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הקדמה

מפורטות סטטיסטיות סדרות מביא הוא ישראל. למדינת השלושים בשנת מופיע זה שנתון
.1977 לסוף ועד המדינה הקמת מאז ישראל של והמשק החברה האוכלוסייה, התפתחות על

למספר בסיסיים סטטיסטיים נתונים של ריכוז המציג היסטורי סיכום לוח מובא לראשונה
המדינה. קום מאז זמן תקופות

למנהלים, שונים כתחומים כמותי מידע לספק .בעיקר הסטטיסטי השנתון "נועד כקודמיו,
העברי, העניינים מפתח משמש הנתונים לחיפוש כעזר הרחב. ולציבור למתכננים לחוקרים,

השנתון. בתחילת המובא
ל1977. עד הקודמים בשנתונים שהופיעו .אלה את ממשיכות בשנתון הסדרות מרבית
האחרונה. בשנה שנסתיימו חדשות מיוחדות מפעולות נתונים כאן מופיעים כך על נוסף
תוצאותיו מובאות ,1975/76 המשפחה הוצאות מסקר מפורטים נתונים מתפרסמים למשל, כד,
לוחות מערכת  ולראשונה שנתיים) של הפסקה (לאחר בית ציוד על חדש סקר של
תוכנו, ואת צורתו את שינה ומים" "חשמל הפרק .1972/73 לשנת תשומהתפוקה ממחקר
המדינה. במשק זה חיוני תחום על רב מידע מגיש הוא  ומים" "אנרגיה  החדש ובשמו

זה. בשנתון הן אף מובאות עתה, שסוכם ,1977 משאיות מסקר תוצאות

במשרדי שנאסף במידע גם שנסתייעו שבלשכה ובמדורים במחלקות הוכן בשנתון החומר
שונים. ממלכתיים ובמוסדות ממשלה

נעדך השנתון אוסיפוב; יצחק מר של באחריותו היתה השנתון של המקצועית העריכה
השנתון שרף. מנחם מר של .בפיקוחו הלשכה של הפרסומים מדור עובדי בידי לדפוס והובא

ירושלים. בע"מ, "סיון" כדפוס הודפס
ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונה השנתון, במלאכת העושים לכל

ן רו ק סי מ' ד"ר
הממשלתי הסטטיסטיקן

תשל"ט תשרי ירושלים,
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277 תעשייתי.... יצוא מחירי י/1312.
281 בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי י/1514.

בגידול ותשומה תפוקה מדדי י/1716.
283 הדרים
285 ... מלון בבתי תשומה מחירי י/18.
286 ... באוטובוסים תשומה מחירי י/19.
287 משכנתאות על ריבית י/20.

חיים רמת יא.
288 מבוא
293 1975/76 המשפחה הוצאות מקר י"א/51.
302 הכנסות י"א/126.
306 . . ... המזונות מאזן י"א/1813.
314 דיור י"א/9ג29.
324 בניקיימא מוצרים על בעלות י"א/3330.

. . ושכר עמידה יג.
329 מבוא
338 .... אדם כוח סקרי י"ב/251.
338 ... האזרחי העבודה כוח י"ב/61.
348 ... העבודה בכוח נשים י"ב/87.
350 . העבודה בכוח לאיהודים י''ב/109.
352 ... ושכירים מועסקים י"ב/2011.
370 . . . .י .י . חלקית' עבודה י"ב/21.
372 ועבודה לימודים י"ב/22.
373 .... מועסקים בלתי י"ב/2523.'
376 . . וממשכורת משכר הכנסה י י"ב/26.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר י"ב/2927.
377 לאומי. לביטוח ולמוסד
382 רשומה אבטלה י"ב/3530.
386 . . . . והשבתות שביתות י"ב/3736.

חקלאות יג.
389 ; ■ מבוא
394 >מפתח נתוני י"ג/1.
400 ויבולים שטח י"ג/72.



עמוו לוח

במערכת הוראה כוחות כ"ב/1613.
663 החינוך

במערכת ותלמידים כיתות כ"ב/3017.
667 החינוך

ובחינות לימוד בשכר הנחות כ"ב/3231.
679 בגרות
680 . חינוך במסורות שירותים . כ"ב/33^35.
683 עלתיכון בחינוך תלמידים ■ כ"ב/3736.
685 וסטודנטים אקדמיים מוסדות כ"ב/4638.

השכלה בעלי סקר כ"ב/4917.
693 1974 אקדמית עלתיכונית
696 מבוגרים חינוך כ"ב/5150..

ופיתוח מחקר גג.
697 .י .י . מבוא
699 אזרחיות למטרות למו"פ הוצאות כ''ג/1.

במוסדות למו"פ הוצאות כ"ג/2'4.
700 , אקדמיים
703 מחקר מכוני סקר כ"ג/5.

העוסקים תעשייה מפעלי סקר כ"ג/86.
704 . במו''פ

העוסקים גבוהה השכלה בעלי כ"ג/9.
708 במו"פ
710 פטנטים כ"ג/10.

בריאות גד.
711 מבוא
714 . . לבריאות לאומית הוצאה כ"ד/41.
717 אשפוז כ"ד/105.
721 מונעת רפואה כ"ד/1311.
724 . חולים. בקופות מבוטחים כ"ד/1614.

וסעד רווחה שירותי כה.
729 מבוא
733 לאומי ביטוח כ"ה/201.
733 .... סיכום לוחות כ"ה/31.
736 ושאירים זקנה כ"ה/54.
738 כללית נכות כ"ה/76.
739 עבודה נפגעי כ"ה/128.
742 אימהות כ"ה/1413.
743 . . ילדים בגין קצבאות כ"ה/1615.
744 אבטלה כ"ה/1817.
745 ... מילואים שירות ביטוח כ"ה/19.
745 ... עובדים זכויות ביטוח כ"ה/20.
746 סעד כ"'ה/2621.

עמוד לוח

ותקשורת החגורה יה.
531 ■. . מבוא
535 סיכום לוחות י"ח/31.
541 רכבת ■ י'<ח/4.
542 אוטובוסים י"ח/65.
543 ימית הובלה י'!ח/87.
545 נמלים י"ח/109.
547 אזרחית תעופה י?ח/1411.
549 משאיות סקר י"ח/1715.
554 ותקשורת דואר י"ח/2018.
556 כבישים י"ח/2321.
559 .... מנועיים רכב כלי י"ח/2624.
561 לאעירוניים בכבישים תנועה י"ח/3027.
565 דרכים תאונות י'<ח/3331.
568 נהגים י"ח/3634.
570 ... לעבודה נסיעה דפוסי י"ח/3837.

וגיטוח גנקיפ יט.
573 מבוא
576 ........ גנקים י"ט/51.
583 ביטוח חברות י"ט/126.
592 שריפות י"ט/1413.
594 גמל קופות י"ט/1715.

מקומיות ורשויות ממשלח .9
600 מבוא
604 והכנסת בחירות כ/41.
609 . האוצר של והתחייבויות זכויות כ/85.
612 . . הממשלה והוצאות הכנסות כ/129.
618 המדינה עובדי כ/1513.
621 . . המקומיות הרשויות כספי כ/1816.

ומשטרה משפטים גא.
626 מבוא
628 ... משפטית סטטיסטיקה כ"א/51.
636 ... פלילית סטטיסטיקה כ"א/136.

ועורכי שופטים נוטריונים, כ"א/1614.
643 דין

והשכלה חינוך גג.
644 מבוא
652 ... דיבור ושפות השכלה כ"ב/61.
656 . . לחינוך הלאומית ההוצאה כ"ב/97.
659.. חינוך כ"ב/12.מוסדות
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עמוד לוח

774 . . ..... מחירים כ"ז/12.
775 . . .. ,. המשפחה .הוצאות כ"ז/13ך14.
778 ..... . . מזונות צריכת כ"ז/15.
779. . . . . . דיור. .תנאי כ"ז/1716.
781 . . . ... . . בית ציול כ"ז/13., ,

782 ...... ושכר .עבודה כ"ז/19ך25.
793.. .חקלאות כ"ז/2926.
796 תעשייה כ"ז/3130.
798 . . ... . .... . . בנייה כ;'ז/3332.
800 ......... מסחר כ"ז/34.,
801 הארחה בתי, כ"ז/35,
802 ........ תחבורה כ"ז/3736.
804 ..... מקומיות רשויות כ"ז/3938.
806 משפטים. כ;'ז/40.
807 חינוך כ"ז/41ך42.
808 בריאות שירותי כ"ז/43.
808 בידור כ"ז/44.

עמוו לוח

ובידור וזוגות שירותיי גו.
751 . . . . ., . . .... . . מבוא
752 . . מוסיאונים כ"ו/1.
752 . .י. .י .י .י .י 'קולנוע בתי ' .ii/ro
754 . .י בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה כ"ו/5.
756 ... .י .י ובקלוי קריאה' הרגלי י כי"ו/6.
757 . . . . . ועיתונים ספרים כ!/ו/87.

המוחזקים השטחימ גז.
759 ... מבוא .

765 אוכלוסייה כ"ז/31.
767 לידות כ"ז/54.
768 ... לאומית והוצאה הכנסה כ"ז/96.
772. התשלומים מאזן כ"ז/10.
773 . ...■.;.; חוץ סחר כ"ז/11.
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הלשכה פרסומי

השנתון לפרקי. במבואות הופיעו לתקופונים) (פרט הפרסומים של מפורטות השלמות
לפטטיפטיקר, המרכזית הלשכה 3רפומי 'קטלוג העניין. לפי 197526 מס' לישראל, הסטטיסטי

דורש. לכל חינם מופץ הלשכה, פרסומי של זמחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,1978

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

י י הגאות: בפרדות מופיעים הלשכה *6וטי

לישראל סטטיסטי שנתון א.

סטטיסטיים גתונים מבחר  בישראל החברה ב.
ורבעונים: ירחונים ג.

מתפרסמים לירחון ממוסף" שוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון
וכוי. חדפעמיים מחקרים של שנתיים, סקרים של תוצאות

בשני חצישנתיים סיכומים לכו, נוסף חוץ: סחר של לסטטיסטיקה ירחון 
סחורות. לפי וארצות ארצות לפי סחורות מפורטות שבהם ויצוא, יבוא כרכים,

מחירים של לסטטיסטיקה ירחון
הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי _רבעון

עלייה של לסטטיסטיקה רבעון
חקלאית לסטטיסטיקה רבעון

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 
המוחזקים לשטחים סטטיסטי רבעון

על מידע הכולל רבעון  בישראל חדשים סטטיסטיים ופרסומים פעולות _
או וביצוע תכנון בשלבי הנמצאים וציבור מדינה מוסדות של סטטיסטיים מחקרים

פרסום. לאחר

מיוחדים: פרסומים ד.
ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסדרה

חוברות. כ590 זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף או הלשכה

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ה.

 1967 ירושלים ובמזרח המוחזקים בשטחים והדיור האוכלוסין מפקד ה
כרכים. 7 הופיעו

כרכים. 11 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ז.

כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד ח.

■יג



כרכים. 7 הופיעו כה עד  תשל"א החקלאות מפקד ט.

טכניים: פרסומים י.
סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זו בסדרה
סטטיסטיות בסדרות .ומגמה עונתיות ניתוח ,(38 (מס' היד משלחי ,(46 (מס' הכלכלה ענ*י של

חוברות. 47 זו בסדרה הופיעו בה קד וכד/ יישובים ורשימות (39 (מס'

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביזמות *ר0וטימ

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

."19651973 בשנים לאור שיצאו סטטיסטיים נתונים הכוללים לפרסומים "מפתח

אחרים: *ר0וטיס
העניין. לפי השנתון בפרקי צוינו אך דלעיל, בסדרות נכללו שלא פרסומים אלה



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 ערד כל שם ליד
 ח' בפרק 8 לוח פידושו  "ח/8" (כגון: הפרק בתוך הלוח ומספר הפרק

חוץ), סחר

"משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
עשוי הקורא שלפיה בצורה, כלל בדרד מנוסחים ובד') והתיירות" המסחר התעשייה,
ביאור המשרד"). ותיירות, מסחר "תעשייה, שירותים", "דת, (כגון: אותם לחפש
סקטוד "לאיהודים, אוכלוסייה", יהודים, "לא כגון: הערד, שם יד על ניתן הערך
אליו. מתייחסים שהם הערך בפירוט דק מופיעים מחירים, למדדי פרט מדדים, משקי".

המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערבים של מרכיבים
ראה "חוות", כגון: המקובץ, לערד רמיזה עם מופיעים בנפרד, למרכיביו ולא כולו

וחוות". "מוסדות

כולל: אינו המפתח

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

אחד. מלוח ביותר נתונים בעבורם יש אם אלא "מפלגות", יד",

בדרך מופיעים, אלה וכדי. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים .שמות 
 "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם הערד בפירוט כולל שם תחת כלל,
 "תעשייה ייצור"; מעובד, שטח יבולים,  "חקלאות סחורות"; סוגי
"ירקות", כגון: המוצרים, קבוצת של כולל שם תחת או מוצרים", ייצור,
מפורטים אלה שמות וכד. בניקיימא" "מוצרים "מקשה", "פירות",

הנ"ל. לקבוצות מחוץ או אחד, מלוח ביותר נתונים בעבורם יש כאשר

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

טו



לוח
יהודית אוכלוסייה

יהודימ ראה

לאיהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה

31/arsio7,4/ב המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ד,/16 בכוח רעולים עולים מגורי
50pD לעברית

.. אוניברסיטאות
כב/8 לחינוך לאומית הוצאה
כג/31 ולפיתות למחקר הוצאה
0ב/43 הרשמה מועמדים,
כב/44 תארים מקבלי
כב/46 אקדמי סגל
פב/3 אחרון ספר בית סוג
38י41 כב/2, תלמידים

יח/30,28,24 תחבורה וקטנועים, אופנועים
יז/6 המקומי לשוק אספקה , .
יח/25 ייצור ושנת גיל
יח/34 לנהוג מורשים
כז/37 .... המוחזקים בשטחים בתאונות מעורבים
כד/36 המוחזקים בשטחים

המדינה אוצר
כ/6,5 .. והתחייבויות זכויות

ומשרד האוצר,
ממשלה משרךי ראה:

אורז
יא/14 .'...'. המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

. אורחים
8 יז/7, מלון בבתי
כז/35 ; ושומרון ביהודה מלון בבתי

ג/34 חיים אורך.
אחיות

כב/49 תיכוניות על תעודות בעלות
כב/3ג , ספר בתי בתלמידי טיפול
כ/14 מדינה עובדות
כד/13 ובילד באם לטיפול בתחנות

אחסנה
יזז/9 בנמלים פדיון .

יח/2 עבודה והוצאות שכר שכירים,
ותקשורת אחסנה תחבורה, גם: ראה

חוב איגרות
9 ,8 ט/6, בבורסה
יט/5 בנקים של
יט/12 ; נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/11 .... ישראליות ביטוח חברות נכסי
12 ט/8, תשואה

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/5 הממשלה חובות

לוח
א

... אבוקדו
פירות ראה:

אבטיחים
י י מקשה ראה

יב/3530 רשומה אבטלה
. שיתופיות אגודות

יב/19 קואופרטיבים חברי
יז/3 סיטוני במסחר
יח/5 . אוטובוסים בתחבורה,
יד/10 ; ""..." בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/5 בבנקים אשראי

(בוטנים) אדמה אגוזי
שדה גידולי ראה:

י אגוזים
פירות ראה:

אגסים
פירות ראה:

אגרות
39 כז/38, המוחזקים השטחים בערי הכנסות
17 יח/16, הוצאות משאיות,
יד/17 ייצור אוטובוסים,
תחבורה.."................יח/28,24,6,5,1 אוטובוסים,
38 יח/37, לעבודה נסיעה אמצעי
יח/25 ייצור ושנת גיל
19 י/1, מדד. תשומה, מחירי
יח/33 דרכים בתאונות מעורבים
כז/37 המוחזקים מעורביםבתאונותדרכים"בשטחים
5 יח/3, עבודה ו.ת,שומת תפוקה
28 יח/5, קילומטראז'
ב/321 אוכלוסייה
ב/ר .י ; .... טבעי אזור
23p ..".......... לידה ארץ
ב/138 יישוב גודל
30 ,26 ,22 ,2018 ,15/3 גיל
ב/26,21 דת
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/144 גיאוגרפית חלוקה
30,28 ,22 ב/21, לידה יבשת
כב/4 וכתוב קרוא יודעי
16 ,15 ,11 ,6 ב/4, .....".. מחוז
4 כב/3, !22 ,20 ב/18, ;".......:... ;..;. מין
ב/12 מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות .

ב/3227 ■. משקיבית
16 ,15 ,11 ,7 ,6 ב/4, :.;....: נפה
14 ב/119' יישוב צורת
ב/6 צפיפות

אוכלוסייה קבוצת
!3128 ,2118 ,15 ,14 ,129 ,7 ,4 ,2 ב/1,

כב/3 י י

2 כב/1, ב/31! ".. .............. לימוד שנות
28 ,22 ,21^ ......... עלייה תקופת

,יז



לוח . .
ג/5149 ; אשפוז
51 ג/50, אבחנה
כו/4 חולים בבתי אשפוז ליום הוצאה
ג/51,49 וגיל מין
כד/8 מיטה סוג
כז/43 המוחזקים בשטחים

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
5,4 ,2 יט/1, הבנקים נכסי

מוסדות באמצעות לציבור
4 ט/3, וכספיים בנקאיים
כ/11 סובסידיות

ב
גדיים י

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

בדים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/7 מדד ושכירים, פדיון ייצור,

בוטנים
שדה גידולי ראה:

ערד לניירות בורסה
ערך ניירות מניות! חוב! איגרות ראה:

כב/32 בגרות בחינות
בידור

בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה
כז/44 המוחזקים בשטחים
ו/5 לצריבה הוצאה
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/2 בית משק הוצאת.

. .. לתצרוכת. בית נגשק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
י/4 י. מדד לצרכן, מחירים
כו/1_8 .. ■. . שירותים

ובירור תרבות גם: ראה
י ותיעול ביוב

כז/39 .■ המוחזקים השטחים בערי הוצאות
טז/19 ; צינורות הנחת

ביטוח
יט/9 ורווח הוצאות הכנסות,
כה/3 רגל פשיטות מפני עובדים זכויות
יט/126 ביטוח חברות
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/19 , מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
17 יח/16, ; הוצאות משאיות,
כה/19 .י מילואים שירות

וביטוח בנקים גם: ראה

כה/201 לאומי ביטוח
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/10 לממשלה מלוות
ו/8 תשלומים

לוח

ילדים אימוץ
כא/3 משפט בבתי עניינים

אינדקס
נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה

, חי אינוונטר
חיים בעלי ראה

אלמנים/נות
ג/24 לידה יבשת
חולים....כ15/7 בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
ג/15 נישאים
8 ה/4, גבוה ועולים עולים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה ראה:

גופרתי אמון
יד/17 ייצור
יג/32 בחקלאות צריכה

אמוניה .

יד/17 ייצור
יג/31 בחקלאות צריבה
ט/31 תשלום אמצעי

אניות
יח/ל אניות מהחכרת פדיון
יח/8 הסוחר צי
8 יח/1' .: תפוסה

ימית הובלה גם: ראה

טו/41 אנרגיה
כא/" . אסירים

אפונה
ירקות שדר,! גידולי ראה:

אפרסקים.
■ פירות דאה:

כב/47 ". אקדמאים
32 יב/31, אבטלה
3נ/15 מורים
כג/9 יד משלח
כ/14 מדינה עובדי
ה/9 עובדים בכוח, ועולים עולים,
9 כג/8, בתעשייה במו"פ עוסקים
יב/21,20,1816! האזרחי העבודה לכוח שייכים
כג/9

אקדמיים תארים גם: ראה

י*/26 .■ . אקלים
והובלה כלים חומרים, אריזה,

יג/21,20 החקלאות ידי קנויותעל תשומות
.. י אשכוליות..
הדר פרי ראה:
גופרתי אשלגן

יי/" ....:.: י : ייצור
יג/32 בחקלאות צריכה ;

יה



לוח
(המשך) בנייה

יב/31 מובטלים
15 י/14, מדד בחקלאות, תשומה מחירי
טז/9 בנייה משך
12 כה/10, עבודה נפגעי
כז/3432 המוחזקים בשטחים
ו/1613 תשומהתפוקה

בינוי גם: ראה

טז/13,12,8,31 למגורים בנייה
טז/2 דירות
טז/13 למ"ר הבונים של הוצאה
12 טז/11, מקומית גולמית השקעה
6 טן/2, חדרים
ט!/13 ;9 ,8 י/1, מדד תשומה, מחירי
טז/8 בנייה משך
13 ,12 ,8 טז/3, פרטית
12 ,8 ,6 טז/3, ציבורית
כז/32 ." המוחזקים בשטחים
ו/1613 תשומהתפוקד,

פרטית בנייה
13 ,12 טז/8, מגורים בנייני
10,8 ,6 טז/4, דירות
טז/13 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/12 מקומית גולמית השקעה .

טז/6 חדרים
טז/3 ייעוד
כז/32 המוחזקים בשטחים

ציבורית בנייה
12,9 טז/8, מגורים בנייני
10,8 ,6 טז/4, דירות
טז/6 חדרים
טז/12 .. מקומית גולמית השקעה
טז/3 ייעוד
טז/7 בנייה סוג
כז/32 המוחזקים בשטחים

ציבור בנייני
טז/5,1 בנייה
כ/11 הממשלה הוצאות

בננות.
פירות ראה:

ישראל בנק
יט/1 התחייבויות
כ/6 האוצר של מזומנים
יט/1 ז/4! נכסים
יט/4,2 בנקאיים מוסדות נכסי
ז/4 פיקדונות

יט/1_5 ז/4; בנקים
ט/3 לצקבור אשראי
כ/10 לממשלה מלוות
כ/17 המקומיות לרשויות מלוות
12 יט/11, ביטוח חברות פיקדונות
מ/2 בבנקים הציבור של של עו"ש פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות גם: ראה

יט/171 ;.. וביטוח בנקים
ט/6 בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות

לוח
המשרד ביטחון,

הממשלה משרדי ראה:
טז/191 ; :.:.: :.: בינוי
2 םו/1, בבינוי אנרגיה
יב/26 עידוני לשכיר משבר הכנסה
טז/11 ו/6; .......... מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
טז/14 עבודה והוצאות למעשה עבודה ימי
21 ,20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
23 כז/22, המוחזקים בשטחים מועסקים
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
ית/17 תפעול משאיות,
יב/20 מעבודתם נעדרים
יב/37 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/14 ;29 ,28 ,21 ,13 יב/11, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים שכידים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכ?רים
טז/14 !29 יב/28, שכר

מהשטחים למועסקים שכר 

כז/25 בישראל המוחזקים
25 כז/23, המוחזקים בשטחים שכר .

יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/12 תשומהתפוקה

משרד ושיכון, בינוי
ממשלה משרדי ראה:

ביצים
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יג/26 הלול ענף חשבון
26 יג/1310, יא/14; ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
13 ,12 יג/1, יא/14! יצוא
יא/1814 במאזן.המזונות
י/3 מדד לצרכן, מחידים
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה, מחירי
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

בלו
10p הממשלה הכנסות

מועסקים בלתי
מועסקים מובטלים! ראה:

במיה
ירקות ראה:

בנזין
יח/30 מוניות בשימוש
30 ,26 ..........'......."יח/16,' משאיות בשימוש
טז/141 בנייה
ט/5 בבנקים אשראי
יב/32 עבודה דורשי
10 ,8 ,6 ,4 טז/2, דירות
קב/35 לעבודה והפניות הזמנות
כ^51 מקצועית והשתלמות הכשרה
ו/י מקומית גולמית השקעה
6 טז/2, חדרים
י 5 טז/1, ייעוד

יט



לוח

12 כו/11,
המשרד בריאות,

,. ובילד באם לטיפול תחנות
הממשלה משרוי גם: ראה

דגים בריכות
יג/27 הון מלאי
יג/2 ,שטח
יג/31 מים תצרוכת

בשר
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יא/14 ח/4; יבוא
יג/24 יא/14 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
13 יג/12, יא/14! ח/4! יצוא
יא/1814 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מתירים
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
יד/7 עיבוד
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

מוצרים חיים' בעלי גם: ראה

כז/29
בד בתי

ושומרון 'ביהודה

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

■בתי/חולים
7 כד/5, בעלות
כד/2,1 לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כד/6 שנתקבלו חולים
\opi'""\"\Z""."'."". ופטירות לידות
43 כז/4, ........ המוחזקים בשטחים .'לידות
כד/8,7 מיטות
כד/85 סוג

בריאות גם: ראה

מגורים בתי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/12 ו/7; מקומית גולמית השקעה
טז/8 בנייה משך
טז/9 קומות
ו/10 שכר

דיור גם: ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
כב/3 14+ בני של אחרון ספר בית
כב/37 ; ; עבודה יחידות
15 ,14 ,lipai מורים
כב/10 החינוך במערכת
כב/34 אודקול? ציוד
כז/42 המוחזקים בשטחים
37 ,29 ,22 כב/12, תלמידים

יג/18
מטבחיים בתי

חיים בעלי שחיטת

לוח
להשקעות בנקים

ט/4 לציבור אשראי
יט/4 והתחייבויות נכסים

מסחריים בנקים
ט/5 בבנקים אשראי
יט/1 חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
11 ט/8, ובבורסה הרשומות למניות תשואה

. למשכנתאות בנקים
ט/4 .לציבור אשראי
יט/5 והתחייבויות נכסים
11 ט/8, בבורסה הרשומות למניות תשואה ■

חיים בעלי
20 יא/13, ליום לגולגולת .חלבון
ח/4 יבוא
יג/139 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
13 יג/12, ח/4! יצוא
יג/27 הון מלאי
28 ,11 יג/10, ולאיהודי יהודי במשק
יג/18 מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 יבוא
יג/19,139 ליצור
כז/26 " .המוחזקים. בשטחים .ייצור
13 יג/12, ח/4; יצוא
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/15,14 .... מדד בחקלאות, ותשומה תפוקה מחירי
ו/1613 תשומהתפוקה

בצל
ירקות 'וראה:

  .■. . בקר
יג/1310 ייצור
יג/28 ולאיהודי יהודי במשק
יג/18 מטבחיים בבתי שחיטה
א/6 ;...; ברד
f?# ■ ■ ברזל
ח/4 ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים, 3בנייה תשומה מתירי
כד/161 בריאות
כד/105 ג/5149; , .אשפוז .
48 כב/47, , אקדמיים בעלי..תארים . י

כב/47 עלתיכוניות בעלי..תעודות
כד/41 לאומית הוצאה
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאה .

*א/42 בית משק הוצאת
לתצרוכת בית משק הוצאת

14 כז/13, המוחזקים בשטחים
י,ב/11 ושכירים מועסקים .

י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 .... המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחירים
כג/9 ופיתוח במחקר עוסקים .

כו/7 ותקופונים עיתונים
כד/1311 מונעת רפואה
כז/43 ■ המוחזקים בשטחים
יב/28 ושכר שכירים



לוח
ושמן תעשייה גידולי

יג/1310 ייצוד .

ג/1815,8,7,41 ... גירושין
מתגרשים גם: ראה

גירעונות'תקציביים
10 ,9p הממשלה של
כ/16 המקומיות. הרשויות של ■

מ/1 .............י. מסחרי גירעון
כז/11 המוחזקים בשטחים

גמלאות
כה/9 בעבודה פגיעה דמי
כ/11 הממשלה הוצאות
כה/14 לילה ולמי לידה מענקי
כה/2422 הסעד לשכות ע"י הנתמכות למשפחות
כה/3 נכות

קצבאות גם: ראה

ילדים גני
כב/11 \ *..;,;.....;.;:..;.; גננות
כב/97 ....'.'...'.....' לאומית הוצאה ,
כב/10 : י;:..;;'.; החינוך במערכתיי י י.

כז/42 י. המוחזקים' בשטחים
29 ,26 ,22 כב/12, .; תלמידים

גרושים/ות
ג/24 .י ...........".............. אימהות
ג/24 חי ולידות לידה יבשת
כד/15 חולים .בקופות מבוטחים
15 ג/9, נישאים
8 ה/4, ... .י ;...." בכוח ועולים עולים

גירושין גם: ראה
גרעינים

יג/1310 חקלאי ייצור
6 א/4,3, ...................."..... גשמים

ד ; ..

יג/28 :...; לבלריות".....:;;"....
:  ■ ■■ דבש .

יג/1310 יא/14? ...;........ ייצור
13 יג/12, יא/14! """"".""""".ל יצוא
יא/14 המזונות......." במאזן
י/15 ■"".■. ■ מדד מחיריתפוקה,

י דגים
ו/5 ....; לצריבה. הוצאה

לתצרוכת משק,.בית. הוצאת. ;.
14 כז/13, המוחזקים בשטחים ....
יא/14 ח/4; יבוא
יג/139 יא/514 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
13 יג/12, יא/14! ח/4; "". יצוא
יא/1814 ...... , המזונות במאזן
קר קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה, מחירי 

כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה 

13 יג/12, יא/14; : . לתעשייה

לוח
8 יז/ל' מלון בתי
כז/35 ושומרון ביהודה
18 י/1, מדר תשומה, מחירי

משפט בתי
בא/4 טיפול משך
כא/41 עניינים
כז/40 ;.. המוחזקים בשטחים עניינים
כא/15 ודיינים שופטים

: בתים&ר;
כב/3 בני.+14 של .בית.ספר.אחרון
9 כב/8, לאומית הוצאה
כב/25 טיפוח טעוני
כב/13 עבודה יחידות
כב/20 :.."."... כיתות
1513 כב/11, מורים
כב/10 החינוך במערכת
כב/34 אורקולי ציוד
כז/42 ".".""■.".■...י. המוחזקים בשטחים
כב/33 לתלמידים שירותים 

34 ,3027 ,25 ,22 ,20^17 כ^12, ........י תלמידים י .

כו/4,3 ."...." . קולנוע 3תי
כו/6 "..""..:.":"...".......";■ .ביקורים
כו/3 לכרטיס ומחיר פדיון
כו/2 סרטים יבוא

גבינות
יל/17 ייצור . ,.
י/7 /... קמעוניים מחירים

גויבות
פיתו* ■ראה:

ופלסטיק,.מוצרי.. גומי
ח/4 .■..".......".."/.../.""""". .. יבוא .

17 יי/7, ,...,."........,.,.," .....; ייצור
7 ח/4, יצוא

. .תעשייה ומוצריהם, .ופלסטיק גומי
יר/17 ".";......"."...."."... ייצור.
יד/16 מים צריכת.

משנה ^ענפי ראשיים ענפים גם:.תעשייה ראה
טו/2 טבעי גז

מפשירים גז,
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: 

גזר
ירקות ראה:

... . שדה גידולי
יג/7 , יבולים
13 ,12 יג/9, .....; ;;.;.. ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
13 ,12 יג/1, יצוא
15 ,up ; מדד ותשומה, תפוקה מחירי
יג/31 מעובד שטח
יג/31 .. מים תצרוכת
ו/1613 , תשומהתפוקה

'כ* :



לוח
חומרים דישון,
דשנים ראה:

דלעת
מקשה ראה:

. ..//; ;.; ;;; ;\ דלק
טו/2 בסיסית אנרגיה
זז/4 יבוא. .מ?נרל?,. דלק, .. ,

כז/38 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/5 מאורגן קמעוני במסתר מכירות,
יז/4 קמעוני במסחר
16 יוז/15, וצריכה הוצאות. משאיות,.

wm :......"...:..;.... אבטלה דמי
כה/14 . לידה דמי
27 יא/26' "......"... מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 מפתח דמי במחלרי שינוי

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
ח/7 .'.' יצוא
כג/7,6 ופיתוח מחקר
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

כיתה דרגת
.; כיתות ראה:

דרוזים
26 ב/21, .................". אוכלוסייה
כא/5 לין.: בית
26 ג/10, ב/26; גיל
ג/4 גירושין
כב/16 .../. ומורים גננות
27 ג/26, חי לידות
4/1 ופטירות מת לידות
26 ג/10, ב/26> מין
10 ג/4, נישואין
26,22/1 ..............."..."...... פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/20 תחלופה
30 כב/29, ........... תלמידים

2927,2321 יח/1, דרכים
2321 יח/1, אורך
39 כז/38, המוחזקים השטחים יערי הוצאות
22 יח/21, החזקה
10 י/1, מדד בסלילה' תשומה מחירי

דשנים
17 י/16, חומרים הדברה,
ח/4 ויצוא יבוא
יג/32 בחקלאות צריכה
20 יג/1, החקלאות ידי על קנויות תשומות

שירותים דת,
יד משלחי ראה:

המשרד דתות, ■

הממשלה משרדי ראה:

לוח
ומוצריהם דגנים

ו/5 לצריכה הוצאה,
יא/14 .,4/n ויצוא יבוא
13 יג/12, יא/14! ייצור."
יא/1814 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

19 יח/18' "".........."... דואר,'שירותים
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם: ראה ■■.■

דובדבנים
14fn/v ייצור

ן דיג .
ודיג ייעור חקלאות' דגים; בריכות דגים! ראה:

יא/2919 דיור
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יא/41 בית משק הוצאת
ו/6 מקומית גולמית השקעה
23 יא/22, חדרים
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
ב/16 בכוח ולעולים לעולים
כד/16 יא/2119! צפיפות
כז/16 המוחזקים בשטחים צפיפות
33 כז/17, המוחזקים בשטחים
ט/16 חיסכון תוכניות
כב/42 אקדמיים במוסדות .תלמידים

." דייגים
מועסקים  ודיג ייעור חקלאות, ראה:  י

י  דיינים
כא/15 רבניים דין בבתי

15 כ/14, המדינה עובדי דיהוג
דירות

10 ,8 ,6 טז/4, פרטית בנייה
86 טד/4, ציבורית בבנייה
27 יא/26, ה/16> .".. בבעלות
יא/41 בית משק הוצאת

לצרכן מחירים מדד החזקה,
כן/12 המוחזקים בשטחים
בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת החזקה,
14 כז/13, המוחזקים
יא/29 צעירים זוגות ע"י דירות החלפת
10 טד/6,2, חדרים
טז/10 מכורות ולא חדשות
6 י/5, ." מחירים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/20 ........י. י משכנתאות
טז/8 ובנייה משך
ה/16 "בכוחי ועולים עולים
כז/33 המוחזקים בשטחים י ,

דירות על ובעלות שירותים
כז/17 המוחזקים בשטחים
י/3 לצדכן מחירים מדד דירה,' שכר
יט/14 משייפות ונזק שריפות ■

יא/27 בדירה מגורים תקופת

כב



(המשך) עבודה הוצאות
ית/42 ברכבת
18 ,3 יו2/1, דואר בשירותי
2/rn בתחבורה
12 ,3 יח/2, '. rarisna
18 יח/2, בתקשורת

הוראה
ותעודות אקדמיים תארימ בעלי

49 2כ/48, עלתיכוניות
15 כב/14, בהוראה ותק
13 כב/11, החינוך במערכת משרות
up מדינה עובדי

מורים גם: דאה

עובדים הזמנות
יב/35 העבודה לשכות דרך

מעבודה היעדרות
20/v חופשות
20 יב/1, מועסקיפ
כה/12 שכירים עבודה, נפגעי
יד/8 בתעשייה פועלים
37 יב/36/ זהשבתות שביתות

16in לאומית והוצאה הכנסה 

7 כ6/1, .. המוחזקים בשטחים
מקצועית .והשתלמות הכשרה ■

כב/51 בקודסימ לומדים

מוצרים הלבשה,
יא/2+ לתצרוכת משק.בית הוצאת

לתצרוכת ובית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים ■
ח/4 "...." : יבוא
ח/7,4 יצוא
4 3p .י .. מדד לצרכן, מחירים
7 ,6/33 ופיתוח מחקר ■

2 יז/1, סיטוני במסחר
משנה ^נפי וראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

הלוואות
כ/5 האוצר
יס/5 ט/5! בנקים
12 יט/11, ביטוח חברות
ז/1 התשלומים במאזן
11 כ/ד, הממשלה
כ/10 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
. י שכך., הלנת

יב/37 ולהשבתות לשביתות סיבה
וטכנאים הנדסאים

כב/51 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/14 מדינה עובדי
ה/9 עולים
8 כג/7' ובפיתוח במחקר עוסקים ■

:■ הנדסה
כג/1 למו"פ הוצאה
כג/5 מחקר במכוני למו"פ הוצאה
41 כב/39, אקדמיים במוסדות לימודים

לוח

ה
שירותים הארחה,

י/4 מדד לצרכן, מחירים
10 יז/9' אלקטרוניים מחשבים

מלון בתי גם: ראה

ל/גג1 תנועות הגיהה,
17 ,16 ב/2, מאזן
17 כ/16, יהודים פנימית,

חומרים וחיטוי, הדברה
יד/7 יג/33; הצומח להגנת
יג/23,20 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
כד/7,5 חולים בתי
כד/11 : ובילד באס לטיפול תחנות

הדרים
הדר פרי ראה:

הובלה
י/9 מדד למגורימ, בבנייה תשומה מחירי
יח/15 בתשלום במשאיות,
יג/20 החקלאות ידי על קנויות תשומות

1411 יח/1' . אוירית הובלה
תעופה מטוסים! גם: דאה

יבושתית ■הובלה
ו/1613 תשומהתפוקה
8 ל' יח/1' יגגית הובלה
7 ,3/"' פדיון
7 ,3 יח/2' עבודה והוצאות שכירים
3 יח/2' שכר
10 יח/ג' ומטענים אניות תנועת
10 יח/1, !8 ד/2, נוסעים תנועת

אניות ג0: ראה

דגל הולכי
38 יח/ל3' לעבודה הולכים
יח/32 בתאונות*דרכיםי ;נפגעים
כד/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים .

לאומית הוצאה
כד/41 לבריאות
כב/97 לחינוך .

ו/51 פרטית לצריכה
כז/86 המוחזקים כשטחים פרטית לצריכה

לאומית והוצאה הכנסה גנ*: ראה

עבודה הוצאות
5 יח/3, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/14 בבינוי
7 ,3 יח/2, ימית בהובלה
כג/6 ולפיתוח למחקר
יז/2 ..י סיטוני במסחר
ט/4 ....; קמעוני במסחר
ל1 יח/16' במשאיות
9 ,3 יח/2' בנמלים

■כג



לוח
ו

ויטמינים
18 יא/13, ליום לגולגולת
ג/4038 המוות סיבת ויטמינים, חוסר

כב/15,14
בהוראה ותק

מורים ■

ז
ירוק זבל

25 יג/1310, ייצהר

זהב
ס/14 מתיר

צעירים זוגות
יא/29 . דיור
י/20 משכנתאות

זיתים
17 ,14 ,1310 יג/1, יא/14! ייצור
כו/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/17 לכבישי.
יא/14 המזונות במאזן
יג/5 מעובד שטח
כז/29 המוחזקים בשטחים לתעשייה

זקנה
כה/53 קצבאות

ח
חבושים

פירות ראה:
י . "י חברות

כא/3 משפט בבתי בירורים
כ/12 .י הכנסה מס תקבולי

יט/126 ביטוח חברות
כ/10 הממשלה הכנסות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יז/3 סיטוני במסחר
יד/10 בתעשייה

תעופה חברות
ית/11 אוירית פעילות
יח/12 עבודה תשומת

כ/1 :... הכנסת חברי
לישראל התשמל חברת

טו/5 חשמל ואספקת ייצור
. חדרים

6 טז/2, למגורים בבנייה
יז/7 מלון בבתי
כז/35 ושו*רון ביהודה מלון בבתי
טז/10 ..............י בדירות
יז/8 .. מלון בבתי תפוסה
כ/8,6,5 ז/5 י. הממשלה חובות

לוח
ואדריכלות הנדסה

כג/4,3 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/43 מועמדים
כג/9 ובפיתוח במחקר עוסקים
כב/31 לימוד בשכר הנחות

מוצרים הנעלה,
יא/42 לתצרוכת בית משק הוצאת

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
ח/4 ויצוא יבוא
י/4,3 מדי לצרכן, מחירים
יז/5 מאורגן קמעוני במסחר מבירות ,

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה 
הפרתם עבודה, הסכמי

יב/37 והשבתות לשביתות סיבה
הממשלה הענקות

כ/11 מחירים ולייצוב היצוא לעידוד
לעבודה הפנייה

יב/35 העכורה לשכות דרך
הרשעות

כא/6 פליליים במשפטים
37 יב/36, השבתות
23 פב/61, , השכלה
פב/31 ומעלה 14 בני אוכלוסייה
ג/28 .י אמהות
יב/23 מועסקים בלתי
כב/4 וכתוב קרוא יודעי
יב/9 עבודה כוח
כר/15,14 חולים בקופות מבוטחים
17 יב/6, מועסקים
כב/15 מורים
יב/8 האזרחי העבודה לארווקותבכוח נשים
כב/47 " ואקדמית עלתיכונית
כו/6 ועיתונים ספרים קוראי ■

28 ,26 ,7 יא/5, ב/31? בית משק ראש

מקומית גולמית השקעה
טז/11 . בבינוי
טז/12 מגורים בבתי
כז/7 ; המוחזקים בשטחים
ו/31 לאומית הוצאה
7 ו/6, הנכסים וסוג כלכלית טעילות

השקעות
5p האוצר
יט/12 בישראל נוכריות ביטוח חברות
ס/6 להשקעות חברות
כז/26 המוחזקים בשטחים צעירים ובמטעים בייעור
2 ,1/1 התשלומים במאזן
כג/6 ולפיתוח למחקר
7 כ/5, הממשלה
2 כד/1, בריאות .בשירותי נכסים.קבועים
8 כב/7, חינוך .בשירותי קבועים גבסים

מקצועית השתלמות
כב/51 ■"... בקורסים לומדים
ג/47,4038 התאבדויות

כד



לוח
ותרבות חינוך

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
18 כ/17, המקומיות הרשויות תקציב .

