Income, expenditure and budgetary surpluses or deficits

IL. million

Source: Accountant General's Report.
1 Does not include the entire defence budget.
2 Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.

ל"י מיליוני

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

או (+) עודף
() גירעון

Surplus) + ) or
deifcit( )

או (+) עודף
1 מצטבר () גירעון

Cumulative surplus (+)
or deifcit ( (l

1948/4929128+ 1+ 1

1949/50931941+ 0

1950/511501149+ 1+ 1

1951/52196209 1312

1952/53296288+ 84

1953/54402397+ 5+ 1

1954/556622653+9+ 10

1955/56806817111

1956/579781,0507273

1957/581,1211,132 1184

1958/591,3771,298+ 795

1959/601,4811,5153439

1960/611,7081,7292160

1961/622,302§2,271+ 3129

1962/632,5952,477+ 118+ 89

1963/643,2233,114+ 109+ 198

1964/65 ■3,6553,67621+ 177

1965/664,3864,39812+ 165

1966/674,4724,856384219

1967/686,3596,515156375

1968/697,4277,862435810

1969/7010,05010,028+ 22788

1970/7112,53712,341+ 196592

1971/7216,59416,329+265327

1972/7320,50219,970+532' +205

1973/7435,21535,49127671

הבללי. החשב דו"וו המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את כולל אינו 1

שערים. הפרשי קרן של ל"י מיליון 25.1 כולל 2
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הממשלה ה5גסות  ג/10. לוח

Table xx/10.  Government income

ל"י .ILמיליוני million

הכנפותאומדןלמקשההכנסה
ActualEstimate of incomeBudget section הכנסה לסעיף תקציב andסוג income item

1972/73§1973/74§ 1974/751975/76

י כולל 21,548.635,491.746,659.365,726.2GRANDסך TOTAL1

השנה ך ש ק י תקציבי +470.9גירעו; 276.3
Budgetary deifcit during the year

הכל סך  רגיל 11,574.716,102.931,915.544,520.0Ordinaryתקציב budget  total

הכנסה 3,583.74,637.78,446.010,060.0Incomeמם tax
ארנונה) לקרן העברה (פוזוו! רכוש 232.0277.5620.0710.0Propertyמס tax (less : transfer to war risk

insurance)
מקרקטין שנח 91.5134.2251.0355.0Landמס betterment tax

ביטוח וחברות בנקים 34.367.0120.03anksמס and insurance companies tax
כללי2 2,581.34,445.65,900.06,868.0Customsמבס  general 2

דלק 492.9595.81,262.02,340.0על fuel
שונות) מלט משקאות, (טבק, ו ל 282.7408.2680.0712.0Exciseב duty (tobacco, beverages,

cement, miscellaneous)
קנייה 1,314.01,691.52,812.01,740.0Purchaseמס tax

חוץ נסיעות 82.590.0130.0165.0Foreignמס travel tax
שעשועימ 2.73.45.05.0Entetrainmentמס tax

מםמביס) (על הכנסה בולי 227.9.25S4400.0500.0Revenueמס stamp tax (documents)
ביטחון ,170.0בול 194.6300.0370.0Defence stamp tax

רגב כלי  ואגרות רשיונות 88.984.3140.0160.0Licenceדמי fees  vehicles
אחרים 161.8142.4186.0.22S0 other

נמלים 32.087.0Portהיטל dues
נטו מסים 2,000.0Netהוספת addition of taxes

ומאוצרות עסקיים ממפעלים 99.9147.8237.8285.0Royaltiesתמלוגים from enterprises and natural
resourcesטבע

ישראל בנק 64.089.3500.0100.0Proiftsofרווהי the Bankof Israel
621.8838.5753.01,083.0Interestריבית

קודמות שנים תקציבי ע"וז 17.137.440.052.0Refundsהחזרות on account of former years'
budgets

שערים והפרשי יתר 12.36.0153.0500.0Surtaxמס and exchange rate adjustments
שונים משירותים 105.3161.5130.0190.0Incomeהכנסות from various services
פיהוח מתקציב 5,929.710,060.0Transferהעברה from development budget

מלחמה 294.31,96002,640.0Warמלווה loan
ביטחון 641.8835.9161.050.0Securityמלווה loan
חיסכון 598.0583.2740.0940.0Savingמלווה loan
ארנונה 102.6111.180.0200.0Arnonaקרן fund

ותשלום פיתוח 7,034.814,91238,734.511JS0.0Developmentתקציב budgetanddebt repayment
הכל חובותסך total

הפיתוחהלוואות מלווה יווץ3; 3,100.08,079.38,918.013,350.0Foreignמקורות sources* : dcvelpoment loan 
ומענקים extermal■מהחוץ loans and grants
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(המשך) הממשלה הכנסות  כ/10. לוח

Table xx/10.  Government income (cont.)

ל"י .ILמיליוני million

ולמעשהתגנסה "הכנסותאומדן
Actual incomeEstimate of income

הכנסה וסעיף תקציב Budgetסוג section
and income item

1972/73§1973/74§1974/751975/76

(המשך) חובות ותשלום פיתוח Developmentתקציב budget and debt repay
ment (cont.)

לאומי לבינותז מהמוסד :3 פנים 792.7592.2600.0700.0Internalמלוות loans3 : from National
Insurance Institute

ואמיסיות 2,176.94,319.03,500.05,200.0fromמבנקים banks and
emissions

מרצון מלחנלה SIמלווה 2.0voluntary war loan

חשבון על גבייה אחרות: 457.5771.11,052.0450.0Otherהכנסות revenue: collections on account
רכוש ומכירת ofהלוואות loans and sale of

property(קרן) (capital)
78.691.4112.7149.1amortizationפחת

השתת5ות ע"ח י117.5168.3הגנסות 378.5315.9income o/aparticipation
inבהשקעות investments

ופיצויים לפנסיה 59.679.0103.0175.0allowancesהפרשות for pension
and severance pay

הרגיל לתקציב 5,929.710,060.0transferהעברה to Ordinary
Budget

חוזרים שאינם 252.0nonrecurrentסעיפים items
ישראל מבנק 1מקדמות ,500.0advances from the

Bank of Israel

הכל עסקייםסך 3,410.04,200.26,009.39,426.2Businessמפעלים enterprises  total

השיכון 1,152.81,383.52,398.03,431.3Housingמפעלי projects
לבניין החיסכון 71.279.362.060.0Savingמפעלי for building scheme

39.852.771.9103.3Railwaysרנבת
בהוצאות הרגיל התקציב 26.336.332.552.0Participationהשתתפות of Ordinary Budget in

'railwaysהרכבת expenditure
הדואר 730.51,045.21,398.01,976.0Postalמפעלי enterpirses

ישראל מקרקעי 189.0217.9253.0459.0Israelמינהל Lands Authority
וים תעופה 53.973.082.0131.0Airנמלי and sea ports

והייצור העבודה לפריון 10.011.816.923.4Israelהמכון Institute of Productivity
ההוראה לאמצעי 3.54.85.87.7Instituteהמכון for Teaching Aids

המסחרי 1,133.01,295.71,689.23,182.5Tradeהחשבון accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and earmarked in
come. 1 Incl. import levy. 3 All laons, except short
term loans, are registered without deducting redemptions during
during the year. On the other hand, expenditure connected with
the raising of new loans has been deducted.

מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו 1

קצר למלווה פרט כלהמלוות, 3 יבוא. על היטל בולל 2
הפדיון אה לנכות בלי כלומר: ברוטו, נרשמות מועד,
שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי

מלוות. להשגת
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הממשלה הוצאות  .11/3 לוח

Table xx/1 1 . Government expenditure

IL. million לי מיליוני

למעשה תקציבהוצאה
Actual ExpenditureBudgetBudget section and ההוצאה וסעיף התקציב expenditureסוג item

1972/73§1973/74§1974/751975/76

1 כולל 21,548.635,491.746,659.365,726.2GRANDסך TOTAL' 2

הגל רגילסך 13,153.225,392.031,923.544,520.0Ordinaryתקציב budget  total

הממשלה חברי הגנסת, המדינה, 29.034.246.663.9Presidentofנשיא the state, Knesset,Cabi
המדינה netומבקר Ministers and State Comptroller

הממשלה' ראש  102.5132.7123.9154.0Primeמשרד Minister's Oiffce3
העלייה לקליטת 27.321.650.968.0Ministry of Immigrant Absorption

האוצר 135.8169.6193.5308.0 Finance
הביטחון 5,889.315,340.016,289.022,306.0 Defence
הבריאות 358.7587.5699.01,177.0 Health
הדתות 37.558.258.0100.0 Religious Affairs
החק 124.6184.2190.2269.0 Foreign Affairs

ההסברה 24.031.6 Information
והתרבות החינוך 1,098.31 ,603.32,008.43,415.0 Education and Culture

החקלאות 95.2141.6112.2160.0 Agriculture
והתעשייה המסוור §109.8170.5208.5278.5 Commerce and

Industry
המשטרה 215.7301.4378.5697.5 Police
המשפטים 41.161.271.8106.0 Justice

הסעד 126.8202.3480.0589.0 Social Welfare
העבודה 78.9112.0120.9184.0 Labour
השיכון 15.538.873.9220.0 Housing

התחבורה 39.958.858.282.0 Transport
התיירות 30.039.447,854.8 Tourism
הפניפ 27.240.352.570.0 Interior
מפלגות 43.013.222.0Financingמימון political parties

1ריבית ,774.62,237.13,465.55,000.0Interest
ופיצוייס 127.0181.5250.0356.1Pensionגימלאות and compensations
לנביט 72.4113.2175.0300.0Gratuitiesתגמולים to invalids

לאומי לביטוח למוסר  185.8253.0617.01,105.0Transferהעברות  to theNational Insurance
Institute

הכנסות (ראה לרכבת 26.336.532.552.0 to railways (see revenue
עסקיים) ofמפעלים business enterprises)

לתחבורה 36.247.335.065.0 to transport
(גולל המקומיות לרשויות 568.0794.61,018.51,765.0 to local authorities (inclu

מועברת) dingהוצאה transferred expen
diture)

היצוא לעידוד  857.01,184.42,000.02,400.0Subsidiesהענקות  for promotionof exports
מחירים לייצוב 489.21,102.4900.01,900.0 for stabilizationof pirces

219.153.130.040.0Miscellaneousשונות
ומדידות 40.649.861.477.0Publicמע"ץ Works Departarent'and

surveying
173.92,037.61,103.6Reservesרזרבות

חוזרים שאינם 1.5Nonrecurrentסעיפים items
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(המשך) הממשלה הוצאות  ג/11. לוח

Table xx/ 11 . Government expenditure (cont.)

IL.mil Lion ''י ל מיליוני

תקציבלמעשההוצאה

ההוצאה וסעיף התקציב כוג
Actual expenditureBudgetBudget section and

expenditure item
1972/73§1973/74§1974/751975/76

ופירעון פיתוח 4,985.45,832.48,726.511,780.0Developmentתקציב budget anddebt repayment
הכל סך  חובות total

ופיתוח לחקלאים שיכון (כולל 96.7115.3145.3200.0Agricultureחקלאות (incl. rural housingand de
velopmentהערבה) ofArava region)
מים 48.466.7123.5100.0Waterמפעלי projects

ומלאכה 304.23S7.0326.0468.5Industryתעשייה and crafts
וחשמל מחצבים ,47.4Miningמכרות, quarrying and electricity

וכבישים 234.5229.5302.0336.5Traosportתחבורה and roads
307.0358.8468.0540.0Communicationsתקשורת
,שיכון 937.51,061.52.2S9.03,485.0Housing

המקומיות לרשויות 54.053.660.078.0Loansהלוואות to local autborities
וממשלתיים ציבוריים למוסדות 332.7516.1699.91,054.4Buildingsבנייניפ for public and government in

institutions
נפט וקילוחי נפט 65.410.027.070.0Oilקווי drillings andpipelines

שונים ומפעלים 53.274.476.088.2Tourismתיירות and various establishments
חובות 2,087.22,866.43,651.55,180.0Debtפירעון repayment

108.3129.4Reserveרזרבה
תקציבי חוזר 165.293.150.050.0Budgetaryהון working capital

חוזרים שאינם 252.0Nonrecurrentסעיפים items
פיתיח להוצאות מוקפאת רזרבה

400.0
Frozen reserves for development

exspenses

הכל2 סך  עסקיים 0.04,267.36,009.39,426.2Business(3,4מפעלים enterprises  total2

השיכון .1,152.8מפעלי 1,383.52,398.03,431.4Housing projects
לבניין החיסכון 71.253.362.060.0Savingמפעלי for building scheme

66.189.0104.4155.3Railwaysרגבת
הדואר 730.51,045.21,398.01,976.0Postalמפעלי enterprises

ישראל מקרקעי ■189.0מינהל 217.9253.0459.0Israel Lands Authority
וים תעופה 53.973.081.9131.0Airנמלי and sea ports

והייצור העבודה לפריון 10.0n.s16.923.3Israelהמכון Institute of Productivity
הוראה לאמצעי 3.54.95.97.7Instituteהמגון for Teaching Aids

המסחרי 1,133.01,386.71,689.23,182.5Tradeהחשבון accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and expenditure
from earmarked income. 2 The expenditure of 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 in the Broadcasting Authority budget.

והונאות לתקציב prmv פעולות כולל אינו 1

המפעלים של ההוצאות 2 נןיועדות. ג1הגב0ווו
כהכנסות שהועברו סכומים כוללות העסקיים
עורפינו, בתור הפיתוח, ולתקציב הרניל לתקציב
לפיצויים ל5נ1יה, הפרשות ריבית, תמלוגים,
כולל 3 חובות. ותשלום הלוואות ובתור ולפוזת,
והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות

השידור. רשות בתקציב
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המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי  כ/12, לוח
Table xx//2.  Income tax receipts, by status of taxpayer

הכל עצמאיםקגיריםסך
Se/A

ניכויים
מלווהבמקור

מעבידים
TotalEmployeesCompaniesemployedions at

Employers'
loan

source

.ILלימיליוני million

1949/509.34.41.23.7
1949/50

'1956/37178.875.237.066.61956/57'
1961/62380.5169.080.8130.71961/62
1966/671,163.6590.2220.3353.11966/67

21970/713,228.41,446.1685.9.6U2232.2253.01970/712
1971/724,115.31,802.6823.2. 733.02S1.S474.71971/72

היל סך  1972/734,920.92,001.91,071.8878.6397.1571. 51972/73  total
הכנסה 3,684.51,571.7928.1787.6397.1XIncomeמס tax

הובה 1,236.4430.2143.791.0X571.5Compufsoryמלוות loan

הכל סך  1973/746,598.82,739.51,726.81,003.1546.45S3.O1973/74  total

הכנסה 4,885.42,075.21,391.6874.2546.4XIncomeמס tax

חובה 1,713.4666.3335.2128.9X583.0Compulsoryמלוות loan

הכל סך  1974/7510,695.04,273.83,364.91,459.6905.4691.31974/75  total
הגנסה 87,624.13,057.82,468.91,192.0905.4XIncomeס tax

חובה 3,070.91,216.0896.0267.6X691.3Compulsoryמלוות loan

Percentagesאחוזים

I949/SO100.047.312.939.81949/50

1956/57100.042.120.737.2
1956/57

1961/62100.044.421.234.41961/62
1966/67100.050.818.930.31966/67

21970/71100.044.821.318.97.27.81970/71 2

1971/72100.043.820.017.86.911.51971/72

הכל סך  1972/73100.040.721.817.88.111.61972/73  total
הגנסה 100.042.625.221.410.8XIncomeמס tax

חובה 100.034.811.67.4X46.2Compulsoryמלוות loan

הבל סך  1973/74100.041.526.215.28.38.81973/74  total

הגנפה 100.042.428.517.911.2XIncomeמס tax

חובה 100.039.819.67.5X34.0Compulsoryמלוות loan

הבל סך  1974/75100.040.031.513.68.56.41974/75  total

הכנסה 100.040.132.415.611.9XIncomeמס tax
חובה 100.039.629.28.7X22.5Compulsoryמלוות loan

' The ifgures for 1956/57 exclude IL. 30.8 million defence levy
which were not recorded in the budget. 2 As of 1970/71,
all types of compulsory loans are included.

מיליון 30 8 בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא 1956(571 1

ב1ל/1970, החל 2 לתקצינ. מחוץ שנרשמו ל''י,
לסוגיהם חובה מלוות בולל
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סחורות קבוצת לפי הסחורה, מערן המכס ואחוז * ממכס הכגסות  .13/0 לוח

Table xx/13.  Customs revenue 1 and percentage of customs out of the value
of merchandise, by commodity group

1972/731973/74

ששולם ששו^סהמכס המכס
ל"י)קבוצה (מיליוני

Customs
paid

)IL. million)

מערך אחוז
הסחורה

Percentage
of value

לי) (מיליוני
Customs
paid

)IL. million)

מערך אחוז
הסוזורה

Percentage
of value

Group

הסחורות 2,069.524.22,855.521.4ALLכל COMMODITIES

מוצריט1. חיים, 43.422.197.023.9Liveבעלי animals, animal products1.
חיים מבעלי

צמח2. ומוצרי ,131.920.3176.314.5Vegetablesצמחים vegetable products2.

ושומנים3. 5.812.66.712.1Oilsשמנים and fats3.
Aמשקאות מוכנים, מזון 103.541.6125.643.7Preparedצרכי foodstuffs, alcoholic4.

וטבק חומץ ,beveragesכהליים, vinegar and tobacco
מחצבתיים 32.36.345.94.3Quarryמוצרים products5.

הכימיות6. התעשיות של 129.525.6189.327.5Chemicalמוצרים industry products6.

וחומרים7. מלאכותיים 82.234.9119.339.3Artiifcialשרפיט resins and plastic7.
וסינתטי, טבעי גומי ,materialsפלסטיים, natural and synthetic

ומוצריהם .rubberפקטיס factice and their products
ועורות8. 17.323.820.626.4Rawשלחים hides and skins8.
קש9. שעם, עץ, פחם 107.352.8151.252.5Woodעץ, and charcoal, cork,9.

strawומוצריהם and their products
נייר,10. לייצור 63.229.992.532.4Materialsחומרים for paper production,to.

ומוצריהם קרטון ,paperנייר, cardboard and their
products

טקסטיל11. ומוצרי 85.625.6118.325.2Textilesטקסטילים and textile products11.

מטריות,12. ראש, כיסוי ,9.061.214.563.3Footwearהנעלה, headwear, umbre12.
ומניפות מלאכותיים ,liasפרחים artificial lfowers 8l fans

מגבס,13. מאבן, ,48.053.851.049.0Stoneמוצרים plaster, cement, asbest13.
מאסבסט, ,osמצמנט, ceramics and glass
ומזכוכית productsמקרמיקה

יקרות,14. אבנים ,4.20.35.10.2Pearlsפנינים, precious stones, preci14.
ומוצריהן, יקרות ousמתכות metals and their products,
מטבעות תכשיטים, immitationחיקוי jewels, coins

.ISומוצריהן פשוטות 232.325.9378.125.5Baseמתכות metals and their products15.

מבניים,16. ומכשירים 420.427.0545.228.2Machinesמכונות and mechanical ap16.
וחלקיהם חשמלי ,pliancesציוד electrical equipment

and parts thereof
וחלקיהם,17. טיס כלי רכב, .417.645.9538.827כלי SVehicles, aircraft and parts17.

הקשור וציוד שיט ,thereofכלי vessels and associated
transportלהובלה equipment

לאופטיקה,18. ומכשירים ,48.323.169.824.9Opticalכלים photographic, cine18.
לרפואה, לקולנוע, .matographicלצילום, medical Si musi
מוסיקה מכשירי calשעונים, instruments £ parts thereof,

clocksוחלקיהם S watches
וחלקיהפ19. תחמושת 1.819.6Armsנשק, and ammunition and19.

parts thereof
מעובדים20. שונים, 31.644.251.039.7Miscellaneousמוצרים manufactured20.

articles
אמנותיות21. 0.33.00.42.0Workeיצירות of art21.
שינים22. 55.840.557.129.7Miscellaueousטובין goods22.

J Excl. levies on military imports and on stock. המלאי על והיטל ביטחוני יבוא על היטל בולל לא 1
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ברוטו מס וחיובי קנייה במס החייבות הסחורותנ ערן אומדן  כ/14. לוח

Table xx/ 14.  Estimate of the value of commodities l subject to purchase tax
and gross tax due

1973/74
il. million ליי מיליוני

סחורות קבוצת

הסחורות ערך
במס החייבות

Value of goods
subject to tax

מס חיובי
ברוטו

Gross tax due

המס שיעור
(באחוזים) הממוצע
Rateof average

tax
)percentages)

Commodity group

הכל 8,883.21,966.822.1TOTALסך

433.589.120.6Beveragesמשקאות

והלבשה חוטים ,1,225.4334.227.3Clothבדים, yarn and clothing

נעלים עור, 101.28.78.6Leatherמוצרי products and footwear

ותמרוקים ניקוי 391.763.716.3Cleansingתכשירי preparations and cosmetics

אישי לשימוש 131.026.017.2Goodsסחורות for personal use

ואופטיקה צילוס 42.510.324.2Photographicצרכי and optical instruments

נגינה וכלי 329.895.929.1Radioמקלטים receivers and musical instruments

ביתי לשימוש 274.636.913.4Goodsסחורות for domestic use

ביתי לשימוש 1,030.3312.230.3Equipmentמכשירים for domestic use

158.425.115.8Furnitureרהיטים

בנייה 1,715.1283.416.5Buildingהומרי material

לאריזה וסחורות 641.973.811.5Paperנייר and goods for packing

משרד SOfifce.210.037.417צרכי equipment and stationery

שובים לשימושים 660.6118.718.0Goodsסחורות for various uses

וחלקיהם רבב 1,194.5358.230.0Vehiclesכלי and their parts

322.757.617.8Servicesשירותים

וקנסות אישי יבוא
35.7

Personal imports and fines

' Based on wholesale pirces.
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Government employees המדינה עובדי

משרדימ לפי המדינה, עובדי מצגת  .15/3 לוח

Table xx/15.  Government employees, by ministries

31 hi ea1* ?>" שנה כל במרס 31

19731974Ministry§1972§1970§1965המשרד

הכל 54,83669,55374,32475,89778,626TOTALסך

הבל סך מדינה! 46,40958,12660,79061,71564,030Governmentעובדי employees1  total

המדינה נשיא 2527353343President'sלשכת Oiffce

119206187212209Knessetהכנסת (Parliament)
המדינה מבקר 445485474505581Stateמשרד Controller's Office

2 הממשלה ראש 1,3401,2011,3041,4991,115Primeמשרד Minister's Oiffce2
האוצר 6,6717,1717,3807,2177,290Ministryמשרד of Finance

הביטחון 1,4371,8181,9871,9832,176Ministryמשרד of Defence
הבריאות 8,10510,35711,20711,61412,290Ministryמשרד of Health

ברפואה 354453143125Internsמתמחים
הדתות 427367367370375Ministryמשדר of Religious Affairs
ההוץ 848856861982988Ministryמשרד of Foreign Affairs

ג והתרבות הו1ינוך 1,5012,5492,7853,2673,311Ministryמשרד of Education S.i Culture^
החקלאות 2,0633,3553,5103משרד 2263,272Ministry of Agirculture

ישראל מקרקעי 540490510523553Israelמינהל Lands Authority
והתעשייה המסחר 958944937918985Ministryמשרד of Commerce and Industry
(אזרחים) המשטרה 257545444ill106Ministryמשרד of Police (office staff)

המשפטים 1,1091,4161,4821,5641,565Ministryמשרד of Justice
4 144Judges4שופטים
59147148104142Stagiairesמתמחים

הסעד 1,3301,7961,7851.7S61,904Ministryofמשרד Social Welfare
העבודה 3,5503,8323,7023,5703,712Ministryמשרד of Labour
הפיתוח [1631781S4משרד 99235Ministry of Development
הפנים 641728788820869Ministryמשרד of Interior

העלייה לקליטת .375485532573Minמשדד for Absorption of Immigration
השיכון 820873846863959Ministryמשרד ofHousing

הההבורח Ministryמשרד ofTransport
אחרות ומחלקות הראשית 1,1491,6301,9422,2242,374Headהלשכה ofifce and other departments

2,3362,2692,1442,2002,195Railwaysרבבת
התיירות 187286269241255Ministryמשרד of Tourism
התקשורת 10,15014,18114,97415,00915,828Ministryמשרד of Communications

הכל ישראלסך 8,42712,89713,53414,18214,596Israelמשטרת Police Force  tola!

ונוטרים 7,77511,42711,95812,57812,914Policemenשוטריפ <Z supernumerary constables
(סוהרים) הסוהר נתי 6521,4701,5761,6041,682Prisonשירות staff (warders)

J Excl. teachers in the educational institutions and local em
ployees in embassies abroad, employees in the MinistryofDefence
units, Employment Service and National Insurance Institute.
2 In 1966, the "Kol Israel" which belonged to ths Prime Minister's
Oiffce, became the independent Broadcasting Authority.
J From 1967, secretaries, service personnel and aides to kinder
garten teachers are included. From 1970 the information services
are included and from 1971, the Instructional Television Center.
* From 1970, judges are not included among government
employees.

החינוך, במערכת הוראה עובדי גולל אינו 1

ביחידות עובדים נחו"ל, בנציגויות מקומיים עובדים
ועובדי התעסוקה שירות עובדי הביטחון, משרד
"קול הופרד ב1966 2 לאומי. לביטוח המוסד
גפני לרשות והיה הממשלה ראש ממשרד ישראל"
כלולים ב1967 החל 3 השידור". עצמהרשות
ב1970 התל לגננות. ועוזרות שרתים מזכירים,
כלולים 1971 ב והחל ההסברה, שירותי עובדי כלולים
ב1970 ההל * לימודית. לטלוויזיה המרכז עובדי
המדינה. עובדי במצבת ודיינים שופטים נכללו לא
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מדינה עובדי  כ/16. לוח

Table xx/16.  Professional government employees

שנה כל במרס 3131 III each year

195519601965197019731974

הכל 3,7318,17412,06111,49114,25220,341TOTALסך

ר3ואה ובוגרי 4115767869471,2501,405Doctorsרופאים £ medical graduates

וטרינריים 445465657068Veterinaryרופאים surgeons

רפואיות בעבדות 126239283445491560Medicalעובדי laboratory workers

4068727285102Pharmacistsרוקחים

1 '96194223Judgesשופטים

180265318379423480Juristsמשפטנים

המשפטי בשירות 505159.147104142Stagiairesמתמחים

שונים מדעים 702476131,3662,5422,694Miscellaneousמוסמכי science graduates

המדינה מנקר במשרד מבקרים
235272299310348Auditors atState Controller's Ofifce

פסיכולוגים



י 124Psychologists

2 *7241,2641,4911,6351,7481,884Engineersמהנדסים

3 הוראה 3455737659241,9391,908עובדי
Educational staff'

* סוציאליים 135247331349עובדים
Social workers4

5 1,5102,2943,101אחיות


4,603
Nurses5

פיזיוטרפכטים


'!6Physiotherapists

עיתונאים


23625569155164Journalists

6 טכנאים


1,6313,1374,5174,4285,013Technicians6

רנטגן טכנאי
י 129Xray technicians

המיכון עובדי


23438342477A.D.P. workers

מתקר 243283265Researchעובדי workers

1 As from 1970, judges and judges in rabbinical courts are not
included. * Incl. agronomists, geologists, chemists,
physicists, meteorologists, biologists and assessors. נ Inspec
tors and instructors in the educational system and teachers
in other ministries. 4 Nongraduates transferred to standard
gradation in 1967, and academicians  to graduates of misc.
sciences ; but as of 1974 they received a special gradation.
5 Were transferred to standard gradation in 1966; but received
special gradation in 1974. 0 Since 1960 incl. nonmedical
laboratory workers. ' New gradation.

כלולים אינם ודיינים שופטים ב1870 החל 1
פיסיקאים, כימאים, גאולוגים, אגרונומים, כולל 2
מפקחים 3 ושמאים. ביולוגים מטאורולוגים,
בשאר הוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים
הועברו הלאאקדמאים * הממשלה. משרדי
למוסמבי  והאקדמאים ,1967 בשנת האחיד לדירוג
דירוג קיבלו האקדמאים מ1974 שונים; מדעים
א ב1966; האהיד לדירוג הועברו 5 מיוחד.
בולל ,1960 מאז 6 מיוחד. דירוג קיבלו ב1974

חדש. דירוג י לארפואיות. מעבדות עובדי
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האחיד הדירוג לפי המדורגים מדיגה עובדי  ג/17. לוח

Table xx/17.  Government employees, according to standard grade

31 m eacn ye" שבה בל גמרס 31

ניקוד
Points

1967. 19691970197219731974

הכל 39,46842,10243,71847,11547,35243,688TOTALסך

Gradeדרגה

1783310א



A

891ב


5



B

10U754722808271ג


C

12137458459851,1531,014322Dד

14159851,025847868949887Eה

16172,3182,2982,0831,5321,1241,125Fו

18192,9683,2032,8372,2671,9371,368Gז

20213,2303,5073,8643,1662,8272,373Hח

22233,7313,7953,7483,8743,5272,995Iט

24254,6635,0195,3234,8304,1504,272Iי

26273,8374,2154,5635,2555,9714,699Kי'א

28292,6602,9083,1364,4335,0614,377Lיב

"ג 30311,8461,9932,1512,9723,2713,519Mי

32331,4871,4831,5672,0332,4432,304Nי"ד

34359971,0751,2131,5501,7591.891Oט"ו

36378017808151,1581,2301,471Pטז

3839408453435548701776Qי"ז

4042200231219249260292Rי"ח

434511411894114103126Sי"ט

3X292819172418T

ושוליות X8710086888786Traineesחניכים and appren
tices

1 מיוחד X86294322235292186Specialחוזה contract'

2 ארעיים X7,5137,8778,5883עובדיט 10,5023 10,6223 10,595Temporary workers*

1 According to overall salary. Workers on special contracts
according to grades are included with the corresponding grades.
2 Including employees whose status was not clariifed. 3 An
nual average.

לפי המיוחדים החוזים בעלי כוללת. משכורת לפי 1

לרבות 2 המתאימות. בדרגות נכללים דרגות
ממוצע 3 הוברר. טרם שמעמדם עובדים

קנ1/י.
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Finance of local authorities המקומיות הרשויות כספי

ובלתי רגיל בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות  .18/0 לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל

Table xx/18.  Income, expenditure, surplus or deifcit and loans outstanding
in ordinary and extraordinary budgets of local authorities, by municipal status

IL. million לי מיליוני

mssnsמועצות
הכל אזוריותמקומיותעיריותסך
TotalMunicipalitiesLocalRegional

councilscouncils

Income
1963/64546.2418.875.751.71963/64
1965/66830.3620.5128.381.51965/66
1966/67903.8670.5146.387.01966/67
1967/681,049.9773.2169.3107.41967/68
1968/691,099.7783.4182.0134.31968/69
1969/701,279.1906.4202.9169.81969/70
1970/711,412.7999.7225.3187.71970/71
1971/721,777.11,280.5288.7207.91971/72
1972/732,283.41,674.6342.8266.01972/73
1973/743,162.92,284.2472.4406.31973/74

Expenditureהוצאות
1963/64551.8423.876.651.41963/64
1965/66891.2672.5135.583.21965/66
1966/67956.6711.5155.889.31966/67
1967/681,021.7737.3175.8108.61967/68
1968/691,079.0763.9182.2132.91968/69
1969/701,276.9901.7206.3168.91969/70
1970/711,437.61,018.5230.8188.31970/71
1971/721,781.71,286.5286.7208.51971/72
1972/732,300.51,685.8344.9269.81972/73
1973/743,237.72,345.0481.4411.31973/74

1 () גירעון (+) Surplusעורף (+) deifcit()'
1963/645.65.00.9+0.31963/64
1965/6660.952.07.21.71965/66
1966/6752.841.09.52.31966/67
1967/68+28.2+35.96.51.21967/68
1968/69+20.7+ 19.50.2+ 1.41968/69
1969/70+ 2.2+4.73.4+0.91969/70
1970/7124.918.85.5.O61970/71
1971/724.66.0+2.00.61971/72
1972/7317.111.22.13.81972/73
1973/7474.860.89.05.01973/74

31 iii ליום מלוות Loansיתרות outstanding at 31 III
1966626.5429.1122.874.61966
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
19732,128.3] ,541.9384.1202.31973
19742,736.92,028.6423.2285.11974

In ordinary budget only. בלבד. הרגיל בתקציג 1
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מוגיצי9אלי ומעמד הכנסה מקור לפי המקומיות, הרשויות הכנסות  כ/19. לוח
מוגיציפאלי ומעמד

Table xx/20.  Income in ordinary budget of local authorities by mode of
collecting, destination and municipal status

IL. million "י ל מיליוני

הכל סך
Total

עיריות
Municipalities

מקומיות מועצות
Local councils

מועצות
councils

אזוריות
Regional

!972/731973/741972/731973/741972/731973/741972/731973/74

הכל 1,704.82,307.21,232.41,654.9258.0.3SS1214.4297.2TOTALסך

מקורל5 esourי cBy

סופיות 1,571.32,034.11,164.91,472.5216.4307.0190.0254.6Finalהכנסות income

752.3823.7585.4631.375.486.591.5105.9Selfעצמיות income

311.6434.8279.8390.224.234.27.610.4Trnsferredמועברות income

הממשלה 507.4775.6299.7451.0116.8186.390.9138.3Governmentהשתתפות partici
pation

133.5273.167.5182.441.64S.I24.442.6Loansמלוות

ייעודלנ atioי ndesti nBy

622.6759.7539.5663.347.059.436.147.0Taxesממים

242.3325.1140.1168.355.188.547.168.3Grantsמענקים

מקומיים 194.0222,1150.9167.919.424.423.729.8Localשירותים services

ממלכתיים 360.3553.8219.5351.575.2112.265.690.1Governmentשירותים services

141.2155.7108.6119.019.121.613.515.1Establishmentsמפעליפ

קודמות משנים 10.97.76.32.50.60.84.04.4Transfersהברות from pre
vious years

133.5273.167.5182.441.648.124.442.6Loansמלוות
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מוניציפאלי ומעמד הכנסה מקור לפי המקמיות, הרשויות הכנסות  כ/19. לוח

Table xx/19.  Income of local authorities, by source and municipal status

1973/74
ל"י .L]מיליוני million

הבלמקור פך
Total

עיריות
Municipaii

ties

מועצות
מקומיות
Local
councils

מועצוו!
אזוריות
Regional
councils

Source

כולל 3,162.92,284.2472.4406.3GRANDסך TOTAL

הבל רגילסך בתקציב 2,307.21,654.9355.1197.2Incomeהכנסות to ordinary budget  total

עירוניים 769.7663.359.447.0Municipalנ!8ים taxes

הממשלה 775.6451.0186.3138.3Governmentהשתתפות participation

ומרכוש ממכירות 141.4104.819.517.1Fromהכנסות sales and property

בעלים '139.399.416.923.0Ownersהשתתפות participations

שירותינו ודמי 147.3111.415.520.4Servicesאגרות fees

לימוד S39.78.64,5Tuition.52שכר fees

1 אחרות 8.02.90.84.3Otherהכנסות income1

הרגיל התקציב לאיזון 273.11S2.448.142.6Loansמלוות for balancing of ordinary
budget

 רגיל בלתי בתקציב הכנסות
הכל סך

855.7629.3117.3109.1Income to extraordinary budget 
total

לפיתות וממוסדות מבנקים 736.2517.6110.6108.0Loansמלוות from banks and institutions
for development

בקליפ '61.746.68.86.3Ownersהשתתפות participation

ומספקים מקבלנים 10.49.60.30.5Creditאשראי from contractors and supp
liers

הממשלה 49.334.67.27.5Governmentהשתתפות participation

מוסדות 66.057.94.14.0Participationofהשתתפות institutions

רכוש 14.513.50.60.4Saleמכירת of property

אתרות 30.816.91.66.3Otherהכנסות income

בלתי מתקציב העברות פחות:
לרגיל רגיל

113.267.421.923.9Less: transfer rfom extraordicary
to ordinary budget

1 inci. allocation from ordinary bedget and funds of the local המקומית הרשות ומקרנות הרגיל מהתקציב הקצבה כולל 1
authority.
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מוניציפאלי מעמד ולפי ההוצאה סוג לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/21. לוח

Table xx/21 . Expenditure of local authorities, by type of expenditure and
municipal status

1973/74
IL. million ליי מליוני

Type
מועצות
אזוריות
Regional
councils

מועצות
מקומיות
Local
councils

עיריות
Municipali

ties

הכל סך
Total

GRAND TOTAL

Ordinary budget expenditure
total 1

Wages and salary
Other expenditure for activities
Participations and donations
Nonrecurrent expenditure
Payment of interest
Linkage differentials
Repayment of loans principal
Extraordinary budget expenditure
on developmat  total

Development
Machinery and equipment
Participations
Acquisition of real estate
Other

411.3

302.2

59.9
104.7
66.7
15.9
18.1
10.6
26.3
109.1

90.8
3.1
5.9
1.1
.S2

481.4

364.1

128.3
94.9
64.3
14.2

24.6
14.0
23.8
117.3

103.7
3.9
1.2
.2.5
6.0

2,345.0

1,715.7

687.1
397.3
219.6
47.3
129.5
85.4
149.5
629.3

517.3
28.9
3.6
14.4
65.1

3,237.7

2,382.0

875.3
596.9
350.6
77.4
172.2
110.0
199.6
855.7

711.8
35.9
10.7
18.0
79.2

כולל סך
 רגיל בתקציב הוצאות

1 ל ב ה סך
ומשכורת שכר

לפעולות אחרות הוצאות
ותרומות השתתפויות
חדפעמיות הוצאות

ריבית תשלומי
הצמדה הפרשי

מלוות של קרן פירעון
רגיל בלתי בתקציב הוצאות

הכל סך לפיתוח
פיתות עבודות
וציוד מכונות
השתתפויות

וקרקע בניינים רכישת
אחר

Excl. wages to workers in auxiliary enterprises. עזר. מפעלי עובדי של משכורות כולל לא 1

מוניציפאלי ומעמד עיקרי ייעוד לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  ,1113 לוח

Table xx/22.  Expenditure of local authorities by main destination and
municipal status

1973/74
IL. million "י ל מיליוני

Destination
מועצות
אזוריות
Regional
councils

מועצות
מקומיות
Local
councils

עיריות
Municipali

ties

הכל סך
Total ייעוד

GRAND TOTAL

Ordinary budget expenditure 
total

General administration
Local services
State services
Enterprises
Other expenditure
Extraordinarybudget expenditure 
total

Local services
State serivices
Enterpirses
Other expenditure

411.3

302.2

31.4
84.9
153.9
20.2
11.8

109.1

32.4
48.9
13.0
14.8

481.4

364.1

40.9
77.7

207.8
27.6
10.1

117.3

33.7
66.6
7.1
9.9

2,345.0

1,715.7

129.3
551.1
850.4
143.8
41.1
629.3

195.6
308.2
107.3
18.2

3,237.7

2,382.0

201.6
713.7

1,212.1
191.6
63.0

855.7

261.7
423.7
127.4
42.9

כולל סך
 רגיל בתקציב הוצאות

הכל סך
כללית הנהלה

מקומיים שירותים
ממלכתיים שירותים

מפעלים
אחרות הוצאות רגיל בלתי בתקציב הוצאות

הכל סך
מקומיים שרותים

ממלכתיים שרותים
מפעלים

אחרות הוצאות
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ומשטרה כ"א*משפטים פרק

ונשים 17 מגיל גברים ממגר: עבריי!
ומעלה. 19 מגיל

חושבו המבוגרים העבריינים של השי.עורים
מין, לפי המתאימה' באוכלוסייה 1,000 כל על

עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל,
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
האשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
מתייחסים המספרים מהעוינות). 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/9) (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).

מנחו שירותי
הלוח של מקומו הועתק. 25 בשנתון החל
וסעד רווחה  כ"ד 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,

,* בעתיד

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

והמבריט הגדרוו*
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
המבוגרים העבריינים של בסטטיסטיקה
פעם רק עבריין כל בחשבון הובא שהורשעו
פעמים מספר הורשע אם גם שנה, בכל אחת

השנה. במשך
עד בישראל, שנתחייב מי הוא חדש עבריי!
עבירה בשל אחת, פעם רק הנחקרת, השנה סוף

המשטרה. של האשמות בפנקס שנרשמה
סוף עד אשר עבריין הוא מועד עבריי!
עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת השנה
שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
בתי לרבות ראשונה, מדרגה משפט בבתי
הרום), (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים המשפט
חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
שבה האחרונה, העבירה לפי נקבע העבירה סוג

השנה. במשך האדם הורשע

.668 y ,24 שנתון ראה

577 ומשטרה משבטים judiciary and police



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)
חומר מתוך לקוחים כ"א/6 בלוח הנתונים
מטה המשפט, בתי מזכירויות ע"י שסופק

לנוער, המבחן ושירות המשטרה
ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים
הנהלת ידי על סופקו השופטים על הנתונים
משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט בתי

הדתות.

דין עורכי
על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות יסוד
הפרסומים" ילקוט  ב'/רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי

מקורות
וכן כ"א/5 עד כ"א/2 בלוחות הנתונים
הסט הדיווח מתוך נלקחו כ"א/12 עד כ"א/8
הדין בתי המשפט' בתי מזכירויות של טיסטי

פרסומיט

(1966) משפטית סטטיסטיקה (236)
(1964 ;1965) הנוער עבריינות (244)

(19641965) פלילית סטטיסטיקה (247)
(1967) משפטית סטטיסטיקה (260)

(1966) הנוער עבריינות (265)

(1966) פלילית סטטיסטיקה (266)

(1968) משפטית סטטיסטיקה (288)

(1967) הנוער עבריינות (301)

(1967) פלילית סטטיסטיקה (315)
(1968) הנוער עבריינות (322)

(1969) משפטית סטטיסטיקה (336)
(1968) פלילית סטטיסטיקה (344)
(1970) משפטית סטטיסטיקה (353)

(1969) הנוער עבריינות (370)
בבתי שנתבררו אזרחיים בעניינים הטיפול משך (371)

ב1968 המשפט
(1969) פלילית סטטיסטיקה (382)

(1971) משפטית סטטיסטיקה (396)

שנתבררו האזרחיים בעניינים הטיפול משך (401)
ב1970 המשפט בבתי
(1970) הנוער עבריינות (408)

(1970) פלילית סטטיסטיקה (417)

(1972) משפטית סטטיסטיקה (437)

(1973) משפטית סטטיסטיקה (475)

(1974) משפטית סטטיסטיקה (492)

מיוחרים 8רפומי8

(19481949) פליליים משפטים של סטטיסטיקה (3)
(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה (6)

(1951) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (18)
1951 פליליים (משפטים  פלילית סטטיסטיקה (20)

(1951 סוהר בתי 1950 שהורשעו עבריינים
(1952) משפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (24)

(1953) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (39)
(1954) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (43)

(19511954) פלילית סטטיסטיקה (70)
(19551957) המשפט בתי פעולות (73)
(1955 ;1956) פלילית סטטיסטיקה (81)

(1957) המשפט בתי פעולות (90)
(1957) פלילית סטטיסטיקה (94)
(1959) המשפט בתי פעולות (102)
(1958) פלילית סטטיסטיקה (121)
(1959) פלילית סטטיסטיקה (134)

(1960 ;1961) משפטית סטטיסטיקה (146)
(1962) משפטית סטטיסטיקה (158)

(1960 ;1961) פלילית סטטיסטיקה (167)

(1960 ;1961) הנוער עבריינות . (168)

(1963) משפטית סטטיסטיקה (182)

(1964) משפטית סטטיסטיקה (189)

(1965) משפטית סטטיסטיקה (213)

 (1962 ;1963) פלילית סטטיסטיקה (223)
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Judicial statistics

ועברייניםנ עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/1. לוח
Table xxi/1 . Court matters decided, offences and offenders 1

מש0טית סטטיסטיקה

משפט בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decidedt> ■a

r 1
5 s 8
e3" .§c£>8 a

£> o n

/ /

שהו עבריינים
רצי
onvicted of
offences

בענירות רשעו
ניות

הבל סך
Total

איזרה"ם
Civil

Cirminalפליליים
Offenders c
grievous

הבל סך
Total

בולל לא
עבירות

קלות חנוטה
Excl. slight

traiffc
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

1957219,42459,233160,19184,36946,25916,2131,758

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

1969413,189177,449235,740142,312109,80917,7305,069

1970392,021149,726242,295146,954134,54318,1835,232

1971395,846143,722252,124144,409140,987

1972421,194142,961278,233151,380140,47118,251

1973380,499132,653247,846147,934131,34018,009

1974385,269140,988247,470141,369154,827

1 See deifnition in introduction. במבוא. הגדרה ראה 1
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1 פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בגתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage 0{

proceeding 1

Type ofmatter Stage of
proceeding 1974 1973 1970 1965 1960 1955 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

ALL
MATTERS

Civil

Criminal

Thereof:
criminal
without
minor
traiffc
offences

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

AU courts* המשפט2 בתי כל
385,269 389,611 395,281 403,691 301,256 194,833 96,686

388,458 380,499 392,021 389,863 292,001 194,889 90,745

117,234 120,423 85,819 99,987 69,679 36,957 18.330

145,698 136,716 148,825 180,331 116,149 44,445 14,437

140,988 132,653 149,726 172,313 108,914 40,702 13,456

75,172 70,462 52,851 68,918 40,427 15,788 7,218

239,571 252,895 246,456 223,360 185,107 150,391 82,249

247,470 247,846 242,295 217,550 183,087 154,187 77,289

42,062 49,961 32,968 31,069 29,252 21,169 11,112

137,471 151,482 150,835 150,188 107,386 74,963 46,529

141,369 147,934 146,954 145,871 104,118 76,249 42,541

38,991 42,889 §27,690 26,613 24,370 12,057 8,841

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נו/בררו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

מזה:
פליליים
עבי בלי
תנועה רות

קלות

Rates per 1,000 population
aged 15 and over

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

70.2104.2164.7193.8151.3132.0126.1EnteredAllהוגשוכל matters3
נ העניינים

16.638.885.8105.875.262.664.9EnteredCivilהוגשואזרחיים

'53.665.478.988.076.169.461.2EnteredCriminalהוגשופליליים3
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(המשך) * פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type pf matter and stage of

proceeding ' {cont.)

Typeof matter Stage of
proceeding

1974 1973 1970 1965 1960 1955 1950 שלב
פעולה

סוג
עניין

All matters

Civil

Criminal

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

Entered

Decided

Pending

supreme Court העליון המשפט בית
3,139 3,092 3,137 2,568 1,988 1,138 596

3,275 3,011 2,866 2,439 2,000 1,283 422

1,207 1,343 937 605 674 639 378

2,212 2,065 2,158 2,063 1,612 819 453

2,308 1,976 1,907 1,934 1,630 930 320

934 1,030 756 498 564 571 311

927 1,027 979 505 386 319 1*3

967 1,035 959 505 370 353 102

273 313 181 107 110 68 67

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

גל
העניינים

אזרחיים

פליליים

District courts המחוזיים המשפט בתי

כל
העניינים

7,46213,24926,12439,99254,66854,22160,122EnteredAllהוגשו matters

6,62713,24124,03536,18852,58849,08253,040Decidedנתבררו

טרם
נתנררו

3,6564,95713,18125,41427,06435,99343,075Pending

6,20511,15323,06634,57348,95648,02753,757EnteredCivilהוגשואזרחיים

5,54810,70921,13031,10747,50142,76646,955Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,2494,11511,32223,31924,57832,63239,434Pending

1,2572,0963,0585,4195,7126,1946,369EnteredCriminalהוגשופליליים

1,0792,5322,9055,0815,0876,3166,085Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

4078421,8592,0952,4863,3613,641Pending
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(המשך) 1 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 (cont.)

Type of matter Stage of
proceedeing

1974 1973 1970 1965 1960 1955 1950 שלב
פעולה

סוב
עניין

All matters

Civil

Criminal

All matters

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Magistrates' courts

243,652 238,604 246,329
251,080 234,563 249,438
52,590 60,018 41,395

79,448
81,638
30,304

78,587 90,255
78,614 94,709
32,494 23,935

164,204 160,017 156,074
169,442 155,949 154,729
22,286 27,524 17,460

Juvenile courts

5,244
5,327
1,746

6,014
6,144
1,829

5,111
5,341
1,048

השלום משפט בתי
272,654 211,015 143,140
264,802 206,163 141,755
62,270 45,981 25,595

141,878 89,851 28,387
137,354 84,418 24,788
44,121 27,369 8,788

130,776 121,164 114,753
127,448 121,745 116,967
18,149 18,612 16,807

לנוער השלום משפט בתי
5,257
5,228
1,329

4,321
4,156
1,135

1,907
1,833
389

479
508
241

70,925הוגשובל
67,481נתבררוהעניינים

12,108טרם
נתבררו

7,779הוגשואזרחיים
7,588נתבררו

3,658טרם
נתבררו

63,146הוגשופליליים
59,893נתבררו

8,450טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו ■

בל
העניינים

All matters

All matters

Entered
Decided
Pending

Municipal courts
62,016 78,473
64,530 76,886
13,673 16,187

עירוניים משפט בתי
77,105 81,403 56,157 31,309 13,928
75,176 79,288 53,849 32,468 13,392
10,817 9,389 7,528 3,024 861

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

Tenancy and social insurance tribunals לאומי מות 3י רל ^שכירןו, הד,ן בתי
Entered
Decided
Pending

2,305
1,677
1,403

1,613
2,141
775

1,077
1,150
542

1,817
1,918
980

1,620 .

1,736
1,172

4,086
4,275
2,314

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

בל
העניינים

כל
העניינים

Work tribunals" 4 לעבודה הדין בתי

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

7,854__ _
5,462__ _
4,016__ _

7,594
8,672
4,278

8,791
9,529
3,540

Entered
Decided
Pending

All matters

אזרחיים
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם

6,379__■ _
4,459___ _
3,040__ _

6,424
7,156
3,531

7,976
8,410
3,097

Entered
Decided
Pending

Civil

פליליים
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם

1,475__ _
1,003__ _
976 __ _

1,170
1,516
747

815
1,119
443

Entered
Decided
Pending

Criminal

נתבררו
l Some discrepancies between successive years are due to omis
sions and additions in the reports. 2 Until 1963, includes
antiproifteering tribunals. 3 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 י

פרט 3 וס£סרות. 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 19501955196019651970סוג .19731974Type of matter

urהעליוןהמשפטבית tSupreme Cc

העניינים 4221,2832,0002,4392,8663,120כל 3,011ALL MATTERS

העניינים 3209301,6301,9341,9072,153כל 1,976All civil matters
האזרחיים

לצדק גבוה דין 86209333388381539בית 472High Court of Justice
אזרחיים 151385567533599729ערעורים 602Civil appeals

אחרים אזרחיים 833367301,013927885עניינים 902Other civil matters

העניינים 102353370505959967כל 1,035All criminal matters
הפליליים

trםהמחוזייהמשפטבתי ict CourtsDis

העניינים 6,62713,24124,03536,18852,58849,08252,918ALLכל MATTERS

העניינים ,5,54810,70921,13031,10747,50142כל 76646,833Allcivil matters
האורחיים

כספיות 5281,3362,8684,7986,2793,6634,237Monetaryתובענות claims
508415897178151292Arbitrationבוררות
י 1,3011,5143,3424,1406,6696,9378,848Successionירושה

חולי על 2862515097821,0291,0401,114Guardianshipאפוטרופסות of luna
ונעדרים קטינים ,ticsרוח, minors and

absentees
וגירושין Marriage'6692316348371382נישואין and divorce

ילדים 44154162205316358360Adoptionאימוץ of children
רגל 1132363402507429523Bankruptcyפשיטת

1524249251225342359Companiesתנרות
637094538877153Partnershipsשותפויות

אזרחיים 6591,5712,0161,9072,9971,1223,374Otherעניינים civil matters 
הכל סך  Total.אחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 137126625909366561Actionתובענות relating to im

movableבמקרקעין property
19819669110139914Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 1162282287.10ןפסקי
Declaratory

431< 1,338judgements

גיל J1,216111Declarationהכרזת of age

אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60826,20124,71225,066Motionsהמרצות and other
petitions

אזרחיים 1,1961,147Civil§6087038731,5981,198ערעורים appeals

הכנסה מס 287161,3721,9501,4661,184978Incomeערעורי tax appeals

העניינים 1,0792,5322,9055,0815,0876,3166,085Allבל criminal matters
הפליליים

פליליים 6441,6171,4383,4233,7924,3164,616Criminalעניינים matters in
ראשונה firstבדרגה instance
פליליים 4359151,4671,6581,2952,0001,469Criminalערעיורם appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/3. לוח
Table xxi/3.  Court matters decided, by type of matter (cont.)

Type of matter 1950195519601965197019731974 עניין 0וג

ALL MATTERS

All civil matters

Actions concerning
possession of immo
vable property

Actions concerning
partitionof immo
vable property

Monetary claims

Arbitration

Other civil matters
Thereof: Pecuniary

Declaration
of age

Motions and other
petitions

All criminal matters1

Misdemeanour

Private complaints

Contravention
Road accidents

Other traiffc offences

Various petitions2

Magistrates' courts השלום משפט בתי
251,080 234,563 249,438 264,802 206,163 141,755 67,481

81,638 78,614 94,709 137,354 84,418 24,788 7,588

6,642 5,140 5,113 4,233 4,063 2,073 2,015

140 119 81 68 57 42 112

58,708 58,696 76,183 117,588 67,647 18,954 5,125

2 .. 18 34 54 51 19

2,767 2,207 1,788 1,899 679 552 317

299 221 125 663 462 460 220

1,985 1,300 1,165 905   

13,379 12,452 11,526 13,532 11,918 3,116

169,442 155,949 154,729 127,448 121,745 116,967 59,893

42,068 26,562 24,967 11,777

1,624 1,987 1,812 2,186

4,018 5,541 4,420 7,949

8,059 8,686 6,750 2,315

71,679 78,969 77,938 34,748

40,70335,94140,588

837488474

5,5964,2732,621

9,14310,31013,298

95,30299,912106,101

3,1485,0256,360

העניינים כל
העניינים כל
האזרחיים

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

לחלוקת תובענות
מקרקעין

כספיות תובענות

בוררות
אחרים אזרחיים עניינים

ממונות מזה;

גיל הכרזת

ובקשות המרצות
אחרות

העניינים! כל
הפליליים

עוונות

פרטיות קובלנות
חטאים

דרכים תאונות

אחרות תנועה עבירות
2 שונות בקשות

nileלנוערהשלוםמשפטבתי courtsJuve

העניינים 5081,8334,1565.2285,3413כל 6,1445,327ALL MATTERS

622595978891,0911,2471,096Felonyפשעים

3771,4042,9794,0653,9474,1083,434Misdemeanourעוונות

פרטיות 71316531Privateקובלנות complaints

144431642716Contraventionחטאים

דרכים 2510921287383238Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 82729636394373Otherעבירות traiffc offences

והגנה 151713130180191185Careהשגחה and protection
שונות 39164485Variousבקשות petitions

' Until 1957 includes only part of felonies. 2 Not included
previously in court reports. 3 Incl. retrials which were
not included in reportsofprevious years.

בשנים 2 הפשעים. מן חלק כולל 1957 עד 1

בולל 3 המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא קודמות
בדיווח. קודמות בשנים נכללו שלא חוזרים משפטים
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* שנתבררו האזרחיים בעניינים * טיפול של ממוצע משד  כ"א/4. לוח

Table xxi/4.  Average duration of proceedings נ in civil matters decided 2

Mcmtesחודשים

מחוזיים משפט גתי
District courts

השלום משפט בתי
Magistrates courts

19681970197319741968197019731974

הכל S6TOTAL.9.38.47.88.34.14.14.2סך

המשפט בית Localityמקום o f court
7.67.28.38.23.33.53.95.4Jerusalemירושלים

אביב 9.57.77.88.05.35.15.27.0Telתל Aviv

9.811.78.99.83.84.95.16.1Haifaהיפה

ת9ביין Typeסוג o f matter
אזרחיים 7.06.97.29.1ערעורים Civil appeals

פקיד החלטת על ערעורים
עזומה

7.96.06.67.5


Appeals against the decision of the
Tax Commissioner

במקרקעין הנוגעות 29.030.524.119.07.15.95.87.3Immovableתובענות p roperty actions

כספיות 11.814.418.517.93.74.03.65.3Pecuniaryתונענות acti ons

ירושה 5.62.93.33.8ענייני


Succession matters

האישי המעמד 9.24.94.85.7Mattersענייני of personal status

גיל 4.34.14.24.2Declarationהכרזת of age

אחרים 14.86.913.712.06.78.17.29.3Otherעניינים matters

הפתיחה Modeגורת o f commencement

רגילה תביעה 17.314.113.213.64.23.94.46.0Statementפרשת of claim

מקוצר S8.38.03.94.43.84.6Summary.6.88דיון procedure

אחרת 6.74.74.04.95.35.210.422.9Otherדרך mode

עדויות Hearingשמיעת o f testimony
עדויות 13.416.18.212.69.49.510.513.6Testimonyנשמעו heard

עדויות נשמעו 8.67.67.87.73.93.73.74.8Testimonyלא not heard

הסיום Modeנורת 0! disposal

13.413.112.314.26.96.15.77.3Compromiseפשרת

נתקבלה 6.35.24.45.22.82.93.14.0Claimsהתביעה allowed

החזרה בדרך נתקבל 8.39.19J90הערעור


Appeal allowed by remittal

התורה בלי נתקבל 8.15.6Iהערעור
Appeal allowed without remittai

נדחו הערעור או 14.412.214.412.57.48.28.611.7Claimהתביעה or appeal dismissed

1 Between the date of submitting the ifle to the court
and the verdict. 2 Not including motions.

הדין. פסק מתן ומועד המשפט לבית תיק הגשת מועד בין 1

נלוים. הליכים כולל לא 2
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* פעולה שלב לפי דתיים, דין גבתי עניינים  כ"א/5. לוח

Table xxi/5.  Religious court matters, by satge of proceeding

פעולה 1950195519601965197019731974Stageשלב of proceeding

הרבניים הדין Rabbinicalבתי courts
9,01813,66823,42126,37829,09329,04233,334Enteredהוגשו
8,63511,78520,72231,60830,71331,24528,690Decidedנתבררו

נתבררו 1,5146,76519,18516,27417,34814,62319,267Pendingטרם

2 השרעיים הדין Shariaבתי courts^

2,0431,7822,6513,1782,0512,4532,971Enteredהוגשו
2,0301,7742,6253,1542,0752,4632,940Decidedנתבררו

נתבררו 1349136162140216249Pendingטרם

2 הדרוזי הדין Druzeבית court2

435119145161Enteredהוגשו
376151152171Decidedנתבררו

נתבררו 106S57868Pendingטרם

 היווניים הדין Greekבתי Orthodox courts
אורתודוכסים

180193181228552.484433Enteredהוגשו
174193179228552488436Decidedנתבררו

נתבררו 6טרם


2118Pending

 הקתוליים הדין בתי
מלביתיים
הוגשו

CatboiicMelkite courts

5355■ 7457637958Entered

53557757637958Decidedנתבררו
נתבררו טרם

Pending

המרוניטי הדין Maroniteבית court
2337321735218Enteredהוגשו

2244321735216Decidedנתבררו
נתבררו 114152Pendingטרם

האבנגלי הדין EvangelicalEpiscopalבית court
אכיסקופלי

7159Enteredהוגשו
7159Decidedנתבררו

נתבררו 8טרם


Pending

 הגריגוריאני הדין GregorianArmenianבית court
ארמני

2116Enteredהוגשו
2116Decidedנתבררו

נתבררו טרם






Pending

. See note . to Table XXI/2. 2 As from June 1967, marriage
matters which do not require legal proceedings were Dot included.

1967 ביוני החל 2 א/2. . ללוח 1 הטרה ראה 1

משפטי. בדיון שכרוכים אינם נישואין ענייני נכללו לא
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Criminal statistics פלילית סטטיסטיקה
אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"א/6. לוח

Table xxi/6.  Convicted adult offenders, by population group

הכל NonJewsלאיהודיםJewsיהודיםTotalסך

מסברים
מוחלטים
Absolute
numbers

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה
Rates per
1,000of the
respective
population

חדשים
First

offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

מועדים
Recidivists

קלות ותקיפות קטטות כולל minorלא assaultsExcluding affray and
.19518,230.8.94,9101,2721,4106381951

195512,44310.85,2532,6652,3182,2071955

196014,10211.24,9154,0541,9103,2231960

196516,79311.15,8856,0001,5713,3371965

196915,2888.84,8765,7102,3822,3201969

197015,6068.74,9776,6761,4832,4701970

197215,6428.14,9886,0422,3572,2551972

197315,3527.74,8526,0362,1112,3531973

קלות ותקיפות קטטות Includingגולל affrya and minor assault

196016,75112.46,0704,9142,1463,621I960

196520,03213.27,2427,0301,8983,8621965

196917,73010.25,7826,5562,70S2,6871969

197018,18310.15,8697,6291,7702,9151970

197218,2519.55,8596,9932,7162,6831972

97318,0099.05,7407,0242,4922,7531973זסךהכל  TOTAL

עבירה eType:6וג of o ffen
הציבורי הסדר נלפי

רשות וניהול
חוקיה

4,6002.31,5461,669605780Against public order
and administration
of lawful authority

אדם של גופו 632Agaiastthe?4,1512.11,2961,67454כלפי person

המוסר 5300.315018510986Againstכלפי morality

הרכוש 6,8943.52,2702,732940952Againstכלפי property

וזיוף 1,0840.526954394178Fraudרנ8>ות and forgery

בעלות עבירות
מנהלי אופי

3210.2654214173Offences of admini
strative character

כלכליות, 5נירות
ומקצועיות עסקיות

2130.196712620Economic, business
and professional
offences

תנועה 9240.081231Traiffcבירוח offences

ידוע 192לא


40962531M?/known
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(המשך) אוכלוסייה קבוצת לפי בדיה שחיינו מבוגויט עבריינים  כ"א/6. לוח
Table xxi/6.  Convicted adult offenders, by population group

)cont.)

NonJews לאיהידיס

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה
Rates per
1,000of the
respective
population

מספרים
מוחלפים
Absolute
numbers

15,92115.64,7066,3212,2662,628Malesגברים

2,088211,034703226125Femalesנשים

Age גיל

' Only females aged 19 and over.

117193,47127.31,3091,19862733717191

20245,24316.91,6212,1137227872024
25292,89411.38301,1923245482529
30393,1899.48841,3293416353039

ומעלה 403,1033.21,0561,16845442540 and over

ידוע 10940242421Notלא known

בלבד) (יהודים לידה Continentיבשת of birth (Jews only)
4,74310.42,1872,556Israelישראל

1,9186.48291,089Asiaא0יה

4,19913.41,6092,590Africaאפריקה

1,8182.61,078740Europeאירופהאמריקה 
America

863749Notלאירוע known

בלבד) (יהודים עלייה Peirodתקופת of immigratioa (Jews only)
ישראל 4,74310.42,1872,556Israelילידי born

947נ 9113.5434477Upעד to 1947

194819542,8125.09281,88419481954

195519601,5498.35311,01819551960

196119641,2677.851375410611964

ואילך 19657044.4489215Since 1965

ידוע 778658לא
.. 1

120
11

Not known

00ג לכל מועדים
עבריינים

Y

55.0
V

52.5Recidivists per 100
offenders

בלבד. 19 מגיל נקבות 1
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המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בגי  כ"א/7. לוח

Tableyou 17.  Youths and adults under the care of probation services

לנוער המבחן שירותי למבוגריםבטיפול המבחן שירותי בטיפול
Under care ofyouth probationdult probationUnder care of 8

servicesservices

1.פעולות COs.sII5
o

CO

n.S
n COns

Activities
המבחן שירותי

S.SJii!
if11

tr AO **

'1
>

.efll
£1.c >_

" = 1.III
ggPz

H .j >>g a u

p.£

31
Ig.PI
>

ofprobation services

19531953
6327630138Investigationחקירה
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 8691,4868537731,566Probation

19701970
6,56910,1006,109חקירה 10,5605732,7392,714598Investigation
1,6401,1291,475מבחן 1,2941,9059561,0451,816Probation

1973
1973' 3,9548,7593,325חקירה 9,3887242,9873,047664Investigation

1,7071,0651,520מבחן 1,2521,6761,2211,1501,747Probatioo

19741974 3,3257,9273,463חקירה 7,7896643,0202,859825INVESTIGATION
6322,8822,730784Malesזכרים
3213812941Femalesנקבות
2,6096,5412,700יהודים 6,4505552,7142,560709Jews
7161,386736אחרים 1,339109306299116Others

1,5201,0801,293מבחן 1,3071,7471,2701,0981,919PROBATION
1,6481,2071,0431,812Malesזכרים
996355107Femalesנקבות
1,3149991,124יהודים 1,1891,6561,1721,0231,805Jews
20681169אחרים 118919875114Others

589 ומשטרד) משפטים



המשטרה, של האשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות  כ"א/8. לוח
עבירה סוג לפ*

Table xxi/8.  "True" offences recorded in (he charge register of
the police, by type of offence

עבירה 1950195519601965197019731974Typeסוג of offence

הכל 22,06236,734S6.14689,956134,543131,340154,827TOTALסך

הציבורי הסדר 7,8347,6777,1817,934Againstכלפי publicorder and admi
חוקית רשות strationוניהול of lawful authority

הכל סך  total

חירום חוקי על .8032,8973,0911,756896עבירות 666920Offences under emergency
צבאי ממשל laws(הסתננות, (inifltration, military

governmentוכוי) etc.)
נשק ירייה, בלי 196216299473290137150Unlawfulהחזקת possession of fire
בלי נפץ וחומר ,armsאחר other weapons, and

unlawfulרישיון possession of ex
plosives

לשירות בנוגע 38520537368176150377Offencesעבירות connected with de
fenceהביטחון service

זה מסוג אחרות 5,2376,3156,2286,487Other..עבירות offences of the above
type

אדם של גופו 10,1029,14310,81311,586Againstכלפי the person  total
הבל פך 

50302629463047Murderרצח
לרצח .538637ניסיון 35437382Attempted murder

עקב מוות וגרימת 14812948506232032Manslaughterהריגה and causing
deathרשלנות by carelessness

חמורה גופנית 449438483505Greviousחבלה bodily harm
גופנית וחבלה 1,8663,8276,6167,3735,6557,0537,241Assaultתקיפה and bodily harm
לסמים בקשר עבירות

מסוכנים
1021292112741,6638421,157Offences connected with dan

gerous drugs
זה מסוג אחרות 1,8921,2412,0122,522Otherעבירות offences of the above

type

המוסר 3226401,4571,8942,2302,4942,202Againstבלפי morality

 הרכוש 64,481109,406103,777125,309Againstכלפי property  total
הכל סך

לשוד וניסיון 201604647181148216Robberyשוד and attempted rob
bery

4,1105,1587,08316,18332,75329,24036,374Housebreakingהתפרצויות
9,14214,46221,61140,41767,45963,39876,565Theftsגניבות

של החזקה או 7873633645901,1551,5971,870Receivingקבלה or possessing stolen
גנוב propertyרכוש

לרכוש נזק וגרימת 7191,8584,0844,8005,5196,9487,713Arsonהצתה and causing damage
to property

פלילית גבול 2,4442הסגת 3392,4462,571Criminal trespass

וזיוף 3276311,3914,0923,9515,4976,433Fraudandרמאות forgery

פיסקליות 1,143352227701248320700Fiscalעבירות and economic offences

וכלכליות
אחרות 2,0555.3769,0008521,8851,258663Otherעבירות offences
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אוכלוסייה וקבוצת סוג לפי אסירים, כ"א/9. לוח
Table xxi/9.  Prisoners, by type and population group

1951195519601965197019721973

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,9543,0792,705ALLכל RECEPTIONS

שפוטים
יהודים

לאיהויים

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
יהודים

לאיהודיט

1,983
1,295
688

465
363
102

408
248
160

562
377
185

788
543
245

553
433

ג 120

559
399
160

Detainedpersons
Jews
NonJews

השנה בסוף 7019261,1681,4871,9852,0892,106ENDמצבה OF YEAR
FIGURES

1 Inch 34 foreign subjects,
2 Incl. 46 foreign subjects.

חוץ. אזרחי 34 כולל 1

חוץ. אזרחי 40 כולל 2

אחרים וגמוסדות במעונות הנמצאיט שפוטים צעירים  3"א/10. לוח
Table xxi/10.  Convicted juveniles committed to institutional care

195719601965197019731974

הכל Totalסך
376378684931934534RECEIVEDנכנסו

2973475769361,029654RELEASEDשוחררו
השנה 50670S9601,110807687ENDבסוף OF YEAR

חסות Governmentמעונות institutions
302272524728788377Receivedנכנסו

264259475821848466Releasedשוחררו
השנה 415485578595398309Endבסוף ofyear

אחרים אומנותמוסדות fosterומש6תות familiesinstitutions andOther
74106160203146157Receivedנכנסו

3388101115181188Releasedקוחררו
השנה 91223382515409578Endבסוף of year

העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות  כ"א/11. לוח
Table xxi/11 . Activities of the execution offices, by type of matter

ה9ניין 195019551960196519731974Typeofסוג matter

הכל 10,97212,36446,43187,151100,45095,113RegisteredTOTALנרשמוסך
5,3403,09312,70122,58653,40150,791Executedבוצעו

ושטרות 63,66057,513RegisteredChecksנרשמוצ'קים and bills
18,35719,899Executedבוצעו

אחרים דין 10,32311,07544,74484,62633,15732,858RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
5,2612,84412,60722,51334,36530,338ExecutedAlimonyגוצעו

למזונות דין 5241,1001,4932,3872,5483,775Registeredjudgementsנרשמופסקי
572084963311201Executedבוצעו

1251891941331,085967RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22414510368353Executedבוצעו
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Micsellaneous

המשכונות ורשמי הציבוריים הנוטריונים פעולת כ"א/12. לוח
Table xxi/12.  Notary public activities and registrars of pledges

שונות

הפעולה 6195019531960196519731974Typeוג of action

הכל 19,53928,80639,26357,209182,796170,379TOTALסך

משכונות ורישום 632664Contracts,בנ1,0991,4612,3195,259חוזים and registration
of pledges

שוגים 2,2354,0914,20810,65281,58191,457Certiifcatesאישורים

4928689832,170737505Warningsהתראות

כוח 15,61620,75830,65837,78267,55277,596Powersייפויי ofattorney
971,6281,0951,346294157Protestsפרוטסטים

ודיינים שופטים  כ"א/13. לוח
Table xxi/13.  Judges and judges of rabbinical courts

משפט בית 1950195519601965197019731974Typeסוג of Court

השופטים 67104129154176195196ALLכל JUDGES

העליון המשפט 79810101010Supremeבית Court
המחוזיים המשפט 26334149566464Districtבתי Courts

השלום משפט '32567286899699Magistratesבתי Courts

לנופר השלום משפט 223444Juvenileבתי Courts

העירוניים המשפט 2466766Municipalבתי Courts
לעבודה הדין 101513Labourבתי Courts

הדין בבתי הדיינים
הרבניים

33556365726563JUDGES in RABB
INICAL COURTS

רשיונות בעלי דין עורכי  כ"א/14. לוח
Table xxi/14.  Licensed advocates

1950195519601965197019731974

הכל 8121,5352,3033,3954,8535,3135,693TOTALסך

חדשיט מוסמכים :47327238247328412386Thereofמהם: newly called
to the bar

judiciary and police 592



חינוך "ב. כ פרק

(הסוכנות הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
העולמית); הציונית ההסתדרות היהודית,
מקו מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות), מיות
רווח; למטרות שלא מוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.

לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג א.
המממן הסקטור ולפי המבצע הסקטור

של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון _

ולשי לסחורות הישירה בהוצאה סקטור כל
התחשבות ללא ייצור לגורמי ולתשלומים רותים
המוסדות הוצאות כל לדוגמא: המממן. טור במק
העברית) האוניברסיטה (כמו רווח למטרת שלא
בהוצאה נרשמו ושירותים סחורות קניית על
במשק אחרים גורמים של ולא עצמו המוסד של

זאת. הוצאה מימנו אשר
החינוך ובמוסדות חובה) (גילאי ילדים בגני
ולגננות למורים שמשלם השכר נכלל היסודי
אחזקת ואילו הממשלה, בהוצאות החינוך משרד
המקומיות, הרשויות על המוטלת אלה, .מוסדות

בהוצאותיהן. נכללה
לפי לחינוך הלאומית ההוצאה של במיון
סקטור ידי על המימון מוגדר המממן הסקטור
מע ושירותים, סחורות על ההוצאות כל כסך
אחרים לסקטורים נטו, אחרות, והעברות נקים
קבלת וכן וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא

הלוואות).

הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין העברות
בדו"חות המקביל הרישום הממשלה. בדו"חות
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
התקופה .מבחינת בעיקר הממשלה, בדו"חות

אליה. מתייחסת שההעברה

את כוללת לחינוך הממשלתית ההוצאה
הבאים: הסעיפים

סחורות על והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
תקציב במסגרת הוצאות כולל שירותים, ועל
ההוצאות סעיפי את כוללת היא אין הפיתוח.
גדנ"ע, הילד, הזנת משלים, חינוך הבאים:
ור תורנית תרבות ואומנות, תרבות מדע,

המפורט. שות

מט במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה ב.
תורניים ומוסדות ישיבות אחרים: קילה
עובדים להכשרת המכון הדתות), (משרד

דיבור ושפות ההשכלה
ב' שלב הם: כ"ב/1 בלוח הנתונים מקורות
כוח וסקר 1961 והדיור האוכלוסין מפקד של
שני בין ההבדלים על הסברים .1974 אדם
בפר ראה הנתונים השוואת ומגבלות המקורות
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 9 מס' סום
וכן  א'" חלק עבודה ''כוח  1961 והדיור
ושכר. עבודה  זה בשנתון י"ב לפרק במבוא
הם כ"ב/52 בלוחות הנתונים מקורות
1961 והדיור האוכלוסין מפקדי של בי שלב

ארעיים. ל1972 הנתונים ו1972.

לחינוך לאומית הוצאה
והפגרים הגדרות

כוללת: לחינוך הלאומית ההוצאה
ומשכו שכר  שוטפים לשירותים ההוצאה א.
דירה שכר נלווים), תשלומים (כולל רות

מכירות. בניכוי שוטפות וקניות
קבועים. בנכסים להשקעה הוצאות ב.

מקיפה לחינוך השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרכו אשר החינוך שירותי כל של ערכם את
הנדונות בשנים האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
צ.ה.ל. ידי ,על שניתנו חינוך שירותי להוציא
נקנו אשר השירותים את הן כוללים אלה
עסקיים מגופים הבית משקי ידי על במישרין
מוסדות ידי על .להם שסופקו השירותים את והן
במחירים רווח, למטרת שלא ומוסדות ציבוריים
הוצאות לפי נמדד ערכם חינם. או מוזלים

שוק. מחיר להם באין הייצור
על הוצאות נכללו לא שוטפות בקניות
נמנעת כך ידי על הצמדה. והפרשי ריבית
אופי ובין הנמדד השירותים ערך בין תלות
מלוות מענקים, 1 (כמו שנתנו לשירותים המימון

וכר).

הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקטה
למט המשמשים ציוד .ורכישת בניינים הקמת

חינוך. רות

לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג
הסק לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים: טורים
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בבתי ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
לחינוך ההוצאה את גם העליסודיים הספר

הביניים. בזוטיבת
ואק ,עלתיכונים במוסדות לחינוך ההוצאה
המיו הכנסה מתוך הוצאה כוללת אינה דמיים
.שלא למחקר הוצאות כוללת היא למחקר. עדת
האקדמיים המוסדות .מפעילות להפרי,דם ניתן

ההוראה. תקציב במסגרת

1970/71 במחירי ההוצאה
ההוצאה על הערכות מובאות כ"ב/7 בלוח
במחירים העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית
החישובים ו1972/73. 1971/72 בשנים קבועים'
בר בממשלה, הוצאה. סוג לכל בנפרד נערכו
רווח, למטרת שלא ובמוסדות המקומיות שויות
שכר על בהוצאות הכמותיים השינויים נאמדו
עבודה. יחידות במספר לשינויים בהתאם עבודה
ושי סחורות של ושוטפות קניות על ההוצאות
לצרכן. המחירים במדד כלל בדרך נוכו רותים
בנפרד חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן
בנייה מדדי בעזרת ציוד ועבור מבנים עבור

וציוד.

מקורות

דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות א.
הלאומיים. המוסדות

המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות ב.
למטרת שלא המוסדות של כספיים דו"חות ג.
ידי על אליהם המופנים ושאלונים רווח

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
י בנייה. שטחי של וגמר התחלה אומדני ד.

המר הלשכה של המשפחה הוצאות סקרי ה.
לסטטיסטיקה. כזית

ח*נון
והמבריפ הגררווג

הלמידה על נתונים נמסרים זה בפרק ,

הבאות: החינוך במסגרות
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
.(2613' כ"ב/119, (לוחות והערבי העברי

העברית, האוניברסיטה אקדמיים: מוסדות
אוניברסיטת אביב, תל אוניברסיטת הטכניון,
בן אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בראילן,

למדע. ויצמן ומכון בנגב גוריון

וה הנוער אגף הסעד), (משרד סוציאלים
למדידות הגבוה הספר בית המקצועי, חינוך
(משרד ימאים הכשרת העבודה), (משרד
(משרד משפטית לרפואה המכון התחבורה),

הוראה. לאמצעי והמכון המשטרה)
היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
סמינרים לשפות, אולפנים .. כחינוך שסווגו
חינוך למוסדות הקצבות נוער, למדריכי

החינוך. וקרן

הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.
העולמית.

לחינוך המקומיות הרשויות של ההוצאה
הבאים: הסעיפים את כוללת

רשות כל של לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
הבלתי ובתקציב הרגיל בתקציב מקומית
פיקוח t הבאות המחלקות את להוציא רגיל
קייטנות, ספר, בבתי שיניים ורפואת רפואי

המשלים. והחינוך הילד הזנת
מתוך הלשון" ''הנחלת. התתמחלקה פעולות ב.
מקומית. רשות כל של לתרבות המחלקה

למטרת שלא המוסדות של לחינוך ההוצאה
אותם של ההוצאה נכללה זו במסגרת רווח.
הציבורי הסקטור כבעלות אינם אשר מוסדות
הי והסוכנות הלאומיים המוסדות (הממשלה,
רווח. למטרת פועלים אינם אולם הודית)
הספר בית והטכניון, האוניברסיטאות .. לדוגמא
"עיינות" החקלאי הספר בית בחיפה, הריאלי

וכד/

סעיף ה"אחר". הסקטור של לחינוך ההוצאה
הספר בתי של פעולותיהם את בעיקר כולל זה
וכן הפרטיים הילדים גני את לפקידות, העסקיים
נכללת כן פרטיים. מורים של השירותים את
לימוד, ספרי על הבית משקי של ההוצאה

לימודי. וציוד מחברות

דרג לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג ב.
השירות וסוג החינוך

הרשויות הממשלה, של החינוך שירותי
והשי רווח למטרת שלא המוסדות המקומיות,
בהתאם חולקו עיסקי בסיס על הניתנים רותים
הוגדרו ענפים המוסדות. של הענפית לפעילות
סידרת ,1970 הכלכלה ענפי לסיווג בהתאם
המר הלשכה של ,40 מספר טכניים פרסומים
בית משקי של ההוצאה לסטטיסטיקה. כזית
בסעיף סווגו לימודי וציוד מחברות לספרים,

לחינוך. הלאומית בהוצאה נפרד כולל
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(לותכ"ב/13). החינוך במערכת הוראה כוחות

בבית מורה של עבודתו הוראה; משרת
בספירת מורד. 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 ואיל> 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 מכסתי כ הוגדרה עבודה יחידת יסודי בחינוך כדלקמן: מלאה, משרה הווה
ובחינוך הביניים בחטיבת בשבוע. שעות 30
המדרש ובבתי בשבוע שעות 24  העליסודי
מספר בשבוע. שעות 21  ולגננות למורים
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות
בית סוג בכל המתאימה השעות במכסת השעות

י " ספר.

ממשרה ביותר מלמדים אשר מורים מורה. .

יוצאים ז בלבד אחת פעם בספירה נכללו אחת
שלימדו הערבי בחינוך מעטים מורים זה מכלל
בספירה ונכללו אחד ממוסד ביותר בתש"ל

לימדו. בהם המוסדות כמספר

כ"ב/14 כ"ב/12, כ"ב/9, (לוחות תלמידים
כ"ב/26). עד

בלוחות התלמידים גילי גיל. לפי תלמידים
לפי חושבו וכ"ב/24 כב/22 כב/21, כ"ב/18,
שיעורי לחישוב האזרחית. השנה בסוף המצב
בגילים האוכלוסייה על נתונים שימשו הלמידה
השנה לסוף  הם אף המתייחסים המתאימים

האזרחית.

כ"ב/27 בלוח עלתיכון. בחינוך תלמידים
העלתיכונית. הלמידה כל על הנתונים רוכזו
אחרים בלוחות שנמנו תלמידים גם בו נכללו
בכיתות ולגננות; למורים מדרש בתי כדלקמן:
עליסודיים; מקצועיים ספר בתי של י"גוי"ד
על קורסים העברי. בחינוך אחרים במוסדות
משרד של והנדסאים טכנאים להכשרת תיכונים
להכש הממשלתי המכון במסגרת אשר העבודה,

כ"ב/37). (לוח מכנית רה

לימוד שכר הסדר לימור. בשכר הנחות
גדל ומאז בתשי"ח, לראשונה הופעל מודרג
לי לשכר זכאים בתשכ"ו החל בהדרגה. היקפו
מקצועיים ספר בתי תלמידי כל מודרג מוד

העברי; בחינוך אחרים מוסדות
מוסדות וכן 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 ספר בתי לחניכים, מקצועיים ספר כתי
אחיות להכשרת ק>רסים צה"ל, של מקצועית

ומטפלות. מעשיות

"גדולות", ישיבות עלתיכונים: מוסדות .2 .
בתי פלסטיות, ולאומנויות למוסיקה האקדמיות
רפו עזר מוסמכותולמקצועות לאחיות ספר
בתי גם בסיכומים נכללים בתשל"א החל איים.
בנ מנהל, לפקידות, והנדסאים, לטכנאים ספר
(לוחות אחרים עלתיכונים ןללימודים קאות
...... וכ"1/ד2). כ"ב/12

המוסד סוג לפי התלמידים על הנתונים
במערכת התלמידים את כוללים כ"ב/9 בלוח
אחרים. האקדמייםובמוסדות במוסדות החינוך,

  .

כ"ב/10). (לוח החינוך במערכת מוסדות ■

לפי נמנו המוסדות מוסדות.. וספירת סיווג
הביניים, חטיבת יסודי, ילדים, (גן החינוך דרג

וכו'). עליסודי

נכללו ירושלים במזרח מכינים מוסדות
בהם שמתקיימים מוסדות הביניים. בחטיבת
(לדוגמא: אחד, חינוך מדרג ביותר לימודים
דרג בבל נספרו ביניים) וחטיבת עליסודי
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת זאילו חינוך

.... בלבד.'

לימו בהם שמתקיימים עליסודיים מוסדות
החד המוסדות בין נמנו אחד לימוד בסוג דים
הלימו מתקיימים שבהם מוסדות ואילו םוגיים;
אחת פעם נמנו אחד לימוד מסוג ביותר דים
סך (ובשורת הרבסוגיים המוסדות בין בלבד
מס את לציין מנת על העליסודי) החינוך הכל
בספירה היחידותהארגוניותמנהליות. של פרן
מהסוגים אחד כל נכלל הלימוד, סוג לפי
את לציין מנת ,על אלה, במוסדות המתקיימים

. 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 בתשכ"ח

יסודי.
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החינוך משרד של התלמידים קובץ על ערכו
למורים המדרש בתי לגבי הנתונים והתרבות.
של התלמידים כרטסת מתוך הוכנו ולגננות
גם שסיפקה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
על הנתונים כ"ב/28. ללוח הנתונים את
בסקר נאספו כ"ב/20) (לוח בגנים 4 עד 3 בני
ניתן 5 בני ועל ,1973 ינוארמרס אדם כוח

זה. בגיל האוכלוסייה פי על אומדן

(לוח העליםודי בחינוך לימוד בשכר הנחות
של דוחות על מבוססים הנתונים כ"ב/25).
ג' בשליש המצב לפי והתרבות החינוך משרד
ללוח זה לוח בין ההבדלים מכאן שנה. כל

כ"ב/16.

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/26). (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

כי'ב/27). (לוח לסטטיסטיקה המרכזית

האקדמיים המוסדות אקדמיים. מוסדות
מקבלי ההוראה, סגל על הנתונים את סיפקו

התלמידים. על גם  תשכי'ד ועד התארים

הנתונים עובדו בתשכ"ה החל תלמידים.
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
המבו אומדנים הם לתשל"ה הנתונים זה. מועד
האקדמיים. המוסדות של דיווחים על ססים

ספר בבתי י"ב י"א' כיתות ותלמידי וחקלאיים,
ספר בבתי י' ט/ כיתות תלמידי וכן תיכונים
סקר בבחינות בהצלחה עמת 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
ספר יישובי בני קיבוציים: הסדרים קיימים
(50o/o) מורים בני לימוד), משכר לגמרי (פטורים
מתל חלק בתשל''א, ההל .(300/,) מורות ובני
תלמידי כל בתשל"ג והתל ט/ כיתות מידי
לימוד שכר מתשלום פטורים היו ט/ כיתות
תלמידי כל על חינם חובה חינוך חוק החלת עם
ט' כיתות תלמידי אין זו מסיבה טי. כיתות
מביניד,ם 3,600 זאת, עם כב/25. בלוח נכללים
ו170 בתשל"ד, 1,150 (לעומת בתשל"ה
מלא' לימוד שכר בתשלום חויבו בתשל"ג)
ללא מגוריהם ליישוב מחוץ לימודים עקב

המקומית. החינוך רשות אישור

(לוח בגרות בבחינות שעמדו תלמידים
לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני כ"ב/26).
הבחינות בכל שעמלי ואקסטרנים אינטרנים
אלה כולל שנה, אותה של השונים במועדים
קודמות. משנים להם שחסרו בחינות שהשלימו

אומדנים. הם ולתשל"ד לתשל"ג הנתונים

מקורות

מבו כ"ב/27 עד כ"ב/9 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 הנתונים הוראה. כוחות
שנערך הוראה כוחות סקר על מבוססים כ"ב/13),

.(423 מיוחד פרסום (ראה 1969 באוקטובר

בלו הנתונים התלמידים. של והמוצא הגיל
יסודי חינוך (לגבי כ'יב/24 עד כ"ב/18 חות
מיוחדים מפקדים על מבוססים ביניים) וחטיבת
ע"י שנערכו ומוצא, גיל לפי תלמידים של
לגבי הנתונים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
שנ עיבודים על מבוססים העליםודי, החינוך
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או עלתיכתית השגלה בעלי סקר
1974  אקדמית

החקירה ושיטת האוכלוסייה
אקדמית השכלה בעלי א. נכללו: בסקר
בעלי ב. אקדמיים; תארים בעלי דהייגו מלאה'
לימודיהם את שהפסיקו חלקית, אקדמית השכלה
אקדמית השכלה (בעלי תואר; קבלת ללא
נכללו); לא הסקר במועד למדו אשר חלקית
דהיינו מלאה' עלתיכונית השכלה בעלי ג.
., לאאקדמיות עלתיכונות תעודות בעלי
אשר חלקית עלתיכונית השכלה בעלי ד.
ללא העלתיכונים לימודיהם את הפסיקו
אשר חלקית תיכונית על השכלה (בעלי תעודה'

נכללו). לא הסקר במועד למדו

20'^, של מייצג מדגם על מבוסס הסקר
שלב נתוני פי על שנבחרו הנ"ל, מהאוכלוסיות
ושהושלם 1972 והדיור האוכלוסין מפקד של בי
המוסדות בוגרי של מדגם הוספת כי על

.(1973) בתשל"ג בארץ האקדמיים
שאלונים מילאו הסקר למדגם הנבחרים
(תתמדגם וחלקם בדואר חלקם שנאספו אישיים
פוקדים ידי על בדואר) ענו שלא אלה מתוך

.1974 פברואראוקטובר בתקופה

ותפברים הגדרות

האקדמי לתואר מתייחסת התואר רמת
קבוצות: 3 בין ומבחינה האחרון

ותארים B. So 'B. a. ראשונה; רמה א.
m. So 'm. a. שנייה: רמה ב. מקבילים;
לרפואה; דוקטור תארי כולל מקבילים, ותארים
ותארים SoD. ,ph. D/ שלישית: רמה ג.

מקבילים.

הפחתת ידי ע.ל שלמות בשנים חושב הגיל
.1974 משנת הלידה שנת

ישראליים תלמידים נכללו כ"ב/29 בלוח
ארעיים תושבים (שהינם מחו"ל ותלמידים
ותלמי תואר לקראת הלומדים בישראל),
בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים דים
עד כ"ב/30 בלוחות מיוחדות. אקדמיות לימוד
קבועים תושבים שהם תלמידים נכללו כ"ב/32
על והלומדים ארעיים) תושבים (למעט בישראל
הלומדים תלמידים (למעט תואר' לקבל מנת

מיוחדות). אקדמיות לימוד בתוכניות

הלי תחום נקבע וכ"ב/32 כ"ב/30 בלוחות
לתלמידי פרט העיקרי, מקצועהלימוד לפי מודים
העב באוניברסיטה לרפואה בפקולטה המחקר
שהם לפקולטה בהתאם תש"ל עד שמוינו רית
לתחום בהתאם מוינו הם מתשל"א בה. לומדים
אליו' שייך בו לומדים שהם שהמקצוע המדעי
בקטריו כגון במקצוע מחקר תלמידי והיינו,
תל בין מוינו לרפואה, לפקולטה השייך לוגיה
תעו לקראת התלמידים בין הטבע. מדעי מידי
ותעו תואר לקראת התלמידים נכללו לא דות

התואר. לפי רק שמוינו יחד, גם דה

מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים. מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל התל בלבד. תארים מקבלי
תעודות מקבלי מספרי גם ב"ב/33כ"ב/34
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/35 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.
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■■■ ',<r\'
מ מי ו מרס

מיוחדיט 8רסומימ

ו "סקרקליטת:סטודנטים!'מחוץ:לארץ■■**'(מחזור
,.. ■■.■.. ;י .'!'". שניה)'' ;חקירה

י י יי יי  י י י יי י' (תשל''ן*)1 ילדינ* וגני ספר .'.גתי'
האקדמיים(ת'8ל';א) במוסדות, סטודנטים

. י. . . |י .  ,  . ויו.
וו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר

,.;■.: .:■ \;, . , ראשונה) חקירה
המקומיות ■ ברשויות■ ■ י ויספה ;1ובוזי ילדים ו ■גני

;'\1. ■. ■:>■/:/>; 01; 'C.Wi. '■"■'. (תשל''ב)
:יימוךים 'של "הפדגוגית . וההכשרה ■ההשכלה'
י,. "\, י, . '/המדריכימ^במערכתיהחינוףגתש''ל)1'
ספ^,.ברשויות;,המקומיות .ילדים...ובוני. ..גני

11. (מחזור לארץ מחוץ .סטודנטים קליטת .ipth
יי, </;; ,.';A.1.. ,:. j .,. ,■ ■ חקירה:שניה) 
.; י ; ■'■■י . ילדים>(תשל;<ב)יייי1יי וגני ספר בתי

ן (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר
'י:;י!! ■'■''■'■יי י ■■חקירה;שלישית).
^א'אקדמי)'(תשל"ג)', העלתיכוני ..החינוך

... ......י. יללים)(תשל"ג))י..,;ן. ■בתי,ספרוגני
(תשל"ד) בלשוי^ת,המקומיות ספר ובתי. ילךים גני
ו/י מחו"לייי'(מחזור'. סטודנטים י<סקרקליטתי
שלישית) ''חקירה וו ן רביעית,מחזור חקירה ■י

י /י אקדמי)1'(תשל"ד)'' (לא העליתיכוני החינוך י

 ■ ■ י י "י (תשל"ד)' ילדים וגני ספר בתי

(4025

'(416)

(418)

(420)

(421)
1,"
(423)
i(./7 '■

'(427)

)442)

)447)

)456]

;(465)

'(472).

)473),

)486)

'(my
)491)

■ ;■"■' 1:/;1961 מ6ל1ד:^אוכלוסיךוהדיור
.,.■ . :■■■,■. .■;■... ■ni : ' ,.:.>/!■.■ ■;.■.;■ ■ י; '.1

.;. v. i;' ;1'ipBKitri>w'i■■^^^^■^^^^^^'■''■' '

mspiwrirv roipn :1v חלק  היישובים ספר (18)

בלב הדיבור מידת לימור, שנות מספר ביישוב,
הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות דית,
המפקד של ב' משלב נתונים  המועסקים של

העבודה כוח תכונות ;11 חלק  העבודה כוח (21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב

וו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (29)

111 חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (30)

ו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (34)

וו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (35)

א' (תשי"ב),חלק ץתרבות .חינוך של סטטיסטיקה ,(10)
א' חלק (תשי''ג) חינוך.ותרבות של סטטיסטיקה (12)

ב' חלק (תשי''ב) ותרבות חינוך של מיסטיקה לט י י (15)
ג' חלק (תשי''ב) ותרבות. חינוך סטטיסטיקה'של ".(21)'

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

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

א (תשי"ד),חלק חינוך"ותרבות של סטטיסטיקה '(42)
. (תשט"ו) הילדים וגני הספר בתי (50)

(תשט"ז) תלמידים תשט"ז,, ילדיפ. וגני ספר בתי (59)

לחינוך יבוריות ג 'והוצאות י (תשט"ו) מורים
,■.:■..:■■!. 1954/55 , 'ייי ■

■ (1956 (יוני של'האוכלוסייה ההשכלה רמת' (66)

. (תשט"ז) ילגים וגני ספר בתי י (72)

. תשכ"ב).. עד (תשי"ח ילדים וגני ספר בתי (186)

המקומיות .ברשויות הספר ובתי הילדים גני (196)
.. ...  .■ . ■ ._ )ן,; ■ ך ..;.. . (תשכ''ה)., ,■;,..;
; המקומיות ברשויות ובתלהססר הילדים גני ■ (214)
■,.■■ . . ,ץ.:; ., ■: (השכ"ו)

תשכ"ד) (תשכ"ג; ילדים וגני ספר כהי (221)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (227)
(תשכ"ז)

(תשכ''הו האקדמיים במוסדות .הסטודנטים (219)
.ן.. י ". תשכ"ו) י "י

המקומיות ברשויות הספר ובתי ילדים גני (255)
.".. ■;. . (תשכ^'ח)  י

(תשכ''התשכ"ז) הילדים ספרוגני י בתי (264)

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדינ? גגי (286)
י ; י י י י (תשכ"ט)

(תשכ''ח) ילדים וגני ס0ר בתי (303)

(תש"ל) מקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (306)

(תשכ"0) 'האקדמיים במוסדות הסטודנטים (311)

(1968/69) וגשב''ס ילדים וגני ספר בתי (320)

ו (מחזור  לארץ מחוץ סטודנטים קליטת סקר (350)
ראשונה חקירה 

(1969/70) האקדמיים במוסדות סטודנטים (354)

(1969/70) תש"ל ילדיס וגני ספר בתי (358)

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (362)
(תשל''א)

(תשל''א) העלתיבוני החינוך (364)

עד (תשכ"ד, תלמידים של דמוגרפיות תבונות (389)
תש"ל)
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Educational level and spoken languages ד>בור ושפות השכלה

יבשת גיל, מין, ספה בבית לימוד שגגת מספר לפי ומעלה, 14 בג* כ"ב/1. לוח
(אחוזים) עלייה ותקופת לידה

Table xxii/1 . Population aged 14 and over, by number of years of
schooling, sex, age, continent of birth 6\ז0 period of immigration (percentages)

Sex, age. conitnent of birth
and peirodof immigration

הכל סך
Total

לימור שנות מספר
Number 0/" yearsof schooling

01458912131516+

לידה יבשת גיל, מין,
עלייה ותקופת

DJewsיהודי

1961 100.012.67.535.434.69.91961מפקד census

הכל סך  U974100.08.14.725.944.710.26.419741  total
100.05.04.526.446.49.38.4Malesזכרים
100.011.14.925.343.111.04.6Femalesנקבות

Ageניל
1417100.00.30.418.680.20.51417
1834100.01.51.320.352.716.37.91834
3554100.010.76.532.234.58.87.33554
5564100.016.08.031.032.46.95.75564

ומעלה 65100.022.712.029.924.35.25.965 and over

ותקופת לידה Continentיבשת of birth and
periodעלייה of immigration

הכל סך  ישראל 100.00.90.816.761.213.56.9Israelילידי boar  total 1

יקראל יליד 100.01.91.617.260.012.96.4Fatherהאב born in Israel 1

אפריקה  100.01.01.127.464.35.21.0Asiaאסיה  Afirca
100.00.50.37.058.821.112.3EuropeAmeircaאירופהאמריקד

 אסיהאפריקה 100.021.96.733.931.04.61.9Bornילידי in AsiaAfrica  total
הבל סך

1947 עד 100.025.38.736.123.93.32.7Immigratedעלו up to 1947
19481954100.024.57.735.926.04.11.819481954
19551960100.019.55.134.035.15.01.319551960
19611964100.021.65.630.037.64.40.819611964
19651968100.013.35.229.243.65.23.519651968
1969 100.09.44.529.141.19.76.2Sinceמאז 1969

אירופהאמריקה 100.02.76.627.241.611.910.0Bornילידי inEuropeAmerica  total
הכל סך

1947 עד 100.01.93.226.648.011.29.1Immigratedעלו up to 1947
19481954100.03.0.S433.039.19.47.119481954
19551960100.02.55.724.344.212.510.819551960
19611964100.02.513.524.938.311.49.419611964
19651968100.01.97.323.741.113.612.419651968
1969 100.04.04.919.134.019.418.6Sinceמאז 1969

nJewהודיםלאי sNo

1961 100.049.513.927.57.61.5מפקד
 *,

1961 census

11974100.024.413.037.220.53.91.019741

J Labour force survey. אד0. כוח סקר 1
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י אחרון ספר בית וסוג מין אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 בגי  כ"ב/2. לוח

Table xxii/2.  Population aged 14 and over, by population group, sex and
last type of school 1

Percentagesאחוזים

JewsNonJewsיהודים לאיהודימ

אהרוןבי"ססוג
הכל סך
Total

זכריט
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

schoolof lastType

Census 1961 מפקד

TOTAU

Primary school, Heder

Yeshiva

Vocational or agricultural school

Secondary school

Teacher training college

School ofhigher education

Other

100.0 100.0 100.0

74.7 80.2 78.7

1.9

2.9

8.0

1.9

2.4

4.1

1.8

12.5 11.4 11.6

2.6

5.3

100.0 100.0 100.0

48.0 44.0 46.0

 6.7 3.5

8.6 12.9 10.9

29.6 23.8 26.5

5.2 1.0 3.0

4.6 9.3 7.1

4 0 2.3 3.0

הכל* סך

חדר יסודי,

ישיבה

חקלאי מקצועי,

היכון

ולגננות למורים מדרש בית

גבוה ספר בית

אתר

Census 1972 מפקד

הכל2 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALSסך

כוהאב חדר, 35.134.335.965.764.068.2Elementaryיסודי, school, Heder, Kutab

יסודי בי"ס (בין ביניים כיתות
לתיכון)

3.53.23.89.18.89.6[ntermediate classes (between elemen
tary and secondary school)

דינ"ה'' מדרסה 2.24.2ישיבה,
,1.21.3Yeshivaנ.ו "Madrassa Diniyyab"

מקצועי/חקלאי 17.921.514.13.44.71.3Vocationalתיכון or agricultural school

עיוני 22.919.127.014.714.714.6Secondaryתיכון school

ולגננות למורים מדרש 2.90.85.11.51.32.0Teacherבית training college

אחר 2.11.32.90.60.40.7Otherקלתיכון post secondary school

טכניון ,9.311.07.53.04.01.4Universityאוניברסיטה, Technion

..4.14.73.50.90.9אחר 0.9Other

' Type of school  as speciifed 111 the census questionnaire;
last school  school one had attended previously or was attending
at the census date. 2 Excl. "did not attend school1';
percentages are computed for those who had attended or were
attending school.

האוכלוסין; מפקדי בשאלוני שצוין כפי  הספר ביו! פוג 1

אוחו, סיים לא אם גם בעבר למד שבו  האחרון הספר בית
למדו", "לא כולל לא 2 המפקד. במועד לומד שבו או

בבי"ס. למדו או שלומדים אלה נזתוך חושבו האחוזים
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ומין אוכלוסייה קבוצת לפי ומעלה, 14 בני וכתוב1 קרוא יודעי כ"ב/3 לוח
Table xxii/3.  Literate נ aged 14 and over, by population group and sex

NonJews לאיהידים
נקבות
Females Males

הכל סך
Total

Jews יהודים

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

כולל סך
Grand
total

Literates per 100 aged 14+ in respective group
1961 census I 28.5 68.0 48.3
19722 census 48.8 77.8 63.5

המתאימה בקבוצה 14+ בני כל על וכתוב קרוא יודעי
82.9
87.1

92.8
94.1

87.9
90.8

84.1
87.6

1961 מפקד
21972 מפקד

Can write and read Hebrew per 100 literates ובחוב קרוא יודעי 100 כל על בעברית וכתוב קרוא יודעי
81.767.337.741.628.51961 census
91.284.152.958.843.31972 2 census

75.0
87.8

71.5
84.8

1961 מפקד
נ 1972 מפקד

1 Literate  one who knows how to write a simple letter at פשוט. מכתב לפתות לכתוב שיודע מי וכתוב קרוא יודע 1

least. 2 Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרת כילל 2

יומיום עברית דוברי 1 ומעלה 14 בני יהודים  כ"ב/4. לוח
Table xxii/4.  Jews aged 14 and over Jwho speak Hebrew everyday

Percent of all aged14 + 14+ בני מכלל אחוז

מפקדמפקדמפקד
Census21954CensusCensus
194819611972

הכל עבריתסך 75.575.682.788.4HEBREWדוברי SPEAKERS _ TOTAL
הכל סך  עיקרית 69.452.767.477.5PRINCIPALכשפה LANGUAGE  TOTAL

יהידה 45.317.320.0Onlyכשפה language
ראשונה 24.135.447.4Firstכשפה language
נוספת 6.122.915.310.9Additionalבשפה language

In 1948 and 1961  aged 15 and over.
2 Labour force survey.

ומעלה. 15 בני וב1961 ב1948 1

אדם. כוח סקר 2

יומיומי בדיבור העיקרית השפה לפי ומעלה 14 בני יהודים  כ"ב/5. לוח
Table Xxii/5.  Jews aged 14 and over, by principal everyday spoken language

Percentages

מפקדמפקד
CensusCensus
1 19611972

הכל 100.0100.0TOTALסך
עיקרית כשפה עברית דוברי :67.477.5Thereofמזה: Speak hebrew as principal language

 אחרת* עיקרית שפה 100.0100.0SPEAKדוברי PRINCIPAL2 LANGUAGE OTHER
הכל THANסך HEBREW  TOTAL

25.822.2Arabicערבית
23.918.8Yiddishאידיש
9.313.0Rumanianרומנית
6.95.9Germanגרמנית
5.37.4Frenchצרפתית
ספרדית
אנגלית

5.4
1.7

6.6
4.8

Spanish
English

4.84.7Hungarianהונגרית

1 Aged 15 and over.
2 Principal  only or ifrst everyday language.

.ryfvm 15 vj 1

יומיומי. בדיבור ראשונה או יהידה  עיקרית 2
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National expenditure on education לחינון חלאומ>ת החוצאח

הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לחינון, לאומית הוצאה כ"ב/6.ל לוח
Table xxii/6.  National expenditure on education, by operating sector and type

of expense

לי מיליוני שוטפים, Atבמחירים current prices, IL. million

1972/73

מוסדות
שלארשויות

הוצאה הכל1970/711971/72סוג ממשלהפך
מקו
מיות

למטרת
אחררווח

Type of expense

TotalGovernLocalNonOther
mrntauthoproift

irtiesinstitu
tions

לאומית 1,429.71,907.32,353.7663.01,099.5הוצאה 479.4111.8NATIONAL EXPENDITURE

 ONלחינוך EDUCATION 

כולל GRANDסך TOTAL

הכל שוטפתסך 1,158.61,528.31,877.4614.2854.4הוצאה 297.0111.8Current expenditure  total

בסקטור למינהל 39.152.061.547.8הוצאות 13.7Administrative expenses in the
publicהציבורי sector

ילדים 73.195.0118.127.633.5גני 47.79.3Kindergartens

חינוך ומוסדות ספר 374.4495.8564.2398.464.3בתי 101.5Elementary schools
יסודיים

עיוניים תיכונים ספר 135.5200.9267.856.1120.8בתי 90.9
Secondary schools

מקצועיים ספר 169.2208.1236.135.3143.7בתי 33.523.6Vocational and agricultural
schoolsוחקלאיים

אקדמיים חינוך 274.8365.5490.835.4453.7מוסדות 1.7Universities and other institu
tionsוגבוהים of higher education

תורניים ספר ובתי 26.832.738.50.138.4ישיבות Yeshivot and high rabbinical
institutionsגבוהים

ולימוד מבוגרים 8.513.019.313.5חינוך 5.00.8Adult education and teaching
אחרות ושפות Hebrewעברית and other languages

חינוך ומוסדות ספר 25.026.334.5בהי 3.031.5Other schools and institutions
אחרים

וצורכי לימוד 32.239.046.646.6Textbooksספרי and stationery
ע"י שנקנו boughtכתיבה by households

בית משקי

בנכסים 271.1379.0476.348.8245.1השקעה 182.41. .Fixed capital formation  total
הגל קבועיםסך

ילדים 15.026.147.610.86.3גני 30.41Kindergartens

ומוסדות ספר 47.665.390.31.74.2בתי 84.41  _Elementary schools
יסודיים חינוך

עליסודיים ספר 90.1116.6132.135.835.7בתי 60.71 _ _Postprimary schools

אקדמיים חינוך 118.4171.0206.30.5198.9מוסדות 6.91. .Universities and other instituti
onsוגבוהים of higher education

l Included in "nonproift institutions". רווחי למטרת שלא ב''מוסדות בלול 1
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עיקרייס שירותים לג'י לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/7. לוח

Table xxii/7.  National expenditure on education, by main services

ל"י .ILמיליוני million

1

:Thereofמזה:

השקעה
בנכסיפ
קנועים
Fixed
capital

formation

.הכל ■סך
Total

הוצאה
שוטפת
Current

expenditure

ילדים גני
Kinder
garuris

נתיספר
יסודיים
Primary
schools

ספר בן/י
עליסודיים!
Postpirmary
schools1

מוסדות
חינוך
אקדמיס
וגבוהים
אחרים

Universities
and other
institutions
of higher
learning

שוטפיס enבמחיריפ t pricesA tcur r

1962/63305.8 376.119.4114.977.241.3'70:31962/63

1963/64.5.57.4 466.623.3130.8■ 94.9■. 50.7 109.2 ,4963/64

1964/65438.7 568.629.8159.1116.364.3129.91964/65

1965/66605.6 776.438.5223.5156.3101.5170.81965/66

1966/67724.2 890.348.3271.0188.2131.2166.11966/67

1967/68756.7 901.654.5262.5207.5140.5' 144.91967/68

1968/69856.4 1,031.659.9283.7238.5. . 172.4■ 175.21968/69

1969/70957.7 1,216.863.9310.4259.0211.0259.11969/70

1970/711,158.6 1,429:773.r374.4'304.7274.8271.1( 1970/71

1971/721,528.3 1,907.395.0495.8409.0365.5379.01971/72

1972/731,877.4 2,353.7118.1564.2503.9490.8476.31972/73

1970/71 esAtבמחירי 1970/71 pric

1971/721,267.0 1,611.578.8397.1340.3309.9344.5, .1971/72

1972/731,366.3 1.740.484.7411.0373.2342.1374.11972/73 '
t

1 Includes secondary schools, vocational and agricultural post.
primary schools. ''' .". : ' . .

מקצועיים עיוניים, תיכונים ספר בתי כולל 1

וחקלאיים.
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הוצאה וסוג סקטור לפי לחינוך, הלאומית ההוצאה מימון  כ"ב/8. לוח

ל"י מיליוני שוטפים, במחירים

ממשלה
Governmentמקומיותרשויות

^g
si

o

fi?§||
£ z / <

.g21!
g 1 "
';!I£ S

111
e 3

a 0

a c

gS

j\. C
a

r

11

Sg g.

<!;

£!
a £
x 2
c ff

.r Ha Zra Z

1970/71

הציבורי בפקטור 31.90.232.17.40.5מינהל

ילדים 18.814.032.827.49.2גני

יסודיים ספר 274.255.5329.768.138.5בתי

2 עליסודיים ספר 32.1153.8185.982.764.6בתי

אחרים וגבוהים אקדמיים חינוך 19.52מוסדות 254.2273.711.124.6

בית משקי ידי על שנקנו כתיבה וצרכי לימוד ספרי

הון והעברות 33.99.042.994.611.2השקעות

הכל 410.4486.7897.1291.3127.6סך

19 71/72

הציבורי בסקטור 42.12.244.39.90.7מינהל

ילדים 23.318.842.137.611.5גני

יסודיים ספר 364.882.1446.986.160.2בתי

2 עליסודיים ספר 69.0232.5301.5113.380.5בתי

אחרים וגבוהים אקדמיים חינוך 28.72מוסדות 325.1353.80.7210.6

בית משקי ידי על שנקנו בתיבה וצרכי לימוד ספרי

הון והעברות 43.42.141.3127.84.8השקעות

הכל S71.3658.61,229.9375.4147.1סך

1 972/73

הציבורי בסקטור 47.80.648.413.72.0מינהל

ילדים 27.625.553.147.714.6גני

יסודיים ספר 39S4109.2507.6101.577.2.בתי

2 עליסודיים ספר 105.0236.9341.9132.481.0בתי

אחרים וגבוהים אקדמיים חינוך 35.42מוסדות 454.4489.81.72 9.8

בית משקי ידי על שנקנו כתיבה וצרכי לימוד ספרי

הון והעברות 48.8110.8159.6182.416.3השקעות

הכל 663.0937.41,600.4479.4177.3סך

ומוסדות. שפות "לימוד מבוגרים'', ''חינוך גבוהים", תוכניים ספר ובתי "ישיבות גם כולל 2 לארץ. מחוץ העברות כולל 1

קיום. לצורכי לסטודנטים מלגות כולל 3 אתרים". חינוך
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Table xxii/8.  Financing of national expenditure on education, by sector and type
of expense

At current prices, IJL. million

Local
authorities

ואתר1 רווח למטרת שלא מוסדות
Nonproift organizations and other!

o

il
rl

Si

11!

?!
n S>

2 ny ■2

x i:

II

o

^ t>n 5

rfl
p; 

/2 C

r

1 9 70/7 1

7.9


0.7 0.7Administration in public sector

18.226.922.0 4.8Kindergartens

29.642.825.8 17.0Primary schools

18.1239.3150.1 89.2Postprimary schools

6.5244.25.4 249.6Universitiesנ and other institutions of higher education

32.232.2 Textbooks and stationery bought by households
83.4142.6144.8 2.2Investments and capital transfers

163.7728.0368.9 359.1TOTAL

/721 97

9.21.5 1.5Administration in public sector

26.134.126.8 7.3Kindergartens

25.944.923.0 21.9Primary schools

32.8298.7146.7 152.0Postprimary schools

11.3336.10.4 335.7Universitiesנ and other institutions of higher education

39.039.0 Textbooks and stationery bought by households

123.0207.8214.7 6.9Investments and capital transfers

228.3960.6449.1 511.6TOTAL

/73197;

15.72.6 2.6Administration in public sector

33.142.831.9 10.9Kindergartens

24.364.332.3 32.0Primary schools

51.4358.8202.9 155.9Postprimary schools

11.5453.710.5 3464.2Universities and other institutions of higher education

46.646.6 Textbooks and stationery bought by households

166.1245.1150.6 94.5Investments and capital transfers

302.11,211.3451.2 760.1TOTAL

l Includes transfers from abroad. 2 Includes also "Yeshivot and high rabb'nicat institutions", "adult education and
teaching Hebrew and other languages" and "other schools". 3 Includes grants to students to cover living expenses.
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Educational Institutions<. , מוס7(ת..החינון

המוסד סוג לפי ותלמידים, ג הוראה משרות מוסדות1,  כ"9/3. לוח

Table xxii/9. Institutions \ teaching posts 3 and pupils, by type of institution

Pupils תלמידים
Thereof: מזה:

5! *1

s .5

S.
0

oS 2

P ££ r §

ק i

11

הכל סך
Total

r£
£r

sc

§3
oEl
Off

S=
■s

קברי Hebrewחיגוך education
1,2866,283129,68825,40691,13310,2187131,6351948/49תשיט

1,6778,010162,53932,659113,18715,0711,0332,5721949/50תש"י

2,20110,344211,31945,109146,18718,3841,0623,3011950/51ו1שי*א

2,86214,012294,08463,556199,42324,9859574,4431951/52תקיינ

3,21015,304315,26562,331224,06326,2671,8995,0961952/53תשיג

234,06629,5882,1575,9391953/54(63,000)(329,597)(16,000;(3,250)תשיר

250,57732,9142,2956,2221954/55(63,243)(349,978)(16,836)(3,291)תשט"ו

3,37118,179383,06069,497276,57838,3122,5856,6501955/56תשטז

3,57020,183432,64273,218304,56544,0062,6007,1821956/57תשי"ז

3,63721,691476,27873,487340,58549,6322,7288,6181957/58תשיח

3,72723,438505,93773,746362,40855,1363,3119,5371958/59תשייט

3,89224,723533,94875,699377,85464,3923,07710,2021959/60תש"ך

3,93226,357548,19174,995380,96277,1362,85310,8361960/61תשניא

4,02828,567571,84477,051387,42690,5873,40112,1061961/62תשכיב

4,14529,966598,52479,408397,395102,2593,68213,8831962/63תשכיג

4,30231,307622,56380,652411,372108,4654,35715,3091963/64תשבד

4,42332,410643,70982,885416,381118,8335,04818,3681964/65תשכה

4,62736,359660,35985,541416,516122,5676,25121,7561965/66תשכ"ו

4,81938,811678,57087,565414,100137,9877,46625,5411966/67תשכיז

4,95239,744691,49093,395410,085145,8907,50228,5201967/68תשכיח

5,04241,323703,81499,250408,2781,259150,1205,99432,3891968/69תשביט

5,31742,324713,895107,668399,8547,908150,2365,08336,2461969/70תשל

5,38543,326731,419107,570393,54317,929153,9995,09140,0871970/71תשלא

45,091756,909115,679390,38728,809155,4885,38145,3651971/72§5,553תשליב

153,558392,98938,828160,3296,47448,9421972/73§819,370§5,50048,032תשלג

51,0001973/74♦6,01251,136842,974165,399393,72746,454160,2538,641תשליד§ §

*6,26552,824868,037176,625397,87950,882160,19510,35653,1001974/75תשליה*

education 606



(המשך) המוסד סוג לפי ותלמידים, י הוראה משרות / מוסדות  כ"ב/9. לוח

Table xxii/9.  Institutions 1, teaching posts J and pupils, by type of institution
)conf.)

Pupils

Theerof:

F 8

jv .5£ .a

£f?

p 3

?!
8

c u
n .2

מזה:

*9

5

תלמידים

הכל 0ך
Total

r
£

?
c

S

3O
a

16a

ערבי Arabחיגוך education
4618611,1291,1249,991141948/49חש'ט

7634518,9581,13317,779461949/50חשי

10760129,7205,25624,2651991950/51תשי"א

11477532,3034,23427,6414281951/52השי''נ

11980534,9534,79228,8821,2791952/53תשי"ג

.12184634,099תשיד 4,00528,6481,4461953/54

12090133,3183,75228,0721,4941954/55תשטו

12399935,8935,01529,2161,6621955/56תשט"ז

1241,01038,7446,01030,9391,795421956/57תשי"ז

1261,20141,1416,39232,9641,785401957/58תשי"ח

1381,38843,5097,10334,4791,927431958/59תשייט

1471,44946,2547,27436,9031,9561211959/60תשך

1651,61551,8188,09641,1282,5941171960/61השכ"א

1821,69855,4478,43544,2482,6561081961/62תשכיב

1881,77659,9059,02747,7662,9911211962/63תסכ"ג

1881,84163,3899,58850,9522,7451041963/64תשב''ד

1971,93067,56510,22354,1093,1151181964/65תשכה

2022,02272,09610,31757.660J3,4761431965/66תשכ"ו

11,33361,8414,0952081966/67]2052,16777,477תשכיז

2152,54996,99412,70376,3081,8705,7973161967/68תשכח

2312,540103,68813,15881,5921,6076,9633681968/69תלובט

85,4492,4578,0503701969/70[2573,041110,53714,211תשיל

3,5108,3743581970/71[3344,414116,88814,28890,358י/שלא

3334,826123,74014,27195,4264,1609,4933901971/72תשלב

"ג 3475,321133,34714,921101,4925,22111,2224911972/73חשל

§3486,116139,45914,752104,0626,60313,4555871973/74תשל"ד§

*3556,371146,37715,934105,6728,92915,1197231974/75תשלה*

' Educational system only; see introduction. מבוא. ראה בלבד; החינוך מערכו/ 1
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המוסד סוג לפי החינוך במערכת מוסדות  כ"ג/10. לוח
Table xxii/10.  Institutions in the educational sysetm, by ytpe of institution

המוסד תשטסוג
1948/49

תשך
1959/60

תשכ''ר.
1964/65

י/ש"ל
1969/70

תשל"ד
1973/74

ו/של"ה
1974/75Type of institution

כולל GRAND(6,620)(6,360)(5,574)1,3424,1594,770סך TOTAL

עברי HEBREW(6,265)(6,012)§(י5,31)1,2863,8924,423חיגוך EDUCATION

ילדים! 7092,0082,3843,23S§4,0104,279Kindergartensגני 1

הכל יסודיסך 1,4691,457Primary§4671,5011,4511,519חינוך education  total
יסודיים ספר 4671,1491,2161,2351,2111,213Pirmaryבתי schools
מייחדים ספר 168164Schools§82114156בתי for handicapped chil

dren
עובדים לנערים ספר 2701211289080Schoolsנתי for working youth

חנזיבת של ספר 32156176iMermeidateבתי schools
הביניים

 עליסודי 982חינוך 353'541(544)(485)(472)Postprimary education  total
הגל סך

חדסוגייס ספר 454361338Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 90124134Muititypeבתי schools

לימוד Typeסוג o f education
3987159192207206Secondaryתיכון

ערב של 26221454Secondaryתיכון evening classes
המשך 33951231095956Continuationכיתות classes

2660160258302306Vocationalמקצועי
3036302827Agriculturalחקלאי

מדרש לבתי 1387Preperatoryמגינות classes to teacher
ולגננות trainingלמורים colleges

למורים מדרש 123047404549Teacherבתי training colleges
ולגננות

ערבי 56267347U57)§(34*)(355)ARABחינוך EDUCATION

ילדים 0120150177245254Kindergartens/גני

יסודי 45139181219296296Primaryחינוך education  total
הכל סך

יסודיים ספר 45138178207287287Primaryבתי schools
מיוחדיט ספר 1444Schoolsבתי for handicapped chil

dre□
עובדים לנערים ספר בתי

12855Schools for working youth
חטיבת של ספר 43133Intermediateבתי schools

הביניים

עליסודי Postprimary(97)(9.5)12721535חינוך education  total
הכל סך

חדסוגיים ספר 8991Onetype§בתי schools
רבסוגיים ספר בתי


§66Muititype schools

לימוד Typeסוג of education
158187577Secondaryתיכון

5162424Vocationalמקצועי
11122Agriculturalתקלאי

למורים מדרש 11122Teacherבתי training colleges
ולגננות

1 From 1972/73, excl. private kindergartens.
2 Incl. biennial and parttime evening schools.

הגן. לגיל פרטיים מוסדות כולל לא בתשל"ג, החל x
חלקי. ערב וללימוד דושנתיים ספר בתי כולל 2
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המוסד סוג לפי החינוך, במערכת הוראה משרות  כ"ב/11. לוח

Table xxii/1 1 . Teaching posts in the educational system, by type of institution

המוסד 1948/49סוג
תש'ך
1959/60

תשב'ה
1964/65

ל תש
1969/70

ו/שלד§
1973/74§

תשלד.
1974/75Typeof institution

כולל (GRANT(59,195)(57,252)(45,365)6,46926,17234,340סך TOTAL

נשים בידי :Thereof(38,138)(29,150)14,95420,201מזה: women

עברי HEBREW(52,824)(51.136)(42.324)6,28324,72332,410חינוך EDUCATION

נשים בידי :Thereof(35,991)(28,169)14,41019,619מזה; women

ילדים! 9762,3692,6403,6724,3884.637Kindergartensגני 1

הבל יסודיסך 26,685Primary*4,15316,88619,69424,72626,386חינוך education total

יסודיים ספר 4,15315,32818,37522,67324,163.24,670Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1,780Schools*7051,0241,6451,949בתי for handicapped

children

עובדים לנערים ספר 235Schools*853295408274בתי for working
youth

חטיבת של ספר 9036,05315,5/2Intermediateבתי schools
הביניים

עליסודי 4,7488,84712,37114,77515,384Postprimary(941}חינוך education 
הבל totalסך

חדסוגייפ ספר 9,3969,6429,506Oneבתי type schools
רבסוגיים 0פר 2,9755,1335,878Multitypeבתי schools

ים למור מדרש בתי
ולגננות

2137201,2291,0341,8192,214Teacher training colleges

ערבי ARAB(6,371)(6,116)(3,041)1861,4491,930חינוך EDUCATION

נשים גידי :Thereof(2,147)(981)544582מזה: women

ילדים 16175220316468507Kindergartensגני

הכל סך יסודי 1701,1951,5592,5244,4854,564Primaryחינוך education  total
יסודיים ספר 1701,1911,5502,4834,4474,525Primaryבתי schools
מיוחדים ספר בתי

1192121Schools forhandicapped
children

עובדים לנערים ספר בתי
48222118Schools for working

youth

חטיבת של ספר 660Intermediateי5855בתי schools
הביניים

 ודי עליס 611352869991,145Postprimaryחינוך education 
הבל totalסך

למורים מדרש 1816348088Teacherבחי training colleges
ולגננות

1 See note 1 to Table .001/10ג כב/10. ללוח 1 ה?רה ראה 1
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המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים  כ"ב/12. לוח

Table xxii/12.  Pupils in educational institutions, by type of institution

Typeofתשלהתשל"ד§תש"לתשכהתשךהשיט institution המוסד 1974/75§1948/491959/601964/651969/701973/74סוג

כולל סך
החינוך מערכת

140,817580,202711,274824,432982,4331,014,414GRAND TOTAL
134,887555,226666,688754,986845,433871,964Educational system

אקדמיים 53,100Academic*51,000*1,63511,30018,36836,246מוסדות institutions

1 אוזרים 58313,67626,21833,20086,00089,350Otherמוסדות institutions 1

עברי חינוך
החינוך מערכת

129,688533,948643,709713,895842,974868,037HEBREW EDUCATION
127,470508,972599,123644,449705,97472.5,5*7Educational system

1 ילדיפ 25,40675,69982,885107,668129,399139,625Kindergartensגני 1

הבל סך  יסודי חינוך
יסודיים ספר בתי

91,133375,054413,353394,354386,227390,029Primary education  total
91,133357,644397,921375,534370,351375,443Primary schools

מיוחדים ספר 7,21310,98913,00212,36911,594Schoolsגתי for handicapped
children

עובדים לנערים 10,1974,4435,8183,5072,992Schoolsבתןיס for working
youth

7,90846,45450,882Intermediateבתי"סשלחטיבתהביניים schools

 עלימודי 55,14297,837129,436135,253134,695Postprimary(10,218)חינוך education 
ottal הכל 0ך

חדסוגייט ספר 98,59191,64889,020Onetypeבתי schools

רבסוגיים ספר 30,84543,60545,675Multitypeבתי schools

לימוד Typeסוג o f education
תיכון

ערב תיכון
המשך כיתות

6,41124,56546,66158,47954,38154,878Secondary
3,7622,8511,323368220Secondary evening classes

1,0487,0659,5058,5087,2596,808Continuation classes
מקצועי
חקלאי
אחר

2,00210,16725,60149,55664,31664,505Vocational
5,016
1,490

7,684
1,455

7,6416,4645,877Agricultural
Other

מדרש לבתי .7573,0774,0803,9292,4652,407Prepמכינות classes to teacher

ולגננות למורים
למורים מדרש 7133,0775,0485,0838,64110,356בתי

training colleges
Teacher training colleges

ולגננות
אקדמיים 53,100'51,000*1,63511,30018,36836,246מוסדות .Academic Institutions

אחרים! 58313,67626,21833,20086,00089,350Otherמוסדות institutions 1

עלתיבון מזה:
אקדמי) (לא

5832,7242,1946,90017,50019,000Thereof: postsecondary
)non academic)

ערבי חינוך
ילדים גני

11,12946,25467,56510,537139,459146,377ARAB EDUCATION
1,1247,27410,22314,21114,75215,934Kindergartens

הכל יסודיסך 9,99136,90354,10985,449104,062105,672Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 9,99136,82654,00085,094103,757105,373Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 10107111117Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים 7799248194182Schools_בתי"ס for workingyouth

שלחטיבת מפר בתי
2,4576,6038,929Intermediate schools

הביניים
 עליסודי חינוך

הכל סך
תיכון

141,9563,1158,05013,45515,119Postprimary education 
total

141,8952,7996,19811,39612,860Secondary

מקצועי
חקלאי
אחר

2151,4621,4561,572Vocational


23
38

65
36

390603687Agricultural
Other

למורים מדרש 121118370587723Teacherבתי training colleges

ולגננות

i As of 1972/73 private institutions for the kindergarten age
have been included in other institutions.