המשרד ותרבות, חינוך
הממשלה משרדי ראה:

כד/11 ילדים חיסון
חיסכון

ט/3 חיסכון מתכניות אשראי
יא/42 , בית למשק
ט/1 חיסכון בתכניות הציבור פיקדונות
יט/5 !16/0 מאושרות תכניות

ומוצריו חלב
יג/13,12 מקומית לתעשייה אספקה
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יד/17 ;139 יג/1, לא/14! ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יא/1814 המזונות במאזן
4 י/3/ מדד לצרכן, ממירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מתירי
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

החלב רפת גם: ראה

16 ,14 יא/13' ליום לגולגולת חלבון
כז/15 המוחזקים בשטחים

חילוף חלקי
ח/10 לייצור תשומות יבוא
י/19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/2,1 סיטוני במסחר

חמאה
יד/17 יא/14: ייצור
יא/14 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

חממות
יג/27 הון מלאי

חמניות
שדה גידולי ראה:

חנויות
עסקים ראה:

כלבו חנויות
יז/4 קמעוני במסחר

חציבה
והציבה כריייה ראה:

חצילים
ירקות ראה:

לוח
חוות

וחוות מוסדות ראה:

חוטים
ח/4 ויצוא יבוא
17 יד/7, ייצור

חולים
כז/43 המוחזקים ובשטחים חולים בבתי
כ9/7 נפש חולי
כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
כד/6 חולים בבתי קבלות
כד/8 תולים שהייה.בבתי

חקלאיים גלם חומרי
10 ח/8, יבוא
יז/2 סיטוני במסחר
כז/34 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר

חקלאות גם: ראה

חופשות
יב/20 מהעבודה זמנית היעדרות

חיטה
יא/14 ;10 ח/4, יבוא
יא/16 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה

כ511/1 והשכלה חינוך
אקדמיים תארים בעלי

כג/9 ,49 כב/48, עלתיכוניות ותעודות
כב/97 לאומית הוצאה
13 כב/11, משרות הוראה,
כ/14 מדינה עובדי הוראה,
כב/31 לימוד בשבר הנחה
כב/61 האוכלוסייה השכלת
37 כב/13, מורים של עבודה יחידות
51 כב/20, כיתות
יב/11 מועסקים
כב/4638 ; אקדמיים מוסדות
37 ,35 ,34 כב/10, החינוך במערכת מוסדות
כב/1513 מורים
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כג/9 במו"פ עוסקים
42 כז/41, המוחזקים בשטחים י

כב/33 חינוך במוסדות שירותים
28 יב/11, שכירים
יב/28 שבר
ט/16 עליסודי לחינוך חיסכון תוכניות
4335 ,3217 כב/12, תלמידים

51 כב/50, מבוגרים חינוך
כב/8 לאומית הוצאה

קרבי חינוך
כב/16 ומורים גננות
12 כב/11, משרות הוראה,
בב/13 עבודה יהידות
כב/26 כיתות
כב/10 החינוך ובמערכת מוסדות
16 בב/13, מורים
41 ,37 36 ,32 ,30 ,29 ,19 ,17 כב/12, .... תלמידים

כה



לוח

יג/1412 ,

חרובים
ייצור

חתשת
תושייה ראה:

חריע
שדה גידולי דאה:

י חשמל
כז/17 המוחזקים בשטחים בדירות.

. הערים והוצאות הכנסות
39 כז/38, המוחזקים בשטחים
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
טו/2,1 ייצור
י/16 מדד הדר, בפרי תשומה מחירי
5 טו/4, יד/15! צריכה
ו/1613 תשומהתפוקה

ומים חשמל
ט/5 בבנקים אשראי
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
טז/11 ומים חשמל במפעלי מקומית גולמית השקעה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
21 ,20 ,14 ,1.1 יב/10, מועסקים
י/4 מדד לצרכן' מחירים
י/19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
יב/37 .... שאבדו עבודה וימי השבתות. .שביתות,
29 ,28 ,21 ,13 יב/11, שכירים
29 יב/28, שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/12 תשומהתפוקה

ציוד חשמל,
ואלקטרוני חשמלי. ציוד ראה:

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

ט
גידול טבק,

יג/1310 ייצור
יג/3 מעובד ושטח

מוצרים טבק,
כ/10 בלו
ח/4 ויצוא יבוא
יד/7 ושכירים פדיון ייצור,

וטבק משקאות מזון, גם: ראה

14 ית/"' טיסות
טכנאים

כ/14 מדינה עובדי
ה/9 בכוח ועולים עולים

לוח
יג/31ג חקלאות
יג/3328 ייצור אמצעי
2 טו/1, בחקלאות אנרגיה
ט/5 בבנקים אשראי
5 טז/1, לחקלאות מבנים בניית
53 כג/1, ולפיתוח למחקר הוצאות
יג/2619 מחקלאות הכנסה
טז/11 מקומית'במבנים גולמית השקעה
ת/10 השקעה נכסי יבוא
כז/11 המוחזקים לשטחים יבוא
10 ח/8, לייצור תשומות יבוא
2321 יג/7, קבולים
13 יג/12, ייעוד
26,25,189 יג/1, ושיווק ייצור
22,21,16 ,15 ,13 ,12 יג/1, ;,7 ,6 ,4 ח/3, .... יצוא
כז/27,11 המוחזקים מהשטחים יצוא
8 יג/1, ;11 יב/10, מועסקים
15 י/14,1, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
27 יג/1, הון מלאי
יח/17 תפעול משאיות,
ה/9 עובדים בכוח, ועולים עולים
כו/8 ותקופונים עיתונים
יג/32 דשנים צריכת
31 ,23 יג/21' מים צריכת
2624 יג/20, מספוא צריכת
כז/2926 המוחזקים בשטחים
23 יג/6,1, מעובד שטח
28 יב/11, שכירים
יג/19 יב/28! שכר
19 יג/1, נקי מקומי תוצר
י/4 לצרכן המחירים מדד תוצרת,
ו/1613 תשומהתפוקה
2623,20 יג/1, קנויות תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
?ב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה הוצאות
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה והלוואות השקעות
יג/8 !2220 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
כז/2321 המוחזקים בשטחים מועסקים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
12 גה/10, עבודה נפגעי ..
יב/37 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
29 ,28,21 ,13 יב/11, שכירים
24 כז/23, המוחזקים בשטחים שכירים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
29 יב/28, ו/10ן שכר
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/23 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/9 נקי מקומי תוצר
ו/12 תשומה'תפוקה

לימודים וחקלאות, ,

כב/45 אקדמיים תארים
כב/43 מועמדים
40 כב/39, תלמידים

המשרד חקלאות,
הממשלה משרדי ראה:

כו



לוח
ב/3227,2514,129,7,51 אוכלוסייה יהודים,
ב/7 טבעי אזור
ב/2523 לידה ארץ .

30 ,2522 ,2018 ,15 ב/14, גיל
כב/5 יומיום עברית דוברי
ב/2 מאזן הגירה,
17 ב/16, פנימית הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
30 ,28 ב/2521/ לידה יבשת
כב/4 וכתוב קרוא יודעי
16 ,15 ,11 ב/4, מחוז
22 ב/2018, ;...::.....:. מין
ב/12 מוניציפאלי מעמד
ב/20 :.. משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
ב/7?322 ""."". בית משקי
16 ,15 ,11 ,7 ב/4, נפה
ב/3 ובישראל בעולם
29 ,17 ,14 ב/119, יישוב צורת
ב/2 טבעי ריבוי
16 ,10 ,9 ,7 ב/4, המוחזקים בשטחים
כב/6 יומיומי בדיבור עיקרית שפה
28 ,22 יב/21, עלייה תקופת

יהלומים
108 ח/3, ;.... יבוא
7 ,6 ח/3, יצוא

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

כב/4 וכתוב קרוא יודעי
הארץ את יוצאים

14 יח/1, ד/2; יציאה דרך
2 ד/1, אשרה סוג
7 ד/3, בחו"ל שהות
12 ד/11, תיירים
5 ד/3, יציאה תקופת

ייעור
ודיג ייעור חקלאות, ראה:

יישובים
ב/13 ; אוכלוסייה
13 ב/8, יישוב גודל
ב/16 פנימית הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/12 מוניציפלי מעמד
כז/37 .... המוחזקים בשטחים דרים תאונות נפגעי
14 ,10 ב/9, יישוב צורת

ב/32 ילדים
השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים

כה/23 ולנוער לילד
כז/37 .... המוחזקים בשטחים דרכים תאונות נפגעי
יב/8 עם נשים

ילודה
לידות ראה
בטלה ימי

17 יח/16, במשאיות

לוח
הטכניון.

כג/42 ולפיתוח למחקר הוצאות
44 ,39 כב/ תארים מקבלי
בב/46 אקדמ? סגל
פב/38 תלמידים

; טלויזיה
כו/5 בטלויזיה צפייה
בב/35 .... חינוך במוסדות לימודית בטלויזיה צפייה
כז/44 המוחזקים בשטחים בטלויזיה צפייה
פב/34 חינוך ברשות'מוסדות

בניקיימא צריכה מוצרל גם: ראה

;.;;■;;;;.י; טלפון
יח/18 עבודה תשומת ו פריון
20 '18 יח/1, שי.רותים

בניקיימא צריכה מוצרי גם'; ראה

ייח/20 .י שיחות טלקס,
א/6,2 טמפרטורה

4/n ...
יד/17 .

1 ,i/n

מוצרים טקסטיל,
יבוא

;....... ייצור
יצוא

תעשילה טקסטיל,
יד/17 ייצור
7 כג/6, ופיתוח מחקר
יד/15 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ,ראה

מקלטים טרנזיסטורים,
בב/34 חינוך מוסדות ברשות

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

טרקטורים
יג/29 :. בחקלאות
כז/36 המוחזקים בשטחים ■

יבוא
9 ח/5, קנייה ארץ
108 ח/3, ייעוד
ח/1 חוץ סחר מאזן
יא/14 מזון מוצרי
יז/6 בניקיימא צריכה מוצרי
10/n ,16 ו/1412, ." .". מסים
כז/6 .... המוחזקים בשטחים מסים
3 ח/2, מדדימ וערך, מחיר נפח,
ח/4 (סיטק) סחורות סוגי
2 ו/1, ושירותים סחורות
כז/7 המוחזקים בשטחים ושורותים סחורות
כו/2 קולנוע סרטי
מ/11 המוחזקים בשטחים
1412 ו/8, ליבוא תמיכות
ו/12 תשומהתפוקה

10/n .. בלירות ליבואן לדולר תשלום

יבולים
2321 יג/7, בחקלאות

ז כ



לוון

יב/91 אזרחי עבודה כוח
ותעודות אקדמייט תארים בעלי

כג/9 !49 כב/48, עלתיכוניות
96 ,4 יב/3, גיל
יב/9 ית
8 ,5 יב/4, לידה יבשת
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
יב/91 מיו
יב/8,7 ... נשים של משפחתי מצב
ה/14 בכוח ועולים עולים
כג/9 ובפיתוח במחקר עוסקים
9 יכ/2, .......... מגורים יישחב צורת
כז/20,19 ........ המוחזקים בשטחים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים
9 ,8 יב/6, לימוד שנות
יב/5,4 עלייה תקופת
שכירים נשים! מועסקים! מועסקים! בלתי גם; דאה

כוספת
יל/17 ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה

כותנה
י23/1 הגידול חשבון
4/n ..""""""" יבוא
13 ,12 יג/1, ח/4! יצוא
יג/29 ;........ כותנה קנזפות

שדה גידולי גם: ראה
מוצרים כימיקלים,

4/n : ויצוא יבוא
יד/17 ייצור

תעשייה כימיקלים,
יד/17 ייצור
יד/16 מים צריבת

משנה וענפי  ראשיים ענפים תעשייה ראה:
ולאפייה לבישול גז של כיריים
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

כב/20 כיתות
כב/50 לעברית באולפנים
כז/41 ... המוחזקים בשטחים
20 כב/17, בכיתה תלמידים

כלות
וכלות חתנים ראה

תעשיקה הובלה, כלי
יד/16 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

עבודה כלי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

רכב כלי
כ/10 מאגרות הממשלה הכנסות
יא/2* בית למשק חיסכון
י/19 ; מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא מנועיים,
יט/8 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות
כז/36 המוחזקים בשטחים
יט/14 שריפות

.. הובלה. כלי מכוניות! גם: ראה

לוזז
'עבודה ימי

17 יח/16, במשאיות נהגים
טז/14 בבנייה שכירים
12 ,8 ,6 ,4 ,3 יד/1, בתעשייה שכירים
נז/29 ושומרון ביהודה בד בבתי שכירים

37 יב/36, שאבדו עבודה ימי
מהעבודה היעדרות גם: ראה

יער
יג/6 נטוע שטח
יט/14 שריפות
יג/13 תפוקה

יצוא
6 ח/5, יעד ארץ
י/12 מדד תעשייתי, יצוא מחירי
ח/1 חוץ סחר מאזן
3 ח/2, מדדים וערך, מחיר נפח,
6 '4/n (סיטק) סחורות סוגי
2 ו/1, ושירותים סחורות
כז/7 המוחזקים בשטחים ושירותים סחורות
7 ,6 זז/3, ענף
28 כז/27,11, המוחזקים בשטחים
,21,16,15 ,13 ,12 יג/1, ח/7! .... חקלאית תוצרת
28 ,27 כז/11, !22
כז/6 כ/11; !8 ו/3, ליצוא תמיכות
13 ר/12, תשומהתפוקה

ירקות
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יא/14 ח/4! יבוא
יג/10^14 לא/14! ייצור
13 יג/12, יא/14ו ח/4! יצוא
28 כז/27, המוחזקים מהשטחים יצוא ;
יא/1814 המזונות במאזן
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/4 מעובד שטח
16 ,13 יג/12, יא/14! לתעשייה

1מקשה אדמה תפוחי ירקות,
1412 יג/9, ייצוד
יג/31 !15 י/14, מדד תפוקה, מחירי
יג/31 מים צריכת
2 יג/1, מעובד שטח

ישיבות
כב/8 לאומית הוצאה
כב/3 14 + יכני של אחרון ספר בית סוג

. כבישים
17 ,16 טל/15, כבישים סלילת

דרכים גם: ראה

אדם טח
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאה

כח



לוח
(המשך) לאיהודים

כב/3 אחרון ספר בית
23 יב/9, מועסקים בלתי
כב/47 עלתיכוניות ותעודות אקדמיים תארים בעלי
כא/5 דתיים דין בתי
25 ,24 ,22 יא/8, ב/3128! .... בית משק גודל
23 ,14 ג/10, ;26 ,2018 ,15 ב/14, גיל
כא/7 יב/9! !30 ,26
8 ,7 ,4 ג/3, גירושין
כב/29 יב/9! !27 ,26,20,10 ג/4, ב/26,21: .... דת
,ב/2 מאזן הגירה,
ב/17 לאיהודיים וביישובים יהודים של פנימית הגירה
יא/3 וחיסכון הוצאה הכנסה,
כא/6 פליליים במשפטים הרשעות
10,9 ,7p יישובים
כב/4 וכתוב קרוא יודעי
יב/10 האבודה יישוב
25 יא/24, ילדים
יב/9 האזרחי העבודה בכוח
כב/20 ;, כיתות
כד/10 .........^...... לידות
2826 ,23 ,19 ג/63, חי לידות
43 ,19 ,4 ג/3, ;.. מת לידות
ג/19 ושלישיות תאומים לידות
כד/1614 .; חולים בקופות מבוטחים
3ב/41 אקדמיים במוסדות
כב/10 החינוך במערכת מוסדות
10 יב/9, ; מועסקים
כב/13 מורים
יב/9 !7 ג/5, !15 ,11 ב/4, מחת .

,31 ,19 ,10 ,8 ג/7, !26 ב/18^)2, מין ■;.

19 ,4 כב/3, כא/7! יב/10! !3735 ,33
25 יא/8, מפרנסים
ג/10 ב/20) משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
י/20 משכנתאות
2624 ,22 יא/21,8, ב/3127! בית משקי ,

יא/30 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
ג/30 ::: הלידה בעת היילודים משקל
כב/13,11 הוראה משרות
8 ג/7, מתגרשים
10 ,8,7 ג/4,3, נישואין
7 ג/5, !15 ,11 ,7 ב/4, נפה
8, כא/7, עבריינים
יב/10 יד ומשלח כלכלי ענף
יא/5 סטנדרטי למבוגר הכנסה עשירוני
כד/10 !42 ,39 ,31 ג/63, פטירות
33 ג/63, תינוקות פטירות
26 ,23 ג/22, כולל פריון
יב/9 !8 ג/6, !29 ,14 ,11 ב/9, יישוב צורת
24 יא/21, דיור צפיפות
4 ג/3, ב/2! טבעי ריבוי .

2 כ/1, מיעוטים רשימות
ג/46 שחפת
2 כב/1, יב/9! ב/31,29! לימוד שנות
כא/11 ועצורים שפוטים
כב/6 דיבור שפות
ג/35י37 חיים תוחלת
ג/20 האוכלוסייה תחלופת
32 .30 ,29 ,20 ,19 ,17 כב/12, תלמידים

דרוזים בדוים! גם; ראה

לוח
30,28,2624 יח/4 תחבורה רכב, כלי
3331/n< דרכים בתאונות מעורבים
יח/2624,1715 משאיות

תחבורה כלי
ו/5 אישיים תחבורה כלי על לצריכה הוצאה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
10 ח/8, יבוא

כ/41 ונחיתת הכנסת
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/1 הבחירות תוצאות

ט/161 כספים
כלכלי ענף כספים,

עסקיים ושירותים פיננסים ראה;

כפרים
18 ,14 ב/119, אוכלוסייה
כ/17 יהודים פנימית, הגירה
ב/119 ; יישובים
כז/19 המוחזקים בשטחים עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כד/5ו חולימ בקופות מבוטחים
כז/21 המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים
בשטחים קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי
כז/18 המוחזקים
כז/17 המוחזקים בשטחים בית משקי
ג/8 ומתגרשים נישאים
כז/17 המוחזקים בשטחים שירותים
בב/24 .... בכיתה אסיהאפריקה ממוצא תלמידים

יז/8,7 נופש כפרי
יג/3 כרב

וכרובית כתב
ירקות ראה:

קולנוע כרטיסי
כו/3 ומחיר מכירות

מוצרים להציבה, כרייה
יד/17 ייצור
ח/7 יצוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי .

תעשייה והציבה, כרייה
יד/17 ייצור
12 כה/10, עבודה נפגעי
יד/15 מים צריכת
29 יב/28, שכירים
יב/28 שכר

משנה ענפי דאשיים ענפים תעשייה גם: ראה

לאיהודים
3128 ,26 ,2118 ,14 ,119 ,7 ,4 ,2 ,1/1
ב/7 טבעי אזור
ג/49 אשפוז

כט



לוח

יא/1814 ■. המזונות מאזן
1/n חוץ סחר מאזן
כז/11 המוחזקים בשטחים

ז/51 : התשלומים מאזן
כז/10 המוחזקים בשטחים

מבוטחים
כה/1 לאומי בביטוח
כד/1614 חולים בקופות

מבנים
י/19 .... באוטובוסים תשומה מחירי מדד החזקה,
כג/6 ולפיתוח למחקר במבנים השקעות
יג/27 . הון מלאי חקלאיים,
טז/5,1 בנייה ציבור, מבני
טז/11 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני

בנייה בינוי, גם: ראה

לח/19 מברקים
יח/18 ;. עבודה ותשומות פדיון

מדדים..
נושא לפי ראה .

208 י/41, מחירים מדדי
טז/13 ■...,.■......... .למגורים בבנייה
יג/1 .........". "י בחקלאות
יג/9 חקלאי. ייצור
כז/12 בשטחים.המוחזקים לצרכן
יג/20 החקלאות ידי על קנויות תשומות

החברה מדעי
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאות
45 ,41 כב/39, ....;.;.;::.:....:.; אקדמיים במוסדות
כב/43 הרשמה מועמדים,
כו/7 לאור שיצאו ספרים
ה/9 ..'..... אקדמאים עובדים עולים,
כו/8 ותקופונים עיתונים

הטבעומתימטיקה מדעי
כג/53 ולפיתוח למחקר הוצאות
45 ,41 כב/39, אקדמיים במוסדות
כב/43 הרשמה מועמדים,
כו/7 בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/8 ותקופוגים עיתונים

הרוח מדעי
3 כג/2, ולפיתוח למחקר הוצאות
45 ,41 כב/39, אקדמיים במוסדות
כב/43 .....■.....;.. הרשמה מועמדים,
ה/9 אקדמאים עובדים עולים,
כו/7 ; לאור שיצאו ספרים
כר/8 ותקופוגים עיתונים

שירותים מדע,
כג/1^5 ולפיתוח למחקר הוצאות
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים

ואדריכלים מהנדסים
יד משלחי ראה:

לוח

משקי סקטור לאיהודים,
יג/28 ; חיים בעלי
17 יג/14, חקלאי ייצור
יג/8 בחקלאות מועסקים
יג/52 מעובד שטח

לוידס
יט/96 בארץ ביטוח עסקי

לול
26 יג/25, הענף חשבון
י/14 מדד תפוקה, מחירי
יג/1 יא/514 יצוא תוצרת,
א/5'6 לחות

לידות
ג/19 רווקות לאמהות
בו/10 חולים בבתי
43 כז/4, המוחזקים בשטחים חולים בבתי
14 כה/1, לידה ומענקי לידה דמי
ג/51 מאושפזות
ג/4032 מוות
ג/30 : הלידה בעת היילודים משקל
43 ,5 כז/4, המוחזקים בשטחים
ג/19 ושלישיות תאומים
ג/2923,19,61 ,,., חי לידות
כד/10 חולים בבתי
29 ,28 ,26 ,25 ג/23, האם גיל
2927 ,25 ג/24, לידה יבשת
ג/5 ונפה מחוז
25 ג/19, מין
ג/27,23 האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 יישוב צורת
נז/4 המוחזקים בשטחים
ג/28 ל?מוד שנות
ג/24 .י נישואין שנות
27 ג/25, עלייה תקופת

ג/1*'43 מת לידות
כו/10 חולים בבתי
ג/19 מין

ועבודה לימודים
יב/25 עבודה אי חלקית..או לעבודה סיבה
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים

לימונים
. הדר פרי ראה:

לינות
8 יז/7, מלון בבתי
כז/35 ושומרון ביהודה מלון בבתי

ישראלית לירה
ט/13 חליפין שער

הסעד לשכות
כה/2421 ; בטיפול משפחות

עבודה לשבות.
32 יב/30, עבודה דורשי
יב/35 עובדים והפניות הזמנות
יב/30 ,. מובטלים
יב/32 לנוער
יב/3430 רשומים



לוח
. . (המשך) מוסלמים

ב/28 בית משקי
10 ג/4, נישואין
26 ג/22< פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/20 אוכלוסייה תחלופת
30 כב/29, תלמידים

לאיהודים גם: ראה

אקדמיים, למוסדות מועמדים
כב/43 הרשמה

מועסקים
יח/5 באוטובוסים
38 יח/37, לעבודה נסיעה אמצעי
2523 ,10 יב/1, יא/2; מועסקים בלתי
מ/19 המוחזקים בשטחים מועסקים בלתי
יז/7 מלון בבתי
יב/20 סקבות  מהעבודה היעדרות
יח/12 אויר ובנמלי תעופה בחברות
8 יג/1, י. בחקלאות
יב/18 עלייה ותקופת לידה יבשת
יב/14 מגורים יישוב
יב/10 העבודה יישוב
יב/22 ועבודה לימודים
יז/9 במחשבים
2116 ,12 ,10 קב/1, מין
3 יז/2, סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
יו38/1 ;21 ,15 יב/10, ..... בעבודה מעמד
יח/38 ;21 ,20 ,1816 יב/10, יד משלח
17 יח/16, ;.." במשאיות
יח/9 .:.::...::.:.:...:: בנמלים
25 ,21,11 יב/1, חלקית בעבודה
ה/14 בכות ועולים עולים
21 ,20 ,15 ,14 ,11 יב/10, ן כלכלי ענף
יב/16 אוכלוסייה ■קבוצת
יח/4 ברכבת
30,29 כז/2421,19, בשטחיםהמוחזקים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים
23 יב/17, לימוד שנות
15 יב/10, עבודה שעות
יח/12 בתעופה
129 ,5 ,2 יד/1, בתעשייה
כז/31,30 המוחזקים בשטחים בתעשייה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/12 אוכלוסייה
18 כ/16, הוצאות
17 ב/16, הכנסות
כ/16 מלוות ויתרות גירעון או עורף

צריכה מוצרי
108 ח/3, יבוא
יז/5 מאורגן קמעוני במסחר ■מכירות

בניקיימא צריכה מוצרי
יז/6 המקומי לשוק אספקה
יז/6 !108 ח/3, יבוא
יז/5 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/30 בית משקי ברשות
כז/18 המוחזקים בשטחים בית משקי ברשות
ה/18 נכוה ועולים עולים ברשות

לוח

מובטלים
31 יב/30, העבודה בלשנות רשומים
ג/47,4038 סיבות מוות,
12 כה/11, עבודה נפגעי
32 יח/31, דרכים תאונות

מולסה
יד/17 ייצור

יח/30,28,24 תחבורה מוניות,
30 ית/25, גיל
ית/34 לנהוג מורשים
יח/33 דרכים ובתאונות מעורבות
כז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות
יח/28 קילומטראד
כז/36 המוחזקים בשטחים
4643 כב/4138, אקדמיים מוסדלת
8 כב/7, לחינוך לאומית הוצאה
כג/41 ולפיתוח למחקר הוצאה
כב/43 הרשמה מועמדים,
כב/46 אקדמי סגל
4338 כב/12, תלמידים

אוניברסיטאות גם: ראה

וחוות מוסדות
ב/119 אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים

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

רווה כוונת ללא מוסדות
3 כד/2, לבריאות לאומית הוצאה
כב/ד9 לחינוך לאומית הוצאה ■
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
כג/5 ולפיתוח למחקר מקורות
ו/12 תשומה^תפוקה

גבוהה להשכלה מוסדות
כב/97 ; לחינוך לאומית הוצאה
ה/9 עולים מורים,

אקדמיים מוסדות גם: ראה

כו/1 מוסיאונים
כו/6,1 ביקורים

מוסלמים
26 ב/21, אוכלוסייה .

כא/5 דין בתי
26 ג/10, ב/26! גיל
ג/4 גירושין
כב/16 ומורים גננות
יב/9 העבודה כוח
2826 ג/4, חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
16 כב/13, מורים
26 ג/10, ב/26ן מין

לא



לוח
תעשייה וטבק, משקאות מזון,

7 כג/6' ופיתוח מהקל
יד/16 מים צריכת
יד/75 יב/28, ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

י/201 מחירים
י/6,5 דירות
י/5 ..." ; מפתח דמי
כ/11 ...... מחירים ייצוב לשם הממשלה הענקת
כו/3 קולנוע לכרטיס
י/7 נבחרים מוין מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה

י/41 מדד לצרכן, מחירים
בז/12 המוחזקים בשטחים

מחלות
51 ,50 ,48 ג/4644, אבחנה
51 ג/50, אשפוזים
43 ,42 ג/4038, ממחלות כתוצאה מוות
יב/20 .... מהעבודה מהעסקים של זמנית היעדרות
כה/2422 סעד מקבלי
יב/25 עבודה אי או חלקית לעבודה סיבה

מחצבות
והציבה כרייה ראה:

מחקה
כג/2 אקדמיים במוסדות הוצאות
כג/7,6 במחקר העוסקים מפעלים
כ/14 מדינה עובדי

ופיתוח מחקר
כג/42 אקדמיים במוסדות
כג/5 מחקר במכוני
כג/76 תעשייה במפעלי
כג/9 במו"פ העוסקים השכלה בעלי
יז/9^12 אלקטרוניים מחשבים

חוץ מטבע
ס/8 חוב איגרות
5 ז/3, המדינה חובות
ט/3 אשראי יתרות
יט/3 ז/4! נכסים
2 יט/1, ט/1! ז/4; פיקדונות

מטוסים
ח/4 יצוא

תעופה גם: ראה
מטעים

יב/11 מועסקים
יג/27 הון מלאי
יג/5,2 ; מעובד שטח
יב/28,11 שכירים
יב/28 שכר
יג/31 מים תצרוכת

פירות גם: ראה

מטענים
9 יח/7, ימית בהובלה פדיון
יח/4 ישראל ברכבת פדיון
10 יח/1, , בנמלים תנועה
יח/1311 אוירית ובהובלה בתעופה

לוח
כב/37,1613,11 הוראה ומשרות מורים
ה/9 בכוח ועולים עולים
כג/9 ובפיתוח במחקר עוסקים

.מושבים
ב/119 אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
י>ב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
יג/5 שטח מטעים,
ג/8 ומתגרשים נישאים
יג/42 מעובד שטח
כב/24 בכיתה אסיהאפריקה ממוצא תלמידים

מזגנים
בניקיימא צריכה מוצרי ■ראה:

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

מזון
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/41 לתצרוכת בית משק הוצאות

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
ג/44 ממזון הרעלות
יא/14 ח/4! יבוא
יד/17 יא/9! ייצור
יא/14 ח/4! יצוא
יא/1814 המזתות במאזן
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 .... מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
יז/5 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
2 יז/1, סיטוני במסחר
כז/34 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

וטבק משקאות מזון, : גם ראה

חיים לבעלי מזון
ח/4 יבוא
יג/7 יבולים
יג/1310 ייצור
ח/4 יצוא
יג/30 מספוא תערובת מכירת
יג/3 מעובד שסח
26 יג/25, בלול קנויה תשומה
יג/24 החלב ברפת קנויה תשומה .

יג/20 החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצרים וטבק, משקאות מזון,
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
10 ח/8, יבוא
ח/6 יצוא
כז/34 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
וו/10 יבוא מסי

לב



לוח
תפירה מכונות

בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

לישראל טכנולוגי מכון
הטכניון ראה:

מסחריות מכוניות
יד/17 ייצור
יא/30 בית משקי ברשות

נוסעים מכוניות
יז/6 המקומי לשוק אספקה
יד/17 ייצור

יח/30,28,24,1 פרטיות מכוניות
38 יח/37, לעבודה נסיעה אמצעי
30 יח/25, גיל
כז/18 המוחזקים בשטחים בית משקי ברשות
כז/36 המוחזקים בשטחים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

מחקר מכוני
כג/5 ופיתוח מחקר

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

ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות
כב/10 החינוך במערכת
31 כב/12, תלמידים

מכירות
ט/15 מועד קצר מלוה
3 יז/1' סיטוני במסחר
כז/34 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/5 מאורגן קמעוני במסחר

פדיון גם: ראה

מכם
כ/10 .... ....'......י הממשלה הכנסות
10/n היבוא על

וחציבה כרייה : ראה מכרות
מלאי

יג/27,1 בחקלאות הון
יט/נ בבנקים זהב
יז/1 סיטוני במסחר
יא/14 . מזונות במלאי שינוי

מלב"ן
7 בד/5, חולים בתי

ט/12 ביטחה מלוה
מלחמה מלוה

כ/10 הממשלה הכנסות
מעבידים מלוה

כ/10 ;.;: ;;;::.. חיסכון
כ/12 הכנסה".'.'..'.' מס תקבולי

לוח
מיטות

8 יז/7, מלון בבתי
כז/35 המוחזקים בשטחים מלון בבתי
כי/97 חולים בבתי
כז/43 המוחזקים בשטחים חולים בבתי

מים
2 טו/1, ולקידוחים מים לשאיבת אנרגיה

הערים והוצאות הכנסות
39 כז/38, המוחזקים בשטחים
18 טז/15, צינורות הנדות
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
17 י/46 מדד תשומה, מתירי
יג/31 .. בחקלאות צריכה
יד/16 בתעשייה צריבה ,

ו/1613 תשומהתפוקה
יג/23,20,1 החקלאות ידי קנויות.על תשומות

ומים אנרגיה גם: ראה

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
יד/17 ייצור
ח/7,4 .. יצוא
יי/16 מים צריכת
יב/28 . .. ושכר שכירימ

משנה ענפי  דאשיים ענפים תעשייה ראה

במזון מינרלים
18 יא/13, .... ליום לגולגולת

מיםיונים
כד/7,5 חולים בת?

לאיהודים ראה: מיעוטים
מישמש

פירות ראה:
■מכבשים

יג/29 .....י בחקלאות
למדע וייצמן מכון

3 כג/2, ולפיתוח למחקר הוצאות
בב/44 ■................ .. תארים מקבלי
כב/46 אקדמי סגל
כב/38 ;.;; ;...;;..; תלמידים

מכונאות
להכשרה בקורסים לומדים יי

כב/51 מקצועית והשתלמות
וציוד מכונות

ו/7 מקומית גולמית השקעה
ח/4 .....י ויצוא יבוא
יז/1'2 .י ; סיטוני במסחר י

יג/29 בחקלאות
חקלאיות מכונות

יג/29 בחקלאות
יד/7 מדד ושכירים, פדיון ייצור,

כביסה מכונות
בניקיימא צדיכה מוצרי ראה:

תעשייה מכונות,
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/16 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

לג



לוח
מניות

11 ,10 ,8 ט/6, בבורסה
כ/5 האוצר השקעות
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
כ/ר הממשלה השקעות
יט/11 ישראליות ביטוח חברות נכסי

הכנסה מס
כ/12,10 הממשלה הכנסות
כא/3 משפט בבתי ערעורים
יז/12 למחשב מחוברים מסופים
יז/1_5 מסחר
ט/5 בבנקים אשראי
כ/5 הסכמים ע"ח האוצר התחייבויות
10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
ו/1613 תשומהתפוקה

והארחה אוכל שירותי מסחר, גם: ראה
יז/31 סיטוני מסחר
יב/11 מועסקים ■

כז/34 המוחזקים בשטחים
2 י1/1, !28 יב/11, שכירים
יז/2 יב/28: שכר
יז/4 קמעוני מסחר
יב/11 מועסקים
יז/4 ומועסקים עסקים
יז/4 !28 יב/11, שכירים
יב/28 שכר
יז/5 מאורגן קמעוני מסחר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
21 ,20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
בז/23,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
יז/12 ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/37 והשבתות שביתות
29 ,28 ,21 ,13 יב/11, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים שכירים
29 יב/28, ו/10; שבר
כז/23 המוחזקים בשטחים שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
יז/121 ושירותים מסחר
7 ו/6, מקומית גולמית השקעה
כ/9 הממשלה והלוואות השקעות
ט/8 בבורסה הרשומות למניות תשואה
ו/12 תשומה^תפוקה

ותרומות ארגון מסי
כז/14,13 .... המוחזקים בשטחים בית משק הוצאת

מסים
כ/12,10 הממשלה הכנסות
39 כז/38, המוחזקים השטחים ערי הכנסות
ח/10 !16 ,1412 ,8 ו/3, היבוא על
כז/6 המוחזקים לשטחים היבוא על
ו/9,8 המקומי הייצור על
כז/6 המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
י/13 ; מדד תעשייתי, יצוא מחירי
יא/2 הבית משק מהכנסות מסים ניכוי
16 ו/1412, מקומית תפוקה על

לוח
מלוות

ביהווה המקומיות הרשויות והוצאות הטסות
כז/38 ושומרון
ג/12,10 הממשלה הכנסות
כז/39 סיני וצפון עזה רצועת בערי הממשל
כ/5 האוצר התחייבויות
כ/1816 המקומיות הרשויות
כ/12 חובה מלוות

מועד קצר מלוה
ט/15 ויתרה תנועה

מדינה מלוות
ט/6 .... בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

מלונאות
מלון בתי ראה:

. מלונים
מקשה ראה:
ומוצריו מלט

כ/10 בלו
יז/7 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחיר

מלפפונים
יד/17 ייצור כבושים,

ירקות גם: ראה
ג/45 מלריה
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות
כ/125 הממשלה
7 כד/5, חולים בתי
10 כ/ע, תקציבי גירעון
כד/42 לבריאות לאומית הוצאה
9 כב/8, לחינוך לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז ליום שוטפת הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
כ/11,9 ו/8! הוצאות
22 לת/2, דרכים החזקת
כ/12,10,9 ו/8: הכנסות
כ/7 הלוואות
כ/7,5 השקעות
כ/8 ;5/7 חובות
כג/6 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימון
יט/5 בבנקים פיקדונות
כ/1513 עובדים

מנהלים
יד משלחי ראה: .

ממשלתי מינהל
כו/2 לבריאות לאומית הוצאה

ישראל מקרקעי מינהל
כ/10 הממשלה הכנסות

הממשלה משרדי : גם ראה

שירותים מינהל/
כב/48 אקדמיים תארים בעלי
10 ,9/r אלקטרוניים מחשבים
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים

לד



לוח
מקצועות

כב/51 והשתלמות הכשרה
ופיתוח מקרקעין

ט/14 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות
חשמליים מקררים

בניקיימא צריכה מוצרי ראה:
מקשה

יג/149,1 ייצור
כז/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
יא/14 המזונות במאזן
יג/2,1 י מעובד שטח

מרגרינה
יר/17 יא/14; ייצור
יא/14 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מתירים

כפריים מרכזים
ב/10 אוכלוסייה
יח/30,28,26,24,1715,2,1 תחבורה משאיות,
30 ,26 ,25 יח/1715, גיל
17 יח/16, לתפעול הוצאות
26 יח/1715, מורשה מטען
>ז//33 דרכימ בתאונות מעורבות
כז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות
יח/16,15 ; פדיון
28 יח/1715, קילומטראז'
17 יח/16, תיקונים
יח/17,16 תעסוקה

משכנתאות
י/20 צרכן סוג
כא/13 לפועל ההוצאה משרד פעולות

ישראל משטרת
כ/13 . העובדים מצבת

משכורת
ומשכורת שכר ראה:

.... יד משלחי
ותעודות אקדמיים תארים בעלי

כג/9 !49 כב/48, עלתיכוניות
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
21 ,20 ,1816 יב/10, ; מועסקים
כז/24 המוחזקים בשטחים ושכירים מועסקים
15 ה/9, בכוח ועולים עולים
כג/9 ; ובפיתוח במחקר עוסקים
יב/21,16 ..... שכירים
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים

אומנות משפחות
כד,/8 חוסים

ילדים מרובות משפחות
כה/3, ;7 יא/6, לאומי.... לביטוח מהמוסד קצבאות
2422 ,16 ,15

לימודים משפטים,
כב/47 אקדמיים תארים בעלי
45 ,40 כב/39, אקדמיים במוסדות
פב/43 הרשמה מועמדים,

לוח
עירוניים מסים

כ/17 המקומיות הרשויות הכנסות

מוסף ערך מס
כ/10 הממשלה הכנסות
ח/12 סחורות יבוא על
ו/13'16,14 תשומהתפוקה

מספוא
חיים לבעלי מזון ראה:

קנייה מם
כ/10 הממשלה הכנסות
ח/10 היבוא על

רכוש מם
כ/10 הממשלה הכנסות
כז/38 ושומרון יהודה ערי הכנסות

מעבידים
כה/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/19 מועסקים
יט/8 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/12 שפוטים צעירים

סטודנטים מעונות
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים מגורי
כה/14 . לידה מענקי

מענקים
כ/10 הממשלה הכנסות
39 כז/38, המוחזקים השטחים ערי תקציב

מעסיקים
כ/10 חיסכון וממלוה ממס הממשלה הכנסות
כ/12 הכנסה מס תקבולי

מזון מערבלי
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

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

לבניין החיסכון מפעל
11,10/3 הממשלה והוצאות הכנסות

מפעלים
יז/9 מחשב שברשותם
11,10/3 הממשלה והוצאות הכנסות
כז/39,38 המוחזקים השטחים ערי והוצאות הכנסות
18,17/3 המקומיות הרשויות תקציב

מים מפעלי
כ/11 הממשלה הוצאות

יד/129,5,2 תעשייה מפעלי
מפרנסים

כד/16 !25 ,7 יא/6, בית למשק
כז/14,13 המוחזקים בשטחים

לה



לוח
הוראה משרות

העניין ולפי מורים ראה:
משתכנים

י/20 משכנתאות
מתגרשים

ג/17,16 נישואין תקופת אורך
ג/18 עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/20 לזוג ילדים מספר
ג/15 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת

תעשייה מתכת, ומוצרי בסיסית מתכת
51pa מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/17 ייצור
7 ח/4, יצוא
7 כג/6. ופיתוח מחקר
יד/16 מים צריכת
יב/28 ושבר שכידים
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה.