הגן לגיל הפרטיים המוסדות נכללו בתשלג החל 1

אחרים". במוסדות
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Teaching staff in the educational system החינון, במערכת הוראה כוחות

הספר בית סוג לפי עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים,  כ"ב/13. לוח
Table xxii/13.  Teachers, teaching posts and workunits, by type of school

הספור בית סוג

1 מורים
Teachers1

הוראה משרות
Teaching posts

2 עבודה יחידות
Work units1

תשיל
1969/70

תשל"הנ
1794/75 נ

תשל
1969/70

תשלה*
1974/75 >

ל תש
1969/70

תשלה*
1974/754

Type of school

 עברי חינוך
הכל סך

5(33,200)5 (44,650)(38,652)(48,187)28,01736,146HEBREW EDUCATION 
TOTAL

הבל יסודיסך 22,01923,75024,72626,68518,68419,565Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 20,14521,95022,67324,67017,19118,180primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,5001,6001,6451,7801,2311,270Schoolsבחי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 374200408235262115Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר בתי
הבינייס

8906,4009036,5125474,525Intermediate schools

עליסודי1 חינוך
הכל סך

10,22112.70012,37115,3848,28710,969Postprimary educational* 
total

חדסוגיים ספר 9,3969,5066,2046,814Onetypeבתי schools

בסוגיים ר ספר 2,9755,8782,0834,155Multitypeבתי schools

למורים מדרש בתי
7Teacher*8571,8001,0342,2144997,0ולגננות training colleges

 ערבי חינוך
הכל סך

*2,9675,9003,0416,0342,4195,221ARAB EDUCATION 
TOTAL

יסודיים ספר בתי :82,4504,4502,4834,5252,0793,761Thereofזה: primary schools

1 See explanation in the introduction. 2 For method of
calculation of work units  see introduction. 3 Estimate
based on the ratio between teaching posts and teachers in 1969/70.
4 The ifgures for primary education are based on estimates.
5 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 על 2 במבוא. הסבר ראה 1

היחס על מבוסס אומדן 3 זה. לפרק מבוא ראה עבודה
חינוך נתוני 4 בתשל. למורים הוראה מקורות בין
לסך אומדן הוא המספר 5 אומדן. על מבוססים יסודי,
דרגות בין משרוח בריבוי התחשבו שבהבנתו המורים, הבל

בלבד. אחת פעם בו נכלל מורה כל ולבן חינוך
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Classes and pupils in the educational system החינוך במערכת ותלמידים ניתות
הספר בבית הבגים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע  כ"ב/14. לוח

Table xxii/14.  Average number of pupils per school and per class and
percentage of boys among pupils in school

תלמידים תלמידיםממוצע ממוצע

ספר בית 8וג
לימוד וסוג

הספר לבית
Average number
of pupils per
school

לכיתה
Average number
of pupils per

class

נין הבנים arw
הספר בית תלמידי
Percent boys 0[
pupils in school

Typeof school
and education

חשלדתש'ךתשל''התש"ךתשל''התש"ך.
נ1959/601974/751959/601974/75 959/601973/74

כולל 229.1307.730.926.251.950.5GRANDסך TOTAL

עברי חינוך
הבל יסודיסך חינוך

230.0295.031.025.351.149.4HEBREW EDUCATION
249.9.267.729.925.251.351.0Primary education  total

יסודיים ספר 311.3309.532.626.351.050.5Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 88.070.716.112.460.061.0Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 37.837.416.911.455.969.1Schoolsבתי for working youth
חטיבת של ספר 289.126.349.4Intermediateבתי schools

עליסודיהביניים 147.5285.429.025.351.247.3Postprimaryחינוך education  total
הכל סך
לימוד Typeסוג of education

282.4266.435.129.343.038.1Secondaryתיכון
ערב של 144.755.031.912.256.755.7Secondaryתיכון evening classes
המשך 74.4121.622.722.544.445.7Continuationכיתות classes

169.5210.827.022.975.955.6Vocationalמקצועי
167.2217.729.324.466.653.7Agriculturalחקלאי

למורים מדרש לבתי r343.9f32.115.618.7Preparatoryמבינות classes for teacher
.205ולגננות I./30.6^training colleges

למורים מדרש 1211.3125.113.111.2Teacherבתי trainins colleges

ולגננות
ערבי חינוך

יסודיים ספר נתי
ARAB EDUCATION

223.1367.229.230.963.254.3Primary schools

י פיקוח לפי ולגננות, למורים המדרש ובתי הספר בתי תלמידי  כ"ב/15. לוח
עברי) (חינוך

Table xxii/15.  Pupils in schools and in teacher training colleges, by supervision 1

Percentages ( Hebrew education) או1וזים

Supervisionפיקוח
הכל סך
Totalדתי2ממלכתי ממלכתי

.St3te2 עצמאי
Statereligious^

Independent^

יסודיים ספר 100.068.524.57.01953/54Primaryהשי"דבחי schools
100.066.926.56.61959/60תש"ך
100.065.627.86.61969/70תש"ל
100.070.723.36.01974/75תשל"ה

חטיבתהביניים של ספר 100.062.537.51969/70Intermediateתש"לבתי schools
100.069.129.81.11974/75תשל"ה

עליסודיים ספר 100.074.421.93.71969/70Postתש"לבתי primary schools
100.073.522.73.81973/74השל"ד

ולגננות למורים מדרש 100.059.325.015.7Teacherתש"לבתי training colleges 1969/70
100.065.625.49.01973/74תשלה

. For postprimary schools, the distinction is
general schools, religious schools supervised
Department of Religious Education and other
schools. 2 Of Agudat Israel.

between ספר בתי בין היא ההבחנה עליסודיים, ספר בתי לגבי 1
by <n> אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף בפיקוח דתיים כלליים,
religious בעיקר. ישראל אגודת של 2
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הכיתה דרגת לפי ,1 בבתיהספר תלמידים  כ"ב/16. לוח

Table xxii/16.  School pupils x, by grade

כיתה תשטדרגת
1948/49

תשך
1959/60

תשביה
1964/65

תשל
1969/70

תשלד§
1973/74§

תשלה
1974/75Grade

הכל *108,844סך 464,689564,307609,169701,282716,405TOTAL

עברי 102.0642חינוך 432,663516,238536,781576,575585,962Htbtev education

15.12548,42749,34848,80353,58257,136Iא'

12,12450,72451,16048,21753,89553,437IIב'

12,66551,06750,84347,62453.37154,019HIגי

11,88247,38951,33750,42252,04853,456IVד'

11,79344,89751,16951,24851,00552,434Vה'

45,38853,49450,54150,41250,764VIי10,44ו'

הכל סך 9,76245,35052,97451,75051,29751,860VIIז'  total

הבינייט בחטיבת :5,62916,79818,286Thereofמזה: intermedi
ate schools

הכל 7,33538,43150,86849,57052,66350,835Vinח'סך  total

הביניים בחטיבת :2.27916,55317,014Thereofמזה: intermedi
ate schools

בלי יסודיות כיתות
3 ברורה דרגה

3,3812,1604,0871,3051,388Primary schools of
unspeciifed grade3

הכל סך  4,46121,84135,40943,92649,44048,263IXט'  Total

הביניים בחטיבת :13,10315,582Thereofמזה: intermedi
ate schools

2,93615,26326,98835,40240,21141,309Xיי

1,89610,70720,22228,90231,99031,974XIיא

9256,58115,21820,50325,25227,035xnיב

4351,1921,405xniיב

268271291xrvיד

למורים מדרש בתי
ולגננות

Teacher training
colleges

א' 4062,1973,4252,6854,2544,847Firstשנה year
3078801,6231,9453,2333,935Secondשנהב' year

4531,1541,574Thirdשנהג' year
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(המשך) הכיתה דרגת לפי בבתיהספרנ, תלמידים  כ"ב/16. לוח
Table xxii/16.  School pupils \ by grade (cont.)

כיתה תש"טדרגת
1948/49

תשך
1959/60

"ה תשב
1964/65

תשיל
1969/70

תשל"ד§
1973/74§

תשלה
1974/75Grade

סרגי י6,780חינוך 32,02648,069 .72,3887.24,707130,443Arab education

"2,0126,2198,21711,32816,185א' :16,096I" ~

י יבי' י1,346 נ5,4037,42710,927 5,90215,794■"'u'<'■'' '

1,1795,0816,8779,63915,90915,654IIIגי

iy.:9593,9216,4228,97214,86915,580ד'

6082,8605,6198,31413,75114,550Vה'

3752,8024,9677,03612,88813,148VIוי

הבל 2312,6793,7435,98110,69911,871VIIז'סך  Total

הביניים בחטיבת מזה: 4663,1913,638Thereof: intermedi
ate schools

הכל סך  561,8882,9584,6798,8429,663Vmחי Tota l

הביניים בחטיבת :3212,0043,210Thereofמזה: intermedi
ate schools . ■ '"

בל יסודיות כיתות
3 ברורה דרגה .

23. 50212164Primary classes of
unspeciifed . grade3

הכ סך  144957342,4916,5807,326IXטי  Total

הביניי בחטיבת :1,4082,081Thereofמזה: intermedi
ate schools

2094151,2243,8634,575Xלי

,1863148422,4613,053XIי'א

1392585351,9592,246xnי"ב

למורים מדרש בתי
ולגננות

אי 8270226323430שנה

Teacher training
colleges .

'' ifrst year

בי 3948144264293secondשנה year

< Not . including kindergartens and ■academic institutions.
2 Incl. 140 pupils in postprimary classes of unspecified grade.
3 Including pupils in preparatory classes in schools for working
youth.

אקדמיים. ומוסדות ילדים גני גולל אינו 1

בלי עליסודיות בכיתות תלמידים כולל140 2
שלי במכינות תלמידים כולל 3 ברורה. זרמה

עובדים. לנערים הספר בתי
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בכיתה תלמידים ומספר הספר גית סוג לפי כיתות,  כ"ב/17. לוח

Table xxii/17.  Classes, by ytpe of school and number of pupils in class

גביתה התלמידיס Number/סקר of pupils in class

ד,ספר בית הבל5וג סך
TotalTypeof school

191014151920242529303435394044454950 +

22,1056581,5992,4773,1783,8923,838תשיל 4,5341,797106261969/70

26,5821,2572,4022,8334,0094,6584,534תשלד§ 5,4591,33265331973/74§

 27,3571,3422,5502,9024,1494,7914,595תשל"ה 5,5931,32874331974/75  GRAND
כולל TOTALסך

עברי 23,1251,2852,4362,6933,6824,0423,559חינוך 4,5058922110HEBREW
EDUCATION

יפודי 15,4539951,5021,5812,4422,7392,382חינוך 3,1515554Primary education 
הכל totalסך

יסודיים ספר 14,2525981,1111,3112,4082,7362,380בתי 3,1495554Pirmary schools 
הכל totaסך 1

כיתות 683185285189143נלוה:
ך

Tuereof: advance
mentמקדמות classes

מיוחדים מפר 938313350237313בתי 4Schools for handi
capped children

לבקרים ספר 26384141333בתי ■2 _Schools for work
ingעובדים youth
1,93442198247289320352חטיבת ,■437,49_Intermediate schools

הבינייפ
טל ספר 5,325244601795850884799בתי 863273124Postprimary schools
יסודיים total
הכל סך

לימוד Typeסוג of
educat t 0 n

1,8735399143224340456תיכון 40514283Secondary
לבתי 75171420מכינות ;267Preparatory classes

למורים forנודרש teacher train
ingולגננות colleges

5רב של 1893411תינון Secondary evening
classes

המשן 303102580696118כיתות 3721Continuation classes
2,815170451523502405286מקגועי 3531213IVocational
24122344476319חקלאי 421Agricultural

מדרש 5701019926^4134בתי 521556Teacher training col
legesלמורים
ולגננות

ערבי 4,232571142094577491,036חינוך 1,088436S323ARAB
EDUCATION

יסודי 3,4385487162383622808חינוך 9163424321pirmary education
הביניים 2809344788חטיבת 7626Intermediate schools
עליסודי 493327385078130חינוך 8867102Postpirmary

education
לקורים נלדרש בתי

ולגננות
21


210 81Jeacher training

[ ■colleges
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י התקין לגיל שמעל יסודיים ספר בבתי התלמידים אחוז  כ"ב/18. לוח
הכיתה דרגת לפי הכיתה, לדרגת

Table xxii/18.  Percentage of pupils in primary schools above normal age :

of their grade, by grade

Grade אסיה מוצא
אפריקהג

Origin Asia
Africa^

1972/73 תשל'ג

Thereof: מזה:

1969 מאז עלו
Immigrated
since 1969

הכל 0ך
Total

תש"ל
1969/70

תשכ"ב
1961/62

תשי"ב
1951/52 ביתה דרגת

TOTAL
I
II
in
IV
v
VI
vn
VIII

TOTAL

Hebrew
13.8
9.6
11.3
12.3
13.3
15.5
16.7
16.5
17.8

educati on

Arab

22.S
16.5
21.9
16.8
21.3
24.9
25.0
26.2
29.7

educati

11.4
8.3
9.4
10.0
10.8
12.9
13.7
13.9
15.2

18.4

13.4
7.4
9.6
11.4
12.0
14.8
16.6
18.5
18.3

§17.5

עברי חינוך
19.9 37.0
10.0 22.7
11.8 32.0
15.0 39.4
19.0 44.5
23.6 48.5
23.9 45.3
29.1 43.0
29.7 40.0
ערבי חינוך

הכל סך

J Grade 1  age 6, grade II  age 7 etc. 2 Include
born in AsiaAfrica and Israel born whose father was
born in AsiaAfrica.

הכל סך
וכוי. ,7 גיל  ב דרגה ,6 גיל  א' כיתה דרגת 1
שהאב ישראל וילידי אסיהאפריקה ילידי כולל 2

א0יהא8ריקה. יליד

אחוז לפי הביניים, ובחטיבת יסודיים ספר בבתי תלמידים  כ"ב/19. לוח
עברי) (חינוך שונות תכונות ולפי גכיתה * אסיהאפריקה ממוצא התלמידים

Table xxii/19.  Pupils in primary schools and intermediate schools, by percentage
of pupils originating from AsiaAfrica 1 in class, and other characteristics

)Hebrew education) 1972/73 תשל'ג
r's
/? joבכיתת א0יהא8ריקת ממוצא התלמידים Xאחוז *

CS. X ד* cPercentage of pupils oirginating fromAsiaAfircaHi
§ £1SS111 Cl>g .a >
גי SX S ■2

513£* .02 הבל3 סך
|15.035.065.0klעד

♦^ 33£ £Total
Up ZO

14.9
34.964.984.985.0 +

יבתי aryסודייםספר schoolsPrim
הבל 361,726100.08.518.526.330.8סך נ 6.059.8Total
:Thereofמזה:

טיפוח 106,963100.00.50.55.775.3טעוני 18.090.0culturally deprived
Districtמחוז

'36,973100.09.026.321.8ירושלים 28.2 14.756.2Jerusalem
38,643100.013.112.014.245.0הצפון 15.766.2Northern
43.76S100.018.122.023.422.0היפה 14.550.4Haifa
77,994100.05.215.325.836.2הנןרבז 17.364.8Central

אביב 107,696100.08.225.937.914.4תל 13.649.5Tei Aviv
56,655100.02.85.418.253.3הדרום 20.377.8Southern
Descriptionתיאר

250,800100.09.722.732.616.2ממלכתי 18.751.8State
דתי 91,199100.03.87.112.766.2ממלכתי 10.180.8State religious

.19,727100.015.816.88.08.2SIעצמאי I65.1Independent

Total
Intermediate schools
58.6 31.6 12.6 24.7 23.5

הביניים חטיבת
7.6 100.0 38.542 הכל סך

כב/18. ללוח 2 הערה ראה 1/1 See note 2 lo Table XXU18.
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בית סוג הכיתה, דרגת לפי העברי, החינון של ספר בבתי תלמידים  כ"ב/20. לוח
ומוצא! הספר

Table xxii/20.  Pupils in schools. of the Hebrew education, by grade, type
of school and origin 1

Percentages אוזוזיס

Grade and type of school

Oirgin1 מוצא1

אירופה
אמריקה
Europe
America 

אסיהאפריקה
AsiaAfirca

ישראל
Israel

הכל סך
Total ספר בית וסוג ניתה דרגת

0tensKindergatילדיגני
1972/73תשלג

הגל סך  34 100.023.354.622.1Agedבני 34  total
ציבוריים 100.022.158.719.2Publicבגנים kindergartens
פרטיים 100.031.538.629.9Privateנגנים kindergartens

5 100.021.456.821.8Agedנני 5

יסודייםבתי chooספר IsPrimary s
100.09.159.331.61966/67תשנ1
100.011.961.226.91969/70תשיל

הנל2 100.015.759.824.51972/73חשלגסך  total 2

א' כיתה 100.019.559.620.9Gradeדרגת I
100.018.260.021.8IIבי
100.017.359.323.4IIIגי
100.015.659.724.7IVדי
100.014.560.325.2Vהי

100.013.560.026.5VIוי
100.013.059.427.6VIIזי
100.012.053.928.7VIIIחי

ביניים oחטיבת o 1 sa te senIntermed i

הכל סך  100.010.958.630.71972/37חשליג  Total
כיתהז' 100.011.660.328.2Grade.דרגת VII
100.011.356.732.0VIIIחי
100.09.157.533.4IXטי

טליסודייםבתי 00ספר 1 Sar y senPostprim
100.07.735.656.71966/67תשנז
100.010.242.647.21969/70תשל
ג 100.012.046.441.61972/73תשלי

3 הכל סך 100.013.149.237.71974/75תשלה  total 3

לימוד Typeסוג of study
4 100.016.235.648.2Secondaryתיכון *

המשך 100.025.417.856.8Continuationכיתות classes
100.09.263.227.6Vocationalמקצועי
3.263.523.3Agricultural]100.0חקלאי

ט' כיתה 100.014.054.231.8Gradeדרגת IX
100.013.252.134.7Xי*

100.012.547.040.5XIיא
100.012.543.444.1XIIי"ב
ג 100.016.729.354.0xniי
100.09.226.464.4XIVיד

מדרק למוריםבתי collegesrainingTeacherולגננות! t
100.06.033.061.01966/67תשכ''ז
100.07.332.260.51969/70תשיל
100.08.935.253.91972/73תעלג
100.09.738.651.71974/75תשל"ה

Israel born were classified according to father's continent of
birth. * 11101. pupils in classes without clear grade.
נ Incl. grade IX pupils with yet undefined type of study.
' Incl. secondary morning or evening schools and preparatory
classes to teacher training colleges.

כולל 2 האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי 1

תלמידים כולל נ ברורה. דרגה ללא גכיתות תלמידים
בתי כולל 4 הוגדר. טרם הלימוד סוג שבהן טי כיתות
למורים מדרש לבתי ומכונות ערב) או (בוקר תיכונים פר

לגננות.
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וגיל ספר בית סוג לפי העברי, החינון של ספר בבתי תלמידים  כ"ב/21. לוח

Table xxii/21 .  Pupils in schools of the Hebrew education, by type 01
school and age

Rates perI .000 in each groupof the Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Type of school

Age group גיל קבוצת

17 16 15 14
1417
הבל סך
Total

613
ספר בית md

1966/67
1969/70
1972/73

1966/67
1969/70

1972/73TOTAL

Primary schools
Schools for handicapped
children

Schools for working youth

1969/70
1972/73

1966/67
1969/70
1972/73

1974/75TOTAL 2

Type of education
Secondary 3

Continuation classes
Vocational
Agricultural

Total הכל סך
980.4620.3849.5683.8540.6377.0

983.6668.2909.6741.6602.5437.8

989.4692.4919.5765.6611.3482.6

ioniryeducaיטודיחינוך t1ri m 1

977.791.0269.556.521.37.4

981.275.3219.155.921.710.1

6.6

0.1

0.7

5.8

15.7

0.3

2.5

12.9

34.5

8.1

9.5

16.9

Intermediate schools

0.3 2.5
0.9

27.1

150.3

102.8
29.0

18.5

9.3

188.2

51.0

27.3
10.3

13.5

919.2

890.6
26.2

2.4

ביניים חטיבת

2.5
53.5

18.8

68.1

Post primary schools1
369.6 519.3
427.7 580.8
475.7 593.1

531.2

257.3
25.3
222.1

24.6

654.3

288.4
27.4

306.3
29.2

627.3

684.8
704.0

724.8

580.0

681.2

581.0

500.0

יפודי1 על חינוך
529.3

590.4

587.9

2.7

2.4

2.1

306.0 231.9
25.9 11.8

255.5 218.8

31.9 21.4

601.7

270.6

22.5

275.2

26.7

1.6

0.9
0.1

0.5

תשכ"ז
תש'"ל
תשל"ג

תשכ"ז
תש"ל

הכל סך  תשל"ג
יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בית

עובדים לנערים ספר בתי

תש"ל
תשל"ג

תשכז
תשיל
תשל"ג

תשל"הסךהכל2
לימוד סוג

3 תיכון
המשך כיתות

מקצועי
חקלאי

aJ^ofZT^ 7 tran"n8 CO"eEes  11: למורים מדרש בבתי סמינריוניות כיתות כולל אינו 1
pupfrs of undermed typof study ,th rat being 6.6 among aged מוגדר לא לימוד בסוג תלמידים כולל * ולגננות.
14'7 3/swnot4toTablexxn20. 4 הערה ראה 3 .1417 בני בקרב 6.6 ששיעורם

כב/20. בלוח
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העברי, החינוך של ספר בבתי 17 עד 14 בגי תלמידים  .2/Z1"3 לוח
לימוד וסוג מוצא גיל, מין, לפי . .

Table xxii/22.  Pupils aged 14  17 in schools of the Hebrew education, by
sex, oirgin and type of education

Rates per 1,000of the Jewish population היהודית באוכלוסייה שיעורים1,000

Oirgin1 י מוצא

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

בנות
Girls

בנים .
Boys

הבל סך
Total

TOTAL

1966/67 734.0 512.0 660.8

1969/70 814.8 548.7 707.1

1972/73 80S.0 591.9 747.4

Primary education

1966/67 48.2 ■■"■ 133.4 82.0

1969(702 39. 8 2106.6 64.5

1972/73 25.5 61.8 41.7

הכל סך
582.4 620.3

631.0 668.2

640.3 692.4

תשבז

תשל
תשל"ג

99.4

85.5

59.8

יסודי חינוך
91.0

75.3

51.0

חשכו

תשל
'נ תשל

Intermediate schools

1969/70 .. 2.3 2.7

1972/73 50.1 : 55.5 56.4 50.8

ביניים na>on

2.5 ,

53.5

.. ■תשל

תשלג

עליסודי 0חינוך neducat iprimaryPost

.■■"■> חשגיז ■: 529.3482.0578.8378.6685.81966/67י:■■

590.4542.8640.344X1775.01969/70תשיל

587.9529.7649.3474.6732.41972/73תשלג

8.8709.21974/75)601.7539.6666.95תשל"הסךהכלנ  TOTAL*

לימוד 6Typeוג of education
270.6197.1347.9167.6410.7Sתיכון* econdary A

המשך 22.521.723.47.139.5Continuationניתות classes
275.2288.6261.0308.0232.5Vocationalמקצועי

26.726.926.629.819.5Agirculturalחקלאי

Ageגיל
14500.0461.8539.8456.453S. 114

15724.8655.4797.1655.1816.9IS

16654.3577.5734.7544.9801.816

17531.2467.8599.1420.1680.617

1 See note ' to Table XXII/20. 2 loci. intermediate
schools. 3 See note 3 to Table XXU/20.
' See note * to Table XXII/20.

חטיבת כולל 2 ב~ב/20. ללוח 1 הערה ראה 1

ראה * כ"ב/20. בלוח 3 הערה ראה 3 בינייפ.
כב/20. בלוח * הערה
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חינון וסוג דת לפי / הערבי בחינון תלמידים  כ"ב/23. לוח
Table xxii/23.  Pupils in Arab education \ by religion and type of education

[974/75 ;n^Mm

רשמיים בלתי מוסדות
institutionsNonofBcial

בפיקוחמו0דות :mn

חינוך וסוג הכלדת סך
Total

רשמיים
Oiffcialהכל סך

Total

החינוך משרד
והתרבות

Religion and type of education

institutionsThereof:
supervised
by Ministry
of Education

הכל 146,377131,27715,10011,011TOTALסך

Religionדת

113,768107,8305,9383,229Moslemsמוסלמים
21,42212,5268,8967,649Christiansנוצרים
11,02010,908112112Druzesדרוזים
1671315421Othersאחרים

חינוך Typeסוג ofeducation

ילדים 15,93413,7452,1891,793Kindergartensגני
וחטיבת יסודי חינוך

י הביניים
114,601104,6609,9416,459Primary education and intermediate

schools1
עליסודי 15,11912,1492,9702,759Postprimaryחינוך education

ולגננות למורים מדרש 723723Teacherבתי trainiog colleges

1 See explanation in introduction. במבוא. הסבר ראה 1

ודת מין לפי ,* הערבי החינוך של ספר בבתי 13 עד 6 בגילים תלמידים  כ"ב/24. לוח
Table xxii/24.  Pupils aged 6 13 in Arab education 1. by sex and religion

Rates per 1,000 in each group ofnonJewish population הלאיהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Religionדת

הכל דרוזיםבנותבניםסך
TotalBoysGirlsואחריםנוצריםמוסלמים

MoslemsChristiansDruzes
and others

834.6911.9750.1792.5976.7854.11966/67תשכ"ז

871.3932.2805.8846.0973.0882.11969/70תשל
הכל סך 907.1959.6850.9894.1970.0920.01972/73totalתשלג

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 school fees and matriculation exams בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות

כיתה ודרגת לימוד בשכר הנחה אחוז לפי ,1 עליסודי חינוך תלמידי  כ"ב/25. לוח
וערבי)2 עברי (חינוך

Table xxii/25.  Pupils in postprimary education 1, by percentage of reduction
in school fees and degree { Hebrew and Arab education) 2

ri f +£ 
ליכזוד משכר ההנח. nrx

הגל Percentסך reduction of feesSc If
Total?■§<.§

301396099 I 4059100c?3 b■£6 a, £

100,97327,09810,73311,132חשלג 5,81946,19145.71972/73

105,34630,7519,0749,798תשלד 4,92150,80248.21973/74

הכל סך  109,13732,49112,19010,065תשל"ה 9,46544,92641.21974/75  TOTAL

כיחה Gradeדרגת
'.t43,49710,7493,7212,741 2,60423.68254.4X

"א 34,55311,2984,4353,909י 3,46211,44933.1XI
29,4809,5763,8223,271י''ב 3,2739,53832.4xir
"ג 1,318715162112י 10122817.3X1U
2891535032יד 252910.0XIV

< Not inc). pupils in IX grade. Discrepancies between the number
ofpupils in this table and TableXXH/16 derive from differences in
the period and sourcesofdata. See explanation in the introduction.
2 Not incl. unoiffcial institutions which are not under the super
vision of the Ministry of Education and Culture and institutions
in EastJerusalem ; see introduction. J Incl. pupils not
entitled to reduction.

התלמידים במספרי ההבדלים ט, כיתות תלמידי כולל לא 1

ובמקורות בגועדים מהבדלים בובעיפ כ"ב/16 ללוח בהשוואת
מוסדות נכללו לא 2 במבוא. הסגרים ראה הנתונים.
ואף והתרבות, החינוך משרד בפיקוח שאינם רשגןייט בלחי
בולל 3 במבוא. הסבר ראה ירושלים; במזרח 15וסדות לא

להנחת. זכאים היו שלא תלמידימ

בגרות בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/26. לוח
Table xxii/26.  Graduates of matriculation examinations

עברי Hebrewחינוך education

הכל סך
Total

ערבינבחנימנבחנים חיגוך
הבל Arabחיצונייםפנימייםסך
TotalInternalExternaleducation

graduatesgraduates

ovn802802802.1948/49
942942865771950/51ו;שיא

2,9812,9042,540364771956/57
3,5583,4643,238226941960/61תקבא
18,5398,3927,6467461471964/65.שבה
11,04310,8319,0581,7732121969/70חשל
ת11,843תשלא .5039,7601,7433401970/71
4699.6301,8394861971/72,(11,9551תשלב
12,60012,00010,0002,0006001972/73תשלג
*12,50011,8009,6002,2007001973/74תשל"ד*
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Pupils in postsecondary and academic education ואקדמי עלתיכין גחיגון axviabn

הלימוד, שגת הלימוד, מגמת לפי / עלתיכון בחינוך תלמידים כ"ב/27. לוה
עברי) (חינוך מין.וגיל

Table xxii/27.  Pupils in postsecondary education V by course, year of study,
: sex and age {Hebrew education J

Year of study,
sex and age

Courseof study הלימוד nsin

cS
" O

h13

c a
SX. o

S o £ I
g .5

c O'

Iff
1is ■a

31

o

*I
n

pfa s

הכל סך
Total

לימוד, שנת
וגיל נזין

1970/71

1972/73

1973/74

1974/75  TOTAL

Yearof3tud y

I

111

IV

Not known

1,265 876

2,306 1,348

1,687 1,592

1,801 1,835

901 726'

Sex
Men

Women

Age
1824

2529

30 and over

Not known

. 330 56S

40 365

4 179

526 

884 591

917 1,244

723 1,264

429 436

649 135

1,354

1,892

1,901

2,353

1,220

'603

383

147

1,926

427

609

888

856

600 1,151 4,696 5,089 15,041

712 1,243 7,023 6,474 20,998

646 1,145 6,389 8,641 22,001

607 1,182 7,277 10,338 25,393

271

244

92

512 4,341

359 2,119

311 564

4,826

3,932

1580

97

510

 253

42 6,194

1,140 1,083

1,184

9,154

12,797

8,152

3,335

583

. 526

10,918

14,475

תשלא
תקוליג
תשל"ד

תשל"הסךהכל
הלימוד שנו!

א'

539 1,130. 5,099

61 32 " 1,590

. 7 20 588

9,180 =18,544

994 4,430

 2,255

164 164

ידוע לא

גברים

בשים

1824

2529

ומעלה 30

ידוע לא

מין

גיל

1 In 1974;75 ind. 1,451 pupils in grades XIIIX1V in vocational
schools, most in courses of practical engineers and technicians.
See introduction. 2 Incl. laboratorians, physiotherapists,
occupational therapists, Roentgen technicians, and dentists'
assistants. 3 Incl. music, plastical arts, theatre and cine
matographic arts. * Incl. guides, travel agents, social and
community workers, youth institutions etc. 3 Incl. 250
pupils aged 17, o! whom 179 in pedagogical courses.

נבהי י''גי'ד בכיתות תלמידים 1,451 בתשליה גולל 1

ראה וטכנאות, להנדסאות במגמות רונם מקצועיים, ספר
פיסיותרפיה, מעבדה, עוגדי גולל: 2 במבוא. הסבר
שיניים. ברפואת סייעות רנטגן, טכגאי בעימוק, ריפוי
הבימה אמנות פלסטיות, אומנויות מוסיקה, גולל: 3
נסיעות, וסוכני דרך מורי בולל: 4 והקולנוע.
בולל 5 וכוי. גוער מדריכי וציבורית, סוציאלית עבודה
מורים. להכשרת במגמות 179 מהם ,17 נגלל תלמידים 250
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המוסדות תכונות לפי ולגננותנ למורים מדרש בתי תלמידי  כ"ב/28. לוח
והתלמידים

Table xxii/28.  Pupils of teacher training colleges *, by characteristics of
institutions and pupils

השיל
1969/70

השלב
1971/721974/75

//if

הכל סך  עברי 4,9945,387Jחינוך 10,338207HEBREWEDUCATION TOTAL

Supervisionפיקוח
2,9923,3296,775226Stateממלכתי

1,2241,4382,63021SStatereligiousמנ!לכחידתי

778620933120Independentעצמאי

הלימוד Yearשנת of study

2,3132,5684,826209Iא

'2,1512,2313,932183ב n .

5305881,580298nג

הלימוד Courseמסלול

7317281,467201Kindergartenגננות teachers

הרך לגיל 1975311,141579מורים Grade III teachers

גו לכיתות 1,8621,3982,818151Teachersמורים for lower grades

הביניים לחטיבת 7501,1392,046273Intermediateמורים school teachers

מקצועיים 1,4541,5912,701186Vocationalמורים teachers

הגברים 13.911.711.5XPercentאחוז males

הוזציוני 19.519.720.2XMedianהגיל age

אסיהאפריקה2 ממוצא 32.234.638.6XPercentאווח origin AsiaAfrica^

בגרות תעודת בעלי אחוז
ממשלתית גמר תעודת או

48.149.250.7XPercent holders of matriculation
certiifcatesorgovernment diplomas

ערבי 370389719194ARABחינוך EDUCATION

1 Discrepancies between the number of pupils in this table and
in table XXII/9 and XU/12 derive from differing sources  see
introduction. . 2 Incl. Israel boar whose father was born in
these continents. 3 Incl. pupils in classes for nurses (140)
and assistant kindergarten teachers (25) not classified by course.

ולוח וה לות בין התלמידים במספר ההבדלים 1

הנתוניק במקורות מהבבדליס נובעים וכ*ב/12 כנ/9
נולדו שאבותיהם הארץ ילידי כולל 2 נלבוא. חוה
למטפלות בכיתות תלמידים בולל נ אלו. ביבשות
המסלול. לפי פורטו קלא (25) לגננות ולעחרות (140)
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Academic institutions אקדמיים מוסדות

ומוסד תואר לפי / אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/29. לוח
Table xxii/29.  Students in academic institutions1, by degree and institution

תשט
1948/49

חשך
1959/60

תשל
1969/70

תשליג
1972/73

תשלה*
1974/75♦

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Students in special courses

Total הכל סך
53,100 48,942 36,239 29,275 21,635

37,350 34,638 28,053 38,348 31,549
1902,9259,85410,40711,750
3..3. .5,1568,94910,250
869271,3462,6732,650

8191,0241,000

1,850 1,658 865

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

Hebrew University4

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Students in special courses 800 698 372

* העברית האוניברסיטה

15,500 15,819 12,960 26,752 2957

387136,2779,21310,2279,400
2154423,2963,0842,950
3. .3. .2,1193,0153,400
864757421,3891,400

514490500

הכל סך
ראשון הואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

Technion  Israel instiute of technologyS sלישראל טכנולוגי מבון  הטכניון

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree

Studen ts in special courses

8,550 8,345 6,100 22,411

55

2678

6761,9714,0665,5355,850
1904501,2411,4011,450
23601,6452,4102,300

80334398400

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
לימוד בתוכניות תלמידים

מיוחדות

Tel Aviv University אביב תל אוניברסיטת

הכל 2616סך 8,25012,26412,900TOTAL

ראשון 3616תואר 6,8368,7198,700First degree
ראשונה שנה 288מזה: 2,2192,9323,200Thereof: first year

שני .3תואר .9512,5573,200Second degree
שלישי תואר 438400Third degree

תעודה
171335350Diploma

לימוד בתוכניות 292215250Studentsתלמידים in special courses
מיוחדות
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(המשך) ומוסד תואר לפי י/ אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/29. לוח
Table xxii/29.  Students in academic institutions1, by degree and institution (cont.)

וושלהיתשליגתשלתשךהשיט
1948/491959/601969/70*1972/731974/75

בראילן BarHanאוניברסיטת University

הכל 2423סך 4,3565,7717,000TOTAL

ראשון 423גתואר 3,9254,5125,600First degree
ראשונה שנה 176מזה: 1,2351,3731,650Thereof: ifrst year

שני 3תואר __272445500Second degree
שלישי תואר 2097100Third degree

תעודה 
566450Diploma

לימוד בתוכניות תלמידים 83713750Students in special
coursesמיוחדות

חיפה Haifaאוניברסיטת University

הכל סך 2,8393,4054,850TOTAL

ראשון תואר 2,7292,9394,400First degree
ראשונה שנה מזה: י1,183 7051,300Thereof: ifrst year

שני תואר 278400Second degree
תעודה 

6516650Diploma

לימוד בתוכניות תלמידים 4522Students in special
coursesמיוחדות

Ben Guiron University of the Negev5 בנגג5 גוריון בן אוניברסיטת

TOTAL

First degree
Theieof: ifrst degree

Second degree
Diploma

Students in special
courses

3,750 2,762 1,315  
1,2847,7073,400
6809121,200

18250
132950

18850

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

תטודה
לימוד בתוכניות תלמידים

מיוחדות

Weizmann Institute of Science

TOTAL

Second degree
Third degree

550

200
350

576

225
351

למדע ויצמן \ysa

419  

169
250

הכל סך
שני תואר

שלישי ו1ואר

1 Inci. foreign students; see introduction. * Students in
special courses are included among other students. 3 Stu
dents ofr second degree are included among ifrst degree students.
* Including Tel Aviv Branch from 1960 till 1970; 5 Msc.
Eng. degree students in the Ben Guiron University were
included in the Technion. * Not including about 50
students studying for teaching diploma only (estimation).
ל Numbers of pupils whose questionnaires were returned.

תלמידים 2 מנוא. ראה מתול; תלמידים כולל 1

התלמידים. יתר בין כלוליט מיוחדות לימור בתוכניות
לקראתתואר התלמידים בין כלולים שני לתואר התלמידים 3

תשל. עד מתשך אביב בתל השלוחה גולל 4 ראשון,
גוריון בן באוניברסיטת בהנדסה מגיסטר לתואר הלומדים 5

תלמידים ג50 כולל לא 6 הטכניון. תלמידי בין נמנו
(אומדן). הוראה תעודת לקראת רק הלומדים נוספים

נתקבלו. ששאלוניהמ התלמידים למס8ר מתייחס 7
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לימוד ותחום תואר לפי נ, אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/30. לוח
Table xxii/30.  Students in academic institutions 1. by degree and field of study

תשלג
גידול מדד
בסיס:

תשלגתשלתשכ'ה
תשל=100
1972/73

1964/651969/701972/73
Index of
increase
Base:

1969/70=100

Absolute numbers מוחלטים מספרים
הכל 17,17833,38344,362XTOTALסך

Percentאחוזים ages
הכל סך

תואר
ראשון תואר

100.0

82.8

100.0

79.6

100.O

73.3

132.9

122.5

TOTAL
Degree
First degree

ראשונה שנה :23.637.030.0106.4Thereofמזה: first year
שני 10.514.318.9175.1Secondתואר 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
2.21.52.1180.6Agricultureחקלאות
18.716.219.1156.9Engineeringהנדסה

לימוד ונתוגניות מחול תלמידים כולל לא Jמיוחדות.1 Not including foreign students and students in special courses.

לידה ויבשת מין לפי ,22029 בגילים * אקדמיים במוסדות למידה  כ''ב/31. לוח
(יהודים)

Table xxii/3 1 . Enrolment in academic institutions1 among the 20 29 age group2,
by sex and continent of birth ( Jews )

תשלג
1972/73

תשל
1969/70

תשכה
1964/65

היהודית באוכלוסייה 2029 בני 10,000 כל על הלומדים שיעור
Rateof students per 10.000 aged 2029 in the Jewish population

TOTAL
Sex

Men
Women

Age
2024
2529

Continent of birth
Israel bcrn  total

Father born in Israel
Father born in AsiaAfrica
Father born in EuropeAmerica

Born in AsiaAfrica
Born inEuropeAmerica

708

787
625

862
514

984
875
276

1.380
203
932

635

702
565

814
352

989
746
246

1,262
161
976

379

542
282

564
254

813
524
158

1,074
79
535

הכל סך
מין

גברים
נשים

גיל
2024
2529

הלידר יבשת
הכל סך  ישראל ילידי

ישראל יליד האב
אסיהאפריקה יליד האב

אירופהאמריקה יליד האב
אסיהאפריקה ילידי

אמריקה אירופה ילידי
J See note ' to Table XXII/30. 2 Most of the
students belong to this agegroup (76>£ in 1972/73).

הסטודנטים רוב 2 כב/30. ללוח 1 הערה ראה 1

בתשלג). 7ey.) זו גיל לקבוצת שייכים
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אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי י, אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/32. לוח
לימוד ותחום תואר עלייה, ותקופת לידה יבשת

Table xxii/32.  Students in academic institutions J, by sex, age, population
group, continent of birth, period of immigration, degree and field of study

1972/73 תשל'ג;

אשוןתואר
First degree

תוארתואר
הגל תעודהשלישישביסך
Totalהכל סך

Total

שנה מזה:
ראשוגה
Thereof:

Second
degree

Third
degree

Diploma

ifrst year

הכל 44,36232,5429,7358,3662,478976TOTALסך
J>JO207Men,25,74618,0505,3225,5791ננרים
18,61614,4924,4132,787568769Womenנשים

Ageגיל
19 82,4372,4231,439104Upד 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 43,37231,6759,4138,2582,474965Jewsיהודיםסך  total
ותקופת לידה Continentינשת of birth and

8periodלייה o f immigration
הבל2 סך  ישראל 26,25119,9646,2694,4391.328520Israelילידי born  total2

יקרא'! יליל: 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 total2סך

1968 מ עלו :643541141791310Thereofמזה: immigrated since 1968
 אמריקה אירופה 11,9057,6431,8563,036925301Bornילידי in EuropeAmeirca 

2 הבל total2סך

1968 מ עלו :2.0591.49344140312934Thereofמזה: immigrated since 1968
ידועה לא לידה 1,0778923761063940Continentיבשת of birth not known

990867322108411NonJewsלאיהודים

לימוד Fieldתחום o f studies
והרוח היהדות 13,95510,6633,1851,957S103825Judaismמדעי and humanities

החברה 10,6828,1222,6952,198211151Socialמדעי sciences
2,1271,94142113848Lawמשפטים

1,7461,2163205228Medicineרפואה
ומתמטיקה הטבע 6,4683,6541,3361,4611,353Sciencesמדעי and mathematics

9217721855693Agricultureחקלאות
8.4626,1731,5932,034255הנדסה


Engineering

/. See note 1 Table XXII30. ג Including students whose
father's continent of 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 גולל 2 בב/30. ללוח 1 הערה ראה 1
מזה: 3 ידועה. לא עלייתם שנת או אביהם לידת שיבשת
806 עור הוראה. תעודת לקראת לומדים תלמידים 767
האחרים. ללימודים בנוסף הוראה תעודת לקראת לומדים
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ומוסד תואר ל3י / אקדמיים במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/3$. לוח
Table xxii/33.  Recipients of degrees in academic institutions \ by degree and

institution

Degree תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

י;ש*ל
1969/70

"ה תשב
1964/65

תש"ך
1959/60

תש''ט
1948/49 תואר

כולל סך
ראשון תואר

1931,2372,4915,556§8,3178,930GRAND TOTAL
1357791,7584,0646,1746,678First degree

שני 483376428071,2591,259Secondתואר degree
שלישי 108191238277332Thirdתואר degree

607661Diploma§457תעודה

2 העברית Hebrewהאוניברסיטה University*

הכל סך
ראשון תואר

587071,6622,6223,2873,356TOTAL
3151,1131,8492,2912,323First degree

שני 48323477411596571Secondתואר degree
שלישי 106972135126148Thirdתואר degree

227274314Diplomaתעודה

לישראל טכנולוגי מכון  Technionהטכניון  Israel Institute of Technology

הכל סך
ראשון תואר

1354645651,0321,2601,440TOTAL
1354044327919451,038First degree

שני 48115177208290Secondתואר degree
שלישי 1218547777Thirdתואר degree

תעודה
103035Diploma

אבי1 תל Telאוניברסיטת Aviv University

הכל סך
ראשון תואר

181261,2031,7492,055TOTAL
121059351,2471,583First degree

שגי 621141317252Secondתואר degree
שלישי 42955Thirdתואר degree

123156165Diplomaתעודה

בר BarHanאילןאוניברסיטת University

הכל סך
ראשון תואר

48126423§855746TOTAL
.48108309701622First degree

שני .תואר .18477874Second degree

שלישי 67Thirdתואר degree
תעודה


67§7043Diploma

חיפה Haifaאוניברסיטת University

הכל סך
ראשון תואר

187777764TOTAL
157708685First degree

שני 28Second_תואר degree

תעודה


306771Diploma

בן Benבנגב3גוריוןאוניברסיטת Gurion University of the NegeW

הכל סך
ראשון תואר

23297469TOTAL
_23282427First degree

שני 59Secondתואר degree

תעודה
1033Diploma

3 למדע ויצמן Weizmanמכון Institute of Science'

הכל סך
שני הואר

127691100TOTAL
_11315355Second degree

שלישי תואר 1453945Third 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 תארים מקבלי בולל 2 מבוא. ראה 1

עד תארים מקבלי 3 מתשב'ג. החל אביב בתל
העברית. באוניברסיטה נכללו (1963/64) תשכד
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לימוד ותחום תואר ל0י אקדמיים, במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/34. לוח
Table xxii/34.  Recipients of degrees in academic institutions, by degree ond

field of study
c

לימוד ותחוס 1תשלדתשלו1שכההואר sDegree and ifeldof study
1964/651969/701973/74s§o 

77
מוחלטים מספריס

Absolute numbers
הכל g930,2,491סך 5,566XTOTAL

Percentagesאחוזים
הכל 100.0100.0סך 100.0160.4TOTAL

Degreeתואר ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
96.3{

3.7

74.8 73.0
14.1 14.5
3.7 4.3

164.3
156.0
139.5

First degree
Second degree
Third degree

7.4תעודה 8.2144.6Diploma לימוד Fieldתחום of study
והרוח היהדות 22.132.4מדעי 32.4160.5Judaism and humanities

החברה 15.724.5מדעי 17.6223.4Social sciences
8.04.7משפטים 6.5115.4Law
4.63.7רפואה 3.2182.7Medicine

ומתמטיקה הטבע 25.715.2מדעי 21.9111.7Sciences and mathematics
4.13.1חקלאות 2.7184.1Agriculture
19.816.4הנדסה 15.7167.8Engineering

מוסד ל3י ,* אקדמיים במוסדות אקדמי סגל  כ"ב/5ג. לוח
Table xxii/35.  Academic staff in academic institutions x,by institution

תשל"ד
1973/74

תשל"ג
1972/73

תש''ל
1969/70

תשכ"ה
1964/65

חש"ך
1959/60

תשט
1948/49

Academic sta£f
Thereof: professors and lecturers

Hebrew University2
1,857 1,817 1,546
1,273 1,040 1,086

2 העברית האוניברסיטה

Academic staff
Technion  Israel Institute of Technology

1,317 1,445 1,115
Thereof: professors and lecturers

Academic staff
Thereof: professors and lecturers

Academic staff
Thereof: professors and lecturers

Academic staff
Thereof: professors and lecturers

682 730 570

Tel Aviv University
2,403 2,042 1,728
1,118 957 655

BarIlan University

1,189
437

637
374

915
241

208
98

אקדמי סגל
ומרצים פרופסורים מזה

20

886 835
417 382

Haifa University
778 552
328 132

732
349

336
98

Academic staff
Ben Gurion Univeristy of the Negev

862 795 375
Thereof: professors and lecturers

Senior academic staff

393 312 219   
Weizman Instituteof Science למדע וייצמן מבון
178 195 145 94  

לישראל טכנולוגי מבון  הטכניון
428 85 אקדמי סגל

ומרצים פרופסורים מזה:

אקדמי סגל
ומרצים פרופסורים מזה:

אקדמי סגל
ומרצים פרופסורים מזה:

אקדמי סגל
ומרצים פרופסורים מזה:

אקדמי סגל
ומרצים פרופסורים מזה:

הבכיר אקדמי סגל

194

אביב תל אוניברסיטת
394 98 
143 50 
בראילן אוניברסיטת

222 90 
140 26 

היסה אוניברסיטת
92 
19 

בנגב גוריון בן אוניברסיטת

1 See introduction. 2 See note 4 to Table }001/29. כיב/29. ללוח * הערה ראה מבוא. ראה
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Adult education מבוגרים חינוך
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים כ"ב/36. לוח

והתרבות החינוך משרד מטעם
Table xxii/36.  Public Hebrew courses for adults, sponsored by the Ministry

of Education and Culture
שנה כל נואר

January each year

הנל :0TotalThereofך

ענידהאולפני
UlpanimWorkאולפנים Ulpanim

לומדיםכיווות
ClassesStudents

לומדיםכיתותלומדיטגיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,43732907

19552,09431,8082868813199

1960
1965

806
990

13,135
16,249

66
190

1,138
3,977

32
931,689

196979614,2451373,159114

197080014,4841793,5191272,068

19731,28920,7353925,6871612,916

19741,33919,2354197,0301602.920

19751,18717,1293275,0291302,100

מקצועית והשתלמות * להכשרה בקורסים לומדים  כ"ב/37. לוח
העבודה משרד מטעם למבוגרים

Table xx///J7.  Students in vocational training courses 2 and supplementary
training for adults, sponsored by the Ministry of Labour

1974

:rim
הכשרה6ךהנל195019551960196519701973

TotalThereof:
training

הכל 7,91713,77511,40310,24014,86420,09225,09116,830TOTALמך
Type of course הקורס סוג

מקצועית 7,2734,5475,2635,60010,02414,84816,83016,830Elementaryהכשרה vocational
training

מקצועית 6449,2286,1404,6404,8405,2448,261Supplementaryהשתלמות vocatio
nal training

Vocation מקצוס
בניין
מתכת
עץ

9קידות
טכנאות, הנדסאות,

5,429
965
87

536

1,097
2,012
329

3,736
1,791

833
5,236
362
298
16S

1,400
4,000
360
280

2,090

650
4,185
169
72

5,549

461
1,765
102

7,790

455
2,497
114

28,917

2,344
86

2 8,917

Building
Metal work
Wood work
Clerical work
Practical engineering.
technical work and in.

structionהדרכה

מלונאות 1.2401,0221,0402,9294,9243,6912,421Domesticכלכלתבית, economy, hotel
keeping ,sewing etc.

וכד' תפירה
9003,5703,4871,0701,310נהיגה

1,472 ך
3,578 J

3,325

6,0923,062

.Dirving

Miscellaneous

students of practical engineering and technical work and 2,200
graduate students. See explanation in introduction.

,1974 בשנת כולל 2 בעבודה. אימון בולל לא 1
פרויקטנ ו2,200 וסכנאות הנדסאות תלמידי 6,174

במבוא. הסבר ראה טים,
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Trained for teaching and teaching staff הוראה ועבורי להוראה הכשרה בעלי
Census of population and housing 1972 1972 והדיור האוכלוסין מפקד

שייכות לטי ,* ולגננות למורים מדרש בבית שלמדו ומעלה 14 בני  כ"ב/38. לוח
לידה ויבשת גיל מין, יד, משלח עבודה, לכוח

Table xxii/38.  Aged 14 and over who studied at teacher training colleges 1, by
labour force participation, occupation, sex, age and continent of birth

1972
Percentagesאחוזי0

לכוחשייגינ :

>jהעבודה |
In labour force0 Q■ם C

."■ u

הכל2 סך

pi
n ^
r!=n ■3

II
a o^ JO

ff 1

ES.f
n,0 .c

TotaUc Sx? 5e\ a.tf .2F 1 "
Ff|3£ sT§.S
51" o

tif*
a 
P s
* o

a\l
Jewsיהודים

הכל 100.0סך 100.044.618.335.669.3TOTAL

100.0גברים 14.239.333.025.652.8Males
100.0נשים 85.815.515.937.372.5Females

Ageגיל

24 100.0עד 29.237.213.447.771.2Up to 24

2529100.0 20.957.316.224.976.42529
3039100.0 23.052.817.229.074.3. 3039
4049100.0 11.547.525.425.463.64049
50+100.0 15.427.127.244.749.050+

לידה בשח Continentי of b i r th

הכל סך  ישראל 100.0ילידי 49.346.715.736.173.0Israel born  total
ישראל יליד: 100.0האב 6.645.017.336.771.0Father born in Israel

100.0אסיהאפריקה 7.838.211.848.574.1AsiaAfrica
100.0אירופהאמריקה 33.949.216.532.773.1EuropeAmerica

הבל סך  חו"ל 100.0ילידי 49.142.621.035.165.7Born abroad  total

100.0אסיהאפריקה 16.148.218.032.171.0AsiaAfrica
100.0אירופהאמריקה 33.039.922.436.662.9EuropeAmerica

NonJewsלאיהודים

הכל 100.0סך 100.054.611.633.882.5TOTAL

100.0גברים 50.353.26.130.789.7Males
100.0נשים 49.756.16.937.089.0Females

Ageגיל

24 100.0עד 52.340.98.350.883.1Up to 24
2529100.0 17.585.49.7(4.9)89.82529
30+100.0 30.259.918.6(21.5)76.3+30

Last school attended. 2 Incl. occupation not known.
About90% in kindergartens primary and intermediate schools.
About half of them in clerical work.

לא יד משלה כולל 2 בו. שלמדו האחרון הספר בית 1

יסודיים ספר בבתי ילדים, בגני כ<905 3 ידוע.
פקידות. במקצועות כמחציתם * ביניים. ובחטיבת
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(יהודים) שונות תכונות לפי והוראה1, חינוד עוגדי  כ"ב/39. לוח
Table xxii/39.  Workers in education and teaching 1, by various characteristics

1972

Percentagesאחוזים

הכל סך
Total

הנשים אחוז
Percent women

ילידי אחוז
לארץ חוץ

Percent born
abroad

מוצא אחוז
2 אסיהאפריקה

Percent
originating
from

AsiaAfrica 2

אחוז
שנות 13 בעלי
ומטלה לימוד

Percent 13 years
of schooling
and over

בעלי אחוז
אקדמי תואר
Percent

academicians

 ובהוראה בחינוך עובדים
הכל סך

100.065.053.519.979.227.7Work in education and teaching 
total

גבוהה להשכלה 11.136.455.56.997.986.6Inבמוסדות higher education institutions

ועל עלתיכונים במוסדות
3 יסודיים

22.951.757.814.390.352.0In postprimary and postsecon
dary institutions^

הביניים, חטיבת במוסדות
ובגני היסודי בחינוך
הכל3 סך  הילדים

58.678.252.223.475.810.0In intermediate schools primary
education and kinder gartens 
total

:Thereofמזה:

היסודי 34.282.651.825.983.27.5inבחינוך primary education

Kindergarten(1.3)8.498.347.625.565.6גננות teachers

חברתיים נוער מדריכי
גדנ"ע ומדריכי

7.444.447.329.143.15.7Social youth instructors and gadna
instructors

1 In educational services and other branches. 2 Incl. Israel born whose
father was born in AsiaAfrica. J Incl. teachers, vocational instructors,
headmasters and suprevisors in these institutions.

שאביהם ישראל ילידי כולל 2 אחרים ובענפים חינוך שירותי בענף 1

מנהלים מקצועיים, מדריכים מורים, בולל 3 אסיהאפריקה יליד
אלו. במוסדות ומפקחים

(0

uם
כ
ס



Survey of higher education 1974 1974 אקדמית, או עלתיכונית השכלה בעלי סקר
קבלת ושנת מקום מדעי, תחום רמה, לפי אקדמיים, תארים בעלי  כ"ב/40. לוח

האחרון התואר
Table xxii/40.  University graduates, by level, field, place and year of graduation

percentages for the last degree j,;mN

University graduates אקדמיים תארים בעלי
1974

רמהרמהרמה
הבל1961 שלישיתשניהראשונהסך

TotalFirstSecondThird
degreedegreedegree

הכלי '100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

התואר של המדעי Fieldהתחום of last degree2
האחרון2

הכלליים הרוח f7.48.35.58.2Generalמדעי humanities
ולימודים ספרויות ,9.711.86.06.6Languagesשפות, literature and regional

12.3רגיונליים Jstudies
להוראה והכשרה 2.52.82.11.7Education[חינוך and teacher training

ואמנות אמנויות ,1.71.91.30.9Craftsאומנות, arts and applied arts
שימושית

החברה 15.719.98.111.4Socialמדעי sciences
הניהול ומדעי 4.55.53.21.0Businessעסקים arid administration

16.99.010.57.03.9Lawמשפטים

10.40.331.02.1Medicineרפואה
רפואיים עזר 2.52.82.10.8Paramedicalמקצועות professions

ומדעי סטטיסטיקה ,f3.73.73.17.3Mathematicsמתימטיקה, statistics and computer
sciencesהמחשב

פיסיקליים 6.95.18.222.5Physicsך8מדעיים
ביולוגיים L4.73.06.218.1Biologyמדעים

2.22.01.81.94.6Agricultureחקלאות
ואדריכלות 26.618.722.113.310.7Engineeringהנדסה and architecture

התואר קבלת Placeמקום of last graduation
האחרון
29.356.469.433.243.0Israelישראל

הכל סך  לארץ 70.743.330.366.656.2Abroadחוץ  total
אפריקה 4.62.93.42.21.1AsiaAfricaאסיה

הכל סך  59.230.819.853.519.4Europeאירופה  total
ברה''מ :4.75.51.813.12.1Thereofמזה: U.S.S.R.
10.52.91.75.61.0Polandפולין
8.77.24.213.80.5Rumaniaרומניה

אוסטריה ,12.94.02.64.92.2Germanyגרמניה, Austria
המאוחדת 3.22.42.51.77.3Unitedהממלכה Kingdom

5.42.92.93.11.9Franceצרפת
 ואוקיאניה אוסטרליה ,6.99.77.210.935.8Americaאמריקה, Australia and Oceania 

הבל totalסך
וקנדה ארה"ב :5.77.35.27.534.7Thereofמזה: U.S.A. and Canada

האחרון התואר Yearשנתקבלה of last graduation
1939 47.815.413.520.64.4Upעד to 1939

194719409.25.34.77.02.219401947
1954194816.89.15.615.77.819481954
1960195526.29.67.812.514.019551960
196419618.98.09.417.519611964
1968196513.914.611.222.819651968
1972196924.930.015.522.519691972
1974197312.315.17.58.119731974

. See note t to Table XXU/41. 2 In 1961 ,geography was
included in natural sciences and in 1974 in social sciences;
statistics were included in social sciences in 1961 and in mathe
matics and computer sciences in 1974.

נכללה גיאוגרפיה 2 ב"ב/41. בלוח 2 הערה ראה 1

סטטיסטיקה החברה; במדעי וב1974 הטבע במדעי ב1961
מתימטיקה עם יחד וב1974 החברה במדע ב961נ נכללה

המחשב. ומדע
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לפי חלקית), או (מלאה, אקדמית או עלתיכונית השכלה בעלי  כ"ב/41. לוח
י עלייה ותקופת לידה יבשת גיל, מין,

אקדמיים תארים בעלי
1 9 7 4

1974

0ךהכל
Total1961הגל ראשונהסך רמה

TotalFirst level

מוחלטים מספרים
הכל 226,24536,01297,01360,887סך

. אחוזים2
הכל סך . . .100.0100.0100.0100.0

47.875.464.360.6גברים
52.224.635.739.4נשים

גיל
24 עד .7.31.32.1

292521.820.527.4
393026.928.629.9
494017.118.815.5

595012.012.49.2
64606.16.56.1
65+8.611.89.8

חציוני 37.346.238.935.6גיל

עלייה! ותקופת לידה יבשת

JJ533.440.3.36.5ישראל

הכל 10.66.17.28,8אסיהאפריקהסך
1960 עד 8.26.15.16.1עלו
ואילך 2.42.12.7מ1961

הכל אירופהאמריקהסך 50.180.456.146.2ילידי

הכל סך. 1960 עד 35.980.436.432.2עלו
1947 16.142.316.314.1עד

19541948 .14.422.313.713.5
196019555.415.86.44.7

ואילך מ1961 14.319.714.0עלו
196419614.65.74.6
196819653.34.23.7
197219696.29.65.5

ידועה לא הלידה ת שיבש חו"ל 2.83.34.7ילידי

נבללו לא (ב1961 ישראל ילידי בין רובם נמנו הלידה יבשת לפי במיון אשר לאיהודים כ6,000 ב1974 כולל 1

ארעיים. הנתונים המספרים; עיגול בגלל הכל לסך מסתכמים אינם הנתונים 2 זה). במיון
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Table xxii/41.  Persons with higher education (full or incomplete), by sex, age,
continent of birth and period of immigration 1

University graduate

1974
Other educaiiuu 17/■* rnriK n73ifn

שנייה רמה
Second
level

רמה
שלישית

Third level

השכלה בעלי
אקדמית
חלקית

Incomplete
higher

education

תעודה בעלי
עלתיכונית
Holders of

post
secondary
diplomas

השכלה בעלי
עלתיכונית
חלקית

Incomplete
post

secondary
education

e numbersAbsolut

31,5754,43333,49978,83716,891TOTAL

ges 2PercentE

100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

65.486.251.328.441.9Males
34.613.848.771.658.1Females

Age
0.32.813.121.9Up to 24
10.92.517.723.928.12529
26.031.022.328.021.83039

22.137.117.616.011.74049
16.820.318.69.39.05059
7.53.910.74.43.06064
16.35.210.35.14.465+

45.844.444.134.630.0Median age

Continent o F birth aa d
period o f immigration

20.732.525.944.344.3Israel
4.35.69.614.316.8AsiaAfrica  total

3.34.06.411.513.1Immigrated up to 1960

1.11.63.52.63.3Since 1961

74.461.163.541.138.6EuropeAmerica  total
42.645.747.031.730.2Immigrated up to 1960  total

19.423.624.013.411.5Up to 1947

13.715.917.614.013.619481954

9.56.25.44.35.119551960
31.415.416.48.28.0Immigrated since 1961  total

8.31.35.33.23.319611964

5.43.94.41.92.019651968

17.59.46.62.82.519691972

1.10.81.00.91.5Born abroad  continent not known

1 In 1974, about 6,000 nonJews are included, most counted among Israel born (they were not included in 1961).
2 Date do not sum up to total, because of rounding ifgures ; data are provisional.
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בריאות "ג. כ פרק

של חלקו נמדד מבצע סקטור לפי במיון
ולשי לסחורות הישירה בהוצאה סקטור כל
התחש ללא ייצור לגורמי ולתשלומים רזתים
הוצאות כל לדוגמא: המממן. בסקטור בות
קופתחולים (כגון: רווח למטרת שלא המוסדות
נרשמו ושירותים, סחורות קניית על הכללית)
גורמים של ולא עצמם המוסדות של כהוצאה

אותה. מימנו אשר במשק אחרים
הסקטור לפי גם מוינה הלאומית ההוצאה
כל כסך כאן מוגדר סקטור של המימון המממן.
וכן ושירותים סחורות על הסקטור של ההוצאה
לסקטו נטו אחרות והעברות מענקים תמיכות,
וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים רים

הלוואות). קבלת וכן
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
בדו"חות המקביל הרישום הממשלה. בדו"חות
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
התקופה מבחינת בעיקר הממשלה בדו"חות

אליה. מתייחסת שההעברה

את כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
ובתק הרגיל בתקציב הבריאות משרד הוצאות
על הלאומיים המוסדות והוצאות הפיתוח ציב

בריאות.

המקומיות הרשויות של לבריאות ההוצאה
רגיל והבלתי הרגיל בתקציב הוצאות כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות וכן לבריאות המחלקה של
המח תקציב מתוך ספר, בבתי שיניים ורפואת
ההוצאה את כוללת היא אין לחינוך; לקה

הרשויות. של תברואה לשירותי

רווח למטרת שלא המוסדות של ההוצאה
בריאות מוסדות של פעולותיהם את כוללת
(הממשלה, הציבורי הסקטור בבעלות שאינם
אולם הלאומיים) והמוסדות המקומיות הרשויות
הבריאות מוסדות עסקי. בסיס על פועלים אינם
קופות את היתר בין כוללים רווח למטרות שלא
אדום", דוד ''מגן "הדסה"' השונות, החולים
"שערי החולים בית בסרטן", למלחמה "הליגה
החולים בית חולים", "ביקור החולים בית צדק",

ועוד. המםיון של

את כוללת "אחר" הסקטור של ההוצאה
ומעב רפואה מכוני פרטיים, לרופאים ההוצאה
רפואיים מכשירים קניית וכן פרטיות דות

הבית. משקי ידי ,על ותרופות

לגריאות לאומית הוצאה

והסברים הגדרות

: כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה

ומשכורות שכר שוטפים: לשירותים הוצאה (1
וקניות שכרדירה נלווים), תשלומים (כולל

מכירות). (בניכוי נטו שוטפות
קבועים. בנכסים להשקעה הוצאות (2

מקיפה לבריאות השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרכו אשר הבריאות שירותי כל של ערכם את
הנדונות. בשנים האוכלוסייה ע"י שוטף באופן
אשר שירותים על ההוצאה את הן כוללת היא
מגופים הבית משקי ידי על במישרין נקנו
מוס ידי על להם שסופקו אלה על והן עסקיים
רווח למטרת שלא ומוסדות ציבוריים דות
אלה שיתתים ערך חינם. או מוזלים במחירים
שוק. מחיר להם באין הייצור הוצאות לפי נמדד
אינה לבריאות השוטפת הלאומית ההוצאה
הצמדה. והפרשי ריבית על ההוצאות את כוללת
ההוצאות, סיווג בהצגת נמ,נעת, כך ידי על
לבין הנמדד השירותים ערך בין תלות יצירת
מענקים, (כמו: שניתנו לשירותים המימון אופי
לא וציוד בנינים על פחת וכוי). מסים מלוות,

באומדן. נכלל

הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למט המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

בריאות. רות

לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג

לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג א.
מממן וסקטור מבצע סקטור

לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה
הבאים: הסקטורים

וה לאומי לביטוח המוסד (כולל הממשלה .1

הלאומיים); מוסדות

מקו מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות .2
; אזוריות) ומועצות מיות

רווח; למטרת שלא המוסדות .3

בית). ומשקי עסקיים (גורמים אחר .4

637 בריאות health



אשפוז

והסכריט הגדרות
כוללות החולים בבתי כלליות "מחלקות
נשים ילדים' כירורגית' פנימית' מחלקה
"הנסך. חולים בית כאן נכלל כן כמו וכו'.

1950 בתקופה חולים בתי במספר העלייה
מוסדות הכללת ע"י בעיקר נגרמה 1960 עד
מוסדות אלה היו הסטטיסטיקה. במסגרת נוספים
מרכזי נפש' לזזולי מעונות ממושכות, למהלות
קודם גם קיימים היו אשר למפגרים, שיקום
ביתחולים. של מעמד קבלו זז בתקופה אך לכן'
המוסדות את הנתונים כוללים ב1967, החל

ירושלים. במזרח

הנוסחה לפי הושב המיטות תפוסת אחוז
הבאה:

100 x בפועל אשפוז ימי
המיטות מספר לפי בכוח אשפוז ימי

בתקן המאושרות
נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
ע"י שאושרו לאלה נוספות במיטות משימוש

הבריאות. משרד
שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
ימים כולל השנה, במשך החולים בתי את

הדיווח. לשגת שקדמה בתקופה
המיטות שבהם ימים מספר אשפוז: ימי
ימי כולל הנדונה' השנה במשך תפוסות היו
החולים. בתי את עזבו שטרם הולים של שהייה

לפי 1קבע כ"ג/4) (לוח חולים ביית 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

לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג ב.
השירות סוג

הרשויות הממשלה' של הבריאות שירותי
והשי רווח למטרות שלא המוסדות המקומיות,
בהתאם מוינו עסקי בסיס על הניתנים רותים
את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות
לקניית בית משקי של ההוצאות כל השירות.
ידי על המיוצרים ותרופות רפואיים מכשירים
נפרד. כולל בסעיף סווגו השונים התעשייה ענפי
הכלכלה, ענפי של האחיד לסיווג בהתאם
מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות הסעיף כולל
ולילד, לאם התחנות שירותי את השאר בין
מלחמה החינוך' 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
מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים בסעיף

פרטיים. רפואה ומעבדות רפואה

1970/71 במחירי ההוצאה
ההוצאה של אומדנים מובאים כ"ג/2 בלוח
במחי העיקריים, ומרכיביה לבריאות הלאומית
החי ו1972/73. 1971/72 בשנים קבועים' רים
סוג ולכל סקטור לכל בנפרד נערכו שובים
ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה' הוצאה
בשכר הכמותיים השינויים רווח. למטרת שלא
ההו העובדים. במספר לשינויים בהתאם נאמדו
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על צאות
הסעיפים של המחירים במדדי כלל בדרך נוכו

לצרכן. המחירים במדד המתאימים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הציוד. ומחירי הבנייה מדדי בעזרת חושב

מקורות
דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
למטרות שלא המוסדות של כספיים דו"חות .2

אליהם. המופנים שאלונים וכן רווח

המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .3

בנייה. של וגמר התחלות על אומדנים .4

המשפחה. הוצאות סקרי .5
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נגד;שי וחיסון ושעלת) צפדת קרמת, נגד סון
3 כלל בדרך סיבין: שיטת לפי ילדים תוק
רא חיים בשנת מוחלש חי וירוס של האכלות
בראשית רביעית האכלה ע"י דחף וחיסון שונה
ראשו חיים שנת בסוף או השנייה' החיים שנת
1966 בשנת הוחל כשגרה רביעית כהאכלה נה.

ו1965. 1964 לילידי
שנת בסוף כלל בדרך ניתן חצבת נגד חיסון
השניה. החיים שנת בראשית או הראשונה החיים

הילד לחיי הראשונה בשנה הדיווח כיסוי
עליהם שדווח המקרים מספר של כמנה מוגדר
לשנת הקודמת בשנה הלידות ומספר מהתחנות

דיווח.

מספר את מייחסים הילד לחיי השנייה בשנה
שנ שארעו הלידות למספר שבדיווח המקרים

הדיווח. לפני תיים

איננו החיסונים על הדיווח החיסון. כיסוי
זבילד באם לטיפול התחנות שרק מפני מלא
במקומות החיסונים על מלא. י באופן מדווחות

בלבד. חלקי דיווח קיים אחרים

חינוך במוסדות רפואית עבודה
 23 בשנתון פורסמו זה מסקר נתונים

■ . .615614 עמ' ,1972

רפואי סגל
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

שיעורים:

שיעורים מופלעים שבהם הלוחות בכל
שלא בכוח עולים ב1974 האוכלוסייה כוללת
השיעורים קודמות, בשנים באוכלוסייה נכללו

שונו. לא הקודמות לשנים

פסי לטיפול הבאים חולים הם יוס חולי
למשך בשבוע ימים למספר לפחות כיאטרי

היום. כל למשך או ביום שעות מספר

ממוסד העברות כוללות .אינן לאשפוז קבלות
למשנהו. אחד

מספר הוא טיפוליות אפיזודות הכל סך
יום טיפול או אשפוז במתקני הנמצאים החולים
וקבלות חדשות קבלות בתוספת השגה .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 חולים מבתי ושחרורים קבלות
הכללים, החולים שבבתי נפש לחולי וממתלקות
הודעות היחידה מקבלת גן כמו יום. חולי כולל
או שמתקבל חולה כל על אינדיבידואליות
בין משמשות אלו הודעות מהמוסד. משתחרר

הדיווחים. ולהשלמת לביקורת היתר

בריאות ביטוח
ומוע החולים קופות ע"י נאספים הנתונים
בקופת לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה ברים
והביקורים המבוטחים מספרי עממיו!, חולים

בלבד. אומדנים הינם

חיסונים

לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
מהתחנות הדיווחים סמך על הבריאות שבמשרד
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול
האוכלוסייה, לכל מתייחסים הנתונים הנפתיות.

ובתים. ירושלים מזרח כולל לא
שגרתי: באורח נהוגים חיסונים סוגי שלושה
חי (כולל משולש חיסון אבעבועות, נגד חיסון

פרסומים

טבעית. תנועה  ג' ל0רק מבוא ראה

639 בריאות



National expenditure on health לבריאות לאומית ntonn

מבצע סקטור ול3י סוג לפי לגריאות לאומית הוצאה  כ"ג/1* לוח
Table xxiii/1 . National expenditure on health, by type and by operating sector

At current pirces, IL. million ליי מיליוני שוטפים, במחירים

הוצאה 711971/72;01970וג

1972/73

הבל סך
Total

ממשלה
Govern
ment

r.J
11
II

11
as .S

n/
§1

אתר
Other

Type of expenditure

לאומית הוצאה
הכל לבריאותסך

1,035.41,237.71,644.9389.029.6963.6262.7NATIONAL EXPENDITURE
ONHEALTH  TOTAL

 שוטפת הוצאה
הכל סך

920.8J.J09.3J, 439.8314.815.5851.3258.2Current expenditure  total

בסקטור למינהל הוצאות
הציבורי

13.515.918.517.11.4Administrative expenditure in
the public sector

ורפואה ציבוריות מרפאות
מונעת

369.1444.2600.839.013.1548.7Public clinics and preventive
medicine

חולים 361.7453.85S3.O258.7293.231.1Hospitalsבתי

שיניים רפואת 62.469.285.41.09.475.0Dentalמרפאות clinics

פרטיים 65.671.986.886.8Pirvateרופאים doctors

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי "י ע שנקנו

48.554.365.365.3Medicines and medical instru
znents bought by households

בנכסים השקעה
הגל סף קבועים

114.6128.4205.174.214.111234.5Fixedcapital formation  total

חולים 96.9107.5175.970.110.294.41.2Hospitalsבתי

17.720.929.24.13.917.93.3Clinicsמרפאות
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IL. millions

סוג לפי לבריאות לאומית הוצאה  כ"ג/2. לוח
Table xxiii/2.  National ependiture on health by type

לי מיליוני

השקעה
וציוד במבנים
Fixed capital
formation

Thereof מזה:

מרפאות
הולים קופות

Sick fund clinics
חולים בתי
Hospitals

הוצאה
שוטפת לאומית
Current national

expenditure

הכל סך

Total

A t current prices שוטפים במחירים
1963/64391.8358.9135.9119.132.91963/64
1964/65465.0420.5160.8138.044.51964/65
1965/66600.6548.8213.6188.851.81965/66

י 1966/67683.4602.7234.4202.680.71966/67
1967/68703.2633.1242.8208.870.11967/68
1968/69772.8694.0271.0227.778.81968/69
1969/70870.4765.9293.4256.5104.51969/70
1970/711,035.4920.8361.7313.3114.61970/71
1971/721,237.71,109.3453.8382.4128.41971/72
1972/731,644.91,439.8580.5527.5205.11972/73

1970/71 Atבמחירי 1970/71 prices
1971/721,121.91 ,005.9399.8358.9116.01971/72
1972/731,286.41,122.1467.8393.2164.31972/73

סקטור לפי ומימונה, לבריאות הלאומית ההוצאה  כ"ג/3. לוח
Table xxiii/3.  National expenditure on health and its ifnancing, by sector

At current pirces, il. million ל*י מיליוני שוטפים' במחירים

7 £
ss a

Sir

הכל סך
"5u
eft

i
0
E

Totalpsi
rz.£

o"""

ט
2£

FINANCING  TOTAL 795.9

Total expenditure on consumption 895.3
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors  99.4

1971/72
27.5 414.3

27.6 314.8

0.1 99.5

1,237.7

1,237.7

0.0

הכל מימוןסך
והשקעה לצריכה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש:

1972/73
644.91592.020.41,032.5FINANCING,מימץסךהכל  TOTAL

והשקעה לצריכה כוללת 644.91389.029.61,226.3Total,הוצאה expenditure on consumption
and capital formation

אחרים לסקטורים נטו העברות :0.0203.09.2193.8Differenceהפרש: net transfers to other sectors

' Including the participation of the National Insurance Institute in
the cost of hospitalization of maternity cases and treatment of work
injuries. 2 !□eluding transfers from abroad.

בהוצאות לאומי לביטוח המוסד השתתפות כולל t
עבודה. נפגעי וריפוי יולדות של האשפוז

לארץ. נןתוץ העברות כולל 2
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Hospitalization אשפוז
ובעלות סוג לפי חולים, בת*  כ"ג/4. לוח

Table xxiii/4.  Hospitals, by type and ownership
שנה Endסוף of year

ובעלות 1974Type"1973§194819501960196519701972סוג and ownership

הכל 6683133135160157157126TOTALסך
Type of

מוסד institutionסוג
כללי 3650424250484848Generalטיפול care

Tuberculosis.9931שחפת

נסש מחלות
/21556130}"מפגרים

41
31

41
31

40Mental diseases
Mentally retarded

ממושכות 23302735343435Chronicמחלות diseases
343333Rehabilitationשיקום

Ownershipגעלות
720273333333335Governmentממשלה

ממשלתית .222עירונית 2Municipal government
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת
2
10

4
12

4
16

4
1416

1

14
1

14
1

14
Local authorities
General Workers' Sick
Fund

341I1111Hadassahהדסה

1055555Malben.מלבן
56889101010Missionsמיסיונים

אחרים צינוריים חוליט 87101124232323Otherבתי nonprofit
hospitals

פרטיים חולים 3130575969686867Privateבתי hospitals

^ייח5רי *יח1יית רי^ל1 5*א 1' Excluding institutions for mentally retarded.

מיטה סוג לפי חולים, לבתי קבלות  כ"ג/5. לוח
Table xxiii/5.  Admissions to hospitals, by type of bed

Type of bed 1*1974 §1973 1972 1970 1969 1968 1965 1961 מיטה סוג

TOTAL

TOTAL
General  total
Internal medicine^
Neurology
Paediatrics^
General surgery
Otrhopedics
Urology
Surgery, other*
Gynaecology
Obstetircs
Ophthalmology
Ear, nose Sl throat
Others

Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation

Thousands
445.5 440.1 448.3 402.9

Rates per 1,000 population
139.0 135.4 142.5 136.2

132.9
27.9
1.0

16.5
18.0
5.4
2.9
3.0

16.3
29.1
4.5
4.6
3.9
0.1
4.1

1.5
0.5

I

128.8
25.1
0.9
16.0
15.4
5.3
2.5
4.1
14.7
28.5
3.9
3.6
5.3
0.8
4.3
0.1
1.6
0.4

אלפים
387.9 371.6 319.5 268.8

תושבים ל1,000 שיעורים
134.7 132.2 124.7 122.6

הכל סך

135.9
28.0
0.9
18.7
18.0
5.3
2.9
3.0
16.6
28.5
4.2
3.8
5.9
0.1
4.3
0.2
1.7
0.3

129.2
25.9
0.9
18.1

17.1
5.2
2.5
3.0
15.3
28.5
3.7
3.6
5.4
0.4
4.1
0.2
.1.6
1.7 )

127.2
26.4
0.8
17.6
17.2
5.3
2.5
2.9
15.1
27.7
3.6
3.4
4.7
0.4
4.0
0.1

3.0

125.2
25.1
0.9
17.7
17.9
5.0
2.1
2.6
15.3
26.6
3.4
3.2
5.4
0.3
4.0
0.1

2.6

117.2
22.1
0.7
17.6
15.9
4.2
2.0
2.1
15.1
26.2
2.8
2.6
5.9
0.7
3.9
0.2

2.7

114.9
21.4
0.7
16.6
16.5
5.0
1.5
2.1
15.1
24.7
2.4
3.6
5.3
0.6
3.6
0.2

3.3{

הכל סך
הכל כלליותסך

2 פנימית
עצבים
3 ילדים

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגיה

* אחרת כירורגיה
נשים

יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
5 אחרות

שחפת
נפש מחלות

מפגרים
ממושבות מתלות

שיקום
' Excluding institutions for mentally retarded. ג 11101.

internal, geriatrics and lung diseases, and also intensive
careunitcardiac and respiratory. ■> Incl. prematures.
* Incl. neurosurgery, chest surgery, plastic surgery, bloodvessels
and oral surgery. 5 Incl. nephrology, dermatology and
venereal , Hansen's disease, oncology and multipurpose.

פנימית, כולל 2 למפגרים. מוסדות כולל לא 1

לב נמרץ לטיפול המחלקה כן כמו וריאות, גריאטרית
כולל * פנים. כולל 3 נשימה. נמרץ ולטיפול
דם, כלי פלסטית, כירורגיה חזה, ניתוחי נוירוכירורגיה,
הנסן, מחלת ומין, עור נפרולוגיה, כולל: 5 ולסת. פה

מוגדרות. ובלתי אונקולוגיה
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מיטה וסוג בעלות לפי חולים, בבתי מיטות  כ"ג/6. לוח
Table xxiii/6.  Beds in hospitals, by ownership and type of bed

End of year שנה סוף

Type of bed and ownership 1*1974 §1973 1972 1970 1965 1960 1950 1948 ובעלות מיטה סוג

TOTAL

Ownership
Government

Municipal government

Local authoirties

General Workers' Sick Fund

Hadassah

Malben

Missions

Other nonproift
hospitals

Private hospitals

Type of bed
General

Tuberculosis

Mental diseases

Mentally retarded

Chronic diseases

Rehabilitation

Absolute numbers
23,077 26,080 25,473 23,727 18,382

8,307 9,537 9,203 8,865 7,608

1,348 ' 1,333 1,428 1,198 
285 285 285 195 1,261

4,332 4,032 3,903 3,744 3.121

624 616 605 590 491

1,219 1,183 1,183 1,234 399

566 676 656 606 444

1,471 1,897 1,756 1,689 889

מוחלטים מספרים
15,613 7,627 4,626

5,785 2,996

793

2,636

477

1,425

434

669

583

997

541

404

657

689

451

649

431

268

771

4,925 6,521 6,454 5.606 4,169 3,394 1,449 1,367

11,223 10,708 10,413 9,705 7,958

118 73 122 273 430

8,075 7,991 7,998 7,152

3,652 3,428 3,087

3,073 3,186 3,144 3,015 1,509

588 470 368 465 577

Rates per 1,000 population

6,688 4,713

595 842

2,681

623

7,908 6,262 1,917 1,197

1.7651 f
(■ 155 125*

303J L

תושבים ל1,000 שיעורים

הכל סך

בעלות
ממקלה

ממשלתית עירונית

מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

הדסה

מלבן

מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אתרים

פרטיים חולים בתי

מיטה סוג

כלליות

שח0ת

נפש מחלות

מ1גרים

ממושבות מחלות
קיקום

הכל 5.55S.S77.267.077.907.967.906.80TOTALסך

3.213.443.113.063.243.263.243.31Generalכלליות
0.750.620.280.170.090.040.020.03Tuberculosisשחפת

נפש מחלות
1.44 i1.402.913.04

2.382.502.412.38Mental diseases

I1.031.071.10Mentallyמפגרים retarded

ממושכות מחלות
0.15./► 0.H

0.820.581.000.980.960.91Chronic diseases

שיקום
10.220.160.110.140.17Rehabilitation

למפגרים. מוסדות בולל לא 1
1 Fvrl tncritnttnn^ for mentalv retarded.
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מיטה סוג לפי חוליס, גבתי המיטות ותפיסת ממוצעת שהייה  כ"ג/7. לוח
Table xxiii*/7.  Average duration of stay and bed occupancy in hospitals,

by type of bed

מיטה 1974Type*19731§1961196519701972סוג of bed

(אלפים) שהייה Daysימי of stay (thousands)
בחי את ש!5זבו מאושפזים hospitalsofהתוהיםשל patients discharged from

הכל 4,3475,1326,7036,9577,1256,733TOTALסך

(ימים ממוצעת Averageשהייה duration of stay (days)
כלליות 8.38.98.98.28.08.0Generalמחלקות care  total

הגל סך
2 11.511.911.311.110.910.3Internalפנימית medicine2
15.915.415.214.213.114.3Neurologyעצבים
3 11.910.69.69.28.48.7Paediatircsילדים 3

כללית 10.510.19.89.29.49.4Generalכירורגית surgery
13.014.214.2.13.112.815.3Orthopedicsאורתופדיה
15.016.615.113.713.713.5Urologyאורולוגיה

אחרת* 14.014.112.412.612.312.8Surgeryכירורגיה other*
4.64.44.03.73.73.5Gynaecologyנשים

5.44.84.44.44.24.5Obstetricsיולדות
נ110.2.(13.912,81עיניים 0.0J0.4Ophthalmology

וגרון אוזן ,6.68.77.07.16.85.5Earאף, nose and throat
5 8.58.87.48.69.19.3Othersאוזרות

132.079.058.0101.691.381.1Tuberculosisשחפת
נפש 171.1152.7154.8150.9153.2151.7Mentalמחלות diseases

435.31.223.3838.01,219.21,202.1Mentallyמפגרים retarded
ממושכות 89.266.3242.6221.4210.1248.4Chronicמחלות diseases

109.079.393.1115.1115.6130.5Fehabilitationשיקום

TOTALS

Hospitalization days (thousands)
incl. patients not discharged

7,905 8,777 8,851

(אלפים) האשפוז ימי
עזבו שטרם חולים כולל

8,306 6,3*9 לל5.6 הכל סך
(אחוזים) Occupancyתפוסה (percentages)

הכל 98.597.496.996.093.694.8TOTALסך

כלליות 96.294.892.492.687.289.5Generalמחלקות care  total
הבל סך
105.299.997.393.790.787.3Internalפנימית3 medicines
113.3104.3107.695.489.692.3Neurologyעגגיט
*88.393.687.594.484.689.9Paediatricsילדים*

כללית !97.891.789.691.685.5S7.8Generaכירורגיה surgery
95.094.899.297.297.392.1Orthopaedicsאורתופדיה
99.195.894.693.682.988.3Urologyאורולוגיה

5 אחרת 89.497.598.694.093.285.4Surgeryכירורגיה other'
107.4102.989.095.589.0110.4Gynaecologyנשים

86.093.395.490.591.291.8Obstetricsיולדות
100.387.882.688.979.582.6Ophthalmologyעיניים

וגרון אוזן ,86.2100.091.690.483.384.8Earאף, nose and throat
6 *77.779.680.082.684.786.3Otherאחרות

86.979.170.169.171.757.2Tuberculosisשחפת
נפש 110.1104.1104.598.097.961.3Mentalמחלות diseases

91.598.396.496.895.0Mentallyנלפגרים retarded
ממושכות 86.291.397.5101.8101.899.3Chronicמחלות diseases

88.888.290.997.390.787.9Rehabilitationקיקוט

Excl. institutions for mentally retarded.
2 See introduction.
J" See notes 25 in Table XXIII/5.

למפגרים מוסדות כולל לא 1
מבוא. ראה 2

כ"ג/5. בלוח 5 עד 2 הערות ראה 6נ
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יום וחולי מאושפזים  נפש חולי  כ"ג/8. לוח
Table xxiii/8.  Psychiatric inpatients and day patients

♦1974 §1973 1972 1970 1969 1966 1958

Beds (at beginning of year)

PATIENT CARE
EPISODES  TOTAL

A t beginning of year

Inpatients

Daypatients

During the year

Admissions for inpatient
care  total 1

First admissions
Readmissions

Inpatients admitted
Thereof:
Readmitted

Discharged (alive)
Deaths while in hospital

Absolute numbers

7,858 7,998 7,382

21,804 21,233 20,401

8,412 8,172 8,048

790 434 343

12,602 12,627 12,010

4,670 4,681 4,416
7,932 7,946 7,594

11,280 11,294 10,590

6,610 6,659 6,174

12,258 12,084 11,454
285 297 333

מוחלטיםמספרים

השנה) (בתחילת 4,3435,8916,7546,943מיטווו

 טיפוליות אפיזודות
הכל סך

8,80714,73717,31318,108

ו

השנה בתחילת
4,1886,0476,9707,237מאושפזים

יום חולי
285294

השנה נמשך
 לאשפוז קבלות

הכל1 סך
4,6198,69010,05810,577

ראשונות קנלות
חוזרות קבלות

2,309
2,310

3,724
4,966

לאשפוז שנתקבלו חולים
מזה:

חוזר לאשפוז נתקבלו

4,187

1,878

7,761

4,037

10,074
262

9,504 8,265 5,400
325 225 111

נפטרים) כולל (לא שוחררו
חולים בבית נפטרו

ל1,000 1,000תושביםשיעורים populationRates per

השנה) (בתחילת 2.202.272.382.362.372.502.38Bedsמיטות (at beginning of year)

 טיפוליות אפיזודות
הכל סך

4.405.616.016.126.486.536.51PATIENT CARE
EPISODES  TOTAL

השנה Atנתחילת begi nning of year

2.122.332.452.482.602.552.54Inpatientsמאושפזים

וחולי מאושפזים
הכל סך יום

2.122.332.552.582.712.692.78Inpatients and day patients 
total

השנה Duringבמשך the year

לאשפוז קבלות
ראשונות קבלית
חוזרות קבלות

2.31
1.15
1.15

3.31
1.42
1.89

3.493.573.82
1.40
2.41

3.88
1.44
2.44

3.77
1.40
2.37

Admissions for inpatient care
First admissions
Readmissions

שנתקבלו 2.092.953.373.473.37Inpatientsחולים admitted

מזה:
חוזר לאשפוז 0.941.541.962.051.97נתקבלו

Thereof:
Readmitted patients

נפטרים) כולל (לא 2.693.153.303.403.643.723.66Inpatientsשוחררו discharged (alive)

l Excludes transfers from one establishment to another.
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והסטירות הלידות מכלל גאחוז חוליס, גבת* ופטירות לידות  ג"ג/9. לוח

Table xxiii/9.  Births and deaths in hospitals, as percentage of total births
and deaths

חי לידות
Live bitrhs

מת לידות
Stillbitrhs

Deathsפטירות

הגילים כל
All ages01 +

1950

יהודיס

94.892.159.787.3

Jews

51.31950

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

196899.999.9S6.393.064.41968

196999.999.968.292.666.61969

1970100.099.968.791.867.11970

1971100.099.870.191.968.61971

1972100.0100.070.891.669.41972

1973100.0100.071.392.669.91973

*1974100.0100.071.992.470.51974*

NonJews 1 לאיהודים*
196054.594.734.046.128.51960

4.91965ג196580.6100.041.854.0

196684.199.541.562.531.6(966

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

י197496.6100.047.967.339.31974*

1 As of 1973, including East Jerusalem. ירושליט. מץרח כולל 1973 משנת 1
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Health insurance בריאות ביטוח

חולים בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  כ"ג/10. לוח
Table xxiii/10.  Insured population and visits in sick funds

2 למבוטח ניקורים
Visits per insured person2

החולה בבית
Homevisits

או במרפאה
הרופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הכל סך
Total

Visits ביקורים

החולה בבית
Home visits

או narnsa
הרופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הכל סך
Total

אוכלוסייה
ג מבוטחת
Insured

population1

Thousands אלפים

General Workers' Sick Fund
AU visits

1.0 8.0 9.0
0.6 8.2 8.8
0.5 8.4 8.9
0.4 8.8 9.2
0.3 8.7 9.0
0.3 8.9 9.2
0.3 9.0 9.3
0.4 9.1 9.5
0.3 9.1 9.4

Thereof: new cases

0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2

3.8
3.9
3.9
3.9
4.0
4.2
4.3
4.4
4.3

National Sick Fund.,
AU visits

1.5 12.5
2.7 11.8
2.4 10.8
2.3 10.2
2.3 10.0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3

Thereof: new cases

10.0
10.1
10.1
10.1
10.3

4.3
4.3
4.2
4.2
4.2
4.4
4.5
4.7
4.5

14.0
14.5
13.2
12.5
12.3
12.2
12.3
12.3
12.3
12.5

414
628
646
755
682
702
652
861
654

203
376
426
516
477
516
484
672
492

107
353
387
489
510
525
560
594
628
662

3,224
8,237
11,998
16,021
17,130
18,390
19,050
19,579
19,830

1,535
3,964
5,601
7,223
7,910
8,669
9,094
9,398
9,340

919
1,568
1,726
2,189
2,302
2,371
2,525
2,680
2,834
3,002

כללית חולים קופח
הביקורים כל

3,638 475
8,865 1,050
12,644 1,440
16,776
17,812
19,092
19,702
20,440
20,484

1,738
4,340
6,027
7,739
8,387
9,185
9,578
10,070
9.832

1,874
1,990
2,087
2,128
2,186
2,260

חדשים מקריס מזה:

לאומית חולים קופח
הביקורים בל

1,026
1,921
2,113
2,678
2,812
2,896
3,085
3,274
3,462
3,665

73
133
161
214
229
237
250
265
280
293

חדשים מקריס מזה:

1949
1955
1960
1965
1968
1970
1971
1972
1973

1949
1955
1960
1965
1968
1970
1971
1972
1973

1950
1955
1960
1965
1968
1970
1971
1972
1973
1974

1950321287344.43.90.5
19557575322255.74.01.7
19608395912485.23.71.5
19651,0747603145.03.51.5
19681,1328063264.93.51.4
19701,1658303354.93.51.4
19711,3118914205.23.51.7
1972
1973
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(המשך) חולים בקו3ות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  5"ג/10. לוח
Table xxiii/10.  Insured population and visits in sick funds (cont.)

2 למבוטח ביקורים
Visits per insured person*

ההולה בביוו
Home visits

או במרפאה
רופא אצל
In climes or
at physicians'

surgery

הכל סך
Total

Visits ביקורים

החולה בבית
Home visits

או במרפאה
רופא אצל
In clinics or
at physician's

surgery

הכל סך
Total

אוכלוסייה
מבוטחת1
Insured

population 1

Thousands אלפים

Asaf Sick Fund

חולי Fundעממיתנםקופת Amamiנ t S 1c k

הביקורים Allבל Visits

195122200167339.17.61.5
19553535331142)0.18.91.2
1960383913573410.39.40.9
1965404193873210.69.80.8
1968515224913110.29.60.6
1970849018564512.311.70.6
1971929929425011.310.70.6

19721041,0921,0207210.59.80.7
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

תולים FundMaccabמכביקופת i Sick

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
19702081,980.11,830.6149.59.58.80.7
19712282,101.91,937.4J64.59.28.50.7
19722492,246.62,163.583.19.08.70.3
19732632,289.02,208.980.18.78.40.3

*19742742,270.32,186.983.48.48.10.3

אסף חולי0 קופת
196322201.0181.619.49.28.30.9
196628265.4241.224.29.38.50.8
197037296.8269.727.18.17.40.7
1971383)0.3282.627.78.27.50.7
197255331.9301.230.76.05.50.5
197355320.5290.430.18.17.30.8

*197456336.9305.231.76.05.40.6

l At end of the year. 2 In average populations.
נ In 1974 the Amamit Sick Fund and the Central Sick Fund
merged to form the Meuhedet Sick Fund.

הממוצעת. באוכלוסייה 2 השנה. נסוף 1

וקו5ת עממית הולים קופת התאתדו ב1974 3

האוהדת. חוליפ לקופת מרכית חולים

health 648



Preventive medicine מונעת רפואה

והשנייה הראשונה חייהם בשנית ילדים חיסון  כ"ג/11. לוח
Table xxiii/1 1 . Immunization of children in the ifrst and second year of life

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז
Percent immunized per 100 reported

חצבת נגד
Against
measles

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

האכלה
רביעית

4th feeding

שלוש
האבלות

3 feedings

משולש
Tirplex Vaccine

דחף זריקת
Booster
dose 3 injections

נגד
אבעבועות
Against
smallpox

ב.ק.ג.
שחפת נגד
B.C.G.
against

tuberculosis

הדיווח כי0וי
(אחוזים)
Coverage

of
reporting

)percentages)

הדיווח שנת
Year of
reporting

החי הראשונהבשנת 1ים of lifefirs t yesDuring
19658368789087 29



19668870769189 26


19678772718988 27

19688973789190 2753

19698874769191 2556

19708676749191 2258

19718777549090 2031

1972847589191 179

1973867539191 169

*1974867439090 1211

השנייה החיים meaבשנת year otseco nLiurin g

1965 749485


1966 768487562


1967 807386466

1968 791358966953

1969 831148956627

1970 811148846624

1971 811448656822

1972 783148647151

1973 787548747573

*1974 797548357675
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Medical personnel רפואי סגל

1 עיקריים רפואיים רשיונות בעלי  כ"ג/12. לוח

Tablexxiii/12.  Licensed personnel in principal medical professions 1

End of year שנה סוף

Profession .1974 1973 1972 1971 1970 1965 1960 1955 1952 מקצוע

Absolute numbers מוחלטים מספרים

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists' assistants

Qualiifed midwives

Dental anaesthetists

10,06 6 9,143 8,453 7,725 7,281 6,075 5,225 3,969 3,717

1,994 1,789 1,676 1,535 1,444 1,178 1,123 937 908

694 698 700 699 699 599 552 403

2,173 2,032 1,953 1,774 1,705 1,479 1,175 879

1,005 871 809 727 639 510 184 86

714 663 603 553 514 423 292 233

23 2221 14 13 

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים עוזרים

מוסמכות מיילדות

שיניים רופאי
מרדימים

Number of residents per licensed professional במקצוע למורשה תושבים מספר

438451412428412401379362337Physiciansרופאים

שיניים רופאי
שיניים ומרפאי

1,8051,3351,2841,4621,4001,3851,3471,3301,261Dental surgeons and
dental practitioners

ועוזרים רוקחים
לרוקחים

1,8541,5821,3061,2801,2371,159§1,1391,066Pharmacists and
pharmacists'
assistants

. Including holders of temporary licenses. זמניים. רשיונות בעלי כולל 1
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וסעד רווחה שירותי כייר, פרק

 המזונות חוק בר/3). (לוו! מדינות. רמי
מיני קיום אמצעי מבטיה תשלום הבטחת
החייב אס למזונות. דין בפסק שזכתה למי מליים
האשה את החוק משחרר חובו, את ממלא אינו
לביטוח המוסד >על ומטיל לפועל, הוצאה מהליכי
הסכום מלוא את החייב מן לגבות לאומי
החוק תחולת הדין. לפסק בהתאם ממנו המגיע

מ1.10.1972.

: כולל ילדים בגט 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 כ.
גיל עד הראשונים ילדיהם שלושת עבור רים
באמצעות ב1.8.1965 החל קצבל. 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 וצאי י 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

הבאות! לוסייה
במימון  סעד נתמכות למשפחות 

הממשלה;
אחרי שעלו חדשים עולים למשפחות 
היהודית. הסוכנות במימון  1.9.1967

מקנה עבודה נפגעי ביטוח עבודה. נפגעי
הבאות: לגמלאות זכות בעבודה שנפגע למבוטח
ות נכות גמלאות ריפוי, הוצאות פגיעה, דמי
למבוטחים בנוסף ומקצועי. רפואי שיקום לויים,

לאומי גיטוח

וד*גףיט 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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ואשר (תגמולים) מילואים שירות חוק ולפי
שנגבו. הביטוח מדמי ממומנים

וכ"ד/14 כד/12 בלוחות הענפים מיווג
הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג זהר, אינו

בלשכה. הנהוג

הוצאות םה"ב
הכנסות סה"כ

חוק לפי הוצאות
חוק לפי גבייה

החישוב שיטות

= הכולל המקים שיעור

= הגבייתיים הנזקים שיעור

המקובלת בדרך חושבו שאבדו עבודה ימי
תמי ונכות מוות מקרה כלומר: הארצות, ברוב
ימי 6,000 של כאובדן נחשב 100.^ של דית
חושב חלקי עבודה כושר איבוד ואילו עבודה'

הנכות. לאחוז יחסי באופן

1,000 x הנפגעים מספר
מועסקים מספר

שאבדו העבודה ימי מספר
מועסקים מספר

= תכי9ות שיעורי

= החומרה שיעורי

שאבדו העבויר. ,מ, מספר העבודה ימי ממוצע
הנפג^ מספר = 7יה1לנ;^ב!ד

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 ותכנון למחקר האגף של ובהוצאתו

סעד

והסברימ הגדרות
בסכום כספית תמיכה למחייה; כלכלית עזרה
נתמכת. יחידה של מחייתה את לספק כדי שנקבע
שניתנה כספית תמיכה רק כולל 1962/63 עד

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

שכירים מבוטחים על חל אבטלה ביטוח
אבטלה הענקת ניתנת מסוימים בתנאים בלבד.
הכנסה השלמת ניתנת כן כמו לקטינים. גם
בתנאי העומדים מקצועית בהכשרה למשתתפים

הזכאות.
לקרן שנה מדי מועבר הגבייה מן מסוים אחוז
הכשרה בתחום פעולות למימון אבטלה למניעת
תע,סו ושיקום עובדים לניידות סיוע מקצועית,

לעובדים. קתי
בגבייה הוחל 1970/71 בשנת נכות: ענף ב.
גמלאות בתשלום הוחל 1974 ובאפריל זה לענף
ביום לנכים שהיו מי דהיינו "חדשים", לנכים
הגיעו לפני שלקה מי או אחריו או 1.4.1970
ובהגיעו שאחריו או האמור ביום 18 לגיל

נכה. היה 18 לגיל
(כולל במילואים למשרתים השוואה קרן ג.

התגוננות). היטל

תשלו נשפים; גבייתיים לא תשלומים ד.
תוספות וצרפת, בריטניה אמנות עפ"י מים
לידה ודמי התייקרות מענקי נמוד, שכר לבעלי

משוחררות. לחיילות
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים :מס3ר

וכולל: אומדן
וקואופרטיבים. קיבוצים חברי כולל שכירים

מושבים, חברי כולל עצמאיים
נתמ כולל עצמאיים ואינם שכירים שאינם

וכוי. סטודנטים כים,
המע של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים בידים
אותו החלק את השכירים של משכרם מנכים

חוק. לפי לנכות רשאים הם

וה מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה:
חוק ולפי הלאומי. הביטוח חוק לפי מבטחים

(תגמולים). מילואים שירות
חודשיים, תשלומים גבייתיות: גמלאות
הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו
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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. וצאי י ושל

העיקרי. צוין

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

מקורות

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
בלוחות הנתונים ירושלים. במזרח הסעד לשכות
הסי מתוך נתקבלו (כ"ד/16כ"ד/20) האתרים
הסעד. משרד של סעד תשלומי מרכז של כומים

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 לבלען עשתה

חומרית. עזרה למתן
ומסוגי למחייה 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

שעבורן הנפשות מספר המשפחה: גודל
למחייה. הכספית התמיכה מחושבת

שעבורן נפשות אחרים. ונספחים הורים
למשפחה שייכות שאינן התמיכה, מחושבת
משותף. בית במשק עמה גרות אך הגרעינית

סוציא עובדים ע"י נקבעת הנזקקות מהות
מסוגלת אינה כי שנמצא יחידה כל לגבי ליים
אחרים אין וכי למחייה מספקת להכנסה להגיע

פרסומים

מיוח באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים (340)
(1968/69) דות

 ג' חלק .(1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי

מיוחדים פרסומים

ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר (87)
(1956/57) הסעד

(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר (130)

(1963/64) נתמכות משפחות תקציבי על סקרים (199)
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National insurance לאומי ביטוח
מבוטחים סוג לפי וגבייה, מבוטחים  כ"ד/1. לוח

Table xxiv/1.  Insured persons and collection, by class of insured persons

Classof insured *I 974/75 §1973/74 1970/7! 1965/66 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons' (thousands) at beginningof the year
TOTAL

Employees
Selfemployed
Arenot employees or
selfemployed

Voluntarily insured

TOTALS

1,260
1,010
180
66

השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים!
1,225
990
167
64

1,060
840
160
55

870
700
133
30

הכל 535660סך
386479שכירים
120142עצמאים

שבירים 2030אינם
עצמאים ואינם
ברשות 99מבוטחים

ו

Collection (IL. million) the whole year
"2,627

Percentages

השנה כל ליי) (מיליוני גבייה
1,812 3 994 273 112 42 הכל* סך

הכל סך
שכירים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
86.383.687.790.493.292.4Embloyees

המעבידים של '62.160.767.770.872.673.9Employersחלקם share
השכירים של '24.222.920.019.620.618.5Employeesחלקם share
ריס שכי 13.716.412.39.66.87.6Areשאינם not employees

< Excl. oldage pensionners. 2 Incl. collection to equali
zation fund. נ Incl. defence levy as of April 1970.
4 Excl. parallel tax, which the Institute collected for the Sick
Fund.

לקרן גבייה בולל 2 זקנה. קצבות מקבלי כולל אינו 1

.1970 מאפריל החל  התגוננות הטל כולל 3 השוואה.
החולים. קופות עבור גבה שהמוסד מקביל מס כולל אינו 4

ייעוד לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות כ"ד/2. לוח
Table xxiv/2.  Beneift claims approved by the national insurance

institute, by type of beneficiary

הגמלה I*1955/561960/611965/661970/711973/74סוג 974/75Type of beneift

הכל 83,800143,334195,186253,680294,960299,125TOTALסך
ושאירים 18,13924,72747,74356,73759,151Oldage_זקנה and survivors

חוק לפי זקנה 10,2339,24218,72020,70124,665Oldageקצבאות pensions by
the [aw

שלא זקנה 5,0377,2224,441Oldage_קצבאות pensions not
חוק byלפי the law

שאירים ,2,2913,3375,2857,2908,679Survivorsגמלאות benefits
קבורה 5,61512,14818,70121,52421,366Funeralדמי grants
51,99163,13278,025102,668123,309127,308Maternityאימהות

לידה 43,34249,92860,76777,76692,70393,501Birthsמענקי grants
לידה 8,64913,20417,25824,90230,60633,807Maternityדמי beneifts

7,47314,10214,074128,5721קצבאותבגיןילדים 22,773Large family allow

עבודה 31,80954,32477,99488,90985,94989,410Workנפגעי casualties
פגיעה Injuryדמי beneifts
2 *30,52948,08266,57873,48869,57274,070Employeesשכירים
3,6027,1449,9249,02210,406Selfemployedעצמאים

נכות Disabilityגמלאות beneifts
1,2152,3173,7214,6876,4344,194Employeesשבירים
257407653768537Selfemployedעצמאים

תלויים 6566144157153203Dependentגמלאות beneifts
ועצמאים) employees)(שבירים £ self

employed)
266338286393483Rehabilitation3שיקוםנ

. Includes beneift claims also for third child. 2 Since IV 1962,
incl. also accidents in establishments paying benefits for work
casualties (according to §38b' of the National Insurance Law).
3 Since September 1970, includes also rehabilitation of widows.

1962 באפריל החל 2 השלישי. לילד תביעות גם כולל 1
בעצמם משלמים אשר במפעלים שאירעו תאונות גם נכללות
לאומי). ביטוח לחוק 38בי פעיף (לפי בעבודה פגיעות עבור

אלמנות. שיקומ גם כולל 1970 מספטמבר 3
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לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכגסות,  כ"ד/3. לוח
מימון סוג לפי

Table xxiv/3.  Income, expenditure and balances of the national
insurance institute, by type of financing

.1974/75 §1973/74 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
JewishAgency to noncontri
butorypayments

To equalization fund
Thereof: collection by the
Army Reserve Service LawM

EXPENDITURE TOTAL
By the National Insurance law
Noncontributory allowances
and provisions

By the Army Reserve Service
Law

Current balance
Surplus of collection over be
neifts by the law

Surplusof institute's income
over benefits by the law

Cumulative surplusnational
insurance

Total damage rate
Contributory 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 Government and
Jewish Agency to noncontri
butory payments

Income to equalization fund
EXPENDITURE  TOTAL
By theNational Insurance Law
Noncontirbutory allowances
and provisions

By the Army Reserve Law

I L. thousand
7,722,299 4,919,553 1,415,599
,963,730 3,468,547 1,141,967
2,163,730 1,508.679 820,620

150,000 90,471 47,381 22,684

3,650,000 1,869,397 273,966

800,210 290,616 109,107

'958,359 '160,390
463,359 303,370

3,395,275 2,471,871
,952,740 1,280,045
800,210 290,616

ליי אלפי
404,462 141,936 45,340
375,790 132,924 38,707
260,337 103,733 37,383

8,980

92,769 20,211 1,324

;.?,.5.57  

164,525 15,121 9,012 6,633
173,725 12,396 7,954 5,078

739,568 222,409 76,905 14,781
487,739 194,794 68,084 9,781
109,107 13,551  

'642,325 1901,210 142,722 14,064 8,821 5,000

210,990 228,634

4,010,990 2,188,502

10,470,098 6,459,108

Rates
44,0 50.2
90.2 84.8

Percentages
100.0 100.0
77.2 70.5
28.0 30.7
1.9 1.8

47.3

10.4

38.0

5.9

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

שיעורים
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

14.66.43.711.623.612.4
100.0100.0100.0100.0100.0100.0
66.288.587.665.951.857.5

6.114.811.823 6

18.9 36.4 19.3 6.3 11.5 33.8

הכל הכנסותסך
הלאומי הביטוח לסנפי

הביטוח חוק לפי מגבייה
הלאומי

החוק לפי הממשלה השתתפות

הצמדה הפרשי ריבית,
ושונות

הממשלה הקצבות
היהודית והסוכנות

לתשלומים
לאגבייתיים
השוואה לקרן

שירות חוק לפי גבייה מזה:
2< מילואים

הכל סך  הוצאות
הלאומי הביטוח חוק לפי

ותוספות הקצבות
לאגבייתיות

מילואים שירות חוק לפי

השוטף העודף
גמלאות על גבייה 8ודף

החוק לפי
על המוסד הכנסות עודף

חוק לפי הגמלאות
ביטוח המצטבו העודף

לאומי

הכללי הנזקים שיעור
הגבייתיים הנזקים שיעור

הכל סך  הכנסות
הלאומי הביטוח לענפי

חוק לפי מגבייה
הממשלה השתתפות

החוק לפי
הצמדה הפרשי ריבית,

ושונות
הממשלה הקצבות

היהודית והסוכנות
לתשלומים

לאגבייתיים
השוואה לקרן הכנסות
הכל סך  הוצאות
הלאומי הביטוח חוק לפי

נבייתיות לא ותוספות קגנאות

מילואים שירות חוק לפי
' For 1973/74 and 1974/57, includes advance payments by the
Israel Defence Forces and balance paid by employers and National
Insurance Institute o/a Ministry of Defence. 2 From April
1970 ind. defence levy.

עי ששולמו מקדמות בולל ו1974/75, 1973/74 בשנים 1

והמוסד המעבידים באמצעות ששולמו תגניול והפרשי צהיל
באפריל החל 2 הביטחון משרד עח לאומי לביטוח

התגוננות היטל כולל 1970
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ועודף הוצאות הכנסות,  ושאירים זקגה  ג"4/1. לוח
Table xxiv/4.  Old age and survivors  income, expenditure and balance

IL. thousand ליי <saf
1955/561960/611965/661970/71§1973/74*1974/75

הכל סך  23,19588,361243,836652,9571,927,1923,536,205INCOMEהכנסות  TOTAL
לאומי לביטוח :23,19588,361232,250582,8061,730,1142,968,897Thereofמזה: to National Insurance

לגבייה :22,16467,162141,770334,372541,745815,897Thereofמזה: .o collection
הכל סך  32038,11393,836281,518767,6811.420,425EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

הלאומי הביטוח חוק לפי 32038,11382,250211,367570,603853,117Thereof:byמזה: the National Insurance law
שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גבייה 37,220Surplus()28,858()21,84429,04959,520123,005עודף collection overpension by
הלאומי הבטוח חוק theלפי law

הוצאות טל הכנסות 22,87550,248150,000371,4381,159,5112,115,780Surplusעודף income over expenditure
הנולל הנזקים 1.443.138.543.139.840.2Totalשיעור damage rate

הגבייתייפ הנזקי0 1.456.758.063.2105.3104.6Contributoryשעורי damage rate

הקצבה וסכום ושאירים זקגה גמלאות מקבלי  כ"ד/5. לוח
Table xxiv/5.  Receivers of old age and survivors pension and amounts of

allowance

1955/561960/611965/661970/711973/74.1974/75

גל (בתחילת 1 תקציבית)מקבלים 'Receiversשנה (at beginningof each budget year)
 ושאירים 62,241109,365176,696227,647250,694OLDוקנה AGE AND SURVIVORS

הכל TOTALסך
הכל 54,915זקנהסך 90,188140,077178,776196,101Oldage total

חוק 46,665לפי 75,38811 5,283148,110161,943By the law
חוק לפי 8,250שלא 14,80024,79430,66634,15SNot by the law

הכל 7,326שאיריססך 19,17736,61948,87154,593Survivors  total

 סוציאלית 63,40879,895109,689119,859SOCIALהטבה BENEFIT  TOTAL
הכל סך

בל שוטפים (מחירים הבסיסית הקצבה 2סכום Amountי) ofbasic allowance (at current pirces in IL.)2

To single
To single + 1 dependent
To single + 2 dependents
To single + 3 dependents
Single + social beneift

236.90
355.30
450.05
544.80
387.00

164.10
246.15
311,80
377.45
225.60

Rate of amount of basic allowance for single
At 1970/71 prices (IL.;
As percent of average wage

104.57
14.2

103.12
§13.5

82.55
123.75
156.80
187.05
118.55

82.55
11.7

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

ליחיי
תלויים 1 + ליחיד
תלויים 2 + ליחיד
תלויים 3 + ליחיד

סוציאלית הטבה + יחיד
ליחיד הבסיסית הקצבה שיעור

72.03
15.9

73.60
20.4

As percentofwelfare quota 3 76.4 96.0

Rate ofbasic allowance to single plus social beneift
91.7 85.0 115.0 

(לי) 1970/71 במחירי
עבודה משנר כאוזוז

ממוצע
3 הסעד ממכסת כאחוז

סוציאלית הטבה בתוספת ליחיד הבסיסית הקצבה שיעור
(לי) 1970/71 86.94במחירי  118.55Ml. 8170.83At 1970/71 prices (IL.)

עבודה משכר 14.0כאחוז  16.8§18.323.2As percent of average wage per
שכיר למשרת employeeממוצע post

3 הסעד ממגסת 116.0כאחוז  126.4131.9124.8As percent ofwelfare quota 3

' Only the entitled to allowance without dependents, for whom
supplements are paid, are counted. 2 Amount 0/" beneift
is for October of each year. נ Based on national insurance
allowance and welfare quota at current prices.

משלמים שבגינם התלויים ללא קצבה ברי רק נמנים 1

אוקטובר לחודש היא הקצבה גובה 2 לקצבה. תוספות
הלאומי הביטוח קצבת בסיס על מתושב 3 שגה. כל

שוטפיס. במחירים הסעד ומכסת
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ועודף הוצאות הכנסות,  אימהות  כ"ד/6. לוח
Table xxiv/6.  Maternity  income, expenditure and balance

לי ._IIאלפי thousand

1955/661960/611965/661970/71§1973/74.1974/75

הכל סך  7,11811,82423,42442,28041,85652,079INCOMEהכנסות TOTAL

לאומי לביטוח :7,11811,82423,36642,20236,97039,247Thereofמזה: to National Insurance
לגבייה :7,01211,20722,84044,40572,422142,247Thereofמזה: to collection

הכל סך  4,27810,38427,21051,116116,639170,082EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

היק לפי :4.27810,38427,15251,038111,753157,250Thereofמזה: by the law
שוטף Currentעודף balance

לפי גמלאות על גבייה 2,8341.1134,3126,63339,33115,003Collectionעודף surplus over beneifts
byחוק the law

הוצאות על הכנסות 2,8401,4403,7868,83674,783118,003Incomeעודף surplus over expenditure
הכולל הנזקים 60.187.9116.2120.9260.1326.6Totalשיסור damage rate

הגבייי/ייס הנזקים 61.090.1118.9114.9154.3110.5Contirbutoryשיעור damage rate

לידה ודמי לידה מענקי מקבלות  כ"ד/7. לוח
Table xxiv/7.  Receivers of birth grants and maternity benefits

.1974/75 1973/74 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56

Receivers

BIRTH GRANTS  TOTAL
MATERNITY BENEFITS
RECEIVERS  TOTAL

Thereof: employees
Qibbuz and Cooperative
Mosbav members

Selfemployed
Moshav members

60,76777,76692,70393,501

17,22524,8431 30,6061 33,887

13,13221,030
1,6912,198

445638
' 1,957977

מקבלות

49,928 43,342
13,118 8,735

8,315 י
1,544.1 6,210

,S.) ^

הכל סך  לידה מענקי
 לידה דמי מקבלות

הכל סך
שכירות מהן;

קיבוץ חברות
שיתופי ומושב

עצמאיות
מושב חברות

Amountofpensions (at current prices in IL.) בל"י) שוטפים (מחירים הגמלאות סכום

57.5107.0256.0320.0704.0908.0BIRTH GRANTS  TOTAL
25.040.075.0100.0200.0260.0Baby's gear
32.567.0181.0220.0504.0648.0Mother hospitalization

2.544.237.6912.04§19.3625.96Maternity beneifts  weekly
average

הכל סך  לידה מענקי
לנולד ציוד

ליולדת אשפוז
ליום לידהממוצע דמי

Beneifts as percentof the average wage per employee לשכיר הממוצע מהשכר כאחוז הגמלאות

BIRTH GRANTS  TOTAL
Thereof: baby's gear

Maternity benefits

33.841.250.745.5§58.054.5
14.715.414.914.216.515.6
44.848.345.751.3§47.847.6

הכל לידהסך מענקי
לנולד ציוד מזה:

לידה דמי

' Total claims approved in the branches duirng the year, there
fore there is no break down by status; data for the previous years
relate to the total beneifts paid during the year.

אין לבן השנה, במשך בסניפים שאושרו תביעות הכל סך 1
מתייחסים הקודמות לשנים הנתונים מעמד; לפי התפלגות

השבה. במשך ששולמו הקצבות הכל לסך
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ועודף הוצאות הכגסות, ילדים, בגין קצבאות  כ"ד/8. לוח
Table xxiv/8.  Large family allowances, income, expenditure and balance

לי .Lאלפי thousand

1960/611965/661970/71♦ 1974/75 1 §1973/74

הכל סך  8,48565,890250,2901,117,461הכנסות 615,258INCOME  TOTAL
לאומי לביטוח 8,48565,890236,832918,608מזה: 537,893Thereof: to National Insurance

גנייה 5,45756,626202,884652,608מזה: 364,054Thereof: collection
הכל סך  7,85952,495Jהוצאות 72,891940,522 528,069EXPENDITURE TOTAL

חוק לפי 7,85952,495159,433741,669מזה: 450,704Thereof: by the law
שוטף Currentעודף balance

חוק לפי גמלאות על גבייה S9,061()2,4024,13143,451עודף ()86,650Surplus collection over beneifts by the
law

הוצאות על הכנסות 62613,39577,399176,939עודף 87,189Surplus income over expenditure
הגולל הנזקים 92.679.769.184.2שיעור 85.8Total damage rate

הגבייתיים הנזקים 144.092.7.7S6113.6שיעור 123.8Contirbutory damage rate

לשכיר, הממוצע מהשכר כאחוז והקצבה ילדיס בגין קצבאות מקבלי  כ"ד/9. לוח
במשפחה הילדיס 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 '1974/75 §1973/74 1972/73 1965/66 1960/61 במשפחה ילדים

הכל 646,490סך 87,000§963,6241,024,8281,045,940TOTAL
ילדים! 13473,000 3ו600,000600,000600,000 children'

מרובות משפתות 173,490ילדיםילדי 87,000§363,624424,828445,940Children of large families

מרובות משפחות Numberילדים2מספר of large families2
הכי 67,528סך 42,308120,215173,027187,605TOTAL

ילדים 3 23,51570,96581,0203 children
421,708 17,13735,80239,24042,1624
516,430 12,60121,76622,60423,3605
612,514 7,79915,32015,44615,8056
78,521 3,30910,35110,54610,7187
84,844 1,0616,6706,7856,8038
92,174 2873,6533,8263,8179
10866 801,7281,7391,75710
11297 1967270173311
12154 1540342441512
3 20פיצולים 3357511,015Split allowances3

Family allowance■* as percent of average wage per employee post שכיר למשרת הממוצע מהשכר כאחוז * למשפחה הקצבה
11.82.22.53.01ילד child

ילדים 23.64.34.96.02 children
35.37.58.510.13
42.37.413.915.518.44
55.09.820.622.625.55
68.112.327.029.532.36
711.515.132.935.938.77

1 Data on employees' children are estimated from the compre
hensive details of annual payments ; see note in the introduction.
2 Octoberofeachyear. 3 Allowance paid for one insured
person to more than one receiver. 4 The allowance in
eludes : Employees Children's allowance, Large Family Allow
ance and Special Large "Family Allowance.

התשלומים היקף לפי אומדן הם שכירים ילדי על הנתונים 1

לאוקטובר הם הנתונים 2 במבוא. הערה ראה השנתי,
מבוטח בגין המשולמות קצבאות 3 שנה. כל של
כוללת: הקצבה 4 אחד. מקבל מאשר ליותר אחד
וקצבת ילדים מריבת משפחה קצבת עובדים, ילדי קצבת

צנא. יוצאי
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ועודף הוצאות הכגסות,  עבודה נפגע*  כ"ד/10. לוח
Table xxiv/10.  Work casualties  income, expenditure and balance

IL. thousand לי אלפי

1955/561960/611965/661970/71§1973/74.1974/75

הכל סך  8,39424,25454,367121,669351,108617,266INCOMEהכנסות TOTAL

לאומי לביטוח 8,39424,25453,9951מזה: 19,239344,172601,668Thereof: to National Insurance

לגבייה :8,20719,90739,10186,133166,746257,668Thereofמזה; to collection

הכל !5,18312,01833,26969,856145,602203,102EXPENDITUREהוצאות!סך  TOTAL

חוק לפי :5,18312,01832,89767,426138,666187,504Thereofמזה: by the law

שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גבייה עודף
חוק לפי

3,0247,8896,20418,70728,08070,164Surplus collection over beneifts by the
law

הוצאות על הכנסות 3,21112,23621,09851,813205,506414,164Surplusעודף income over expenditure

הכולל הנזקים 61.749.661.257.441.532.9Totalשיעור damage rate

הגגייתייס הנזקים 63.260.484.178.383.272.8Contirbutoryשיעור damage rate

' Incl. beneifts (on account of the Treasury) by the Border
Casualties Law  1956. Since 1969/70 benefits include pensions
to casualties of hostile actions; since 1974/75 they include suple
mentary beneifts.

לנפגעי גמלאות הוק לפי האוצר) (עח תשלומים כולל 1
גמלאות גוללים התשלומים ב1969/70 החל .1956  ספר
כוללים התשלומים ב1974/75 ההל איבה. פעולות לנפגעי

סוציאלית. הטבות

עבודה גפגעי גמלאות  כ"ד/11. לוח
/Tablexxiv1 ו . Work injury benefits

■1974/75| §1973/74 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56

Days for which benefits were paid 
thousands

Disability allowances recipients

Dependent allowances recipients

1,330 1,268 1,112 880 635 355

5,616 4,797 4,532 2,695

1,983 1,858 1,480 891
} 1,165 1,100 {

Amount of beneifts הגמלאות סכום

דמי שולמו שעבורם ימיס
פגיקהאלפים

נכות קצבאות מקבלי
תלויים קצבאות מקבלי

(ל"י) ליום פגיעה דמי 5.009.0013.7537.5037.5062מקסימום 50Maximuminjury beneifts perday (IL.)

(לי) ליום פגיעה דמי 4.405.659.4615.5923.3531.58Averageממוצע injury beneifts per day (IL.)

(ליי ממוצעת נכותתמידית קצבת
להודק)


102.30159.35299.74421.05Average permanent disability

allowances (IL. per month)

כאתוז ליום פגיעה דמי ממוצע
שכיר למשרת הממוצע מהשכר

78.065.058.067.657.656.9Average daily injury beneift as per
centof average wages per employee
post
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י כלכלי עגף לפי עבודה, נפגעי  כ"ד/12. לוח

Table xxiv/12.  Work casualties, by economic branch 1

Economic branch2 1971/72 1970/71> 1965/66 41960/61 31955/56J 2 בלבלי ענף

Total הכל סך
הענפים 52,76468,86081,89688,029ALLכל BRANCHES

ודיג ייטור ,6,3196,4006,7436,903Agricultureחקלאות, forestry and fishing
ומחצבות 9639991,023990Miningמנרות and quarrying

21,88929,59035,01137,406Manufacturingחרושת
6,38210,2299,78011,161Buildingבנייה

סניטציה ושירותי מיפ ,1,3251,100850891Electricityחשמל, water and sanitary services
ופיננסים 1,9833,3774,6005,058Commerceמסחר and finances
וקשר 3,2595,5197,4237,908Transportתעבורה and communication

7,65010,88415,92517,100Servicesשירותים
ידוע ולא 2,994762541612Otherאוזר and not known

שבירים :employeesThereofמזה:

הע1פיב1 29,19949,53262,34372,15078,062ALLכל BRANCHES
ודיג ייטור 3,3735,1064,8024,6554,792Agricultureחקלאות, ,forestry and ifshing

ומחצבות 6179609891,012973Miningמכרות and quarrying
11,28421,08227,37931,91134,129Manufacturingחרושת
3,3886,1989,7108,76710,239Buildingבנייה

סניטציה ושירותי מים ,1871,2451,089833868Electircityחשמל, water and sanitary semces
ופיננסים 7101,6332,4573,0463,440Commerceמסחר and ifnances
וקשר 2,3122,9774,7986,1336,603Transportתעבורה and communication

2,7487,44210,52015,25616,418Servicesשירותים
ידוע ולא 4,5802,889599537600Otherאחר and not known

' 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 נ מבוא. ןאה 2 מוות. תאונות כולל 1
1957 ביולי החל בלבד, לשכירים מתייחסים
מתוקנים המספרים 4 העצמאים. נס בוטחו

נ>וות. מקרי נתוני תיקון בעקגות אחורה,

התאונה תוצאות לפי עגודה, נפגעי  כ"ד/13. לוה

Table xxiv/13.  Work casualties, by results of accident

Result of accident 1971/72 1970/71 '1965/66U1960/61 11955/561 התאונה תוצאות

TOTAL
Death
Permanent disability
Temporary disability

To tal

88.029 81,896
166 157

3,048 2,628
84,815 79.111

הכל פך
68,860

146
1,755

66,959

52,764
64

1,267
51,433

הכל סך
מוות

עבודה בושר של תמידי איגוד
ענודה כישר של זמני איבוד

Thereof: employees שכירים :,7m

הכל 29,19949,53262,34372,15078,062TOTALסך
7256120133149Deathמוות

עבודה נושר של תמידי 1,0451,1791,5222,5682,617Permanentאיגוד disability
עבלדה כוקר של זמני 28,08248,29760,70169,44975,296Temporaryאיבוד disability

/1*See notes 3 and ' to Table XXTV12. בד/12. ללוח ן4 3 הערות ראה 21
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חומרה, ושיעורי שכירים עבודה גפגעי של תכיפות שיעורי כ"ד/14. לוח
סיכון ענף לפי

Table xxiv/14.  Frequency rates of work casualties of employees and
severity artes, by risk branch

1 סיכון 1965/661070/711971/72Risk§1955/561960/61ענף branch *

ל1,000 נפגעים  תכיפות Frequencyעובדיםשיעורי rates  casualties per 1,000 workers

הכל סך  מוות 60.17FATAL!.0.150.120.170תאונות ACCIDENTS  TOTAL

ודיג ייעור ,0.220.070.170.280.27Agircultureחקלאות, forestry and 6shing

0.150.140.170.13.0.18Manufactuirngחרושת

ומחצבות 0.671.330.680.540.86Miningמגרות and quarrying

Building!0.160.040.310.260.3בנייה

ופיננסים 0.100.160.090.06.0.0Commerceמסחר and ifnancing

וקשר 0.270.220.300.470.30Transportהקבורה and communications

ושירותי מים חשמל, ,0.080.070.120.120.15Servicesשירותים, electricity, water and sanitary
servicesסניטציה

הכל סך  אחרות 71.999.888.888.791.4OTHERפגיעות CASUALTIES  TOTAL

ודיג ייעור ,53.459.567.380.780.5Agricultureחקלאות, forestry end ifshing

131.7173.1149.4148.4150.0Manufacturingחרושת

ומחצבות 211.3324.7227.0273.0277.1Miningמגרות and quarrying

111.2137.0140.1126.6131.6Buildingגנייה

ופיננסים 23.045.337.637.841.1Commerceמסתר and ifnancing

וקשר 108.0147.7105.3106.4110.5Transportתטבורה and communication

מיט חשמל, ,24.650.445.351.752.6Servicesשירותים, electricity, water and sanitary
סניטציה servicesושירותי

לשכיר בממוצע עבודה מתאונות כתוצאה שאבדו ימים  חומרה שיעורי
Severity rates  days lost as a result of accidents  average per 60ץ10קבם0

הכל S2TOTAL.4.24.44.35.1סך

ודיג ייעור ,3.82.73.86.35.9Agricultureחקלאות, forestry and ifshing

5.96.86.16.46.7Manufacturingחרושת

ומחצבות 15.220.712.820.921.8Miningמכרות and quarrying

5.75.97.28.08.5Buildingבנייד,

ופיננסיט 1.92.42.12.21.8Commerceמסחר and ifnancing

וקשר 8.37.05.67.86.8Transportתעבורה aod communication

סניטציה ושירותי מים חשמל,

}ל
2.52.62.5 ,3.7Electircityר water and sanitary services

2 3.5Services'[3.6שירותים 2

1 See introduction. 2 Up to 1969 included in
.electricity, water and sanitary services.

בחשמל, בלול 1969 עד 2 מבוא. ראה 1

סניטציה. ושירותי מים
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Welfare סעד

מוניציפאלי, מעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול משפחות  כ"ד/15. לוח
העזרה וסוג המשפחה ראש תכונות

Table xxiv/15.  Families in the care of social welfare bureaux, by municipal
status. characteristics of family head and type of assistance

הגל 6ך
Total

העזרה סוג
Typeof assistance

כלכלית
קבועה
Regular
economic

חומרית
אחרת
Other
material

ללא טיפול
חומרית עזרה
Care without
material
assistance

1955/5669,671

96,695
116,383
134,915
145,314

44,321
A

25,350

38,953
52,304
40,159
41,154

1955/56

1960/61
1965/66
1971/72
1972/73

1
26,918
35,217
28,037
29,79)

30,824
28,862
66,719
74,369

1960/61
1965/66
1971/72
1972/73

1973/74  TOTAL

Thereof: new families

43,181

12,509

82,651

10.808

31,828

5,578

157,660

28,895

הכל סך  1973/74

חדשות משפחות מזה:

Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux
NonJewish localities

28,787
6,839
3,139
162

4,254

53,177
22,993
4,298
472

1,711

20,011
7,076
1,891
215

2,635

101,975
36,908
9,328
849

8,600

מוניציפאלי מעמד
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוחזקות לשגות

לאיהודיים יישובים

Characteristics o f f amily head המשפחה ראש תכונות
Age

19 3,3925531,5361,303Upעד to 19
203419,0214,9927,4586,5712034
354422,4135,5458,9947,8743544
455429,0878,42613,3117,3504554
556430,8208,507,W6887,6255564
65+47,5112,26832,26112,98265+

יהודיים 149,06029,19380,94038,927Jewishיישובים localities  total
הכל ך ס 

חדשים עולים :5,4517643,2921,395Thereofמזה: new immigrants

לידה Continentיבשת of birth
1 '13,5602,9464,9285,686Israelישראל

39,2978,25821,5259,514Asiaאסיה
55,97012,52631,74211אפריקה ,702Africa

40,2335,46322,74512,025EuropeAmericaאירו5האנזריקה

י Incl. nonJewish families in mixed towns. מעורבות. בערים לאיהודיות משפחות גולל 1
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לפי הסעד, מלשכות למחיה כלכלית עזרה שקיבלו משפחות  כייר/16. לוח
1 שונות ותכונות מחוז

Table xxiv/ 16.  Families receiving mateiral assistance for subsistence from
welfare bureaux, by district and various characteristics 1

Familiesמשפחות
ocalitiesJewishElיהודייטיישובים

המחוז byלפי district/r Sj?l ?
0 £ £

cj^. _

a .o£! C

si.r j £7e £
r~ Sn o
n H

0 
'

n o
Jillx> Z

P> £"< JPi
as .52

nf o

is £ £f3 5
r=5 ^
B g■

anם ZgW
a

מוחלטיםמספר rsnumbים eAbsol'ut e

1971/7230,06127,9379,11511,3767,446. 2,12439,2081971/72
1972/7331,60729,1419,99111,7777,3732,46649,8341972/73
1973/7433,69530,81310,28312,9357,5952,882§75,4431973/74
1974/7536,96933,81211,26214,3998,1513,157139,4581974/75

se'sPerecentaiאחוזיט
הכל סך  1974/75100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01974/75  TOTAL

בשנד שנוספו משפחות :22.222.423.820.921.823.7Thereofמזה: families added last year
האחרונה

מוניציפאלי Municipalמעמד status
63.968.874.977.3עיריות 45.512.864.3Municipalities

מקומיות 26.924.115.917.347.749.326.0Localמועצות councils
אזוריות 5.96.39.23.76.82.26.1Regionalמועצות councils
מוחזקות 3.30.81.735.73.6Supportedלשכות bureaux

הנזקקות הרת Typeמ of need
2.52.42.82.42.03.51.4Oldזקנה age

כרונית מחלה אי '43.843.233.748.8נכות 46.550.447.2Invalidity or chronic disease
4.23.94.83.14.08.15.3Blindnessעיוורון

נפש 7.98.27.58.97.75.28.3Mentalמחלת illness
ילדים עם 9.79.110.38.88.215.69.5Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניתן 4.04.15.72.45.02.75.0Cannotלא be placed at work
יחסית נמוכה 14.615.521.412.212.84.712.8Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeלגודל of family

13.313.613.813.413.89.810.5Otherאחרת קיום Additionalמקורות sources
יש) (אם fOrנוספים subsistence (if any)
אתר קיום מקור .53.954.451.255.6ללא 55.847.961.6No additional source

ו/או המשפחה ראש Workoffamily/ן26.127.226.326.629.215.0עבודת head a0
wifeאשתו

וגמלאותחודשיות ..4.34.44.34.4קצבאות 4.63.3
< 38.4Monthly grants Sl pensions

ומקרובים מבנים 8.97.79.17.46.321.2Supportתמיכה by children or other
relativesאחרים

אחרים 6.86.38.26.04.112.6JOtherמקורות
המשפחה Sizeגודל of family

וזוגות 49.143.4Single'34.846.046.241.648.2בודדים and couples
נפשות 3529.625.325.725.227.822.721.335 persons
נפשות 6821.816.916.618.715.216.220.468 persons
נפשות 9+12.39.69.212.26.59.913.49+ persons

נספחים או הורים 1.52.22.32.32.32.11.5Onlyרק parents or other
dependantsאחרים

See deifnitions in introduction. במבוא. הגדרות ראה 1
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גודל לפי הסעד, מלשכות למחית כלכלית עזרה שקיבלו המשפחות  פ"ד/17. ליח
אחרות ותכונות המשפחה

Table xxiv/ 17.  Families receiving material assistance for subsistence from welfare
bureaux, by size of family am/ other characteristics

1 nw6:משפחה:Persons in family

S£ 1
הכלג סך
Total!