מוצרים מתכת,
ח/4 ויצוא יבוא
יד/17 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

נ
ית/1'36,35,3 נהגים
יח/32 דרכים בתאונות נפגעים
כז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים
כז/36 המוחזקים בשטחים
17 יח/16, במשאיות שכירים
י/19 מדד באוטובוסים, עבודה שכר
יח/36 רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
כא/14 פעולות

נוסעים
ד/2 הארץ מן יוצאים
10 יח/1, הארץ בנמלי ומפליגים מגיעים
13 ,11 יח/1, במטוסים
8 ד/2, לארץ נכנסים
יח/32 דרכים בתאונות נפגעים
כז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים
יח/9 לנוסעים משירותים פדיון
4 יוז/1, ברכבות

נוצרים
ב/26,21 אוכלוסייה
כא/5 דין בתי
ג/26,10 ב/26; גיל
ג/4 גירושין
16po ומורים גננות
יב/9 העבודה כוח
ג/2826,4 חי לידות
ג/4 טבעי וריבוי פטירות מת, לידות
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
ג/26/10 מין
ג/10,4 נישואין
ג/26,22 פריון
ג/20 אוכלוסייה תחלופת
30 כב/29, תלמידים

לוח
הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים,

משקאות
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/17 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי

וטבק משקאות מזון, : גם ראה

תעשייה משקאות,
7 ח/4, יצוא

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה : גם ראה

ב/3227 ; בית משקי
יג/8 יב/10! .... שכר ללא מועסקים משפחה בני
יא/26 הדירה על בעלות
יא/3330 .... ובניקיימא צריכה מוצרי שברשותם

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם
כז/18 המוחזקים בשטחים
;12 ,11 ,7 יא/5, ב/30; .... הבית משק ראש גיל
כה/21
יא/2919 דיור
כב/8 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
יא/41 לתצרוכת הוצאה
כד/2 רפואיים ומכשירים לתרופות הוצאה
יא/1'2 החזקה הוצאות
ו/4 פרטית לצריכה החזקה הוצאות
26 ,126 יא/41, בית משק הכנסת
יא/28 בלת עוזרת העסקת
יא/42 בית למשק חיסכון
כה/2421 הסעד לשכות בטיפול
!30 ,28 ב/27, .... הבית משק ראש של לידה יבשת
כה/21 !28 ,2624 ,21 ,8 ,5 יא/3,
כד/16 ,25 יא/24, ב/32! ילדים
כר/16 חולים בקופות מבוטחים
30,5 יא/2, .... הבית משק ראש של בעבודה מעמד
ב/32 משפחתי מצב
כד/16 !25 ,7 יא/6, הבית במשק מפרנסים
יא/5,31, ה/7! ב/3127! .... בית במשק נפשות
כ16/1 !33 ,2522 ,12 ,11 ,8 ,6
ה/7 בכוח רעולים עולים
יא/10,5,4 הכנסה עשירוני
כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
30 יא/27, ב/29! יישוב צורת
כד/16 ,24 יא/2119, דיור צפיפות
18^16 ,14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יא/5, ב/31! .... הבית משק ראש של לימור שנות
26 ,12 ,7
יא/3, ב/28> .... הבית משק ראש של עלייה תקופת
32 ,8 ,5

א/6,4,3 משקעים
לפועל להוצאה המשרד

כא/13פעולות

הממשלה משרדי
כ/11 הממשלה הוצאות
כ/13 העובדים מצבת

לו



לוח
ג/47 התאבדות נסיונות

נסיעות
יא/2 לתצרוכת בית משק הוצאת
יןו/37 לעבודה נסיעה זמן
כ/10 נסיעות מס

נפגעים
3331 יח/1, דרכים בתאונות
כז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות

עבודה נפגעי
כה/9 גמלאות
כה/8 והוצאות הכנסות
כד./12/10 סיכון ענף
כה/11 תאונה תוצאות
כה/12 תכיפות

נפט ומוצרי נפט
כ/11 .. נפט וקידוחי נפט קווי על הממשלה הוצאות
ח/4 יבוא
2 טו/1, יד/17! ייצור
טו/4 צריכה
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

נשואים/ות
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
8 ה/4, בכוח ועולים עולים
ו!/13 הארץ את שעזבו עולים

המדינה נשיא
כ/נ1 הממשלה הוצאמ;
3430 ,2622 ,2015 ,13 ,12 ....יב/81, נשים
8 יב/7, האזרחי העבודה בכוח
כב/11 הוראה משרות
כד/13,12 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

ם
סובסידיות

כ/11 לאשראי
9/1 נקי מקומי תוצר

סוחרים
והארחה אובל שירותי מסחר, ראה:

היהודית הסוכנות
הלאומיים המוסדות ראה
והתעסוקה הסעד סוכנות

כז/41 המוחזקים בשטחים חינוך
ומוצריו סוכר

ו/5 לצריכה הוצאה
לתצרוכת בית משק הוצאת

14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יא/14 ח/4; ויצוא יבוא
יד/17 יא/14; ייצור
יא/14 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים

סולר
יח/30 מוניות בשימוש
30 ,26 יח/16, משאיות בשימוש

לוח
ומוצריו נייר

ח/4 ויצוא יבוא
יד/17 ייצור

תעשייה ומוצריו, נייר
יד/17 ייצור
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/16 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

ט/127 ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
יט/12 ביטוח חברות השקעות
ז/1 התשלומים במאזן
5 ,2 יט/1, הבנקים נכסי
יט/11 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נישאים
ג/16 נישואין תקופת אורך
ג/14,119 גיל
ג/10 דת
ג/14,13 עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/22 מוצא יבשת
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/15,10,9 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת
ג/167,41 נישואין
כא/3 משפט בבתי בירורים

תגמולים הנאצים, ורדיפות המלחמה נכי
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות
ד/63 לארץ נכנסים
יח/14,1 !8 ד/2, כניסה דרך
ד/2,1 אשרה סוג
ד/6 ארעיים תושבים
107 ,2 ,1/7 תיירים

ניידי דלא נכסי
יט/5,4 בנקים
יא/42 בית למשק חיסכון

השקעה נכסי
108 ח/3, יבוא
יג/19 בחקלאות השקעה נכסי תפוקת
31/0 כספיים נכסים
ז/4 חוץ במטבע

קבועים נכסים
נד/2,1 לבריאות לאומית הוצאה
ו/7,6 מקומית גולמית השקעה
10 יח/9, נמלים
ית/9,3 עבודה והוצאות שכר מועסקים,
יח/9,3 פדיון
יח/10 נוסעים תנועת
יח/10,1 מטענים תנועת

וים אויר נמלי
כ/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות
יח/12,2 עבודה והוצאות שכר מועסקים,
13 ,11 יח/10, ודואר מטענים תנועת
13 ,11 ,10 יה/1, נוסעים תנועת

לז



לוח
ע

עבודה
32 יב/30, עבודה דורשי
24 ב/23, עבודה חיפוש
יב/22 ולימודים עבודה

שכירים אדם! כוח מועסקים! גם: ראה

המשרד והרווחה' העבודה
הממשלה משרדי ראה:

יב/371 ושכר עבודה
כז/2519 המוחזקים בשטחים

טז/1915 ציבוריות עבודות
כז/39 .... סיני וצפון עזה ברצועת ד"עדים הכנסות

בינוי גם: ראה

9 בא/1' עבירות
עבריינים

כא/1 רציניות בעבירות שהורשעו
כא/8,7 בדין שחויבו

עברית
6 כב/5, יומיום עברית דוברי
ה/17 בכוח ועולים עולים
כב/51 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
כז/28,27 המוחזקים בשטחים ייצור
יד/17 ייצור שימורים,

ירקות גם: ראה

כ/1513 המדינה עובדי
ה/181 !2 ד/1, ב/2! עולים
ד/1 ישראל אזרחי
ה/3 "".'.'.'"...'.." מגורים ארץ
ה/11 אשרה
ב/2 האוכלוסייה גידול
17 ה/6, גיל
ה/17 עברית דוברי
11 ד./3, לידה יבשת
9 ד./6, מגורים יבשת
5 ד,/4, מין
ה/13 משפחתי ומצב במשפחה מעמד
15 ר./9, יד משלח
ד/2,1 לארץ נכנסים
14 ה/1, עלייה תקופת

עלייה קליטת גם: ראה

ה/1810 בכוח עולים
עופות

יג/1310 ייצור
יא/14 המזוגות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי

בשר גם: ראה

ומוצריו עור
ח/4'7 ויצוא יבוא

לוח
סופרפוםפטים

יו/17 ייצור
יג/32 בחקלאות צריכה
ח/101 חוץ סחר
כז/11 המוחזקים בשטחים

סיגריות
יו/17 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים

ירקות ראה: סלק
שדה גידולי ראה: סוכר סלק

ירקות ראה: סלרי
מסוכנים סמים

כא/9 המשטרה של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות
כה/2621 שירותים סעד,
כה/2421 הסעד לשכות בטיפול משפחות
כ/14 מדינה עוברי סוציאלים, .עובדים
כ/18,17 המקומיות הרשויות תקציב
א/6 סערות

ימית הובלה ראה: ספנות
ציבוריות ספריות

כב/33 ספר בתי לתלמידי
ספרים

כו/7 בישראל לאור שיצאו
כו/6 קריאה

הסתדרותי סקטור
יז/119 אלקטרוניים מחשבים
יז/3 סיטוני מסחר
יט/17,16 גמל קופות
יד/2 בתעשייה

עסקי סקטור
כג/5,4 מו''פ מי*גן.
המקומי ובתוצר הגולמי הלאומי בתוצר שלנויים

ו/11 הנקי

פרטי סקטור
יז/119 אלקטרוניים מחשבים
5 כג/4, למו"פ הוצאה מימון
יז/3 סיטוני מסחר
יט/17,16 גמל קופות
יו/2 בתעשייה

ציבורי סקטור
9 כב/8, לחינוך הוצאה
יז/119 אלקטרוניים מחשבים
י3/1 סיטוני במסחר,
יו/2 בתעשייה
כג/5,4 ולפיתות למחקר הוצאה. מימון

סרטי'קולנוע
כו/2 יבוא
כו/4,3 שנמכרו כרטיסים
כו/3 קולנוע בבתי מסרטים פדיון

שאתות ראה: סרטן

לח



לוח
(המשך) עצמאיים

3 כה/1, לאומי בביטוח מבוטחים
יב/19 מועסקים
יא/30 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
יא/5 הבית משק ראש של הכנסה עשירוני
כ/12 הכנסה מס תקבולי

ערים
ב/14,119 אוכלוסייה
יז/8 לתיירות מלון בתי
כז/35 המוחזקים בשטחים מלון בתי
ב/17 יהודים 'פנימית, הגירה

לתצרוכת בית משקי הוצאת
כז/13 המוחזקים בשטחים
כז/39,38 .... המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יב/3 אזרחי עבודה כוח
כז/19 המוחזקים בשטחים אזרחי. עבודה כוח .

ג/6 ופטירות חי לידות
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
כז/21,19 המוחזקים השטחים בערי מועסקים
כז/17,16 המוחזקים בשטחים בית משקי
י בניקיימא צריכה מוצרי שבהשותם בית משקי
כז/18 המוחזקים בשטחים'
ג/8 ומתגרשים נישאים
כז/17 .... המוחזקים בשטחים בית במשקי שירותים

עיריות גם: ראה

א/6 ערפל

פ . .

פדיון
יז/7 ;. מלון בבתי
כז/35 ושומרון ביהודה מלון בבתי
כו/3 קולנוע בבתי
16 יח/15, במשאיות
יט/9 פוליסות
18 יח/3, ; דואר בשירותי
18,16,15,12 ,9 ,7 יח/53, ובתקשורת בתחבורה
16 '11 it ,4 /1/1' בתעשייה
31 כז/30, המוחזקים בשטחים בתעשייה

מכירות גם: ראה

(סחיט) פולפה
י17/1 ייצור

פועלים
יד/8 היעדרות ימי
8 ,6 ,4 ,3 יד/1, בתעשייה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/32 עבודה דורשי
יב/35 לעבודה והפניות הזמנות
יב/31 מובטלים

' t משלחי גם: ראה .

פטיפונים
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

לוח

תעשייה ומוצריו, עור
ח/7,4 ויצוא יבוא
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/16 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה : גם ראה

דין עורכי
כא/16 רשיונות בעלי

בבית עזרה
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יב/8 יא/28, עוזרות המעסיקים בית משקי

אוטומטי נתונים עיבוד
כ/14 מדינה עובדי

אלקטרוניים מחשבים גם: ראה

יב/36 עיצומים
. עיריות

ב/12 אוכלוסייה
כ/18,16 הוצאות
יח/21 דרכים החזקת
כ/17,16 הכנסות ■

כז/39,38 .... המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
כ/16 מלוות ויתרות גירעון או עודף
כד/13,12 ובילד באם לטיפול תחנות

ערים גם: ראה

עיתונים
בו/8 ...;.... ותדירות נושא
כו/6 סוג
כו/6 קריאה
8 כו/6' שפה
ה/181 ; וקליטה עלייה

עמילות
יז/1 סיטוני במסחר מכירות

פירות יאה: ענבים
עסקים

3 יז/1> סיטוני במסחר
יז/4 קמעוני במסחר

ורהיטים ומוצריו עץ
ח/4 ויצוא יבוא
י17/1 ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה ומוצריו, עץ
כב/51 מקצועית והשתלמות הכשרה
י17/1 ייצור
7 ח/4, יצוא
יד/16 מים צריכת
יב/28 ושכר שגירים
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה גם: ראה

כא/11 עצורים
עצמאיים

יח/38 לעבודה נסיעה אמצעי
יא/2 בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה,

לט



לוח
וגרעיניים גלעיניים פירות

יג/1410 ייצור
יג/1 יצוא
יג/5 מעובד שטח
יג/16,13,12 לתעשייה

פליטים
לתצרוכת בית משק הוצאת

כז/13 המוחזקים בשטחים
כז/19 עזה ברצועת העבודה בכוח
כז/21 עזה ברצועת מועסקים
כז/16'17 עזה ברצועת בית משקי

בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
כז/18 עזה ברצועת
כז/17 עזה ברצועת שירותים

ופלסטיק גומי . ראה ומוצריו פלסטיק
פנסיות

אינם משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת
יא/12,11 עובדים
יט/1715 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, : גם ראה
ותמיכות קצבאות פנסיות,

יא/2* בית משקי הכנסות
ההוצאה משרד פעולות  דין פסקי

כא/13 לפועל
עובדים פקידות,

יב/32 עבודה דורשי
יב/35 לעבודה והפניות הזמנות
כב/51 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/31 מובטלים
כז/24 המוחזקים בשטחים

יד משלחי : גם ראה
פירות ראה: פקנים
נוי וצמחי פרחים

יג/12 ייצור
יג/1 יצוא
יז/4 קמעוני במסחר

הדר פרי
כז/28,27 המוחזקים בשטחים אספקה
יג/21 הענף חשבון
יא/14 ;4/11 יבוא
15 ,139 יג/1, יא/14! ייצור
כז/2826 המוחזקים בשטחים ליצור
,15 ,13 ,12 יג/1, יא/14; ;7 ,6 ,4 ח/3, יצוא
21,16
יא/14 המזונות במאזן
יב/11 מועסקים
י/1714 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
יג/13 מקומית לצריכה
יג/5 מעובד שטח
יב/28,11 ,י .י שכירים
יב/28 ; שכר
22,16,15 ,13 יג/12, יא/14;' לתעשייה
כז/26 המוחזקים בשטחים והכנסה תשומה תפוקה,
ו/1613 תשומהתפוקה
26,25,23 ,21/1 כולל פריון

רגל פשיטת
כא/3 משפט בבתי בירורים

לוח
ג/61 פטירות
כד/10 חולים בבתי
כז/43 המוחזקים בשטחים חולים בבתי
ג/43 גיל
39 ,32 ג/31, ומין גיל
40 ג/32, לידר, יבשת
47 ,43,42 ג/4038, סיבה
ג/61 תינוקות פטירות
כד/10 חולים בבתי
ג/33 ומין גיל
ג/41 וסיבה גיל

פטנטים
כג/10 פטנטים לרישום שהוגשו בקשות

עובדים פיטורי
יב/37 והשבתות לשביתות סיבה

כספים ראה פיננסים
עסקיים ושירותים פיננסיים

כג/9 עלתיכוניות ותעודות אקדמיים תארים בעלי
כב/48 אקדמיים תארים בעלי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלוואות השקעות
21 ,20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
כג/9 ובפיתוח במחקר עוסקים
יז/12 ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/37 והשבתות שביתות
29 .28 ,21 ,13 ,up1 שכירים
29 יב/28, ו/10; שכר
יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
ז/1 מגרמניה אישיים
כ/11 .. הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות הבנקים
ט/1 קצוב לזמן
י11/0 ביטוח חברות
ז/4 התשלומים במאזן
4 ,2 יט/1, בנקאיים מוסדות
יט/1 ט/1! ז/4! חוץ במטבע
3/0 לציבור אשראי הממשלה,
ט/1 עו"ש

פירות
ו/5 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יא/14 ח/4; יבוא
149 יג/1, יא/14; ייצור
כז/2826 המוחזקים בשטחים ייצור
13 ,12 יג/1, יא/14; ח/4; יצוא
כז/28,27 המוחזקים מהשטחים יצוא
יא/1814 המזונות במאזן
15 י/14, מדד תפוקה, מחירי
יג/13,12 לצריכה
כז/15 המוחזקים בשטחים לצריכה
יג/5 מעובד שטח
16 ,13 יג/12, יא/14! לתעשייה

מטעים גם: ראה

.מ



לוח

לגרעינים קומביינים
יג/29 ;. בחקלאות
יט/1715 גמל קופות

חולים קופות
כד/5'7 חולים בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כד/1614 חולים בקופות מבוטחים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
13 כד/12, ובילד באם לטיפול תחנות

קורסים
כב/51 מקצועית ולהשתלמות להכשרה

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:

קטניות
שדה גידולי ראה:

קיבוצים
18 ,14 ב/119, אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
כה/14 לידה דמי המקבלות חברות
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
כד/15 חולים בקופות מבוטחים
יג/8 בחקלאות מועסקים
יב/14 הכלכלה בענפי מועסקים
כב/15 מורים
יג/5 שטח מטעים,
י/10 בקיבוצים למשתכנים משכנתאות 

ג/8 ך; ומתגרשים נישאים
ה/16 באולפנים בכוח ועולים עולים
יג/42 מעובד שטח
כב/24 בכיתה אסיהאפריקה ממוצא תלמידים

קישואים
ירקות ראה:

יא/1513 ליום לגולגולת קלוריות
כז/15 המוחזקים בשטחים

ה/1813 עלייה קליטת
ה/18 בארץ' להישאר ביטחון
ה/16 ..:"..: דיור
ה/14 מועסקים
ה/10 הראשונה ההפנייד. ונפת מחוז
י/20 משכנתאות
כה/21 הסעד לשכות בטיפול מש0חות ,

מוצרים שברשותם בכוח ועולים עולים
ה/18 בניקיימא
ה/18 החברה מחיי רצון שביעות
ה/1813 : בישראל שהות
ד,/14 רצון ושביעות העבודה לכוחי שייכים
ה/13 הארץ את שעזבו

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

יד/17 ; ייצור
ו/5 לצריכה הוצאה
י/7 ■....... קמעוניים מחירים

לוח

צ
צאן

יג/1310 ייצור
יא/14 המזונות במאזן
יג/28 במשקים
יג/18 מטבחיים בבתי שחיטה

:.בשר גם ראה

צבעים
ח/4 ויצוא יבוא
יד/17 ייצור
כב/34 סטר בבתי אורקולי ציוד

מוצרים ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/17 ייצור
ח/4 יצוא
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/17 ייצור
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/16 מים צריכת
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה : גם ראה

ושמן תעשייה צמחי
יג/1310 ייצור

ואבובים צמיגים
יד/17 ייצור
י/19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יח/17/16 הוצאה משאיות,

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
יג/13,12 ייצור

וצנונית צנון
ירקות ראה:

צריכה
ו/8,5 לאומית הוצאה
יא/2,1 בית משקי ■הוצאת
כז/14,13 .. המוחזקים בשטחים בית משקי הוצאת
כז/15 המוחזקים בשטחים מזון צריכת

פרטית צריכה
ו/51 הוצאה
כז/86 המוחזקים בשטחים הוצאה
13 ,12/1 .■.......,.... יתשומהתפוקה ''2

ציבורית צריכה
5 ו/31, הוצאה
כז/7,6 המוחזקים בשטחים הוצאה
13 ו/12> תשומהתפוקה

קואופרטיבים
שיתופיות אגודות ראה:

מא



לוח
41/* ב/2; טבעי ריבוי
כז/1 המוחזקים בשטחים

רימונים
פירות ראה:

4 יח/1, רכבת
ב/11,10 הממשלה והוצאות הכנסות
יח/42 ושכר עבודה הוצאות שכירים,
כ/13 העובדים מצבת
יח/4,3 פדיון

יא/331 חיים רמת

א/6 רעמים

בריאות ראה; רפואה

לימודים רפואה,
45 ,41 כב/34, אקדמיים במוסדות
כב/43 הרשמה מועמדים,
53 כג/1, מו"פ

שיניים רפואת
כד/2 לאומית הוצאה מרפאות,
י/3 לצרכן מחירים מדד ריפוי,

החלב רפת
יג/24 הענף חשבון
יג/18,139 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
י/14 מדד תפוקה, מחירי
יג/24 מספוא

ומוצריו חלב : גם ראה

כ/16~18 מקומיות רשויות
5/0 בבנקים אשראי
כד/7,5 : חולים בתי
כד/3,2 לבריאות לאומית הוצאה
9 כב/8, לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
18 'wp ו/8) הוצאות
כ/11 הממשלה הוצאות
יח/21 דרכים החזקת
17 ,16/3 ו/8 הכנסות
כ/11,7 הממשלה הלוואות
יב/11 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
10 יז/9' אלקטרוניים מחשבים
39 כז/38, המוחזקים בשטחים
כ/2 הבחירות תוצאות

רשיונות
כ/10 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
39 כז/8ג, .... המוחזקים בשטחים העדים הכנסות
יח/36 הוצאה שנת לנהגים,

קול רשמי
בב/34 חינוך מוסדות ברשות

בניקיימא צריכה מוצדי גם: ראה

לוח
סחורות קניית

יז/1 במסחר

קפה
י/7 קמעוניים מחירים טחון,
ח/4 ויצוא יבוא

קצבאות
16 ,15 כר./3, ילדים בגין
כה/5,3 זקנה
כה/7 נכות .

גמלאות גם: ראה
הבינלאומית המטבע קרן

יט/1 כקרן ישראל בנק השתתפות
ז/3 התשלומים במאזן

קש
יג/1310 ייצור

קשישים
ית/32 דרכים בתאונות נפגעים
נז/37 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים

. זקנה : ראה.גם

. ר

רדיו
כו/5 , האזנה
כז/44 המוחזקים האזנה.בשטחים
כב/34 חיגוך מוסדות ברשות

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

רהיטים
ו/5 לצריכה הוצאה
ח/4 ויצוא יבוא
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים

ורהיטים ומוצריו עץ גם: ראה
261 כה שירותים רווחה,
יב/11 מועסקים
יב/28,11 שכירים
יב/28 שכר

רווקים/ות
14 ,10 ג/9, ב/20! גיל
ג/24 ליוה יבשת
ג/19 רווקות לאימהות לידות
כז/15 חולים בקופות מבוטחים
ב/32 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי
ג/15 מתגרשים של קודם משפחתי מצב
ג/14,129 ::..:...:.... ני!שאיס
8 ה/4, בכוח ועולים עולים
ה/13 הארץ את שעזבו עולים
ג/14 עלייה תקופת

רופאים
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כב/ג3 ספר בתי בתלמידי טיפול
כ/14 בזדינה עובדי
כד/12 ו3ילד באם לטיפול בתחנות

.מב



לוח
שיכון

12,up הממשלה הוצאות
ציבוריים שיעורים

כב/50 למבוגרים לעברית

הסוהר בתי שירות
כ/13 העובדים מצבת
יב/3530 התעסוקה שירות

שירותים
יב/32 עבודה דורשי
יא/2 לתצרוכת בית משק הוצאת
יב/35 לעבודה והפניות הזמנות
יב/31 מובטלים
יב/10 מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 .... מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
י/19 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי ועבודה שכר מחירי
12 כד./10, עבודה נפגעי
15 ד>/9, עובדים בכוח, ועולים עולים
ו/1613 תשומהתפוקה
כ/18,17 ייעוד המקומיות, הרשויות תקציב

ואחרים אישיים שירותים
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
21 ,20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
יב/20 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
יז/12 ומםופים מחשבים
יב/37 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
29 ,28 ,21,13 יב/11, שכירים
29 ,2S/O' ו/10! שכר
יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/28 ושכר שכירים

וטרינריים שירותים
יג/24 החלב ברפת קנויה תשומה

עסקיים שירותים
עסקיים ושירותים פיננסיים דאה:

וקהילתיים ציבוריים שירותים
ט/5 בבנקים אשראי
כג/9 כב/48! אקדמיים תארים בעלי
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
כז/23,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
12 ,10 יז/9, אלקטרוניים מחשבים
יז/12 מסופים
17//!' תפעול משאיות,
כג/9 במו"פ עוסקים
י^37 .... שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
29 ,28 ,21 יב/11, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים ושכר שכירים
29 יב/28, 110/1 שכר
יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עובדה שעות
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים

לוח

ש
שאירים

כר,/4,3 גמלאות
כה/5 ועודף הוצאות הכנסות,

שאתות
51 ג/50, אשפוזים
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות

שבועונים
כו/8 ותדירות סוג שפה,

בדוים ראה: בדוים שבטי
37 יב/36, שביתות

אבק שואבי
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

37 י^36, ומושבתים שובתים
שווקים

39 כז/38, המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
כ/11 לפיתוח הענקות

שוטרים
כ/13 מדינה עובדי
יא/17,14,13 ליום לגולגולת שומן
כז/15 י. המוחזקים בשטחים

שומנים
ושומנים שמנים ראה:

שומשמין
שדד. גידולי ראה:

שופטים
כא/15 משפט בבתי

תעשייה וממתקים, שוקולד
יד/7 מדד ושכירים, פדיון ייצור,

שזיפים
פירות ראה:

שחפת
ג/46 וגיל המחלה אבחנת
51 ג/50, אשפוזים
ג/4038 מהמחלה כתוצאה מוות

שחת
שדד. גידולי ראה:

כז/441 המוחזקים השטחים
15 ,107 ב/4, יהודים
ז/2 ושירותים סחורות יצוא
כד/15 חולים בקופות מבוטחים

שטרות
יט/1 ישראל בנק התחייבות
יט/5 למשכנתאות בנקים נכסי

שועל שיבולת
שדה גידולי ראה:

שיווק
יג/26,25,16,15,13,12 חקלאית תוצרת
יז/6 בניקיימא מוצרים

מג



לוח
(המשך) ומשכורת שבר

17 ,16 ,2/rr במשאיות
9 ,3 יח/2, בנמלים
28 יב/27, ר/10; כלכלי ענף
יח/42 ברכבת
כז/24,23 המוחזקים בשטחים
18 ית/3, דואר בשירותי
יב/2927 לשכירים
ו/11 עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
12 ,3 ייח/2', בתעופה
13 ,6 ,3 יד/1, בתעשייה
31 כז/30, המוחזקים בשטחים בתעשייה
16 ו/1412, תשומרתפוקה
א/6 שלג
ג/19 לידות שלישיות,

זית שמן
יג/17 ייצור
כז/29 ושומרון ביהודה ייצור

מאכל שמן
ו/5 לצריבה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יד/17 יא/14; ייצור
יא/14 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

ושומנים שמנים
יא/14 4/n ויצוא יבוא
18 ,17 ,15 יא/14, המזונות במאזן
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

השכלה : ראה לימוד שנות
כו/8 שנתונים

ירקות דאה: שעועית
עבודה שעות

יב/10 ו/11 למועסק
יב/15 כלכלה פענפי למועסק
17 יח/16, במשאיות

חליפין שערי
ט/13 הישראלית הלירה של
י/13 מדד תעשייתי, יצוא מחירי
ט/14 שחור ובשוק חופשי בשוק
כא/11 שפוטים
כא/12 אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים צעירים
כב/65 דיבור שפות

פירות ראה: שקדים
א/6 שרב
יט/14,13 שריפות

שתילים
17 י/16, מדד תשומה, מחירי

לוח
שכירים

יח/38 לעבודה נסיעה אמצעי
סז/14 בבינוי
כז/29 ושומרון ביהודה בד בבתי
יז/7 מלון בבתי
כן/35 ושומרון ביהודה מלון בבתי
יב/21 גיל
ית/2 טו/14! עבודה הוצאות
יא/2 לתצרוכת בית משק הוצאת
10 6 יא/2, בית למשק הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
יא/2 חיסכון
29 ,28 ,21 יב/13, בחקלאות
טז/14 בבנייה למעשה עבודה ימי
יד/12 בתעשייה למעשה עבודה ימי
3 כה/1, לאומי בביטוח מבוטחים
יב/10 מועסקים
21 ,16 יב/13, מין
2 יז/1, סיטוני במסחר
כז/34 המוחזקים בשטחים סיטוני במסחר
יז/4 ....; קמעוני במסחר
17/rr ".'"." במשאיות
יב/21,16 יד משלח
יא/30 בניקיימא צריבה מוצרי שברשותם בית משקי
טז/14 !29 יב/28, משרות
12 כה/10, עבודה נפגעי
29 ,28,21,13 יב/11, כלכלי ענף
יא/5 הכנסה עשירוני
יב/16 אוכלוסייה קבוצת
כז/24,23 המוחזקים בשטחים
כז/25 יג/8; בישראל המוחזקים מהשטחים
!6 ,4 ,3 יד/1, יב/2927; ו/10ו שכר
5 יח/2, ;6 ,3 יז/1, טז/14;
15 יב/10, ו/11! עבודה שעות
18 ,7 ,5 ,3 יח/2, בתחבורה
12 ,7,4 ,3 יד/1, בתעשייה
31 כז/30, המוחזקים בשטחים בתעשייה
כ/12 הכנסה מס תקבולי

לימוד שכר
כב/31 הנחה
כב/42 אקדמיים במוסדות תלמידים

ומשכורת שכר
5 ,3 יח/2, באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/14 בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/7 מלון בבתי
כז/35 ושומרון ביהודה מלון בבתי
3 יח/2, ימית בהובלה
כ/18 המקומיות הרשויות הוצאות
יג/19 בחקלאות
כז/23 המוחזקים בשטחים למועסקים
כז/25 .... בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים
י/19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
י/1714 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
10 יז/9, במחשבים
יז/2 סיטוני במסחר
יז/3 קמעוני במסחר

מד



לווז
,,■■ .; (המשך) ותקשורת אחסנה תחבורה,
21 ,20 ,14 ,11 יב/10, מועסקים
כז/23,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
12 ,10 ין/9, אלקטרוניים מחשבים
יז/12 ■.. מסופים
12 כה/10, עבודה נפגעי
יב/37 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
29 ,28 ,21,13 יב/11, שכירים
כז/23 ; המוחזקים בשטחים ושכר שכירים
יח/3 !29 יב/28, ו/10 שכר
יב/15 .... ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

המשרד תתבורה,
הממשלה משרדי ראה:

יח/381 ותקשורת תחבורה
יב/32 ;..:...: ; עבודה דורשי
יא/41 בית משק הוצאת
טז/11 ... במבנים מקומית גולמית השקעה
יב/31 "י. מובטלים
יח/2 שכירים
ו/12 תשומהתפוקה

ג/4844 תחלואה
ג/20 האוכלוסייה תחלופת
כד/13,12 ובילד באם לטיפול תחנות

תיירים
8 יז/7, ... לתיירות מלון בתי
12 ,11 ד(4"2, ;..; יוצאים
107 ,2 ד/1, נכנסים

משתקעים תיירים
ה/1 ....:..... עלייה תקופת

תינוקות
כד/10 ;41 ,33 ג/61, פטירות

תיעול
טז/15 צינורות הנחת

תירס
ח,4 \ ;... ויצוא יבוא

שדה גידולי גם: ראה

4117 כב/12, תלמידים
34 ,29 כב/12, ולגננות למורים מדרש בבתי
41 ,40 ,37 ,3028 כב/22, ■ גיל
סב/31 . לימוד בשכר הנחה
כמ36 " עלתיכון בחינוך
כב/25 טיפוח טעוני
31 ,2219 כב/17, בכיתות
4238 כב/12, אקדמיים במוסדות
כב/43 אקדמיים במוסדות ללמוד מועמדים
37 ,32 "ii",2421/כב מוצא
,41 ,40 ,37 ,30 ,28 כב/17, מי!
כ^21 הכיתה לדרגת התקין לגיל מעל
כב/32 בגרות בבחינות עמדו
42 כז/41, ." המוחזקים בשטחים
כב/33 י שניתנו שירותים
כ^38 מיוחדות לימוד בתכניות

לוח

ג/19 לידות תאומים,

33_31 יח/1, דרכים תאונות
כא/3 משפט בבתי בירורים
ג/4038 מוות סיבות
כז/37 המוחזקים בשטחים

ראה:פירות תאנים
אקדמיים תארים

48 ,47 ,45 ,44 ,42 ,41 ,39 ,38 .... תארים בעלי
תברואה

כ/18,17 המקומיות הרשויות תקציב
39 כז/38, .... המוחזקים בשטחים הערים הוצאות

ג/3735 חיים ההחלה
יוקר תוספת

10p מלוה
336335 עמ' גם: ראה

ט/16 חיסכון תכניות
טו/4 ;11 ו/9,31, גולמי לאומי תוצר
9 ,7 כז/6, המוחזקים בשטחים

טו/3 ו/3; גולמי מקומי תוצר
כז/6 המוחזקים בשטחים
ו/11,9 נקי מקומי תוצר
יג/19 בחקלאות

חוץ ■תושבי
ט/5 בבנקים אשראי

תושבים
ד/31 הארץ מן יוצאים
ד/61 לארץ נכנסים
5 ד/4, בחו"ל שהות

שדה תות
ירקות דאה:

יח/3321,1715,121 תחבורה
2 טו/1, בתתבורה אנרגיה
11" ; הממשלה הוצאות
יוז/2 .."'.'.'.'.'.' ■. עבודה הוצאות
ח/10 "" השקעה נכסי יבוא
8 י/3, מדד לצרכן, מחירים
כז/12 .... מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
יח/17 בענף תפעול משאיות,
יח/3 .... מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
ו/1613 תשומהתפוקה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/32 עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
".""7""".י.י.י."יב/35 לעבודה והפניות הזמנות
ן/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/28 ",""."'."'...... עירוני לשכיר משכר הכנסה
ן/6 "י מקומית גולמית השקעה
7p ...... הממשלה והלוואות השקעות

מה



לוח
>המשך< תעשייה

כג/86 במו''פ עוסקים
יר/14 מפקדי מוסף ערך
7 ,3 יי/1' פדיון
יד/13 חומריס צריכת
יד/15 חשמל צריכת
יד/16 מים צריבת
לב/37 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
31 כז/30, המוחזקים בשטחים
12 ,11 ,9 ,5 יד/1, 129 ,28 ,21 ,13 שכיריםיב/11,
כז/23 המוחזקים בשטחים שכירים
כו/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
12 יד/64,1, j29 יב/28,26, ו/10ו שכר
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/23 המוחזקים בשטחים שכר
יב/15 ולשכיר למועסק בשבוע עגודה שעות
יד/13 גולמית תפוקה
ט/8 בבורסה הרשומות למניות תשואה

משרד ותיירות, ,מ.סחר תעשייה'
ממשלה משרדי דאה:

מוצרים תעשייה,
ו/5 לצריבה הוצאה
מ/4 ויצוא יבוא
כז/11 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
יי/17 ייגור
י/4 מדד לצדכן, מחירים

ראשיים ענפים תעשייה,
ו/ל מקומית גולמית השקעה
יי/6 ייגור
יד/8 בתשלום היעדרות ימי
12 ,8 ,6 יד/5, למעשה עבודה ימי
ח/7 יצוא
כג/7 12 יד/5, יב/11! מועסקים
כג/86 מר"פ
....י/11 מדד התעשייה, תפוקת סיטונייםשל מחירים
י/12 מדד יגוא, מחירי
כג/7 <12 יד/5, מפעלים
יד/14 מפקדי מוסף ערך
יד/13 חומרים צריכת
יד/15 חשמל צריכת
31 בז/30. המוחזקים בשטחים
12 ,7 יד/5, ;29 ,28 יב/11, שכירים
12 ,6 יד/5, 127 יב/26, שכר
יד/3 פדיון
י/13,12 יצוא לדולר תמורה
יי/13 גולמית תפוקה
ו/1613 תשומהתפוקה

יד/7
משנה ענפי תעשייה,

מדדים ושכירים, פדיון ייצור,

ציוד תעשייה,
ח/8 יבוא
יז/2 סימוני במסחר

לוח
תמותה

פטירות ראה;

תמיבות
אינם משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

12 יא/11, עובדים
1412 ו/8, ליבוא
ו/9,8,3 וליצוא המקומי לייצור
כה/2422 הסעד לשכות בטיפול למשפחות
16 ו/1412, מקומית תפוקה על

תמרים
סירות דאה:

חליפין תנאי
2/n חוץ סחר

ג/511 טבעית תנועה
כו/5,4 המוחזקים בשטחים

יח/2927 לאעירוניים בכבישים תנועה

ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי
בניקייבגא צריכה מוצרי ראה;

יח/1411 תעופה
ד/2 ויוצאים נמסים נוסעים
יח/11 בינלאומיים בקוים
8/1 לארץ נכנסים תיירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה

יד/171 תעשיס;
2 טו/1, בתעשייה אנרגלה
16,15 ,13 יג/12, חקלאית תוצרת אספקת
ט/5 בבנקים אשראי
5 טז/1, תעשייה מבני בניית
9 כג/8, כב/48; אקדמיים תארים בעלי
יב/32 עבודה דורשי
כ/11 הממשלה הוצאות
יב/35 לעבודה והפניות הזמנות
ו/9 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/26 עירוני לשכיר משכר הכנסה
כ/7 הממשלה והלחיאות השקעות
10/n לייצור ותשומות השקעה נכסי יבוא
17 יד/4, יא/14; ייציר
יד/8 בתשלום היעדרות ימי
12 ,8 ,64 יד/1, למעשה עבודה ימי
ר ,6 ,3/n יצוא
יד/74 מדדים
כז/30 ושומרון ביהודה מדדים
יב/31 מובטלים
129 ,5 ,2 יד/1, ;2016,14 ,11 יכ/10, מועסקים
כז/421ג המוחזקים כשטחים מועסקים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
י/11,1 מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
כג/86 ופיתוח מחקר
יז/10,9 אלקטרוניים מחשבים
12$ ,5 יד/2, מפעלים
יוז/17 תפעול משאיות,

מי



טבע"מ ואזורים נפות מחוזות, למפה: מקרא
Legend to map: districts, subdistricts and natural regions

naturalנפהמחוז region טבעי SUBDISTRICTDISTRICTאזור

ירושליםירושלים 111 Judean Mountains יהודה הרי 1

2 Judean Foothills יהודה שפלת 2
11 1JerusalemJerusalem

הצפון

. . צפת 21 .
3 Hula Basin חולה עמק *
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Northern
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32 Hadera
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השרו 4124 Sharon שרון 2441 Sharon

Central
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32 Lakhish Region לכיש אזור 32
3s 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 88
37 Be'er Sheva Region שבע באר אזור 37
38 Northern Arava צפונית ערבה 38
39 Southern Arava דרומית ערבה 3a
40 Negev Mountains הנגב הר 46

62 Be'er Sheva
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לווז
ד*שרד תקשורת,

הממשלה משרדי ראה:

כו/81 ובידור תרבות
יא/2 לתצרוכת בית משק הוצאת
י/3 מדר לצרכן, מחירים
בו/7 ספרים
כ8/1 ותקופונים עיתוניס
יב/28 ושכר שכירים

רפואיים ומכשירים תרופות
כד/2 בית משקי של הוצאה
1>yn יבוא

2624 /2119 יג/1, בחקלאות
כז/26 המוחזקיס בשטחים בחקלאות
108 ח/3, לייצור תשומות יבוא
18 ,12 ,9 ר, יח/3, בתחבורה עבודה

מחירים מידי גם: ראה

ו/1612 תפוקה  תשומה

לוח
אדמה תפוחי

יג/149 יא/14: ייצור
13 ,12 יג/1, יא/14; יצוא
יא/14 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים .
יג/4 מעובד שטוז
16 ,13 י12/1, יא/14! לתעשייה

זהב תפוחי
י/7 קמעונייט מחירים

הדר פרי גם: ראה
פירות ראה: תפוחים

תפידה
כב/51 מקצועית והשתלמות הכשרה
כו/8 תקופוגים
n 9p הממשלה תקציב
20^18 יח/1, תקשורת
5ו/5 בטלויזיה וצפייה לרדיו האונה
יח/2 עבודה הוצאות
11 כ/10, הממשלה והוצאות הכנסות
יב/28 שכר
טלפון! ותקשורת! אחסנה, תחבורה, גם: ראה

מברקימ דואר>

מז
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לוחות
TABLES

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



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

שהיה (א"י) ישראל ארץ של השטח כל ישראל, מדי1ת הקמת יום תש"ח, באייר ד' עד .1

המנדט. ממשלת של בשלטונה
מאז :1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בידי שהיד. 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 ב.
טכניים פרסומים (סידרת "1970 הכלכלה ענפי של האחיד ה"סיווג לפי מסווגים הכלכלה ענפי

אחרת. צוין לא אם לסטטיסטיקה), המרכזית הלשכה ,40 מס'
היד: משלחי סיווג ג.

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

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 = §

גבוהה. יחסית דגימה טעות בעלי או הערכה על המבוססים נתונים = ()
המחושבים וכר, יחסים שיעורים, לרבות הלוח, מבגד, בגלל משמעות להם שאין נתונים = x

תצפיות של קטן מספר סמר 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  תקציג שגת
העברי. הלוח שנת את בערך 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' לסד מתאים הפירוטים סיכום אין לוחות' אלה באי



סיכום. לוח
SUMMARY TABLE

השינויים על הנתונים, חישוב שיטות (על נוספים והסברים בלוח המפורטות ד.סדרות של הגדרות
בשנתון. לפרקים במבואות מופיעים וכד') כלכלה ענפי לפי בסיווג

Deifnitions of the series appearing in the table and additional explanations (about
method of compiling the data, changes in classiifcations by economic branch,
etc.) are given in the respective chapters of the Abstract.

עיקריות סדרות א.
A. Main Series

■

יחידה
Unit

1949195819681977

POPULATIONאוכלוסייה

הכל סך  1031,173.92,031.72,841.13,653.2Populationאוכלוסייה  total
86.489.185.784.2Jewsיהודים

13.610.914.315.8NonJewsלאיהודים

כאחוז בישראל 21.2Jews'14.917.7היהודים in Israel as Ya ofworld
בעולם Jewryמהיהודים

הבל סך  1031,013.91,810.22,434.83,077.3Jewsיהודים  total
ישראל 27.735.144.053.3Israelילידי born

אסיהאפריקה 18.528.627.220.9Bornילידי in AsiaAfrica
אירופהאמריקה 53.836.328.825.8Bornילידי inEuropeAmerica
הכל סך  יהודים S7S9NonJews.103160.0221.5406.3לא  total

Y,69.7מוסלמים .69.074.077.5Moslems
21.221.317.814.6Christiansנוצרים

ואחרים 9.19.78.27.9Druzes'דרוזים and other
האוכלוסייה 100.4139.8179.2Populationלקמרצפיפות density

per km

 מחוזות לפי Y,100.0100.0100.0100.0Populationאוכלוסייה by district 
הכל totalסך

ירושלים tr8.810.711.3Jerusalemמחוז District
הצפון 15.615.315.3Northernמחוז District
חיפה 17.215.814.8HaifaDistrictמחזו

המרכז 19.517.919.6Centralמחוז District
אביב תל 31.629.526.7Telמחוז Aviv District
הדרום 7.210.811.9Southernמחוז District

ביישובים 1031,542.92,334.83,150.7Populationאוכלוסייה in urban
הכל סך  localitiesעירוניים  total

Yo96.392.588.3Jewsיהודים
3.77.511.7NonJewsלאיהודים

■103103.9156.5275.0ירושלים 376.0Jerusalem
eY99.098.573.972.4Jewsיהודים

a<1.01.526.127.6NonJews_לאיהודים
אביב תל ערים 1031,219.9Telאגד Aviv conurbation
אביביפו תל :311.0374.7384.7343.3Thereof'מזה: Tel AvivYafo

חיפה ערים 367.4Haifaאגד conurbation
חיפה :121.0170.9212.2227.8Thereof.מזה: Haifa

■ 1976



(המשך) עיקריות סדרות א,
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit

1949195819681977

(המשך) POPULATIONאוכלוסיה (cont.)

בישוביס 103488.8506.3491.6Populationאוכלוסייה in rural
הכל סך  localitiesכפריים  total

66.454.457.6Jewsיהודים
33.645.642.4NonJews"לאיהודים

ומושבים 10348.2125.6127.6141.8Moshavimמושביט and collective
moshavimשיתופיים

63.578.684.2101.6Qibbuzimקיבוצים
גיל קבוצות לפי Populationאוכלוסייה by selected

הכלנבחרות מ0ך Xage groups
140 בגיל ,/"יהודים: of total29.435.430.630.3Jews aged 014
65+"3.74.86.89.265 +

140 בגיל 49.749.0NonJews"לאיהודים: aged 014
65+4.23.365+

טבעית VITALתנועה STATISTICS

Jewsיהודים
חי .noלידות 26,98542,87254,97171,809Liveמסי births

ל1,000 Rateלידות 30.026.522.823.6Bitrhsשיעור per 1,000
populationתושבים

סחפטירות 6,16010,01815,65621,994Deathsמס'
ל000'1 Rateפטירות 6.85.96.97.2Mortalityשיעור per 1,000

populationתושבים
תינוקות 51.730.720.313.8Infant"פטירות mortality

הי לידות perל1,000 1,000 births  לאישה כולל לידותפריון 3.43.43.43.0Totalממוצע fertility per woman
הבל Averageסך

births
לידה: Placeמקום of birth
2.72.72.9Israelישראל

4.95.03.4AsiaAfrica"אסיהאפריקה
2.52.42.8EuropeAmericaאירופהאמריקה

בלידה חיים Lifeתוחלת expectation at birth
Yearsזכרים 64.969.969.771.9Malesשניט
"נקבות

67.672.473.475.4Females

NonJewsלאיהודים
חי .noלידות 3.4439,77714,93323,506Liveמ0' births

ל1,000 Rateלידות 48.045.141.5Birthשיעור per 1,000 population
תושבים
.noפטירות 1,0771,5972,0262,957Deathsמסי

ל1,000 Rateפטירות 7.96.15.2Mortalityשיעור per 1,000
populationתושבים

תינוקות 61.352.742.430.4Infant*.פטירות mortality per
חי לידות 1,000liveל1,000 bitrhs  לאשה כולל לידותפריון ssisn7.37.76.5Total fertility per woman

הבל Averageסך
births

8.38.97.3Moslemמוסלמיות
4.54.13.1Christianנוצריות
7.77.67.1Druzeדרוזיות



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit1949195819681977

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים .noטולים 101,81927,08220,54421,429Immigrantsמס' and potential

immigrants
לתו"ל שיצאו 4,14952,050128,142332,997Residentsחושבים going abroad
מחו"ל שחזרו 5,54337,991121,237319,267Residents"תושבים returning

נכנסים 1034.568.1432.0986.5Touristsתיירים arriving

1955195319681977

תעסוקה אדם, .MANPOWERכוח EMPLOY
MENTושכר AND WAGES

האזרחי העבודה 103631.2698.3969.91,206.6Civilianכוח labour force
האזרחי העבודה כוח 53.653.250.348.6Percentאחוז civilian labour force
14 בגיל ofמהאוכלוסייה population aged14+

ומעלה
מכוח מועסקים הבלתי 7.25.76.13.9Percent"אחוז unemployed of

האזרחי civilianהעבודה labour force

הכל 103585.7658.3910.91,159.2Employedמועסקיםסך person s
total

A,17.617.610.46.3Agriculture'חקלאות
21.922.124.024.1Industryתעשייה

ומים 2.02.01.31.2Electricityחשמל and water
9.39.88.07.4Constructionבינוי
a13.512.313.212.2Commerceמסחר

6.26.47.57.0Transportתחבורה
4.97.2Financeפיננסים

ציבוריים 21.221.922.628.0Publicשירותים services
אישיים 8.37.98.16.6Privateשירותים services
מסך היהודים 92.693.096.090.1Percentאחוז Jewsof total

employedהמועסקים persons
מסך השכירים 63.065.771.376.3Percent'אחוז employees of total

employedהמועסקים persons
המעוסקים מסך הנשים .24.425.128אחוז 133.6Percent women of total

employed persons
ממוצע חודשי .ILשבר 12755934,221Averageליי monthly wage per

שכיר employeeלמשרת post
1965196819731977

חיים LIVINGרמת CONDITIONS

כוללת שנתית כספית .ILהכנסה 103 7.89.617.569.2Totalל"י annual money income
שכירים של בית perurbanלמשק employee's house

(במחירים holdעירוניים (at current prices)
שוטפים)

1950195819681977

פרטית לצריכה .ILהוצאה 2691,2313,24824,405Privateל''י consumptionexpendi
שוטפים) (במחירים tureלנפש per capita (at current

prices)
:Thereofמזה:

וטבק משקאות 37.838.230.528.5Food.beverages/"מזון, and tobacco
וחפצים הלבשה ,11.411.49.17.3Clothingהנעלה, footwear and

personalאישיים effects
נניקיימא 7.87.19.49.4Durableמוצרים goods

אחרים 4.54.95.05.3Otherמוצרים products
דיור (כולל 36.837.544.549.2Servicesשירותים (incl. housing and

nonproiftומלכיר) institutions)

1 1961



(המשך) עיקריות סדוווג א.
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit1950/511958/591968/691976/77

(המשך) חיים LIVINGרמת COND. (cont.)

לגול מזון Dailyצריכת food consump
ליום tגולת ion per capita

.Unקלוריות 2,6772,8112,9353,043Caloriesיחי

.grחלבון 88.285.989.997.4Proteinsגרי

שומן
מוצרים:

חיטה ומוצרי חיטה
"

74.4

277.8

85.7

286.6

101.2

286.3

112.5

281.6

Fat
Products :

Wheat and its products
נקי אורז

ומוצריו סוכר
..16.217.517.516.4Rice
"93.293.497.386.0Sugar and its products

ירקות
הדר פרי

307.4317.0326.6282.8Vegetables
"133.8127.7110.3101.3Citrus fruit

128.3144.6172.4189.0Meat.■בשר

60.057.860.859.2Eggs>.ביצים

ומוצריו 266.8249.6301.3288.1Milkחלב and dairy products

195819681977

שברשותם בית הבלמשקי מסך yoHouseholdspas ess
קיימא בני מוצרים

חשמלי מקרר
כביסה מכונת

% of total
34.085.696.8

ing durable goods
Electric refrigerator

"9.135.270.5Washing machine

טלפון
טלויזיה מקלט

.<53.6Telephone

..10.587.8TV set

פרטית 13.127.4Privateמכונית car

1948/491958/591968/691977/78

EDUCATIONחינוך

הוראה 1036.524.944.774.9Teachingמשרות posts

138.5538.0768.8971.8Pupils"תלמידים

עברי Hebrewחינוך education
הוראה 1036.323.541.766.9Teachingמשרות posts

ילדים 1.02.43.45.2Kindergartens"גני

יסודי חינוך
הביניים חטיבת של ב*ס

4.216.424.833.3Primary education
_0.28.2Intermediate schools

עליסודי חינוך
ולגננות למורים מדרש בתי

0.93.912.117.5Secondary education
0.20.81.22.7Teacher training colleges

127.4494.5665.0808.4Pupilsתלמידים
ילדים 25.473.799.3185.4Kindergartens.■גני

יסודי חינוך
הביניים חטיבת של ב"ס

. ■91.1362.4408.3409.6Pirmary education

.._1.365.8Intermediate schools
יסודי על חינוך

למוריםולגננות מדרש בתי
10.255.1150.1136.0Secondary education
0.73.36.011.6Teacher training colleges

בגרות בבחינות 0.82.310.71עמדו 12.1Graduates of
matriculation exams

ערבי Arabחינוך education

הוראה 1030.21.43.08.0Teachingמשרות posts
ילדים 0.20.30.6Kindergartens"גגי

יסודי חינוך
הביניים חטיבת של ב"ס

.<0.21.22.35.2Primary education
0.20.9Intermediate schools

יסודי על חינוך
ולגננוח למורים מדרש בתי

"000.21.3Secondary education


000Teacher training colleges

י 1976/77



(המשך) עיקייית, סדרות א.
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit1948/491958/591968/691977/78

(המשך) EDUCATIONחינוד (com.)

10343.5תלמידים 11.1103.8163.4Pupils
ילדים 7.1"גני 1.113.217.5Kindergartens

יסודי 34.5"חינוך 10.081.6115.6Pirmary education
הביניים חטיבת של "ב"ס 1.611.5Intermediate schools

יסודי טל 1.9"חינוך 07.018.2Secondary education
למוריםולגננות מדרש 0"בתי 0.40.6Teacher training colleges

בגרות בבחינות 0עמדו 0.211.1Graduates of
matriculation exams

אקדמיים Academicמוסדות institutions
אקדמי 0"סגל (1.509)מס' (293)(4,949)2(8,148)Academic staff

:Thereofמזה:
ומרצים Professors(3.771)2(2.702)(118)"פרופסורים and lecturers

1039.5תלמידים 1.632.454.1Students
לימוד הכלתחום מסך XField of study

והרוח היהדות .Vמדעי of totalr32.730.4Judaism and humanities
החברה 49.7"מדעי Y23.427.3Social sciences

L5.83.1Law"משפטים
7.03.7"רפואה ■5.4 .Medicine

ומתמטיקה הטבע 'מדעי "17.216.213.6Sciences and mathematics
.חקלאות "3.21.62.3Agriculture
22.916.617.9Engineering"הנדסה

הכל סך  תארים .noמקבלי 1,204מסי 1934,76810,144Graduates' degrees  total
731"ראשון 1353,5356,876First
386"שני 486961,880Second

87"שלישי 10190398Third
תעודה 347990Diploma

1958 195019681977

וסעד רווחה HEALTHבריאות, AND WELFARE
חולים בבתי 13.5נ10מיטות 8.422.424.9Beds in hospitals

תושבים ל1,000 Rateמיטות 6.6שיעור / 6.68.06.8Beds per 1*000 population
אישפוז 1034,698.38,035.98,230.0Hospitalizationימי days

ל1,000 אישפמ Rateימי 235שיעור .279228Hospitalization days per
1,000תושבים population

תושבים ל1,000 2.382.33Physicians"רופאים per 1,000
population

חולים בבתי חי מהלידותלידות XLive births in hospitals
X ofbirths

98.3"יהודיות 94.899.9100.0Jews
יהודיות 87.596.8NonJews"לא

באם לטיפול Motherתחנות and child
healthובילד centres

הרות נשים 10333.4נתקבלו: 16.550.0Receptions: Pregnant women
46.5תינוקות 28.266.6Infants

1960/61 1955/561968/691977/78

לאומי NATIONALביטוח INSURANCE
103660מבוטחים 5359401,410Insured persons

וגמלאות קצבאות Recipientsמקבלי of beneifts and
pensions

ושאירים 62.2143.5296.8Old"זקנה and survivors
לידה 49.9מענקי 43.369.196.5Maternity grant
לידה 13.1דמי 8.719.235.5Maternity allowance

שבגינם הילדים 87.0מספר 801.11.372.9Children for whom allo
ילדים קצנח wancesמשלמים were paid
לנפגעי נכות 1.2קצבאות 1.15.39.9Beneifts to injured at work

תלויים) (בולל .incl)עבודה dependents)
1 1976 21975/76



(המשך) עיקריות סדחת א.

A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit

1955/561958/591968/691976/77

WELFAREסעד

לשגות שבטיפול 10369.791.4121.8172.0Familiesמשפחות in the care of social
הכל סך  welfareהסעד bureax  total
כלכלית עזרה 
אחרת חומרית >.44.3 {52.578.530.5 ן

88.2 i
 Economic assistance
 Other mateiral assistance

עזרה ללא טיפול 25.438.943.353.3 Care without material
assistanceחומרית

1950195819681977

הלאומי NATIONALהמשק ECONOMY
(1975 at)(במחירי 1975 prices)

ס"ה גולמי לאומי .ILתוצר 8,51419.67343,97277,223Grossל*י5>10 national product total
לנפש IL. 6,7219,83615,66821,380לי per capita

ס"ה פרטית לצריכה .ILהוצאה 6,36113,86330,04050,536Privateל"י'10 consumption expendi
ture  total

לנפש IL. v^5,0216,93110,70413,992 per capita
ציבורית לצריכה .ILהוצאה 2,3154,75414,10326,680Generalל"י106 government consum

ption expenditure
מקומית גולמית 4,6566,45611,79919,430Gross*.השקעה domestic cap. formation

ס"ה נקי מקומי .X100תוצר 0100.0100.0Net domestic product total
שוטפים) at)(במחירים current prices)
ודיג ייעור ,13.27.86.6Agricultureחקלאות, forestry, fishing

22.123.723.5Industryתעשייה
ומים חשמל ,10.09.09.8Constructionביגוי, electricity

and water
אוכל שירותי ,11.111.610.4Commerceמסחר, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת אחסנה ,7.79.38.0Transport"תחבורה, storage and

communication
ושירותים 3.09.39.4Financeי*פיננסים and business

servicesעסקיים
מגורים בתי על 5.56.27.4Ownershipבעלות of dwellings

ציבוריים J9.119.521.6Publicשירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים 8.33.63.3Personalשירותימ and other services

1950195819681977

חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סוזורות 106$300.3420.91,093.24,760.7Netיבוא imports of goods
נטו סחורות 35.1139.1602.12,964.2Netיצוא exports of goods

היצוא על היבוא 265.2281.8491.11,796.5Excessofimportsעודף over exports
מהיבוא כאחוז Vo11.733.055.162.3Exportsהיצוא as percent of imports

היבוא נפח 1968מדד = 10038100191Index of import volume
היצוא נפח 21100231Indexמדד ofexport volume

חקלאי 106$17.056.8112.9386.4Agriculturalיצוא exports
ליהלו (פרט 9.449.5297.01,598.0Industrialתעשייתי exports (excl.

(diamondמים)
יהלומים "8.834.3229.31,098.8Diamonds

תצרוכת נכסי 76.748.6111.3341.6Importsיבוא of consummer goods
לייצור 169.1298.4776.23,870.7Productionתשומות inputs
השקעה 56.276.1233.3632.9Investmentנכסי goods

8



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit

1950195819681977

התשלומים BALANCEOFמאזן PAYMENTS

סחורות בחשבון 2853456562,560Deifcit*10$הגירעון in goods and services
הכל סך  accountושירותים  total
ביטחוני יבוא ללא **2853014061,618 excl. direct defence

importsישיר
לאר לחוץ ישראל "חובות


584.32,391.913,634.9Obligations of Israel to

foreign countries

FINANCEכספים

של עו"ש .ILפיקדונות 106 4081,75510,499Currentל"י depositsof the public
בבנקים inהציבור banks

ש הרשמי החליפין לדולרשטר 0.3571,803,5010.39Oiffcialל"י exchange rateof the
הישראלית .L.perU.Sהלירה $Israel pound

ממוצעים חליפין Averageשטרי exchange rate at
השחור: blackבשוק market :

ארה"ב של .ILלדולר 0.702.383.691לי 10.82Per U.S. dollar
זהב .Lלק*ג 10' 2,724,6551.8Perלי 1 kg. gold

PRICESמחירים

לצרכן המחירים =1952מדד 100178.4292.51,659.4Consumer price index
תשומה מחירי =1968מדד 100.0100.0595.1Index ofpirce input in resi
למגורים dentialבבנייה building

ש סיטוניים מחירים 100.0610.5Wholesale.,מדד price index of
תעשייתית industrialתפוקה output

1948/491958/591968/691976/77
AGRICULTUREחקלאות

מעובד דונםשטח 10'1,6504,1104,1324,300Cultivated area
103 dunam

בהשקיית :3001,2401,6621.920Thereofמזה: irrigated
נקי מקומי .ILתוצר 106 377.8920.97,128.3Netל"י domestic product

שוטפים) at)(במחירים current prices)
103110.491.382.8Employedמועסקים persons

ההון .ILמלאי 10 832.81,870.811,878.7Capitalלי stock (at current
שוטפים) (prices(במחירים

חיטה '10ייצור tons :21.273.7155.8220.0Productionטי Wheat
סובר סלק

122.1214.7320.0Sugar beet
80.0270.5443.0582.1Vegetablesירקות

אדמה 26.088.0114.6214.0Potatoesתפוחי
272.7587.61,178.11,528.1Citrus"הדרים
5.221.8Avocadoesאבוקדו

טוף 5.040.793.5192.1Poultryבשר meat
בקר 2.018.934.347.0Cattle"בשר meat
בקר .1חלב '78.8259.5408.3671.5Cowsל''10 milk

10242.51,027.01,218.61,704.3Eggsביצים
tonsדגים 103 3.513.221.924.6Fishי

מים miצריבת 106 2579901,2351,300Water"ק consumption
36.715.722.9.!'50טרקטורים

1

Tractors

. Up to 28 X 1977. .28.10.1977 עי 1



(המשך) עיקריות סדיווג א.
A. Main Series (cont.)

יחודה
Unit

1950195819681977

INDUSTRY
100 המעסיקים .noמפעלים 'DO163456 332Establishments engaging 100

ויותר employeesשכירים and over
התעשייתי הייצור 1958מדד = 100.0100.0600.5 305.6Industrial production index

והציבה 100.0468ברייה 371Mining and quarrying
וטבק משקאות 100.0399מזון, 220Food.beverages and tobacco

ועור הלבשה 100.0575טקסטיל, 328Textiles, clothing and leather
ומוצריו 100.0530עץ 403Wood and its products

דפוס ומוצריו, 100.0506נייר 333Paper and its products,
לאור printingוהוצאה and publishing

מוצרים פלסטיק, 100.0911גומי, 408Rubber, plastic. chemical
נפט ומוצרי andכימיים oil products
אל מינרלים 100.0280"מוצרים 182Nonmetallicmineral

productsמתכתייט
ומוצרי בסיטית 100.0477מתכת 2573asicmetal and metal products

מתכת
חשמלי ציוד 100.0932מכונות, 329Machinery, electrical Si elec

הובלה וכלי tronicואלקטרוני equipment and
vehicles

שונות ותעשיות 100.0834יהלומים 387Diamonds and miscellaneous

ELECTRICITYחשמל

מותקן ייצור mwtכושר 1003602,385מגו"ט ' 1,012Installed generating capacity
קוט"שייצור 10*5431,41110,693 5,327Production

106 KWH
ביתית 2.606"צריכה ך

1.530 }■ 1,946
Household consumption

490Commerce<206"מסחר "
c373חקלאות JAgricultural "
1414483,250תעשייה 1.550Industrial **

מים 1174731,575שאיבת 1,099Water pumping

WATERמים

ביתי m3שימוש 10' 196307מ3 . 231Household consumption
4695תעשייתי 1 70Industrial
2679901.300חקלאי2 1,235Agricultural^

CONSTRUCTIONבינוי

הבל סך  בנייה m2גמר 103 2,7095,960מ2 3,423Building completed  total
למגורים 1,9284,190מזה: 1,995Thereof: residential
בנייה 2,6354,570"התחלו! 3,823Building begun  total

למגורים 1,9152,900"מזה: 2,396Thereof: residential
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

גמר  .kmוהרחבות 457.5373.9ק"נל 517.0widening  completed
התחלה 492.5358.4 497.7 begun

COMMERCEמסחר

במסחר הפדיון =1968מדד 100.0237.2 100.0Index of sales value in retai
המאורגן, .tradeהקמעוני at fixed prices
קבועים מחירים

. Budget year. * Agricultural years. חקלאיות. .שנים 2 תקציב. שנת 1

10



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. Main Series (cont.)

יחידה
Unit

196119681977

תיירות TOURISTמלונות HOTELS

מלון .noבתי 190276295Hotelsמסי
6,50113,09123,255Rooms"חדרים
2.04.78.6Nights'10לינות spent

1950195819681977

TRANSPORTתחבורה
פרטיות 10320.4107.8307.8Privateמכוניות cars

מסחרי ורכב 20.449.8101.4Trucks"משאיות and other
commercial vehicles

2.43.76.2Buses"אוטובוסים
האוטובוסי0 של .kmקילומטרז' 106 0y, 140314445Bus kilometrage

נוסעים :1031,5574,7064,148Railwaysרכבת: passengers
שהובל 7791,6812,9844,105tonnage"טונז' transported

הסוחר צי .noאוניות 2041113106Shipsמסי of the mecrhant lfeet
כוללת ט.ף.נ.תפוסה 10374.5224.21,077.32,461.8Gross tonnage

103 NRT
שנחתו .noמטוסים ..2,2722,2297,37010,227מסי Aircraft landing

נוסעים אוירית: :103116.6143.4969.72,274.6Airtransportהובלה passengers
Tonsמטענים 2,1872,45313,901110,326freightטונות

נפגעים עם דרכים .noתאונות 3,3278,09711.19715,753Roadמסי accidents with
casualties

3,87510,26915,78422,721Injured"נפגעים
הרוגים :228207407636Thereof"מץה: killed

ותקשורת! POSTSדואר AND
COMMUNICATION 1

שנשלחו דואר 298449Mail*10דברי despatched and
receivedונתקבלו

ונתקבלו שנשלחו 1037302.3242,258Parcelsחבילות dispatched and
.received

ונתקבלו שנשלחו 1,4241.4222.1691,473Telegrams"מברקים dispatched and
received

טלפון 10331.190.4419.1993.1Telephonesמכשירי
להתקנת ממתינות בקשות

טלפון
ציבוריים טלפונים

12.036.7175.0Applications outstanding

סם 5402,3106.900Publicמסי telephones

BANKSבנקים
הבנקאים המוסדות .מאזני Balance sheets of banking

שנה) institutions(סוף (end ofyear)
.ILנכסים .1,381.910,957.1327,670Assetsליי'10
648.151,417.6Income"הכנסות
Expenditure.596.648.718.7"הוצאות

תפעולי 51.52,700Operational"רווח proift

ביטוח INSURANCEחברות COMPANIES
(31.3) שנתקבלו Premiumsפרמיות received (31 III)

חיים .ILביטוח 106 1.87.578.61,340.6Lifeלי insurance
כללי 5.436.6321.93,540.3Generalביטוח insurance
ששולמו Claimsתביעות paid
חיים 0.42.833.5431.6Lifeביטוח insurance
כללי .2.014.5158.21,707.9ביטוח .. . General insurance

' Budget years. תקציב. שנות 1
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הממוצע השנתי השינוי אחוז ב,

B. Average Annual Percentage of Change

גיאומטרי Geometricממוצע average

1958196819731977

1949195819681973

הכל סך 6.33.43.33.3Populationאוכלוסייה  total
6.63.03.12.0Jewsיהודים

3.76.23.93.9NonJewsלאיהודים
טבעי ריבוי 1.11.60.6Naturalשיטור increase rate

האוכלוסייה כל  total population
2.51.40.70.3Jewsיהודים

0.30.22.0NonJewsלאיהודים
תינוקות פטירות 4.23.41.76.0Infantשיעור mortality rates
האוכלוסייה כל  total population

5.64.02.36.5Jewsיהודים
1.72.12.64.8NonJewsלאיהודים

בכוח ועולים 13.72.721.721.0tmmigrantsעולים and potential immigrants
35.220.38.910.5Touristsתיירים

האזרחי העבודה 3.43.33.01.8Civilianכוח labour force
4.03.33.71.4Employedמועסקים persons

מועסקים 4.24.012.812.4Unemployedבלתי

 לנפש פרטית לצריכה 2הוצאה 4.14.44.11.6Private consumption. expenditure per
קבועים) (במחירים הכל capitaסך  total (at fixed prices) 

:Thereofמזה:
וטבק משקאות 2מזון, 4.63.03.30.5Food, beverages and tabacco

וחפצים הלבשה 2הנעלה, 3.35.73.02.6Clothing footwear and personal
effectsאישיים

בניקיימא 2מוצרים 4.210.89.04.8Durable goods
אחרים 2מוצרים 5.17.25.22.5Other commodities

2שירותים 4.14.44.23.4Services

ליום! לגולגולת 0.80.40.840.2Caloriesקלוריות per capita per day1
ליום! לגולגולת 0.30.51.14חלבון 0.8Protein per capita per day!
ליום! לגולגולת 1.71.61.84שומן 0.5Fat per capita per day!

ברשות בניקיימא Householdsמוצרים possessing durable
בית: goodsמשקי :

פרטיות 11.05.5Privateמכוניות car
ביסה כ 14.59.46.3Washingמכונות machine

4.9Telephoneטלפון
טלויזיה 47.94.2TVמקלטי set

הבל סך  15.63.73.82.5Pupilsתלמידים  total
י עברי 15.53.03.42.3Hebrewחינוך education
ערבי 16.03.36.34.0Arabicחינוך education

אקדמיים במוסדות 21.613.08.22.9Studentsסטודנטים in academic institutions
לאור שיצאו 0.82.4Booksספרים published

ל1,000 חולים בבתי 2.21.70.03.3Bedsמיטות in hospitals per 1,000 population
תושבים

תושבים ל1,000 30.30.42.6Physiciansרופאים per 1,000 population

לנפש גולמי, לאומי 4.94.86.22.7Grossתוצר national product per capita
קבועים) (במחירים

Agricultural years. 2 1958

1950

3 1958

1952"

* 1976

1973

חקלאיות. שנים
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(המשך) הממוצע השנת* השיגו* אחוז ב.

B. Average Annual Percentage of Change (cont.)
Geometric average גיאומטרי ממוצע

1958196819731977

1949195819681973

לנפש פרטית לצריבה 2הוצאה 4.14.44.11.6Pirvate consumption expenditure per
קבועים) capita(במחירים (at ifxed prices)

לנפש ציבורית לצריבה 2הוצאה 9.411.516.53.1General government consumption per
קבועים) capita(במחירים (at ifxed prices)

לנפש מקומית גולמית 2השקעה 4.26.215.65.5Gross capital formation per capita
קבועים) at)(במחירים ifxed prices)

סחורות של בחשבון 4.96.632.00.7Deifcitהגירעון in goods and services account
התשלומים במאזן inושירותים balance of payments

לחול ישראל 312.013.723.918.2Iarael'sחובות obligation to foreign countries
סתורות 19.315.818.221.0Exportsיצוא of goods
סחורות 5.910.022.112.5Importsיגוא ofgoods

של היצוא על היבוא 2.65.726.33.3Excessעודף ofimports over expotrsofgoods
סחורות

לצרכן המחירים 13.05.110.536.2Consumerמיי price index
החקלאי! 9.321.742.5Agirculturalהתוצר product1

בחקלאות! 1.91.70.4Employmentהתעסוקה in agriculture1
בחקלאות! ההון 9.722.531.8Capitalמלאי stock in agriculture1
חיטה (כמות): 14.87.811.97.0Production1ייצור! (quantity) : Wheat
17.75.98כותנה 8.7Cotton
28.07.49.28בשר 5.6Meat
14.94.25.38חלב 6.8Milk

17.41.74.184.6Eggsביצים
9.87.46.582.2Fruitפירות

הכל התעשייתיסך הייצור 11.810.64.4Industiralמדד production index  total
מזון :8.28.45.1Thereofמזה: Food

ועור הלבשה ,12.610.11.9Textilesטקסטיל, clothingand footwear
כימיקלים פלסטיק, ,15.113.84.0Rubberגומי, plastics. chemicals

andונפט oil
מתכת ומוצרי 9.910.52.9Metalמתכת and metal products

וכלי חשמלי ציוד ,12.614.29.9Machineryמכונות, electircal equip
mentהובלה and transport vehicles
15.611.84.2Diamondsיהלומים
חשמל 12.29.66.1Electircityייצור  generation
מים1 21.90.482.2Waterתצרוכת consumption1

הבל סך  בנייה 13.82.413.72.1Buildingcompletedגמר  total
למגורים בנייה :11.10,319.94.1Thereofגמר residential

הקמעוני במסחר המכירות 5מדד 9.213.65.7Indexof sales in organized retail trade
המאורגן

חדרים  תיירות 610.58.44.3Touristמלונות hotelsrooms
לינות 613.26.47.7 bednights

מחשבים למספר 50.530.417.4Number of computers
מנועיים רכב 4כלי 8.313.412.15.0Motor vehicles

קילומטרז'  8.44.53.2Busesאוטובוסים  kilometrage
נוסעים  18.71.20.4.4.8Railwaysרכבת  passengers

בנמלים שנטענו 14.814.02.29.8Freightמטענים loaded at ports
בנמלים שנפרקו 4.97.610.42.8Freightמטענים unloaded at ports

 בינלאומית אוירית ntemational]5.121.110.88.8הובלה air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 2נפגעים 12.94.46.61.1Injured in road accidents
הרוגים :21.27.010.91.8Thereofמהם: killed

I Agircultural year. 2 1958 3 1958 * 1958 5 1968 6 1968 ל 1968 י 1976/77 חקלאית שנה 1

1950 1954 1951 1964 1967 1963 1973/74
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ואקלים שטח אי. פרק

לא 1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגו? 5ה
התקופה, שנות ברוב מדדו שלא בתחנות ניתנו
בתחנות כאלה לתקופות הממוצעים ניתנו לא וכן

ניכרים. שינויים חלו הצבתן שבתנאי
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט ,1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני

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

שלם. למספר מעוגלת שית
המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

ארעיים. הם 1977 לשנת הנתונים

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

ריסנגחפרסומים

(5);1961 ;1948 היישובים 1972רשימת

לאזורים(8) ישת1ל מדינת למטרותטבעייםחלוקת
סטטיסטיות

טכניים קרסומיפ
היישובים אוכלוסייתם(47)של היישובים, (נתוניםוסמליהםרשימת

(31 ^11977 ליום

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
20 ,14 ,10 ,6 ,1 מס'

1972 והדיור האוכלוסין מפקד
הגיאוגרפיתסטטיסט החלוקה (3)

בישראל העירוניים

15 ואקלים שטח area and climaot



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

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

האזור סמל
טגעיהטבעי ואזור נפה מחוז,

(קמ"ר) שטח
Area

)sq. km.)

Distirct, subdistirct
and natural region

Natural
region
code no.

הכל היבשתי!סך 20,325LANDהשטח AREA!  TOTAL

ירושלים 627JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemנפת SubDistrict

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatגפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון Eastern!325גליל Upper Galilee04

OSחצור 106Hazorאזור RegionOS

כברת nt]521KinneretSubDistrict

163Kinerot06כנרות08

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל '1,197נפת Yiireel SubDistrict

שאן08 בית 219Betעמק She'an Basin08

חרוד09 116Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילון*1 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahairyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubDistrict

חיפה19 283Haifaאזור Region19

area and climates 16



(המשך) הטבעיים והאזורימ הגפווג המחוזות, של הובשתי השטח  א/1. לוח

Table 171.  Land area of districts, subdistricts and natural regions (cont.)

האזור סמל
טבעיהטבעי ואזור נפה מחוז'

(קמר) שטח
Area

)sq. km.)

Distirct, subdistrict
and natural region

Natural
region
code no.

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict
הכרמל20 76Karmelחוף Coast20

יעקב21 זכרון 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 343Sharonנפת SubDistrict
348Sharon24שרון24

תקוה פתח 284Pltahנסת Tiqwa SubDistrict
השרון25 118Southernדרוט Sharon23
תקוה26 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict
לוד27 312Lodאזור Region27

רחובות 298Rehovotנפת SubDistrict
רחובות28 169Rehovotאזור Region28
לציון20 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region29

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistrict
אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region

30

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון 1,272Ashqelonנסת SubDistrict

מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32
אשדוד33 63Ashdodאזור Region33

אשקלון34 397Ashqelonאזור Region34

שבע באר 12,835Beerנפת Sheva SubDistrict
גרר35 357Gerarאזור Region35
בשור38 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באר 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Northernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערכה Arava39
הנגב40 7,889Negevהר Mountains40

הימות 445AREAשטח OF LAKES

כנרת 165Seaofיס Galilee
המלח1 280Deadים Sea1

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

17 ואקלים שטח

בולל  1949 הנשק שביתת קוי לפי ישראל שטח 1

ירושלים. מזרח



י אקלים

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

cc)

Maximum מקסימום
xn 50 IX VIII VII VI iv in 11

Station תחנה

18.0 24.5 26.4 30.0 31.3 30.4 28.0 24.9 22.7 18.9 20.0 16.5

17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9
16.019.919.322.225.527.829.730.429.126.124.818.0
17.518.020.122.625.827.829.329.829.127.224.719.4
16.220.719.923.627.629.430.931.930.326.925.317.7
17.317.920.623.626.328.230.331.130.128.825.819.7
16.719.419.022.724.727.329.329.928.925.524.218.1
18.328.820.322.325.028.230.230.131.430.928.924.8
17.521.420.524.229.331.232.734.131.527.525.918.4
18.519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

9.5 17.7 20.7 26.0 30.0 29.2 27.3 24.0 17.6 12.7 14.3 8.1
12.0 19.0 23.1 27.4 29.2 28.9 27.4 24.7 18.5 13.0 10.9 9.8
16.5 25.3 27.9 32.0 34.9 33.6 32.5 30.0 23.6 20.1 20.8 15.1

16.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8
15.821.020.223.928.531.132.733.631.027.425.217.3

17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4
16.622.021.525.731.633.735.336.333.529.126.418.2
18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.4
10.816.615.219.325.627.629.530.827.222.320.412.4
12.213.416.720.524.628.228.529.227.424.820.214.5
14.820.218.423.329.030.933.233.630.726.124.616.5
16.517.419.123.629.030.823.132.530.828.824.518.6
15.421.120.524.630.332.134.034.531.226.924.617.0
17.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.419.0

15.321.924.229.932.234.535.132.728.525.917.3
16.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.619.4
17.121.721.825.932.134.736.537.134.128.424.618.2
18.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1
17.423.023.127.433.536.338.539.135.730.527.419.2
19.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3
19.124.326.129.034.837.940.539.736.231.126.521.1
20.522.025.529.433.637.738.938.735.832.027.122.1
20.526.126.329.835.938.840.640.536.331.427.921.2
21.323.026.430.634.839.239.639.836.633.128.223.0

coastal region החוף אזור
Nanairyya, מטיאורולוגית תחי נהריה,
Met. Station
'a 10m. 35"O6!E;33O1'N

Geva Kannel כרמל >בע
'8 22m. 3457E;32"39N

Gan Shomron שומרון גן
'a 25m. 35OO'E; 32"28'N

Tel Aviv, SedeDov יב שדה אגיב, תל
'a 4m. 34O47'E;32WN

BenGuironAirport גוריון בן אויר נמל
'8 40m. 34O54'E; 32"00'N

הפנימיים והעמקים ההרים אזור
HILL REGION

AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan כנען הר
מ' 934m. 3530'E; 32O58'N

Tavor, Agr. School חקלאי ביס ת3ור,
מ' 144m. 35O24'E; 32O42'N

Ramat David, יוד, רמת
Aerodrome תעופה שדה
מי 50m. 35"1rE; 3240'N

HefziBah, Giiboa גלבוע חפציבה,
'8 80m. 35"26'E; 3231'N

Jerusalem Central מרכז ירושלים,
'8 810m. 35O13'E;31 O47'N

Bet 1*ט"נ גימל בית
'a 360m. 34"59'E; 31 43'N

Beer Sheva שבע באר
'8 280m. 34O48'E; 3I"15N

והערבה הירדן שקע
JORDAN RIFT AND ARAVA

Kefar Blum כלום כפר
'8 75m. 35"36'E; 33 "10'N

Deganya Alef אי דגניה
'8  200m. 35 "34'E; 32O43N

Tirat Zevi צבי טירת
'a  240m. 3532E; 3225N

Sedom, Pans בריכות סדום,
'a  390m. 35023'E; 31 "02N

Eiat אילת
'8 12m. 34O57'E; 29 "33N

ארעיים. הט ל1977 הנתונים 1
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Climate 1

Table Ml.  Monthly mean of daily maximum and minimum temperature

CO
Minimumמינימום

Iiii 1 11IVVIIVIIIIXXTPeirod

9.3 9.1 6.810.914.417.220.420.421.010.9 15.18.91977

9.4 8.4 8.212.014.117.620.521.119.612.8 15.910.219621968
9.8 9.8 9.011.714.417.821.220.819.412.0 15.510.31977
10.4 9.2 10.211.614.818.221.221.419.914.3 16.611.819661971
7.9 7.9 5.89.712.6.1S518.718.516.18.7 13.17.21977
8.0 7.1 7.010.112.515.717.919.316.611.6 14.09.219611967
11.4 11.3 9.313.917.220.522.923.621.813.4 17.910.61977
10.1 8.7 8.412.417.319.321.022.120.312.9 16.910.619491958
8.1 8.6 7.110.813.917.120.220.818.99.5 15.47.91977
7.6 6.9 6.99.712.616.218.719.718.111.2 14.68.719511960

6.5 8.1 3.29.014.316.719.219.916.411.4 13.15.11977
5.9 4.7 4.49.414.816.618.418.416.611.9 14.86.619401949
8.4 9.0 6.111.314.718.321.321.219.212.0 15.38.21977
8.8 8.0 נ7.811.616.0 9.021.321.720.114.0 17.29.819401949
8.1 7.7 5.210.514.217.921.020.918.98.9 13.87.21977

7.2 5.8 5.69.413.117.319.821.219.010.9 15.27.719491958
9.3 9.6 6.411.916.219.322.523.020.411.8 16.29.11977
9.4 8.3 8.312.417.220.422.823.321.514.7 18.210.319401949
6.4 6.9 3.78.412.515.717.518.516.19.7 ■12.75.11977
8.6 6.8 6.411.414.718.118.619.217.612.9 16.18.419611970
9.9 11.4 8.212.616.418.919.921.219.615.4 16.69.61977
10.0 9.2 9.112.616.818.620.220.719.715.6 18.311.219401949
7.9 9.2 6.111.515.017.119.520.017.510.3 14.46.91977
8.9 7.0 6.411.214.017.118.519.017.011.5 14.68.019611970

8.3 8.3 5.210.214.016.017.818.116.77.6 11.86.91977
7.9 6.3 6.210.213.416.218.018.716.910.0 13.68.019601969
10.0 10.1 8.012.816.319.722.622.620.712.2 נ16.89.8 977
10.7 9.2 8.913.216.820.122.823.621.514.8 18.511.219491958
9.4 8.6 6.411.715.219.022.122.720.811.1 17.29.31977
9.1 7.7 7.912.115.819.221.422.520.513.0 17.29.619581967
16.4 14.2 11.419.129.129.827.117.2 23.012.71977
15.9 13.0 11.619.523.327.028.429.027.218.7 23.613.519611970
13.1 12.3 8.816.721.124.125.526.823.614.3 18.910.01977

10.014.0 11.217.421.124.725.726.124.120.716.511.519611970

< Data for 1977 are provisional.
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* משקעים  א/3. לוח

Table i/3.  Precipitaiton 1

.mmמ"מ

תקופהתחנה
Period1IImIVVvivmIXXXIXIIהבל סך

TotalStation

החוף COASTALאזור AREA

1977122108נהריה, 749425 58293 8764Nahairyya, Met.
מטי 19316015663תחי 1092284 25126 88601Sattion
כרמל 1977103134גבע 419316 35320 5738Geva Kannel
שומרון 1977147149גן 518311 113246 9806Can Shomron

19316016056 9715t1 113144 86578
דב שדה אביב/ 197712090תל 6972C0 78202 0631Tel Aviv, Sede Dov

19316013247 75152 18152 94539
גוריון בן אויר 1977183121נמל 62) 65(0 102215 0750Ben Gurion Airport

19316013257 831231 16130 79513

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 1977118122הר 624 1121 73271 4767Har Kenaan
19316019489 143! 351:1 17141 86718

חקלאי בייט 197710799תבור, 301 65:0 44249 3600Tavor, Agr. school
19316013569 9119>1 10105 62497

ווי/ 197711779רמת 3882:1 47267 3637Ramat David,
התעופה 19316012953שדה 8816t113111 67483Aerodrome
גלבוע 1977107103חפציבה, 315210 50163 2509HefziBah ,Gilboa

19316010650 78/ 131 1186 56405
מרכז 1977137151ירושלים, 7897:0 33184 12695Jerusalem, Central

19316012684 105\ nA1 881 60486
גימל 1977162110נית 528210 64188 16675Bet Jimal

19316012874 914 \t0 1494 72493
שבע, 19778012באר 120 50 149 19230Beer Sheva, Negev
הנגב 1931604732מנון 39\ i

:
0 A43 27204Inst.

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום 19771161כפר 71 38$ 80 6160 5541Kefar Blum
19316012910 29 62 96. 1 \:88 52479

אי 197787Iדגניה 57 70 170 31176 1441Degania Alef
193160975 19 51 721 *80 50384

צבי נ197749טירת 26 54 200 293 1264Tirat Zevi
1931606937 50\ 1< 0 152 38270

בריכות (197710סדום, 24 1 00 0 9 042Sedom, Pans
193160.47

ך19770אילת 1 0נ0 0 7 015Elat
19316023 5 510 0 7 225

Note: O <~ drops or amount less than 0.5 mm.
1 Data for 1977 are provisional

מ*מ. 0.5 מ קטנה כמות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הם ל1977 הנתונים 1
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הגשימים1 ה>מ*0 מספר  A/h לוח
Table i/4.  Number of raindays 1

Peirodתחנה
IIImIVVvivmIXXXIXIIהכל טך

TotalStation

COASTAL
החוף REGIONאזור

197714512711נהייה' 3 51664Nahairyya
מט' 1938/391947/48131093120.4תחי 7 31055Met. Station
כרמל .197714גבע 41281 3 51461Ceva Karmel
שומרון 19771359711גן 1 5!155Gan Shomron

1938/391947/481289210.1 6 3152

אביב, 19771338900חל J 5149Tel Aviv, SedeDov
דב 1938/391947/4898820.90.1שדה 6 21046

אויר 197712510800נמל נ 6.1;53Ben Gurion
גוריון 1938/391947/4898920.80.2גן 6 2)>45Airport

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 197714613810הר 2 31259Har Kena'an
1938/391947/4813111142,50.1 5 2)1(61

בי"ס 197711510610תבור, 1 41250Tavor, Agr. school
1938/391947/481291021.40.1חקלאי 5 1<c50
דוד, 197712610811רמת 2 31:55Ramat David

התעופה Aerodromeשדה
19771049710חפציבה, 31;47HefziBah, Gilbo'a
1938/391947/48108920.80.1גלבוע < 2c45

19771548810ירושלים, . 31C51Jerusalem, Central
1938/391947/4888931.2מרכז < 2.t44

ג'מל 19771538700בית 41149Bet Jimal
1938/391947/4898931.2 43ר2

שבע 19771122600באר 0t28Beer Sheva
1938/391947/48656

1
0.80.1 12428

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום 19771269910כפר 31253Kefar Blum
א' 197712411510דגניה 3C1450Deganya Alef

1938/391947/4897830.90.1 1
t42ל

גבי 19771046600טירת 4c1141Tirat Zevi

בריכות 1977401500סדום, 0(313Sedom Pans

1977000100אילת 0c12Elat
21.11.51.5.0.80.2



i 0.60.51.£5

' Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1977 are provisio
nal. 2 Longtime averages for. 1940/41;1942/431946/47;
1949/501957/58.