P £
a נד
£; IB

£ ff

35689+*HI
/ <"

in* IJ

0מווןלםימססרים
numberssoluteAb

1971/7230,06113,4066,0574,9183,5401971/72
1972/7331,6071 3,4486,9725,3391,008 3,5701972/73
1973/7433,69514,3267,8045,822881 3,6391973/74
1974/7536,96916,2418,9475,983783 3,3921974/75

DsesPerecenאחוזי ta
הכל סך  1974/75100.046.025.316.92.2 9.61974 /75 TOTAL

הנזקקות Typeמהות of need
100.076.29.76.72.5זקנה 4.9Old age

כרונית מחלה או 100.052.221.415.72.4בכות 8.3Invalidity or chronic disease
100.046.222.717.53.4עיוורון 10.2Blindness

נפש (מחלת 00.059.520.012.43.3 4.8Mental illness
ילדיט עם 100.041.143.712.01.1אל8נה 2.1Widow with children

בעבודה להשמה ניתן 100.048.122.616.71.7לא 10.9Cannot be placed at work
לגודל יחסית נמוכה '100.0הכנ0ה 22.427.626.71.1 22.2Income low in relation io size of

familyהמשפחה
100.037.732.119.02.7אחרת 8.5Other

הכנסה נעלות 14.67.416.523.98.0אחוז 35.0Percent in low income in relalioj
המשפחה לגודל יחסית toנמוגה size of family

בגלל הנזקקות 43.851.838.542.250.3אחוז 39JPercent in need due to invalidity
גרונית מחלה או orנכות chronic disease

נוספים קי01 8Addiקורות tional sources for
יש) subsistence(אט (i f any)

אחר קיוס מקלר 100.061.820.510.62.0ללא 5.1No additional source
ו/או המשפחה ראש 100.019.430.629.60.8עבודת 19.6Work of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות 100.05i.S23.414.81.8קצבאות 8.2Monthly grants and pensions
קרובים או מנ;י0 ■100.0תמיכה 35.334.316.26.3 7.9Support by children or relatives

אחרי0 100.034.131.520.14.9מקורות 9.4Other

אחר קיום מקור ללא 23.971.242.933.147.1אחוז 28.3Percentwith no additional source

כלכלית עזרה המקבלות 44.846.043.546.253.4אחוז 48.7Percent receiving economic assi
השנה בל stanceבמשך during the whole year

כלכלית עזרה המקבלות 57.778.647.337.949.5אחוז 32.2Percent receiving economic assi
מקור השנהללא כל stanceבמשך during the whole year

אהד withקיום no additional source for
subsistence

1 Incl. size of family coi known. ידוע. לא משפחה גודל כולל 1
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שנת לפי >?סעד, 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

ללשכה ראשונה פנייה שנת
Year of ifrst application

הכל1 כך
lotal'

עד
1954

1955
1960

1961
1965

1965
1970

+ 1971

1 םמספרים
<er snju m 1s 0 1u eAb

1971/7230,0612,7764J957,1118,7513,739!971/72
1972/7331,6072,1674,0306,9048,5677,3231972/73
1973/7433,6951,9993,7846,6617,97010,9621973/74
1974/7536,9691,8753,4376,1517,48414,5671974/75

senי0אחוז tagePerc
הכל סך  1974/75100.05.610.318.322.343.51974/75  TOTAL

הנזקקות Typeמהות of need
100.05.99.020.623.640.9Oldזקנה age

כרונית מחלה או 100.06.811.218.422.341.3Invalidityנכות or chronic disease
100.010.213.829.621.724.7Blindnessעיוורון

נפש 100.07.411.520.325.235.6Mentalמחלת illness
ילדים עם 100.03.27.816.326.446.3Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניתן 100.04.510.423.922.039.2Cannotלא be placed at work
לגודל יחסית נמוכה 100.03.49.817.320.748.8Incomeהכנסה low in relation to size of

familyהמשפחה
100.02.06.611.818.361.3Otherאחרת

ומחלה נכות בגלל הנזקקות 43.856.650.346.346.043.9Percentאחוז in need due to invalidity or
chronicברונית disease

נוספים קיום Additionalמקורות sources for
יש) subsistence(אם (i f any)

אחר קיום מקור 100.05.69.618.122.044.7Noללא other source for subsistence
ו/או משפתה ראש 100.05.612.320.723.238.2Workעבודת of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות ■100.06.612.122.0קצבאות 20.638.7Monthly grants or pensions
ומקרובים מבנים 24.240.3Support^100.06.910.618.0!תמיכה by children or other

relativesאחרים
אחרים 100.03.36.911.521.257.1Otherנוקורות

אחר קיום מקור ללא 53.953.049.552.452.554.6Percentז1חוז with no additional
source for subsistence

המשפחה Sizeגודל o f family
וזוגות 100.06.510.116.921.245.3Singleבודדים and couples
נפשות 35100.04.78.115.522.948.835 persons
נפשות 68100.04.712.021.423.838.168 persons
נפשות 9 +100.04.714.126.924.230.19+ persons

אחרים נספהיט או הורים 100.06.410.321.822.139.4Onlyרק parents or other dependants

נפשות 9+ עם המשפחות 9.68.013.013.910.46.6Percent►חרז families with 9+ persons

1 Incl. year of application not known. ידועה. לא פנייה שנת בולל
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של ולגוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים  כ"ד/19. לוח
הסעד משרד

Table xxiv/19.  Children placed away from home by the department of
January ofeach year child and youth care of the Ministry of Social Welfare שנה כל ינואר

המחוז לפי יהודיים .*יישובים tf
Jewish localities by distirct£■ ~

" 3
הבל סך
Total

הכל סך
Total

r cIIIifll
£ "

£ _

Is??
I 1r£ .x

£ 1
)V

JSll
Children£ילדי

מותלטים Absoluteמספרים numbers
197210,73010,5872,2044,4253,9581431972
197312,21112,0482,527 .4,834 .4,6871631973
197412,90212,6802,719 .5,0474,9122221974
197512,78312,6032,8285,1944,5811801975

Percentagesאחוזים
הכל סך  1"5100.0100.0100.0100.0100.0100.01975  TOTAL
מוניציפאלי Municipalמעמד status

54.054.462.362.939.832.2Municipalitiesעיריות
מקומיות 28.928.818.022.642.631.1Localמועצות councils
אזוריות 13.013.216.98.616.1Regionalמועצות councils

וסידוריפ מוחזקות 4.13.62.85.91.536.7Supportedלשבות bureaux and country
wideארציים placements

להוצאות שוטפים)(אלפי ינלתיריט
:!irces)t currentndi ture (IL. thousand aExpe

19722,8002,7755601,15010,65251972
19733,3803,3568041,2541,298241973
1974§5,5665,5261,3312,0352,16040. 1974§
197 57,5417,4291,7473,0212,6611121975

הסעד משרד במימון למפגרים גמעונות החוסים  כ"ד/20, לוח
Table xxiv/20.  Inmates of institutions for retarded children financed by the

January each year Ministry of Social Welfare שנה כל ינואר

משפתות
אומנות
Foster
famiHes

מעונות
פרטיים
Pirvate
institu
tions

מעונות
ציבוריים
Public
institu
tions

מעונות
ממשלתיים
Govern
ment ■

institu
tiorts

הכל 8ך
Total

esInmaחוסים t
19723,3941,3254821,4201671972
19733,5421,3545921,4491471973
1974§3,7021,3776981,4701571974§
19753,8761,4608111,3992061975
:1974 Durinבמשך g 1974:

שסודרו 436117חדשים .15511549New inmates
לגיתם 1621427121Returnedיצאו home

במעונות 100201565Deceasedנפטרו in institutions
שרגזסיב) בבלתיריפ ''י ל (אלפי הוצאות

Expenditure OL. thousand at current prices)
19721,490760195470651972
19731,746932264490601973
19742,6461,191489912541974
19753,8611,8576951,2071021975

welfare 666



ובידור תרבות שירות* כ"ה. פרק

ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
מהתזפץ מתקבלים יישובים' לפי בהם, הישיבה
החברים קולנוע בתי (על הקולנוע בתי יות
המקומיות ומהמועצות מהעיריות בהתזטץדות),
בהתאחדות). חברים שאינם הקולנוע בתי (על
מתקב קולנוע כרטיסי מכירת על נתונים
מהעיריות וכן המקומי, השלטון מאוצר לים

המקומיות. והמועצות

בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה
על סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
הלשכה שערכה בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה
השידור רשות עבור לסטטיסטיקה המרכזית
הקיף הסקר .1975 1974ינואר באוקטובר
בגיל היהודית האוכלוסייה של מייצג מדגם

ומעלה. 14
לשידור האזנה כלשהו: חול ביום האזנה
שנ בסקרים לראיון; שקדם ביום לפחות אחד
אחד לשידור האזנה  וב1971 ב1969 ערכו

לראיון. שקדם בשבוע לפחות,

וספרים ספריות

סקר על מבוססים כ"ה/5 בלוח הנתונים
לסט המרכזית הלשכה ידי על שנערך ספריות
בש שהופיעו הנתונים .1973 בשנת טיסטיקה

ארעיים. היו 1974 נתון

של מאורגן אוסף הינה ציבורית ספרייה
המשרת אחר ספרייתי וחומר עת כתבי ספרים,
של מיוחדות קבוצות אז הרחב הציבור את
בבתי חולים חיילים, ילדים, כגון: משתמשים,

וכד'. חולים

הציבו הספריות על נתונים נמסרים בלוח
ומועצות המקומיות הרשויות בבעלות ריות

הפועלים.
דהיינו, שירות, נקודות על הם בלוח הנתונים
הרחב לציבור ישיר שירות המספקת ספרייה כל
ובין עצמאית היא אם בין _ מיועד במקום
יחידה המהוות ספריות ממערכת חלק ,היא אם
אי*וא, מוגדרות, שירות כנקודות אחת. מינהלית
וסניפים. מרכזיות ספריות עצמאיות, ספריות

מוסיאונים

נת ב*ד./1) (לוח ד"מוסיאונים 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 שגערך קולנוע" בתי 'סקר על מבוססים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי

הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
כולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
נכ לא עונתית. ד*תוחים קיציים קולטע בתי
(אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע בתי ללים
סרטים והקרנת כרטיסים) בהם נמכרים אם
שאין וכדו', במועדונים במוסדות, ספר, בבתי
קולנוע ובתי הרחב, לקהל כרטיסים מכירת בהם

השנה. כל במשך פעלו שלא

הישיבה מקומות כל סך ישיבה; מקומות
הצופים. לקהל המיועדים הקבועים

קולנוע: לבית ממוצע  ישיבה מקומות
לסך מחולק הקבועים הישיבה מקומות כל סך
הנתו עונתית. הסגורים מלל הקולנוע, בתי כל

בדצמבר. ל31 מתייחסים נים

שנמ הכרטיסים, כל סך שנמכרו: כרטיסים
לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי על כרו

הנידונה. בשנה שיפוטן, שבתחום הקולנוע

ממכפלת מתקבל כרטיסים ממכירת פדיון
הנידונה, בשנה שנמכרו הכרטיסים מספר

במחיריהם.

הפדיון כל סך קולנוע. לבית ממוצע פדיון
הנידונה. בשנה הקולנוע, בתי למספר מחולק

הפדיון כל סך : ישיבה למקום ממוצע פדיון
בבתי הקבועים, הישיבה מקומות למספר מחולק

הנידונה. בשנה בלבד' הפתוחים הקולנוע
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בתש קיבל אשר רשום קורא פעיל: קורא
פעם לפחות אחר ספרייתי חומר או ספר אלה

ימים. חודש במשך אחת

בספרייה הכרכים בספירת כרכים: ספירת
הכרכים וכל מפר כל של העותקים כל נכללו

כרכים. רב ספר של
(לוח לאור שיצאו הספרים על הנתונים
שנת מפורטים שאלונים מתוך עובדו כ"ה/6)
.תקופונים על נתונים ואילו המו"לים' מן קבלו
מכרטםת נלקטו כ"ה/87) (לוחות ועיתונים

הלאומית. הספרייה

אחת, קויועת כנקודת נחשבת ניידת ספרייה
שהיא (תחנות) המקומות למספר לב שים בלי

בהם. מבקרת

פעם נספר יישוב כל ביישובים. ספריות קיום
פועלות אם גם המתאימה, בקבוצה בלגד אחת

■■ אחת. מספרייה יותר בתחומו

כדי לספרייה שנרשם אדם רשום: קורא
אס בין אחר ספרייתי חומר או ספר לשאול
לאו. אם ובין הספרייה בשירותי משתמש הוא

פרסומים

מיוחדימ 6רסומים
וו חלק (1969) לרדיו האזגה סקר (321) (1969) בטלויזיה והסתכלות לרדיו האזנה סקי (292)
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מוסיאונים  ג"ה/1. לוח
Table xxv/1.  Museums

על דיווחו הביקוריסמזה: שיעור
וסוג שנה

העיקרי האוסף
מוסיאונים
Museums

הביקוריס מספר
Thereof: repor
ted on number

ביקוריפ
Visits

תושבים! ל1,000
Rate of visits
per 1,000

Year and type of main
collection

of visitspopulation1

1960/6197691,738,0001,3941960/61
1967/681271042,842,0001,7521967/68
1968/69 1441233,137.0001,8571968/69י
1969/701191173,182,0001,8571969/70
1970/7195933,217.0001,8261970/71
1971/7298884,530,4002,4571971/72
1972/7398905,039,7002,6871972/73
1973/7499905,114,5002,5201973/74

הכל 2סך 1974/7S98945,151,8002,5891974/7S 2  TOTAL
העיקרי האוסף Typeסוג o f main

collection
1514310,100156Artאמנות

3029772,500388Archeologyארכיאולוגיה
20201היסטוריה ,020,000513History

הארץ וידיעת 1110270,500136Naturalטנע sciences and
geography

ופולקלור 99228,400J15Ethnologyאתנולוגי!? and folklore
וטכנולוגיה 5549,60025Scienceמרע and technology

בוטניים וגנים חיות &762,000,7001,005Z005גני botanical gardens
1כללי

1500,000251General

י Aged 15 and over in the Jewish population.
' Excl. 23 sites and national parks visited by about 2.5
million persons, 225 nature reserves, 47 archeological collections
in qibbuzim open to the public only by notiifcation, and religious
institutions in East Jerusalem.

היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 <jj 1

ביקרו שבהם לאומיים ופארקים אחריס 23 כולל לא ג
אוספים 47 טבע, שמורות 225 מנקרים, מיליון ל2.5 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 films

1974/75 1973/74 1972/73 1970/71 1965/66 1960/61

Attendance (million) 1
Average attendance^

31.1
12.8

29.5
14.5

32.1

15.2

34.0

17.7

50.3

29.5
39.2
28.6

1 (מיליונים) ביקורים
2 ביקורים ממוצ9

ארוכים סרטים Importsיבוא of fulllength iflm

הכל 425415417406445458TOTALסך

ייצור Countryארץ of production
הברית .190161149115128125U.S.Aארצות

585037293540Franceצרפת
306195545264Italyאיטליה
462109Germanyגרמניה

המאוחדת 553216332628Unitedהממלכה Kingdom
ערב 554894058Arabארצות countries

אחרות 831116084154134Otherארצות countries

1 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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ל0י לגרטיס, ומחיר 0'ד>ין כרטיסים, >שיבה, מקומות קולנוע, בו1י  כ"ה/3 לוח
נבחרים וישובים מחוז

ויישוב tins1 קולנוע בתי
Cinemas 1

(אלפים) שנמכרו ברסיסים
Tickets sold (thousands)

1 ישיבה nimpa
(אלפים)
Seats 1

)thousands)הבל סך
Total

לסרטיט מזה:
ישראלים

!Thereof: of Israeli
films

1968
1969
1970
1971
1972
1973

הכל סך  1974
והדרום ירושלים מחוזות

הכל סך

279
275
271
258
251

§245
242
53

194.0
190.9
185.8
177.3
170.4

§168.6
165.4
37.6

49,774
44,170
35,101
32,289
32,045
29,973
31,630
7,214

1,552
3,196
3,435
2,981
1,970
452

1512.12,885179ירושלים

שבע 96.51,05272באר

היישובים 2919.03,277202יתר

הכל הצפוןסך 2917.32,522157מחוז

32.143518גהריה

היישובים 2615.22,088139יתר

הבל חיפהטך 4329.04,480246מחוז

1713.33,120140חיפה

היישובים 2615.71,360106יתר

הבל אביבסך ו1ל 6146.7/2,946749מחוז

אביביפו 3224.39,020273תל

54.0825114בו/י0

32.1383103גבעתיים

.4הרגליה 3.759394

54.4865105חולון

גן 65.41,02337רמת

היישובים 62.823822יתר

הבל המרכזסך 5634.84,468365מחוז

42.337818לוד

32.51,14196נתניה

תקוה 56.661596סתח

לציון 64.144037ראשון

היישובים 3819.31,895119יתר

עונתית. סגוריט קולנוע בחי בולל שנה, גל בטוף 1
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Table xxv/3.  Cinemas, seats, tickets, revenue and pirce per ticket, by district

and selected localities

Revenueפדיון

ממוצע מחיר

הנל סך
לי) (אלפי
Total

מסרטים :am
ישראלים
לי) (אלפי

Thereof: from

לקולנוע ממוצע
לי) (אלפי
Average

למקום ממוצע
י) (ל ישיבה
Average per

(לי) לכרטיס
Average pirce
per ticket (IL.)

District and locality

(IL. thousand)Israeli iflms
)IL. thousand)

per cinema
QL. thousand)

seat (IL.)

95,618342.7492.81.921968
89,097324.0466.72.021969
75,8153,851279.8408.12.161970
79,0359,048306.3445.82.451971
91,07110,279362.8534.32.841972
102,02410,324416.4605.13.401973
132,1886,643546.2799.24.181974 _ TOTAL
28,0491,425529.2746.03.89JerusalemandSouthern Distircts 

total
12,284565818.91,015.24.26Jerusalem
4,871263541.2749.44.63Beer Sheva
10,895597375.7573.4 3.32Other localities

7,544" 451260.1436.02.99Northern District  total

1,53859512.7732.43.54Nahariyya

6,006392231.0395.12.88Other localities

18,500850430.2637.94.13Haifa District  total

14,012518824.21,053.54.49Haifa

4,489332172.7285.93.30Other localities

61,492',6761,000.81,316.74.75Tel Aviv District  total

44,6421,0701,395.11,837.14.95Tel Aviv Yafo
3,277383655.4819.33.98Bat Yam
1,779368593.0847.14.65Givatayim
2,292279573.0619.53.86Herzeliyya
3,781359756.2859.34.37Holon
4,916141819.3910.44.81Ramat Garj

80475134.0287.13.38Other localities

16,6031,2412915.5477.13.72Ctntral District  total
1,26265315.5548.73.35Lod
4,7043211,568.01,881.64.12Netanya
2,642330528.4400.34.30Petah Tiqwa
1,544142257.3376.63.51Rishon LeZiyyon

6,451383169.83.343.40Other localities

< End of each year, iat ncl. cinemas seasonally closed.
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ומעלה) 14 בני (יהודים בטלוויזיה וצפייה לרדיו האזנה כ"ה/4. לוח

1 9 7 ;119 7X 1
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X
ו

1Viו

X141718293044455960+
a

f

u

n

2
s
a

זה לא רדיונה

האוכלוסייה לרדיומכל להאזין הנוהגים 92.692.686.089.290.587.992.191.894.686.279.8אחוז
 בשבתות להאזין הנוהגיס 72.672.180.078.377.379.169.979.080.181.875.2אחוז

להאזין מהנוהגים

100על האזינולהאןיהנוהגיםכל  לרדיו ן

1 כלשהו חול 96.289.375.976.879.174.569.374.377.575.986.8ביו0
הול יום של הערב 89.662.344.644.148.939.335.841.439.344.961.0בשטות

2 שבת 84.261.535.738.532.235.526.735.234.942.952.1בערב
שבח 80.357.840.240.843.238.528.736.842.941.153.6במוצאי

שהאזינועל 100 ביוםכל כלשהו האזינוחול 

שעתיים 26.151.356.352.554.949.955.347.448.955.361.8עד
שעות ארגע עד משתיים 35.621.320.522.023.021.021.220.625.221.421.4למעלה
שעות שש עד מארבע 214.414.515.214.610.38.1.(19.410.37.812,81למעלה

שעות משש 14.817.115.412.710.914.69.016.812.012.98.6למעלה

י פ הצ טי ל''ווי;ב י

בטלוויזיה לצפות הנוהגים 58.976.189.489.090.087.494.291.293.692.971.9אחוז
בביתט בטלוויזיה לצפות הנוהגים 18.458.374.780.579.681.386.275.388.688.166.7אחוז

100ע? צפוהנוהגיםכל  לצפות

1 כלשהו חול 38.071.063.274.975.574.472.566.779.977.782.0ביום
שבת2 68.666.579.078.379.674.472.285.284.678.2נערב
שבת 81.263.571.974.069.756.764.176.777.384.2במוצאי

100ע? בל צפו1  כלשהו חול ביום שצפו

שעד, 14.426.517.219.714.724.419.915.514.015.1עד
שעתיים עד משעה 27.430.430.933.128.634.629.830.027.137.1למעלה

שעות שלש עד משעתיים 30.025.031.529.333.924.328.232.737.731.6למעלה
שעות ארבע עד משלש 1.613.710.310.6נ18.57.211.29.413.17.7למעלה

שעות מארבע S.9.71.019.18.59.79.110.58.111.05למעלה

בשבתות. להאזין/לצפות הנוהגים כלל מתוך 2 במבוא. ה0בר ראה 1
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Table xxv/4.  Radio listening and television viewing (Jews aged 14 and over(

x 197 4  1 9 7 5

ילידיילידי
לימוד ■*שבות

rאירופהאמריקהאסיהאפריקה
Years of schoolingBorn inBorn in

rXAsiaAfricaEuropeAmerica

Pi

0

2)
I
00
c

a

91213+c
o

הכל סך
Total

J^£ OS
.~c "~
XJ v

הכל סך
Total

*11
*3  0
£._. *

D(3s ר"'1 0 ■;

" w

Radio listening
Percent radio listenersof total population
Percent listening on Saturdays of total
listeners

On any weekday1
During weekday's evening hours
On Friday night2
On Saturday night

Up to 2 hours
24 hours or more
46 hours or more
More than 6 hours

56.184.594.097.593.680.676.593.187.0
58.073.682.379.1S0.566.163.885.769.9

Per 100 radio listeners  listened

68.4 84.9 62.5 64.8 78.2 86.9 80.3 67.1 51.5

32.234.937.745.838.326.010.946.245.3
27.337.739.850.740.229.621.850.269.6

Per 100 listenerners on any weekday  listened

Percent television viewers
Percent television viewers in their homes

On any weekday 1

On Friday night2
On Saturday night

Up to 1 hour
12 hours or more
23 hours or more
34 hours or more
More than 4 hours

Television viewing
79.8 88.4 91.5 87.7 91.6 89.6 92.2 89.4 67.7

Per 100 television viewers  viewed

74.376.876.568.871.072.969.080.660.3
79.390.677.667.875.283.678.379.262.5
68.481).468.469.767.771.473.576.350.1

Per 100 viewers on any weekday  viewed

■ See explanation in introduction. 2 Of total listeners a/o viewers on Saturdays.
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יישוב צורת לפי היהודיים, ביישובים י הציבוריות הספריות  כ"ה/5. לוח

§ 1973

יישוב mis

ספריותLocalitiesיישובי

הכל סך
Total

ספריות יש
Have libraires

איו
ספריות
Have no
libraries

ידוע לא
Not

known

הכל סך
Total

ענו מזה:
לשאלון
Thereof:
returned
question
rsaire

הכל סך
■Total

שירות :ms
ספריות
ניידות
נלגד
Thereof:
only

mobile
libraries

הכל 27792סך 5568480117734544

הכל 6ך עירוניים as715יישוביט


37222

11ירושלים


~1919

אביגיפו 11תל


3434

ו1חיפה


2525

אחרות ותיקות 1717טריפ


7269

חדשות 992318ערים

אתרים עירוניים יישובים

2421ותיקים


123430

6253327ג33חדשים

הבל סך כפריים 6674808477no494322ישובים

ותיקים 1341313קיבוצים
130112

חדשים 939013קיבוצים
8958

ומרכזים מוסדית בפרים, מושבים,
ותיקים כפריים

11376315229155

ומרנזיס מוסדות כפרים, מושבים,
חדשים בפריים

327183m568818497

ספר. נתי שהם מוסדות 26 כולל 2 במבוא. הגדרות ראה 1
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Table xxv/5.  Public libraires in Jewish localities, by type of locality 1

§ 1973

rarie sLit
ספרנים

Type of locality

VolumesriansLibraכרביםBorrowersקוראינ

SI
§1
■£.§
a u
a .2
"' If

K

a o
_^ ^

■piss

5 ■e
u 

3 1

1!
'££

w H

a| _
£= 1
P If
!I
,/^ >
9 <
a

la
u
■a

g s
ift u
a >
^ 3

£ S

§!

הכל סך
Total

I 1
e

J? 
nm o

g 1

420.2306.46425,443.810.1171,06351.7TOTAL

351.1257.91,1623,053.413.71257663.3Urban localities  total

66.951.33,423394.920.8856(56.4)Jerusalem

34.728.21,008538.615.81969(76.8)Tel AvivYaffo

17.513.3636308.012.32368(75.0)Haifa

119.589.71,519903.513.11017658.0Other veteran towns

53.236.01,998318.217.7978(61.3)New towns

Other urban localities

24.318.0643248.08.31458(53.1)Veteran

35.021.4792342.212.71671(66.1)New

69.048.51502,390.57.44948738.0Rural localities  total

28.514.71651,481.313.210117661.5Veteran qibbuzim

9.25.9120432.67.573101(34.4)New qibbuzim

11.89.3172258.7.4.82882(35.4)Veteran moshavim ,villages, institutions and
rural centers

19.618.6189217.92.21212816.4New moshavim, villages, insitutions and
rural centers

' See definitions in introduction. 2 Incl. 26 institutions which are schools.
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נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ס9רי0  כ"ה/6. לוח
Table xxv/6.  Books published in Israel, by subject

1965/661968/691969/701970/711972/73נושא

1973/74

Subject ספרים
Titles

n 3 ^
*3a ■vg8 |

hS S.2
J 2 5/ I 6r< a

;Dספרי sTill

הכל 2,2303,0753,1583,3533,3813,204TOTALסך

או ראשונה מהדורה :nm
מחודשה

1,4462,0382,0721,8892,1471,973XThereof: ifrst or revised edition

חוזרת 7299941,0221,4491,2341.231Xreprintהדפסה

או ראשונה מהדורה
מחודשת

17212078215.9כללי

First o r revised
edition

Generalities

ויהדות 1711651711532512262.1Religionsדתות and Jewish studies

הרוח 1341872082662812902.7Humanitiesמדעי

5545499278744.2Educationחינוך

החברה 134710868117811.7Socialמדעי sciences

5065797093840.6Economicsכלכלה

המדינה 6676in1001191113.9Politicalמדעי science

1021322954232.2Lawמשפטים

הטבע 1061491991461731181.9Sciencesמרעי

487563544943O.SAgricultureחקלאות

1230373245401.5Medicineרפואה

3862857269571.0Engineeirngהנדסה

6348624949221.6Artsאמנות

הכל 3868125725335494874.1Literatureספרותסן  total

מקורית ספרות :186425372325335319Thereofמזה: Hebrew literature

1451792141731641932.8Children'sספרותללדים books

ליפ!וד 94566245481032.7Schoolספרי textbooks

שונות

הכל סך

     38

(אלפים) לספר עותקים ממוצע
Average number of copies per title (thousands)
3.3 4.1 2.9 3.1 3.2 3.2X

Miscellaneous

TOTAL

ראשונה מהדורה מזה:
מחודשת או

3.02.92.74.12.9XThereof: ifrst or revised edition

וזוזרוו 3.83.63.14.13.7Xreprintהדפסה
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ותדירותנ סוג שפה, לפי ותקופונים, יומיים עיתונים  כ"ה/7. לוח

Table xxv/7.  Dailies and periodicals, by language, type and frequency

1974

וסוג שפה

nר י ת yenו creq uF

הכל סך
Total

יומי2
Daily*

שבועון
Weekly

"n
שבועון
Bi

weekly

12IB 8
בשנה

812 per
year

7 12 5
בשנה
57 per
year

4 עד 2
בשנה
24 per
year

שנתון
Yearly

הופעה
בלתי
0דירה
Irregular

הכל 7412777601614517561135GRANDסך TOTAL

18521512533314230Generalאקטואליים interest

556מתמחים


26351284216159105Special subject

7 כ ה ך תס 4661341401073310131100Hebrewעברי  total

941318142323120Generalאקטואלים interest

372מתמחים


23268431983080Special subject

הכל 102/46216351910Englishאנגליהסך  total

1613331212Generalאקטואלים interest

86מתמחים


13. 18'533188Special subject

וח הר א שפות
ל3 הכ סך

1171331925416316Other languages 
total*

69132957אקטואליים


7


8General interest

4824184938Specialמתמחים subject

 לשוניים  דו
הבל4 סך

56;5822389Bilingual  total*

6אקטואליים


13


2General interest

502822189Specialמתמחים subject

' See deifnitions in the introduction. 2 Incl. 2 e\ening
papers. 3 Dailies  as fellows : 4  Arabic, and one in
French, Yiddish, Polish, Russian, Rumanian, German, Hungarian
Bulgarian, and Spanish. Of the 56 general interest preiodicals,
13 are in Russian, 12  Yiddish, 8  Arabic, 6 Rumanian
and 4 Spanish and Ladino. 4 Most of them  Hebrew
and English.

ערב. עתוני 2 מהם 2 במבוא. הגדרות ראה 1

בבל אחד בערבית, 4 הבאות: בשפות יומי עיתון 3

פולנית, יידיש, צרפתית, הבאות: מהשפות אהת
בולגריתוספרדית. הונגרית, גרמנית, רומניה, רוסית,
12 ברוסית, 13 יש אקטואליס תקופונים 56 מבין
4 בגרמנית, 6 ברומנית, 6 בערבית, 8 ביידיש,
ובאנגלית. בעברית רובם 4 ובלדינו. בספרדית
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ותדירות נושא לפי ותקופונים, יומיים עיתונים  כ"ה/8. לוח

Table xxv/8.  Dailies and periodicals, by subject and frequency
1974

הכל סך
Total

uencתדירות yFre q

J3 cIII
s 1 £

512
בשנה
512

per year

24
לשנה
24 per
year

שנתון
Yearly

z go J
1£. 60

כולל 74116420617561135GRANDסך TOTAL

וחקופנים עיתונים
אקטואליים

1851033614230General interest dailies and
periodicals

 מתמחים תקופונים
הכל סך

55661no16159105Special subject periodicals  total

2425485Generalitiesכללי

אחרות ודתות 36261558Judaismיהדות and other religions

הרוח 48מדעי
1219107Humanities

38481538Educationחינוך

6523214611Economicsכלכלה

המדינה 416149210Politicalמדעי science

ונושאים החברה מדעי
שונים חברתיים

4631310416Social science and miscellaneous
social subjects

ציבורי ומינהל צבא ,406101464Lawמשפטים, army and public
administration

ומתמטיקה הטבע 25מדעי


61153Natural sciences and mathematics

22חקלאות


137


2Agirculture

28531154Medicineרפואה

וטכנולוגיה 196616Engineeringהנדסה and technology

13362תחבורה


2Transport

ואמנות 1212621Cultureתרבות and art

372912112Literatureספרות

ונוער 39121665Childrenלילדים and youth

וספורט משחקים 23139שעשועים,


1Entertainment, games. sport
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המוחזקים השטחים ג"ו. פרק

סט סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל שלמות לא טיסטיות
שי וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי

.* ישראל ועם החוץ סחר על והנתונים רותים
רמת ליחס יש האומדן בקשיי בהתחשב
הדושנתיים לממוצעים יותר גבוהה דיוק
לשנה. לנתונים מאשר כ"ו/8 בלוח המוצגים

בודדת.

פרטית לצריכה הוצאה
מייצור חקלאיים מוצרים של הצריכה ערך
המוצרים כמויות 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 מוצרים של נטו
מס "מתחי בתוספת חוץ סחר של טטיסטיקה

חר".

מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפ למועסק הממוצע הפדיון בסים על נאמדה
הת מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים עלים
סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר עשייה
תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן אדם. כוח
בתוספת החוץ, סחר נתוני על התבסס מיבוא

מסחר. מתחי

חוח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסדות נאמד
הממ במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה
לפליטים) והתעסוקה הסעד וסוכנות שלתיים
מספר פי על הערך נאמד הבריאות' במוסדות
המת הממוצעת וההוצאה אישפוז ימי או מיטות

הממשלתיים. במוסדות אימה

ציבורית לצריכה הוצאה
והר המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות שויות
הביצוע דו''חות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים. או

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 ,על האומדנים
בשטחים משפחות מסקר שנתקבלו תוצאות

להלן. זשכר, ועבודה ראה  המוחזקים.
במבוא ''משפחות'' בסעיף ראה הגדרות

י"א. בפרק "דיור" ובסעיף ב' לפרק

לידות
המודיעים הפרטים על מבוססים הנתונים
בערבית המודפס חי לידות על הודעה בטופס
ממ של השלטון בימי נהוגה שהיתה במתכונת
הממשל ובימי ובשומרון ביהודה ירדן לכת
ללשכה מועברים הטפסים עזה. ברצועת המצרי
הברי לשכות ידי על לסטטיסטיקה המרכזית

אזורים. אותם של אות

לאומית והוצאה הכנסה
הל "ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו אומית",
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך בניכוי ליצוא המופנים

ושירותים.

.1974 ,34 מס' המוחזקים לשטחים סטטיסטי ברבעון ראה  ושיטות מקורות קול מפורט תיאור 1
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וההוצאות .ההכנסות את כוללים שירותים
השטחים. תושבי של שירותים על

השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
העברות הממשל, בתקציב ישראל מנ!שלת
ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות ססו"ת

השטחים.■ לתושבי פרטיים זגורמים ירדן
על אומדנים השאר' בין כוללת, הון תנוטת
אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י, בסך השינויים

השטחים. תושבי שבידי

חוץ סחר
לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
הערכה הם צה"ל ידי על המוחזקים השטחים
העברת של מדגמית פקידה על המבוססת גולמית
אינם אלה נתונים הרשמיים. במעברים הסחורות
ידי על ושירותים סחורות של קניות כוללים
המוח השטחים בין הסחר על הנתונים פרטים.
שמעבר וארצות ירח לבין צה"ל ידי על זקים

המכס. רישומי על מבוססים לים

מחירים

השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל
התצ את המייצג ושירותים מצרכים של קבוע
האוכלוסייה של מסוימת) זמן (בנקודת רוכת
מצרכים כולל 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
נמצאה שלא דיור, לצריכת פרט עזה וברצועת
המצרכים משקלי מחיריה. למדידת סבירה דרך
הרגלי את משקפים בסל אשר והשירותים
שנאמדו 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, .. הבאים
המחיר עזה. ברצועת יונס וחן ועזה ושומרון, דה
לראשו המקומי הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף
שנרשמו המחירים פי על המיקוח. ולפני נה

גולמית השקעה
הבאים: המקורות על התבסס האומדן

המימשל של הפיתוה תקציבי או דר"חות .1

המקומיות; והרשויות
(ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .2

, להלן) "בנייה" בקטע
וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3

את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא .

נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל, לחו"ל
בקט ניתנים החישוב שיטות ותיאור הגדרות
החוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן על עים

להלן.
בין הסחר על האומדנים מדידה, קשיי בגלל
נתו על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל
מוגבלת מכך, כתוצאה הערבות. ועל חלקיים נים
בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות גם
זה. מקור על המתבססים הלאומיים החשבונות

הצריכה אומדני קבוטים. במחירים אומדנים
ניכוי ע"י התקבלו קבועים במחירים הפרטית
מרכיבים לפי לצרכן המחירים במדד הערכים

עיקריים.
הכמו השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר תיים
ושי סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות

לצרכן. המחירים מדד ידי על נוכו רותים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
הממו העבודה בשכר השינויים בסיס על חושב
מישראל. שיובא הציוד ומחירי הבנייה בענף צע
ייצור לגורמי בתשלומים הכמותיים השינויים
של עבודה ימי במספר לשינויים בהתאם נאמדו
ובמספר בישראל המועסקים מהשטחים העובדים

המוחזקים. בשטחים המועסקים הישראלים

התשלומיט 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 נכללו לא הגבול

התשלומים). מאזן  ז' בפרק והסברים

להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות;
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מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
לס המרכזית הלשכה ידי על ,1968 אוגוסט
עקרו אשר מדגם על מבוסס הסקר טטיסטיקה.
אדם כוח סקר של לאלו דומים והגדרותיו נותיו
יזלי עד י"ב). לפרק מבוא (ראה בישראל
משפחות כ4,500 כלל המדגם ,1973 ספטמבר
באוקטוברדצמבר החל שנה. רבע כל שנחקרו
להיקפו הגיע והוא בהדרגה המדגם הוגדל '1973
מש כ6,500  1974 ביוליספטמבר המלא
אנשים גוללו: אינה הנחקרת והאוכלוסייה 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 אי משלב המתקבל הניפוח גורם את לים
הוא התיקון גורם < ומין גיל קבוצת לבל תיקון
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 זה

.1967 במפקד שהתקבל כפי לוסייה
ונ 1970 מאז "מופעלת זו ניפוחי שיטת
הניפוח שיטת י לפי שנית חושבו 1969 תוני
מש נותן האוכלוסייה באומדני התיקון החדשה.
ובעי האוכלוסייה' בכלל לגברים יותר גדול קל
הגורם דבר '2554 הגיל בקבוצות לגברים קר
ובמספר העבודה לכוח השייכים באחוז לגידול
פורסמו אשר לנתונים בהשוואה המועסקים

■ .  לכן קודם
הכל ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא כלה
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 מבוסם הפיסי הייצור אומדן
הבאים; קורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
המוחזקים; בשטחים

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

השינוי מדד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל
הבסיס. לתקופת ביחס .הנתונה בתקופה במחיר
מדדי של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד
נמדדים שמחיריהם המצרכים כל של המחירים

במדד.

המדד של הבסיס תקופת תבםיס. ת?ן31ת
100.0 = 1969 יוני  1968 יולי ממוצע היא

נקודות.

מזונות צריכת

והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן) (זזלבון
כמויות סיני. זצפון עזה ורצועת ושומרון יהודה
שלפיהן ליום, לגולגולת למיניהם, המזונות
הכמויות חלוקת ידי על נתקבלו הערכים, חושבו
האוכלו ידי על שנצרבו המזונות של השנתיות
הממוצעת .השנתית האוכלוסייה על כולה סייה

יום. ול365 פקטו) (דה הנוכחית
המזונות של השנתיות הכמויות אומדן
האוכלוסיות, כלל ידי ,על שנצרבו למיניהם,
הסט מהסדרות שנשאבו נתונים בסיס על נערך
לסט המרכזית הלשכה של הבאות טיסטיות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן : טיסטיקה
סט 'ופיתה, ירקות של השווקים סקר הנ"ל.
וסדרות ירדן, עם הסחר חוץ, סחר של טיסטיקה
למטרה משלימים נתונים אחרות. סטטיסטיות
משרדי כגון שונים, ממשלה ממשרדי נתקבלי זו
כן כמו והתעשייה. והמסחר החקלאות הסעד,
משווקים שמוצריהם מזון, ממפעלי מידע נאסף
מהעי שיווק, ממוסדות המוחזקים, בשטחים

זו. לבעיה הקרובים ומאנשים תונות

נית וציוד דיור תנא*
ביהו המשפחות סקר במסגרת נערך הסקר
בדבר סיני. וצפון עזה וברצועת ושומרון דה
באשר ושכר. עבוהה 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).
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בנייה וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא חדשה'

הקיימים.
המתקבלים הנתונים על מבוסם האומדן
באמ מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
ן ססו"ת 1 הממשלה משרדי מיוחד; שאלון צעות
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמוכתרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ושומרון'

כפריים). (רובם קטנים

מסחר

ושירותים. מסחר  י"ז בפרק הגדרות ראה
בתי של מייצג ממדגם מתקבלים הנתונים
שכי (המעסיקים והקמעוניים הסיטוניים העסק
בשירותי העוסקים ומעסקים .העצמאיים) רים
ביהודה אחרים, אישיים ובשירותים אוכל

סיני. וצפון עזה וברצועת ושומרון

הנעלה תיקוני כגון:  שונים תיקונים
ומכונות חשמל דברי תיקון עור, מוצרי

וכד'. שעונים תיקון ביתיות,

הע גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני .
ליחידה! ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת דר'
עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 

ן סיני וצפון
ויצוא. יבוא של סטטיסטיות סדרות 

מדרי של לדונם יבול באומדני נעזרים כן
מקומיים. ומומחים כים

על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
המרכ הלשכה ע"י שנאספו ומחירים בשווקים
בניכוי קמעוניות, בחנויות לסטטיסטיקה זית
הסוחרים. של והרווחים ההוצאות של אומדן
מת מחירים איסוף היה לא שלגביהם במוצרים
המחיר אומדן נערך וכדי) זיתים (חיטה אים

מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתיעצות
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות
פורסם וכר שטחים ייצור, של פירוט יתר
המוח לשטחים הסטטיסטי בירחון הלשכה ע"י

.1972 ויולי 1972 VP  זקים

הארחה בת*
ושירו מסחר  י"ז בפרק הגדרות ראה
ובתי המלון בתי מכל מתקבלים הנתונים תים.
ברצועת ושומרון, ביהודה הפתוחים ההארחה

סיני. וצפון עזה

מקומיות רשויות
מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
זנאםפו העיריות מלאו אשר וחשבוגות 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'

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 הנערך המפעלים,
חק ב"סטטיסטיקה הלשכה ע"י פורסמו המפקד

המוחזקים". לשטחים וב"רבעון לאית"

תעשייה
תעשייה.  י"ד בפרק הגדרות ראה

משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

גנייה

ביהודה האזרחית הבנייה על הנתונים
אומדן הם סיני וצפון עזה וברצועת ושומרון
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הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
(י'י"ב). המכין הספר בית שלאחר

לפי מוינו הספר בתי המפקחת. הרשות
כדלקמן: המפקחת הרשות

המו משכורות בהם ממשלתיים ספר בתי א.
מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות רים

המדינה.
והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ההחזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
והתעסוקה הסעד סוכנות לדי על ממומנות

האו"ם. של
מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

המוחזקים בשטחים היגון

ידי על עובדו החינוך מערכת על הנתונים
דו"חות מתוך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
נאספו ואשר הספר בתי כל ידי על מולאו אשר
כוחות ומפקדת המקומיים המפקחים באמצעות

צה"ל.

כ"ב. לפרק במבוא .הגדרה ראה נדוסד:

הרא הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית
(א'ו'). שונות

שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
(ז'ט'). היסודי הספר בית

פרסומים

1967  והדיור האוכלוסין V>£n

וצפון 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 נ5)

מיוחדימ 8ר6ומימ
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 ס0ר ובתי ילדים גני (398)
(1971 בר

683 המוחזקים השטחים



Population אוכלוסיית

האוכלוסייה גידול מקורווג  כ"ו/1. ליח
Table xxvi/1.  Sources of population increase

Thousands אלפים

אחוז
שנתי גידול
Yearly rate of

increase

טבעי ריבוי
Natural increase

האוכלוסייה
התקופה בסוף

Population at end
of peirod

בהתחלת האוכלוסייה
התקופה

Population at begin
ning of peirod

Judaea and Samaria
1.7 3.0
0.2 14.1
2.7 14.4

. l.S 15.6
2.5 17.8
2.2 18.8
2.8 17.8
2.6 19.9

Gaza Strip and North Sinai

ושומרון יהודה
11967595.9 .S85.5
196S585.5584.1
1969584.1599.7
1970 599.7610.3
1971610.3625.6
1972625.6639.3
1973639.3657.4
1974657.4674.5

סיני וצפון עזה רצועת
11967389.7379.93.32.5
1968379.9357.89.25.8
1969357.8365.510.62.2
1970365.5372.410.21.9
1971372.4381.811.82.5
1972381.8390.7. 12.72.3
1973390.7405.413.03.4
1974405.4418.815.33.3

September 1967 census. .1867 ספטמבר נלפקד 1

נקבות ל1,000 זכרים ימספר גיל לפי אוכלוסייה/  כ"ו/2. לוח
Table xxvi/2.  Population, by age and number of males per 1,000 females

Thousands אלפים
ל1,000 זכרים

נקבות
Males per

1,000 females

65+ 4564 3044 1529 014 הכל סך
Total

Judaea and Saraatia ושומרון יהודה
985
990
997

1,000
1,005
1,001
1,008
1,012

39.1
35.6
33.5
31.8
29.8
34.5
32.0
29.8

64.6
61.5
62.0
62.5
62.4
65.4
64.9
65.7

82.7
79.4
80.8
82.3
83.0
80.0
81.7
83.7

119.7
121.8
131.0
137.3
145.4
147.7
159.0
168.1

286.6
285.8
292.4
296.4
305.0
311.7
319.7
327.2

1595.9
584.1
599.7
610.3
625.6
639.3
657.4
674.5

Census 1967 מפקד
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

עזה יוצפוןרצועת 11Northסינ SinStrip andGaza
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
1974418.8205.1113.050637.312.8977

J Incl. age not known. ידוע. לא גיל בולל 1
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וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ו/3. לוח
Table xxvi/3.  Population, by sex and age

31 xii 1974

גיל

בולל סך
Grand total

ושומרון יהלדה
Judaea and Samaria

סיני וגפון עזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

Ageסךהכל
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקנות
Females

Thousandsאלפים

total הכל 1,093.3546.3547.0674.5339.3335.2418.8207.0211.8סך

04203.4106.996.5123.665.058.679.841.937.9

59159.684.774.997.652.145.562.032.629.4

1014169.388.980.4105.955.850.163.433.130.3

1519131.969.662.380.842.738.151.126.924.2

202487.944.043.951.325.925.436.618.118.5

252961.426.734.736.116.319.825.310.414.9

303447.118.029.130.312.817.516.85.211.6

353943.918.025.927.211.415.816.76.610.1

40^*443.318.424.926.211.115.117.17.39.8

454937.717.020.723.310.313.014.46.77.7

505427.813.314.517.58.19.410.35.25.1

555920.39.910.413.26.46.87.13.53.6

606417.18.68.511.75.95.85.42.72.7

656916.68.48.211.55.85.75.12.62.5

707411.26.74.57.94.63.33.32.11.2

75+14.87.27.610.45.15.34.42.12.3

1אהוזיט gcsPercent

total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

01448.751.446.148.551.046.049.052.046.1

152925.725.725.724.925.024.827.026.727.2

304412.39.914.612.410.414.512.19.214.9

45649.48.99.99.89.010.48.98.89.0

65+3.94.13.74.44.64.33.03.32.8
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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 1974 ממוצע

Family size and
housing density

סיגי וצפון סזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

Thereof

פליטים nuns
Refugee
camps

ערים
Towns

הכי סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaira

Thereof nar

כפרים
Villages

ערים
Towns

הכל סך
Total

משפחה גודל
דיור וצפיפות

הכל סך
אלפים
102.326.066.259.628.8

Thousands

/ 1S.2TOTAL

1 הכל .jc

אחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0

Percentages

100.0TOTAL

במשפחה נפשות

1

משפחה גודל

5.2(3.8)(5.1)4.2

Size of family

)6.0) (3.1)

Persons in
family

1

210.39.6(10.1)8.48.39.12

38.98.1(10.1)9.49.79.53

49.79.2(10.1)9.610.19.14

510.010.4(9.1)9.48.79.55

610.812.7(10.1)10.111.19.56

7+45.346.246.549.049.047.27+

ממוצע משפחה גודל
נודדים) (כולל

6.16.36.16.46.56.4Average size of fa
mily (incl. singles)

לחדר פשות

מאחת פחות

1.01.9

דיור צפיפות

3.9

19.4

1.4

6.3

2.3

11.3

2.2

11.9

Housing density

0.7 1.3

5.1 5.8

Persons per
room

Less than 1

1.01.9

2.02.924.36.615.416.37.67.32.02.9

3.03.920.14.713.013.26.25.83.03.9

4+34.67.223.715.97.56.54 +

צפיפות 3.2חציון |2.83.32.92.92.9Median of density

Source: labour force survey. אדם. כוח סקר מקור:
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Births לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי ח*, לידות ג"ו/5, לוח

Table xxvi/S.  Live births, by sex, place of birth and type of locality

ליוה מקוס מין,
יישונ וצורת

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip andNorth Sinai

Sex, place ofbirth and

19681970197319741968197019731974
type of locality

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 מוחלטיס מ8פריט
21,084 19,552 15,985 15,503 29,868 29,284 24,455 25,650

10,903 10,206
10,181 9,346
51.7 52.2

3,888 3,753
17,196 15,817
18.4 19.1

18,723 17,363
2,324 1,863

37 326

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

15,453
14,415
51.7

8,655
21,213
29.0

15,279
14,005
52.2

7,595
21,689
25.9

7,142 7,065
22,702 22,207

24 12

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
זכרים
נקבות

הזכרים אתוז

לידה נוקום
חולים גבית

הולים לבית por
בבייח לידות אוזוז

יישוב צורת

עירוניים ישובים
גפרייט יישובים

ידוע לא

Percentagesאחתים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עירוניים 24.324.724.123.993.589.890.389.0localitiesUrbanיישובים
כפריים 75.775.375.976.16.510.29.711.0localitiesRuralיישובים

גפה לפי לידות,  .6/va לוח
Table xxvi/6.  Births, by subdistrict

19681970197119731974Subdistirctנפה

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

הכל 25,65026,45528,26329,28429,868TOTALסך
4,0374,1914,3554,8914,883niaגינין
4,6414,4254,9595,2324,995Nablusשכם

3,9564,0674,2274,7254,902Tulkarmטולברט
3,6894,0974,1913,9034,376Ramallahרמאללה
354456524560549Jeirchoיריחו

לחם 2,6102,5973,0822,7832,784Bethlehemבית
6,3636,6056,9237,1787,362Hebronחברון

ידוע לא
1721217Not known

עזה סינירצועת Theצפון Gaza Strip and Notrh Sinai

הכל סך
עזה

15,50315,98517,50519,55221,084TOTAL
7,0377,3747,7348,5199,808Gaza

יונ0 חן
רפיח

7,170 {7,1157,7208,6105.614 ו
2.865 <

Khan Yunis
Rafah

עריש 1,2921,4962,0512,4232,797ElArishאל
ידוע 4לא

Not known
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לאומית והוצאת הכנסת

במקורות ושימושים מקורות  כ"ו/7. לוח

שמתים
ושומרוןמוחזקים Judaeaיהודה and Samaira
הכל סך 

Administered
Territories196819691970197119721973
total 1973

במד!יוי0 ליישוטפים ביליוני

הכל סך  במקורות 2,7235626867349811,763שימושים 1,456

פרטית לצריכה 1,6913594524966351,145הוצאה 908

ציבורית לצריכה 21551566583138הוצאה 109

מקומית גולמית 30825575587184השקעה 168

י ושירותים סחורות 4831271201161672S2יצוא 253

ליצוא 25תמיכות


12914 18

הכל סך  2,7235626867349811,763מקורות 1,456

ושירותיפ2 סחורות יבוא 1,167219276292375737פחות: 558

היבוא על מסיט 28511132923פחות: 31

שוק) (במחירי גולמי מקומי 1,5283383994295771,003תוצר 867

מחו'ל מקומיים ייצור גורמי 599175089175373הכגסות 296

בוזול ייצור לגוימי תשלומיט 216891115פחות: 12 .

שוק) (במחירי גולמי לאומי 2,1063494415097411,361תוצר 1,151

המקומי הייצור על עקיפים מסים 701921283861קחי!/: 49

ייצור) גורמי (במחירי גולמי לאומי 2,0363304204817031,300תוצר 1.102

(ל'י) לנפש גולמי לאומי 3,9516037428411,1972,088תוצר 1,821

(ל~י) לנפש פרטית 3,1246207608191,0261,756צריבה 1,437

לי5 מיליוני  1968 במחירי

הכל סך  במקורות 1,4405626626837S5'959שימושים 981

פרטית לצריבה 925359434465514631הוצאה 624

ציבורית לצריכה 1055156646974הוצאה 73

מקומית גולמית 1402555466389השקעה 101

3 1 ושירותים .סחורות 27117108137165נ268יצוא 177

הכל סך  1,440562662683785959מקורות 981

> 2 ושירותים סתורות יבוא 725224280279330466פחות: 427

שוק) (במחירי גולמי מקומי 719338382404454495תוצר 553
מהול ייצור גורמי 247174768117167הכנטות 157

גתו"ל ייצור לגורמי תשלומים י96פחות: 6666 6

שוק) (במחירי גולמי לאומי 982349423466573670תוצר 717

(ל'י) לנפש גולמי לאומי 1,8016037117699241,031תוצר 1,133

(ל"י) לנפש פרטית 1,696620730767829966גריבה 986

ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סי''פ יבוא 2 וירדן) (ישראל מחויל מקומיים ייצור לגורמי הכנפות כולל לא פו"ב יצוא 1

במחירי האומדנים חישוב 5 יבוא על מסים כולל 4 ליצוא תמיכות כולל 3 הישראלים לעובדים שכר תשלומי  זרים
כל סך לבן קודמתה, במחיר שנה כל מנתוני שהושגו הכמותיים השינויים בסיס על המרכיבים ולכל הוצאה מרכיב לכל נערך 1968

המרכיבים סכום עם זהה אינו המרכיבים
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National income and expenditure

Table xxvi/7.  Resources and uses of resources

וצפון עזה SinaiGazaסינירצועת Stirp and North

196819691970197119721973

. millionAt current pirces  IL

210266329479706960USES OF RESOURCES  TOTAL

142174205270405547Pirvate consumption expenditure

192534435577General government consumption expenditure

1124253677124Gross domestic capital formation

384162123160201Exports ofgoods and services1
237911Subsidies on exports

210266329479706960RESOURCES TOTAL
79115145213338430Less: imports of goods and services2

11235Less : taxes on imports

131150183264365525GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(

293046129226Factor payments from abroad

223456Less : factor payments to abroad

131157210306489745GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(
334479Less: indirect taxes on domestic production

128154206302482736GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor pirces(

3634345708101,2651,863Gross national product per capita (IL.(

3934815567151,0481,368Pirvate consumption per capita (IL.(

At 1968 pirces  IL. million'

210252299368452481USES OF RESOURCES  TOTAL
142167196217275294Private consumption expenditure
192328293031General government consumption expenditure

112321274751Gross domestic capital formation
3839549298103Exports ofgoods and services 1 3

210252299368452481RESOURCES  TOTAL
79113132172243259Less : imports ofgoods and services 2 *

131139167196211224GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market pirces(

2821295980Factor payments from abroad

222233Less : factor payments to abroad

131145187225274312GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(

363401506595709770Gross national product per capita (IL.(
393461530573709730Private consumption per capita (IL.(

' Expoits f.o.b. excl. factor payments from abroad (Israel £ Jordan). 2 Impotrs c.i.f. excl. factor payments to abroad payments
to Israeli workers. 3 Incl. subsidies on exports. 4 Inch taxes on imports. 5 Estimates at 1968 pirces were calculated for
each component of expenditure and for the total components on the basis of annual quantity changes which were computed
on the basis of previous year prices; hence, total expenditure is not identical with the sum of the expenditure components.
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שגה כל באחוזיט שינוייט  במקורות והשימושים המקורות  ג"ו/8. לוח
קודמתה לעומת

Table xxvi/8.  Resources and uses of resources  percent change from previous
year

At 1968 prices 968ז במחירי

פרטית צריבה
לנפש
Private

consumption
expenditure
per capita

לאומ תוצר
לנפש גולמי
!Gross
national
product
per capita

סחורות יבוא
2 ושירותים
Imports of
goods and
services 2

סחורות יצוא
נ ושירותים
Exports of
goods and

גולגית השקעה
מקומית
Gross
domestic
capital
formation

לצריבה הוצאה
Consumption expenditure

ציבורית
General

government

פרטית
Private

לאומי תוצר
במחירי, גולמי

שוק
Gross national
product at

market prices

הכל 01Totaך
1969184■2013116*5*29*15"*
1970151016*1444*14*9

19712210*6*34*41*22198

19722423564*2033*21*21

197311325*2*820

דו נעים3שנתיממוצעים veragesיט 3year moving aT wo

196919701641514*36*116*1513

1970197118410£n*7*2113178*
197119722316*648*30*27*2014*
197219735£123*24*820910

iaeaושומרוןיהודה and SamarJud a
196921211012082518"*
197010714*167* *85

1971231047*36*26*208

19722521*6612929*22*19

19736*111211992

דושנתייםממוצע averages3yearנעיסגים movingTwo

19691970£151412367*11*1311

1970197116*91178*8*146*
197119722416948282421*13*
19721973811341920*195*8

6ירצועת וצפון rtניעזה h Sinaistrip and N oGaza
1969104174211092*4310*17*
1970£2817208*39*1726*15

1971£20104328713017*8

197222£2624■75741*1924
19731473*95*6*103*

דושנתייםממוצע averagesנעים3■ם 3year movingTwo
19691970194.174■£2038*19*29*1816

1970197124414118*54*23*2211*
1971197221£182*49*3535*1815*
13*33862314*416ל197219731

J Exports f.o.b., include subsidies, but do not include factor
payments from abroad. 2 Imports c.i.f., include taxes on
imports, but donot include factor payments to abroad. J The
twoyear averages are calculated as geometric averages of the
annual percent change from previous year ■ for the specified years.