ל1977 הנתונים גשם. מ'"מ 1.0 לפחות בהם שירד ימיט 1

;1840/41 לעניפ; רגשנתיי8 ממוצעים 2 ארעיים. ה0
.1949/501957/58 ;1942/431946/47
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(אחוזים)1 ממוצעו* יחסית לחות  א/5. לוח

** ** m תקופה
Peirod wnn

1977737676687274
19621968676867656770
19776468706571

19661971646564666671

1977747375665967

19611967747470666565

1977676969626569

19491958686963687270
1977696972635462
19511960737471666063

החוף אזור

מטי תחי נהריה,

כרמל גבע

שומרון גן

דב שדה אביב/ תל

גוריון בן אויר נמל

הפנימיים והעמקים ההרים אזור

כנען 1977776074615047הר
19401949767369574445

חקלאי בי"ס 1977726168604852תבור,
19401949716966564851

תעופה שדה דוד, 1977747074645659רמת
19491958737572696260

גלבוע 1977736766554348חפציבה,
19401949686866584949

מרכז 1977756471614749ירושלימ'

19621972686558534647

גימל 1977696168584952בית
19401949646263595257

שבע 1977735962504448באר
19611970656357514849

והערבה הירדן שקע

בלום 1977716366604951כפר

19601969757366605350

אי 1977716769594948דגניה

19491958707167605351

צבי 1977716664524143טירת

19581967696861514442
בריכות 1977564637363230סדום,

19611970524942383532

1977453833302322אילת
19611970454033292522

ארעיים. הם ל1977 הנתונים 1

area and climate 22



Table i/5.  Mean relative humidity 1 (percentages(

Station XII XI IX VIII VII

COASTAL REGION

Nahariyya, Met. station

Geva Karmel

Gan Shomron

Tel Aviv, Sede Dov

Ben Gurion Airport

737167646378
717065656366
715466
707269656365
727168666578
707268676168
716862595668
717165566670
626361595468
656664626670

HILL REGION AND INLAND VALLEYS

Har Kenaan

Tavor, Agr. school

Ramat David, Aerodrome

HefziBah, Gilboa

Jerusalem, Central

Bet Jimal

Beer Sheva

505065755183
475157. 525773
585753564573
565857505567
636363615781
596160606371
525355514973
515455525567
5757 .65605177
545559545764
606363594865
596161565964
555959564967
545759575862

JORDAN RIFT AND ARAVA

Kefar Blum

Deganya Alef

Tirat Zevi

Sedom, Pans

Elat

555960585775
555959596573
525458575576
525454535968
454850484569
464949485263
313641434148
343640424550
233034363547
262632354043

' Data for 1977 are provisional.
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אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים,  .6/H לוח

* 1977

cTemperature.טמפרטורה
יהסית לחות

n:nn
Mean Extremeקיצוניממוצע

ממוצעת
יומית
Mean
daily
relative
humidity מקסימום

Maximum
מינימום
Minimum

יומי
Daily

מקסימום
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

החוף אזור

מטי תחי 24.319.0נהריה ' 13.737.06/61.624/1271.3

כרמל 24.119.2גבע 14.337.229/52.27/166.1

שומרון 25.018.4גן 11.838.629/50.615/169.5

דב שדה 23.820.0תלאניב, 16.238.25/65.614/165.4

גוריון בן אויר 26.219.7נמל 13.238.626/51.425/1266.7

ההרים אזור

כנען 19.815.8הר 11.938.624/81.66/160.4

וזקלאי ביס 26.019.9תבור, 13.841.423/81.56/159.0

תעופה שדה דוד, 25.619.3רמת 12.938.829.50.015/165.4

גלבוע 27.521.0חפציבה, 14.641.012/72.515/157.1

מרכז 21.516.3ירושלים, 11.138.923/81.425/1261.2

גימל 25.120.0בית 14.938.22/82.66/159.5

שבע 26.119.4באר 12.939.931/52.59,15/156.8

הירדן שקע

בלוט 27.119.4גפר 11.741.724/80.113/160.3

א' 27.721.4דגניה 15.142/724/84.47,9/159.6

צבי 29.321.9טירת 14.545.223/81.013/453.5

בריכות 30.525.3סדום, 20.026/5,12,19/7 45.06.69/139.7

31.224.6אילת 17.947.224/84.06/133.0

area and climate 24



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

1977*

הכל סך
ענ ימים Numberמספר ofdays with

Station

משקעים
(ממ)
Total

מ"מ 1

משקעים
שלג
Snow

ברד
Hail

רעמים
Thunder

סערות
Gales

טמפרטורה
Temperature

CO
Precipi
tation
)mm)

ויותר
1 mm.
precipi
tation

and more

ערפל
Fogמקסימומ

max.
>30

מינימום
min.
< 5"

COASTAL REGION

764 64422827412Nahairyya, Met. station

738 6144143444Geva Karmel

806 556295910029Gan Shomron

6311 49719111330Tel Aviv, Sede Dov

750 53816
1013316Ben Gurion Airport

HILL REGION

7675 597166542855Har Kenaan

600 5013514Tavor, Agr. school

637 551242711724Ramat David, Aerodrome

509 471711215614HefziBah, Gilboa

6954 51291214556Jerusalem, Central

675 ■ 4916371196Bet Jimal

230 2846
1313620Beer Sheva

JORDAN RIFT

541 533102214634Kefar Blum

441 5021891576Deganya Alef

264 4121221017816Tirat Zevi

42 131850Sedom, pans

15 242011Elat
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אוכלוסייה בי. פרק

מלבד כוללים, האומדנים כל ב1972. נערך
תוער לעיל, שהוגדרה כפי הקבועה האוכלוסייה
בעת בישראל שנמצאו ותיירים ארעיים בים
אומדן ברציפות. משנה יותר בה זעיהו המפקד
ה כל בעבור רק ניתן הנוכחת האוכלוסייה

אוכלוסייה.

מחושבת השנתית הממוצעת האוכלוסייה
וחלוקת החודשיים הממוצעים 12 סיכום ידי על

ב12. הסכום
קרובות היו ב1961 שנערך המפקד תוצאות
האוכלוסייה בעבור השוטפים לאומדנים מאוד
השוט לאומדנים הותאמו 1972 ושל היהודית,
תוצ היו הלאיהודית, לאוכלוסייה באשר פים.
מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות 1961 מפקד אות
האוכ בעבור בעיקר  תאריך לאותו השוטף
היו 1972 מפקד ותוצאות המוסלמית, לוסייה
לכן, לנוצרים. בנוגע בעיקר בכ5,000, נמוכות
לאומדן 1960 לסוף האומדן בין אירציפות יש
.1972 לתחילת 1971 סוף ובין 1961 תחילת של

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 ההפהש
ההפרש היבו הנוכחת האוכלוסייה ולגבי לעיל,
היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים מספר בין

ממנה.

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

והפגרים 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 בתהום נמצא אינו ג.
אחר.

האוכלוסייה אומדן
והסברים הגדרות

תו כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים שבים
פחות מהארץ הנעדרים קבועים תושבים וכן

האומדן. בעת משנה

את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
התושבים בכוח, העולים הקבועים, התושבים
בעת בארץ הנמצאים התיירים את וכן הארעיים
הקבועים התושבים את כוללת ואינה האומדן,
תאריך. באותו מהארץ שנעדרו בכוח והעולים

הם? הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ותיירים בכוח, העולים עולים ליידות, תוספות:
כניסות בכות! לעולים או לעולים שהפכו
חוזרים, :בכוח עולים משפחות: איחוד לשם
שהייה אחרי לארץ שחזרו קבועים ותושבים

בחו"ל. ומעלה שנה של
בחו"ל השוהים תושבים פטירות, הורדות;
ותושבים בחו"ל בכוח עולים משנה, למעלה

בירדן. מביקור חזרו שלא

הם: הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ועולים תויעבים עולים, לידות, תוספות:
ותושבים תיירים מחו"ל, החוזרים בכוח

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

לחו"ל.

האוכלוסייה אומדני בסיס
מתייחסים 22 v 1961 מפקד עד האומדנים
התו רישום על ומבוססים נוכחת לאוכלוסייה
האומדנים ואילו ,8 xi ב1948 שנערך שבים
לאוכלוסייה מתייחסים ואילך 1961 ממפקד
את טללת האוכלוסייה ,1967 משנת קבועה.
את גם 1969 ומשנת ירושלים מזרח תושבי
ג(בו= ד&ומדגים האחרונות בשבים בכוח. העולים
ש והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות על סוסים
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יישוב צורת
1 כוללים עירוניים יישובים

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

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

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

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

העירוניים). היישובים בין אים

של הערים באגדי הנכללים היישובים כל ה.
ומושבים. לקיבוצים פרט וחיפה אביב תל

כדלקמן: מתחלקים העירוניים היישובים
של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב עיר:

עירייה.
אחר. עירוני יישוב

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

ולמושבים. צים

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

זו). בקבוצה יהודיים בים

כדלקמן! מתחלקים הכפריים היישובים
הייצור, בו ז^ר בפרי יישוב הוא כפר
כלל בדרן נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,

פרטי. בסיס על

כאגודה המאורגן כפרי, יישוב הוא מושב
ושיווק החקלאי הציוד רכישת בו אשר שיתופית
הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים התוצרת
פרטי. בסים על הינם הייצור של המכריע והרוב

לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. מחוז
לסוף המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה

.1977 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:

?ZFiXi . v==rPY'A. v'Ti J IZPi ZTj
היישוב של הקואורדינטות  ן^ x^ כאשר:

1 ביישוב האוכלוסייה  Pj

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

התקן מרחק  4 כאשר:

כדלקמן: הנתונים על מבוסס החישוב
> יישובים לפי 1948 ,1931 ,1922 בשנים
ומשנת נפות! לפי 1959 עד 1949 בשנים

טבעיים. אזורים לפי  ואילך 1961
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היישובים במספר כלולים אלה גם אך בה,
באוכלוסייתה. נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה,

מקורות
מבוססים ביישובים האוכלוסייה אומדני
שחלו השינויים ויעל 1972 מפקד של התוצאות על
הבאים! במקורות ביטוי לידי שבאו כפי בהם,
לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

נפש. מ2,000 פחות המונים היישובים
המתקבלת יישוב, בכל התושבים תנועת ב.

האוכלוסין. מרשם מקובץ

פנימית1 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 ן 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
ב01948ג8. שנערף התושבים רישום צאות
גיל ,;<0 לפי הלאיהודית האוכלוסייה אומדני
כרטסת מיון על מבוססים זה, מפקד עד ודת
מ .1955 ביולי שנערך המרכזית התושבים
המפקדים על ומבוססים האומדנים ואילך, 1961

וב1972. ב1961 שנערכו

אוכלוסייה תחזיות
1995 עד האוכלוסייה תחזיות על נתונים
 28 מסי לישראל, הסטטיסטי בשינתון הופיעו

.43 עי ,1977

האומדנים חישוב שיטת
תכונות עם בשילוב גיל, לפי האומדנים
המצב את ומתארים לשנה אחת נערכים אחרות,

בו, אשר כפרי יישוב הוא שיתופי מושב
מבוסם 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.
הלאיהודיים! ביישובים והן היהודיים שובים
אתת. פעם רק נכללים הם היישובים הכל בסך

קבו לשתי מחולקים היהודיים היישובים
ה הקמת לפני איבלוסם: למועד בהתאם צות

הקמתה. לאחר או (15 v 1948) מדינה

היישובים של המוניציפאלי המעמד
מקומיות: רשויות של סוגים 3 בין מבחינים

בלבד. אחד ליישוב מתייחסת טיוייה
אחד ליישוב מתייחסת מקומית מוטצה

בלבד.

יישובים למספר מתייחסת אזורית מועצה
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

מוסף",  לישראל סטטיסטי "ירחון ,"19721975 בישראל יהודים של פנימית ב"הגירה ראה מפורטים נתונים 1

.1977 ,3 מ0'
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המשב לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות פי על
נתוגי עובדו הנתונים, והשוואת הסדרות יות
וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על מחדש, 1975
אומדני עדכון על וכן והשקלול הדגימה ושיטת
עבודה  י"ב פרק מבוא ראה, האוכלוסייה,

ושכר.
מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט ובית" '^משק
קבוע באופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת
במשותף. כלל בדרך ארוחותיהם את ומכינים
או אחד מאדם מורכב להיות יכול בית משק
משפחה. קרובי שאינם מאנשים וגם יותר
בודדים הסקר לצורכי כוללות בקיבוץ המשפחה
18 מגיל למטה שהם ילדיהם עם זוג בני או

נשואים. ושאינם שנה
הנפשות מספר לפי נקבע בית" משק "גודל
הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות
האוכלוסייה את כוללים אינם אלה אומדנים

במוסדות.

השנים מספר הוא הגיל הלוח. שנת בסוף
האומדן. תאריו עד לאדם שמלאו השלמות

מסוימת, שנה לסוף הגילים הרכב אומדן
קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על מבוסס
זה 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

ת ב* משקי
מבוססים וגודלם הבית משקי על האומדנים

אדם. כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על
האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976, החל

נבחרים פרסומים

1972  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
וביישו יישוב צורת טבעי, אזור לפי אוכלוסייה (1)

ארעיים) (נתונים גדולים בים
(סיכו ותתרבעים רבעים ערים, באגרי אוכלוסייה (2)

ארעיים) מים
היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה (3)

בישראל העירוניים
ובאזורים ביישובים בית ומשקי אוכלוסייה (4)

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

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

למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת (8)
סטטיסטיות

דמוגרפי הרכב  בישראל בית משקי (9)
ב' הלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תבונות (10)

דת) עלייה, תקו8ת לידה, (ארץ
ג' חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות (11)
סטטיס ובאזורים וביישובים האוכלוסייה (הרכב

טיים)

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

ב' חלק  תש"ק) בחשון (י' התושבים רישום (53)

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (215)
א' חלק  £1941964

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

(19671969) ביישובים האוכלוסיר. (339)
(19691971) בישראל יהודים של פנימית הגירה (449)
בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (562)

.(19721976)
1995 עו בישראל בית ומשקי האוכלוסייה תחזית (568)

טכניים פרסומים
(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (47)

(31 iix 1977 ליום

1967 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
ו חלק ירושלים מזרח
וו חלק ירושלים מזרח

1961 והדיור האוכלוסין מ8קד פרסומי
,33 ,28 ,25 ,22 ,20 ,19 ,17 ,1410 ,84 ,1 מם'

.43 ,42 ,40^38 ,36
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Population estimate האוכלוסייה אומדן

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

Thousands אלפים

בסוף ממוצעתהשנהאוכלוסייה אוכלוסייה
Population at end of yearAverage populationאוכלוטייהאוכלוסייה

הגל הבללאיהודיםיהודיםסך Populationלאיהודיםיהודיםסך
at endAverage

TotalJewsNonJewsTotalJewsNonJewsofyearpopulation

apopulatioDeנובחתאוכלוסייה facto

בס התושביםעל רישום 8ס XI 1948;gistrationon the rBased

8 XT 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
19511,577.8,404.4173.41,494.31,324.0170.3
19521,629.5,450.2179.31,606.21,429.8176.4
19531,669.4,483.6185.81,650.31,467.7182.6
19541,717.8,526.0191.81,689.51,500.7188.8
19551,789.1,590.5198.61,750.41,555.3195.1
19561,872.4,667.5204.91,828.41,626.4202.0
19571,976.0,762.8213.21,930.51,721.2209.3
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.

נוגחו/אוכלוסי* ה
De facto

npopulatioDeקבועהאוכלוסייה jurepopulation

Based on the 22 V 1961 census 22 v 1961 המפקד בסיס Vs
X

2,189.6
2,289.7
2,380.3
2,480.7
2,566.8
2,631.0
2,711.7
2,813.2
2,890.8
2,977.8
3,077.6

2,183.3
2,235.8
2,334.4
2,436.0
2,531.7
2,606.2
2,653.0
2,780.5
2,855.5
2,939.2
3,033.3
3,134.6

x
247.9
257.7
268.4
280.4
292.8
306.0
352.7
398.9
414.6
431.0
449.3

x
1,942.0
2,030.5
2,111.3
2,197.1
2,269.8
2,323.2
2,362.6
2,407.6
2,469.6
2,543.1
2,620.1

x
2,189.9
2,288.2
2,379.7
2,477.5
2,562.6
2,629.2
2,715.2
2,806.5
2,884.2
2,974.0
3,069.3

247.1
252.5
262.9
274.5
286.4
299.3
312.5
392.7
406.3
422.7
440.1
458.7

1,932.4
1,981.7
2,068.9
2,155.6
2,239.2
2,299.1
2,344.9
2,383.6
2,434.8
2,506.8
2,582.0
2,662.0

2,179.5
2,234.2
2,331.8
2,430.1
2,525.6
2,598.4
2,657.4
2,776.3
2,841.1
2,929.5
3,022.1
3,120.7

22 V 1961
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Based on the 19 V 1972 census 19 v 1972 המפקד בסיס על
19723,225.02,752.7472.33,172.62,704.6468.03,234.23,182.5
19733,338.22,845.0493.23,278.12,795.6482.43,344.53,283.9
19743,421.62,906.9514.73,377.42,873.6503.93,425.83,379.1
19753,493.22,959.4533.83,455.32,931.2524.03,519.63,502.8
19763,575.43,020.4555.03,533.02,958.3544.73,607.03,591.0
19773,653.23,077.3575.93,613.03,047.2565.93,692.63,637.9
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חאופלוס"ה גידול מקורות  ב/2. לוח
Table ii/2.  .Sources of population increase

Thousands אלפים

מאזן אחוז
מתוך ההגירה
הגידול הבל מך
'/a of migrat
ion balance
outof total
increase

8= 3:5

גידול אחוז
שנתי

Yearly
percent
of increase

7= 5 :I

האוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end of period

6=1+5

הכל סך
הגידול
Total

Increase

5=2+3

טולים
Immi
grants

ההגירה מאזן
Migration
balance

טבעי ריבוי
Natural
Increase

האוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
of peirod

1948  1 9 71
'1יהודים vJews

119481971649.6803.41,209.02,012.42,662.06.260.1
'19481951649.688.4666.4754.81,404.423.788.3
195219541,404.4101.420.2121.61,526.02.816.6
195519571,526.0100.7136.1236.81,762.84.957.5
195819601,762.8101.546.9148.41,911.22.831.6
196119641,911.2134.2193.8328.02,239.24.159.1

196519712,239.2277.2145.6422.82,662.02.534.4

Non*לאיהודים Jew
19501971160.0225.30.92 294.6458.73 4.33 0.4
19501951160.011.42.013.4173.44.114.9
19521954173.418.20.218.4191.83.41.1

19551957191.821.20.221.4213.23.50.9
19581960213.226.10.126.0239.24.00.4
19611964> 243.344.00.743.1286.44.21.6
19651971286.4104.40.72 172.3458.73 4.530.7

9721 9 7 61
האוכלוסייה Totalכל population

197219773,115.8411.8125.6207.8537.33,653.22.723.4
19723,115.863.046.256.6109.23,225.03.542.3
19733,225.063.250.155.6113.23,338.23.544.3
19743,338.269.214.332.583.43,421.62.517.1
19753,421.671.20.320.671.63,493.22.10.5
19763,493.274.77.420.482.13,575.32.39.0
19773,575.370.57.422.277.83,653.22.29.6

Jewsיהודים
197219772,662.0294.0121.2201.4415.43,077.32.S29.2
19722,662.044.845.955.490.72,752.73.450.6
19732,752.744.248.054.292.32,845.03.452.1
19742,845.049.312.731.362.02,906.92.220.4
19752,906.951.80.619.752.52,959.41.81.2
19762,959.453.97.019.561.03,020.42.011.5
19773,020.450.07.021.356.93,077.31.912.2

DNonלאיהודי Jews
19721977♦453.8117.84.46.4122.0575.94.13.6
1972453.818.20.31.218.5472.34.11.6
1973472.319.01.91.420.9493.24.49.2
1974493.219.91.61.121.5514.74.47.4
1975514.719.40.30.919.1533.83.7.1.5
1976533.820.80.40.921.1555.03.81.9
1977555.020.50.50.920.9575.93.82.4

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

ירושלים. מזרח הוספת בולל 2 .15 v מ1948 1
כ1967. ירושלים מזרח אוכלוסיית הוספת כולל לא 3

מבוא. ראה *

population 32



ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3. לוח
Table ii/3.  World Jewish population and Jewish population in Israel

End of year, unless otherwise stated ; thousands אלפים אתרת; צוין לא אט שנה' סוף

1 הכל 6ך
Total'

Inבישראל Israel

מוחלטים מספריט
Absolute numbers

נישראל היהודים
הכל מסך כאחוז
Jews in Israel

as percent of total

1850,4,8001850

18827,700240.31882

1895471895

190010,700500.51900

191413,500850.61914

21916/18571916/182 *

223 X 19228423 X 19222

30 V 192514,8001220.830 V 1925

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

196513,4112,29917.11965

196613,5382,34517.31966

196713,6282,38417.51967

196813,7862,43517.71968

196913,8762,50718.11969

197013,9512,58218.51970

197114,2362,66218.71971

197214,3712,75319.21972

197314,1502,84520.11973

197414,2302,90720.41974

197514,1452,95920.91975

197614,2603,02021.21976

'Ctadetsthnates.Soatce: American Jewish Yearbook.
2 Census in Israel.

.American Jewish Yearbook המקור: גולמיים. אומדניס 1

בישראל. מ6קד 1
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Geographical Distribution of the Population האוכלוסייה של הגיאוגרפית nptrnn

אוכלוסייה וקבוצת ■< נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  A11 לוח
Table ii/4.  Population, by district, subdistrict נ and population group

District and subdistrict
Percentages אחוזים

31 XII
1977

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפים

31X11
1977

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

ונפה nna

i

Total population האוכלוסייה כל

הכל 2872.72,179.53,147.73,653.2100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 87.1191.9347.4413.910.28.811.011.3Jerusalemמחוז District

הצפון 144.0337.1473.3560.116.815.515.015.3Northernמחוז District

צפת 10.845.656.761.01.22.11.81.7Zefatנפת SubDistrict

כנרת 19.543.349.656.72.32.01.61.6Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 59.0120.1173.7207.76.95.55.55.7Yizreelנפת SubDistirct

עכו 54.7128.1193.4234.86.45.96.16.4Akkoנפת SubDistrict

חיפה 175.1370.3483.8539.820.517.015.414.8Haifaמחוז District

חיפה 125.5276.2356.7391.214.712.711.310.7Haifaנפת SubDistirct

חדרה 49.694.1127.1148.65.84.34.04.1Haderaנפת SubDistirct

המרכז 122.3407.0579.7717.414.318.718.419.6Centralמחוז District

השרון 36.9102.5143.5170.74.34.74.64.7Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 48.9136.5202.8252.55.76.36.46.9Petahנפת Tiqwa SubDistirct

רמלה 4.468.389.2101.60.53.12.82.8Ramlaנמת SubDistirct

רחובות 32.199.7144.2192.63.84.64.65.3Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 305.7699.3907.2976.135.732.028.826.7Telמחוז Aviv District

הדרום 21.4173.9354.2435.02.58.011.311.9Southernמחוז District

אשקלון 7.276.7153.0184.20.83.54.95.0Asbqelonנפת SubDistirct

שבע באר 14.297.2201.2250.81.74.5.6.46.9Beerנפת Sheva SubDistrict

מוחזקיםנ 2.110.9שטחים
0.10.3Administered Territories3

ושומרון 0.84.40.00.1Judaeaיהודה and Samaira

וסיני עזה 0.73.50.00.1Gazaרצועת Stirp and Sinai

הגולן 0.63.00.00.1Golanרמת Heights

population 34



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

District and subdistirct

Percentages אחוזים

31 xn
1977

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפים

31 ?01
1977

20V
1972

22V
1961

8X1
1948

ונפה tirm

Jewsםיהודי

הכל 2716.71,932.32,686.73,077.3100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ירושלים 84.2187.7261.1307.012.09.79.710.0Jerusalemמחוז District
הצפון 53.4194.3255.7290.67.610.09.59.4Northernמחוז District

צפת 8.942.652.556.51.32.22.01.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 14.435.438.443.72.11.81.41.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 24.166.692.3105.13.43.43.43.4Yizreelנפת SubDistrict
עכו 6.049.772.585.30.82.62.72.8Akkoנפת SubDistirct

חיפה .147.7322.3מחוז 408.8448.121.116.715.2 _14.6Haifa District
חיפה 116.4257.6330.8361.516.613.312.311.7Haifaנפת SubDistirct
חדרה 31.364.778.086.64.53.42.92.8Haderaנפת SubDistirct

המרכז 106.2380.1535.3662.015.219.719.921.5Centralמחוז District
השרון 26.585.1115.9137.03.84.44.34.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8194.6242.06.66.87.27.9PetahTiqwaנפת SubDistrict
רמלה 1.863.981.491.10.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistirct
רחובות 32.099.3143.4192.04.65.25.36.0Rehovotנפת SubDistirct

אביב תל 302.1692.6899.9966.743.235.933.531.4Telמחוז Aviv District
הדרום 6.0155.3323.8391.90.98.012.112.7Southernמחוז District
אשקלון 4.876.4152.4183.80.73.95.76.0Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 1.278.9171.4208.20.24.16.46.8Beerנפת Sheva SubDistrict
מוחזקים 0.10.4Administered_2.110.9שטחים Territories
ושומרון 0.84.40.00.1Judaeaיהודה and Samaria

ופיני עזה 0.73.50.00.1Gazaרצועת stirp and Sinai
הגולן 0.63.00.00.1Golanרמת Heights

DJewsNonיהודילא
הכל 156.0247.2461.0S75.9100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ירושלים 2.94.286.3106.91.81.718.718.6Jerusalemמחוז District
הצפון 90.6142.8217.6269.558.157.747.246.8Northernמחוז District

צפת 1.93.04.14.51.21.20.90.8Zefatגפת SubDistrict
כנרת 5.17.911.212.93.33.22.42.2Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 34.953.581.4102.622.421.617.717.8Yizreelנפת SubDistirct
עכו 48.778.4120.8149.531.231.726.226.0Akkoנפת SubDistirct

חיפה 27.448.075.091.717.619.416.315.9Haifaמחוז District
חיפה 9.118.625.929.65.97.55.65.1Haifaנפת SubDistirct
חדרה 18.329.449.062.111.711.910.610.8Haderaנפת SubDistirct

המרכז 16.125.944.455.410.310.99.69.6Centralמחוז District
השרון 10.417.427.533.76.67.06.05.9Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 3.04.78.210.51.91.91.81.8PetahTiqwaSubDistirctנפת
רמלה 2.64.47.810.61.71.81.71.8Ramlaנפת SubDistirct

רחובות 0.10.40.80.60.10.20.20.1Rehovotנפת SubDistirct
אביב תל 3.66.77.39.32.32.81.61.6TelAvivמחוז District
הדרום 15.418.630.443.19.97.56.67.5Southernמחוז District
אשקלון 2.40.30.60.41.60.10.10.1Ashqelonנפת SubDistirct

שבע באר 13.018.329.842.68.37.46.57.4Beerנפת Sheva SubDistrict

1 According to the present boundaires of the subdistricts.
2 Incl. not known . 3 Israeli residents who live there.

,דוע. לא גולל 2 הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי 1
בהט. הגרים ישראל תושבי 3
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ה*חוד*ת האוכלוס"ה של תקן ומרחק* כובד1 מרכז*  ב/5. לוח
Table ii/5.  Centres of gravity * and standard distances of the Jewish population

Endofyear שנה סוף

כובד Centreמרכז ofgravity(בק'מ תקן (מרחק פיזור
Distribution

YX(standard distance ia km.)

1922169.0158.750.9

1931170.6151.846.4

8 XI1948182.0143.845.0

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

1975169.0144.354.8

1976168.5144.354.8

1977168.7144.354.8

' See: (a) An introduction in Geostaiutiu, *""'* ><" " "''לי / מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה מגוא א) ראה. 1^Z£ Z/a,^ > by >. v". *" תש., אקימון, ירושלים, ים, י' בעריכת קי' ייי
>b> R Bachi. Standa^ D'stanceM'a'"r"™dRelatedMethodsforSpatialAnalysis,VhiUidelphia,papaot Regional (a
Science Association Vol. X, Zurich Congress, 1962. w
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ונפח מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות  ב/6, לזח

Table ii/6.  Population density per land sq. km., by district and subdistrict :

ונפה מחוז
8X1
1948

22 V
1961

20V
1972

31 XII
1975

31 XII
1976

31 XII
1977

Distirct and subdistrict

הכל 43.1107.6154.8171.6175.6179.2TOTALסך

ירושלים S660.1Jerusalem.159.5344.5554.0625.4643מחוז District

הצםון .44.2101.4142.3160.0164.2מחוז 168.5Northern District

צפת 16.467.984.488.789.590.9Zefatנפת SubDistrict

כנרת 38.283.195.2103.3105.4108.8Klnneretנפת SubDistrict

יזרעאל 50.3100.4145.1165.1169.8173.5Yizreelנפת SubDistrict

עכו 59.6136.8206.6236.1243.4250.9Akkoנפת SubDistrict

חיפה 209.2433.6566.5613.9624.3632.1Haifaמחוז District

חיפה 452.4976.01,260.51,352.21,370.11,382.2Haifaנפת SubDistrict

חדרה 88.6164.8222.6247.9254.6260.3Haderaנפת SubDistirct

המרכז 100.4327.8466.7535.9557.2577.6Centralמחוז District

השרון 108.2294.7412.3462.6476.9490.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 175.6480.6714.0824.0857.6889.2Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 14.4218.9286.0313.7320.3325.7Ramlaנפת SubDistrict

רוזובוח 109.8334.6484.0579.6612.7646.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 1,834.04,113.55,336.75,646.25,697.45.741.5Telמחוז Aviv District

הדרוס 1.512.325.129.330.130.8Southernמחוז District

אשקלון 5.860.3120.3138.5141.8144.8Ashqclonנפת SubDistrict

שבע באר 1.17.615.718.519.119.5Beerנפח Shcva SubDistirct

< See note ■ to Table 11/4. ב/4. ללוח 1 הערה ראה 1
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ,* ויישובים (אלפים) אוכלוסייה  ב/7. לוח
Table "/7.  Population (thousands) and localities 1, by population group, sub

district and natural region
31 xii 1977

הבל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהודים

יישובים יישובים§
x g

nיישובים c
O .2 toHSubdistirct

טבעי Localiואזור
ties11

Locali
ties9 a

Locali
ties1!and natural region

הכל סך
ירושלים נפת

9003,653.27923,077.311541.S7S9TOTAL

66413.961307.06106.9JerusalemSubDistrict

יהודה הרי
יהודה שפלת

34
32

391.9
22.0

30
31

285.1
21.9

5
1


106.8
0.1

Judean Mountains
Judean Foothills

צפת נפת
חולה עמק

מזרחי עליון גליל

57
. 23

25

61.0
25.5
24.8

54
23
23

56.5
25.5
22.1

3

2

4.5
0.0
2.7

Zefat SubDistrict
Hula Basin
Eastern Upper Galilee
Hazor Region

הצור 910.788.911.8אזור

ת כנר 4556.74243.73112.9Kinneretנפת SubDistrict

כנרות
מזרחי תחתון גליל

25
20

39.2
17.5

25
17

37.8
6.03

11.4
11.5Eastern Lower Galilee

יזרעאל נפת
שאן בית עמק

חרוד עמק
כוכב רמת

יזרעאל עמק
מנשה רמת

נצרתתירען הרי

114
20
10
9
45
7

23

207.7
20.5
6.5
5.3
44.2
3.7

127.5

89
20
9
4
42
7
7

105.1
20.5
5.7
1.9

41.7
3.7

31.6

25

1

5

3

16

10

10

102.6
0.0
0.8
3.4
2.5
0.0
95.9

Ytzreel SubDistrict
Bet Shean Basin
Harod Valley
Kokhav Plateau
Yizreel Basin
Menashe Plateau
NazarethTir'an Mts.

עכו נפת
מערבי תחתון גליל

יחיעם אזור
אילון אזור
נהריה אזור
עכו אזור

88
22
19
16
20
11

234.8
102.2
30.9
8.5
46.7
46.4

51
5
8
13
16
9

85.3
9.1
5.5
4.2
35.1
31.3

39
17
12
3

4
3

4
4

149.5
93.1
25.4
4.4
11.5
15.1

Akko SubDistrict
Western Lower Galilee
Yehiam Region
Elon Region
Nahariyya Region
Akko Region

חיפה 24391.221361.54329.6Haifaנפת SubDistrict

חיפה 24391.221361.54329.6Haifaאזור Region

חדרה נפת
הכרמל חוף

יעקב זכרון אזור
אלכסנדר הר

72
15
10
18

148.6
11.6
7.5

39.9

52
13
9
4

86.6
7.1
7.2
0.8

20
2
1

14



62.1
4.5
0.2
39.1

Hadera SubDistrict
Karmel Coast
Zikhron Yaakov Region
Alexander Mountain

חדרה .אזור 2989.72671.53
18.2Hadera Region

השרון נפת
שרון

86
86

170.7
170.7

79
79

137.0
137.0

7
7

33.7
33.7

Sharon SubDistrict
Sharon

חקוה פתח נפת
השרון דרום

תקוה פתח אזור

51
25
26

252.5
86.9
165.6

48
24
24

242.0
83.8
158.2

3
1

2


10.5
3.1
7.4

Petah Tiqwa SubDistrict
Southern Sharon
Petah Tiqwa Region

רמלה 48101.64891.1210.6Ramlaנפת SubDistrict

לוד 48101.64891.1210.6Lodאזור Region

רחובות נפת
רחובות אזור

לציון ראשון אזור

47
36
11

192.6
95.7
96.9

47
36
11

192.0
95.3
96.8

0.6
0.4
0.2

Rehovot SubDistrict
Rehovot Region
Rishon LeZiyyon Region

אביב תל 18976.118966.719.3Telנפת Aviv SubDistrict

אביב תל 18976.118966.719.3Telאזור Aviv Region

אשקלון נפת
מלאכי אזור

96
43

184.2
27.3

96
43

183.8
27.2


0.4
0.1

Ashqelon SubDistrict
Malakhi Region

לכיש 2231.22231.10.0Lakhishאזור Region

אשדוד 56.4156.20.2Ashdodאזור Region

אשקלון 3069.33069.2אזור
0.1Ashqelon Region

population 38



טבעי ואזור נפה אוכלוסיית, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  ב/7. לוח
(המשך)

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

31 xii 1977
הבל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהידים

יישובים §
H JSיישוניט= o

n 'ZיישוביטMe
Ml

 §
n ■3

Subdistrict
טבעי .LocaliLocaliS3Localijnואזור ja

n 3and natural region
ties11ties? §.ties

a
9 ar. Q

שבע באר 88250.886208.223נפת 242.6Beer Sheva SubDistrict
גרר 3017.63017.6אזור 0.0Gerar Region

בשור _2820.52820.4אזור 0.0Besor Region
שבע באר 9156.07114.123אזור 241.9Beer Sheva Region
צפונית 51.451.40.0Northernערבה Arava
דרומית .718.1717.6ערבה 0.5Southern Arava

הנגב 937.1937.0הר 0.1Negev Mountains
מוחזקים2 10.910.9Xשטחים XXAdministered Territories 2

1 Bedouin tribes and Jewish localities in the Administered
Territories are not included in the localities; as for the mixed
localities see introduction. 1 See note 3 to Table II/4.

המוחזקים בשטחים היהודיים והיישובים הבדוים שבטי 1

המעורבים, היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינם
ב/4. ללוח 3 הערה ראה 2 מבוא. ראה

היישוב גודל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה  .8/2 לוח
Table ii/8.  Population (thousands) and localities, by size of locality

End of year שנה סוף

Localities י 1 Populationיישובים 1אוכלוסייה יישובים
Localities'

אוכלוסייה
Population

ביישוב תושבים
Population in locality

1953
22V
1961

19771953
22V
1961

19771953197719531977

< מוחלטים umberluteמספרים nAbso0אחוזיntage 8Perce
הכל 873סך 8489001,669.42,179.53,653.2100.0100.0100.0100.0
TOTAL
09977 94325.03.91.811.13.60.30.0

100199109 1487623.017.111.417.48.41.40.3
200499411 362418116.5138.2138.942.746.47.03.8

500999121 9920165.175.9129.211.722.33.93.5
1,0001,99951 463665.276.050.45.44.03.91.4
2,0004,99950 5753178.0164.8179.96.75.910.74.9
5,0009,99920 2027139.9145.0186.62.33.08.35.1

10,00019,99914 924135.7175.3335.71.12.78.1'9.2
20,00049,99915 1019269.5471.0604.51.22.116.116.5
50,00099,9992 6144.8420.10.711.5

100,000 +3 38651.5736.51,526.30.30.939.041.8
נדוים שבטי 20.127.055.11.21.5

Bedouin tribes
ליישובים מחוץ גרים 3.82.40.1

Living outside localities
מוחזקים^ שטחים 10.9.0.3
Administered Territoires 2

Excl. Bedouin tribes numbering 41 and Jewish localities in the
Administered Territoires numbering 60 at the end of 1977.
2 See note 3 to Table 11/4.

היישובים ואת 41 שמיספרם הבדוים שבטי את בולל אינו 1

.1977 בסוף 60 שמספרם המוחזקים בשטחים היהודיים
ב/4. ללוח 3 הערה ראה 2

39 אוכלוסייה



אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ,* ויישובים (אלפים) אוכלוסייה _ ב/9. לוח

31 *** 1976

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

20 V 1972

אוכלוסייה
Population

יישוביס
Localities

22 V 1961

אוכלוסייה
Population

יישובים
Localities

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

3,575.3

3,075.2
2,532.9
542.3

493.1
114.4
68.2
132.8
6.8

98.8
53.0
16.8
2.4

7.1

3,020.4

2,735.9
2,336.0
399.9

277.4

21.7
132.5
6.7

98.7

16.6
1.2

7.1

555.0

339.3
196.9
142.4

215.6
114.4
46.5
0.5
53.0
0.1
1.2

895

107
36
71

788
32
99
350
30

226

51

787

34
54

699

43
350
30

226

50

115

26
8
18

89
32
56

3,147.7

2,684.6
2,168.1
516.5

461.0
111.0
71.6
124.7
5.3

89.1
44.6
12.0
2.6

2.1

22,686.7

2,429.3
2,003.4
425.9

255.2

23.3
124.4
5.3

88.9

11.9
1.3

2.1

461.0

255.2
164.7
90.6

205.7
111.0
48.3
0.4
44.6
0.1
1.2

881

99
31

68

782
32
101
347
27

226

49

778

86
29
57

692

44
347
27
226

48

110

20
8
12

90
32
57

מוחלטים מספרים

2,179.5 873

1,697.9
1,409.3
288.6

481.6
139.6
100.3
120.6
4.0

77.1
29.0
6.7
4.1

1,932.4

1,634.5
1,347.0
287.5

297.9
46.1
39.9
120.2
4.0
77.0
2.0
6.5
2.2

247.1

65
25
40

808
39
129
346
20
228
4
42

771

63
23
40

708
13
57
346
20
228
4
40

109

863.4
862.3


1.2

101183.7
2693.5
7360.4

0.6
27.0
20.2

1.9

כולל סך
עירוניים יישובים

ערים
אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים
גדולים כפרים
קטנים בפריט

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
בדוים ושבטי ארעיים יישובים

וכוי חוות מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

מוחזקים2 שטחים
יהודים

עירוניים י.ישובים
ערים

אחריט עירוניים יישובים

כפריים ישובים
גדולים כפרים
קטנים כפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
ארעיים יישובים

ובו' חוות מוסדות/
ליישובים מחוץ גרים

מוחזקים2 שטחים
לאיהודים

עירוניים יישובים
ערים

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים
גדולים כפרים
קטנים כפרים

וקיבוצים מושבים
בדוים שבטי

וכוי חוות מוסדות'
ליישובים מחוץ נרים

,1977 בסוף 60 שמספרם המוחזקים בשטחים היהודיים היישובים ואת " שמספרם הבדוים שבטי את כולל אינו 1

.4 בו ללוח 3 הערה ראה 2

population 40



Table ii/9.  Population (thousands) and localities \ by type of locality and
population group

31 501 Populationאוכלוסייה1977
Type of locality and population group

20אוכלוסייהיישובים V 197231 XII 197631 XII 1977
LocalitiesPopulation

Absolute NumbersאחוזיםPercentages

9003,653.2100.0100.0100.0GRAND TOTAL

1103,150.785.386.086.2Urban localities
362,576.968.970.870.5Towns
74573.816.415.215.7Other urban localities

790491.614.713.813.5Rural localities
30105.33.53.22.9Large villages
9868.02.31.91.9Small villages

352134.74.03.73.7Moshavim
307.10.20.20.2Collective moshavim

229101.62.82.82.8Qibbuzim
55.11.41.51.5Temporary localities and Bedouin tribes

5117.40.40.50.5Institutions, farms etc.
2.40.10.10.1Living outside localities

10.90.10.20.3Administered Territories 2

7923,077.3100.0100.0100.0JEWS

882,783.190.490.690.4Urban localities
342,372.674.677.377.1Towns

54410.515.913.213.3Other urban localities

704283.39.59.29.2Rural localities
Large village!

4321.90.90.70.7Small viUages
352134.54.64.44.4Moshavim
307.10.20.20.2Collective moshavim

229101.43.33.33.3Qibbuzim
Temporary localities

5017.20.40.60.6Institutions, farms etc.
1.20.10.00.0Living outside localities

10.90.10.20.4Administered Territories 2

115575.9100.0100.0100.0NONJEWS

29367.655.461.163.8Urban localities
8204.335.735.435.5Town.

21163.319.625.728.4Other urban localities

86208.244.638.936.2Rural localities
30105.324.120.618.3Large villages

5546.110.58.48.0Small villages

0.50.10.10.1Moshavim, qibbuzim
55.19.79.69.6Bedouin tribes

10.10.00.00.0Institutions, farms etc.
1.20.30.20.2Living outside localities

! Excl. Bedouin tirbes, numbering 41 and Jewish localities in the Administered Territories numbering 60 at the end of 1977
* See note 3 to Table 11/4.