לגורמי תשלומים בולל אינו תמיכות, בולל פו"ב, יצוא 1

היבוא על מסיט בולל סי"פ, יבוא 2 בחו"ל. ייצור
הממוצעים 3 מחול. ייצור לגורמי תשלומים בולל אינו
השינויים של גיאומטרייט בממוצעים מחושבים הדושנתיים

המצוינות. בשנים קודמתה, לעומת שנה כל השנתיים
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עיקריות קבוצות לפי פרטית, לצריכה הוצאה  כ"ו/9. לוח
Table xxvi/9.  Pirvate consumption expenditure, by main category

IL. million  at curernt pirces שוטפים במחירים לי מיליוני

ושומרון סיניהודה וצפון עזה רצועת
1Judaea and SamairGazaStrip and North Sinai

19681971197219731971 196819721973

חקלאות 123231397מוצרי 31771 47105145Agircultural goods
י תעשייה 138242442מוצרי 367135 57206269Industiral goods1

99147248שירותים 19360 4185118Services

לצריכה 3606201,087הוצאה 877266 145396532DOMESTIC PRIVATE
 מקומית CONSUMPTIONפרטית EX

הכל PENDITUREסך  TOTAL
של צריכה 911558חות: 314 3915Less: net consumption by

נטו  nonresidentsזרים

לצריכה 3596351,145הוצאה 908270 142405547PRIVATE CONSUMP
 TIONפרטית EXPENDITURE
הכל TOTALסך

1 Includes processed food products. בתעשייה מעונדים מזון מוצרי כולל 1

פנויה פרטית הכנסה כ"ו/10. לוח
Table xxvi/10.  Disposable private income

IL. million  at current pirces שוטפים ליבמחירים מיליוני

עזר■שומרוןיהודה סיגירצועת וצפון
Judaea and SamairaGaza Stirp and North Sinai

19681971197219731968197119721973

לאומי 3307031,1021,337128302482736GROSSתוצר NATIONAL
(במחירי PRODUCTגולמי (at factor
ייצור) (pricesגורמי

מהממשלה 2235438Transfersהעברות from government
המקומיות andוהרשויות local authoirties

הכנסה מס :4213038151321Lessפחות: income tax and trans
לממשלה fersוהעברות to the government

פרטית 3286841.0751,274131300474723GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנרה INCOME
פנים FROMממקורות DOMESTIC

SOURCES
לסרטים 7292869436526566Privateהעברות transfers from
לארץ abroadמחוץ

פרטית 4007761,1611.368167352539789GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME
המקורות FROMמכל ALL SOURCES
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Balance of payments התשלומים מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני  כ"ו/11, לוח
Table xxvi/1 1 . Balance of payments estimates

IL. million לי מיליוני

1974

נטו זכות
Net
Credit

חובה
Debit

rmr
Credit

§1973

נטו זכות
Net
Credit

חונה
Debit

זכות
Credit

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

כולל 774.5774.51,232.81,232.8GRANDסך TOTAL

 ושירותים 655.2734.178.91,023.51,174.1150.6GOODSסחורות AND SERVICES 
הכל TOTALסך

סחורות 252.8546.1293.3423.6891.5467.9Merchandiseמחר

402.4188.0214.4599.9282.6317.3Servicesשירותים

8.020.612.68.030.622.6Transportationתחבורה

6.511.44.98.615.36.7Insuranceביטוח

חוץ 22.552.930.447.480.733.3Travelנסיעות

מהשקעות 4.20.73.55.00.84.2Investmentהכנסה income

6.56.59.19.1Governmentממשלה

361.295.9265.3530.9146.1384.8Otherשונות

עבודה שכר :361.210.7356.5530.914.3516.6Thereofמזה: wages

צדדיות חד 93.740.453.3158.358.799.6TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטו) הון 25.625.651.051.0CAPITALתנועות MOVEMENTS (net)

GRAND TOTAL

GOODS AND SERVICES 
TOTAL

Merchandise
Services
Transportation
Insurance
Travel
Government
Other
Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS

CAPITAL MOVEMENTS (net)

Gaza Strip and Sinai

 768.9 768.9

132.1 742.7 610.6

341.8
209.7
15.1
3.6

0.4
8.4
237.4

300.3

63.4

68.7

615.6

127.1

24.1

7.0

16.8
8.4

70.8

7.9

26.2

273.8
336.8

9.0

3.4
16.2

308.2

308.2

89.6

68.7

וסיני עזה רצועת

 453.8 453.8

14.6 435.6 421.0

169.3
154.7
7.3

2.6
1.9
6.0
172.5

213.7

47.5

32.9

350.5

85.1
15.9
4.7

11.4

6.0
47.1

5.9

18.2

181.2

239.8

8.6
2.1
9.5

219.6
65.7

65.7

32.9

כולל סך
 ושירותים סחורות

הכל סך
סתורות סחר

שירותים
תחבורה
ביטוח

חוץ נסיעות
ממשלה
שונות

עבודה שכר מזה:

צדדיות חד העברות
(נטו) הון תנועות

' Excl. transactions between Judaea and Samaria and the Gaza
Stirp and Sinai.

רצועת לבין ושומרון יהודה בין עסקות כולל לא 1

וסיני עזה
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Foreign trade
החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,  כ"ו/12. לוח

Table xxvi/12.  Imports, exports and foreign trade balance

IL. million

חוץ סחר

ל'י מיליוני
0זה רצועת
Gaza strip

1974 1973 1972

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

1974 1973 1972

TOTAL

From Israel  total

Agircultural produce

Industiral products

From Jordan  total

Agircultural produce

Industiral products

Fromother countries  total

Agricultural produce

Industrial products

TOTAL

ToIsrael total

Agricultural produce

Industiral products

To Jordan  total

Agircultural produce

Industrial products

To other countries  total

Agircultural produce

Industrial porducts

E xce

TOTAL

Trade with Israel

Trade with Jordan

Trade with other countries

rtsImpoיבוא
הכל .413.5542סך S881.8270.1350.S615.6

הכל סך  341.1483.5790.0239.8319.5549.4מישראל

חקלאית i73.9,.56.284.0125.936.459תוצרת

תעשייה 284.9399.5664.1203.4259.9475.5מוצרי

הבל .5.916.521.30.20.3/מירדןסך 0.7

חקלאית ;3.93.93.40.20.3ו0יצרת 
תעשייה .מוצרי 15.012.617.90.7,

סךהכל האר3ות 53.542.570.530.130.765.5מיתר

חקלאית 12.68.213.21.20.66.6תוצרת

תעשייה 40.934.357.328.930.158.9מוצרי

rtsExpoיצוא
הכל 181.2273.8§134.7*.216.4242.6409סך

הכל סך  107.3174.7287.363.7105.5166.6לישראל

חקלאית if54.912.029.727.0.14.435תוצרת

תעשייה 92.9139.1232.451.775,8139.6מוצרי

הכל סך  107.366.2119.513.819.150.3לירדן

חקלאית 45.725.434.513.819.150.3תוצרת

תעשייה 61.640.885.0מוצרי

הבל סך הארצות J55.9).56§1.81.72.857.2ליתר

חקלאית 56.656.9§57.2תוצרת

תעשייה _1.81.72.8מוצרי

s of imports over exports
341.8 169.3 135.4 472.2

382.8 214.0 176.1 502.7

49.6 18.8 13.6 98.2

8.6 §25.9 27.1 67.7

היצוא על היבוא עודף
299.9 197.1

308.8 233.8

49,7 88.4

40.8 51.7

סךהכל
ישראל עם בסחר

ירדן עס בסחר

הארצות יתר עם בסחר
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Prices מחירים

ראשית קבוצה לפי ,* לצרכן המחירים מדד  כ"ו/13. לוח
Table xxvi/13.  Consumer price index 1, by main group

100.0=vi 1969 עד vii 1968 ממוצע בסיס>
Base: Average vii 1968 vi 1969=100.0

Main group 1974 1973 1972 1971 ראשית קבוצה

GENERAL INDEX1

The index excluding vegetables
and fruit1

Vegetables and fruit

Food*

Household maintenance and
furniture1

Clothing and footwear

Transport

Health

Education and culture

Other services and miscellaneous2

GENERAL INDEX'

The index excluding vegetables
and fruit1

Vegetables and fruit

Food2

Household maintenance and
furniture1

Clothing and footwear

Transport

Health

Education and culture

Other services and miscellaneous?

Judaea and Sam aria ושומרון יהודה
256.S 179.9 148.1 125.9

251.9 173.2

228.5290.3

180.5276.7

175.0284.5

182.3241.6

152.1211.3

173.4215.6

136.1184.0

155.2184.1

StripGaza

190.3294.3

289.9

315.4

301.0

366.0

253.1

239.7

179.1

165.2

212.2

179.9

240.5

181.1

195.3

191.3

151.7

139.6

124.6

158.7

144.0

148.8

174.0

150.4

159.0

150.9

124.5

123.9

113.7

138.3

123.6

142.1177.3

129.0149.9

119.3146.9

128.1147.4

107.0122.6

114.2130.5

114.1120.0

121.5138.1

עזה רצועת

128.1153.1

125.5

140.3

127.1

122.8

132.3

110.5

102.6

107.8

124.0

הכללי! המדד

ופירות! ירקות ללא המדד

וסירות ירקות

2 מזון

וריהוט1 הדירה החזקת

והנעלה הלבשה

תחבורה

בריאות

ותרבות חינוך

2 ושונות אחרים שירותינו

הכללי! המדד

1 ופירות ירקות ללא המדד

ופירות ירקות

מזון2

1 וריהוט הדירה החזקת

והנעלה הלבשה

תחבורה

בריאות

ותרבות חינוך

ושונות2 אחרים שירותים

Indices are presented without the housing item.
2 Price indices of alcoholic beverages which had been
included previously in the "miscellaneous" group, were
transferred to the "food" group.

הדיור. סעיף ללא חושבו שבה התקופה לבל מוצגים המדדים 1
בלולים שהיו אלכוהוליים משקאות של המחירים מדדי 2

מזוך. לסעיף הועברו שונות סעיף
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Food consumption

Agricultural ycai

מזון קבוצת לםי ליו0, לגולגולת והתזונתי האנרגטי העדן  כ"ו/14. לוח
Table xxvi/14.  Daily per capita energetic and nutritive value, by type of food

מזונות <גר>כת

חקלאית שנה
1973/74 תקולד

Proteins (gm) (גרם) חלבון

(גרם) שומן
Fat (gm)

מזה:
חיים מנעלי
Thereof: ani<
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Caloires

1972/73 l<?Vn

Proteins)gm) תלנון(גרם)

(גרם) שומן
Fal (gm)

:,1m
חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

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
Oilsand fats
Miscellaneous

ושומרון imיהודה ariaand S :Judaea
הכל 2,71979.419.965.82,75081.320.366.9סך

ומוצריהם 1,37243.75.61,34943.35.5דגנים
ועמילנים אדמה 410.8471.00.1תפוחי

ודבש 333331מוכר

ואגוזים שמן גרעיני 1568.06.21678.76.5קטניות,
684.30.6815.20.7ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1.9_1512.02.11672.3סירות
11310.410.47.611910.810.88.0בשר
161.21.21.1161.21.21.1ביצים
20.40.40.120.40.4דגיט

ומוצריו ;1437.9חלב 7.98.31427.97.98.3
ושומנים 30234.130834.7שמנים

220.70.1210.50.1שונות

סיני וצפון עזה Sרצוטת 1 na 1and NorthStripGaza
הכל 11.7§2,372§סך §68.2§51.82,37867.8.n752.6TOTAL

ומוצריהם 1,367דגנים 44.05.61,35343.85.6Cereals and cereal products
ועמילנימ ארמה 28תפוחי 0.6330.8Potatoes and starches

ודבש 256סוכר _259Sugar and honey
ואגוזים שמן גרעיני 82קטניות, 3.64.5893.94.7Pulses, oil seeds and nuts

61ירקות 3.90.6613.90.6Vegetables
ומלונים) אבטיחים (כולל 105פירות 1.51.61131.61.4Fruit (including melons)

534.9בשר 4.93.6545.05.03.8Meat
181.4ביצים 1.41.3181.41.41.3Eggs
81.5דגים 1.50.261.21.20.1Fish

ומוצר'ד 3.9§64§חלב §3.9§3.2694.14.13.6Milk and milk products
ושומנים 26930.627531.1Oilsשמנים and fats

61שונות 2.90.6482.10.>tMiscellaneous

a

0

a



Housing conditions
דיור וצפיפות דירה גודל לפי משפחות  .15/vs לוח

Table xxvi/15.  Families, by size of dwelling and housing density
1974

דיור תנאי

Size of dwelling and
housing density

עזה רצוקת
Gaza strip

מזה:
Thereof:

מחנות
Refugee
camps

ערים
Towns

הכל סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

:ma
Thereof:

כננריס
Villages

ערים
Towns

הכל סך
Total

כולל סך
Grand
total

דיור וצפיפות דירה 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

Th o us a n ds אלפים
25.3 28.3 59.0 65.3 26.8 101.2 160.1

Percentageof total families המשפחות נ(בלל אחת

18.4 15.4 17.9 28.1 17.6 25.7 12.7

34.5 34.5 35.5 40.9 29.3 38.7 37.5

26.2 23.1 24.6 18.5 25.8 20.4 22.0

15.8 16.6 15.5 8.7 14.8 9.8 12.0

6.7 13.1 8.9 4.4 13.5 6.0 7.1

2.7 5.2 3.7 4.0 6.8 4.6 4.3

10.7 9.5 9.6 10.8 J4.3 11.6 10.9

9.5 10.7 9.8 6.4 9.6 7.2 8.1

12.6 13.3 13.5 12.7 13.6 12.9 13.1

15.1 14.9 15.0 10.9 13.4 11.4 12.7

12.9 11.5 12.1 11.5 9.5 11.3 11.6

10.8 9.5 10.4 8.3 9.1 8.8 9.4

10.0 8.3 9.5 10.5 5.5 9.1 9.3

15.9 17.1, 16.5 24.9 18.4 23.1 20.7

3.0 2.8 3.0 3.0 2.4 3.0 3.0

הכל סך  משפחות

בדירה חדריס

1

2

3

4 :

5+

לחדר נ9שות

1.00 מ פחות

1.001.49 ■

1.501.99 י.

2.00

2.012.99

3.00

3.013.99

4.00

+4.01

חציון .

Source : survey of housing conditions. דיור. הנאי סקר מקור;
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הדירה על ובעלות בדירה שירותינז  כ"ו/16. לוח

Table xxvi/16.  Facilities and ownership of dwelling
1974

עזה nsnsn
Gaza strip

Thereof: מזה;
rmtor

Refugee
camps

:oniJ
Towns

הכל סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

Thereof: מזה:

כפרים
VMages

עריט
Towns

הכל סך
Total

FAMILIES  TOTAL

Thousands

| 25.3 28.3

Percentages

S9.0

אלפים
65.3 268 10121 הכל משפחותסך

אחוזים

Facilitiesשירותים
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

47.594.828.635.758.914.6Electircityחשמל
64.184.054.382.485.682.6Kitchenמטבח

למשפחה בלעדי :61.080.551.568.471.666.8Thereofמזה: for family use'
only

בישול: Cookingאמצעי devices:
30.962.918.915.223.17.8gasגז range

67.436.778.784.376.292.2pirmusפרימוס
1.70.42.40.50.7otherאחר
בדירה: חימום Heatingאמצטי devices :

41.767.230.813.419.18.8keroseneנפט
40.27.555.057.548.163.2timberעץ
11.912.711.17.510.45.3coalפחם
4.811.21.60.30.50.1otherאחר
22.6do'1.41.41.521.321.9אין heating

עיקרי: מים Mainמקור source of water :
26.510.230.924.311.738.9publicציבורי

פרטי 33.011.346.00.36.4בור ■pirvate well
בחצר 17.117.613.361.562.357:8tapsברז in courtyard
בדירה 23.560.99.813.925.7ברז :3.4tap in dwelling

שימוש 78.998.869.079.086.277.6Toiletבית

1 למשפחה בלעדי שימוש 83.283.482.678.778.678.2Toiletבית for family use only 1

רחצה 23.745.8חדר .16.518.326.511.5A room for bathing
ומקלחת אמבטיה או 12.531.76.110.118.52.7Bathאמבטיה or bath and

shower
בלבד 4.512.31.76.010.62.1Showerמקלחת only

לשימוש מקלחת או 97.797.797.796.297.784.5Bathאמבטיה or shower for
2 למשפחה familyבלעדי use only2

Ownershipבעלות
בבעלותן שהדירה 73.148.585.981.671.689.5Familiesמשפחות owning their

dwellings
בבעלותן אינה שהדירה 10.27.96.88.79.68.9Familiesמשפחות not owning dwel

דירה שבר משלמות lingsואינן and not paying rent
דירה שבר המשלמות 16.743.67.39.818.91.7Familiesמשפחות paying rent

< Oat of an families who have toilet. ' Out of ail מחוך 2 שימוש. בית להן שיש המשפחות כל מתוך 1
families who have bath and shower or shower only. בלבד. מקלחת אוו ומקלהת' אמבטיה להן שיש המשפחות כל
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Household equipment בית ציוד

אזור ל9י קיימא, בני מוצרים שברשותן משפחות  כ"ו/17. לוח

Table xxvi/17.  Families possessing durable goods, by region

Percent cf all families המשפחות מכלל אחת

קונהמוצר

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

עזה רצועת
Gaza strip

YearCommodity

הכל מך

:run
Thereof:

סךהבל

מזה:
Thereof:

Totalעריס
Towns

כפריס
Villages

Totalערים
Towns

מחנות
Refugee
camps

חשמלי או גז (1.1)19748.322.53.23.8תנור 6.51974Electrical and gas
stove

חשמל, לבישול מכשיר
גז

197432.759.522.S12.77.4 18.61974Electrical and gas
range for cooking

חשמלי 1972מקרר
1973
1974

13.8
20.9
22.6

40.7
51.9
60.6

(3.4)
8.4
7.9

5.7
9.8
14.1

(1.9) 11.9
(3.3) 17.2
5.3 24.3

1972
1973
1974

Electrical refrigerator

תפירה 1972מגונת
1973
1974

17.3
21.8
22.6

33.7
35.1
40.3

10.9
16.1
15.4

19.1
17.9
22.7

17.5 23.0
13.5 24.7
18.0 28.9

1972
1973
1974

Sewing machine

1972רדיו
1973
1974

74.9
77.8
79.9

86.8
83.1
86.0

71.5
76.4
77.6

85.5
84.2
87.0

84.8 87.4
83.8 85.7
86.2 88.1

1972
1973
1974

Radio

1972טלוויזיה
1973
1974

10.0
18.7
20.5

28.7
39.8
50.3

(2.5)
9.8
8.9

7.5
15.5
19.1

(3.4) 14.3
9.1 24.2
11.8 28.9

1972
1973
1974

TV set

1972פטיפון
1973
1974

2.5
3.3
4.6

6.6
8.2
9.3

(1.0)
2.7

(1.3)
3.0
5.2

(1.1) (1.5)
(2.0) (4.3)
5.4 5.5

1972
1973
1974

Gramophone

1972אופניימ
1973
1974

2.3
2.4
2.5

3.3
5.0
5.1

(1.3)
(1.3)
1.4

5.8
7.8
12.4

6.0 6.6
4.9 11.6
9.4 16.7

1972
1973
1974

Bicycles

פרטית 1972מכונית
1973
1974

2.3
2.7
2.6

5.4
5.4
2.0

(1.3)
1.1

2.3
(1.6)
2.0

(2.6) (2.4)
(3.0)

0.1 4.0

1972
1973
1974

Pirvate car
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Labour and wages ושכר עמדה
מין עגולה, כוח תכונות ל3י ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ו/18. לוח

נבחרות יישוב וצורות

Table xxvi/1 8.  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

"/a employed
oflabour force

הענודה כוח אחוז
מהאוכלוסייה
+14 בגיל

'/i labour force
ofpopulation
aged14 +

Labour force העבודה כוח

מועסקיפ בלתי
Not employed

מועסקים
Employed

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסיה
+ 14 בגיל
Population
aged14 +

Thousands אלפים

Total population
89.2 30.1
96.7 36.7
97.6 36.3
98.9 37.6
99.0 37.4
98.9 39.1

Males
88.1
96.4
97.5
98.8
98.9
99.1

In towns
93.4
97.6
98.0
98.6
98.8
98.6

93.9
97.9
98.2
98.7
98.9
99.1

56.0
61.4
62.0
66.5
66.6
66.1

total
36.1
38.7
38.8
39.7
39.3
39.1

10.1
3.8
2.9
(1.4)
(1.3)
(1.5)

9.3
3.4
2.5
(1.3)
(1.2)
(1.0)

(1.8)
(0.8)
(0.7)
(0.5)
(0.5)
(0.4)

Males
67.9 (1.5)
68.5 (0.6)
69.2 (0.5)
71.4 (0.4)
71.0 (0.4)
69.6 (0.3)

In villages  total
87.9 28.1 7.1
96.4 35.8 2.7
97.4 35.3 2.0
99.0 36.8 (0.8)
99.2 36.5 (0.7)
99.3 39.5 (0.6)

82.9
114.6
116.8
125.2
126.4
137.5

69.9
91.0
95.3
106.0
107.2
111.5

25.8
33.5
35.3
35.8
37.3
36.6

22.7
28.9
30.9
31.5
33.1
32.2

51.3
73.1
72.4
78.5
78.9
88.4

האוכלוסייה כל
1968308.6215.693.0

11970322.9204.5118.4
1971330.0210.3119.7
1972336.6210.0126.6
1973341.6213.9127.7

21974355.2216.2139.0

גברים
1968141.562.379.2

11970153.759.394.4
1971157.759.997.8
1972161.454.1107.3
1973162.854.4108.4
1974170.257.7112.5

הכל 6ך  בערים
196876.649.027.6
1197088.754.434.3
197192.856.836.0
197291.655.336.3
197396.158.337.8
197494.757.737.0

גברים
196836.111.924.2
1197043.113.629.5
197145.414.031.4
197244.712.831.9
197347.213.733.5
197446.714.232.5

הגלבכ0רים סך
1968208.1149.758.4
11970211.7135.975.8
1971210.9136.574.4
1972215.7136.479.3
1973218.0138.479.6
1974225.6136.689.0

Malesגברים
196893.945.548.441.76.751.686.1
1197099.942.257.755.22.557.895.7
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
1974106.737.669.168.5(0.6)64.899.1

699 המוחזקים השטחים



ענודה, גוח תגונות לפי ומעלה, 14 גגיל אוכלוסייה  ג"ו/18. לוח
(המשך) נבחרות יישוב וצורות מיו

Table xxvi/18.  Population aged 14 and over by labour force characteristics, sex
and selected types of localities | cont. )

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון טלה רצועת

המועסקים אחוז
כוח מתוך
העכורה

*/, employed of
labour force

העגולה גוח אחוז
מהאוכלוסיה
+" בגיל

,Y labour force
of population
aged 14+

Labour force העגודה כוח

מועסקיט בלתי
Not employed

מועסקים
employed

הכל 6ן
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסייה
+ u בגיל
Population
aged14+

Thousaads אלפים
האוכלוס populationTotalייהכל

1968182.6129.053.644.59.129.383.1
11970196.8134.462.458.73.731.793.9
1971200.7138.971.859.72.130.896.6
1972205.1140.564.663.6(1.0)31.598.4
1973210.4141.868.668.1(0.5)32.699.4

21974218.6145.173.573.0(0.5)33.699.3
Malesגגרינ

196879.932.947.040.36.758.885.8
1197090.433.457.054.62.463.195.7
197192.435.457.055.8(1.2)61.897.9
1972'94.239.960.3 59.S(0.5)64.099.2
197397.533.464.163.9(0.2)65.799.7
1974102.234.068.267.9(0.3)66.799.6

הבל 6ך  msבערים  totalIn tow
196888.162.725.421.53.928.084.7

נ 197087.558.928.627.2(1.4)32.795.0
197189.860.829.028.2(0.8)32.397.3
197291.161.229.9'29.4(0.5)32.898.5
197399.366.333.032.6(0.2)33.299.5
נ1974 07.9. 71.436.436.3(0.1)33.799.7

Malesגבריפ
196839.416.7: 22.719.82.957.787.4
י197040.9' 14.226.725.8(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
197347.2■ 15.731.531.4(0.1)66.799.7
197451.7, 17.434.334.2(0.1)66.399.7

 פליטים הכלבמחנות Inסך refugee camps  total
196876.553.123.418.84.630.580.2
'197088.1■■ 60.827.3. 25.22.130.792.1
197192.364.927.426.2r (12)29.795.5
197296.066.829.228.6(0.6)30.498.1
197391.162.129.028.7(0.3)31.999.1
197491.360.930.430.2(0.1)33.499.3

Malesגברימ
196832.8.. 13.219.616.33.389.983.0

< 197039.9. 15.824.122.7(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)64.299.6
197441.914.027.927.8(0.1)66.699.6

1 New weighting 0/" family survey data : see introduction,
2 Incl. 34.7 thousand persons in refugee camps in Judaea
and Samaria and 19 thousand persons fa villages of the
Gaza Strip and North Sinai.

במבוא. הסבר ראה משפתות; סקר נתוני של חדש שקלול. 1

ושומרון ביהודה פליטים במחנות נ9שות אלף 34.7 כולל 2

סיני. וצפון עזה רצועת בכפרי נפשות אלן! ו19
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גיל וקבוצת העבודה 3וח תכונות ל0י 14ומעלה, בגיל גברימ  כ"ו/19. לוח

Table xxvi/19.  Males aged 14 and over, by labour force characteristics and age
group

מהאוכלוסייה העבודה כות אחוז
14+ בגיל

Percentlabour force of popu
lation aged 14 +

1974 1973 1972 1971 1970

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1974 1973 1972 1971 1970

גיל קבוצת
Age group

הכל סך
TOTAL

153.71S7.7161.4162.8170.661.462.066.566.666.1

141730.931.633.534.235.022.4.1S824.525.6.2S3

182428.932.033.134.439.661.461.670.070.465.2

253424.724.624.925.127.889.093.295.795.492.1

354422.923.123.022.421.689.389.893.594.593.5

4554
i

15.617.017.317.118.379.183.589.288.388.0

556413.013.112.010.811.166.866.471.070.473.0

65+17.716.317.618.817.235.234.137.440.141.3

הכל סך
TOTAL

90.492.494.297.5102.463.061.864.0.6S766.6

141720.219.919.619.720.320.315.620.822.625.6

182419.522.023.925.928.264.260.567.568.667.7

253413.113.213.113.615.293.994.696.597.095.4

354414.013.913.714.114.693.291.793.095.895.9

45549.910.610.910.710.896.886.785.3S8.088.0

55646.45.75.S5.55.761.476.662.463.964.9

6J+7.37.17.28.07.634.831.024.027.928.9
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ומין נגחרות יישוב צורות כלכלי, עגף לפי מועסקים,  כ"ו/20. לוח

כלכלי ענף

ושומרון Judaeaיהודה and Samaira

Total הכל סך
Thereof:

8מל
CodeTowns villagesערים בפרים

197219731974197219731974197219731974

המועסקים כל

88.3 78.9 78.5 36.5 37.3 35.8 137.0 126,4 125.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

41.6 37.6 43.4 5.5 6.3 5.7 29.6 26.5 30.8

11.9 12.9 9.6 26.8 27.2 28.3 16.3 17.7 15.7

25.6 27.3 25.1 12.6 12.4 13.0 22.4 22.3 21.0

7.5 8.0 7.8 19.2 19.6 19.0 11.2 11.5 11.3

2.8 3.0 3.3 6.8 6.2 6.3 4.1 4.2 4.3

8.5 8.5 8.9 19.5 19.6 19.6 12.2 12.5 12.7

2.2 2.7 (1.9) 9.6 8.7 8.1 4.2 4.9 4.2

אלפים  הכל סך
אוזוזיס

ודיג ייקור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה גינוי

והארחה אובל שירותי מסחר,

ותקשורת אח9נה תחבורה,

וקהילתיים ציבוריים שירותים

1 הענפים יתר

12

4

3,7,9

ה; גבריםמן

הכלאלפים 106.0107.2111.231.533.131.964.865.368.7סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 יי9ור 6.25.635.229.229.7(5.6)25.220.621.0חקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 626.010.313.613.4^16.318.517.428.427תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 24.826.727.514.814.014.430.432.932.9בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 12.913.213.421.221.621.09.19.49.3מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 5.15.05.07.16.97.84.03.63.6תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 11.210.610.714.414.514.79.08.18.6שירותים

3,7,91 הענפים 3.22.5(2.0)4.55.44.98.59.210.3יתר

ואחרים. אישיים שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומיפ, חשמל 1

the administered territoires 702



Table xxvi/20. Employed, by economic branch, selected types of localities and sex

Economic branch

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון גנזה רצועת
Thereof: מזה:

פליטים מחנית
Refugee camps

1974 1973 1972

Towns ערים

1974 1973 1972

Total הכל סך

1974 1973 1972

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.

Employed  Total

30.0 28.7 28.6 36.6 32.8 29.4 72.9 68.1 63.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

30.0 29.0 31.1 21.6 23.2 23.4 27.7 29.4 30.5

13.7 12.8 13.1 13.7 14.8 14.5 13.0 13.0 13.1

19.7 16.6 13.1 18.3 17.2 13.1 19.3 16.9 12.8

12.0 13.6 12.6 15.6 15.5 16.8 13.5 13.8 14.2

6.3 6.8 7.1 9.3 8.8 8.2 7.4 7.2 7.1

14.7 18.1 17.4 14.5 13.6 17.1 13.7 14.9 16.4

3.6 (3.1) (5.6) 7.0 6.9 6.9 5.4 4.8 5.9

liesreof : m!The

59.863.967.828.231.434.326.526.327.6Total  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

31.530.228.224.423.821.932.330.630.1Agriculture, forestry and ifshing

12.312.612.513.614.913.412.311.812.7Industry (mining and manufacturing)

13.618.020.813.718.019.514.218.121.4Construction (building and public works)

14.714.314.017.516.116.613.113.912.7Commerce, restaurants and hotels

7.57.68.08.59.09.97.77.46.9Transport, storage and communication

14.212.311.215.111.211.714.514.812.3Public and community services

6.25.05.37.27.07.0(59)(3.4)3.9Other1

1 Electircity and water, finance and business services, personal and other services.
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כלכלי ענף ל*י לשכיר, ממוצע יומי ושגר שכיויט מועסקיט, כ"ו/21. לוח

Table xxvi/21 . Employed persons, employees and average daily wage per
employee, by economic branch

SO
a

M
£ 8

?.a
1 a
F Ef E
" 8

II
El

Piill
IV

91£

P| a

141

r E

Code 3,7,9 12 0מל

J(אלפים) Employed^ו^^קים persons (thousands)

ושומרון 1970114.645.016.516.812.84.714.64.2Judaeaיהודה and Samaria
1971116.839.917.620.213.94.715.74.8
1972125.238.519.726.314a5.415.85.3
1973126.433.422.428.614.55.415.76.1
1974137.040.522.330.615.45.616.75.8

עזה 197058.719.26.97.39.53.59.03,3Gazaרצועת Stirp and
סיני 197159.820.27.15.59.74.29.53.6Northר3פין Sinai

197263.619.48.48.19.04.510.43.8
197368.220.08.811.59.44.910.23.2
197472.920.29.514.19.85.4)0.03.9

2שכירים Employees(אלפים) (thousands) 2

ושומרון 197056.511.29.614.62.12.214.32.5Judaeaיהודה and Samaria
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
197478.47.915.828.23.53.416.J3.4

עזה S0.2)5aza.8(1.6)(0.5)197035.213.03.07.1רגיעת Strip and
סיני North(1.2)9.3(1.7)(0.8)197136.414.53.65.3וצפון Sinai

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)
197448.114.75.813.4(0.6)2.29.8(1.5)

יומי (לי)ממוצעש5ר geלשכיר per employee (IL.)daily weAverage

1970 ושומרון 7.95.86.610.35.67.88.7יהודה .5.5Judaea and Samaria
197110.38.18.914.27.210.810.06.8
197213.711.812.718.210.314.1.U89.7
197317.916.216.323.313.617.115.913.2
197425.321.923.030.819.823.923.918.8

1970 עזה Gaza(3.9)7.7(6.2)(3.7)6.55.85.37.0רצועת Strip and
1971 0יני North(5.5)8.8(6.5)(4.6)8.28.06.910.0וצפון Sinai
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)
197427.223.027.232.924.425.526.925.4

/Seenote to Table XXVI20.
Employers whose salaries are known.

כו/20. בלות הערה ראה 1
ידוע. שכר עם שכירים 2
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גמע גלגלי עגף ל8> שגיר>ם,  כ"ו/22, לוח

Table xxvi/22.  Employees, by economic branch and sex

PS

I!
Pi
I!
tf
It

nIS I!
SS 2
ff S

Pi
<3

.2rl S
Jg.
s s

c a

n

3

.^ a

IISi
Pi
A 3

u

S

Total הכל סך

Code 3.7.9 12 סמל

amariושומרוןיהודה aa ea and SJud

ה5ל Totalסך
196949.8100.024.417.523.14.14.121.35.51969
197056.5100.019.817.025.83.83.925.34.41970
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
197480.0100.010.120.136.04.54.320.54.51974

Males
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.S1973
i 97471.7100.08.620.740.04.84.816.54.61974

וצפוןרצועת Sinaidסיניעזה NorthStrip anGaza

הכל 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
197346.2100.033.311.524.5.V35.021.63.81973
197448.9100.030.612.127.91.34.620.43.11974

Malesננריס
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(28)1973
197444.9100.031.112.230.21.34.916.93.41974

/1 See note ti oTable XXVI20.
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כלכלה ענפי ל0י לשכיר ממוצע יומי ושגר בישואל העובדים שכירים  כ"ו/23. ליח
נבחרים

Table xxvi/23.  Employees working in Israel and average daily wage per
employee, by selected economic branches

הענפיטבינויתעשייה0ttpnךהבל יתר
TotalAgircultureIndustryConstructionOther

Employees(אלפים)שבירים (thousands)

הכל TOTAL(12)4.6(1.0)19699.02.2סך 1969
197019.85.02.310.8(1.7)1970
197133.17.55.017.43.21971
197250.812.19.025.34.41972
197359.311.710.930.8.S91973
197466.513.011.7.3S16.71974

From)15)8.0(1.9)197014.02.6מיהודה Judaea and 1970
97125.03.34.314.33.1Samaria!ושומרון 1971

197233.44.26.519.13.61972
197336.83.4■7.920.94.61973
197440.84.47.923.15.3J974

עזה From(0.1)2.8(0.5)19705.82.4מרצועת Gaza Stirp and 1970
0יבי Notrh(0.1)3.1(0.7)19718.14.2וצפון Sinai 1971

197217.47.92.56.2(0.8)1972 '

197322.58.33.09.9.O3)1973 '
197425.78.63.812.01.41974

Average daily wage per employee (IL.)

TOTAL 1970
1971
1972
1973
1974

(ל"י) לשכיר ממוצע יומי שכר

From Judaea and
Samaira

1970
1971
1972
1973
1974

From Gaza Strip and 1970
North Sinai 1971

1972
1973
1974

הכל (10.6)197011.810.011.113.0סך
197113.411.512.314.711.9
197217.215.4.1S619.114.8
197322.920.621.6.2S119.1
197429.1.23.728.732.227.0

(10.5)13.0(10.9)97011.89.0)מיהודה

197113.510.712.115.011.8וקלמרון
197217,014.314.219.014.2
197321.817.720.124.217.7
197428.722.727.231.524.4

עזה .1970מרצועת 11.710.7(11.6)12.5(11.9)
סיני (13.4)13.4(13.7)197112.912.3וצ6ון

197217.616.017.519.5(18.8)
197324.621.725.226.8(24.8)
197430.424.831.233.830.9
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עבודה 1מ7ן1מ גלגל* ענף לפי מוץסקים,  כי'ו/24. לוח

Table xxvi/24.  Employed persons, by economic barnch and place of work

המוחזקים בשנזתי0 tub
Worked in the Administeerd Territories

בישראל עבדו
Worked ia Israel

הכל סך
TotalA

>

c 2
g§
£J

§
n f
9

יתר
Other

הכל סך \
Total

£

■sl
El

S> 3

§

8

יתר
Other

000X■000y.

הכל TOTALסך

1970100.0 152.738.78.4 13.839.120.6100.024.411.69.7 54.3

1971100.0 142.736.85.6 13.843.833.8100.022.314.810.6 S2.3

1972100.0 136.333.56.2 13.946.452.4100.023.117.110.3 49.5

1973100.0 133.431.36.4 15.147.261.3100.019.318.110.9 51.7

1974141.3100.033.814.06.246.068.7100.019.117.552.510.9

Judaea aadSa marie

12.2 S7.2 <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

14.0 56.1 19.3 10.6 100.0 42.4

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

40.0 7.0 15.1 37.9 100.0 95.0

1970

1971

1972

1973

1974

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

197446.7100.024.812.24.158.926.3100.032.714.846.46.1
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ומין יד משלח ל0י ושגיריט, מועסקימ  כ"25/1. לוח

יד משלח

י

aria
ושומרו הודה
ea and Sam. Judו s

מועסקים
Employed

שכירים
Employees

197219731974197219731974

הכלסר
אלפים  הכל 125.2126.471.8סך 137.672.980.0

כאחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0

ואקדמיייט מדעיים מקצועות 2.91.64.6בעלי 1.72.42.3

ודומיהם טכניים אחרי0, חופשיים מקצועות 4.96.48.1געלי 6.210.410.0

(1.0)(0.8)(0.9)מנהלים 0.7(05)0.5

ודומיהם פקידות 2.62.74.0עובדי 2.44.54.0

וזבנים סוכנים מבירות, (1.7)9.39.1עובדי 8.5(1.8)1.5

שירותים 6.16.28.5עובדי 6.18.08.3

בחקלאות 30.426.513.5עובדים 29.710.010.3

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדיט
אתרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

23.226.426.5 23.729.628.8

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטיט ופועלים

19.720.332.1 21.132.834.5

נכריםמזה:

אלפים  ל כ ה 106.0107.264.8סך 112.065.971.7

אחוזים 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.61.63.9בעלי 1.62.12.1

ודומיהם טנניים אחרים, חופשיים מקצועות 5.2ג.3.44בעלי 4.66.56.6

(0.9)(1.0)(1.0)מנהלים 0.8(0.6)0.6

ודומיהם פקידות 2.82.94.0עובדי 2.64.43.9

וזבנים סוכנים מכירות, (1.9)10.510.5עובדי 10.3(1.8)1.5

שירותים 6.56.78.6עובדי 7.08.28.2

בחקלאות 25.020.512.3עובדים 20.99.18.8

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים מקצועיים ופועליס ובתחבורה

25.228.827.7 26.631.230.1

ובבנייה בתחבורה כתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים ופועלים

23.023.735.5 25.736.138.2
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Table xxvi/25.  Employed persons and employees, by occupation and sex

וצפון עזה רצועת
rip and North Sinai

סיני
GazaS t

Occupation מועסקים
Employed

שכירים
Employees

197219731974197219731974

a 1Tot

63.668.273.142.946.148.9TOTAL  thousands

נ100.0100.0 00.0100.0100.0100.0 percentages

(1.6)(1.1)0.8(2.1)(1.1)1.2Scientific and academic workers

6.6'6.26.79.310.59.8Other professional, technical and related workers
(0.6)(0.5)0.5(0.5)(0.2)0.2Administrators and managers
3.83.13.35.44.24.5Clerical and related workers

12.912.612.2(0.9)(1.0)0.4Sales workers

7.77.57.88.48.49.0Service workers

29.128.826.833.832.029.0Agricultural workers

22.622.425.920.719.425.4Skilled workers in industry, mining, building and
transport and other skilled workers

15.117.816.018.922.420.4Other workers in industry, transport andbuilding
and unskilled workers

se0f : maleTher

59.863.968.039.942.744.9Total  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

(1.5)(0.8)0.7(2.0)(1.2)1.1Scientiifc and academic workers

4.35.04.36.07.06.2Other professional, technical and related workers
(0.5)(0.5)0.6(0.5)(0.2)0.2Administrators and managers

3.92.83.25.54.34.5Clerical and related workers

13.412.812.6(1.0)(0.5)0.4Sales workers

8.07.78.28.88.79.6Service workers

30.129.427.235.433.129.4Agircultural workers

22.422.426.020.820.426.3Skilled workers in industry, mining, building and
transpotr and other skilled workers

15.918.617.120.024.622.3Ofher workers in industry, transport and building
and unskilled workers
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Agriculture חקלאות

מחקלאות וחכנס.ה קנויה תשומה תפוקה,  כ"ו/26. לוח
Table xxvi/26.  Output, purchased inputs and income originating in agirculture

ל"י) (מיליון ערך
Value (IL. million)

תשלד
1973/74

תשלג§
1972/73§

תשנת
1967/68

טונות) (אלפי כמות
Quantity (thousand tons)

תשלד
1973/74

תשלג§
1972/73§

תשכח
1967/68

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

הכל סך  XXX135.0403.5885.0OUTPUTתפוקה  TOTAL

XXX87.9256.7654.6Cropsגידולים

שדה 23.543.363:911.048.795.4Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי .60.093.4136.319.5ירקות 60.9128.4Vegetables and potatoes

36.03.34.26.01.52.2Melonsמקשה and pumpkins

28.021.0110.019.652.5308.0Olivesזיתים

הדר 30.058.661.510.527.134.4Citrusפרי

אחרים 47.961.869.021.366.086.2Otherפירות fruit

ותוצרתם חיים XXX45.0143.7226.9Livestockבעלי Sc livestockproducts

10.320.220.025.190.2145.2Meatבשר

30.344.344.715.743.169.7Milkחלב

(מיליונים) 25.038.038.03.28.49.9Eggsביצים (million)

XXX1.02.02.1Miscellaneousשונות

בייעור XXX2.13.13.5Investmentinהשקעה forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations

קנויה תשומה
נובעת הכנסה

X

X

X

X

X

X

21.4
113.6

63.5
371.9

90.1
794.9

PURCHASED INPUTS

INCOME ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE

וצפוןרצועת Gazaסיניעזה Strip and North Sinai

הכל סך  XXX53.3191.1278.6OUTPUTתפוקה TOTAL

XX41.3140.9210.3Crops\גידולים

שדה XX0.31.73.0Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 31.840.538.19.320.627.7Vegetablesירקות and potatoes

12.55.06.12.53.44.0Melonsמקשה and pumpkins

הדר 91.0205.2211.921.692.0143.7Citrusפרי

זיתים) (כולל 19.021.426.47.623.231.9Otherפירותאחרים fruit (incl. olives)

ותוצרתם חיים XXX10.948.466.5Livestockבעלי £ livestock products

1.73.53.43.617.323.6Meatבשר

2.810.211.73.311.116.7Milkחלב

3.74.63.52.714.619.4דגים ;Fish

(מיליונים) 10.030.030.01.14.95.8Eggsביצים (million)

XXX0.20.51.0Miscellaneousשונות

בייעור השקעה
צעירים ובמטעים

XXX1.11.87.5Investmentin forestry and
newfruit plantations

קנויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

XX<>17.057.776.7PURCHASED INPUTS
XXX36.3133.4201.9INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE
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ויעד מקיר לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת  כ"ו/27. לוח
Table xxvi/27.  Supply of fruit and vegetables in Judaea and Samaria, by source

and disposal
1973/74 תשלד,

Thousand tons טובות אלפי

DisposalיעדSourceמקור

הכל סך
§

רצועת
0

י} '31/
רצועת

Total?*עזהעזהישראל
85IsraelGaza£///Gaza
£ 3Strip5£Stirp

Gו_ 0
a *3

הכל 333.2273.944.414.9233.841.953.63.9TOTALסך

זיתימ) (מלגד 9153.7132.511.010.295.139.117.12.4Fruitירות (excl. olives)
הדרים :67.961.50.16.235.630.91.40.0Thereofמזה: citrus
41.740.00.11.626.13.510.02.1grapesעננים

אדמה ותפוחי 154.3137.214.13.0113.52.836.51.5Vegetablesירקות £ potatoes
עגבניות :51.947.04.40.536.20.015.00.7Thereofמזה: tomatoes

אדמה 15.59.06.30.215.00.50.0potatoesתפוחי

25.24.219.31.725.2מקשה
Melons and pumpkins

< Incl. East Jerusalem. ירושליט. מורח כולל 1

ויעד מקור לפי סיני, וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת  ג"ו/28. לוח
Table xxvi/28.  Supply of fruit and vegetables in the Gaza Strip and

North Sinai, by source and disposal
1973/74 תשליד,

Thousand tons טונות אל0י

Disposal יעד

El

A,
ifr> J2

a

'5 B
.P&
si
El

1 1

I!

Source nnpn

I
ישראל
Israel

סןהנל
Total

TOTAL

Fruit
Thereof: citru9

Vegetables A potatoes
Thereof: tomatoes

Melons and pumpkins

74.9

74.5
73.0

0.4

128.0

124.2

117.8

3.2
0.3

0.6

14.9

10.2

6.2

3.0

0.5

1.7

90.7

31.9

14.9

45.1
12.6

13.7

3.9

2.4
0.0

1.5
0.7

27.9

4.8

12.1

5.2

11.0

276.7

233.6
211.9

38.1

7.5

5.0

308 .5

240.8
211.9

51.7
13.4

16.0

6ירות

הדריס מזה:

ותפוא ירקות
עגבניות מזה;

נוקשה

< IncL East Jerusalem. ירושליט. נמרח כולל 1
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה גד: בוגי  ג"ו/29. לוח
Employedמועסקים

בד בעליםעובדיםבווי
משפחהפעילים ובני

Activeנפה oil
pressהכל שכרסך ללא

Workingשכירים
establishTotalowners andEmployees
mentsunpaid

I
family labour

2362,089772,012תשבי©

"ל ש 2141,681841,597ת

2513,8261893,642תשליא

3003,0171732,844תשל"בסךהכל

US1,2591091,150יהודה

093917)91,0רמאללה

לחם 10014616130בית

9103103חברון

S2;,758641,694<;שומרון

8275948711שכם

364023399ג'נין

גרם 6459713485טול

1,006§82§1,088§172§תשל"גסךהכל

290§33§323§65§יהודה
238§28§266§55§רמאללה

לחם 535530נית

51222חברון

716§49§765§07;§שומרון

7נ4§33§470§66§שנם
206§12§218§27ג'נין

1477473טולכרם

2943,087763,011תשל"דסךהכל

1181,247331,214יהודה

1001,03133998רמאללה

לחם 91250125בית

991091הנדון

1761,840431,797שומרון

7674626720שנם

3643S17421ג'נין

כרס 646560656טול
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Table xxvi/29.  Olive presses: employment and extarction in Judaea and Samaira

Extractionכבישה

עבודה שכיריםימי של
שכירים של
Working

לי) (אלפי
Wages paid

זיתיס תשומת
(טונוח)

שמן תפוקת
(טוגות)

המיצוי אחוז
ExtractionSubdistrict

days ofto employeesOlive inputOil outputrate 'A
employees(IL.(tons)(tons)

thousand)

1968/69
1969/70
1970/71

1971/72  TOTAL

Judaea

Ramallah

Bethlehem

Hebron

Samaria

Nablus

Jenin

Tulkarm

1972/73  TOTAL

Judaea

Ramallah

Bethlehem

Hebron

Samaria

Nablus

Jeain

Tulkarm

26

28

28

26

28

29

24

26

25

26

24

26

§29

§J0

§31

§29

27

28

28

§28

29

10,842

2,843

6,418

15,463

6,357

5,190

756

411

9,111

3,670

1,821

3,620

2,180

§374

§320

36

18

§1,806

§1,247

§462

97

41,370

10,029

22,728

58,846

2.2,696

18,036

3,100

1,560

36,150

14,225

7,725

14,200

§7,605

§1,229

§ 1,037

!26

66

§6,376

§4,374

1,670

332

559.9

225.4

1,010.9

2,223.2

799.7

559.8

180.5

59.4

1,423.5

512.6

369.0

541.9

§407.2

§88.1

§68.7

11.5

7.9

§379.7

§216.8

§84.6

17.7

61,797

20,031

46,324

94,598

36,977

2,445

5,470

29,062

/57,62

22,300

14,350

20,971

§ 16,442

§2,968

§2,292

§390

286

113,474

§9,043

§3,974

457

1973/74גג128,3136,947.595,49622,136  TOTAL

52,4832,889.233,8568,40925Judaea

43,5642,514.930,4007,53825Ramallah

5,760216.32,26857425Bethlehem
3,159158.01,18829725Hebron

75,8304,058,361,6401.3,72722Samaria
30,1311,547.030,0476,86523Nablus
17,471833.911,9962,48621Jenin
28,2281,677.419,5974,37622Tulkarm
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תעשיית

תעשייה מדדי  כ"ו/30. לוח

ראשי ענף

100 = 1969 ממוצע מדדיםהבסיס:

סמל
שוטפיפ במחירימ פדיון
Gross revenue at
current prices

מועסקים
Employed

197019731974197019731974

ושומרון יהודה

128 120 113 320 229 113

93 87 94 286 222 104

160 150 121 358 231 139

139 118 130 334 194 119

132 131 124 409 281 145

128 115 119 402 185 109

הכל סך

וטבק משקאות מזון,

ומוצריו עור הלבשה, טקסטיל,

ומוצריו עץ

גומי מוצרי לאור, הוצאה דפוס, ומוצריו, נייר
מוצרי נסט, ומוצרי כימיים מוצרים ופלסטיק,

ושונות אלמתבתייס מינרלים

מכונות, מתגת, ומוצרי בסיסית מתנת
הוגלה וכלי חשמלי ציוד

12

1112

1315

16

1721,28

2226

עזהרצועת

הכל12 י1905821,111סך י128 י139 136

וטבק1112 משקאות 2335641,1421339089מזון,

ומוצריו1315 עור הלבשה, 184484858131158150טקסטיל,

ומוצריו16 14256798311510099עץ

כימיים1721,28 מוצריט לאור, הוצאה דפוס, ומוצריו, נייר
מינ מוצרי ופלסטיק, גומי מוצרי נפט, ומוצרי

ושונות אלמ1/כתיים דלים

2135771,336140192205

ציוד2226 מכונות, מתכת, ומוצרי בסיסית מחגת
הובלה וגלי חשמלי

177,1902,102 1122148144

שכירים. מעסיקים שאינם עצמאיים גפ כולל 1
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Industry

Table xxvi/3Q.  Industry indices

Indices base:
average יומי100=1969 עבודה שבר

Major branchCode no. Employees שבירים
(לי) לשכיר

Employee's daily wage (IL.)

§1970§19731974§1970§19731974

12

1112

1315

16

1721,28

2226

TOTAL

Food, beverages and tobacco

Textiles, clothing and madeup textiles, leather £
leather products

Wood and wood products

Paper and its products, pirnting and publishing,
rubber and plastic products, chemical and oil pro
ducts, nonmetallic mineral products and miscel
Uaneous

Basicmetal and metal products, machinery, electrical
equipment Si transport equipment

Judaea and Samaria

19.0 15.6 8.3 123 114 108

21.1 18.5 8.9 91 83 91

13.7 10.8 6.4 157 147 119

21.2 18.1 7.1 124 98 118

23.2 17.9 10.0 131 131 123

18.8 16.3 7.2 122 108 112

za StripGa

1321801743.011.215.4TOTAL12

13072772.59.313.2Food, beverages and tobacco1112

140 .215201 :3.18.411.6Textiles, clothing £ madeup textiles, leather St.

leather products
1315

1271051062.612.919.4Wood and wood products16

1552442533.316.218.8Paper and its products, printing and publishing,
rubber and plastic products, chemical and oil
products, nonmetallic mineral products and mis
cellaneous

1721,28

1172452243.018.527.5Basic metal and metal products, machinery, electrical
equipment and transport equipment

2226

* Incl. selfemployed not engaging employees.
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Building

>וזם ל3י האזרחית, הבנ"ה שטח  כ"ו/31. לוח
Table xxvi/31.  Civilian building area, by initiator

בנייה

.Thousandsq01. מר אלפי

פרטית בנייה
Private building

♦1974 §1973 §1972

ציבורית בנייה
Public building

.1974 §1973 §1972

Total הגל סך

*1974 §1973 §1972

TOTAL BUILDING

THEREOF: RESIDENTIAL

Judaea and Samaria
Total building

Thereof: residential

Gaza Strip and
North Si nai

Total building

Thereof: residential

Building completed הבנייה גמר
477.3 363.8 282.5 45.8 34.0 50.2 523.1 397.8 332.7

419.9 313.6 238.4 30.4 15.1 26.3 450.3 328.7 264.7

372.8 264.9 205.7 22.5 17.4 29.6 395.3 282.3 235.3

320.8 223.5 174.5 10.6 2.5 14.4 331.4 226.0 188.9

104.5 98.9 76.8 23.3 16.6 20.6 127.8 115.5 97.4

99.1 90.1 63.9 19.8 12.6 11.9 118.9 102.7 75.8

הבנייה כל
למגורים מזה:

ושומרון יהודה
הבנייה בל

למגורים מזה:

עזה רצועת
סיני וצפון

הבנייה כל

למגורים מזה:

הבנ begun1dinייההתחלת gBui

הבנייה £49.469.732.5433.8471.5656.3TOTAL.483.2541.2688כל BUILDING

למגורים :391.5447.2574.533.342.723.5358.2404.5551.0THEREOFמזה: RESIDENTIAL

ושומרון Judaeaהודה and Samaria

הבנייה 357.9395.5575.415.148.124.8342.8347.4550.6Totalכל building

למגורים :284.9317.5469.92.628.817.6282.3288.7452.3Thereofמזה: residential

עזה Gazaרצועת Strip and
סיני Northוצפון Sinai

הבנייה 125.3145.7113.434.321.67.791.0124.1105.7Totalכל building

למגורים :106.6129.7104.630.713.95.975.9115.898.7Thereofמזה: residential
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Commerce מסחי
(מדדים) הסיטוני במסחר עבודה ושכר שכירים המכירות, ערן כ"ו/32. לוח

Table xxvi/32.  Value of sales, employees and wages in wholesale trade
)indices)

1974 1973 1972 1972 1971 1968

Base: 1972 = 100.0 בסיס: Base: 1968 = 100.0 בסים:

SALES TOTAL

Food, beverages and tobacco

Agricultural raw materials

Other commodities

EMPLOYEES

WAGES  TOTAL

Average per employee

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

183.4 133.5 100.0 306.9 219.3 100.0

167.1 134.7 100.0

148.7 156.7 100.0

194.5 106.4 100.0

94.2 89.6 100.0

144.4 120.7 100.0

154.0 135.3 100.0

249.9 191.7 100.0

301.6 149.6 100.0

540.0 395.3 100.0

79.6 78.9 100.0

186.4 137.6 100.0

233.9 174.6 100.0

הכל סך  מכירות
וטבק משקאות מזון,

חקלאיים גלס חומרי

אתרות סחורות

שכירים

הכל עבודה0ך שכר

לשניר ממוצע

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל סך  100.0354.6452.8100.0151.7268.1SALESמכירות  TOTAL

וטבק משאות ,100.0428.6514.8100.0144.3269.3Foodנחון, beverages and tobacco

וכימיקלים מתכות 100.0179.2247.4100.0170.1305.3Minerals,metalsמינרלים, and chemicals

אחרות 100.0576.1817.4100.0155.2232.7Otherסחורות commodities

100.0152.2140.6100.096.4100.7EMPLOYEESשכירים

הכל טבודהסך 100.0178.2240.7100.0153.1182.7WAGESשכר  TOTAL

לשכיר 100.0116.7171.8100.0159.4181.5Averageממוצע per employee
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ובשירותים הקמעוני במסחר עבודה ושיו שכירים פדיון, מגירות,  כ"ו/33. לוח
(מדדים) נבחרים

Table xxvi/33.  Sales, revenue, employees and wages in retail trade and selected
services (indices) 

ושומרון יהודה
Judaea and
Samaria

1974 1973

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

1974 1973 1972 1972 1971 1970

Base : בסיס;
1973 = 100.0 Base: 1972  100.0 בסיס:

111 tradeRet!

100.0157.1274.7100.0148.2SALES  TOTAL

100.0153.3272.5100.0132.3Food, beverages and
tobacco

100.0148.6241.0100.0135.4Textile, clothing and
footwear

100.0157.7263.4100.0118.1Furniture, home applian
ces, electrical and gas
equipment

100.0180.7350.1100.0165.6Retail trade (incl. fuel)
n.e,s. and commodities
n.s.

100.097.887.4100.094.6Employees

100.0153.9205.4100.0107.6Average wage per
employee

Base: 1970 = 100.0 בסיס:

קמעוני מסיור
182.2 127.1 100.0

154.3 119.3 100.0

225.0 144.4 100.0

319.8 141.5 100.0

201.2 132.0 100.0

132.1 111.2 100.0

147.5 103.0 100.0

הכל מכירותסך
וטבק משקאות מזון,

הלבשה טקסטיל,
והנעלה

בית, כלי רהיטיפ,
וגז חשמל מכשירי

ל.נ.מ.א קמעוני מסחר
וסחורות דלק כולל

ב.צ.נ.

שכירים
ממוצע עבודה שכר

לשכיר

נבחרים serשירותים vi

Restaurants and
other eating

אוכל placesשירותי
100.0110.0140.4100.0167.2237.100.0129.3Revenueפדיון

100.095.656.1100.077.660.1שבירים 100.0190.2Employees

ממוצע עבודה 100.0115.3190.5100.0265.9364.11שכר 100.0< 117.3Average wage for
employeeלשכיר

Garagesמוסכים
100.0106.1140.5100.0175.6241.0100.0158.5Revenueפדיון

100.098.775.1100.0122.1138.9Employeesשכירים

ממוצע עבודה 100.0124.5196.7100.0156.1189.8Averageשכר wage for

employeeלשכיר

Hairdressesr and
ומכבסות laundriesמספרות

נ100.0פדיון 06.5126.5100.0.14J4217.2100.0133.2Revenue

Miscellaneous
שונים repairsתיקונים

100.0101.1139.0100.0138.8205.1100.0109.0Revenueפדיון

< Incl. employees and wages in restaurants and other eating במוסכים איכל, כשיריתי עבודה ושכר שכירים כולל 1

places, garages, hairdressers and laundries and miscellaneous
repairs.

שונים. ובתיקונים ,במכבסות במספרות

the administered territories 718



Hotels הארחה נתי
הארחה בתי  כ"ו/34. לוח
Table xxvi/34.  Hotels

19691970197219731974

ושומרון ariaaיהודה and SamJudae

1 פתוחים הארחה 2029282825Openבתי hotelsi

י '268342329326312Roomsתורים

. '612868824831771Bedsמיסות

20,43858,04778,80241,98137,483Guestsאורחים

הכל 32,43984,590111,20295,17781,121BEDNIGHTSלינותסך  TOTAL

ג'אלה ובית לחם 1,8013,14413,88311,5876,413Bethlehemבית and Bet Jala

וג'נין 6,65626,18438,77135,76535,132Nablusשכם and Jenin

ויריחו 5,08013,6617,95310,32212,442Hebronחברון and Jericho

ואלבירה 18,90241,60150,59537,50327,134Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה 14.727.837.031.428.8Percentאחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 4149706653Employeesשכירים (monthly average)

לי) (אלפי הבל עבודהסך 67.888.7231.2252.7251.8Wagesשכר  total (IL. thousand)

חודשי ממוצע  עבודה 138150275319396Monthlyשכר average wage per

(ליי) employeeלשכיר (IL.)

לי) (אלפי הבל סך  147.3226.7743.8770.0757.7Revenueפדיון total (IL. thousand)

הארחד לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל')

7,3667,81626,56427.50030,308Average revenue per hotel
)IL.)

סיני וצפון עזה pרצועת and North Sinaiaza StriG

פתוחים! הארחה 65555Openמ/י hotelsi

115110858080Rooms1חדרים!

י 263248198195195Bedsמיטות 1

3,6583,5433,6692,6592,447Guestsאורחים .

6,5756.6168,3495,4375,063Bednightsלינות

תפוסה 6.67.311.67.67.1Percentאחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 141311108Employeesשבירים (monthly average)

לי (אלפי הכל עבודהסך 11.712.117.830.833.1Wagesשבר  total (IL. thousand)

חודש ממוצע  עבודה שכר
(לי) לשכיר

6975135257345Monthly average wage per
employee (IL.)

לי) (אלפי הכל 31.130.035.937.038.1Revenueפדיוןסך total (IL. thousand)

הארה לבית שנתי ממוצע 5,1915,9907,1737,4007,622Averageפדיון revenue per hotel (IL.)

(לי)
השנה. בסוף 1

<At end ofyear.
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Local authorities מקומיות רשויות

ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות  כ"ו/35. לוח
Table xxvi/35.  Income and expenditure of towns in Judaea and Samaira

IL. thousand לי אלפי

§1973/741974/75

כולל סך  36,22572,494INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 28,37248,205ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 18,11429,693Ordinaryהכנסות income
הממשל 7,2109,888Throughבאמצעות the administration

רכוש1 4,0105,492Propetryמס tax1

דלק מס
מאגרות

3,2004,396Fuel tax
3,8795,925From fees

ופירות ירקות 2,0603,289Vegetableאגרות and fruit fees
שחיטה 477553Slaughteringאגרות fees

ומלאכה תעשייה 227268Industryרשיונות and craft fees
אחרות 1,1131,815Otherאגרות fees

7,02513,880Otherאחר
ושירותיט סחורות 206374Saleמכירת of goods and services

נכסיט 2,2572,669Leaseהשכרת ofproperty
ופיקדונות) החזרות נ4,562אחר(כולל 0,837Other (incl. returns and deposits)

10,25818,512Establishementsמפעלים

מיט 2,857769Waterמפעל

חשמל 7,401743Electricityמפעל

הכל רגילסך בלתי 7,85324,289EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

מהממשל 4,5544,853Loansמלוות from the administration
מענקים

ואחר בעלים השתתפות
2,764
535

1,694
2 17,742

Grants
Participation of owners and other

כולל סך  33,37865,634EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 25,33244,792ORDINARYתקציב BUDGET TOTAL
< ן

רגילות 13,66124,897Ordinaryהוצאות expenditure

כללית 3,8426,692Generalהנהלה administration
3,2194,729Sanitationתברואה
5,8549,030Engineeirngהנדסה

אש וכיבוי 500894Guardingשמירה and security and ifre extinquishing
246337Otherאחו

7,64318,004Establishmentsמפעלים

2,3345,242Waterמים
5,30912,762Electricityחשמל

מלוות פירעון
אחר

1,819
2,209

1,891Repaymentof loans
Other

הכל רגילסך בלתי 8,04620,842EXTRAORDINARYBUDGETתקציב  TOTAL

אחרת ובנייה 3,5886,826Roadsדרגים and other construction
מפעלים
שווקים

אחר

2,028

2,430

5,916
2,237
5,863

Establishments
Markets
Other

Includes licenses for businesses.
2 Incl. loans and grands from the outside.

לעסקים. רישיונות כולל 1

לאזור. שמחוץ ממקורות ומענקים מלוות כולל 2
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סיני וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות  כ"ו/36. לוח

Table xxvi/36.  Income and expenditure of towns in the Gaza Strip and North
Sinai

IL. thousand לי אלפי

1973/741974/75

כולל סך  19,45635,265INCOMEהכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 10,79019,872ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 5,0508,637Ordinaryהכנסות income

ואגרות 1,5621,820Ratesארנונות and fees

1 הרשות 2,4265,199Municipalרכוש propetry <

אחרים 366513Otherשירותים services
6961,105Miscellaneousשונות

5,74011,235Establishmentsמפעלים
1,8443,388Waterמים

3,7757,603Electricityחשמל

121244Sewageביוב

הכל רגילסך בלתי 8,66615,393EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

מהממשל 2,8275,383Loansהלוואות from the administration

מהממשל 3,0865,203Grantsמענקים from the administration

ואוור 2,7534,807Ownersבעלים and other

כולל סך  20,02031,458EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 11,35418,978ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 4,2046,441Ordinaryהוצאות expenses

כללית 1,4121,915Generalהנהלה administration

9652,573Sanitationתברואה

ציבוריות 4151,747עבודות .Public works

1,412206Miscellaneousשונות

מפעלים
מים

4,204
1,348

10,748

3,329
Establishments
Water

2,7696,664Electricityחשמל

87755Sewageביוב

ופירטו רגילות לא הוצאות
מלוות

2,9461,789Extraordinary expensesand repaymentof loans

הכל רגילסך בלתי 8,66612,480EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

1.7201,950Roadsדרכיס
5,7899,141Establishmentsמפעלים

1,1571,389Otherאחר

* Incl. market taxes and licensing of vehicles.
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Judiciary משפטים

עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט1, בבתי עניינים  כ"ו/37. לוח
Table xxvi/37.  Court matters 1, by stage of proceedings and type of matter

ושומרון סינייהודה וצפון עזה רצועת
amariaJudaea and SGaza Stirp and North Sinai

Tvoe of nutetr עניין טרםטרםסוג
הוגשו
Entered

נתבררו
Decidedנתבררו

Pending

הוגשו
Entered

נתבררו
Decidedנתבררו

Pending

1 968

העניינים 26,389$26,401,34519,59819,466574ALLכל MATTERS

6,1106,248561823835103Civilאזרחיים

20,27920,15878418,77518,631471Criminalפליליים

1 970

העניינים 33,52533,1661.42730,48330,319558ALLכל MATTERS

6,2456,326419891832209Civilאזרחיים

27,28026,8401.00829,59229,487349Criminalפליליים

1973

העניינים 36,24337,3992,49172,00571,5881,739ALLכל MATTERS

7,5347,6238481,2071,104366Civilאזרחיים

28,70929,7761,64370,79870,4841,373Criminalפליליים

1 974

העניינים 28,23827,7023,02784,89882,7573,880ALLכל MATTERS

7,2667,0741,0401,3751,232509Civilאזרחיים

20,97220,6281,98783,52381,5253,371Criminalפליליים

העליון המשפט Highבית court

העניינים 1,3381,27032220719840Allגל matters

47146711113512331Civilאזרחיים

86780321172759Cirminalפליליים

מחוזיים משפט Districtבתי courts

העניינים 2,4882,376301974878378Allבל matters

1,9741,872246624535285Civilאזרחיים

5145045535034393Cirminalסליליים

השלום משפט 'Magistratesבתי courts

העניינים 24,41224,0562,40483,71781,6813,462Allכל matters

4,8214,735683616574193Civilאזרחיים

19,59119,3211,72183,10181,1073,269Criminalפליליים

. Excl. matters in military coutrs. הצבאיים. הדין בתי בפני עניינים כולל אינו 1
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Education חינוך

מגהלת רשות לפי / חינוך מוסדות כ"ו/38, לוח
Table xxvi/38.  Educational Institutions 1 by controlling authority

וסיני עזה רצועת
Gaza Stirp
and Sinai

ושומרון יהודה
Judaea and
Samaira

הכל סך
Total

Institutions
Classes
Pupils

1967/68 חשבח

987821166
6,1484,4021,746

222,266142,21680,050

מוסדות
כיתדת

תלמידים

Institutions
Classes
Pupils

1969/70 תשל
1,074880194
7,4235.2312,192

281,833177,479104,354

מוסדות
ניתות

תלמידים

Institutions
Classes
Pupil■

1971/72 תשלנ
1,163928235
8,5125,9622,550

313,249196,161117,088

מוסדות
כיתות

תלמידים

Institutions
Classes
Pupils

1973/74 vVwn
1,245970275
9,5866,5433,043

331,285207,729123,556

מוסדות
כיתות

תלמידים

■n"\vn1974/75

1,253971282INSTITUTIONSמוסתת כיתות
1.

9,7696,6003,169CLASSES 342,693213,684129,009PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות
institutions

865741124Institutionsמוסדות
6,6035,0131,590Classesכיתות

219,334162,58856,746Pupilsתלמידים

ססות של ftNRWAמוסדות institutions
21187124Institutionsמוסדות
2,3298721,457Classesכיתות 98,45431,05467,400Pupilsתלמידים

אחרים otherמוסרות institutions
17714334Institutionsמוסדות
837715122Classesכיתות

24,90520,0424,863Pupilsתלמידים

< Excl. educational institutions: on the Golan Heights: גוו
1974/757 institutions with 2,518 pupils in 94 classes, mostly in
primary schools.

בתשלד הגולן: ברמת החינוך מוסדות כילל *V 1
רובם כיתות ב94 תלמידים 2,518 למדו בהם מוסחת 7

יסודיים. ספר בבתי
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כיתה ודרגת מוסד סוג מין, לפי / תלמידים  כ"ו/39. לוח

Table xxvi/39.  Pupils xr by sex, type of institution and grade

.51974/7תקןליה

הכל AreaאזורTotalסך

מוסד סוג It.05תשלדחשלבתש"לתשנ"תמין, g

a

i=l
a

slSo
Sex, type of institution

atf /4 trra/lj*
י כיתה 1969/701971/721973/74!1967/6ודרגת

הכל סך
Total

£Z o

E .s ■3ElU

81.3
£{23" a

הכל 222,26283,382313,249331,285342,69398,454213,684129,009TOTALסך

בביט :130.67161,920178,348187,225194,80152,039122,82271,979Thereofמזה: males

ילדים 3,8507,6369,22910,91210,568גני
7,4333,135Kindergartens

יסודיים ספר 162,051191,908211,316228,589231,15076,070143,56387,587Primaryבתי schools  total

הכל סך
33,9842,11840,18440,40739,89712,12024,79515,102Iא'

28,53437,51837,07538,61837,79013,03222,58515,205IIב

27,63731,20441,60941,09340,78013,19626,03014,750inגי

27,70629,16336,89740,30839,38013,10624,90714,473IVדי

22,81025,90330,84837,53637,99712,65224,18813,809Vהי

21,39325,00224,70330,62735,306Jוי 1,96421,05814,248VI

 מכינים 00ר 40,17755,52360,06758,82463,84221,84440,33s23,507Preparatoryבתי schools  total

הכל סך
16,80221,40422,42623,48626,6009,08617,2309,370VIIזי

'1713,06818,11520,12918,42220,5266,85513,2157,311vm

11,02716,00417,51216,91616,7165,9039,8906,826IXט'

על ספר 15,91026,34530,54831,09134,37319,88414,489Postprimaryבתי schools  total

הכ יסודייםסך
8,0819,46911,51412,28113,3597,7885,571Xיי

0,3249,47110,8506,4174,433XI!4,4788,091י*א

3,3518,7858,7109,33910,1645,6794,485XIIיב

למורי מדרש 2781,9702,0891,8692,7605402.469291Teacherבתי training colleges
total

הבל סך
1481,0941,0149921,4112731,290121XIIIיג

1158299778551,3212671,151170XIVי*ד

154798222828סיו .XV

/. See note ' to Table XXVI38.
כו/38. ללוח 1 הערה ראה נ
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EXPLANATORY NOTES
A. Geographical Area
1. Up to 14V 1948, the entire area of Palestine that was within the juirsdiction

of the Mandatory Government.
2. After the above date, the area that was within the jurisdiction of Israel according

to the 1949 Armistice Line : since July 1967  including East Jerusalem,
unless otherwise specified.

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 otherwise speciifed.

C. Glassilfcation of Occupations
Occupations are classiifed according to tlie Standard Classification of Occu
potions (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
E. 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
8 = revised ifgure
( ) = data based on estimate or of low signiifcance
X = not applicable, including rates, ratioes, etc., calculated from a small number

of observations
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  Apirl 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 slash, e.g. : 1966/67.
Months are indicated by Roman numerals.
I. Details and percentages do not necessarily add to totals, because of rounding.
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TABLES

TABLES ARE PRINTED IN THE HEBRAIC ORDER
FROM RIGHT TO LEFT



PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(281) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territories (December 1967;
March 1968).

(313) Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territories (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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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 the monthly Agricultural Statistics and
in the Administered Territories Statistics
Quarterly.

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 ofifces;
UNRWA; reports by Mukhtars in 80 small
localities in Judaea and Samaria, which are
a representative sample of hundreds of such
places (mostly villages( .

TRADE

See deifnitions in Chapter XVII 
Comerce and Services, above.

Data are obtained from a representative
sample of wholesale and retail establishments
(engaging employees and selfemployed) and
restaurants and other personal services.

■Miscellaneous repairs, e.g.: shoerepairs,
repairs of electrical equipment and house
hold machinery, watches, etc.

HOTELS

See deifnition in Chapter XVII  Com
merce and Services.

Date are obtained from all open hotels
in Judaea and Samaria, the Gaza Stirp and
North Sinai.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed from re
ports of the municipalities through the staff
ofifcers 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 Territories by the Israel
Defence Forces were processed by the Central
Bureau of Statistics on the basis of reports
of all schools in these territoires, 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 pirmary school grades (VII IX).

Postprimary school: the three grades
following the postprimary school classes (X
XII).

Controlling authority : schools were clas
sitfed by controlling authority as follows :

a. Government institutions: teachers' sa
laires 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.
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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 covered 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
inflation 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 male 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 compari
son with data which had been published
earlier.

Employed persons and employees are
classiifed 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 classification.

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 ifshing 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' proift 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 inputs were estimated accord
ing to the investigation of farms about their
use of selected inputs and according to direct
import data and sales of Israeli ifrms.

Further details on production, area, etc.
were published by the Central Bureau of.
Statistics in the Monthly Statistics of the
Administered Territories, June and July 1972.

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 (inch the Jordan bridges) . Month
ly data are published by the Bureau in the
monthly Agricultural Statistics.
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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 Territories by
the Israel Defence Forces are a gross evalu
ation based on a sample enumeration of trans
fers of goods through the official transit points.
These data do not include purchases of goods
and services by individuals. The data on the
trade between the Administered Territoires
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.
The weights of the goods and services in
the basket relfect the consumption habits in
those areas before the war, as they were
estimated according to local sources.

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 genera] 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
June 1969=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 Samaira, 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
niented with data received from vairous go
vernment ofifces, such as the Ministry of Sod
al Welfare, Agriculture and Commerce and
Industry. Information was also collected from
food industries whose products are marketed
in the Administered Territoires, from market
ing boards and experts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
HOUSING CONDITIONS

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
ifnitions of household equipment and hous
ing, see introduction to Chapter XI  Liv
ing Conditions.
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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 pirce 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 indices 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, with
the addition of profit margins.

Value of services of nonprofit 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
the number of hospitalization days and the
corresponding average expenditure per hospit
alization day in government institutions.

General Government Consumption
Expenditure

The expenditure estimates of the military
administration and the local authorities are
based on the classiifcation of relevant items
derived by analysis of operation reports or
budgets.

Gross Capital Formation

The estimate was based on the following
sources:

1. Reports and development budgets of the
military administration and the local
authorities;

2. data on building begun and completed
(see "Building", below) ;

3. data on imports of machinery and equip
ment.

Imports and exports of goods and sir
vices include the value of goods and services
purchased abroad or sold abroad (Israel,
Arab States and other countries) . Deifnitions
and explanations are given in the sections
on the Balance of Payments and Foreign
Trade below.

Because of measurement dififculties, the
estimates of trade between Israel and the
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 delfated
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
workdays of workers from the Administered
Territories in Israel and of Israelis employed
in the Administered Territories.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilations of these estimates,
the population of the Administered Territor
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
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Registered borrower : a person registered
at a library who borrows books or other
literary recorded, whether he avails himself
of the libary's services or not.

Active borrower: a registered reader 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.

Data on books (Table XXV/6) are pro
cessed from questionnaires iflled out by the
publishers, and on periodicals (Tables XXV/
78) were collected at the National Library.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(292) Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969(

)321( Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969) Part II

CHAPTER XXVI. THE ADMINISTERED TERRITORIES

Deifnitions, classiifcations and methods of
computation correspond generally with those
used in the corresponding 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 subtracted, 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.

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
introductions to Chapter II  Population,
and to Chapter XI  Living Conditions,
the "Housing" item.

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. Con
sidering the dififculties of estimation, higher
accuracy should be attributed to the biennial
averages in Table XXVI/8 than to annual
data.

Private Consumption Expenditure
Value of consumption of agricultural pro

ducts from domestic production was calcul
ated by multiplying the quantities consumed

)117(



CHAPTER XXV. CULTURE AND ENTERTAINMENT SERVICES

Data on museums (Table XXV/1) were
supplied by the institutions in charge.

Data on the sale of tickets are obtained
from the Treasury of the Local Authorities.

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 profit, 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 b"y their price.

Average receipt per cinema: total re
ceipts divided by the number 01 cinemas in
the surveyed year.

Average receipt per seat: the total re
ceipts divided by the number of fixed 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.

RADIO LISTENING AND TELEVISION
VIEWING

Data are based on a survey on radio
listening and television viewing which the
Central Bureau of Statistics has conducted
in October December 1974, on the c.ommi
ssion of the Broadcasting Authoirty. The
survey covered a representative sample of
Jews aged 14 and over.

Listening on any weekday: listening to
one broadcast at least on the day preceding
the interview; in the surveys of 1969 and
1971  one broadcast at least, during the
week preceding the interview.

LIBRARIES AND BOOKS

Data in Table XXV/5 are based on a
survey on libraires which the Central Bureau
of Statistics conducted in 1973. Data which
appeared in the 1974 Abstract were pro
visional.

Public library is an ordered collection
of books and periodicals and other library
records which serves the public or a special
group of people e.g., children, soldiers, pati
ents 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 01 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.
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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 in a
common household.

Size of family : a number of persons for
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 social
workers for each unit which cannot subsist
on . its own income, when there are no other

persons which must support it according to
the law and which are entitled to material
assistance according to regulations. For each
family, the main cause of its need was de
termined.

Addiitonal 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 in
which a ifle in a welfare bureau was ifrst
opened, irrespective of type of care or as
sistance 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 Center for Social
Welfare Allowances 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 Families1 Expen
diture (1961)

(199) Survey on Budgets of Supported
Families (1963/64(

)340( Surveys on Family Budgets in Special
Populations (1968/69)

(378) Family Expenditure Survey (1968/69)
Part III  Family Budgets in Special
Populations

Hebrew only.
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 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.
Unemployment insurance applies to em
ployees only. In some cases, grants are
also given to minors. Grants are also
given to those who get vocational train
ing, if they are entitled to it. A certain
annual percentage of collection is trans
ferred to a fund for payment to un
employed, for ifnancing and vocational
training, to help mobility of workers and
rehabilitation through employment.

b. Disability. Collection in this branch
begun in 1970/71 and in 1974 payments
were given to "new" disabled persons,
i.e., persons who were disabled as of
1 IV 1974 or who were disabled before
they were 18 years old.

c. The equalization fund to the reserve sol
diers (including defence taxes).

d. Other noncontributory payments:
payments according to the British 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 collected 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.

Classification of branehes 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 100'7o 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.

Frequency rates =

Severity rates

number ofinjuredX 1,000
number of employed persons

number of workdays
number of employed

persons

number of work
Average number of work _ days lost
days lost per casualty ~~ 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.
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CHAPTER XXIV. WELFARE SERVICES

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income and expenditure of the National
Insurance Institute. The presentation of ifn
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 arirved 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
ed "old age grants" and were paid by
the Ministry of Social Welfare.

b. Special allowances to old age and sur
vivors have been paid from November,
1968, to people who immigrated after
31 VIM 1967.

c. From 1 IV 1965, in addition to old age
and survivors allowances, social compen.
sation has been paid ot 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 benefits to an insured
or selfemployed woman.

Alimony (Table XXIV/3). The Main
tenance Law  Assurance of Payment 
provides for minimum means of subsistence
for a woman who received such judgment. If
the debtor does not pay, the law exempts the
woman of execution proceedings and requires
the National Insurance Institute to collect
the full sum from the debtor, according to
the judgment. The Law has been in force
as of 1X 1972. .

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'
families. As of 1 IV 1973, compensations
for the rise in the cost of living were
added to large family allowances ; they
are financed by the government.

b. Workers' children allowances. For em
plyoees' families for their ifrst 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
Soldiers' 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 ;
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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 deirved 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 notifications 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

Medical Work in Educational Institutions
Data from the survey were published

in Abstract 23  1972, pp. 614 615.

Immunization
Data were obtained from the Epidemi

ology Unit of the Ministry of Health, as
based on reports from Mother and Child
Health Centres through the SubDistirct
Health oiffces. Data cover the entire popul
ation, including East Jerusalem and Bedouins.

As a rule, three types of immunization
are used. against smallpox, triple vaccine
(diphtheira, tetanus and whooping cough) and
against poliomyelities, by the Sabin method :
generally, 3 feedings of live weakened virus
in the ifrst year of life and a booster doze
by a fourth feeding in the second or at the
end of the ifrst year of life. The fourth

feeding has been applied since 1966 as a
routine, when it was given to children born
in 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 reporitng in the ifrst year
of the infant's life is deifned as the ratio
of the number of cases reported to the
number of births of the preceding year. In
the second year of the infant's life, the num
ber of cases of the reported year is compared
with births two years earlier.

The coverage of immunization is denned
as the ratio of the number of immunized
children to the number of children re
ported by the centres.

As for smallpox vaccines, the numbers
relate only to the cases reported as reacting
positively.

The reporting on immunization is not
complete, because there are full reports only
for immunizations carired out in centres,
and those carried out in other places are not
fully reported.

It should be stressed, that stillbirths
have not been subtracted from the number
of births which serve as a denominator for
the computation of coverage. Therefore, the
actual coverage is higher than relfected in the
table.

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 notification on the subject was
received in the Unit of Medical Professions
of the Ministry of Health.

Rates

In all the tables in which rates are
presented, the population excludes potential
immigrants.

PUBLICATIONS

See Introduction to Chapter III Vital Statistics.
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Transfers between the government and
other sectors were determined according to
entries in the government accounts. The cor
responding entry in the accounts of other
sector is sometimes likely to differ from that
in the government's account, mainly as to
the period in which transfers were recorded.

Government expenditure on health in
eludes expenditure by the Ministry of Health
(including expenditure from the developarent
budget) and of the national institutions.

Expenditure on health by the local
authorities includes expenditure from the
ordinary and extraordinary budgets of the
department of health and expenditure on
medical supervision and dental care in
schools, included in the department of educa
tion budget. Health expenditure does not
include sanitation services rendered by the
local authorities.
For the government, local authorities and

nonproift institutions the quantity changes
in wages were estimated on the basis of
changes in the number of employed. Expend
itures on current purchases of goods and
services were discounted in most cases 3c
cording to the individual indices of cor
responding categories in the consumer pirce
index.

The estimate of gross capital formation,
at constant prices, was calculated with the
aid of the building index and equipment
prices

SOURCES

The main sources of the data are :

1. financial reports of the Accountant
General;

2. ifnancial reports of the local authorities ;
3. . ifnancial reports of the nonproift insti

. tutions and questionnaires referred to
them;

4. estimates on building begun and com
pleted ; . ■ ■

5. family expenditure surveys.

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
duirng 1950 1960 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 bedoccupancy' percentage, is calcul
ated accordingto the formula :

actual patient days
potential patient days according

to regular bedstrength

X 100

Bed occupancy percentages of more than
10070 are due to the use of additional beds
in excess of those approved by the Ministry
of Health.

Duration of stay in hospitals: hospitali
zation 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 0} 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
psychiatirc 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.
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 Lengths of Residence in Settlement,
Number of Years of Study, Extent
of Hebrew Speaking, Labour Force
Participation and Economic Branch of
Employed Persons  Data from Stage
"B" of the Census

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 XXIII. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH

DEFINITIONS AND METHODS

National expenditure on health includes:
1. expenditure on current services: wages

and salaries (including fringe beneifts) ,
rent and current purchases;

2. expenditure on. investment in ifxed as
sets.
Current national expenditure on health

compirses the value of all health services
consumed currently by the population in the
period under study. This expenditure in
eludes both the services purchased directly
by households from private commercial in
stitutions and those provided by public and
nonprofit institutions below cost or gratis.
The value of services provided below cost
was measured by cost of production in the
absence of market prices. Depreciation on
buildings and equipment is excluded.

Current purchases do not include ex
pendirure on interest and linkage differentials.
Consequently, the mesured cost of health
services is not affected by modes of ifnancing
them (grants, loans, taxes etc.).

Investment in ifxed assets includes con
struction of buildings and purchase of equip
ment for provision of health services.

Classification of national expenditure on
health

The classiifcation of national expenditure

on health by sectors includes the following
sectors:

)a) Government and national institutions
)including the National Insurance In
stitute) ;

)b) Local authorities (Municipalities, local
and regional councils) ;

fcj Non proift institutions;

)d) "Other" ^^^?/" (includes business estab
lishments and households).

Classiifcation of national expenditure on
health by operating and ifnancing. sectors.
In the classiifcation of national expenditure
by operating sector, the contribution of each
sector was measured according to the sum
of direct expenditures on wages and salaries
and other current expenditures on goods and
services, irrespective of the source of ifnance.
For instance, all the expenses of nonproift
institutions (such as the General Workers
Sick Fund) on the purchase of goods and
services was recorded as the outlay of the
institution itself and not as that of other
bodies, which provided the funds.

National expenditure on health wasa.! so
classiifed according to the ifnancing sector.
Finance by each sector is deifned here as
the total outlay by the sector on goods and
services, subsidies, grants and other net trans
fers to other sectors (excluding receiving and
granting of loans and their repayment).
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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(.

)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)
(465) Postsecondary (nonacademic) Edu

cation (1972/73)
(472) Schools and Kindergartens (1972/73)
(473) Kindergartens and Schools in Local

Authorities (1973/74)
(486) Survey on Absorption of Students

from Abroad (1st panel 4th investi
gation and 2nd panel 3rd invest!
gation)

(487) Postsecondary (nonacademic) Edu
cation (1973/74)

(491) Schools and Kindergartens (1973/74(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS

(15) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part I  Data from
Stage "B" of the Census

(18) The Settlements of Israel  Part IV

* Hebrew only.
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dude 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. Data for 1974/75 are
estimates based on the institutions' reports.
In Table XXII/29, all Israeli and foreign
students (who are temporary residents in
Israel) are included, who study for a degree
and those who study in special academic
courses. In Tables XXII/30 and XXII/32,
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/30 and XXII/32 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 classified according to the
faculty in which they studied. As of 1970/71,
they have been classiifed according 10 the
scientiifc field 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, TablesXXI1/3 3 and
XXII/34 present also data for recipients of
academic diplomas (i.e., diplomas granted
to holders of academic degrees only) . Re
cipjents of degrees include those who re
ceived only diplomas during the surveyed
year; those who received both diplomas and
degrees were classiifed according to the de
grees. Recipients of an M.D. degree have
been included among recipients of second
degree.

Academic staff. Table XXII/35 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.

SURVEY OF HIGHER EDUCATION 
1974

POPULATION AND METHOD OF
INVESTIGATION

The survey includes : a. university
graduates; b. persons with incomplete ac
ademic education, who interrupted studies
before graduation (those studying at the time
the survey was conducted not included) ;
c. holders of postsecondary nonacademic
diplomas ; d. persons with incomplete post
secondary nonacademic education (those
studying at the time the survey was conduct
ed, not included) .

The survey was conducted on a represent
ative sample to 20/4, of the above mentioned
population, which were selected according
to data on stage "b" of the Census of Popula
tion and Housing 1972 with the addition of
a sample of graduates of academic institu
tions in 1973.
The pe1sons in the sample iflled out per

sonal questionnaires which were sent by mail,
and a subsample of those who did not mail
the questionnaire, were interviewed person
ally in February October 1974.

DEFINITION AND EXPLANATIONS

Level relates to academic title: first level
 B.A., B.Sc, second level M.A., M.Sc,
including M.D.;

Age was computed in whole years, by
subtracting the year of birth from 1974.
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postsecondary studies, including pupils das
siifed as follows : in teacher training colleges ;
in grades XIII and XIV of postprimary
vocational schools ; in other institutions of
the Hebrew education ; postsecondary courses
for training technicians and practical engineers
of the Ministry of Labour (Table XXII/37).

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 1 lth 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
border towns (completely exempted from
school fees), teachers' children (5090), and
female teachers' children (30'yo). As of 1970/71.
part of grade IX pupils, and as of 1972/73
all grade IX pupils, were exempted from
school fees, after the enforcement of the
compulsory education law on all grade IX
pupils. Therefore, these pupils are not in
eluded in Table XXII/25, though 3,600
pupils in 1974/75 (1,150 in 1973/74 and
170 in 1972/73) were not exempted, because
they studied at schools outside their locality.

Students entitled to matriculation cerit
ficates, (Table XXII/26). 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
pleted examinations which were outstanding
from previous years. Data for 1971/72 and
1973/74 are provisional.

SOURCES

Data in TableXXII/9 XXII/27 are
based on the censuses of schools and kinder
gar tens and on surveys conducted by the
Central Bureau of Statistics with the collabor
ation of the Ministry of Education and Cul
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/13) 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/18 and XXII/24 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/20) 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.

Reduction in school fees in postprimary
education (Table XXII/25). Data are based
on reports of the Ministry of Education and
Culture, according to the Situation in the
schoolyear's third trimester; hence the dif
ference between it and Table XXII/16.

Students entitled to matriculation certi
ficates. 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/26). '

Students in postsecondary education.
Data on students in colleges are based on an
annual census, for which students fill 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/27).
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

)107(



Hebrew and Arab education (Tables
XXII/9 II, 1326).
a. Academical institutions: the Hebrew Uni

versity, the Technion, the Tel Aviv
University, the BarIlan University, the
Haifa University, the Ben Gurion Uni
versity of the Negev and the Weizman
Institute.

b. Other institutions of the  Hebrew edu
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, 0015נ!50 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
XXI 1/12 aird XXII/27).

Data on pupils by type of institution in
Table XXII/9 include pupils in the educa
tional system, in academic and other institu
tions. .

Institutions in the Educational System
)Table XXII/10).

Classification 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.

Posfprimary 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 prder to ■present the number of administ
rative units. In the counting by type of

study, each of the types of study in these
institutions was presented, in order to in
dicate the extent of each.

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/13).
Teaching post is a teachers 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 ofwork 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.

Pupils (Tables XXII/9, XXII/12,
XXII/14XXII/26).

Pupils by age. Pupils' ages in Tables
XXII/18, 21, 22 and 24 are the ages at the
end of the calendar year. For the compila
tion of studying rates, end of year data of
the population at the required ages were
used.

Pupils in postsecondary education.
Table XXII/27 shows the whole extent of
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Government expenditure on education
includes the following :

(a) expenditure by the Ministry of Educa
tion and Culture on goods and services,
including from the development budget. It
does not include the following budgetary
items: complementary education, nutir
tion, Gadna (premilitary training), in
formation services, science, culture and
art, antiquites and museums, religious
education, Sports Authority and physical
education.

(b) expenditure by other ministries on the
following budgetary items: yeshivot and
institutions of religious learning (Mini
stry of Religious Affairs), the Insittute
for Training of Social Workers (Min
istry of Welfare) ; Department of Youth
and Vocational Training, College of
Land Surveying (Ministry of Labour) ,
Training of Seamen (Ministry of Trans
potr) ; Institute of Forensic Medicine
(Ministry of Police), Institute for
Teaching Aids.

(c) Expenditure by units of the Jewish
Agency classiifed under education:
Ulpanim (Hebrew language schools),
youth guidance seminaries, allocations
(0 educational institutions including
grants by the "Education Fund".

(d) expenditure on education by the World
Zionist Organization.

Expenditure by the local authorities on
education includes the following:
(a) expenditure by the depatrment of edu

cation of the local authority both from
the regular and the extraordinary budget,
excluding the following divisions: medic
al supervision and dental care in schools,
summer camps, child nutrition and
complementary education.

(b) Activities of the subdivision "Hebrew
language teaching" of the authority's
culture department.

Nonprofit institutions include expend!
ture of institutions not belonging to the public
sector but operating on a nonproift basis.

Expenditure on education by "other"
sector: includes mainly the activities of busi
ness schools, Private kindergatrens and the
services of pirvate teachers. It also includes
an estimate of expenditure by households on
textbooks, stationery and educational aids.

Classiifcation is according to the Israel
Standard Industrial Classification 1970 of
the Central Bureau of Statistics.

Eexpenditures by households on books,
stationery and educational aids were classiifed
as a separate item of national expenditure
on education.

As of 1969/70 the expenditure on inter
mediate schools (grades 6 through 8) was
transferred from pirmary education to
secondary education.

Expenditure on education in academic
and Postsecondary institutions does not jn.
elude expenditure out of income designated
for research, but includes expenditure on re
search which could not be separated from the
teaching budget of these institutions

Expenditure at 1970/71 Prices. Table
<VU/7 Presents estimates of the national
expenditure on educaiton and its main com
ponents at constant prices, for the year
1971/72 and 1972/73. The calculations were
™ade separately for each type of expense.
for *he government, local authoirties and
nonproift institutions the quantity changes
in wages were estimated on the basis of
changes in the number of work units. Ex.
penditures on current purchases of goods and
services were discounted in most cases ac
cording to the consumer price index.

The esirmates of capital formation, at
constant Prices, ^6 obtained with the aid
of indices for building and equipment.

SOURCES

The main sources of data are:
' Financial reports from:

(a) The Accountant General
(b) The Jewish Agency and the World

Zionist Organization
(c) Local authorities
(d) Nonproift organizations.

2. Replies by nonproift organizations to
questionnaires submitted to them.

3. Estimates on building begun and com.
pleted.

4. Family expenditure surveys.

EDUCATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Educational system includes kindergar
tents (as of 1972/73  except pirvate ones),
all types of primary and postprimary
30110013 and teacher training colleges in the
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CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
AND SPOKEN LANGUAGES

The sources of the data in Table
XXII/1 are: stage B of the Census of
Population and Housing 1961 and Labour
Force Survey 1974. Explanations of the dif
ferences between these sources and the limi
tation of the comparison of their ifndings
are presented in Labour Force Part 1,
Census of Population and Housing 1961
Publications Series, No. 9, and in the intro
duction to Chapter XII  Labour and
Wages, above.

The Sources of data in Tables XXII/2
5, are the Censuses of Population and Hous
ing of 1961 and 1972. Data for 1972 are
provisional.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS AND METHODS

National expenditure on education in
eludes: 1. expenditure on current services :
wages and salaries (including firnge beneifts),
rent and net current purchases (purchases
less sales) ; 2. expenditure on investment
in ifxed assets.

Current national expenditure on educa
tion includes the value of all education services
consumed currently by the population during
the peirod under study (not including edu
cation services rendered by the Israel De
fence Forces) . This expenditure includes both
services purchased by households directly
from pirvate individuals and ifrms on a com
mercial basis and those provided by public
and nonproift institutions at reduced prices
or without charge. The value of such services
was measured by cost of production in the
absence of market pirces. Depreciation on
buildings and equipment was not included.

Current expenditure does not include
outlays on interest and linkage adjustments.
Consequently the measured cost of educa
tional service to a given sector is not affected
by modes of ifnancing them (grants, loans,
etc.).

Investment in fixed assets includes con
struction of buildings and purchase of

equipment for provision of educational
services.

Classification of national expenditure on
education

Classiifcation of national expenditure on
education by sector, includes the following
sectors:

(a) government and national institutions
(Jewish Agency, World Zionist Organi
zation) ;

(b) local authoirties (municipalities, local
councils and regional councils)

(c) nonproift organizations;
(d) "other" (includes individuals and ifrms

operating on a commercial basis and
households) .

Classiifcation of national expenditure on
education by operating and financing sectors.
In the classiifcation by operating sector the
contirbution of each sector was measured
by the sum of direct expenditures on goods
and services and payments to factors of
production irrespective of the source of
ifnance. For example: all outlays by non
proift institutions (such as the Hebrew Uni
versity) on purchases of goods and services
were recorded as expenditures of the insti
tution itself and not as that of other bodies
which provided the funds.

For kindergartens (compulsory ages)
and pirmary schools the salaries paid to the
teachers and kindergarten teachers by the
Ministry of Education were included in
government expenditure/whereas maintenance
of these institutions, for which the local au
thoirties are responsible, was included in the
accounts ofthe latter.

National expenditure on education was
also classiifed according to the financing
sector. Financing by a sector is deifned as
its total expenditure on goods and services
and on subsidies, grants and other net trans
fers to other sectors (excluding receiving and
granting of loans :nd their repayment).

Transfers between sectors were deter
mined according to government accounts. The
corresponding entry in the accounts of other
sectors may sometimes differ from the
government accounts, mainly with respect
to the peirod for which the transfer was
recorded.
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1972, the registration and counting method
have been changed, in order to avoid such
errors.1

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 Ofifcial
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/8
 XXI/12, are deirved from the statistical
reports of the Court Secretariats, Religious
Courts, the Prison Service, the Police and
the Youth Potection Authority.

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 TableXX1/6 are from corn
pilations made in the Central Bureau of
Statistics, on the base of material supplied
by the Court Secretariats, the Police and
the Youth Probation Service.

Data from these sources for 1967 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 (19511954)
(73) Judicial Statistics (19551957)
(81) Criminal Statistics (19551956)
(90) Judicial Statistics (1958)
(94) Criminal Statistics (1957)
(102) Judicial Statistics (1959)
(115) Suicides and Attempted Suicides

among Jews (19491959)
(121) Criminal Statistics (1958)
(134) Cirminal 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)
(402) Duration of Proceedings in Courts

(1970)
(408) Juvenile Delinquency (1970)
(417) Criminal Statistics (1970)
(437) Judicial Statistics (1972)
(475) Judicial Statistics (1973)
(492) Judicial Statistics (1974(

* Hebrew only.
1 See Abstract 24, p. 173.
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)461( Results of the Elections to the Eighth
Knesset and Local Authorities (1973)

(488) Local Authorities (1973/74) 
Physical Data

(493) Local Authorities (1973/74) 
Financial Data

TECHNICAL SERIES

(2)* Revenue and Expenditure of the Go
vernment (1955/561956/57)

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(.

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 ofmatters 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 Bureau's Special Publications Series (see
list at the end of the Chapter( .

CRIMINAL STATISTICS

Statistics on convicted adults consider
each delinquent only once duirng the year,
even through they were convicted several
times.

A first offender is any person convicted
in Israel once up to the end of the surveyed
year for an offence registered with the Police.

A recidivist is a delinquent convicted for
two offences or more during the year.

The data include offenders convicted
in. ifrst degree courts including military courts
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.

Adult delinquents are men over 17 and
women over 19.

Rates of adult delinquents were com
puted 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 files from one Police Station to another
and of ifles closed by the Police.

The data on prisoners (Table XXI/9)
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(.

PROBATION SERVICES

As of Abstract 25, 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

)102(



residents and institutions, and include general
arnona, business tax, levies and service fees,
impositions, quotas to local committees in the
regional councils and participation of prop
iretors and institutions.

Transferred income are receipts which
the government collects for the local authoir
ties : property arnona, land betterment tax
and vehicle fees.

Government participation includes gene
ral notearmarked grants, and participation
in maintenance o[ services  mostly govern
mental  such as education, culture, welfare
and religion.

Loans for balancing the budget  for
diminishing the cumulative deifcit and con
solidation.

Final income includes all income except
loansof.all types and income from previous
years.

Income to extraordinary budget is from
the following sources: loans from banks and
ifnancial institutions, government participa
tion, owners and sale of property.

Income in both budgets includes also
government liabilities, even if not actually
received, and income from previous years
entered in the current budget.

Expenditure from the ordinary and ex
traordinary budgets is classiifed according
to destination and type. It is registered on

a cumulative base, i.e., expenses are entered
which have not yet been paid and only in
debted to the surveyed year. It includes also
repayment of loans and transfers to other
years. The budgetary deifcit relates only to
the ordinary budget.

Loans outstanding: amounts which the
local authority owes to banks and other
ifnancial institutions (principal only) . Each
year's balance is for the beginning of the
year, with the addition of loans received
during the budget year, minus pirncipal paid.
The loans received include all types of loans
for development, for balancing the ordinary
budget, for diminishing the cumulative deifcit
and for repayment of loans.

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(*

)HI)*

(151)

(155)
(166)*

.(208)
(216)*

(228)*
<258(

Municipal Statistics (1951/52) (285)
Results of Elections to Third Knesset (309)
and to Local Authorities (1955)
Municipalities in Israel (310)
(1952/531954/55) (348)
Income and Expenditure of Local (377)
Authorities (1957/581958/59)
Results of Elections to Fourth Knesset (383)
and to Local Authorities (1959)
Receipts and Expenditure of Local (387)
Authoirties (1959/601961/62)
Local Authorities in Israel (1961/62) (419)
Results of Elecitons to the Fifth Knes
set (1961) (425)
Local Authorities in Israel (1964/65)
Results of Elections to the Sixth Knes (454)
set and to LocalAuthorities (1965)
Local Authoirties in Israel (1965/66) (460)
Local Authorities in Israel (1966/67(

Local Authorities in Israel (1967/68)
Results of Elections to the Seventh
Knesset and Local Authoirties (1969)
Local Authorities in Israel (1968/69)
Local Authoirties in Israel (1969/70)
Local Authorities (1965/661969/70)
Financial Data
Local Authoirties (1970/71)  Physic
al Data
Local Authorities (1970/71) Financial
Data
Local Authoirties (1971/72)  Phy
sical Data
Local Authoirties (1971/72)  Fin
ancial Data
Local Authorities (1972/73)  Phys
ical Data
Local Authoirties (1972/73)  Fin
ancial Data
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b. Activities not within the framework of
the budget are partly merely monetary
exchange (of one financial 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
deficit) .

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 ofifces), depreciation, collection for
pension funds and severance pay, are also
registered.

Not all taxes are directly included in
the Budget. The War Risk Insurance and
National Insurance tax, which 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
Apirl 1st and ending on March 31st.

Source: Reports of the Accountant Gen
eral and Director of State Revenue.

REVENUE FROM INCOME TAX
Income tax and compulsory loans data

in Table XX/12 are not the same as in
Table XX/10, because of different registra
tion of the Accountant General and the
Income and Property Tax Authoirty. The
Accountant General does not include obliga
tions but only actual collection. Employees,
selfemployed and companies are deifned ac
cording to the income tax authorities; direct
ors of societies and cooperative members
were included among self employed.

In 1961/62 and 1966/67, 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 ; In
come and Property Tax Authority.

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: Customs and Excise Department.

GOVERNMENT EMPLOVEES
Data are based on reports of the Civil

Service Authoirty and include all workers
(temporary and permanent) of the Civil
Service, as deifned in these reports.

Data for 19701973 were updated
and refer to the roster, as 0/2 March 31st
of each year, and not (0 posts, as before.

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 invest
ments. The decision in which budget
to register a certain transaction depends
on the source of its 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,
it is entered in the extraordinary budget.

In recent years, the local authorities
have included in their extraordinary budgets
also loans destined for balancing the ordin
ary budget. These amounts ^^^ transferred
in the tables to the ordinary budget, and
only development loans were left in the
extraordinary budget.
In the ordinary budget, the receipts were

classiifed by source, destination and type of
collection, and in the extraordinary budget
by source and destination.

Income to ordinary budget
Selfincome is the income which the

local authorities collect directly from the
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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 Interior. The
data on municipal elections are based on the
Ofifcial Gazette. The data were processed
in collaboration with the Ofifce 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 enterpirses, 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 Govenrment 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 0} the Government. This
is the balance of the. loans directly granted
by the Government, at their nominal value.
Loans granted by the Government through
financial institutions are not included.

Investments in shares. Investments are re
gU'ered under their nominal value, i.e. the
sum actually paid by the Government for
shares purchased. No evaluation was
made  neither because of depreciaiton 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. Table XX/8 includes
only budgetary debts; debts linked to foreign
currency are presented according to the ex
change rate , on each data shown
in die table. Debts linked to the Consumer
Price Index include the increase in the debt
due to the rise in the index. Some internal
loans (e. g. land or treasury pirces) 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 ifnances. In addition,
there are two other types of payment and
revenue which are not included in Tables
XX/10 and XX/11.
a. Earmarked revenue and expenditure are

amounts received by the Government
from a foreign sourcefor'a ' certain ser
vice. .
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PROVIDENT FUNDS

DEFINITIONS

Funds

Pension fund: fund for periodic pay
ments to an employee after ifnal 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 01 deathr

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 investr
ments recognized by the income tax authoir
ties ■for reduction in taxes, in which the funds
must invest a deifned per cent 01 their assets.

Employers' debts :■ surplus of employees'
and employers' provisions which have not
been transferred by the employer during 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
rights.

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

Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance
Insurance

)22(
)32(.
)58(
)65(

)77(
)85(.
)97(

)113(
)131(
)147(
)157(
)187(
)195(
)212(
)240(
)272(

in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel
in Israel

)1950^1952(
)1953( ,■

)1954(
)1955(
)1956(
)1957(
)1958( .

)1959(
)1960(
)1961(
)1962(
)1963(
)1964(
)1965(
)1966(
)1967(

)300(
)334(
)360(

)369(
)385(
)406(
)436(

)452(
)458(
)476(

Insurance in Israel (1968)
Insurance in Israel (1969)
Social Insurance Funds in Israel (1968;
1969)
Insurance in Israel (1970)
Social Insurance Funds in Israel (1970)
Insurance in Israel (1971)
Social Insurance Funds in Israel (1971 ;

1972)
Insurance in Israel (1972)
Survey of Fires (1972)
Insurance in Israel (1973(

TECHNICAL SERIES

)39( Analysis of Seasonality and Trend! 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
aJso the diiffculty that a number of banks
Jjst 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
60^ of the total insurance transactions in
Israel.

FIRES

DEFINITIONS AND SOURCES

Fires. Fires brought to the notice of
firemen 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.

ities.
Source: reports of ifreifghting author

'^X^ V^t^J'*™" I "P , "*the, wi* the Physica. data. *
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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)

Part I
(424) Traiffc on NonUrban Roads (1963

1972)
(426) Road Accidents with Casualties (1972).

Part I
(430) Survey of Trucks(1970/71)Part II
(432) Transport in Israel  Input and

Output, Operational Data (1972)
(445) Road Accidents with Casualties (1971)

 Patr II
(450) Motor Vehicles (31 XII 1972)
(462) Motor Vehicles (31 XII 1973)
(468) Road Accidents with Casualties

(1973) Parti
(474) Road Accidents with Casualties

(1973) Part II
(494) Motor Vehicles(31XI 1974(

TECHNICAL SERIES

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Seires (3 vols.(.

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

BANKING

Balances of Bankino Institutions
Table XIX/2 if 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 pirvate per
sons, societies, institutions, local authorities
etc., but not the government or the banking
system.

The items "banking and ifnancial 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

fit 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 and 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
distirbuting securities and deposit the main

)96(



Data on drivers by year of issue of
license were iast published in Abstract 24
 1973, p. 547.

SURVEY ON TRAVELLING HABITS

The survey was conducted in the Central
Bureau of Statistics in cooperation with the
Israel Institute for Planning and Research
between November 1972 and June 1973 in
about 70 localities with 10,000 inhabitants or
more and smaller localities within the con
urbations of Tel Aviv and Haifa. About 55
thousand families were surveyed in order to
compile detailed data on commuting 011 week
days within the families'■ residential areas and
beyond, the motorization rate and on socio
economic characteristics of the population
which influence the demand for transporta
tion.

Similar surveys were carried out in 1964
in Tel Aviv and in 1967 in Haifa.

DEFINITIONS

Motorization rate:percent 'families. who
have vehicles of the total population in a
given area.

Families awning vehicles: families who,
duirng the month preceding the enumeration
day, had at their disposal or use a private
motor vehicle most of the time (including
a commercial vehicle with a load capacity
not exceeding 1 tori) or atwowheel vehicle
not for freight.

Trip: commuting by a motor vehicle
from a starting to a destination point, includ
ing walking to the starting point of the trip
or to the destination. ■. . ■

Public passenger vehicle: a public bus
for paid passenger transportation, whether
the fare is paid directly by the ^112ז11ק0:>
or by the leaser, tajds, ;.train or Karmelit.

Public bus: bus for passenger" transporta
tion on payment directly to transporter.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)2)* Statistics of Road Accidents in Israel
)MayDecember 1950)

)11)* Statistics of Road Accidents in Israel
)19514952)

)28)* Statistics of Road Accidents in Israel
)1953)

)30) Israel Postal Services
)1948/491953/54)

)45)* Statistics of Road Accidents in Israel
)1954)

)46)* Freight Traiffc by Motorized Vehicles
)1952 and 1954)

)54) Israel Postal Services
)1954/551955/56)

)62)* Road Accidents in Israel(1955 ;1956)
)67) Israel Postal Services

)1955/56; 1956/57).
)80)* Road Accidents in Israel (1957)
)83) Israel Postal Services

)1948/491957/58)
)92) Israel Postal Services (1958/59)
)93)* Road Accidents in Israel (1958)
)98)* Survey of Freights Transported by

Roads (1958)
)103) Israel Postal Services (1959/60)

* Hebrew only.

(106)*
(116)*
(118)
(120)
(127)*
(135)*
(136)*

Road Accidents in Israel (1959)
Road Accidents inIsrael (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) . .

)137)* Fuel Consumption of Motor Vehicies
and theRoad Traiffc (1961)

)141) Israel Postal Services (1961/62)
)144)* Motor Vehicles (31 III 1962)
)145)* Survey of Trucks (1961) /
)150)* Road Accidents in Israel (1962)
)170)* Motor Vehicles (31 III 1963)
)172) Road Accidents with Casualties in

Israel (1963)
)185)* Motor Vehicles(31III 1964)
)193) Road Accidents with Casualties (1964)
)197) Survey of Travelling Habits

)AprilJune 1964)
)205)* Motor Vehicles (31 III 1965)
)209) Road Accidents with Casualties in

Israel (1965)
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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
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, traiffc 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.

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 ver
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
met rage (which does not include motorcycles
and scooters) is obtained from the trafifc
counts on interurhan 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 traiffc 00111115, this ifgure does
not represent the full estimate of the non
urban kilometrage.

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 DEtlNlTWNS

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 drive. 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 definitions are
given in Special Publication No. 450 (see
list at the end of the chapter( .
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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 trafifc 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".

POSTS AND COMMUNICATION

The data on posts and telephones were
compiled by the Ministry of Communication,
and processed from the reports which the
Ministry submitted.

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 recent 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.

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.

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 1974.

MOTOR VEHICLES

The 5011106 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(.
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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 pirces by
the index of output prices of the. major
branch. For aviation, revenue at constant
prices is obtained by direct calculation of a
volume index and not by delfating by a pirce
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
!■aspeyres method; a representative . basket of
representative services, whose costs are inve
stigated currently, is selected for each major
branch.

:. tutions (National Insurance, Mivtabim, 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,
die employers' payments to pension funds,
National Insurance, equalization fund, do
thing; until 1969, data included also board
and lodging, crews' medical expenses, etc.
More detailed explanations see in Indexes of

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 to the National Insu
ranee Institute.

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 of 1973, the 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

SEA TRANSPORT AND PORTS

DEFINITIONS

Gross registered tonnage: tonnage of boat
in units of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Net tonnage (net registered tonnage). The
cargo tonnage 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.
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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)
)470) ' Vacations Tirps Survey (1972)
)481) Trade Survey (1972/73)
)501) Tourism (1974)

TECHNICAL SERIES

)30) Seasonality and Trends in Tourism
)39) Analysis oi Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 vols.).

CHAPTER XVIII. TRANSPORTAND 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, engineeirng 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 1the vairous 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

Hebrew only.
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Two computers of the same tyjie, but
'with different peirfeirals, or with a different
number of memory size units, may have been
classiifed under different types. ■■' ! ■■■■ :

METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY■ :

The frame of the survey. The list of
establishments, where a computer ■is ' or has
been installed, is obtained from the 1survey 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. י ■

, ADVERTISEMENTS INTHE ;PRESS ..

DEFINITIONS

Display advertisements are usually pre
sented by owners of establishments (com
mercial business, banks, insurance . companies
etc.) and institutions. They are as£k rule
published inside a frame. .,

Classiifed advertisements: Shotr: "' an
nouncements, in small type, mostly published
by individuals or owners of establishments
and appearing in classiifed sections (e.g.
Vlfats for sale", "furnished rooms", , "cars"
etc.). :....■. . . ■

Daily press in Hebrew. The 1974 data
relate to the following 13 daily papers: Omer,
Davar, Haaretz, Hamodia, Hazopheh,
Hadashot Hasport; Yediot Aharonoth, Yom
yom, Al Hmishmar, Maariv, Mabat, Shaar,.
Shearim. Also included in this group are data
}in respect of display advertisements only)
relating to the 6 main weeklies appearing in

Hebrew: ■ Bamahane, HaolamHazehj Lalsha,
Olam Hakolnoa, Lehiton and the At monthly.

. ■. Daily press in other languages. The 1972
data relate to the following 12 daily papers:
Ujkelet, Al Anba, Jerusalem Post, Viata No
astra, Hadeshot Israel, Israelski Far, Journ
al d'Israel, La Luz de'Israel, Letzte Nayes,
Noviny Kuirer, Al Quds and Nasha Strana.

Area of the advertisements relate to dis.
play advertisements only and is measured
in inch/column, i.e., according to the number
0£ inches in each column of the paper.
. ■ Classification of display advertisements.
The advertisements are classified 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.

METHODSOF COMPUTINGTHE INDICES .,

■' ' The index relfects the fluctuations which
occurred {0/0 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
die number of classiifed advertisements iir
1969.

GARAGES '

Data on garages, were published in Ab
stract 22  1971, Chapter P  Trade and
Services, p. 465.

CENSUS OF THE ADVERTISING AND
PUBLIC RELATIONS BRANCH

1967/68

Main results of the Census were put*
lished in Abstract 21  1970, pp. 464 465.

j Explanations on the classiifcation of display advertisements were published in the Monthly Bulletin ./
Statutics, No. 4  1971 (Supplement), Central Bureau of Staitstics.
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aux, in which a computer operated. Vairous
institutions where computers are installed
and are owned by one ifrm but are located
at different sites are considered separate ;n.
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 instruction!
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 main work is 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 ^01)^x3 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 equipment,
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: employers1 payment to the National
Insurance, pension funds and severance pay,
parallel tax, participation in maintenance of
vehicles, recuperation allowance, payments
for professional literature, board and lodg
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 jn_
dustry which were classiifed with the defence
system.

Distirct. The classiifcation 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 ond maintenance. Rentals and
maintenance are for December, in US dollars
for the ifrst shift only. Rentals include also
payments for periferials 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 P"ce maintenance costs for
^2 December

Rentals and maintenance costs do not
include service tax, customs 01 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 $2,0006,999 a month
medium $7,00017,999 a month
large $18,000 a month or more.
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into absorption centres). About half of the
hotels are ercommended for touirsts.

Detailed data and explanations may
be seen in special publications on tour
ism (see list below) and in the 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 1 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
registeerd 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 member!
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
the establishment or deposited in a common
account of the workers and then divided
among them) etc.

Revenue: gross revenue in hotels and
hired rooms at private homes, and from other
services, e.g. from a day spent (not over
night), from deposits of anulled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions,
swimming pools, etc. It also includes service
charge (also if given for distribution among
the workers) welfare imposts, and payments
received from workers for meals, housing,
etc. Subsidies are not included.

SOURCES

Hotels recommended for tourists. Data
on guests and nights spent are obtained
through the Hotels Association of Israel from
each hotel. Data on employment, wages and
revenue are obtained monthly at the Bureau
directly from a representative sample of
about 150 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 50 hotels. In cases when some hotels
fail to report in time, imputations are made
on the basis of reports of other hotels.

CENSUS OF GUIDES

Main result of the census were pub
lished in Abstract 21  1970, p. 463.

ELECTRONIC OOMPUTERS

DEFINITIONS ANDEXPLANATIONS X

The population of the survey includes
institutions, establishments and service bure

1 Detailed remit* on the Survey o{ Electronic Computers 1971 have been published in the Statistical BvtUHn
of Israel  Supplement No. 9, 1971.
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Sources. Data on sales, by group, are
obtained from monthly questionnaires sent
to the establishments of the survey popula
tion.

LARGE SCALE RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes three groups
of shops:

(a) chain stores belonging to com
mercial and industrial ifrms which own three
or more separate shops, at different sites and
which generally sell a uniform type of com
modity (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 stores which sell in the
same shop various types of commodities in
different departments (for clothing, footwear,
furniture, household utensils, etc.) and keep
separate accounts for each department. The
survey does not include stores which style
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

Wholesaleand Retail Trade".
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 to the ifrm included in the
survey population.

SUPPLYOF DURABLE CONSUMER
■ GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data on . local . produce relate1 to :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 immj
grants aird 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.

The' data relate to the supply of goods
to the market (of local production and im
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

SOURCES

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 and reconvalescense homes turned
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Debts to suppliers at the end of the
report year is the balance of debts to 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, , suchas :

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 district is made
according to the administrative district of the
address of the establishment.

Type of ownership. The classiifcation of
establishments by type of ownership is in ac
cordance with the principal ownership of
the establishment 1.

METHOD OF CONDUCTING THE 1972/73
SURVEY

The survey is based on investigation of
a recurrent sample which was used for the
survey of 1971/72. 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 Insurance Institute. whereas the
sample of wholesale ifrms not engaging em
ployees, and retail ifrms engaging up to 5
employees (including wholesale business not
engaging employees ) was obtained by an
"area sample".

LIMITATIONS OP 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.

INDEX OF SALES VALUE IN THE
WHOLESALE TRADE 2

DEFINITIONS, EXPLANATIONS AND SOURCES

The survey population includes whole
sale establishments engaging employees, as
deifned above.

Sales value : see deifnition above.
Index of sales value at fixed prices.

Lacking a wholesale price index, the series
at ifxed prices was calculated by a deduction
in the price index, which has been derived
from various indices available at the Central
Bureau of Statistics, which represent the
changes in wholesale prices of the various
commodities.

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.

1 For details on the sources of the classiifcations by sectors see Publications of the Census of Industry and
Crafts 1965, No. 2, p. 66. . . ■ ■.. .

2 For detailed definitions and method pi computing the indices, see Monthly Bulletin of Statistics 
Supplement, No. 5, 1975. :. .
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CHAPTER XVII. COMMERCE AND SERVICES

THE WHOLESALE AND RETAIL TRADE
SURVEY

The Trade Survey 1972/73, whose re
suits are given in this chapter, compirses
all the wholesale and retail establishments
in Israel (small retail businesses, with 1_4
employed persons, were investigated only as
to the . number businesses and employed
persons).

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The survey population includes trading
establishments (wholesalers and retailers, in
eluding agents and commercial brokers but
not including peddJars) as deifned in the
classiifcation of economic branches.

Wholesale establishments are establish
ments (including commercial agencies) whose
main occupation is the purchase of com
modities, 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 setablishments are establishments
which deal in the sale of commodities for
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, oiffce vehicles,
tools, etc.).

Survey period for most investigated es
tablishments relates to the budget year or a
different annual peirod in use by certain
brais, if this peirod includes at least sjx
Months of the budget year.

An establishment is deifned 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
m 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 fulltime jobs.

Employees are an average of all em
ployees (temporary and permanent) appear
ing on 1the 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 ג^^ט'יי 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 period, 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 commission 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 of 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.
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More details on the new, updated series
and on the differences between the new and
the old seires have been published in the
Monthly Bulletin of Statistics  Supplement
No. 5, 1973.

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 majoirty 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 employers' share in payments to Na
tional Insurance, Building Workers' Fund,
"Mivtahim" insurance fund, pension fund],
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.

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 (19661968)
(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)
(397)* Construction in Israel (1971)
(439)* Construction in Israel (19701972)
(485)* Survey of Owners and Tenants in

Protected Premises

TECHNICAL SERIES

(17)* Price Index of Inputs in Residentia
Building  Report of the Public Ad
visory Committee

(24)* Price Index of Input in Road Con
struction

(39) Analysis of Seasonality and Trends ii
Statistical Series (3 vols.(

. Hebrew only.
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naire sent to contractors, house committees,
as well as by enumeration of buildings by
the Bureau's staff.

OTHER SURVEYS

Results from the Survey of Housing in
Qibbuzim  1969 were published in Abstract
22, pp. 401404.

Results from the Survey of Owners and
Tenants in Protected Premises by the Law
were published in Abstract 25, 1974, pp.
285286.

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
traiffc moves, made by vairous methods O1
aggregate and asphalt mixtures.

Sealing coat: a layer of hot asphalt on
which sumsumie, adasie or foulie is spread.

The width 0} the road (in meters) in
eludes the width of the road, and that part
of the road used for motor vehicle trafifc,
including parking places and excluding em
bankment.

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
nclude also data on partial completion.

ype of road
Main road serves for national interdis

rict trafifc.
Regional road: branching off from, and

inking, trunk roads.
Access road: leading to localities.
Local road: linking trunk or regional

oads to access roads.
Inner road serves internal traffic in local

ties (towns, villages, etc.).

tructure of roads
Earth road: constructed by digging,

uarrying, iflling and laying out slopes and
enches.

Subbase road is composed of stable
aterials e.g. "kurkar" or quarry run, and
built mainly on heavy soil which needs
ainage.

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.

Results from the Cost Survey of Road
Construction were published in Abstract 24,
pp. 478479.

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
andby. the inclusion of new establishments.
In January, 1971, this series was revised
so as to be a continuation of the previous
series (from 1968(.
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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 carired out
for the years 1965, 1968,197019731.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Average expenses per sq. m. include
costs of planning, construction and develop
rirent around the building and general ex
penses of the builder. The value of land is
not included.

This average was obtained by dividing
all the costs of construction for new residenti
al 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 Housing in 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
Karkur, Qiryat Ata, Qiryat Bialik, Qiryat
Motzkin, Qiryat Yam, Ra^nana, Ramat Ha
Sharon, Ramla and Tibeiras.

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
peirod which had not been sold until th
end of the previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for whicL
no deed of sale existed at the survey dat
or for which no advance payments were re
ceived at that date. A dwelling built fo
the builde^ own use or a let dwelling ar
considered sold.

Dwelling before completion: a dwellin
in one of the folowing stages at the surve
date: frameheads, sanitary plumbing, ■elect

rical instrallation, carpentry, flooirng ani
mosaics, painting, whitewashing or glaring
and not yet inhabited.

Dwelling under construction, throug
framework: a dwelling which, at the tim
of the survey, .was in one of the followin
stages: digging or casting foundations, build
ing walls, roof or partitions.

SOURCES

The results 2 were obtained by the ii
vestigation of all new dwellings covered b
the survey by means of a special questioi

1 A detailed description of the results and definitions was given in Supplement to the Monthly Bulletin 0/
Statistics, No. 51967, No. 51970, No. 61972, No. 31973, No. 61974 and No. 31975.

2 Detailed descriptioa of results and definitions were published in the Supplement o) the Monthly Bullet
Statistics (since 1969) and no. 439 of the Special Series (see list below(.
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the building within the juirsdiction of plan
ning and building committees that do not
report on beginning and completion of build
ing. It must be pointed out, that the number
of local authorities, which report on building,
has increased steadily  from 17 in 1949
to 33 in 1958 and 41 in 1968.

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.

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.

In 1972 1974, corrections and transfers
were introduced. Dwellings which were built
on emissions for young couples and others
and were hitherto included in private build
ing, were transferred to public building.

ESTIMATE OF TIME LAO

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 ifrst year fol
lowing each half year.

The estimate of the time lag is compiled
on summing up the periodical data for each
jurpose separately, as based on the time lag
in the previous periods, the improvement or
deteiroration in reporting during the surveyed
>eriod and the size of the areas obtained
luring the checking. The estimate of the
ime lag in reports on industrial and hotel
>uildings is based on the above mentioned
actors and on information collected in the
iureau on a possible time lag from various
ources: questionnaires sent to reports not
■et returned, newspaper clippings, advertise
■ents, etc.

The time lag estimates, which have been
tdded to the private building data for 1972
rere 9 percent of total building begun and
percent of total building completed.
The estimate of private building begun

nd completed, which are based on the build

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.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

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 peirodical
surveys from 1965 (see below). To these
expenses, builde^ 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
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SOURCES

REPORTING AGENCIES ON COMMENCEMENT AND

COMPLETION OF BUILDING

Authorities: Ashdod, Ashqelon, Beer
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, ifat Yam,
Giv'atayim, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Qera
yot (Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias,
Jerusalem, Kefar Sava, Lod, Nahariyya, Nes
Ziyona, Netanya, Akko Afula, Pardes Hanna
 Karkur, Petah Tiqwa Zefat, Qiryat
Ono, Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tivon,
Rishon LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat
Can, Ramat HaSharon, Ra'anana, Shefaram
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(.

REPORTING AGENCIES ON BU1LDINO 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, Sharonim and
Tamar Ramat HaNegev.

b. Special Commissions: Ofaqim, Bet She
mesh, Dimona, Yeroham. Mizpe Ramon,
Nazerat Illit, 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 private 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).

In 1949 1959, incomplete data were
published on biulding in Israel,which appear
under the heading "former series" and are
composed as follows:

1. All public building, initiated by the
Government and the Jewish Agency
all over the country as well as most
of the private building were included.
Not included was pirvate building for
the various purposes within the juris
diction of planning and building
committees who did not repotr on
beginning and completion of build
in.

2. In 19491957, public buildings
which were built by the Housing
Department, Public Works Depart
ment and the Jewish Agency, were
not included.

3. In 1949 1958, data on non
residential farm buildings were not
included. Data collected as of Jan
uary, 1959, refer only to such build
ings built by the Jewish Agency.

The new "sejries", which has been pub
lished since 1960, covers all building for all
purposes all over the countr>', and includes
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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 summaires 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

tie Corporation.
In the years 1950 1955 the data of

the Israel Electric Corporation and the Je
rusalem Electric and Public Service Corpor
ation Ltd., were not included.

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 15O/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
can be 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 BUILDING

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.
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tors, such as production, revenue at ifxed
prices, e.a., assuming that these changes re
lfeet the changes in the value added.

The changes occuring in subbranches are
weighted according to their value added in
the branch. The indices 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 sufifcient
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 111016 employed persons and
all the establishments' employees, according to
the 1965 census, did not show any significant
differences.

Concise results of previous surveys were
published as follows :

Skilled Manpower Survey  Abstract
23, pp. 406407.

Survey of Fixed Capital Stock  Ab
stract 24, pp. 444 447.

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)
)480) Survey of Research and Development

in Industry (1969/701971/72)

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965

1. Preliminary Data from Stage "A"
2. Establishments and Employed Persons in

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

blishing, Diamond and Miscellaneous
13. Basic Metal Industries, Metal Products,

Electrical and Electronic Equipment and
Transport Equipment

OTHER PUBLICATIONS

* WAGES IN INDUSTRY (August 1955)
The Central Federation of Jewish Labour in
Israel

TECHNICAL SERIES

)10) Industiral Production and Employment
Indexes

)15) Seasonality in Israel
)39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Series (3 vols).

* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY
)end of 1955)
The General Federation of Jewish Labour in
Israel
The Manufacturers Association in Israel (La
bour Division)
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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 : "Porduction 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 : food (ex
cept sugar), cotton yarn and crude oil 
from the Ministry of Commerce and Industry;
textiles, alcoholic beverages and goods subject
to excise duty  from the Department of
Customs and Excise. Reports relating to all
other sections of industrial production are
received directly from the relevant establish
ments.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

THE SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS

(TablesXIV/1 XIV/7).
The surveys of industry and crafts are

sample surveys. The surveys conducted thro
ugh 1964 related 10 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
presented in the Abstract were obtained from
its second stage in which the investigation
was also a sample investigation, the sample
including about 6,000 establishments.

In the Surveys of 19661972 the sam
pie included 2,2002,400 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 1972/73 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

(TablesXIV/8XIV/9)
These surveys are conducted in two

stages. The first is the stage of sifting, in
which were included all establishments of
the industrial survey sample which engaged
20 employed persons or more in the surveyed
year as well as a subsample of about 200
establishments with 5 19 employed persons
 amounting to about 5,000 establishments.

The survey covers all establishments (of
the said 1,500) which reported that they were
employed in research and development in
the surveyed year.

The 1972/73 survey was based on a
recurring sample from the previous years
with the addition of new establishments from
those which were set up in 1972/73.

INDICES OF INDUSTRY'

(TablesXIV/11XIV/13)
The sample of the 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 sample is updated each month
by addition of new establishments, by the
same method as that of the original sample.

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
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Wages and salaires 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 deriving 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 do
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' transpotr 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 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 mateirals, water,
power, fuel and electircity, the cost of piece
work performed for the establishment with
its own mateirals by others, as well as expenses
for maintenance work and repairs of the esta
blishments' equipment and buildings 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 the
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 current prices includes: value
of the products sold and the value of the
goods given to the workers from the products
of the establishment; income from work (in
eluding repairs) performed for the establish
ment by others with their mateirals (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 of 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
si ness services as well as proift of the estab
lishments.

. Industrial production in the indices of
industry is deifned asthe ■added value at ifxed
pirces, produced by the entire industrial sec
(0/ and by each one of its branches.