41 אוכלוסייה



הארגונית והשתייכותו יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/10. לוח
Table \\/\Q.  Localities and population, by type of locality and organizational

affiliaiton

31 xii 1977

(אלפים)Localitiesיישובינ אוכלוסייה
Population (thousands)

יישוב צורת

יהודיים מזה:
Thereof: Jewish

יהודיט מזה:
Thereof : Jews

Type of locality and
n

ארגונית הכלוהשתייכות הכלסך organizationalסך affiliation
Totalותיקים

Veteran
חדשים
New

Total

h

S S3
£ 
h

כולל 19002944983,653.22,278.1799.2GRANDסך TOTAL

עירוניים 11044443,150.72,157.4625.7URBANיישובים LOCALITIES

הכל סך  3623112,576.91,913.1399.5Townsערים  total

עירוניים יישובים
הכל סך אחרים

742133573.8184.3226.2Other urban localities  total

כפריים 790250454491.6120.8162.6RURALיישובים LOCALITIES

הכל 1282221173.312.39.7Villagesכפריםסך  total

לאיהודיים  גדולים 30כפרים
105.3

Large villages  nonJewish

הכל סך  קטנים 98222168.012.39.7Smallכפרים villages  total

ומושבים מושבים
הכל סך שיתופיים

38285297141.832.6108.9Moshavim and collective moshavim 
total

הכל סך  35278274134.730.3104.2Moshavimמושבים  total

המושבים 2204717383.818.565.2Moshavimתנועת Movement

המזרחי 5665026.32.923.3HaPoelהפועל HaMizrahi

החקלאי 34142012.15.96.2Halhudהאיחוד HaHaqlai

הציוני 132114.30.53.8HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת פועלי
ישראל ואגודת

9182.70.12.6Poale Agudat Yisrael and Agudat
Yisrael

881.81.7Heartחרות

האברים 6331.70.90.8Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 65ללא
1

2.01.50.5No afBliation

population 42



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

affiliation (cont.)
31 xii 1977

(אלפים)Localitiesיישובים אוכלוסייה
Population (thousands)

יישוב צורת

יהודיים מזה:
Thereof: Jewish

יהודים :nm
Thereof: Jews

Type of locality and nn

ארגונית הכלוהשתייכות סך
Totalותיקים

Veteran
חדשים
New

הכל סך
Total

י*

1 3 8hiorganizational aiffliation

aa

 שיתופיים מושבים
הבל סך

307237.12.34.7Collective Moshavim 
total

המושבים 5411.31.30.1Moshavimתנועת Movement

המזרחי 441.81.8HaPoelהפועל HaMizrahi

והקיבוצים הקבוצות 6151.10.40.7Ihudאיחוד HaQevuzot VeHaQibbuzim

הציוני 6151.00.20.8HaOvedהעובד HaZiyyoni

440.80.8Heartחרות

ישראל אגודת 330.50.5Poaleפועלי Agudat Yisrael

החקלאי 2110.60.40.1Halhudהאיחוד HaHaqlai

הגל סך  22913495101.670.730.7Qlbbuzlmקיבוצים  total

הארצי 76403635.123.911.1HaQibbuzהקיבק HaArzi

והקיבוצים הקבוצות 78512731.923.18.7Ihudאיחוד HaQevuzot VeHaQibbuzim

המאוחד 56342226.919.37.6HaQibbuzהקיבוץ HaMeuhad

המזרחי 11565.12.92.2HaPoelהפועל HaMizrahi

הציוני 5321.71.20.5HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 2110.90.40.5Poaleפועלי Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 110.10.1Noללא aiffliation

בדוים Bedouin/.55שבטי tribes

 וכוי חוות מוסדות,
הכל סך

5194117.45.212.1Institutions, farms. etc.  total

חקלאיים ספר 12575.52.82.7Agirculturalבתי schools

אחרים חינוך 174136.02.43.6Otherמוסדות educational institutions

רפואה 110.30.3Medicalמוסדות institutions

כפריים 18183.73.7Ruralמרכזים centers

אחרים Other.221.81.8מוסדות institutions

לאיהודיים 10.1NonJewishמוסדות institutions

ליישובים מחוץ XXX2.4גרים
1.2Living outside localities

מוחזקים2 10.910.9Administeredשטחים Territories 2

' Excl. 41 Bedouin tirbes and 60 Jewish localities in the
AdministeredTerritoires. 2 See note 3 to Table II/4.

בשטחים יהודיים ויישובים 41 שמספרם בדוים שבטי בולל אינו 1
ב/4. ללוח 3 הערה ראה 2 .60 שמספרם המוחזקים

43 אוכלוסייה



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

31 xii ו 977
אלפים

ונפה מחוז
כולל סך
Grand
Total

עירוניים Urbanיישובים localitiesכפריים יישובים

הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
אתרים
Other
urban

localities

הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population group

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל 3,653.22,783.1'סך 3,150.7367.62,576.9573.8491.6208.2 283.3

ירושלים 413.9288.8מחוז 392.5103.7376.016.521.43.2 18.2

הצפון 560.1198.0מחוז 335.6137.6212.2123.4224.5131.9 92.6

צפת 61.035.6נפת 35.90.430.25.725.04.1 20.9

כנרת 56.726.8נפת 35.08.326.98.121.64.7 16.9

יזרעאל 207.766.2נפת 124.258.076.647.683.544.6 38.9

עכו 234.869.4נפת 140.471.078.561.994.478.5 15.9

חיפה 539.8423.7מחוז 490.066.3369.0121.049.825.4 24.4

חיפה 391.2355.3נפת 383.027.7332.650.48.11.9 6.2

חדרה 148.668.3נפת 106.938.636.470.541.723.4 18.2

המרכז 717.4579.7מחוז 628.849.2448.5180.388.66.3 82.3

השרון 170.7102.7נפת 134.231.489.145.136.52.3 34.2

תקוה פתח 252.5227.4נפת 234.26.7147.386.918.43.8 14.6

רמלה 101.673.9נפת 84.410.575.49.017.20.1 17.1

רחובות 192.6175.6נפת 176.10.5136.739.416.50.0 16.4

אביב תל 976.1965.1מחוז 974.49.3897.077.41.70.0 1.6

הדרומ 435.0327.9מחוז 329.41.5274.255.2105.641.5 64.1

אשקלון 184.2146.7נפת 147.00.3128.518.537.10.1 37.0

שבע באר 250.8182.3181.11.2145.736.668.427.041.4נפת

המוחזקים, בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל 1

population 44



Table ii/1 1 . Population, by district, subdistrict and type of locality

31 xii 1977
Thousands

Rural localities

Distirct and subdistrict כפרים
גדולים
Large
villages

כפרים
קטנים
Small
villages

מושבים
Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
moshavim

קיבוצים
Qibbuzim

שבטי
בדוים

Bedouin
tribes

מוסדות'
וגוי חוות
Institu
tions,

farms, etc.

מחוץ גרים
ליישובים
Living
outside
localities

105.368.0134.77.1101.617.4 55.12.4TOTAL

._ 2.31.612.70.62.71.3 0.1Jerusalem District

85.641.328.62.052.90.6 12.90.6Northern District


6.46.7


11.9

 
0.0Zefat SubDistrict


7.03.30.39.30.6 1.20.0Kinneret SubDistrict

27.412.011.80.723.60.0 7.50.4Yizreel SubDistrict

58.215.96.81.08.1 4.20.2Akko SubDistrict

14.411.36.10.810.94.5 1.00.8Haifa District


1.21.0


3.11.4 1.00.4Haifa SubDistrict

14.410.05.10.87.83.1 0.3Hadera SubDistirct

3.011.748.92.416.16.0 0.6Central District


7.119.00.87.32.0 0.3Sharon SubDistrict

3.01.810.40.12.60.4 0.0Petah Tiqwa SubDistrict

0.212.50.42.81.0 0.2Ramla SubDistrict


2.66.91.03.32.6 0.0Rehovot SubDistrict


0.3


0.31.0 0.0Tel Aviv District

2.138.01.318.93.9 41.10.2Southern District


24.01.19.425 ;■ 0.1Ashqelon SubDistrict


2.114.00.29.4, ' 41.11.40.1Beer Sheva SubDistirct

. Incl. Israeli residents in the Administered Terirtoires.

45 אוכלוסייה



וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה * יישובים ב/12. לוח
אוכלוסייה

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

31 xii 1977

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

הכל 90023,653.279223,077.3TOTALסך

362,576.9342,372.6Municipalitiesעיריות

מקומיות 118685.166416.6Localמועצות Councils

אזוריות 7163296.9683272.7Regionalמועצות Councils

מעמד 81.193.4No"30חסרי municipal status

ליישובים מחוץ 2.41.2Livingגרים outside localities

 אזוריות 716296.9683272.7Regionalמועצות Councils 
הכל totalסך

44.244.2Onoאונו

30.630.6Allonaאלונה

174.8174.8Esbkolאשכול

טוביה 239.9239.9Beerבאר Tuvya

שמעון 114.0103.9Beneבני Shimon

שאן בית 197.8197.8Biqatבקעת Bet Shean

63.363.3Brennerברנר

72.072.0Gederotגדרות

228.8228.8Gezerנזר

רוה 2.0Ganר72.0גן Rawe

168.0135.4Gaatonגעתון

2914.32410.7HaGUboaהגלבוע

העליון 3313.23313.2HaGalilהגליל HaElyon

התחתון 143.8143.8HaGalilהגליל HaTahton

השרון 114.6114.6Hadarהדר HaSharon

72.072.0HaYarkonהירקון

30.830.8HaAravaהערבה

הצפוני 83.383.3HaSharonהשרון HaZefoni

התיכון 113.9113.9HaSharonהשרון HaTikhon

1136.1105.3Zevulunזבולון

אילות 60.860.8Hevelחבל Elot

יבנה 94.794.7Hevelחבל Yavne

population 46



וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסיית י יישובימ  ב/12. לוח
(המשך) אוכלוסייה

Table ii/12.  Localities 2 and population (thousands), by municipal status and
population group (cont.)

31 xii 1977

הכל יהודיםTotalסך :msThereof: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

אשקלון 176.7176.7HofAshqelonחוף

הכרמל 248.1228.0HofHaKarmelחוף

השרון 125.2125.2HofHaSharonחוף

123.8123.8Yoavיואג

114.7114.7Yizreelיזרעאל

145.6145.6Lakhishלביש

137.3137.2Megiddoמגידו

208.5208.5Modiimמודיעים

יהודה 6221.05717.8Matteמטה Yehuda

239.4207.7Menasheמנשה

יוסף 143.8143.7Maaleמעלה Yosef

אפק 116.3116.3Mifalotמפעלוח Afeq

הגליל 208.8176.4Mearmמרום HaGalil

176.7176.6Merhavimמרחבים

הגליל 44.8Meikazמרכז HaGalil

שורק 61.861.8Nahalנחל Soreq

2.872.8Naamanרנעמן

צור 93.283.1SullamZorסולם

165.9165.9Azzataעזתה

הירדן 219.4219.4Emeqעמק HaYarden

חפר 4620.84218.6Emeqעמק Hefer

לוד 106.7106.7Emeqעמק Lod

179.6167.4Qisbonקישון

נגב 51.551.5Ramatרמת Negev

הנגב 114.5114.5Sbaaiשער HaNegev

146.4146.4Shalfiשפיר

30.630.6Tamarתמר

' Excl. Bedouin tribes and Jewish localities in the Administered בשטחים
Terirtories. 2 See note > to Table 11/11. 3 Incl. one בולל 3

Bedouin tirbe. * Incl. 40 Bedouin tirbes.

יהודיים ויישובים בדויט שבטי כולל לא ■ 1

ב/11. ללוח 1 הערה ראה 2 המוחזקים.
בדוים. שבטי 40 כולל 4 אחד. בדוי שבט

47 אוכלוסייה



2 31 nx ב1977 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים! אוכלוסייה  ב/13. לוח

Table ff/TS.  Population in localiites z numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 1977s

Thousands אלפים

8X131 XII31 XII22 V31 XII20V31 XII31 XH31 XII 194819501955196119651972197519761977Localityיישוב

יהודה 1.311.910.310.614.217.217.818.3Orאור Yehuda
עקיבא אור

1.73.26.06.46.87.17.3Or Aqiva
0.55,39.713.115.816.617.3Elatאילו!

פחם אל 4.46.17.59.513.415.816.517.2Ummאם al Fahm
0.64.68.39.310.7Iאפקים 1.011.0Ofaqini
אשדיד

4.623.440.352.554.656.4Asbdod
אשקלון

5.116.624.336.343.047.948.749.7Ashqdon
גרביה אל 3.84.75.97.68.89,19.5Baqaנאקה al Gharbiyye

שנע 8.320.543.565.285.396.598.9101.0Beerבאר Sheva
גיתשאן

2.96.49.712.711.312.312.612.7Bet Shea□
שמש בית

0.23.07.09.910.1U.I11.211.6Bet Shemesh
ברק 9.314.328.047.060.475.783.084.485.9בבי 'Beae Beraq
2.35.516.031.753.1100.1118.1121.4124.1Batבתים Yam

9.612.019.830.938.848.650.049.949.6Givatayimגבעתיים
שמואל 1.92.83.33.54.45.16.26.46.5Givatגבעת Sbcmuel

0.12.53.94.55.05.65.85,85.9Gederaגדרה
כרמל אל J4.86.17.07.27.4Daliyat.3.34דאלית al Karmel

0.35.018.423.727.427,627.4Diaronaדימו1ת
השרון 3.53.612.111.212.213.915.616.217.0Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.934.141.447.849.752.0Herzeliyyaהרגליה
11.815.022.525.629.532.235.736.136.4Haderaחדרה
9.617.130.549.069.998.8114.0117.5121.2Holonחולין
98.6140.0158.7183.0204.5219.6227.2227.9227.8Haifaוזיפה

:85.6122.0150.0174.8193.1207.2213.4213.7213.1Thereofמזה:יהודים Jews
הגלילית חגור


2.04.65.25.35.55.65.7Hazor HaGelilit

5.512.216.820.823.323.726.026.326.9Tibwiasטבריה
5.16.17.69.412.214.014.414.9Taiyibeסיבה
.3.64.55.56.48.49.39.69.9Tiraסירה

כרמל 5.212.811.012.914.615.715.715.5Tiratטירת Karmel
3.24.35.36.68.510.210.711.1Tamraסמרה
.1.52.35.48.010יבנה 110.710.911.2Yavne
0.03.16.06.97.69.010.110.711.1Yehudיהוד
'2.02.53.34.95.75.96.2Yaifיפיע
ירוחם

0.51.64.65.96.46.36.2Ycrahalff
84.0123.0146.1167.4191.7313.9355.5366.3376.0Jerusalemירושלים

יהודים :82.9120.0144.0164.8189.1230.3259.4266.0272.3Thereofמזה: Jews
2.32.73.24.45.05.15.3Yirkaירכא

בנא 3.03.44.35.26.26.46.7KaFarכפר KansB
מגדא 1.72.32.93.94.75.05.2Kafarכפר Manda
/00 5.512.216.017.921.526.731.833.835.3KeFarבפר Sava

קאסם 2.02.63.44.95.76.06.3Kafarכפר Qasem
קרע 2.22.93.65.05.65,96.1Kafarכפר Qara'
כרמיאל

0.93.86.97.78.4Karmiel
1.112.117.219.024.230.635.536,737.5Lodליד

יולודיט מזה:
11.016.017.622.127.631.532.232.7Thereof: Jews

3.44.05.06.57.57.88.1Magharמבאר
אלברומ 2.42.83.44.45.05.25.4Majdנלג'ד AlKurum

העמק מנדל


2.74.07.710.011.812.212.4Migdal HaEmeq
מעלותתרשיתא

1.33.34.75.05.45.65.7MaalotTarshtha
יהודים :1.73.33.23.43.43.5Thereofמזה: Jews
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2 31 nx ב1977 תושבים 5,000 מעל שמנו 1 ביישובים אוכלוסייה  ב/13. ליח
(המשך)

Table ii/13.  Population in localities 1 numbering above 5,000 inhabitants on
31 xii 19772 (cont.)

Thousands אלפים

8X131 XII31 XII22V31 XII20V31 XII31 XII31 XII 194819501955196119651972197519761977Localityיישוב

1.75.09.814.619.523.827.327.327.5Nahairyyaנהריה
ציונה 2.36.510.510.912.012.212.913.113.2Nesנס Ziyyona

20.022.225.029.133.336.737.738.6Nazarethנצרת
עלית 4.310.915.018.819.219.3Nazeratבצרת IUit

2.96.57.28.19.39.49.29.09.0Vesherנשר
2.94.35.86.87.07.3Netivotנתיבות
11.623.031.041.354.671.182.485.789.1Netanyaנתניה

4.35.16.48.39.710.110.6Sakhninסחנין

4.012.219.225.232.333.735.636.036.8Akkoעכו
יהודים :0.98.214.019.024.225.527.027.428.0Thereofמזה: Jews

2:52.9עספיא 3.5 4.34.95.15.3'Isifya 
2.56.210.313.816.517.318.518.618.7Afulaעפולה
2.93.74.56.17.27.67.9Arrabeעראבה

1.35.68.89.49.7Aradערד
1.61.82.34.04.85.05.1Ar'araערערה

ברכור  9.76.610.610.612.913.814.915.115.1Fardesפרדסחגה HannaKarkur
תקוה 21.931.844.854.068.993.0106.8109.5112.0Petahפתח Tiqwa

2.35.58.810.712.913.714.214.214.6Zefatצפת

2.33.03.75.05.96.26.4Qalansaweקלנסוה
אונו 0.41.48.08.210.617.119.420.521.4Qiryatקרית Ono
אתא 4.88.016.319.123.726.829.230.030.4Qiryatקרית Atta

ביאליק 2.12.86.09.612.317.922.724.125.3QiryatBialikקרית
גת 10.115.619.121.522.022.4Qiryatקרית Gat

טבעון 3.04.57.79.59.99.910.510.310.3Qiryatקרית Tivon
ים 0.97.89.010.314.319.924.726.126.9Qiryatקרית Yam

מוצקין 3.54.27.78.912.317.621.121.722.2Qiryatקרית Motzkin
מלאכי 2.74.67.08.99.710.010.2Qiryatקרית Malakbi
שמונה 1.46.311.815.115.115.615.515.6Qiiyatקרית Shemona

העין .5.98.19.310.312.012.412.512.6Roshראש HaAyin
לציון 10.418.021.527.936.553.068.373.579.1Rishonראשון LeZiyyon

12.518.226.029.032.839.350.154.057.6Rehovotרחובות
2.52.73.34.14.84.95.0Reineרינה
1.512.621.723.227.334.136.837.437.9Ramlaרמלה

יהודים :10.819.521.024.629.831.732.132.3Thereofמזה: Jews
ק 17.230.058.590.8102.6118.0121.1121.7120.9Ramatי"! Gan

השרון 1.13.27.310.514.220.024.425.927.6Ramatרמת HaSharon
.5.97.89.510רעננה tlt.O15.220.322.324.7Raanana

1.03.56.57.68.58.58.3Sederotשדרות
3.95.47.28.811.613.213.814.2Shefaramשפרעם

אביביפו 248.5335.0359.7386.1392.1363.8353.8348.5343.3Telתל AvivYafo
יהודים :244.6330.0357.0382.4385.8357.4346.6341.1335.6Thereofמזה: Jews

< The estimates between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census. 2 Ac
carding to the 1977 jurisdiction.

תוקני (1961 ו 1948) המפקדים שני בין האומדנים 1
.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם

ב1977. השיפוט תחום ל0י *
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וגיל יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/14. לוח
Table ii/14.  Population, by population group, type of locality and age

31 xii 1976
Thousands אלפים

Ageגיל
הבל סך
Total

Typeof locality יישוב צורת
01314171824253435^44554556465 +

 3,020.4859.7207.2391.8454.9296.7293.8247.4268.9JEWSיהודים  TOTAL

הכל סך

2,735.5772.8184.2349.0410.0270.6270.1228.1250.7Urbanיישובים localities

עירוניים

266.180.118.636.443.626.422.417.421.2Jerusalemירושלים

אביביפו 340.171.118.539.543.332.339.942.452.9Telתל AvivYafo

213.347.812.125.129.121.525.524.427.9Haifaוזיפה

אחרות Otherערים towns and
otherויישובים urban
localitiesעירוניים 

establishedאחריםנוסדו

1947 עד 1,301.1367.185.9162.0201.8133.3131.2106.3113.5 up to 1947

ואילך 1948 615.0206.749.186.092.157.151.137.535.2 1948 onwards

284.986.923.142.744.926.123.719.318.2Ruralיישובים localities

כפריים

139.446.412.319.918.312.312.59.18.7Moshavimמושבים

קיבוצים
יישובים שאר

98.827.66.914.618.09.58.07.86.3Qibbuzim
46.712.93.98.28.54.33.22.43.3Other rural localities

כפריים

 הכללאיהודים סך
SSS.O259.253.470.164.243.929.016.119.0NONJEWS 

TOTAL

339.3153.332.243.840.328.018.610.512.6Urbanיישובים localities

עירוניים

100.344.39.213.211.58.05.83.74.5Jerusalemירושלים

אביביפו 21.68.31.92.92.92.21.50.91.0Telתל AvivYafo and
Haifa

וחיפה
אחרות 217.4100.621.227.725.917.811.35.97.0Otherערים towns and

other urban
localitiesויישובים
עירוניים
אחרים

215.6105.921.226.323.915.810.55.66.4Ruralיישובים localities

כפריים
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גיל ולפי ונפה מחוז אוכלוסייה/ קבוצת לפי אוכלוסייה/  ב/15. לוח
Table ii/15.  Population, by population group, district and subdistrict, and by age

31 xii 1976

Thousandsאלפים

ונפה מחוז

Ageגיל

Distirct and subdistrict הכל סך
Total0141519202425293044456465 +

כולל סך  3,020.4909.8264.5284.4270.5481.0541.2268.9JEWSיהודים 
GRAND TOTAL

ירושלים 300.197.327.650.629.648.543.722.8Jerusalemמחוז District

הצפון מתוז
צפת בפת
כנרת נפה

יזרעאל נפת
עבו נפת

285.7
55.7
42.5
104.1
83.5

95.8
20.4
15.0
34.7
25.8

28.4
5.8
4.5
10.4
7.8

28.8
5.7
4.3
10.4
8.3

25.1
4.9
3.7
9.0
7.5

42.3
8.1
6.1
15.2
13.0

45.8
7.9
6.3
17.0
14.6

19.5
2.9
2.7
7.5
6.4

Northern District
Zefat SubDistirct
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistirct
Akko SubDistirct

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

444.7
359.1
85.6

119.6
93.8
25.9

36.2
28.0
8.2

39.7
31.7
8.0

37.6
30.5
7.0

69.3
56.8
12.5

93.2
77.6
15.6

49.0
40.7
8.4

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct

ז המרב מתוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

638.9
133.3
233.5

90.0
182.1

200.2
39.5
72.5

30.2
57.9

57.2
12.4
20.1

9.3
15.4

61.1
13.0
21.9

9.2
17.0

60.2
11.7
22.4

7.8
18.4

102.4
19.9
39.0

13.4
30.2

106.7
24.4
38.9

14.0
29.3

51.1
12.4
18.7

6.0
14.0

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa Sub
Distirct

Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

אביב תל 959.7253.875.683.981.7156.6201.2106.9Telמחוז Aviv District

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבט באר נפת

384.1
180.0
204.1

141.1
65.8
75.3

39.0
18.6
20.5

39.0
17.4
21.6

34.7
15.2
19.4

60.5
27.9
32.6

50.4
25.1
25.3

19.5
10.0
9.5

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sbeva SubDistrict

המוחזקים 7.12.10.41.41.61.40.30.0Administeredהשטחים Territories

 לאיהודים
כולל סך

555.0273.861.647.433.574.645.119.0NONJEWS 
GRAND TOTAL

ירושלים 103.448.211.39.26.413.99.74.6Jerusalemמחוז District

הצפון מחוז
מזה:

כנרת נפת
יזרעאל נפת

עכו נפת

260.3

12.4
99.2
144.3

129.3

6.1
48.4
72.7

29.1

1.4
11.2
נ 6.0

21.9

1.1
8.7
11.8

15.3

0.8
6.1
8.2

35.0

1.6
13.7
19.1

20.9

1.0
7.9
11.6

8.7

0.5
3.3
4.8

Northern District
Thereof:
Kinneret SubDistirct
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistirct

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

88.4
28.7
59.8

43.8
12.6
31.3

9.9
3.1
6.8

7.6
2.7
4.9

5.4
1.9
3.5

12.1
4.5
7.6

7.0
2.8
4.1

2.7
1.1
1.6

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
מזה:

השרון נפת

53.1

32.6

26.4

16.0

6.0

3.7

4.7

2.8

3.4

2.0

7.2

4.6

3.8

2.4

1.6

1.0

Central District
Thereof:
Sharon SubDistrict

אביב תל 8.83.81.00.90.71.40.80.3Telמחוז Aviv District
הדרום מחוז

מזה:
שבע באר נפח

40.9

40.5

22.3

22.1

4.4

4.4

2.9

2.9

2.3

2.2

5.1

5.0

2.9

2.9

1.0

1.0

Southern District
Thereof:
Beer Sheva SubDistrict
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Internal migration פנימית חגירה
יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית הגירה  ב/16. לוח

ונפה מחוז לפי
Table ii/16.  Internal migration of Jews within and between localities, by

district and subdistrict

District and subdistrict
יישובים בין

Between localities
מאזן

Balance
יוצאים
Left

נכנסיס
Entered

בתוך
היישוב

Within the
locality

ונ9ה Tins

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
1965108,320128,824128,8241965
197097,00999,87199,8711970
1971100,447103,425103,4251971
1972100,42897,87797,8771972
197388,50799,02599,025_1973
1974104,707116,314116,3141974
197595,682107,213107.2131975
1976115,413§120.572§120,5721976

כולל סך  1977149,890128,268128,2681977  GRAND TOTAL
ירושלים 19.2728,1987,906292Jerusalemמהוו District
הצפון 12,70811,44713,0051,558Northernמחוז District

צפה 1,2762,1642.522358Zefatנסת SubDistrict
ננרת 1,8491,6641,797133Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 5,3343,6764,9791,303Yizreelנמת SubDistirct
עכו 4,2493,9433,707236Akkoנפת SubDistirct

חיפה 59018.0722,382Haifa,!.;20,159מחוז Distirct
חיפה 17,90613,20814,3551,147Haifaנפה SubDistrict
חדרה 2.2532,4823,7171.235Haderaנפת SubDistirct

המרכז 30,75032,48623.8698,617Centralמחוז District
השרון 7,7495,5824,928654Sharonנפת SubDistirct

תקוה פתח 8,82011,8757.6S34,192Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 4,5233,1104,4021,292Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 9,65811,9196,8565,063Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 36,54941.94544,5032,55aTelמחוז Aviv District

הדרום 30,41815,63317,9752.342Southernמחוז District
אשקלון 14,6995,6156,535920Ashqelonגפת SubDistirct

שבע באר 15,71910,01811,4401,422Beerגפת Sheva SubDistirct
מוחזקים3 X2,7417002,041Administeredשטחים Territoires 3

ידוע X12812,2382,110Notלא known
Ratesשיעורי 2

הכל סך  197749.242.142.11977  TOTAL
ירושלים 63.527.026.10.9Jerusalemמחוז District

הצפון 44.139.745.25.5Northernמחוז District
צפת 22.838.645.06.4Zefatנפת SubDistirct
ננרת 42.938.641.73.1Kinneretנפת SubDistirct

יזרעאל 51.035.247.612.4Yizreelנפת SubDistrict
עכו 50.446.844.02.8Akkoנפת SubDistircl

חיפה 45.235.240.55.3Haifaמחוז District
חיפה 49.736.739.93.2Haifaנפת SubDistrict
חדרה 26.228.843.214.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז 47.350.036.713.3Centralמחוז District
השרון 57.441.336.54.8Sharonנ6ת SubDistirct

תקוה פתח 37.150.032.317.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 50.034.448.714.3Ramlaנטת SubDistirct

רחובות 51.763.836.727.1Rehovotנפת SubDistirct
אביב תל 38.043.646.22.6Telמחוז Aviv District
הדרום 78.440.346.46.1Southernמחוז District
אשקלון 80.930.935.95.0Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 76.348.655.56.9Beerנפת Sheva SubDistrict
מוחזקים3 XXXXAdministeredשטחים Territories 3

ל1,000 2 במבוא. הסבר ראה 1,000הממוצעת.באוכלוסייה1 of the1 See explanation in introduction. 2 Per
ב/4. ללוח 3 הערה ראה 3/averagepopulation. ' See note 3 to Table II4.
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יישוב צורת לפי יישוביט, בין יהודים של פנימית הגירה ב/17. לוח

Table ii/17.  Internal migration of Jews between localities, by type of locality

1976

יישוב צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers!שיעוריםRates'

Type of locality
נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

נכנסים
Entered

יוצאים
Left

מאזן
Balance

2 כולל 39.539.5GRAND_120,572120,572סך TOTAL*

הבל עירונייםסך 109,613107,0642.54939.738.80.9Urbanיישובים localities  total

6,0165,78922722.421.50.9Jerusalemירושלים

אביביפו 9,51216,1026.59028.147.619.5Telתל AvivYafo

5,5896,9791,39026.232.76.5Haifaחיפו;

ותיקות אחרות: 49,32438,87510,44943.434.29.2Otherערים towns: veteran

20,25321,5461,29351.154.43.3newחדשות

ותיקים אתרים: עירוניים 9,7068,0071,69953.544.29.3Otherיישובים urban localities: veteran

9,2139,76655341.243.62.4newחדשים

ל כ ה ך םס כפריי 8,91710,8411,92431.938.86.9Ruralיישובים localities  total

ותיקים 5275111643.742A1.3Villagesכפרים: :veteran

5705294158.554.34.2newחדשים

ותיקים 1,0491,37832932.542.710.2Moshavimמושבים: : veteran

2,5803,03345323.928.14.2newחדשים

ותיקים 2,2173,14993231.745.013.3Qibbuzimקיבוצים: : veteran

1,4161,4715547.048.81.8newחדשים

ותיקים היישובים: 1632468332.148.516.4Otherשאר localities : veteran

36349012730.641.310.7newחדשים

לאיהודיים 32342NonJewishיישובים localities

ידוע 752,1492,074XXXNotלא known

l Per 1,000 of the average population.
localities in the Administered Terirtories.

2 inci. Jewish יישובים בולל 2 הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 1

המוחזקים. בשטתים יהודיים
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Demographic characteristics דמוגרפיות תכונות

וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/$1. לוח
Table ii/18.  Population, by population group, sex and age

31 xii 1977

כולל Grandסך totalיהודיםJewsNonJews לאיהודים

הכל סך
ToUl

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקנות
Females

גיל arwp
Age group

Thousands
283.5 292.4

11.2

42.4

44.8

38.1

31.3

24.5

18.1

15.8

12.0

10.6

9.1

7.0

5.2

3.6

3.9

2.3

2.0

1.6

21.1

15.8

11.8

44.6

47.8

41.2

34.0

25.3

17.6

15.5

12.7

10.2

8.2

6.4

4.5

3.3

3.2

2.5

1.9

1.6

20.3

15.1

575.9

23.0

87.0

92.6

79.3

65.3

49.8

35.7

31.3

24.7

20.8

17.3

13.4

9.7

6.9

7.1

4.8

3.9

3.2

20.7

15.4

1,541.9

34.7

138.7

151.9

129.1

127.3

137.9

136.5

104.2

73.3

76.7

76.5

79.5

68.2

60.7

61.9

39.6

26.4

18.9

30.9

26.8

1,535.4

36.6

145.8

160.0

136.3

133.5

142.7

138.9

104.1

70.6

73.4

69.9

67.6

66.4

53.7

57.4

39.8

23.2

15.6

29.8

25.4

3,077.3

71.3

284.5

311.9

265.4

260.8

280.6

275.5

208.3

143.8

150.1

146.4

147.1

134.6

114.4

119.3

79.4

49.5

34.5

30.3

26.1

1,825.4

45.8

181.1

196.7

167.2

158.5

162.4

154.6

120.0

85.3

87.3

85.6

86.5

73.4

64.3

65.8

42.0

28.4

20.5

29.4

25.0

1,827.8

48.5

190.4

207.7

177.5

167.6

168.0

156.5

119.5

83.3

83.6

78.1

73.9

70.9

57.0

60.6

42.3

25.1

17.2

28.2

23.6

אלפים
3,653.2

94.3

371.5

404.5

344.7

326.1

330.4

311.1

239.6

168.6

170.9

163.7

160.5

144.3

121.3

126.4

84.3

53.5

37.7

28.8

24.3

total הכל סך
0

14

59

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

7579

+80

ממוצע גיל
Average age
חציוני גיל
Median age

tagesPerceאחוזים n

total הכל 100.050.050.084.242.042.215.88.07.8סך

014100.051.448.676.839.437.423.212.011.2

1529100.050.949.184.442.941.515.68.07.6

3044100.049.550.586.742.843.913.36.76.6

4564100.047.552.592.043.748.38.03.84.2

65 +100.048.151.993.745.148.66.33.03.3

population 54



נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל אוכלוסייה, קגוצת לפי אוכלוסייה,  ב/19. לוח
Table ii/19.  Population, by population group, age and number of males per

1,000 females
Endof year שנה סיף

זכרים
ל1,000גילגיל

הכל סך
Total04591014151920293044456465 ממוצע+

Average
חציוני
Median

נקבות
Males

ageageper 1,000
females

הכל Thousands1Totaאלפיםסך
19551,789.1254.1221.3154.9138.5267.2354.1313.885.227.124.6,033
19602,150.4264.3269.7245.9170.2294.4390.7405.4109.727.624.2,030
19652,598.4305.5292.0295.9271.7348.0450.8476.6157.928.623.3,023
19703,022.0362.8322.7309.3314.1486.9478.5543.7204.028.823.5,015
19753,493.2444.1372.4332.6326.2625.5531.4583.6277.429.024.1,003
19763,575.3456.0388.0339.6326.2635.8555.6586.3287.928.824.2,002
19773,653.2465.8404.5344.7326.1641.5579.0589.8301.928.824.3,001

Percentagesאחוזים
1955100.014.212.48.77.714.919.817.54.8XXX
1960100.012.312.511.47.913.718.218.95.1XXX

1965100.011.711.211.410.513.417.418.36.1XXX
1970100.012.010.710.210.416.115.818.06.8XXX
1975100.012.710.79.59.317.915.216.78.0XXX
1976100.012.810.89.59.117.815.516.48.1XXX
1977100.012.811.19.48.917.615.816.18.3XXX

ThousandsJewsאלפיםיהודים
8?0 1948716.786.957.660.560.1128.8186.0107.128.228.927.11,069

19501,203.0163.4102.994.0100.6211.5291.0194.645.028.226.71,053
19551,590.5216.9194.4128.3117.7237.7329.0292.174.427.625.81,031
19601,911.2218.6233.2219.2143.9258.1358.7380.699.028.725.61,027
19652,299.1241.5243.4258.7245.4302.0412.1450.8145.129.525.01,019
19702,582.0276.8247.6251.6269.7424.8418.8505.9186.830.124.71,011
19752,959.4340.2286.8257.6268.0548.2460.5540.0258.230.425.7998
19763.020.4348.6299.5261.7264.5554.9481.0541.2268.930.425.9997
19773,077.3355.8311.9265.4260.8556.0502.2542.5282.830.326.1996

Percentagesאחוזים
8 ^ 1948100.012.28.08.58.417.926.015.04.0XXX

1950100.013.68.67.88.317.624.216.23.7XXX
1955100.013.612.28.17.414.920.718.44.7XXX
1960100.011.412.211.57.513.518.819.95.2XXX
1965100.010.510.611.310.713.117.919.66.3XXX
1970100.010.79.69.810.416.516.219.67.2XXX
1975100.011.59.78.79.118.515.618.28.7XXX
1976100.011.59.98.78.818.415.917.98.9XXX
1977100.011.610.18.68.518.116.317.69.2XXX

אלפים ם די הו י  א ThousandsJewsNל on
1955198.637.226.926.620.829.525.121.710.823.017.01,049
1960239.245.836.526.726.336.431.924.810.821.916.81,051
1965299.364.048.637.126.345.938.825.812.821.115.01,051
1970440.186.075.157.744.462.159.737.817.221.115.11,046
1975533.8103.985.675.058.277.370.943.619.320.715.21,036
1976555.0107.488.577.961.680.874.645.119.020.715.31.033
1977575.9110.092.679.365.385.576.847.319.120.715.41.032

Percentagesאחוזים
1955100.018.713.613.410.514.812.710.95.4XXX
1960100.019.115.311.211.015.213.310.44.5XXX
1965100.021.416.212.48.815.413.08.64.3XXX
1970100.019.517.113.110.114.113.68.63.9XXX
1975100.019.516.014.010.914.513.38.23.6XXX
1976100.019.316.014.111.114.613.48.13.4XXX
1977100.019.116.113.811.314.913.38.23.3XXX
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וקבוצת גיל מין, משפחתי, מצב לפי ימעלה, 15 בגיל אוכלוסייה  ב/20. לוח
אוכלוסייה

Table ii/20.  Population aged 15 and over, by marital status, sex, age and
population group

31 xii 1976

Thousandsאלפים

גיל קבוצת
Age group

1נקבותcsMaleזכרי e sFem a

הבל סך
Total

רווקים
Single

לא
רווקים
Non
single

rum
הרווקים
Percent
single

הכל סך
Total

רווקות
Single

לא
רווקות
Non
single

אחוז
הרווקות
Percent
single

DJewsיהודי

1,041.1305.7735.429.41,069.5226.8842.721.2

135.6134.51.099.2129.0118.710.292.1

144.5109.734.975.9139.962.877.144.9

136.437.898.627.7134.123.4110.717.4

91.87.584.48.192.57.984.68.5

71.22.768.53.873.93.070.94.0

73.72.671.13.577.92.075.92.5

68.42.566.03.674.91.673.32.1

69.82.367.63.280.71.579.21.8

61.11.759.32.862.01.360.72.0

57.81.556.32.766.51.365.21.9

130.72.9127.82.3138.23.5134.72.5

total הכל סך

1519

2024

2529

3034

3539

4044

45^*9

5054

5559

6064

65+

JewsNonיםלאיהוד

total הכל 140.656.284.539.9140.541.199.429.3סך

151932.131.6.O698.329.525.14.4.85.0

202424.017.17.071.023.38.015.434.2

252916.44.711.728.717.12.914.316.7

303415.31.214.27.715.41.613.810.2

354422.10.721.43.021.81.620.27.4

455413.90.413.52.715.10.914.25.8

55647.60.37.33.78.50.48.15.0

65 +9.20.38.93.59.80.79.17.4

population 56



ודת עלייה תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/21. לוח
Table ii/21.  Population, by population group, continent of birth, period of

immigration and religion

Continent ofbirth, period
of immigration and religion

31 XII
1977

31 XII
1976

31X11
1975

19V
1972

22V
1961

8X1
1948

לידה, יבשת
ודת עלייה תקופת

Thousands אלפים

כולל 872.72,179.53,147.73,493.23,575.33,653.2GRANDסך TOTAL

הכל סך  716.71,932.42,686.72,959.43,020.43,077.3JEWSיהודים  TOTAL

הכל סך  ישראל 253.7730.41,272.31,506.31,574.91,639.3ISRAELילידי BORN  TOTAL

ישראל יליד: 106.9225.8305.5333.4362.1Fatherהאב born : Israel

288.5אסיה {339.8' 388.3400.1410.1Asia
269.1330.0346.2360.8Africaאפריקה

335.0437.6482.5494.9506.3EuropeAmeircaאירופהאמריקה

הכל סך  חו"ל 463.01,201.91,414.41,453.11,445.51,438,0BORNילידי ABROAD  TOTAL

הכל סך  57.8300.1316.1308.5305.9302.8Asiaאסיה  total
1960 עד 57.8300.1עלו {265.3254.8251.7248.4Immigrated up to 1960

י 19611964■  17.316.816.716.519611964

י 1965 +33.536.937.637.91965+1

הכל סך  12.2229.7348.9345.2342.9341.1Africaאפריקה  total
1960 עד 12.2229.7עלו {

204.4197.6195.6193.4Immigrated up to 1960
19611964100.898.597.796.819611964

1 1965+43.749.149.650.91965+ 1

הכל 393.0672.1749.7799.4796.7794.1EuropeAmericaאירופהאמריקהסך  total
1960 עד 393.0672.1עלו {564.7523.4511.6499.2Immigrated up to 1960

1961196476.170.569.267.919611964
1965197166.665.364.119651971

1972 +108.7 {119.9131.8143.91972+
בכוח עולים

19.118.819.0Potential immigrants

הכל סך  156.0247.1461.0533.8555.0575.9NONJEWSלאיהודים  TOTAL

170.8352.0411.4429.1446.5Moslemsמוסלמים

50.572.180.282.083.8Christiansנוצרים
ואחרים 25.836.942.243.945.6Druzesדרוזים and other

entagאחוזים esPerc

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

יהודים
לאיהודים

82.1
17.9

88.7
11.3

85.4
14.7

84.7
15.3

84.5
15.5

84.2
15.8

Jews
NonJews .

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0JEWSיהודים  TOTAL

הכל סך ישראל ילידי
ישראל יליד: האב
אסיה

אפריקה
אירופהאמריקה

35.437.8
5.5

14.9{

17.4

47.3
8.4
12.6
10.0
16.3

50.9
10.3
13.1
11.2
16.3

52.1
11.0
13.2
11.5
16.4

53.3
11.8
13.3
11.7
16.5

Israel born  total
Father boar: Israel

Asia
Africa
EuropeAmerica

אסיה ילידי
אפריקה אירופהאמריקהילידי ילידי

8.1
1.7

54.8

15.5
11.9
34.8

11.8
13.0
27.9

10.4
11.7
27.0

10.1
11.4
26.4

9.8
11.1
25.8

Born in Asia
Born in Africa
Born in EuropeAmerica

* Incl. potential immigrants. בכוח. עולים כולל 1
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וגיל מין עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה ב/22. לוח

31 xii 1977
אלםים

גיל nswp
Age group

ישראלי Israelילידי bornאפיהילידiai d A sBorn

כולל סך
הכל סך
Total

יליד Fatherהאב born in

הכל סך
Total

1graטלו tecImmi
Grand
Totalישראל

Israel
אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

8ד
Up to
1947

1948
1954

1955
1964

1 1965+

total הכל 3,077.31,639.3362.1410.1360.8506.3302.835.3194.435.237.9סך 071.371.030.111.515.513.90.00.0
14284.5279.398.655.067.957.80.20.2
59311.9294.177.072.782.562.01.41.4 1014265.4238.247.066.774.050.43.80.23.5
1519260.8208.629.963.858.456.67.02.54.5 2024280.6197.920.566.140.670.710.60.35.05.3 2529275.5149.615.638.617.078.329.419.55.24.6 3034208.365.910.211.41.542.839.31.2.30.34.73.1
3539143.840.97.27.60.825.335.02.327.03.62.2 4044150.136.27.26.60.621.734.53.826.02.62.1

 4549146.420.55.63.90.410.534.24.725.02.32.1 5054147.115.04.42.50.47.727.04.617.82.42.2 5559134.67.22.81.50.32.622.74.914.31.81.7
6064114.44.31.70.70.21.716.03.59.61.41.4 6569119.34.61.90.70.21.716.54.39.61.21.4 707479.43.01.20.40.21.210.62.56.20.9L0
757949.51.90.80.20.20.78.41.95.20.70.7
80+34.51.20.50.20.10.56.31.63.60.60.6

חציוני גיל
Median age

26.113.68.114.911.021.043.656.043.834.929.3

זכו יםמזה:

total הכל S17.218.4.1,535.4837.5185.8208.5184.8258.4150.118.096סך 036.636.515.55.97.97.20.00.0 14145.8143.050.728.134.629.70.10.1 59160.0150.939.637.242.231.90.70.7 1014136.3122.224.134.038.026.11.90.11.8
1519133.5107.015.332.630.029.13.61.32,3 2024142.7101.510.533.520.736.85.4_0.12.62.7 2529138.976.57.919.78.740.214.910.02.72.2 3034104.133.35.35.70.821.519.90.715.42.51.4 353970.620.53.83.70.412.617.61.213.81.7LO 404473.418.13.63.30.310.816.71.912.8LI0.9 454969.99.92.81.90.25.016.92.412.61.00.9 505467.67.32.21.20.23.613.02.38.51.21.1 555966.43.71.50.70.21.311.52.57.30.90.9 606453.72.00.80.30.10.87.61.74.60.70.7 656957.42.20.90.30.10.87.62.14.30.50.6 707439.81.40.60.20.10.65.31.43.10.40.4 757923.20.90.40.10.10.34.11.02.40.30.3 80+15.60.60.20.10.00.23.10.91.70.30.3

חציוני 25.413.58.114.911.020.843.355.943.533.628.2גיל Median age

בכוח. עולים כולל 1

population 58



/Tableii22.

Thousands

Jewish population, by continent of birth, period of immigration, sex
and age

31 xii 1977

Born in Africa אפריקה Bornילידי in EuropeAmerica אירופהאמריקח ילידי

הכל סך
Toatl

Immigrated עלן
הכל סך
Total

Immigrated jt,p

עד
Up to
1954

1955
1960

1961
1964

1 1965+
עד

Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
1964

1965
1971

1972+li!
E2.1

341.1101.991. S96.850.9794.1198.4230.070.867.94.1£143.919.0
0.00.00.30.20.0
0.40.44.7_3.90.9
1.6.1.614.72.211.11.3

6.21.34.917.30.55.010.21.5
22.70.715.76.322.40.83.54.511.71.9

38.51.112.717.17.633.60.26.25.75.312.24.0
47.00.115.814.56.649.59.99.36.36.314.33.4

. .43.515.312.6. 11.1. 4.659.6 .1.824.28.16.36.011.61.7 
33.612.210.87.53.134.21.811.63.73.93.58.90.9
33.015.39.65.62.646.46.318.83.94.13.79.00.6
29.614.67.15.32.762.216.923.43.94.63.98.90.6
24.010.56.14.92.581.224.330.66.36.24.78.70.5

20.18.05.24.52.384.627.929.88.16.54.57.30.5

14.85.54.13.31.879.434.222.56.65.53.86.50.4

11.94.53.12.71.786.338.223.36.46.34.17.50.4
7.02.51.91.61.058.924.516.74.14.33.25.90.2
4.51.51.11.10.734.7 .14.010.82.12.32.03.40.2

2.60.90.60.60.524.39.68.21.51.71.42.70.2

24.9 32.7 38.9 48.9 49.6 54.5 63.4 53.4 28.4 29.9 36.8

Thereof: males

25.5 31.8 37.4 47.7 47.9 54.9 63.2 53.4 27.3 28.8 36.0

44.1

44.1

36.5

168.252.944.646.624.1379.598.1109.233.132.130.068.58.5

0.00.00.10.10.0
0.2,0.22.5.2.00.4
0.9.0.97.41.25.60.7
3.20.72.58.90,32.75.30.7
11.5.0.47.93.211.40.41.82.36.00.8

19.60.56.58.83.816.10.13.12.92.75.91.4
23.75.18.07.53.123.8.5.04.73.22.96.41.6

21.57.86.35.32.029.51.012.34.13.22.55.60.9
16.26.35.23.31.416.20.95.51.71.81.54.40.4

16.18.24.52.31.222.53.29.21.71.91.84.40.3

14.57.93.22.21.128.68.310.11.52.11.84.50.3
11.85.72.92.11.135.512.112.92.22.41.93.80.2
9.94.32.62.01.041.314.914.43.52.92.13.30.1
7.22.72.01.60.936.915.710.93.12.71.82.60.2

5.52.11.41.30.842.118.312.03.43.11.93.20.2
3.21.20.80.80.429.812.78.52.22.21.52.70.1

2.10.70.50.60.316.17.04.90.91.00.81.40.1
1.20.40.30.30.210.74.13.50.60.60.61.30.1

36.0

* Incl. potential immigrants.
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לידה ארץ לפי יהודים,  .23/1 לוח
Table ii/23.  Jews, by country of birth

31 xii 1977

האב) לידת ארץ ישראל (לילידי לידה הבלארץ סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
born

ילידי
חו'ל
Born
abroad

Country of birth (for Israel born 
father's country of birth)

1 כולל 3,077.31,639.31,438.2GRANDסך TOTAL>

הכל1 סך  712.9410.1302.8Asiaאסיה  total 1

92.046.645.4Turkeyטורקיה

261.8154.0107.8Iraqעירק

תימן ודרום 163.6109.454.2Yemenתימן and Southern Yemen

108.456.951.5Iranאירן

ופקיסטן 33.614.019.6Indiaהודו and Pakistan

52.129.123.0Otherאחר

הבל1 סך  701.9360.8341.1Africaאפריקה  total 1

וטנגייר 435.8215.2220.6Moroccoמרוקו and Tangier

וטוניםיה 113.260.752.5Algeriaאלגייריה and Tunisia

76.047.928.1Libyaלוב

וסודן 65.634.231.4Egyptמצרים and Sudan

8.12.85.3Otherאחר

הכל1 סך  1,220.7484.3736.4Europeאירופה  total 1

.256.477.9178.5U.S.S.Rבריה"מ

342.9156.7186.2Polandפולין

289.997.4192.5Rumaniaרומניה

ויוון 70.132.737.4Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 94.947.547.4Germanyגרמניה and Austria

44.521.523.0Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

49.923.226.2Hungaryהונגריה

67.327.340.0Otherאחר

ואוקיאניה! 79.521.857.7Americaאמריקה and Oceania 1

אמריקה 26.58.817.7Northצפון America

אמריקה 39.413.126.3Southדרום America

ישראל יליד ישראלאב 362.1362.1ילידי


Israel born  father born in Israel

' Incl. potential immigrants. בכוח. עולים כולל 1

population 60



וגיל לידה ארץ לפי חו"ל, ילידי יהודים ב/24. לוח

Table ii/24.  Jews born abroad, by country of birth and age
31 xii 1977

גיל Ageקבוצת group

לידה הכלארץ סך
Total

Country of birth
014152930^14456465 +

כולל1 .1.438.250.5260.7359.1סך 495.6272.1GRAND TOTAL'

סךהכל!  302.85.447.0108.899.941.8Asiaאסיה  total'

45.40.75.613.617.28.4Turkeyטורקיה

107.80.212.443.336.615.2Iraqעירק
תימן ודרום 54.20.03.221.321.08.7Yemenתימן and Southern Yemen

51.51.714.317.113.35.1Iranאירן
ו

19.62.06.75.64.21.1Indiaהודו
23.00.64.07.67.53.3Otherאחר

הכל1 סך  341.18.2108.2110.188.426.1Africaאפריקה  total1

220.65.682.867.451.213.7Moroccoמרוקו
וטוניסיה 52.50.914.017.914.05.7Algeriaאלג'יריה and Tunisia

28.10.23.511.79.63.0Libyaלוב

31.40.14.910.912.13.4Egyptמצרים
5.30.81.41.71.20.2Otherאחר

794.136.9105.5140.2307.3204.1EuropeAmericaאירופהאמריקה  total'
הכל1 סך

.178.519.134.933.549.141.9U.S.S.Rברהמ
186.20.19.517.691.067.9Polandפולין
192.52.322.338.280.749.0Rumaniaרומניה

ויוון 37.40.01.19.316.510.5Bulgariaבולגריה and Greece
ואוסטריה 47.40.42.87.822.314.1Germanyגרמניה and Austria

23.00.01.02.513.85.6Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה
26.20.01.84.012.87.7Hungaryהונגריה

אירופה ארצות 40.04.48.611.610.74.6Otherיתר countries of Europe
אמריקה 17.74.25.24.23.11.0Notrhצפון Ameirca
אמריקה 26.32.78.98.45.41.0Southדרום America

* Incl. potential immigrants.

61 אוכלוסייה
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האב לידת וארץ גיל לפי ישראל, ילידי יהודים  ב/25. לוח

Table ii/25.  Jews born in Israel, by age and father's country of birth

31 xii 1977

הכל סך
Total

PIgeגילקבוצת groui

Father's country ofbirth האב לידת ארץ
0451415192029304445+

כולל 1,639.3350.3532.3208.6347.5143.057.6GRANDסך TOTAL

362.1128.7124.029.936.124.518.9ISRAELישראל

הכל סך  1,277.1221.5408.3178.8311.3118.438.6ABROADחו"ל  TOTAL

הכל סך  410.166.5139.463.8104.725.610.1Asiaאסיה  total

46.66.714.96.712.93.91.5Turkeyטורקיה

154.026.956.725.537.55.32.1Iraqעירק

תימן ודרום 109.412.232.117.634.49.63.5Yemenתימן and Southern Yemen

56.911.420.48.711.72.81.8Iranאירן

43.19.415.25.28.24.01.2Otherאחר

הבל סך  360.883.4156.558.457.64.9Africaאפריקה  total

215.255.6100.032.924.72.0Moroccoמרוקו

וטוניסיה 60.713.025.310.811.20.4Algeriaאלגייריה and Tunisia

47.97.917.88.713.10.5Libyaלוג

34.26.112.35.88.31.8Egyptמגרים

2.80.81.10.30.40.2Otherאחר

אירופהאמריקה
הכל סך 

506.371.6112.456.6149.089.926.6EuropeAmerica  total

.77.915.110.23.613.621.50U.S.S.Rברהמ

156.78.923.217.959.439.67.7Polandפולין

97.418.334.113.525.44.71.4Rumaniaרומניה

ויוון 32.73.69.34.510.04.31.0Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 47.55.78.35.515.711.50.8Germanyגרמניה and Austria

והונגריה 44.74.49.76.417.65.70.9Czechoslovakiaציכוסלובקיה and Hungary

49.115.617.65.17.32.50.9Otherאחר

population 62



וגיל מין דת, לפי לאיהודים,  ב/26, לוח
Table ii/26.  NonJews, by religion, sex and

31 xii 1977
age

Thereof: males מזה:זכרים

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

Total הכל סך

דרוזים
ואחרים
Druzes

and others

נוצרים
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

Thousands

.41.523.6

1.11.0

4.33.4

5.13.7

5.13.3

4.82.8

4.02.1

3.11.6

2.61.2

2.31.0

2.00.8

1.80.7

1.40.6

1.00.5

0.70.3

0.80.3

0.60.2

0.70.3

25.321.0

227.3 292.4

11.89.8

44.636.9

47.838.9

41.232.8

34.026.5

25.319.2

17.613.0

15.511.7

12.79.5

10.27.4

8.25.7

6.44.4

4.53.0

3.32.3

3.22.1

2.51.7

3.52.5

20.319.3

45.6

1.9

6.6

7.2

6.2

5.2

15.8 20.4 14.2 15.1

4.0

3.0

2.2

2.0

1.7

1.5

1.2

0.9

0.5

0.6

0.3

0.5

21.1

15.8

83.8

2.0

8.4

9.9

9.7

9.2

7.8

6.3

5.6

4.8

4.4

3.9

3.1

2.2

1.7

1.9

1.3

1.7

26.3

21.6

446.5

19.1

72.0

75.5

63.4

50.8

אלפים
575.9

23.0

87.0

92.6

79.3

65.3

38.1

26.4

23.5

18.0

14.7

11.9

9.1

6.6

4.7

4.6

3.2

5.0

19.6

14.4

49.8

35.7

31.3

24.7

20.8

17.3

13.4

9.7

6.9

7.1

4.8

7.1

20.7

15.4

הכל סך
TOTAL

0

14

59

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5359

6064

6569

7074

75+

ממוצע גיל
Average age
חציוני גיל
Median age

agesPercentאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
01449.051.535.848.149.752.137.848.1

152926.225.827.826.926.325.828.427.4

304413.312.617.712.813.112.616.712.5

45648.27.212.99.07.76.712.18.6

65 +3.32.95.83.23.22.85.03.4
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Households בית משקי

אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית, משקי ב/27. לוח
Table ii/27.  Households, by size of household and population group

Persons in household 1977 1976 51975 1975 "1974 1973 31970 21965 1960 U957 בית במשק miPBi

ah households הבית משקי כל
Thous ands 0>£^/(

TOTAL | 941.3 913.9 893.0 887.8 857.0 843.0 765.8 653.9 549.0 474.9 | ך>5קי סך

11אחוזים I a£ Git c 1c t

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהכל
7.99.810.712.412.712.513.112.912.913.11

218.817.819.621.921.321.822.622.622.822.72

320.718.819.117.817.917.416.616.616.516.33

423.423.621.819.118.718.618.618.418.518.74

511.912.011.211. 112.112.212.312.412.412.65

66.46.55.86.36.16.46.26.36.26.76

7+10.911.511.811.411.211.110.510.810.79.97+

Including single
Not including single

Average persons per household

3.7
4.1

3.7
4.1

3.7
4.1

3.7
4.1

3.8
4.2

בית למשק נפשות ממוצע
3.8
4.2

3.8
4.2

3.9
4.2

3.9
4.2

3.9
4.2

בודדיט כולל
בודדיט כולל אינו

TOTAL

Jews יהודים
Thousands אלפים

860.7 835.9 817.0 810.8 782.9 765.9 695.2 602.3 595.7 437.9 הכל סך

אחוזים s11 1a gr c 1^ t

הכל סד
1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
7.59.910.813.013.413.113.813.613.713.91

219.618.420.423.222.523.123.923.824.124.12

321.619.619.818.618.818.217.417.417.417.13

424.424.722.820.019.519.419.419.219.319.64
512.112.111.311.212.312.412.512.612.412.75

66.06.15.55.75.75.95.75.85.76.26

7+8.89.29.48.37.87.97.37.67.46.47 +

Including single
Not including single

Average persons per household

3.5
3.8

3.5
3.9

3.5
3.9

3.5
3.9

3.6
3.9

בית למשק נפשות ממוצע
3.5 3.5 3.8 3.8 3.8
4.0 3.9 4.1 4.1 4.0

בודדים כולל
בודדים כולל אינו

' Excl. qibbuzim and institutions; asof 1958 including qibbuzim
but not institutions. 2 New wieghts; see introduction to
Chapter XII. 3 As of 1968 including East Jerusalem.
4 As of 1974 excl. Bedouins. s Data are based on popu
lation estimates revised according to the 1972 census results.

כולל 1958 בשנת החל ומוסדות; קיבוצים כולל אינו 1
ראה חדש; שקלול 2 מוסדות. כולל לא קיבוצים,
ירושלים. מזרח כולל ב1968 החל 3 י'ב. לסרק מבוא
מבוססים הנתונים 5 בדוימ. גולל אינו 19143 החל *
.1972 מפקד תוצאות עפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני על

population 64



ואש של עלייה ותקופת לידה יבשת בית, משק גודל לפי ביתנ, משקי  ב/28. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק

Table ij/28.  Households 2, by size of household, head of household's continent
of birth and period of immigration and population group

1977

(אחוזים)ו? ביו; במשק cנפשות **

53 o 3
לידה יבשת
עלייה ^ותקופת §

Persons in household (percentages)Household head's

£ ■3
Continent of birth and

בית משק ראש mipeirod+1234567//של of immigration

הבית משקי 941.3100.013.122.716.318.712.69.9כל 6.73.7ALL HOUSEHOLDS
כולל סך  860.7100.013.924.117.119.612.76.4יהודים 6.23.5JEWS  GRAND TOTAL
פ"ה  ישראל 192.6100.011.815.422.425.916.43.0ילידי 5.1■J.JIsrael born  total

ישראל יליד 31.3100.015.215.321.221.517.13.5אב 6.21.1Father born in Israel
אפיהאפריקה יליד 52.7100.07.915.222.824.916.36.3אב 6.63.8Father born in AsiaAfrica

אירופה יליד 103.9100.011.115.723.228.516.31.3אב 4.03.4Father born in Europe
Americaאמריקה

אפיה 281.6100.09.413.712.919.117.216.0ילידי 11.74.4Born in AsiaAfrica  total
אפריקהפה"כ

1960 עד 219.5100.09.213.512.418.918.615.4עלו: 12.04.4Immigrated: up to 1960
1961196433.6100.09.812.313.718.312.622.9 10.44.719611964
1965196812.7100.09.517.013.924.511.813.6 9.74.119651968
196919718.7100.013.019.911.121.013.211.7 (10.1)4.019691971
1972+4.4100.011.914.324.5(18.1)11.1)(9.6) (10.5)3.91972 +

אירופה 386.1100.018.136.117.616.77.51.2ילידי 2.82.7Born in EuropeAmerica 
totalאמריקהםה"כ

1960 עד 284.7100.019.037.616.715.57.60.9עלו: 2.72.7Immigrated : up to 1960
1961196430.0100.017.133.518.820.96.3(0.9) (2.5)2.819611964
1965196812.2100.019.737.918.515.2(4.8)(2.2) (1.7)2.619651968
1969197115.7100.015.128.518.420.910.0(3.3) (3.8)3.119691971
1972+41.1100.012.730.922.221.57.3(2.0) 3.43.01972+

80.5100.04.87.77.59.711.646.6לאיהודיםסךהכל 12.16.5NON JEWS  TOTAL
56.7100.04.47.26.78.110.451.7מוסלמים 11.56.8Moslems

23.8100.05.98.89.213.414.734.5יתר 13.46.0Other
בודדים. כולל 2 ונדוים. מוסדות כולל אינו 1. single.2 Incand Bedouins.1 Nnt inrlnHine institutions

יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת בית, משק גודל לפי בית1 משקי  ב/29. לוח
Table ii/29.  Households \ by size of household, population group and type of locality

1977 
Pf(אחוזים)נפשות בית במשק

אוכלוסייה קבוצת
9י>?ורך* רד*ח ר*1

RiPersons in housohold (percentages)g£go*a a*Population group
"שר3 ו1 ר צנ !

מגורים ■

2g
H?3ר

1234567+ill!and type of locality
of residence

הכל סך  860:7100.013.924.117.119.612.76.26.43.5JEWSיהודים  TOTAL
סה"כ 784.5100.013.024.617.619.912.66.16.23.6Urbanעירונית  total

73:4100.016.021.514.718.613.17.38.73.6Jerusalemירושלים
אביביפו 121.4100.021.030.916.114.69.94.13.42.9Telתל AvivYafo

71.8100.015.831.018.919.68.53.62.53.0Haifaחיפה
ותיקים עירוניים 371.5100.011.024.018.821.913.85.84.83.5Veteranיישובים urban localities
חדשים עירוניים 146.3100.08.519.216.520.113.59.312.84.1Newיישובים urban localities
הכל 76.2100.022.919.612.316:113.47.28.55.5Ruralכפריתסך  total

14.69.319.14.6Moshavim'29.0100.04.319.614.119.1מושגים
2.5Qibbuzim(0.8)39.0100.040.520.210.712.110.94.8קיבוצים
8.2100.05.016.613.824.621.111.57.34.2Villagesגפרים יהודיםסה"כ 80.5100.04.87.77.59.711.612.146.66.5NONJEWSלא  TOTAL
53.4100.05.58.17.710.611.812.244.16.3Urbanעירונית
27.1100.03.67.07.07.811.111.851.76.8Ruralכפרית

.28 בו ללוח הערות ראה 21!8.1_2 .Gw nntest In talhe IT/
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משק ראש של לידה יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי בית*/ משקי  ב/30. לוח
בית משק וגודל הבית

Table ii/30.  Households \ by population group, age, continent of birth of
household head and size of household

1977

גיל קבוצת
Age group

הבית משקי h
(אלפים)

All
households

(אחוזים) נית במשק Personsנפשות in household (percentages

הכל +234567נסך
(thousands)Total

הכליהודים otסך alJews  t

TOTALסך V3n860.7100.013.924.117.119.612.76.26.43.5

Up to 24 48.8100.025.423.824.713.64.72.35.62.9עד

2534213.9100.06.111.725.233.815.54.92.83.7

3544150.2100.03.15.38.523.828.316.015.15.0

4554149.8100.05.814.920.223.615.38.811.54.2

5564138.6100.016.439.620.311.65.02.74.42.8

65+159.4100.036.453.96.41.50.8(0.5)(0.4)1.8

orישראלילידי nIsrael b

TOTALסך 192.6100.011.815.422.425.916.45.13.03.5הכל

Up to 24 5.02.8(2.0)33.3100.028.324.023.912.64.2עד

253490.4100.07.914.828.731.712.92.61.53.4

35^*440.5100.04.35.29.827.136.312.54.84.5

455418.0100.05.911.020.330.719.67.9(4.7)3.9

55644.9100.019.233.127.5(10.4)(4.7)(5.2)2.6

65+5.5100.044.047.7(4.1)(2.8)(0.4)(1.0)
1.7

AfricaAsiaBorn.יקהאסיהאפוילידי i n

TOTALסך 281.6100.09.413.712.919.117.211.716.04.4הכל

Up to 24 3.6(10.0)(3.5)(8.2)9.3100.011.021.126.619.6עד

253473.7100.03.48.119.333.820.98.85.74.2

354469.0100.02.04.55.415.624.620.627.35.6

455456.4100.04.38.212.916.417.215.026.05.2

556439.5100.015.122.014.115.111.77.514.53.8

65+33.8100.039.342.08.73.13.5(1.4)(2.1)2.0

ric;אירוםהאמריקהילידי ae AmEuro pBorn in

TOTALסך 386.1100.018.136.117.616.77.52.81.22.7הכל

Up to 24 2.4(1.9)(2.1)(2.6)(9.8)6.2100.029.827.426.4עד

253449.6100.06.911.427.237.712.33.5(1.0)3.5

354440.6100.03.86.712.434.426.511.94.44.3

455475.4100.06.920.825.627.312.84.32.33.4

556494.2100.016.847.422.410.22.2(0.6)(0.4)2.4

65+120.0100.035.257.65.91.0(0.1)(0.2)"1.7

sNonלאיהודים Jew

TOTALסך 80.5100.04.87.77.59.711.612.146.66.5הכל

Up to 24 31.95.5(10.5)17.7(11.8)16.2(10.5)(1.4)7.9100.0עד

253424.5100.0(1.7)5.711.413.816.117.234.15.7

334421.3100.0(0.6)(3.0)(1.7)6.07.910.770.18.1

455413.7100.0(1.4)(5.6)(4.1)(6.7)8.19.864.47.8

55646.4100.0(12.0)(6.4)(7.9)(11.2)(14.5)(10.0)38.05.9

65 +6.7100.034.032.1(7.8)(8.0)(4.0)(6.4)(7.7)2.8

* וב1 מוםדות רולל 2ינו בודדים.דוים. .Inclכולל single.Bedouins. 2' Excl. institutions and
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הבית משק ראיש של לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לג'י בית1, משקי  ב/31. לוח
הבית משק וגודל

Table ii/31 . Households \ by population group, years of schooling of household
head and size of household

1977

לימוד שנות

הבית משקי כל
(אחוזים)נפשות(אלפים) בית Personsנמשק in household (percentages;

3 fLsU
Years of schoolingAll

householdsהכל 1234567סך +g£<g|
(thousands)Total

 הכליהודים otalJewsסך  t

totals הכל3 סך
0

860.7100.013.924.117.119.612.76.4 6.23.5
56.9100.031.624.18.67.76.215.7 6.13.4

18280.0100.013.826.813.515.312.210.0 8.43.6
912324.1100.012.121.919.623.014.23.8 5.43.4
131590.5100.013.524.522.220.912.22.4 4.43.2
16 +97.2100.09.422.519.926.914.12.7 4.53.4

ישראל 5orילידי nIsrael

totals הכל3 192.6100.011.815.422.425.916.43.0סד 5.13.5
0 11.4100.051.420.88.04.913.0 1.82.5
1831.8100.08.013.520.323.720.15.4 9.13.9
91293.5100.013.814.623.626.415.22.5 3.93.4
131530.1100.013.319.425.221.014.71.4 5.13.3
16+34.2100.06.915.219.032.518.54.73.23.7

Born i n AsiaAfrica אסיהאפריקה ילידי
281.6100.09.413.712.919.117.211.716.04.4
47.0100.027.922.19.18.47.27.018.33.7
117.9100.05.711.910.418.017.814.921.44.9
87.6100.05.111.416.624.821.110.810.24.3
15.0100.08.215.018.122.019.710.46.54.0
9.8100.05.212.820.228.624.45.23.63.9

total הכל3 סך
0
18
912
1315
16 +

Born i n EuropeAmeric£ אירופהאמריקה ילידי
2.7
1.9
2.4
2.9
2.9
3.1

1.2
1.8
0.9
0.8
1.7
2.1

2.8
1.9
2.3
3.0
2.0
4.3

7.5
1.9
5.1
9.3
8.0
9.3

16.7 17.6
3.9 5.5
10.9 14.7
19.7 18.8
20.5 21.4
23.0 20.5

36.1
36.1
43.5
33.2
31.0
29.1

18.1
48.8
22.6
15.2
15.4
11.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

386.1
8.5

130.3
142.8
45.2
53.1

total הכל3 סך
0 '

18
912
1315
16 +

JewsNonםלאיהודי

total* הכל3 80.5100.04.87.77.59.711.612.146.66.5סך
0 113.6100.019.716.68.37.56.04.337.55.6
1850.2100.01.45.15.J9.112.113.653.77.0
91211.8100.01.66.815.110.416.714.634.85.6
13+4.5100.04.311.911.620.59.411.930.55.2

1 Excl. institutions and Bedouins. 2 Incl. single.
3 Inch yearsof schooling not known.

בודדים. כולל 2 ובדוים. מוסדות כולל לא 1

ידוע. לא לימוד שנות מספר כולל 3
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משק הרכב אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם Jבית משקי  ב/32. לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית,

Table ii/32.  Households ב with children up to age 17, by population group,
household composition, marital status, sex and number of children in household

1976

Household composition,
sex and marital status of

household head

,e Sj^ £ ם

f> 13 '*

/10 o

///
a

בית נמשק ילדים
Children in the household

6+ 45

עם בית משקי
גיל עד ילדים
הכל סך  17
Households with
children up to
age 17  total

Percentages אחוזים אלפים
Thousands

בית, משק הרכב
הבית משק ראש מין
המשפחתי ומצבו

TOTAL
Both spouses
One spouse
Thereof:
divorced or widower
Single

Man  total
Both spouses
Man only
Thereof:
divorced or widower
single

Woman  total
Both spouses
Woman only
Thereof:
divorced or widow
single

Jews  total
Both spouses
One spouse
Thereof:
divorced or widower
single

Man  total
Both spouses
Man only
Thereof:
divorced or widower
single

Woman  total
Both spouses
Woman only
Thereof:
divorced or widower
single

2.6
2.7
2.2

1.9
2.5
2.7
2.7
2.4

1.6
2.6
2.2
2.5
2.0

1.9
2.4
2.4
2.4
2.0

1.8
2.4
2.4
2.4
2.1

1.6
2.4
2.1
2.4
2.0

1.9
2.4

7.6
7.8
4.5

(1.8)
8.0
7.8
7.9
(5.5)

x
7.4
4.7
)6.9)
)4.0)

)2.1)
)9.2)
4.0
4.0
3.7

)1.7)
)7.7)
4.0
4.0
4.0

(3.6)

14.3
14.5
11.2

7.6
16.1
14.6
14.6
15.2

(5.2)
18.3
9.5

(10.7)
9.1

8.0
(11.5)
12.3
12.6
9.0

6.3
13.0
12.6
12.6
11.4

19.5
20.0
12.8

12.0
13.6
19.8
20.0
12.3

(6.7)
14.3
14.8
20.0
13.1

13.0
(12.2)
20.2
20.7
12.8

12.3
13.9
20.5
20.7
11.6

30.8
31.1
26.2

28.4
21.8
31.0
31.1
24.8

(33.0)
21.1
26.8
26.6
26.9

27.6
(23.3)
33.0
33.4
26.7

29.3
20.5
33.4
33.5
25.7

x (4.1)
)6.1) (14.2)
4.1 8.9
)5.6) (11.5)

8.0

(6.9) (33.7)
(14.1) 20.8
15.2 26.8
20.4 .25.9
13.3 27.1

(2.0) (6.6) 13.3 28.5
(10.2) (11.0) (13.6) (20.1)

27.8
26.6
45.3

50.2
40.5
26.8
26.4
42.2

55.1
38.9
44.2
35.8
46.9

49.3
43.8
30.5
29.3
47.8

50.4
44.9
29.5
29.2
47.3

55.3
44.8
45.0
36.6
48.0

49.6
45.1

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0

498.8
465.1
33.7

18.1
12.8
469.8
458.0
11.7

2.7
8.6

29.1
7.1

22.0

15.4
4.2

436.5
407.2
29.2

17.2
10.0

408.9
400.0
8.9

2.7
5.8
27.6
7.2
20.4

14.5
3.7

הכל סך
הזוג בני שני

הזוג מבני אחד
מזה:

אלמן או גרוש
רווק

הכל סך  גבר
הזוג בני שני
בלבד גבר

מזה:1
אלמן או גרוש

רווק
הבל סך  אישה

הזוג בני שני
אישה.בלבד

מזה:
אלמנה או גרושה

רווקה
הכל סך  יהודים

הזוג בני שני
הזוג מבני אחד

מזה:
אלמן או גרוש

רווק
הכל סך  גבר
הזוג בני שני
בלבד גבר

מזה:,
אלמן או גרוש

רווק
הכל סך אישה

הזוג בני שני
בלבד אישה

מזה:
אלמנה או גרושה

רווקה

' Excl. institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות כולל אינו 1
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טבעית תנועה גי. פרק

כולל הטבעית, התנועה נתוני יישוב. צורת
המצב לפי מוצגים יישוב, צורת לפי שיעורים,
בסיווג השינויים השפעת את למנוע כדי ב1972,

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
בתעודת שצוינה .הלידה שנת של ביולי ב1
(נישו הדמוגרפי האירוע שאם מכאן, הנישואין.
השנה, של השנייה במחצית חל גירושין) אין,
האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש שוד. הגיל
השבה, של הראשונה במחצית חל האירוע ואם
(כיוון שנה פחות זה להפרש שוה הגיל
ב1 הוא הלידה שתאריך כאמור, שמניחים,
השלמות השנים למספר מתייחס והגיל ביולי

האירוע) בתאריך לאדם שמלאו

הנוסחה: לפי חושב בנישואין הממוצע הגיל

כאשר:
י גיל =x

.x בגיל הנישאים מספר =fx
האח ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
שמלאו השלמות השנים למספר כלומר רון,
שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף יש לאדם,
להם שמלאו אלה כל את כולל 21 גיל לדוגמה:
הגיל לכן שנהן 22 להם מלאו וטרם שנד, 21

.21.5 הוא שלהם הממוצע

מתוך חושב בנישואין מתוקנן ממוצע גיל
לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי

כאשר:
גיל =*

מספר :x בגיל סגולי נישואין שיעור  rx
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או
נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
ההבדלים השפעת ממנו שנוכתה ממוצע
באוכלוסייה. שונות קבוצות בין הגילים בהרכב

וגירושין נישואיו
והסברים הגדרות

ארץ על הפרט מוצא. ויבשת לידה ארץ
הנישואין לתעודת הוכנס והכלה החתן של לידה
1965 עד 1992 בשנים .1952 בשנת לראשונה
 חו"ל ילדי לגבי מוצא: על החלוקה מבוססת
עדה. לפי ישראל. ילידי ולגבי לידה יבשת לפי
ילידי של המוצא מבוסס 1966 בשנת החל
סווגו ג/12 בלוח .האב. לי,דת יבשת על ישראל
לפי ומ1966 עדה. לפי 1965 עד ישראל: ילידי
1965 נתוני מופיעים לכן' האב. לידת יבשת

פעמיים.
מבוסס ישראל ילידי של המוצא בגירושין,

עדה. על השנים בכל
מתייחס זה פרט בנישואין, משפחתי. מצב
לגבי ., הנישואין לפני האחרון .המשפחתי למצב
שלפני המשפחתי למצב מתייחס 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 נעשה
דין בתי ידי על  הגירושין תעודות לוי

גירושין. לאשר המוסמכים רבניים
מבוס והדרוזים המוסלמים לגבי הנתונים
המת וגירושין נישואין תעודות העתקי על םים
הנוצרים ולגבי השרעיים, הדין מבתי קבלים

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים 
נישואין של הכולל המספר על הנתונים
ג/1 בלוחות המובאים 1977 לשנת וגירושין
לעיבוד בהתאם ויתוקנו ארעיים הם ג/4 עד

הנישואין. תעודות של הסופי
גמ 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

חישוב שיטות

הם וגירושין, נישואין של השיעורים
הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000
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כוללים הלידות על הלוחות ב1970' החל
את ג/6 עד ג/1 ולוחות ירושלים, מזרח את
ב1973, התל ירושלים. במזרח פטירות אומדן
הטבעית התנועה נתוני את כוללים .הנתונים כל
פטירות שרישום ביטחון אין ירושלים. במזרח

מלא. הוא ירושלים במזרח
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
ועולים ארעיים תושבים תיירים, בקרב המקרים
המקרים את כוללים אינם אך בישראל בכוח
החל בחו"ל. השוהים ישראליים תושבים בקרב
ארעיים ותושבים תיירים של הפטירות ב1964

האוכלוסייה. גידול במרכיבי נכללים אינם
לוחות גם חושבו שמתוכם הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1973 1967 בשנים התמותה
ובאוקטוברדצמבר כ750 1967 ביוני מלחמה,
מקורות על ב/2 בלוח אולם כ2,450, 1973
קר בחשבון. הובאו החללים האוכלוסייה גידול
והאחרות, בתקופות שאירעו התקריות, בנות
הצ הגברים בתמותת ניכרת השפעתם נכללו.

ו2024. 1519 הגיל בקבוצות עירים,

תינו פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות קות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים 1963 מאז
לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד נכללו
על חושבו, הטבעית התנועה שיעורי הטבעית.
מספר של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן,
העי אולם, האוכלוסייה. מכלל בנגב הבדוים
כול לאיהודים, לידות של המפורטים בודים

בנגב. הבדוים את השנים בכל לים

הנוסחה: פי על חושב האנדוגנדה מרד
ae

me

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין מספר = a
מוצא). יבשת אותה (למשל, קבוצה מאותה
בן בחירת אילו זוגות, של הצפוי המספר = *

מקרית. היתה זוג בת או זוג
הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל =סך נם
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,

ותמותת ילודה
והסברים הגדרות

הקבוצה כוללת ג/28 בלוח לימוד. שנות
ספד "בית שציינו אלה גם לימוד שנות 8 עד 1
כוללת לימוד שנות 12 עד 9 הקבוצה עממי",
לימוד שנות 13 הקבוצה תיכון", ספר "בית

גבוה". ספר "בית כוללת ומעלה

לאחר מת שנולד תינוק מת: לידת
ואשר שבועות 28 לפחות של הריון תקופת

מאמו. העובר היפרד לפני קרה המוות

חישוכ 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
שנערך והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
הנוצרית האוכלוסייה מספרי תוקנו 1972 במאי
ויש הלאיהודית, והאוכלוסייה סך גם ומכאן
שיעו את משוים כאשר בחשבון זה דבר להביא
עם הלאיהודים ושל היהודים של הפריח רי

.1972 שלפני השיעורים

מקורות

והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הוד בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על עה
מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת על
למוסד האחראי על מוטל 1965  האוכלוסין
היילוד, הורי על או  הלידה אירעה שבו
 אחר במקום אירעה אם והמיילדת הרופא
הודעה הפנים למשרד ימים עשרה תוך למסור
48 תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על
למוסד האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות
את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו
שהיה מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר
מובא המקורות פירוט הפטירה. בזמן נוכח

.431 מס' מיוחד בפרסום
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המין לפי הסגוליים התמותה שיעורי מתוך
מסוים בגיל הנפטרים (מספר mx  והגיל
מחש גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי
התמותה. לוחות של הערכים יתר את בים
קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה זו שיטה
הנדונה, בשנה באוכלוסייה שנמצאו ומין, גיל

להבא. גם יתמידו
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בוזיים הנשארים מספר = 1*

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות  q*
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל
שהיא נבחרים בגילים החיים nVmn = ex
אדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.(x) מסוים לגיל שהגיע
לגיל חשיבות .בהן שיש הפטירות לגבי
פי על אותו מחשבים התינוקות, של המדויק
בהודעת הרשומים והפטירה הלידה תאריך
של הלידה שנת רק" שרשומה במקרים הפטירה.
של ביולי ב1 נולד שהוא מניחים הנפטר,

שצוינה. הלידה שנת

מוות סיבות
משמש מוות סיבות על לנתונים כמקור
לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעת טופס
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים
המוות סיבות המוות. סיבת את המפרטת
.מחלות' קול הבינלאומי "הסיווג לפי מוינו
 שמינית מהדורה מוות'/ וסיבות פציעות
50 בעלת b הבינלאומית הרשימה לפי ולווחו
המהדורה וג/40). ג/39 (לוחות סעיפים
בשנת לראשונה הונהגה הסיווג של השמינית
חושבו קודמות לשנים פטירה שיעורי .1969
עיבו על שהתבסס מקדם בעזרת ג/38) (בלוח
.19691971 בשנים הסיווגים שני לפי דים

תחלואה

זיהומיות מחלות
הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות ללשכות
ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מידבקות
בחומרת קשורה השלמות ומידת שלמות' אינן
מח על הנתונים הביקורת. ובאפשרות המחלה
נמיכום. נכללו לא ומלריה שחפת מיי. לות

לעיל. וגירושין נישואין ראה יישוב: צוות
ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
מחשבים תחילה חייה. בימי תלד שראשה
בשנה האם גיל לפי סגוליים לידה שיעורי
מסוים בגיל לאמהות הלידות (מספר הנדונה
נקבות של הממוצעת באוכלוסייה מחולק
השי את מסכמים כן אחרי ו גיל) באותו
הפריון מתקבל וכך גיל לפי הסגוליים עורים
על חושבו הסגוליים השיעורים אם הכולל.
נעשה שזה כפי שנים, חמש של גיל קבוצות
השיעורים סכום את מכפילים כלל, בדרך

בחמש. הסגוליים

יהיה גיל שבכל הנחה מתוך יוצאת זו שיטה
לבנות שהיה כפי פריון שיעור אותו לאשת
בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו

התמותה. את
חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים
גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים ל1,000
.49 עד 45 בגיל נשים ל1,000 ומעלה 45
ל1,000 חושב הלידות הכל סך של השיעור

.49 עד 15 בגיל נשים

הממו המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
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
1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת וכן
השנים וביתר .500/0 של מדגם בסים על נעשו
העיבוד נערך 1976 של השניה במחצית וכן

בולו. החומר על
19691977 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.
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בפרסו הופיעו בנושא מפורטים 'נתונים
ו573 ,422 '282 '115 מס" המיוחדים מים
לשנים הנזכר .השינוי ולאחר נתונים המגיש

.19761972
בפ והנתונים אלה נתונים בין ההבדלים

שונים, דיווח ממקורות נובעים טירה'

ממאירות שאתות
של המרכזי הרישום הוא הנתונים מקור
ארצי ובהיקף המבוצע ממאירות שאתות מקרי
ע"י מופעלת זו כרטסת .1960 ובשנת החל
במשרד ושיקום ממושבות למחלות היחידה
בסרטן. למלחמה והאגודה עם בשיתוף הבריאות,
.ממאירות שאתות כוללים אינם הנתונים
העור של מלנומה כוללים אך העור של
העצבים. מערכת של ממאירות בלתי ושאתות

האוכלוסייה. לכל מתייחסים בלוח הנתונים

אשפוזים

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,
ו1000/0 שכיחות לאבחנות 12.50/0 של מדגם
על בפרסומים ראה פרטים נדירות. לאבחנות
המאוש החולים של האבחנתית הסטטיסטיקה

להלן). רשימה (ראה פזים

מופיעים שבהם הלוחות בבל שיעורים.
עולים ב1975 החל האוכלוסייה כוללת שיעורים,
הקודמות. השנים .באוכלוסיית נכללו שלא בכוח,

שונו. לא הקודמות לשנים השיעורים

בלוחות מובאים ומלריה שחפת על הנתונים
נפרדים.