SOURCES

Industry and crafts surveys and the 1 965
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

Electircal Corporation Ltd. and from indu
strial establishments with power stations with
a registered capacity of 300 or more kilowatts.

indices of industry (Tables XIV/1 1 13)

Data for the computation of the indices
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/11 XIV/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 classiifed according
to branches on the basis of their main acitvity
during the report year. Consequently, one
establishment may be classified in different
branches in difTerent 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
nomic unit at one site performing one in
dus trial 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.

Employees 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 during 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 SERJES
(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 Originating in Is
rael's Agriculture (19521954)**
(2 vols.)

(108)* Census of Vegetables' Areas (1959/60)
(165) National Income Originating 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) Agirculture in Israel 1948/49 

1968/69, Statistical Series  Parti
(327) Agriculture in Israel,1948/49 

1968/69, Statistical Series  Part II

TECHNICAL SERIES
(21) Agircultural 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
(5) Summaries by Ministry of Agri

culture Regions
(6) Farm Structure by Type of Locality

OTHER PUBLICATIONS
Citrus Crop Forcasts in Israel for Seasons
1969/701971/72***

Apricot Crop Forcast in Israel
(1970)****

Causes of Culls in Citrus in 1972/73
Season ***

Causes of Culls in Citrus in 1973/74
Season ***

CHAPTER XIV. INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. The data of the Surveys of
Industry 1959/601964/65 (Table XIV/4)
refer to the industrial 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
fined 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 coopeartion with the Falk Project for Economic Research in Israel.
.*. In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
.*** In coopeartion with the Fruit Marketing Board of Isarel.

1 See Census of Population and Housing 1961 publications series, No. 2.
2 Explanatory Notes, p. 734.
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MEANS OF PRODUCTION
(TableXIII/30XIII/35)

SOURCESAND METHODS OF COMPUTATION

Livestock. Since 1972/73, the cattle,
sheep and goat inventories have been based
mainly on the ifndings 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
on hatching statistics in consultation with
the Ministry of Agirculture.

Agricultural machinery. The main sources
for the 1972/73 inventory are the updated
findings 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 live
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 \\0\^1\ס\ס00 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 classification differs from that used by
the Bureau.

Fertilizer consumption. The data on 10

cally produced fertilizers are obtained from
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
)TableXIII/36XIII/39)

In 1971 a general census of agriculture
was held. In it all farms and different units
active in agriculture in . 1907/71 (about
43,000) 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 ifrst two
numbers include methodological expiana
tions. Hence, the explanations given below
refer only to the 3 tables presented in the
Abstract.

DEFINITIONS

Population. Table XIII/36 relates to
all agircultural units, including auxiliary
farms, etc., whose annual production value
was less than IL. 2,000 ■in 1970/71, at 1970/71
prices. Table XIII/37 relates 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).

Production value and the inputs of
labour and water are estimated separately for
each agricultural unit, by multiplying each
factor of production (wheat area, barely area,
etc. and the various livestock numbers) by
the appropriate norm per unit.

NUMBER OF BRANCHES :

Monoculture  one farm branch ac
counts for over 90y, of the production value;
one dominant branch  one branch accounts
for 75 90 percent of the production value;
2branch  two branches account together
for over 80/6 of the production value and
any one branch for over 3036; 3branch 
three branches account together for over 85/£
of the production value and any one branch
for over 25"A.
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SOURCES AND METHOD OF COMPUTAHON

Agricultural production is obtained from
the production tables by deducting intermedi
ate produce.

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) ; financial 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 chielfy
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 agirculture.

Indices

Changes in quantity and price of the
vairous components of the agricultural ac

count (Table XII/22) were computed using
the value at previous year's prices.

Price and quantity indices of purchased
inputs (Table XIII/23) were computed since
1969/70 by chaining the annual changes to
the 1967/68 base index.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
(TablesXIII/24XIII/29)

DEFINITIONS

Definitions of subbranches are identical
with the abovementioned deifnitions for the
whole Agricultural Branch.

METHODS AND SOURCES

Accounts of subbranches were compiled
by integrating the data of the Institute of
Farm Income Research J 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".

Inputs. Whenever aggregate input satist
ics of a branch are available (e.g., fodder,
veterinary services in the dairy branch, spray
ing costs for cotton etc.), they are used
in the branch account. Other inputs are
derived from the surveys of the Institute of
Farm Income Resaerch.

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.

la. Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Centra] Bureau of Statistics, The Profitability
of Sugar Growing in Israeli The Profitability of Cotton Growing in Israel, and Dairy Farming in Israel,
Publications Seires AD.

b. Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics, The Profilabilily
of Foriouj Farm Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65, Tel Aviv, 1967.
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4. intake of industrial establishments
(slaughteirng, canning; milk pro
ducts, extractions, etc.) ;

5. storage (incl. refirgeration) 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 pirvate sales and
homeconsumption.

Slaughtering of livestock in slaughter
houses covers all slaugther houses supervised
by the Veterinary Service.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Vegetables and fruit. 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/18, 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 oil. 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/22 and XIII/23)

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.

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, afforests.
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 10 factors outside the
branch.
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ASlS yA6 ew
לפי ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה 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 pirces, unless otherwise stated אחרת צוין אס אלא שוטפים, במחירים ל"י, מיליוני

1968196919701971197219731974

ודיג ייעור ,9039521,0391,3021,5441.9552,864Agricultureחקלאות, forestry and
ifshing

(כרייה 2,7593,2773,8544,7436,0117,51211,698Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל 1,0511,4671,9472,5963,5394,2425,744Constructionבינוי/ ,electricity
and water

אוכל שירותי ,1,3481,5721,7612,1272,6663,319Tradeמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת ,1,0901,2321,4271,8132,2092,676Transportתחבורה,אחסנה storage and
communication

ושירותים 1,0851,2211,4241,7572,189פיננסים .3,058Finance and business
עסקיים

מגורים בתי על 7328099551,1831,7142,4753,584בעלות

services
Ownership of dwellings

ציבוריים 2,3092,5573,0973,8394,6306,8749,454Publicשירותים and community
1 ■servicesוקהילתיים

אישיים 423465528615731953Personalשירותים and other
servicesואחריפ

נקי מקומי 11,70013,55216,03219,97525,23333,064NETתוצר DOMESTIC

גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC
TORייצור COST (BEFORE

התאמה) (ADJUSTMENT(לפני
מלאי התאמת 69653053653979652,232Lessdפוזות: :i nventory adjustment
בלאי 4024665516878691,135depreciationהתאמת adjustment

נקי מקומי 11,22913,02115,17618,92323,96730,964NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT
(מותאם) FACTORייצור COST

(ADJUSTED)
לגורמי תשלומים 2011963133795171,1471,527Lessפחות: : net factor payments
לארץנטו בחוץ ייצור

והשמטות 1641522452246641,100טעויות

to abroad
Errors and omissions

לאומית הכנסה
לאומי תוצר =)

11,19212,97715,10818,76824,11430,91742,184NATIONAL INCOME
)= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1,3501,5161,8242,2742,9103,8756,069Depreciationבלאי allowances
לייצור תמיכות 2712853173984968791,113Lessפחות: : subsidies ondomestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים ndirect]1,4331,6651,9732,4252,9683,5515,196מסים taxes on domestic

productionמקומי

גולמי לאומי 13,70417,87318,53823,06929,49637,46452,300GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (AT

MARKET PRICES)

' Excl. business services (e.g., education and heatlh
services on proift basis).

167 לאומית והוצאה הכנסה

ובריאות חינוך שירותי (כגון, עסקיים כוללשירותים לא 1

עסקי). בסיס על הניתנים



ate produce. It does not include "production
for investment" (see below). Agircultural
production without intermediate produce
may be obtained by subtraction from TabIes
14 and 15.

Production value is given at producers'
prices at the ifrst point of sale, which 'S in a
large number of cases the wholesale market.

Disposal (Tables XIII/14 and XIII/15)
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 agn
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).
Note, that in Table 15 changes in livestock in
ventory appear also in the column "inter
mediate produce".

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 pirces ;
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
modify while here each variety is taken as
consisting of two commodities : a. top quality
(for export) and b. second quality (not expor
table).

Other differences between the price in
dices of agricultural production as given here
and the price 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. 390391.

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 yie'd
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. Since 1969/70,
quantity indices are obtained by chaining
annual changes (by the Laspeyres formula)
to the index with base 1967/68. The indices
are presented with 1970/71, the census year
as base year (except in Table 1 ).

The price index is of the Paasche type
and is obtained by dividing the value index
by the quantity index.

PRODUCERS' ORGANIZED SALES
AND RELATED SERIES

(TablesXIII/1621)

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;
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CHAPTER XIII. AGRICULTURE

Current agricultural statistics are pub
lished in the quarterly Agricultural Statistics.
The main monthly data appear also in "Sda
rot Statistiot" (Statistical Series), which is
published by the Cenral Bureau of Satisfies
in cooperation with the Ministry of Agri
culture (Hebrew only). The full historical
series from 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 agir
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 during the last eleven years.

The Tables are drawn up according to
the 1970 classiifcation. Accordingly, ground
nuts appear under field 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/2XIII/10)

DEFINITIONS
Area relates to the gross cultivated area,

including internal paths, ditches, etc. In
the case of permanent crops and ifsh
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).

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
1975, No. 1.

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.

PRODUCTION AND
PRODUCTION VALUE
(TablesXIII/11XIII/15)

DEFINITIONS

Production includes production for mar
keting, home consumption on the farm,
changes in livestock inventory and intermedi
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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).

The maximal basic salary on which C.o.L.
allowance is paid was IL. 1,000 as of July
1974 for monthly salary and IL. 40. for
daily wages.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(16)* Statistics of Wages in Industry (August
1952)

(25)* Labour Force Survey (June 1954) (pro
visional summary)

(38)* Statistics of Wages (19531954)
(56) Labour Force Survey (June 1954)
(61) Labour Force Survey (November 1955)
(68) Labour Force Survey (June 1956)
(82) Labour Force Surveys (1957)
(152) Labour Force Surveys (1962)
(162) Labour Force Surveys (19551961)
(171) Employment and Wages of Employees

from the National Insurance Institute
Data (1963)

(176) Labour Force Surveys (1963)

(192) Employment and Wages of Employees
from the National Insurance Institute
Data (1964)

(218) Employment and Wages of Employees
from the National Insurance Institute
Data (1965)

(243) Labour Force Surveys (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)
(479) Labour Force Surveys (1973(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS

(2) Classiifcation of Economic Branches
(3) Classification 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

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

(7) Housing, Labour Force and Educa
tion (Provisional Data from Stage "B" (

TECHNICAL PUBLICATIONS

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 volumes(.

Hebrew only.
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puter, and therefore registration was more
accurate. Hence, one should be cautious
in comparing data on "requests" and "un
fullfillcd requests" with data for previous
years.

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 striker 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 stirke 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 repotrs referred to work
stoppages directly caused by work disputes
between employees and employers.

Since 1966, data have been collected
from the enterpirses where strikes or lock
outs occurred. These data were the basis to
strikes data. Missing strikes and data were
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 parttime strikes.

In 1972 stirkes resulting in the loss of
less than 10 labour days were excluded from
the total of stirkes (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 01 IL. 500 or the

Rates of C.o.L. Allowance

C.o.L.
Maximum C.o.L.Allow
Allowancein IL.ance as ./

ofPeriod
the New

PerPerBasic
DayMonthSalary

0.6416.00321957Asfrom 16 VII
1.3634.006.81958As from 16 VII
1.9448.509.71960As from 16 VII
2.9473.5014.71961As from 16 VII
4.52113.0022.61962As from 16 VII
5.78144.5028.91963As from 16 I
7.10177.4033.61964Asfrom 16 I
8.22205.4037.61964As from 16 X
8.47211.7038.51965As from 16 I

11.07276.8047.81966As from 16 I

12.19304.8051.81970As from 16 I
13.20330.0055.41970As from 1 XII
15.44386.0063.41972As from 1 I
19.44486.1077.71973As from 1 I
22.33558.2088.01973As from 1 VII
26.47661.80102.81974As from 1 I
28.15703.80108.81974As from 1 II
36.43910.80129.51974As from 1 VII
48.43210.80l 159.5 11975As from 1 I

1 In December 1974, an advance payment of IL. 200 was added to the C.o.L. allowance, on account of 1975.
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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 classification 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 ofother 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.

REGISTERED UNEMPLOYMENT

DEFINITIONS
A workseeker 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 10 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.

SOVRCES

Data on registered unemployment up
to March 1959 are based on registration for
work at labour exchanges affiliated 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 seires of daily
average unemployment and the distribution
of workseekers according to unemployment
days. For workseekers with no place of
work, one unemployment day or more is
now being registered ; hence, the inrcease
in the daily average of unemployed.

During the ifrst months of 1974, the
system of applications was fed into the com
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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
risk branches, 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
measuring 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
wance and 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.

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 base1965 = 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
Territories employed in Israel through
the Labour Exchanges of the Employ
ment Services and parts of the Defence
System.

b. The samplewas. 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 signiifcance.

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 cardifle were added other establish
arents according to current reporting to the
cardifle.

The sample includes about 4,800 estab
Iishments 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 fluctu

1 See Wage and Employment Indexes, Supplement to the Monthly Bulletin of Statistics No n 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/25 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
during the twelve months preceding the en
umerators visit. The income includes all pay
ments, such as thirteenth month salary, over
time, premiums e.a.

data are higher in each of the surveyed
years. This discrepancy derives from several
fundamental differences between the two
scries:

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.

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all the employees were ob
tained by multiplying the survey data by
an inflating 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
inlfating 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 fill 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 1CP/O 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

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1972

The data presented in this chapter are
based on provisional porcessing of results
from Stage B of the Census {20% sample).
The date aTe provisional, because they were
compiled prior to sifting, checking and cor
rection of response errors and before weight
ing the results obtained from the investiga
tion of the extent of response of various groups
in the population. Therefore, there are apt
to be some differences between these and
the ifnal data which will be published when
the processing is concluded, and the data
are presented in percentages only.

DEFINITIONS

Determinant date: the census, which was
conducted in MayJune 1972, relates to the
night between May 19 and 20.

Employed in annual labour force: all
persons aged 14 and over who worked in
Israel every day in the twelve months pre
ceding the date of the census.

Economic branch, occupation: see above.

District and subdistrict: see introduction
to Chapter II  Population.
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orary residents. As of January 1974, the
sample includes about 12,000 households in
order to enhance the statistical reliability of
the data and to obtain more detailed informa
tion. (See also deifnition of permanent po
pulation in the introduction to Chapter II).
Labour Force Survey data since 1968 include
East Jerusalem, except if otherwise 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 inflating 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 estimate1' 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
ifgures 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. Until 1974, data based on
less than 5,000 cases were considered of low
reliability and presented in brackets. With
the doubling of the sample in that year, data
based on less than 2,500 cases are given in
brackets.

Annual data in the tables are arithmetic
al averages of quarterly surveys, unless other
wise stated.

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

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). As of 1973, questionnaires
include a few new subjects : all persons aged
14 34 are asked whether they attended reg
ular studies during the survey week; persons
who were temporairly absent from work are
asked about the reasons for their absence; those
who work less than 35 hours a week are
asked whether this is considered fulltime
work. As of 1974, unemployed are asked
about the duration and mode of seeking work.

In various surveys, questions on special
social and economic subjects were added to
the usual questions of the LabourForceSurveys.

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/25 relate, compirses 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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cation 1. In January 1970, the Standard
Classiifcation of Economic Branches was
introduced. In order to make data for 1970
comparable with data according to the 1961
classiifcation, the questionnaires 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.

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.

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
in consecutive quarteryears, then two quart
ers are left out and again in the two fol
lowing consecutive quarters. In localities,
where such 'hsts 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) .

Until 1973, each of the quarterly labour
force surveys covered about 6,000 households
within the State's geographical boundaries
during the period of the survey, including
residents staying abroad less than one year,
but excluding potential immigrants and temp

1See list below.
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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
proift, 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 workers; all persons who wor
ked 35 hours or more during the
determinant week. Included are all
hours during which the enumerated
individual was occupied in his work
or business, paid or unpaid work, 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 fulltime 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 fulltime 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 during
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
Israel;
 those who had not previously worked
in Israel.
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 classified according to the branch
in which they were active.

Until the end of 1969, employed persons
were classiifed according to the 1961 classiif
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(7a). The Standard of Living in Palestine
(Israel) during the Last 20 Years
(1953)

(7b) Level of Nutirtion in Israel (1951)
(35) Food Balance Sheet of Israel

(1949/501953/54)
(101) Food Consumption and Level of

Nutirtion of Urban Wage and
Salary Earners, Families in Israel
(1956/57)

(117) The Atitude of the Public toward
Mifal Hapayis

(123)* Survey of Urban Families' . Expend
iture (1959/60)

(130)* Survey of Supported Families' Ex
penditure (1961)

(148) Families' Expenditure Surveys
(1950/51; 1956/57; 1959/60)

(175)* Survey of Families' Expenditure
(1963/64)First Results. ..

(180) Survey of Housing Conditions
(1963)

(199) Survey on Budgets of Supported
Families (1963/64)

(200) Family Expenditure Survey
(1963/64)

(217) Saving Survey (1963/64)
(225) Survey of Household Water Con

. sumption in , Urban Settlements
(1963/64) .. .

(239) Saving Survey (1964/65) .. .

(241) Survey of Housing Conditions
(1966)

(253) Patterns of Food Consumption
(283) Income Surveys (19651967)
(290) Family Expenditure Survey

(1968/69( ■■...

)323( Survey of Housing Conditions
(1969)

<327) Agriculture in Israel(1948/49 
1968/69) Part II

)330( Family Expenditure Survey
(1968/69) Part I

(340) Surveys on Family Budgets in
Special Populations (1968/69)

(368) Family Expenditure Survey
(1968/69) Part II  Levels of
Nutrition

(375) Young Couples Survey (1971)
General Summary

(378) Family Expenditure Survey
(1968/69) Part III  Family Bud
gets in Special Populations

(388) Family Expenditure Survey
(1968/69) Part IV  Family In
come

(395) Survey of Employees' Families In
come (1971)

(405) Survey of Housing Conditions
(1971)

(435) Employee Earnings (1968 1972)
(478) ■Income of Employees(1972; 1973(

TECHNICAL SERIES

(31) Classiifcation of the Family Budget

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
PUBLICATIONS

(16) Housing ConditionsPart I
(23) ■ Housing in Settlements  The

Settlements of Israel Part V
(21) Agricultural Statistics in Israel
(31)Housing Part II

OTHER PUBLICATIONS

Levels of Nutrition in Israel (1963
1964), The Ministry of Education and Cul
ture and the Central Bureau of Statistics
(1966)

Food Composition Tables for Interna
tional Use, FAO, Rome 1964

Hebrew only.
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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.

Dwelling with key money. In some of
the rented dwellings (generally apartments
coining under the Tenants' Protection Law),
the renter has the right to receive key money
on leaving the dwelling.

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.

OWNERSHIP OF DURABLE GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Ownership of durable goods. This de
ifnition 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 Tables XI/2 1
out of all families in each group.

XI/24 are

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 investigat
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

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

POPULATION AND PERIOD OF SURVEY

Results from Vacations Survey 1972, were
published in Abstract 24 1974, pp. 293
296.
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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*70 of the families
and was calculated separately for each type
of locality in each quarter year.

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 pervalent 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 quantities of food transferred from
Israel to the Administered Territories aiid vice
versa are included in the food balance sheet
as follows : The export surplus from Israel
over imports is registered as exports, whilst
the import surplus from the Administered
Territoires is included under imports.

seed ^0., 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 lfour, r 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 (calories) 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 J which have been adapted
to a certain extent for food in Israel.

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 tourists who were in the country
in the period of the balance sheet are in
eluded, whereas the permanent residents who
were absent in that period are not included
in the population.

Net food is the food (locally produced
and imported) available to the consumer at
the entrance to the kitchen, i.e., after the
■deduction of quantities not used for human
.consumption, for example, for fodder, for

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.

J 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.

towns onJy. An employee's family is denned
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
eirstics 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, whichare investigated by the Labour
Force Survey, ' are included in the sample
(see .introduction to Chapter XII  Labour
and Wages(.

SOURCES

The population to which the data re
late comprises all Jewish employees' families
in localities of 2,000 inhabitants and more
and the nonJewish employees' families in

METHODSOF 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
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Sometimes, the pirce 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 price, i.e.,
at a reduction, only the actual expense was
taken into account.

Where a selfemployed person took goods
from his establishment for his personal use
or for the use of his family, he was 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
lications 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 defined 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 carired 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 827o 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
onthe 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 price of the
commodity or service actually paid by the
family or as agreed upon with the seller
whether paid in cash or bought on credit.

♦ 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
goires 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 period. Consequently, the
changes in the average interest rate relfect

both the changes in motrgage 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 from 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
terest 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 the bus companies are
on a commercial basis. Thus, the index po
pulation does not include Stations Enter
prises(Mif ale 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 prices 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 dififculties
(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 of the 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 of about

150 materials and services. Pirces 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 . The weight of labour
services of the various types of workers :
drivers, administrative workers, etc., mechan
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 the roster of the workers
during the base period) and changes in the
composition of the staff in their employment.

The method of measuring applied here is
consequently the measuring of the companies'
expenses (which include the two 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.

1 Monthly Price Statistics, No. 2 1971.
2 For details on the changes introduced in these item see in Monthly Price Statistics, No. 5, 1972.
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PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS 1

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 and 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 Expenses 1. This
survey, conducted in AprilSeptember 1968,
investigated the detailed structure of the
expenses of about 110 hotels in 1968.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OP
PRICE COLLECTION

The index measures the prices of about
220 items 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 on these prices are obtained mostly
by mail from about 130 suppliers.

The base period of the index is 1969 =
100.0 points.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weight of each

item as well as the weight of labour services
of the various groups of workers (such as
administrative, cooks, 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 deifned 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, nor service pay.2

The current measuring of the labour
service prices relfects only the changes in the
necessary expenses on a ifxed basket of la
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 BUSES 3

USES

The index serves for setting down tariff!
and granting of subsidies in the buses branch
and as current indicator of developments ir
the branch's prices.

1 Methodological details see in Pirce Index of Input in Hotels 1969 Monthly Price Statistics, No. 3, 1970
(Hebrew only).

2 The series was updated and improved in 1974  cf. Monthly Price Statistics, No. II, 1974, pp. 6062
(Hebrew only).

3 Detailed descriptions see in Price Index of Input in Buses, Monthly Price Statistics No. 2, 1971 (Hebrew
only(.
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100.0. Previously, the index had been calcu
lated 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 pirces 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 profit 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 pirces of inputs at the
suppliers.

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
Agirculture 1966/67, Monthly Price Statistics No. 1. 1967, (Hebrew only).

2 Methodological details see in Index of Input and Output Prices in Citriculture, Monthly Price Statistics
No. 6, 1968. (Hebrew only(.
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PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE 1

USES

The Index of Output and Input Prices
in Agirculture 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 deifned 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 widi each other within the
farm are not measured in the index. Transac
tions measured by the index are thus restric
ted to those between "farmers'' and "non
farmers", and they also are restricted to
marketable transactions for which market
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 includes 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, includes
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 expend!
ture on agricultural buildings, machines and
durable equipment were estimated by the
amortization value (the renewal value) which
is calculated for all buildings and durable
equipment 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.). 1

Prices which the agriculture pays on
input are, compared with the output prices,
real market prices which relate to the last
marketing stage preceding the agricultural
farm.

Prices of input and output are collected
at the marketers, once a month seasonally or
once an agricultural year, according to the
type of the items.

The base. 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 trade are deifned as the ratio between output and input prices. The changes in terms of trade

are computed by dividing the index of output pirces by the index of input prices.
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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 coeiffcient,
i.e., the relation between the former and the
average of the present index for 1972.

The linking coeiffcients 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  1527.

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET 1

USES

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 denned in
Standard Industrial Classification of all Econ
omic Activities 1970.

The main differences between the new and
the old classiifcations are the transfer of the sub
branches which deal with repairs, from manu
facturing to services (such as shoe repairs,
vehicle repairs, etc. ), the transfer oi 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 frame includes all pro
iucts and services produced and sold by each
industrial establishment, whether they are
old to another establishment or to other
!ranches in the country. Intermediate pro
Iucts which serve for further production

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 ha? yet been found to
measure the prices of its products and the
products of the last are exported.

SOURCES OF WEIGHTS

The output basket of the present
index, whose prices have been measured
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 01 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 pirces, inclu
ding purchase tax but not subsidies.

Prices are of minutely deifned products
and are collected by questionnaires which are
sent by mail to producers.

The base period of the index has been,
since 1969, the year 1968 = 100.0. The index
had previously been represented on another
base 2  1963 = 100.0 points.

See methodological details in Technical Publication No. 22 (see list below).
Cf. Updating the Wholesale Price Index of Industrial Output for the Domestic Market. Monthly Pirce
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 indices
are presented in Table X/8. For practical
purposes, the three seires can be chained as
follows :

a. figures of the index, based on January
1964, can be chained to the previous
index, based on July 1950 by multiplying
them by the ratio between the two
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 

STRUCTURE AND USES

The index consists of six subindices, ac
cording to the various kinds of road construe
tion : interurban and urban asphalt road,
construction works and bearing course.

Besides, subindices are calculated for
subbase and base, which had been included
in the indices of "total road construction"
until their updating in 1973, but are not
included now.

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 of 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 are 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 1970 1971 2.

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
measuring of wage rates, which had been
used before, since the ifrst compilation of the
Index in 1966 until December 1972.

UPDATING AND LINKING

The present index is being calculated on
the base 1972 = 100.0, and is a sequel to the

1 See details on changes following the updating in January 1969 in: Updating the Index of Input Pirces,
MonthlyPrice Statistics, No. 1, 1969. (Hebrew only).

2 Details on ifndings of the survey and the methods of its execution see in Technical Publication No. 24 (see
list below) . The updating of the index is described in "Updating of the Price 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 series. This
ratio is 2.753 for the general index.
Similarly, the ifgures 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
indices by 1.347 for the general index.

The new index ifgures 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
] 969, are based on the ifndings 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 2.

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 200
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 pirce changes of labour services were
estimated currently, until December 1970, ac
cording to the changes in wage rates 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 ofifcial rates 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 01 Input Prices in Residential Building. Technical Series No. 17 (Hebrew only).
2 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 196S (Hebrew only).
3 See details on these changes in Monthly Price Statistics, No. 3, 1971 '(Hebrew only(.
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SOURCES OF WEIGHTS

The composition of the family expenses
on consumption during the base peirod is

obtained from the Family Expenditure Sur
veys. In the current index, which is based on
1969, the weights were fixed 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
pirces 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, the seasonality is
relfected in the index by the fact, that both
the basket of this item and the consumption
of the various commodities change from
month to month 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 pirces 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, during 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 indices in
January 1959, January 1965 and January
1970, the base period was changed, which
caused some diiffculties in determining the
extent of change in the indices between the
various periods; but for practical purposes,
it is possible to link the vairous series and to
arrive at a common base for them.

1 Details on findings and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey 1968/69, Special
Series No. 330.

2 Details on methods of measuring prices of dwellings see in Technical Publication No. 29 (see list below).
3 The principles of 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 indices 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 over a certain
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 period), 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 indices 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
modities.

METHOD OF COLLECTING PRICES

The prices of each commodity in each
business are recorded by a ifxed and detailed
deifnition 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 indices.

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 pirces
in the economy.

THE INDEX POPULATION

The Consumer Price Index relates since
January 1970 to goods and services consu
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
ifcation of economic branches in which the
production of the goods has been ifnished
(Table X/4)2.

1 Methodological descirption of the measuring principles, see Consumer Price Index Technical Series no. 29
(see list below).

2 Principles of the Consumer Price Index Classiifcation, by Economic Branch, 1964. Monthly Price Statistics,
No. 7, 1965, Centra) Bureau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only(.
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a. The composition of the investor's 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.

Gross 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 259?> 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 of 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.

Capital value in Table IX/15 shows the
value of shares and debentures at market
prices registered at the stock exchange.

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 seires 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 in the various shares with the
weight of each corresponding to the registered
capital at market value during the surveyed
period.

The chained indices sum up the
changes in quotations which occured in
securities during periods exceeding one month.

In 1960 the method of computation was
altered ; the basic differences between the two
methods are as follows :

a. By the new method 390 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 ihe two methods of computation, is

given in the Technical Publication No. 13 (see
list at the end of the Chapter(.

Average Real Redemption Yields
of Bonds

The redemption yield of bonds at a
certain date is deifned as that rate of in
terest by which the "present value" of princip
al 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
259?>. The calculation method has been
changed in 1970, and the yield is calculated
after deduction of purchase commission of
0.590 as against 0.796 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
secuirties were sold on the market some days
before the date of the ifnal redemption (as
sumption of "bond washing1').

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).

Gross 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 aie presented as net after deduction of
income tax at a maximum rate of 25^

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
current accounts of the public in foreign cur
rency.

Averages are arithmetic averages, as
follows : till 1967, the end of the current and
the preceding year were included; as of 1968,
only the months of the surveyed year were
included.

As from June 1967, data include means
of payment in. IL. held by the residents of
the Administered Territories.

Source : Bank of Israel ■

banking institutions.
 statistics of the

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.

Turnover of Current Accounts

Current accounts : average of the balance
of deposits of the end of one month and
the end of the preceding month.

Debits do not include drafts on current
debitory accounts.

Annual turnover of current accounts is
computed on the base of deposits in Israeli
currency in commercial banks only, according
to the following formula.

r debits to accountsrate of turnover =
total current
accounts

Source : until 1954  Examiner of
Banks, Ministry of Finance, from 1954
Bank of Israel.

Credit by and through Banking
Institutions

Tlie distribution of credit is presented
by source for banking institutions (Table
IX/4) and by destination, i.e., the economic
branch of the recipients of loans (for banking
institutions only TableIX/6).

The distribution by destination was car
ired 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, Bank of Israel.

Rate of Exchange of the Israel Pound

The data in the table do not include
additional rates created by the granting of
official 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.
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1972 = 100 can be chained to the previous
indices by multiplying them by the index of
1972 based on 1968=100. As of 1974, quarter
ly indices are also calculated by the Laspeyres
formula. These indices were first published
in Monthly Foreign Trade Statistics, no. 1,
1975.

SURVEY OF IMPORT DESTINATIONS

Main findings of the survey were pub
lished in :

Abstract 22,1971 pp. 240243;
Abstract 23,1972 pp. 216219.

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, Part I (1962)

 General Summary
<140) Israel's Foreign Trade, Part II (1962)

 Imports and Exports Commodities
(142) Israel's Foreign Trade, Part III (1962)

 Countries by Commodities
(143) Israel's Foreign Trade, Part IV (1962)

 Main Commodities, by Country
(160) Israel's Foreign Trade, Part I (1963)

 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(

)498(

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, Part 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)
Israel's Foreign Trade Statistics 
General Summary (1974(

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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currency of legal tender (items
72.01.1000 and 72.01.2000 of the
Customs Tariff) imported;
military equipment and war mateiral
(the estimated value being included in
the goods account in the balance of
payments(.

EXPORTS
13. Since November, 1962, the date of

statistical registration of exports is the
date of the customs authorities' approv
ing the export entires. Previously, the
export registration date was ifxed ac
cording to the date of submitting the ex
port entries 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 1973 is about
$ 189 million and about $ 304 million
for 1974.

15. "Net Total Exports" are "Gross Ex
ports" less returned exports. "Returned
Exports" are composed of shipments re
turned from abroad (without further
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
ried out on a consignment basis, 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
1973, as presented in this Abstract, have
been corrected. Minor corrections may
be made in the 1974 ifgures on export
of citrus.

1 7. 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 derived from
administrative summaries 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 commodity either be
cause of lack of homogeneity in the deifnition
of the commodity or because of lack of infor
mation on foreign trade data  the prices
and price indices 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
(Paasche formula) whereas the quantity in
dices are obtained by the division of the
value indices by the volume indices (Laspeyres
formula).

The indices are computed on the base
of the previous year, and are chained and
presented, as of 1973, on the base1972=
100. Indices for the previous years are based
on average 1968=100. The indices based on
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warehouses; in other words, goods are
considered imported when they are re
leased by the Customs Authorities 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
goods 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 1973 published in Abstract No. 25
have been corrected in this Abstract for
all shipments released against deposit
at the time of import whose ifnal ac
counts were settled during 1974. Import
ifgures for 1974 have been corrected for
those shipments which have been re
leased against deposit and which were
settled until 31 XII 1974. Deposits paid
in 1974 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 $68
million in 1973 and about $103 million
in 1974.

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 of 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
form of due (positive difference) or sub
sidy (negative difference) ;

(b) in a case where the Government
imposes an additional tax (or grants a
subsidy) יי0 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 1974 (see
$ 7).

11. Data included i.a., in the "total import"
ifgures:
personal effects of immigrants;
personal effects of tourists, brought into
the country and not taken out again;
an estimated value of presents received
by mail;
ships and aircraft;
nonmonetary gold and silver;
shipments of commodities returned after
their import and received again from
abroad.

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 ;
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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
modifies are grouped according to the
nature of the material of which they are
made. The B.T.N. classification of im
port commodities in Israel's foreign trade
statistics is presented in accordance with
the present Israel Customs Tairff 1j which
is based on the B.T.N., with adaptation
to the Israel trade. The classification
of export commodities in Israel's statist
ics has been given in accordance with
the Classiifcation of Export Commodi
ties2 which includes the subdivision of
the main chapters of the B.T.N. adapt
ed to the requirements of Israel's ex.
ports.
In the present Abstract, imports and

exports are presented according to S.I.T.C.
classiifcation (one and two digits).

Detailed data on Israel's Foreign Trade
in 1974 in comparison with 1973 according
to the B.T.N. classiifcation appeared in
Foreign Trade Statistics.
3. Import data are also classiifed by eco

nomic destination. In this classiifcation,
import items are divided according to
the ifrst 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".
As of 1973, import data are published

according to a new classiifcation of economic
destination.3

QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES

4. Weights and measures are based on the
metric system. Weight is the net weight
of the goods (without packing mateiral
or receptacles). In some cases (in 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 $ 53.1 million in 1973 and
$90.5 million in 1974. 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 /.0.6. base are also given. The value of
imports and exports as presented in the
balance of payments was adjusted to the
balance of payments deifnitions by the
deduction of some transactions from foreign
trade, such as personal belongings of diplom
ats and tourists, trade samples, gold, movies
etc., and also by the deduction of local ex
penses from the import value and by the
adition of the import value of military im
port which is not released through the
customs. After such adjustments the import
value of goods on f.o.b. base amounted to
$4,003 million in 1973 and $5,008 million
in 1974. Exports after adjustment amounted
to $1,557 million in 1973 and $2,000 million
in 1974.

CLASSIFICATION 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 un
ports passing directly through the customs
(including those for exchange and re
pair), plus withdrawals from bonded

1 Customs Tairff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
2 Classification of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance 

Customs and Excise Dept. No. 423 Jerusalem, 1972.
3 See descirption 01 the new classiifcation as compared with the previous in Monthly Foreign Trade Statistics

No. 4. 1974.

)38(



OBLIGATIONS OF ISRAEL TO ABROAD

Table VII/4 presents the vairous obliga
tions of the economy to foreigners, both in
foreign and Israeli currency. The table does
not include bonds which were issued by pri
vate factors and Israeli shares sold to foreign
subjects.

Beside the distinction according to cur
rency, there is the distinction according to
type of debtors, i.e. government, private sector
and Israeli banks' obligations. These obliga
tions are also presented according to term of
repayment. A short term loan is deifned as
a loan repayable within one year after receipt
and a long term loan 1. within a period
exceeding one year.

Most data are based on the Foreign
Exchange Division data which were adjusted
to the balance of payment deifnitions; but
not as in the balance of payments, the total

includes also the changes in the amount of
obligations because of lfuctuations in the
exchange rate of various currencies in relation
to the U.S. dollar.

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

)71( Estimate of Israel's Balance of Pay
ments (1956; 1957(

)89( Balance of Payments of Israel (1957;
1958)

(365) Israel's Balance of Payments (1952
1970(

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 Stirp 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 14 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 classiifcations of com
modifies : The Standard International Trade
Classiifcation (S.I.T.C. Revised) * and The
Brussels International Nomenclature (B.T.N.)2.

1. The S.I.T.C. classiifcation provides ag
gregates suitable for economic analysis
(e.g. food, raw materials, chemicals,

Standard International Trade Classification, United Nations Oiffce, Revised, New York, 1961,
Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff, Customs Cooperation Counciincil, Brussels, 1955.
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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
movements.

ACCOUNTS OF GOODS AND SERVICES

This account summarizes the revenue
and expenditure connected with the transfer
of ownership of goods (imports, exports), and
revenue and expenditure connected 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 private sector relfects the scope and
composition of ifnancial transactions by pirv
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
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.

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/4.

1 More detailed deifnitions and explanations see in Special Publication no. 365.
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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 (trucks,
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 drinking services
1967/68, index of input prices in hotels
1968/69 as well as data from the income tax
ifles.

Imports. A special research was carried
out to determine the origin and destination
branches of imports, which was based on
foreign trade and balance of payments data.

Private consumption. Consumption esti
mates and the distribution by origin branches
are based on national accounts data, the
1968/69 family expenditure and reports of
nonproift institutions.

General Government consumption : ac
cording to reports of the Accountant General,
the national institutions and the local au
thorities. Expenditure items were classified
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
origin 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 and 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 the Special Series (see list
below(.

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 (1952 1953)
(57)** Israel's National Income

(19501954)
(74)** Israel's National Expenditure

(19501954)
(104)* Income and Expenditure of Local

Authoirties (1957/581958/59)
(151) Receipts and Expenditure of Local

Authorities (1959/601961/62)
(153) Israel's National Income and Ex

penditure (19501962)
(165) National Income Originating in Isra

el's Agriculture (19521963(

)235(

)314(

)380(

)469(

)471(

)484(

Receipts and Expenditure of Local
Authorities (1962/631964/65)
Israel's National Income and Expend
iture (19501968)
Inputoutput Tables (preliminary data)
(1968/69)
Pirvate Consumption Expenditure on
Industiral Goods (19641973)
Inputoutput Tables (ifnal data)
(1968/69)
General Government Accounts by Eco
nomic Category and Purpose

TECHNICAL SERIES

(1)** Survey of Israel's Economy (1951(

. Hebrew only. .* In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israe[,
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based on balancesheet data and estimates
at replacement cost.

Revised estimates. The estimates have
been revised, as compared with the previous
Statistical Abstract, due mainly to updated
data. Besides, important revisions were made
in the following items :

a. for private consumption estimates of
industiral goods, an updated estimate
was compiled on immigrants' imports,
classiifed by type of product;

b. in the imputed consumption of housing
services, the calculation of quantitative
changes was revised, and now they are
computed on a quarterly basis;

c. the series factor payments from and to
abroad, now includes charter fees of
ships and aircraft, administration fees
and other items which have previously
been included in import or export
services. The series on interest paid to
and received from abroad by the private
and general government sector has also
been revised.

The Yom Kippur War. During the war,
the economic activity of the civilian economy
slowed down considerably and military
activity increased. Since economic develop
ments in this period differ from those of the
prewar period, the accounts are presented
for IIX 1973 and, for comparison, for the
same nine months' period in 1972 and 1974.

INPUT  OUTPUT

Tales VI/12 VI/14 present concise
updated 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.

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 columns present 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 classification (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 100?o and shows the composition of direct
expenditure (hence the term direct coefficient)
involved in die 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 inverting
the matrixes and make possible the calculation
of die 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 seires, 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 Electirc Corporation
and the Water Authority Commission, on the
branch's output and on the types of expend
iture.
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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 oiffces.
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 1974 was calculated for each item
at 1970 prices and the total was obtained
as the sum of these items. The estimates for
1950 1967 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 19601967  on the basis of
quantitative changes at 1964 prices. Con
sequently, 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.

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
sum 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
tained 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 is the balance
left after deducting these payments from the
total estimated income derived from agri
culture.

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 changes
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
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Net factor payments to abroad: invest
ment income, such as rent, interest, dividends
and proifts of direct investment of enterprises,
earnings of residents working abroad and
other income from work and lease abroad by
Israeli residents, less the corresponding factor
income payments made to aboard.

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.

Classiifcation of product in the national
accounts is based on the standard industrial
classiifcation 1970, with the following dif
ferences :

Agriculture. In the National Accounts,
the agricultural product is the difference be
tween agricultural output and input, based
on estimates of goods and services classified
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, supplied
on a proift basis, are included in personal and
other services.

SOURCES OF DATA AND METHODS OP
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 industiral 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

1 Balanct of Payments Manual International Monetary Fund, Third Edition, July 1961, Washington D. C.
2 Qibbuzim are not generally considered as a single classiifcation unit, but are divided according to

activities, e. g. industry.
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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 identically 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
come 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
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 nonprofit
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 fixed 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 comprise merchandise (valued
f.o.b.) and transportation, insurance and other
nonfactor services ; they do not include factor
income from 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 abroad.

1 Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Series F,
No. 2, Rev. 2, New York 1964.

2 The deifnition of product at market prices differs from the U.N. definition because it excludes taxes or
subsidies on imports 01 exports.
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investigations of both panels weer published
in the special series (see list below).

Of each panel's population, a 209cf
sample was drawn. The students were inter
viewed either in Hebrew or in their own
Janguage.

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
Bating 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 requier
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.

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 come to Israel
for one year where they attend vairous cour
ses, generally in English. These studies are
accepted by the institutions in which they
study abroad as part of the curriculum.1

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
skies' students' quarters.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(60) Immigration (0 Israel (19481953).
The Falk Project for Economic Re
search in Isrel.

(308) Immigration to Israel (1966 1968)
(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
rival

(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)
(444) Immigrants Arrived in 1970/71

One Year after Arrival

)455( Immigrants Arrived in 1969/70
1971/72  Two Months after Arrival

(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

(483) Immigrants Arrived in 1969/70
Their First Three Years in Israel

(486) Survey on Absorption of Students
from Abroad 1972/73  Students
Who Arrived in 1969/70 (fourth in
terview) and 1970/71 (third interview)

(489) Immigration to Israel (19481972) 
 Part II

TECHNICAL SERIES

(39) Analysis of Seasonality and Trends in
Statistical Series (3 vols.(

1 4V/0 of the ifrst panel took the regular study progarm duirng their ifrst year 450/ _
prepaartory year and \V>/O  the oneyear progarm. '
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Background before immigration : Jewish
background and educaiton abroad ; motives
for immigration and anitcipation of diiff
culties in various ifelds; previous visits ; pre
parations for immigration ; knowledge of
Hebrew; level of schooling; employment, and
cultural habits abroad.

After immigration : saitsfaction with ar
rangements upon arrival ; housing (general);
learning of Hebrew; radio listening and news
paper reading; studies in Israel; contact with
various institutions; social life and neighbour
hood 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 itme
the immigrants are also asked quesitons con
cerning income, ifnancing of housing and
household equipment.

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.

Regarding the 1969/70 immigrants,
another stage was added in 1974/75, which
researches the situation 5 years after im
migration.

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 potenital 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
tourists who settled in Israel as potenital im
migrants within two months after arriving
in Israel, were added to the sample. The
sample is drawn from a list arranged accord
ing to month of arrival, type of immigrants
and last country of residence.

For processing purposes, 4 monthly
samples are merged and thus 3 series are
obtained yearly, each series containing about
450 immigrants and potenital immigrants.
These samples are invesitgated together at
the end of each survey year.

Response (excluding death and emigra
tion) has been about 90^o. In most cases, non
response derives from dififculties in locaitng
the immigrant.

The survey being based on a sample of
immigrants, the data thus obtained are jn.
lfated so as to represent the entire immigrant
population.

On the method of compuitng the esitm
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).

Data presented here refer to immigrants
arrived between 1969 and 1973 and present
the immigrants' situation after various periods
of stay in Israel and the process of their
absorption. Hence they refer to ifndings of
varying groups which have been merged
according to the duration of their stay in
Israel. The data are weighted averages of
the ifndings for immigrants arrived in dif
ferent yeras and completed the same period
of stay in Israel.

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 insittutions 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 panel. ■ Detailed ifndings of all

)29(



PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(78) Israel Touirst Statistics (19481957)
(91) Israel Touirst Statistics (1958)

(105) Israel Touirst Statistics (1959)
(122) Israel Touirst Statistics (1960)
(133) Israel Touirst Statistics (1961)
(149) Israel Tourist Statistics (1962)
(163) Israel Tourist Statistics (1963)
(188) Israel Touirst 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) Touirsm (1971)
(392) Immigration to Israel (1971)
(416) Immigration to Israel (19481972)

Part I

)428( Touirsm (1972)
(434) Immigration to Israel (1972)
(457) Immigration to Israel (1973)
(464) Touirsm (1973)
(489) Immigration to Israel (1948 1972)

Part II

TECHNICAL SERIES

(15) Seasonality in Israel
(30) Seasonality and Trends in Israel

Tourism
(39) Analysis of Seasonality and Trends in

Statistical Seires (3 Vols(

JOINT PUBLICATIONS WITH OTHER
INSTITUTIONS

Israel Touirst Statistics (19521955)
The Government Tourist Corporation

CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS

Deifnitions, explanations and sources 
see Chapter IV  Migration.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

As of 1974 the age of immigrants is
computed accurately according to the date
of birth and of immigration (day, month and
year), and the age of the immigrant on
the day of his immigration. Until 1973, the
age was computed as the difference between
the years of birth and immigration irrespective
of day and month of birth or immigration.

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 Authoirties 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
is try 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 duirng their ifrst 3 years in Israel.
For this purpose, a sample of immigrants is

interviewed 5 times duirng this peirod.

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 :
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Till 1969, immigrants included also im
migrating Israelis, and in the tables on status
in family they are included among the 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
1948 1972, 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

Stay of residents abroad was calculated
according to the date of departure and re
turn (day, month and year).

Table IV/4 presents data on residents
who departed and did not return within 12
months of departure.

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 identified 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'
file. f the Ministry of the Interior.

' Country of destination" in Table IV/10
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 5QP/0 sample; in 1961  from a 25^0
sample, in 1962  from a 20^0 sample, and
since July, 1967, from a sample of ,0ל50
since August 1971 on a sample of 25% and
since January 1973 on a sample of 2(f/o.

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 19711974 and
did not return but whose absence amounted
to less than four years till the end of 1974
an estimate was compiled. This estimate is

based on a comparison of the percentage of
persons who did hot return after 1, 2, 3

years of those who departed in 19711974
with those who had departed in previous
years.

AGE OF TOURISTS ARRIVING

Some of the persons accompanying
tourists  children of wives  are register
ed in the head of family's passport. No sped
al form is iflled out for them and consequent
ly their age is not available. Children (about
12,100 in 1974) were added to the age group
014 and wives (about 6,600) were propor
tionally distributed between the age groups
15 and over.

TOURISTS DEPARTING

The stay r>f tourists in Israel was com
puted according to the exact number of days,
between the exact dates of arrival and de
parture (day, month and year).

Data on tourists' stay in Israel are based
on a 20^4 sample.
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CHAPTER IV. MIGRATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Immigrant is a person enteirng 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 applied for, and received, the status
of an immigrant. Until 1968, this group was
called "touirsts 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 deifned as "a
person, entitled to an immigrant visa or an
immigrant certificate under the Law of
Return 1950 and intends to enter Israel and
to stay there for more than three months."

Movement of potential immigrants:
entrance of potential immigrants to Israel,
after their ifrst arrival.

Tourist who changed his status to poten
tial immigrant is a person who entered Israel
as a touirst, 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 stay of over six months
for purposes of temporary work, study, etc.

Tourist is a foreign national enteirng 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 the 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
Ofifces of Iramigration 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 1
of birth, sex, mairtal 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
appeairng on the form of departing and
returning resident.
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PUBLICATIONS

SPECIAL S£XZ£f

)9( Causes of Death (1950)
(14)* Physicians and Dentists in Israel

(19511952)
(17) Causes of Death (19511952)
(47) Causes of Death (19531954)
(49) Statistics of Hospitalization

(19501953)
(63) Causes of Death (1955)
(75) Perinatal and Maternal Mortality in

Israel, (19501954)
(79) Causes of Death (1956)
(84) Causes of Deaths (1957)
(86) Statistics of Hospitalization (1954)
(95) Causesof Death (1958)

(100) Statistics of Hospitalization
(19551956)

(107) Cancer Mortality in Israel (1950
1957)

(110) Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1957)

(112) Causes of Death (1959)
(115) Suicides and . Attempted Suicides

among Jews (19491959)
(125) Causes of Death (1960)
(128) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1958)
(129) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1959)
(138) Causes of Death (1961)
(154) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1960)
(159) Causes of Death (1962)
(169) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Paitents (1961)
(174) Cancer Mortality in Israel (1958

1961)
(177) Causes of Death (1963)
(181) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1962)
(191) Causes of Death (1964)
(194) Marriages among Jews in Israel

(19471962)
(204) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1963)
(220) Causes of Death (1965)
(226) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1964)
(233) Causes of Death (1966)
(246) Statistical Tables on Selected Infect

ious Diseases (1960 1965)
(263) Diagnostic Statistics of Hospitalized

Patients (1965(

)268(
)271(
)282(

)287(

)295(

)302(
)318(
)345(
)373(

)374(
)379(

)391(
)407(
)409(

)422(

)429(

)431(
)440(
)443(

)453(

)466(
)477(
)482(

Vital Statistics (1965 ;1966)
Causes of Death (1967)
Suicides and Attempted Suicides in
Israel (19601966)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1966)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1967)
Causes of Death (1968)
Vital Statistics (1967; 1968)
Causes of Death (1969)
Diagnostic statistics of Hospitalized
Patients (1968)
Causes of Death (1970)
Statistical Tables on Selected Infect
ious Diseases (1965 1970)
Vital Statistics (1969 ;1970)
Causes of Death (1971)
Mortality among Adult Jews in Israel
(19501967)
Suicides and Attempted Suicides
(19681971)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1969)
Vital Statistics
Causes of Death (1972)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1970)
Late Fetal Deaths and Infant Mort
ality (19501972)
Vital Statistics (1973)
Causes of Death (1973)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1971(

TECHNICAL PUBLICATIONS

(39) Analysis of Seasonality and Trends
in Statistical Series (3 vols.(

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961

PUBLICATIONS

(26) Marriage and Fertility  Part I
(32) Marriage and Fertility  Part II
(36) Families in Israel  Part I
(39) Families in Israel  Part II
(40) Evaluation of the Census Data
(42) Main Data of the Census . Sum

mary (Part I  Tables and Diagrams)
(43) Main Data of the Census Summary

(Part II  Maps(

. Hebrew only.
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International Classification of Diseases, In
juries and Causes of Death (Eighth Revision)
and were tabulated according to the "In
ternational Abbreviated List 55" which con
tains 50 sections (Tables 111/39 and 111/40).
The Eighth Revision of the Classiifcation
was introduced in 1969.

For the previous years the rates were
recalculated (in Table 111/38) 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
fications 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 aird malaria appear
in separate tables.

The data for 1974 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 Ofifces 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 have 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
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(.

MALARIA

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 compiled 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, except for melanoma of
the skin, but include benign neoplasms of 1

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 and institutions for mentally retarded
and for custodial care. Data in the table are
estimates of all hospitalized persons, calcul
a ted according to a combined method of a
12.5^0 sample for frequent diagnoses and
100X for rare diagnoses.

For details see the list of publications
on the Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients at the end of the Introduction.

Rates in the tables are based on the
population not including potential immigrants.
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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.

Type of locality : see above.
Total fertility represents the average

number of children a woman may bear during
her lifetime.

Speciifc birth rates are first computed
according to the mother's age during the
particular year (the number of births for

' mothers of a certain age divided by the
average population of females of that age
group) ; the speciifc rates are then summed
up according to age, so as to obtain the total

f fertility. If, as is usual, the speciifc rates are
calculated for ifveyear age groups, the sum
of specific 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 48.5X of the total number of
births.

The net reproduction rate takes into ac
count the mortality of females up to the age
of 49 and is therefore always slightly lower
than the gross reproduction rate.

Between 1957 and 1959 the data on
births were obtained from the processing of

50^o samples and in the other years from the
complete material.

The calculation of rates for the . years
1969 1974 are based on the popul
ation including potential immigrants  a
status existing since mid 1969.

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 :

I* = the number of survivors per 1,000
births for speciifed ages,

qx = the probability of a person at the
beginning of a certain age group 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 deaths, 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
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Z.xrx

~zZ + 0.5

where :

x = age
rx = speciifc marriage rate at age x  the
number of bridegrooms (or brides) divided
by the male (or female) population of the
same age.

By this method, the average age at mar
riage is obtained after the inlfuence 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 :

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 proba^'p numberof 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 of marriages
between partners from that group).

More detailed explanations of die 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
"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 "Notification of Live
Birth", "Notiifcation of Death" or "Notiif
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, though the registration may be
incomplete.

Data on births and death include cases
among tourists, temporary residents and
potential immigrants in Israel but not among
Israelis abroad. Deaths of tourists and
temporary residents have not been considered
in the components of population 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. Their inlfuence is signiifcant in the
deaths of young men of age groups 1519
and 2024.

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
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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 for
those born in Israel  according to the com
munity. Since 1966, the origin of those born
in Israel was based on the continent of birth
of the father. Israel born in Table 111/13 were
classiifed by community 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 marriages and divorces
among Jews are based on the details ap
pearing in the marriage and divorce certiifc
ates. Marriage certiifcates are iflled out by
the persons authorized to perform marriages,
and divorce certiifcates by the competent rab
binical courts.

Statistics on Moslem and Druze manages
and divorces are based on copies of marriage
and divorce certiifcates submitted by the
Sharia Courts, and data on Christian marri
ages are obtained from the competent ofifci
a ting ministers.

The data on the total number of mar
riages and divorces for 1974 presented in
Tables 111/1II1/4 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 Seires, Marriages of Jews in Isra
el (19471962(.

METHOD OF COMPUTATION

Rates of marriages and divorces are for
1,000 persons of the average population.

Type of locality. Vital statistics data ac
cording to type of locality (incl. rates), are
presented according to the classiifcation in
1965, in order to avoid breaks in the con
tinuity of the data and to make comparison
possible.

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 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 111/11 may
have resulted from mechanical errors.

The average age of marriage was cal
culated by the following formula :

:+ 0.5

where :

x = age

x = number of persons married at that age.
Since the age relates to the last birthday,

i.e. the full number of years reached, half
a year should be added to the average age.
For example, the age of 21 years refers to
all those who have reached the full age of 21
but have not yet reached the age of 22 so
that their average age is 21.5.

The standard average age for marriages
is computed from the marirage age rates ac
cording to the formula :
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22. Demographic Characteristics of the Po
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Attainment  Part III  Additional
Data from Stage "B" of the Census
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AvivYafo
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42. Main Data of the Census Summary
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the estimate of age groups for the end of

that year is obtained.

CENSUS OF POPULATION AND
HOUSING 1972

Demographic data of the census in this
chapter are a summary of the ifnal process
ing of Stage A, which were published at
great detail in the census publications seires
(see list below).

The census, which was conducted in
MayJune 1972, refers to the situation on
the determinant date  the night between
May 19th and 20th, 1972. Detailed deifnitions
were presented in no. 6 of the above
mentioned series (see also above, deifnition
of population), which presents also a summary
description of checking, corrections, sub
tractions, completions and allocations, which
were carired out on the ifgures of the Stage A
populations prior to ifnal processing.

FAMILIES

Estimates on the size of the family are
based on the Labour Force Surveys. For the
structure, organization and implementation
of the surveys and for the new 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
their meals in common. A household may
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(

)37(
)52(*
)53(**

)55(*
)69(**

)179(

)215(

)242(

)262(

)267(

. )274(

)276(

Registration of Population
(8X11948)Part A
Jewish Population (19311954)
Settlements in Israel, at End of 1955
Registration of Population
(8X11948)Part B
Index to List of Settlements (1956)
Projections of the Population of Israel
(19551970)
Projections of the Population of
Israel up to 1969
Development of the Jewish Popula
tion in Israel (19481964), Part A
Projection of the Population in
Israel up to 1965
Internal Migration of Jews in Israel
(1965; 1966)
Population in Settlements (1965;
1966)
Development of the Jewish Popula
tion in Israel (1948 1964) Part B
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)

(490) Projection of Population in Israel
. up to 1993

TECHNICAL SERIES

(3)* Key to List of Settlements (1958(
*(ל)

(9)*

(12)*

Key of List of Settlements
)31 XII 1959)
Settlements of Israel (Including Key
to List of Settlements)
)31 XII 1959)
List of Settlements, their Population
and Codes (Provisional Data for
22 V 1961 and for 31 XII 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 of the 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
loca'hties.
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, 1972 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 of the changes of address reported' to'
the Central Population Register of the Min
istry of the Interior. The large number of
cases, where the locality of exit is not
known, stems from the fact that the addresses
of many immigrants were not registered
on their arrival. When they came to
report their new address, they were
registered as "migration between localities".
Localities of exit in these cases were re
gistered, of course, as "not known".

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. Prior
to the 1961 Census, the age estimates of
the nonJewish population by religious com
munities were based on the classification of
the Central Population Register carired out
in July 1955 and thereafter on the 1961
Census, and on the 1967 Census in East
Jerusalem.

The estimates of the Jewish population
according to sex, age, continent of birth and
period of immigration for those born abroad,
by country of birth, and for Israel born by

fathers' country of birth, were based on a
combination of data obtained from both Stage
A (full enumeration) and Stage B (20 per
cent sample) of the 1961 Census.

PROJECTIONS OF POPULATION

The projections are based on the popula
tion ifgures at the end of 1973 and its project
ed development up to 1993. The difference
between the projections derive from various
assumptions, as to the extent and composition
of expected immigration. The ifrst assumption
supposes 5,000 immigrants from Asia and
Afirca and 20,000 from Europe and America ,'

each year, and the second  5,000 :from
Asia and Africa and 45.000 from Europe
and America. More details see in no. 490
of the Special Series (see list below).

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, and immigrants
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,
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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.

A^PjCXX^+CYjY)2[

= Vo*+ov2
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
10,000 inhabitants and more;

b. localities granted the status of town (at
present, all number 10,000 inhabitants
and over) ;

c. Jewish localities with a population of
2,000 10,000 of whom less than half
of the employed persons work in agri
culture (at present all localities of this size
are urban) ;

d. NonJewish localities with a population
of 5,000 10,000 of whom less than half
of the employed persons work in agir
culture (at present localities of this size
are urban localities ;

_ e. all localities included in the Tel Aviv
and Haifa conurbations, except qib
buzim and moshavim.

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,
and moshavim.

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.

moshav 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 pirvate;

collective moshav is a rural locality,
where in addition to the cooperative char
acteristics of the moshav, the production is
collective and only consumption is pirvate.

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 characteristics 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 defined above).

Localities are divided into Jewish and
nonJewish, according to the majoirty. In
most localities, there is a large majority either
of Jews or of nonJews.

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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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.

From the 1961 Census, the estimates
relate to the de jure population, based on
that Census. As of 1969, the population in
eludes also potential immigrants. The estimates
for end 1974 are a continuation of the pre
vious ones, and are not based on the
results of the Census of Population and
Housing  1972. Only the population
according to the geographical distribution
is based on the ifnal results of that census.
All estimates, include, besides the permanent
population as deifned above, also 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 popula
tion as divided into the groups; Jews, Mos
lems, Christians and Druzes. Besides, there
was a group of about 1,500 persons deifned
as "others". Until 1963, this group was in
eluded among nonJews; in 1964, the ori
ginal census forms of "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 estimate for that date (22 V 1961)
which were based on the 1948 Registration.
For the nonJewish population, the Census
results showed about 4,000 persons more than
die current estimate. Consequently, there is
a discontinuity between 1960 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 were not registered in the 1961
Census. In 1967, the population of East
Jerusalem was added.
4. All the changes were entered in the
Total Population Increase with no sub

division between natural increase and migra
tion balance (Table 11/2).

The natural increase is the excess of
births over deaths.

Table 11/2 does not include births and
deaths which occurred prior to 8 XI 1948,
and were registered up to 1954.

The migration balance for the de 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 officially included in another

locality.
District and subdistrict were deifned ac

cording to the ofifcial administrative division
for the end of 1974.

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, as
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 :

x= ' ; y=
zp< ZP}

Xi and Yi  the coordinates of locality i;
Pi  the population of locality i.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA AND CLIMATE

AREA

Data on the areas of districts and sub
districts relate to the 1949 armistice line,
with East Jerusalem included. Data are also
given on the land area of natural regions in
each subdistrict, as well as the surface area
of lakes.
Data on the area of East Jerusalem were

supplied by the Ministry of the Interior, and
all other data on area by the Survey De
partment.

CLIMATE

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 tlie
period or for stations which changed their
exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced
to the standard normal peirod 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.

The data on climate were obtained from
the Meteorological Service.

Data for 1974 are provisional.
Data in brackets are from a nearby station.

CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION ESTIMATES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

De jure population includes residents
living permanently in the country, potential
immigrants and permanent residents absent
from the country for less than one year at
the time ofthe estimate ; it does not include
tourists and temporary residents staying in
the country.

De facto population includes the perma
nent residents and potential immigrants pre
sent in the country at the date of the estimate,
tourists and temporary residents but not re
sidents and potential immigrants abroad at
that date.

The components of change in the de jure
population are as follows :

Additions : births, immigrants, potential
immigrants, and temporary residents, who
changed their status to immigrants or potential
immigrants ; entrances for reunion of families
and residents who returned after an absence
of more than one year.

Detractions : deaths, declaring emigrants
and residents sojourning abroad more than
one year, potential immigrants and residents
who did not return from Jordan.

The components of change in the de
facto population are as follows :

Additions : births, immigrants, potential
immigrants, returning residents, tourists and
temporary residents arriving.

Detractions: deaths, departing residents,
potential immigrants, tourists and temporary
residents who went abroad.
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New statistical projects and publications in Israel

Quarterly abstract of statistical investigations, by branches of government and
public institutions, comprising ongoing research and published results.

Publications sponsored by the Public Commitete for Statistics :

PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA : so far, ifve
volumes have appeared, for publications which appeared in the years 1965
1973
INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA
WHICH APPEARED IN 19651973

Other publications :

These are publications which do not belong to any of the above mentioned
series, but are quoted in the Abstract's chapttrs, according to subject.

)14(



PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except periodicals), 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.

 Immigration Statistics  monthly (Hebrew only).
Foreign Trade Statistics Monthly : in addition, an annual summary is
published in two volumes  imports and exports, including commodities
detailed by countries and countries by commodities.
Price Statistics Monthly  in Hebrew only, with a summary table in English.

 Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly.
 Agricultural Statistics, Quarterly.
 Quarterly Transport Statistics.
 Administered Territories Statistics Quarterly.

C. SPECIAL PUBLICATION
In this series, results of annual surveys, special and other researches which were
carried out by the Bureau or in cooperation with other institutions, are pub
lished. To date, 500 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, 7 volumes
have appeared.

G. CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.

H. CENSUS OF AGRICULTURE 1970/71  so far, 6 volumes have appeared.

I. TECHNICAL PUBLICATIONS
In this series, methodological publications are published, containing descriptions
of survey methods, classiifcations of economic branches, occupations, lists of
localities, etc. So far, 42 publications have appeared.
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PREFACE

This Abstract, the twentysixth in the series, presents mainly statistical
summaries for the year 1974. In addition to current data of the regular series,
data are published from the Census of Population and Housing 1972, in the
fields of population, manpower and education, which are distributed in the
respective chapters. An updated projection of the population for the year 1993
is also presented; furthermore, results are given of the survey of travelling habits
and of the survey of higher education, the two surveys being a sequel to the Census
of Population and Housing.

The impact of the Yom Kippur war was still felt in 1974 and its inlfuence is
evident in many series ; in some series, data are therefore presented for January
September 1972, 1973 and 1974, for the sake of a better evaluation of the trends.

Due to budgetary diiffculties, the English index is not pirnted this year and the
contents are presented in an abridged form.

The material for the Abstract has been prepared in the Bureau's divisions
and sections, with the assistance of vairous 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

j its appreciation and gratitude.

Dr. M. Sicron
Government Statistician

Jerusalem, 1975
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