גם ומתייחסים ארעיים ל1977 הנתונים
ירושלים. שבמזרח אלה לרבות ללאיהודים,

מלריה
הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות
את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל אחרי

לפרסום. ומוסרם הנתונים

שחפת

"שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
הנמסרות הודעות על מבוססים השנה במשך
פנייה שפנה חולה כל על הבריאות ללשכות
חולים בית או מרפאה פרטי, רופא אל ראשונה
סבל לא החולה כי מכך להסיק אין בארץ.
המס כי וייתכן לארץ בחוץ כן לפני מהמחלה
חדשות הידבקויות שאינם מקרים כוללים פרים

ממש.
מתייח רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
המרכזית הכרטסת על ומבוססים שנה לסוף סים
ושי ממושכות למחלות ביחידה אשר שחפת של

הבריאות. במשרד קום
במצב מקרים כוללים אינם בלוח המספרים

כ"נרפא". שהוגדר

בדויות התא

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
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נבחרים פרסומים

(1975) מוות סיבות (540)

.19731976  טבעית תנועה (566)

(19721976) להתאבדות ונסיונות התאבדויות (573)

:1961 והדיור האוכלוסין מפקד

43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,32 ,26 מס'

חלקים שני  1967 והדיור האוכלוסי? מ8קד

מיוחדים פרסומים

(1951 (1952) בישראל השיניים ורוסאי הרופאים (14)

בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה (75)
(19501954)

(1961 עד 1958) בישראל מסרטן התמותה (174)
(1962 עד 1947) בישראל יהודים של נישואים (194)

נבחרות מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות (379)
(19651970)

בישראל המבוגרים היהודים בקרב ■ התמותה (409)
(19501967)

(19501972) תינוקות ופטירות מת לידות (453)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (511)
(1972)
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Summary tables סיכום לוחות

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

Table iii/1.  Marriages, divorces, live births, deaths 1, natural increase, infant
deaths and stillbirths

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

Absolute numbers

720

951
854
861
844
816
856

899
920
843
823
929

966
914
841

Rates

מוחלטים נוספריט
16.8492,51750,5429,86640,6762,060
14,7422,15650,68610,53240,1541,891

16,5322,21056,00212,05343,9491,754

20,2832,30366,14616,26149,8851,811
20,6622,23767,14816,58250,5661,755
19,9892,14264,9802 17,64347,3371,685
23,1592,38169,91118,68951,2221,731
25,4772,35573,66619,76753,8991,733
26,5932,44277,60120,38457,2171,765

26,5932,44280,84321,23459,6091,960
28,3572,48685,89921,41564,4841,977
29,1612,66585,54422,71962,8252,067
29,3472,67288,545223,05465,4912,017
32,4582,87693,16624,13569,0312,186

32,3353,10095,62824,60071,0282,192
29,270§3,28798,76324,01274,7511,986

*29,392'3,72395,31524,95170,3641,700

שיעורים

1951
1955

1960

1965
1966
1967
1968
1969
1970

1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977

195111.41.733.86.627.240.8
19558.51.229.26.123.137.3

19607.81.026.65.720.931.312.8

19657.90.925.86.319.527.414.4
19667.90.825.56.319.226.112.7
ב19677.50.824.2 6.617.625.913.3
19688.20.825.36.818.524.812.1
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
19729.20.827.07.219.824.29.9
19739.00.827.02 7.020.022.89.3
19749.60.927.67.120.523.510.0

19759.40.927.77.120.622.910.1
19768.30.928.06.821.220.19.3
19778.11.126.46.919.517.88.8

1 See notes ' and 2 to Table 111/3.
casualties  see introduction.

2 Excl. war חללי כולל אינו 2 ג/3. ללוח 21 הערות ראה 1

מבוא. ראה  מלחמה
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/2, לוח
(יהודים) מת ולידות

Table iii/2.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths (Jews)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marirages

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

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

  196518,097. . 2,19751,311  14,47136,8401,167729
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
197428,5682,65470,54521,40149,1441,348629

197528,5832,85773,24821,59951,6491,307662
1976§25,805§3,06675,06621,23853,8281,207644
1977*25,413*3,44271,80921,99449,815985569

Ratesשיעוריט

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

19658.01.022.66.416.222.714.2
19668.00.922.46.316.121.712.6
19677.70.921.516.614.920.812.5
19688.60.922.86.915.920.311.5
19699.30.923.47.216.219.010.6

19709.50.924.27.316.918.910.3
19719.90.925.27.218.018.610.1
19729.80.923.87.416.418.88.9
19739.30.923.917.316.618.18.5
19749.90.924.57.417.119.28.9

19759.71.025.07.417.617.99.0
1976§8.61.025.17.118.016.18.6
19778.31.123.67.216.413.87.9

/* See note 2 tc Table m1. *1 ג' \ הער ראה י
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, __ ג/3. לוח
(לאיהודים) מת ולידות

Table iii/3.  Marriages, divorces. live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths (nonJews)

מת לידות
Stillbitrhs

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות2
Deaths2

חי2 לידות
Live births2

גירושין!
Divorces'

נישואין1
Marirages 1

numbersAbsolute
5,914356
6,784522

9,372529131

13,045644222
13,286634199
12,312633228
12,907633211

13,952643204

14,433610228
16,825805271
17,652770257
18,226847267
19,026807256
19,887838300

19,379885304
20,923779270
20,549715272

מוחלטים מססרים

Rate!

11.9

15.0
13.1
15.9
14.1
12.8

13.9
13.8
12.6
12.7
11.8
13.3

13.6
11.6
11.6

48.8
62.5

48.0

43.4
41.8
44.3
42.4
40.3

37.2
41.0
37.7
40.2
37.1
37.0

39.5
32.9
30.4

37.8
37.4

42.8

44.6
43.4
38.7
39.0
40.5

40.2
39.1
39.3
39.5
39.4
39.5

37.0
38.4
36.3

7,2931,379
8,34■;1,563

11,0211,649

14,8351,790
15,1591,873
14,2991,987
14,9332,026
15,9692,017

16,3921,959
19,6342,809
20,4362,784
21,054$2,82
21,7592,733
22,6212,734

22,3803,001
23,6972,774
23,5062,957

46.58.8
46.08.6

7.5

6.1
6.1
6.2
6.1
5.9

5.5
6.5
6.2
6.1
5.7
5.4

5.7
5.1
5.2

50.3

50.7
49.5
44.9
45.1
46.4

45.7
45.6
45.5
45.6
45.1
44.9

42.7
43.5
41.5

1,293144
1,212106

2,065119

2,186106
2,063111
1,801127
2,537109
2,577152

2,610186
2,610186

2,778151

2,728194

3,288195
3,890222

3,752243
■§3,465§221

♦3^979♦281

שיעורים

8.30.9
6.70.6

0.5

0.4
0.4
0.4
0.3
0.4

0.5
0.5
0.4
0.5
0.4
0.4

0.5
§ 0.4
0.5

8.8

7.5
6.7
5.7
7.7
7.5

7.3
7.3
7.4
7.0
6.8
7.7

7.2
§6.4
7.0

1951
1953

1960

1965
1966
1967
1968
1969

1970
1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977

1951
1955

1960

1965
1966
1967
1968
1969

1970
1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977

As of 1973, incl. East Jerusalem see introduction.
As of 1970, incl. East Jerusalem. מבוא. ראה  מזרח'ירושלים כולל ב1973 התל 1

ירושלים. מזרח כולל ב1970 החל 2
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/4. לןח
■ (לאיהודים) דת לפי מת, ולידות

Table iii/4.  Marriages, divorces, live births, deaths, natural increase, infant
deaths and stillbirths,by religion (nonJews)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

טבעי ריבוי
Natural
increase

פטירות2
Deaths2

תי2 לידות
Live births2

גירושין!
Divorces1

נישואין!
Marriages1

דת
Religion

Abso lute numbers מוחלטים מספרים

102
187
225
261
227
234

20
22
21
23
21
12

10
13
25
20
22
26

Rates

12.5
16.2
13.9
14.0
11.8
12.0

11.4
11.3
10.6
11.3
10.2
5.9

404
537
685
771
659
616

77
57
67
46
53
33

48
50
53
68
67
66

49.7
46.6
42.5
41.3
33.4
31.5

43.9
29.3
33.7
22.7
25.6
16.2

7,032
10,201
14,036
16,394
17,682
17,356

1,400.
1,598
1,469
1,500
1,561
1,508

940
1,246
1,320
1,495
1,680
1,685

47.7
49.2
43.7
40.7
42.1
39.6

28.6
28.4
19.7
18.9
19.2
18.2

1,098
1,314
2,094
2,258
2,077
2,182

352
346
520
530
509
533

199
130
195
213
188
242

7.5
6.3
6.5
5.6
4.9
5.0

7.2
6.1
7.0
6.7
6.3
6.4

8,130
11,515
16,130
18,652
19,759
19,538

1,752
1,944
1,989
2,030
2,070
2,041

1,139
1,376
1,515
1,698
1,868
1,927

55.2
55.5
50.2
46.3
47.0
44,6

35.8
34.5
26.7
25.6
25.5
24.6

100
88
161

§212
§195
.233

7
12
3

♦24

0.6
0.4
0.6
0.5
0.5
0.5

(0.1)

(0.1)
(0.2)
(0.0)
0.3

1533
1,575
1,864
2,959
§2,839
.3,054

342
440
438
379
327
.565

196019015
196517118
197030818

197533719
197629923
1977.36024

9.4
7.6
7.2
7.3
7.2
7.0

7.0
7.8
6.9

§4.8
§4.0
6.8

Moslems מוסלמים
1960
1965
1970
1975
1976
1977

Christians נוצרים
1960
1965
1970
1975
1976
1977

ואיורים דרוזים
Druzes and others

Moslems מוסלמים
1960
1965
1970
1975
1976
1977

Christians נוצרים
1960
1965
1970
1975
1976
1977

ואחרים דרוזים
Druzes and others

19608.3(0.7)50.08741.342,18.8
19655.80.647.14.442.636.39.4
19708.70.543.05.537.535.016.5
1975§8.10.540.85.135.740.011.8
19766.9§0.543.34.438.935.911.8
19778.00.543.05.437.634.313.5

/. See note > to Table m/3. 2 See note 2 to Table m3. ג/3. בלוח 2 הערה ראה 2 ג/3. בלוח הערה! ראה
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ונפה מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/5. לוח
Table iii/5.  Live births, deaths and infant deaths, by district and subdistrict

1977

District and subdistrict

שיעורים
Rates

פטירות
היניקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

תי לידות
Live
births

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
bitrhs

ונפה מחוז

Jewsיהודים

כולל 71,80921,99498523.67.213.8GRANDסך TOTAL

ירושלים 8,3751,837in27.86.114.0Jerusalemמחוז District

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

7,268
1,462
1,142
2,631
2,033

1.871
296
247
700
628

112
33
11

37

31

25.4
26.3
26.7
25.4
24.3

6.5
5.3
5.8
6.7
7.5

15.3
22.4
9.6
14.0
15.1

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

9,029
7,159
1,870

3.992
3,225
767

116
88

28

20.4
20.0
21.9

9.0
9.0
9.0

12.9
12.3
14.9

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

16,565
3,099
6,043
2,255
5,168

4.049
1,033
1,473
577

1.148

213
38

81

24
70

25.7
23.1
25.6
25.1
27.8

6.3
7.7
6.2
6.4
6.2

12.8
12.2
13.5
10.6
13.4

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

אביב תל 19.7857.96125120.78.312.6Telמחוז Aviv District

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

10,267
4,588
5,679

1.986
966

1,020

111
77

94

26.7
25.4
27.8

5.1
5.3
5.0

16.6
16.7
16.6

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

ידוע1 5201165XXXNotלא known 1

JewsNonהודיםלאי

הכל 23,5062,95771541.55.230.4TOTALסך

ירושלים 4,53268218943.16.741.9Jerusalemמחוז District
הצפון 10,7421,25432540.54.930.4Northernמחוז District

יזרעאל נפת :3,94048411239.05.028.7Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 6,06473020341.25.233.6Akkoנפת S.D.

חיפה 3,6124249540.14.926.6Haifaמחוז District
המרכז 2,1892194240.34.219.2Centralמחוז Distirct

אביב תל 31853435.16.112.6Telמחוז Aviv Distirct
הדרום 2,1112145650.25.326.5Southernמחוז Distirct
ידוע 21114XXXNotלא known

* Incl. births and deaths of Israelis in the Administered
Terirtoires.

תגרים ישראל תושבי של ופטירות לידות כולל 1
המוחזקים. בשטחים
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח

Table Mi/6.  Live births, deaths and infant deaths, by type of locality
1977

Typeof locality

שיעורים
Rates

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

הי לידות
Live
births

Absolute numbers

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

יישוב צורת

GRAND TOTAL

Urban localities

Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Other towns

Other urban localities

Rural localities

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not known

Jews

13.8 7.2 23.6

14.0 7.5 23.5

14.3 6.3 27.5

17.5 11.4 16.0

12.6 10.1 17.5

13.5 6.7 24.6

14.3 6.7 25.9

10.5 4.3 24.0

13.9 5.2 26.3

11.5 4.5 24.0

9.0 4.4 24.5

)3.5) (1.1) 16.7

XXX

יהודים
985 21,994 71,809

912 20.654 64,931

106 1,701 7,417

95 3,839 5,429

47 2,147 3,735

475 9,553 35,168

189 3,414 13,182

72 1,233 6,836

10 142 720

39 636 3,377

22 436 2,456

1 19 283

1 107 42

כולל סך
עירוניים יישובים

ירושלים

אביביפו תל

היסה

הערים יתר

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים

נפריט

מושכים

קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע לא

JewsNonיחידיםלא

הכל S5.230.4TOTAL.23,5062,95771541סך

ושפרעם 1,8072594434.55.124.3Nazarethנצרת and Shefar'am

מעורבים Mixedיישובים localities

4,41366618543.26.842.1Jerusalemירושלים

2 אחרים מעורבים 1,6863255234.87.030.8Otherיישובים mixed localities 2

עירוניים 4,74044711242.94.223.8Urbanיישובים localities

3 '8,80595126541.54.730.3Villagesכפרים

בנגב 2,0551985350.95.125.8Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע 1114XXXNotלא known

' See notes 1 and 2 to Table JH/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 1 הערות ראה *
ומעלות רמלה לוד, עבו, חיפה, ת"איפו, הם: האחרים
של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף תרשיחה.
כולל 5 יהודים. של אחרים ביישובים לאיהודים

בגליל. בדוים
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Marriages and divorces

מגורים ונפת מחוז ל8י ומתגרשים, נישאים  ג/7. xyrf

וגירושיו נישואיו

Table iii/7.  Persons marrying and divorcing, by district and subdistrict of
residence
1976

Distirct and subdistrict

Persons divorcing * מתגרשים
Rates שיעורים

נשים
Wives

נשים
Wives

3

Persons marrying נישאים
Rates שיעורים

כלות
Brides

כלות
Brides

2
o

ונפה מחוז

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistirct
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistirct

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistirct
Beer Sbeva SubDistrict

Not known

Jews

1.0 1:0  3.066 3,066

1.2

0.7
0.4
0.6
0.7
1.0

1.1
1.1

; 0.8

0.8
0.8
0.9
0.7
0.8

1.3

0.8
0.7
0.9

1.1

0.8
0;6
0.6
0.8
1.1

1.1
1.1
0.9

0.9
0.9
0;9
0.9
0.8

331

204
23
23
75
83

504
98
200
62
144

391

220
; 34
24
74

459 444
392 371
67 73

524
117
195
80
132

1.2 1.161 1,102

0.8 304 293
0.7 127 113
0.9 177 180

103 162

8.6

9.2

8.9
9.0
9.3
9.7
7.7

8.4
8.3
8.9

8.7
9.3
8.3
9.8
8.3

8.5

8.6
9.1
8.2

8.6

9.0

9.0
9.5
9.5
9.3
7.9

8.4
8.3
9.0

5.5
8.9
8.0
9.8
8.1

8.7

8.5
8.7
8.4

יהודים
25,805 25,805

2.700 2.648

2,510 2.516
498 522
387 398
991
634

3,246
1,608
1,638

168

953
643

3.677 3,692
2,929 2,933
748 759

5,421 5.246
1,211 1,156
1,886 1,807
871 870

1,453 1,413

8.083 8,249

3,208
1,541
1.667

246

כולל סך
ירושלים מחוז
הצפון מחוז

צפת נסת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
ענו נ9ת

חיפה מחוז
חיפה נפי/
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחוז
הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוע לא

JewsNonיהודיםלא

הכל 3,4653,4656.46.42212210.40.4סך ' TOTAL

ירושלים 7054227.04.645480.50.5Jerusalemמחוז Distirct

הצפון nna
יזרעאל נפת מזה:

1,5831,5746.26.7■79800.30.3Notrhern Distirct
6796777.06.928270.30.3Thereof: Yizreel S.D.

עכו 3Akko;8107955.75.647490.30נפת S.D.

חיפה £5315176.16.540420.50.5Haifaחוז Distirct

המרכז 3433666.67.716180.30.3Ceotralמחוז Distirct
אכיב תל 70758.19.5660.70.7Telמחוז Aviv Distirct

הדרום 2292185.75.923230.60:6Southernמחוז Distirct
ידוע 4293XX124XXNotלא known

J Bysubdistirctof residence at date of divorce. הגירושין. בעת מגוריט נפת לפי 1
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מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/8. לוח

Table "1/8.  Persons marrying and divorcing, by ytpe of locality of residence

1976

Typoof locality

Persons divorcing מתגרשים1
Rates שיעורים

נשים
Wives S|

נשים
Wives

I

Persons marrying נישאים

Rates שיעורים

כלות
Birdes

בלות
Brides

I
O

יישוב צורת

GRAND TOTAL

Urban localities

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns
Other urban localities

Rural localities

Villages
Moshavim
Qibbuzim
Institutions and farms

Not known

Jews

| 1.0 1.0 3,066 3,066

1.1

1.2
1.5
1.2
1.0
0.8

0.6

0.9
0.3
1.0
(0.1)

1.1 2.805 2.731

1.2
1.7
1.2
0.9
0.9

0.7

1.0
0.4
1.1
(0.2)

315 305
513 547
255 234

1,335 1,237
387

162

22
44
95
1

99

408

181

26
51
101

3

154

יהודים

8.6 8.6 25,805 25,805

8.7 8.6 23,338 23.143

9.1
9.5
8.0
8.2
8.6

8.4

7.8
9.7
8.0
(1.3)

9.0
10.1
8.1
8.3
8.3

9.0

9.3
9.6
9.3
(1.5)

2,373
3.240
1.697
11,781
4,247

2.361
3,451
1,721
11,513
4,097

2.340 2,493

207 247
1,340 1,319
772 903
21 24

127 169

כולל סך
".שונים.

עירוניים

ירושלים
אביביפו תל

הי9ה
הערים יתר

עירוניים יישובים

יישובים
כמריים

בפרים
מושבים
קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע לא

NonJews לאיהודים

הכל 3,4653,4656.46.42212210.40.4TOTALסך

ושפרעם 3523686.97.925270.50.6Nazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים Mixedיישובים localities

6803976.94.345480.50.5Jerusalemירושלים
מעורבים 2963106.47.434330.80.7Otherיישובים mixed localities*

2 אחרים
עירוניים Urban(0.1)(0.1)6997106.67.377יישובים localities

3 {1,2111,1735.96.275800.40.4Villagesכפרים
בנגב 2232155.86.023220.60.6Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע 4292XX12לא ,4XXNot known

' By typeoflocalityof residence at dateofdivorce.
2 See note * to Table m/6.
3 Including Bedouins in Galilee,

הגירושין. בעת המגורים יישוב צורת לסי 1
.8/5 ללוה י העוה ראה 2

בגליל. בדוים כולל נ
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(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים,  ג/9. לוח
Table iii/9.  Persons marrying, by age and marital status ( Jews )

Rates 1 שיעורים

רווקות
Single
brides

רווקים
Single
grooms

Brides כלות
ידוע לא
Not
known

אלמנות
Widows

רווקות
Single

הכל סך
Total

Grooms u>:nn

ידוע לא
Not
known

K 8
רווקים
Single

הכל סך
Total

ושנה גיל
Age

and year

1 976

הכל 25,80523,2931,6687519325,80523,8131,1747298976.5105.4סך

TOTAL
UP to 19 8928927,0016,9831626.658.6עד
Up to 17 138138עד

1,7901,7882


182172172.2782,27242
195375372,9332,92310



202413,17013,065991513,10712,8482084110119.1203.4
201,1361,13243,2893,2592622
212,1432,133913,2383,2102332
223,1083.0931412,7632,7183582
233,5243,4952812,1702,09461114
243,2593,21244

31,6471,5676317


25297.8887.44441021133,5383,1093208524207.3138.8
252,6042,52967621,1301,04665172

261,9391,86771185576569183

271,3861,298832366257558245

281,1081,0257010347739366117
298517251192541433062157

30341,6521.2813372311> 8045731902813184.679.5

353963132826227143161591083811110.754.3
40443781511704215211669640957.134.1

454925463134489174237970225.014.1
50542193295839194237095914.316.1
5559178156295614512418758.89.5

606415673411051457231132(4.5)(5.4)
65691813461275115319912(2.4)(2.2)
70741253111101323425(3.7)(3.1)
75+74376418216(3.7)(1.8)

ידוע 761לא
22


XX

Not known

ממוצעגי ageageAverל
195230.027.339.051.6X25.122.832.243.3XXX

195529.326.638.353.4X24.622.132.445.4XXX

196029.126.339.056.5X24.622.134.048.2XXX

196528.636.039.457.1X23.921.635.350.5XXX

197027.125.038.659.7X23.621.836.351.2XXX

197526.724.937.758.9X23.522.135.550.5XXX

197626.925.037.859.423.622.234.850.6XXX

חציוני ageMedianגיל
195226.925.738.155.1X21.921.030.343.0XXX

195526.125.035.653.9X21.620.830.045.6XXX

196025.724.936.558.1X21.721.031.348.9XXX

196525.624.837.258.8X21.020.633.551.6XXX

197024.423.935.859.7X22.121.933.753.6XXX

197524.424.034.961.522.221.931.253.7XXX

197624.624.134.861.622.321.931.153.3XXX

1 Rates are per 1,000 single males and 1,000 single
females. respectively.

ול1,000 רווקים ל1,000 חושבו השיעורים 1

בהתאמה. רווקות
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים,  ג/10. ל1ח
Table iii/1 0.  Persons marrying, by religion, marital status and age ( nonJews )

Rates שיעורים2

רווקות
Single
brides

רווקים
Single
grooms

Brides כלות

1

50

הדתות כל
All religions

:nar
רווקות
Thereof:
single

הכל1 סך
Total'

Grooms חתנים

pj

S

הדתות כל
All religions

מזה:
רווקים
Thereof:
single

הכל1 סך
Total"

ושנה גיל
Age and year

85.4

82.0

142.8

60.2

13.7

98.5

73.7 195.2

44.0
31.1
(13.1)
(8.1)

(2.3)

230.2
156.2
70.2
(42.3)
01.8)
(7.1)

217

161
94
34
33

51
17
17
9
4
4

3
3

327 2,839
1976

3,389 3,465

110
29
38
43

157
37
34
29
39
18

36
15
5

6
4
6

13
7
2
1

1,680
801
491
388

873
309
220
154
107
83

169
72
39
26
16
16

61
30
11

7
1

3

(14) 
x x

Average age

1 

1,976
931
571
474

1,100
366
281
193
151
109

201
87
44
32
19
19

66
28
9
4

20.8 22.0
20.0 22.9
19.5 22.5
19.7 22.4
19.5 22.0
19.0 22.4

20.5
20.5
20.8 20.7
20.4 20.4
20.4 20.3
20.4 20.3

1,978
931
572
475

1,115
369
284
197
155
110

222
93
49
35
22
23

78
40
15
8
1

3

1

4

20.8
20.9
21.0
20.7
20.5
20.6

217

55
8
17
30

111
28
25
17
25
16

40
17

12
4
3
4

4
3
2
2

327 2,839 3,277 3,465

25.0
24.5
23.6
23.9
23.5
23.0

1

1

97
4
16
22
24
31

138
35
33
18
27
25

51
20
11

3

1

3
1

1

27.6
28.5
28.7
28.6
28.0
28.7

364
53
128
183

1,410
255
273
327
302
253

691
223
149
124
95
100

211
58
29
22
17
7
9
21

420
61
146
213

1,621
288
311
364
352
306

882
276
193
150
127
136

258
62
20
9
2
1

1

1

420
61
146
213

1,635
288
317
366
356
308

912
284
199
155
135
139

280
84
42
25
21
9
14
22

1

הכל סך
TOTAL

Up to 19 על
Up to 17 עד

18

19

2024
20
21
22
23
24

2529
25
26
27
28
29

3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65 +

ידוע לא
Not known

ממוצע גיל
24.8
25.3
25.4
25.4
24.9
25.3

195625.3
196025.7
196525.925.1
197025.725.0
197525.224.5
197625.524.5

Median age חציוני גיל
195623.122.725.822.019.118.920.719.4XX

196024.023.526.322.819.519.220.918.8XX

196524.424.123.827.322.920.019.919.921.218.8X

Xא197024.524.324.227.733.019.519.419.221.718.7

197523.923.723.627.322.919.319.319.221.518.5XX

197624.023.823.727.422.419.419.319.221.718.4XX

1 Includingunknown religion.
2 Rates are per 1.000 single grooms

ידועה. לא דת כולל 1

md 1,000 single brides. בהתאמה. רווקות ול1,000 רווקים ל1,000 חושבו השיעורים 2
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(יהודים) הכלה תיל החתן גיל לפי נישאים, ג/11. לוח
Table iii/1 1 . Persons marrying, by age of bride and groom ( Jews )

1976

החתן גיל
Age of groom

deAgeהכלהגיל of bri

הכל סך
Total192024252930343539404445^*950545559606465+//A o

total V:>n|025,8057,00113,1073,5388043162111741971451451652

Up to 19 892750123163עד

202413,1704.8907,7085264141

25297,8881.2244,5541,907178214
30341.65211756270123526101

353963110115246174651731

404437863210410387311131

4549254182855725325921

50542191471030576135131

55591781392746672311

60641561191441463410

65+38013134260107154

Not known יד1ע kV721211

(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים/  ג/12. לוח
Table \1\I\2.  Persons marrying, by bride's and groom's continent of origin (Jews)

מאסיהאפריקה \rmמאירופהאמריקה inn
Groom from

Groomמספרים from AsiaAfircaEuropeAmeirca
מדד  מוחלטים

הכל 1גלהכלהסך אנדוגמיה
Absoluteמאסיה מאסיהמאירופהכלה Endogamyמאירופהכלה
numbers indexאמריקהאפריקהאמריקהאפריקה 1

TotalBride fromBirde fromBirde fromBride from
AsiaAfricaEuropeAsiaAfircaEurope

AmeircaAmerica

Percentagesאחוזים
הנישאים Allגל persons marrying

195513,53039.84.37.548.40.81

196014,46742.45.09.543.10.78
196518,09744.27.97.440.S0.70
196518,09745.27.06.841.00.73
197023,98339.69.38.342.80.66

197226,43342.38.89.639.30.64
197326,05940.78.610.040.70.65
197428,56843.78.710.437.20.64
197528,58343.68.710.237.50.64
197625,80545.68.710.435.30.63

Singleרווקים/רווקות persons

196817,85141.49.37.541.80.69
197021,08540.79.78.341.30.66
197223,26543.99.09.737.40.63

197323,10642.08.810.139.10.64
197425,27745.78.810.535.00.63
197525,31045.48.810.435.40.63

197622,74247.6AS10.533.10.63

1 Index was calculated on the base of continent of origin. מוצא. יבשת בסיס על חושב המדד 1
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(יהודים) הכלה ושל החתן של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
Table iii/13.  Persons marrying, by continent of birth and period of immigration

of groom and bride (Jews)
1976

לידר הכלהיבשת של עלייה Continentofותקופת birth and peirodof immigration of bride

AsiaAfircaEuropeAmericaאפריקהאסיהIsraelישראל איריפהאמריקה
יליד: הכלה אבי

לידה Birde's"ריבשת father born in :0a
a gContinent of birth and

עלייה נותקופת הכל
t~~
1=n

o<0+
T~

if
f1ו+

t^ C
period of immigration

החתן 'Totalשל
a
2

1
|H9S <

PJ
r=LI

r= M

a I

sl30
0
a

ג
ץ0

Tm

12

0\

0
,o

T
רו*

2
ד
יק

£r gp|of groom

כולל1 25,80516,1171,7318,1676,136835,1521,0231,2391,5871,2854,5265406315202,7990.34GRANDסך TOTAL1

5303331.4391383382387050.41Israel//14,16411,0221,2895,2074,473531,6973105ישראל
יליד: החתן Groom'sאבי father born in :

1,4641,141273380483516043543526162234020790.13Israelישראל
6,2074,8533253,80072081,0541383123842142991162671560.43AsiaAfricaזוסיהאפריקה

6,4164,9696871,0103,25418473129143106909701042331494680.38EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע 77594171622102538323Notלא known

i519205,0075716199738404415261462800.44AsiaAfrica/6,7023,2522002,5אטיהאפריקה
1954 82,3511,257859562124924407174179160169342812940.34Upד to 1954

195519601,70794259723153768366205286126826179500.1119551960
196119641,57670232573925791501723692008351216490.1819611964

1965 +1,048334202525846074768139353106748870.301965+
ידוע 2017494לא


211

1
1Not known

A4710447142109841112.6443502312351,8130.49Europe'America/4,9281,836240445א"רופהאמריקה
1954 1,1614777110130231165330171656824871541910.43Upעד to 1954

1955196079846658133273296213226172352352321270.0519551960
196119646212913171187270171720162602142801150.1319611964

1965+2,331591781373733164503021621,5765866681,3780.541965 +
ידוע 171123611512Notלא known

< Including continent of birth not known. 2 Including period of immigration not known.
נ Index was calculated on the base of continent of birth and period of immigration.

ידועה. לא עלייה תקופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1
עלייה. ותקופת לידה יבשת בסיס על הושג המדד 3

ו*

in
oo



לפי רווקות, כלות ושל רווקיט חתנים של וחציתי ממוצע גיל  ג/14. לוח
אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקיפת לידה, יבשת

Table iii/14.  Average and median age of single grooms and brides, by
continent of birth, period of immigration and population group

לא
יהודים
Non
Jews

Jewsיהודים

הכל סך
Total

ישראל
Israel

AsiaAfrica EuropeAmeircaא6יהאפריקה אירופהאמריקה

הכל 0ך
Total

Immigrated: עלו;
הכל סך
Total

Immigrated: עלן;
Up to עד

1960
1961
19641965 +Up to עד

1960
1961
1964

1965+

תקופה
Peirod

DGroomsחתנ
ממוצע Averageגיל age

1 1960196226.424.825.729.023.5
196526.024.825.728.125.1
197025.024.425.525.624.626.225.224.925.526.325.0
197524.923.926.126.624.726.126.027.425.725.024.5
197625.024.126.327.024.826.026.127.525.425.324.5

2 מתוקנן ממוצע 2Standardizedגיל average age
1960196226.627.026.426.925.4

נ 96526.626.726.526.526.4
197026.226.226.025.825.928.126.125.726.828.226.0
197525.726.225.724.925.728.124.925.026.125.626.0
197625.725.825.624.925.927.825.024.625.526.025.9

Median;ציוניגילו age
. 1960196225.024.224.727.123.1

196524.824.124.826.724.1
197023.923.624.624.723.925.023.623.423.824.624.3
197524.023.325.226.224.125.225.426.824.624.223.7
197624.123.525.726.524.224.825.426.724.524.423.8

Bridesכלות
Averageממוצעגיל age

1 1960196222.021.721.324.119.7
196521.621.621.422.020.7
197021.921.122.422.621.323.123.223.122.423.620.4
197522.121.523.224.521.422.823.024.722.422.620.3
197622.221.623.425.221.522.823.425.322.822.820.3

2גיל מתוקנן 52Standardizedממוצע average ag>

1960196222.223.021.722.220.5
196522.422.821.922.421.3
197022.622.822.121.722.324 722.621.922.524.921.2
197522.722.722.121.221.923.721.721.222.022.621.3
197622.522.922.121.222.123.921.821.922.322.721.4

חציוני Medianגיל age
1 1960196220.921.220.122.119.1

196521.121.620.920.519.9
197021.821.122.122.320.922.422.522.621.922.819.4
197521.821.522.723.821.222.222.424.022.122.019.3
197621.921.622.824.521.222.122.624.222.022.219.3

. The average and median ages for 19601962
are averages of the data for each of those years.
2 For method of compilation  lee introduction.

עד 1960 לשנים והתציוני הממוצע הגיל 1
הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע הינו 1962

מבוא. ראה  חישוב לשיטת *
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לפי ומתגרשים, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאים,  ג/15. לוח
(יהודים) האחרונים הנישואין לפני משפחתי מצב

Table iii/15.  Persons marrying, by marital status of groom and bride and
persons divorcing, by marital status before last marriage (Jews)

משפחתי מצב
Persons marrying Personsנישאים divorcing Maritalמתגרשים status

19601970197519761960197019751976

הכל סך
עט: רווק

רווקה
גרושה

14,46723,98328,58325,8052,0912,2562,8573,066TOTAL
Groom/husband single with:

11,59321,08525,31022,7421,3231,5582,1242,294bride single
5544124204021149788106bride divorced

1328213512347232120brideאלמנה widowed

עט: Groom/husbandגרוש divorced with:
555753960932102128140144brideרווקה single
526533578531146159167160birdeגרושה divorced

19618117218164605752brideאלמנה widowed
עם: Groom/husbandאלמן widowed with:

רווקה
גרושה

116136HI9947383220bride single
23324221322571625665bride divorced

398479503412107107101103brideאלמנה widowed
1 ידוע 16480181158702471102Notלא known.

m* *amtwm*m m** 1SDOuse.1 Marital status of at least one

תקופת ואורן נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות  ג/16. לוח
(יהודים) נישואיו

Table iii/ 1 6.  Couples married in Israel and divorced, by year and duration
of marriage ( Jews )

תקופת אורך
נישואיןנישואין iageYearשנת o fmar r

(שנים)
Duration of
marriage196419651966196719681969197019711972197319741975

(years)

17,22218,09718,59918,18820,62222,90023,98325.57926,43328,583נישאו 28,568 26,059

בישראל
Married in
Israel

זוגות 1,4721,4501,3791,2791,1841,2761.219996870106מהם: 365 625

שהתגרשו
1976 עד
Thereof:
couples? 

divorced50, .

up to 1976
Cumulativeמצטבריםאחוזים percentages

00.30.40.40.30.30.30.30.30.30.4 0.2 0.3
11.61.61.51.41.21.41.41.31.2 1.3 1.3
22.92.62.72.62.22.52.62.32.3  2.4
33.93.93.63.83.23.53.53.23.3  

44.84.94.54.74.04.34.33.9  

55.55.65.35.44.65.05.1  

י66.16.2 5.86.05.35.6  

76.66.86.46.65.7 

87.27.26.97.0__  

97.77.67.4  

!08.28.0.  

118.5  
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וגיל לזוג 17 גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אייל לפי גירושיו,  ג/17. לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של וחציוני ממוצע

Table iii/17.  Divorces, by duration of marriage, number of children up to age
17 to couple and average and median age of husband and wife (Jews)

196019651970197419751976

הכל 2,0912,1972,2562,6542,8573,066TOTALסך

Percentagesאחוזים

נישואין תקופת אורך
(שנים)

Duration o f marriage
)years)

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

משנה 12.97.29.88.58.45.3Lessפווות than 1 year

אחת 10.610.410.711.310.812.11שנה year
2315.616.519.219.719.119.923
4511.812.112.013.9§14.215.345

6915.615.915.515.815.316.969

101924.426.321.018.6§19.019.51019

20+9.111.611.812.213.211.020+

5.85.85.75.55.75.7Medianחציון

ילדים Numberמספר of children

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

057.255.652.652.453.651.20
125.025.326.325.224.625.21

212.212.714.013.914.815.62
3+5.66.47.18.57.08.03 +

1.61.71.71.71.71.7average1ממוצע!

Husbandבעל

הגירושין בעת: ממוצע my40.539.638.238.237.8Averageגיל age at: divorce

ti932.230.929.629.529.3marriage.הנישואין

הגירושין בעת: חציוני 38.037.936.534.534.534.0Medianגיל age at : divorce
28.428.327.025.325.525.4marriageהנישואין

Wifeאשה

הגירושין בעת: ממוצע 35.335.335.034.034.133.7Averageגיל age at: divorce

25.525.425.2marriage§26.927.026.3הנישואין

הגירושין בעת: חציוני 32.932.931.830.030.329.9Medianגיל age at : divorce

23.523.322.822.422.522.3marriageהנישואין

l Of couples with children. ילדים. עם מתגרשים לזוגות 1
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האשה ושל הבעל של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים/  ג/18. לוח
(יהודים)

Table iii/18.  Persons divorcing, by husband's and wife's continent of birth and
period of immigration (Jews)

1976

האשה של עלייה ותקופת לידה Wife'sיבשת continent of birth and period of immigration
אפריקהIsraelישראל EuropeAmericaאירופהאמריקהAsiaAfricaאסיה

ותקופת לידה י1:שת
הבעל של עלייה

הכל סך
Total

הכל סך
Total

מוצא
האשה

Wife's
origin :

הכל סך
Total

עד
Up to
1960

1961
1964

1965 +
ידוע לא
Not
known

הכל סך
Total

עד
Up to
1960

1961
1964

1965 +
ידוע לא
Not
known

If
H

Husband's continent
ofbirth and period

אסיה
אפריקה
Asia

אירופה
אמריקה
Europe

ofimmigration

AfircaAmerica

כולל 3,0661,196560849סך 636548154133141,02045783468121GRAND TOTAL

957678282123ישראל 39688161721569414455Israel

הבעל: Originמוצא ofhusband :

40827923890אסיהאפריקה 41601513239204141AsiaAfrica
5493994433אירופהאמריקה 3552814; 1177410312EuropeAmerica

976266217627א0יהאפריקה 4938612310711, 833610■37AsiaAfrica

1960 723204167458טד 3735159426: 6132623Up to 1960
19611964137353090 52454121233619611964

1965+110261975 79105339117.1965+
ידוע 6114לא 2211Not known

אירופהאמריקה ,1,1302506099 190741591. 781327593899EuropeAmerica

1960 עד ^
19611964 n

5751633567 234527020532Upר12858 to 1960
8620106 10336016301419611964

1965+ O460621425 48135737340931951965+
ידוע לא £v9511 41312Not known

ידוע 321לא 11Not known

 §



Natality and mortality ותמותת ילודה

אוכלוסייה וקבוצת מין לפי מרובות, ולידות מת לידות חי, לידות  ג/19. לוח
TableHi/19.  Live births, stillbirths and multiple births, by sex and population

group

לידות nmt
לאימהות
רווקות
Pecrent
births
to single
mothers

לידות!
תאומים
ושלישיות
Births' of
twins and
triplets

חי Liveלידות birthsמת Stillbirthsלידות

אחוזאחוז
הבל הכלהזכריםנקבותזכריםסך זכריםנקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesPecrentTotalMalesFemalesPercent

malesmales

Jews יהודים
195143,24922,45220,79751.964935529454.70.17
195542,33921,98420,35551.957733923858.84880.28

196044,98122,98521,99651.158933225756.44670.25

196551,31126,42024,89151.572938134852.34670.45
196651,98926,61725,37251.265537028556.54410.62
196750,68126,06724,61451.463331731650.14340.59
196854,97828,26626,71251.463332830551.84890.63
196957,69729,62728,07051.361233128154.15370.64

197061,20931,64729,56251.762835227656.16040.73
197165,46333,43932,02451.166333832551.06510.79
197264,49033,14631,34451.457631526154.75870.73
197366,78634,18632,60051.256731025754.76700.71
197470,54536,32434,22151.562933629353.47050.76
197573,24837,63635,61251.466234431852.00.76
197675,06638,54636,52051.364434230253.10.79
197771,80936,95534,85451.556931225754.86990.85

Jews*Nonים2לאיהוד

196011,8116,1245,68751.8132745856.1

196514,8357,7967,03952.622212110154.5147
196615,1597,8537,30651.82041079752.5137
196714,2997,4206,87951.922811711151.3156
1968. 14,9337,7567,17751.92111189355.9191
196915,9698,2147,75551.42051109553.7268

197019,63410,0709,56451.327115411756.8286
197120,43610,4719,96551.225713712053.3265
197221,05410,81010,24451.326714412353.9275
197321,75411,21510,53951.625614211455.5274
197422,62111,69510,92651.730016413654.7293
197522,38011,34011,04050.7304180124(59.2)
197623,69712,14011.55751.227014412653.3
197723,50612.10111,40551.527215112155.5241

1 Number of births and not of born. 2 As from 1970
i !!eluding East Jerusalem ; see also Table 111/3.

ב1970 החל 2 יילודים. ולא לידות .ma 1

ג;3. לוח גם ראה ירושלים; מזרח כולל
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לאיהודים, ושל האם לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי  ג/20. לוח
דת לפי

Table iii/20.  Reproduction rates of Jews, by mother's continent of birth
and of nonJews, by religion

 תחלופה שיעור
יהודים

Reproduction
rate  Jews

גלמישי תחלופה Grossעור reproduction rateתד שיעור
et
tion rate

נקי לו8ה
י\

NonJewsreproducלאיהודיםJewsיהודים

גלמי
Gross

נקי
Net

הכל סך
Total

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

סךהכל
Total

מוסלמים
Mos
lems

נוצרים
Chris
tians

דרוזים
ואחרים
Druzes
and
others

יהודים
Jews

לא
יהודימ
Noo
Jews

192619271.871.42
1949

1950

1.66

1.89

1.73

1.91

2.17

2.76

1.55

1.59

1.53

1.75

192819301.621.3319511.951.733.061.541.81

19311.501.18
1952

1953

1.93

1.88

1.63

1.56

3.02

3.01

1.48

1.39

1.79

1.77

19321.351.0719541.741.402.751.281.66

19331.281.08
1955

1956

1.77

1.77

1.38

1.35

2.77

2.73

1.28

1.27

3.55

3.S4

3.95

3.93

2.42

2.29

3.18

3.35

1.67

1.68

19341.291.0819571.761.372.641.263.393.872.233.331.67

19351.32
1958

1959

1.65

1.69

1.32

1.35

2.40

2.56

1.20

1.13

3.55

3.58

4.04

4.11

2.18

2.10

3.73

3.76

1.57

1.62

..

19361.271.0919601.701.322.501.203.884.562.243.821.63

19371.141.02
1961

1962

1.63

1.60

1.31

1.26

2.35

2.27

1.16

1.13

3.70

3.83

4.20

4.52

2.38

2.20

3.98

3.61

1.57

1.54

19381.191.0719631.631.342.241.163.794.382.233.601.57

19641.661.382.221.244.104.782.313.841.60
19391.090.98

19651.681.412.231.264.074.782.303.691.63

19401.171.0319661.651.352.171.194.004.692.113.601.59

19411.060.94
1967

1968

1.55

1.63

1.31

1.38

2.04

2.09

1.16

1.28

3.59

3.73

4.18

4.34

1.94

1.97

3.17

3.66

1.50

1.583.49

19421.201.0719691.641.432.041.323.754.362.003.591.603.50

19701.651.521.971.383.714.341.753.611.623.47

19431.581.42
19711.671.551.971.423.614.231.643.471.643.37

19441.671.44§19721.571.431.901.373.663.981.873.451.533.30

§19731.531.431.831.333.564.021.833.631.493.35

19451.721.61§19741.551.481.821.383.513.981.773.421.503.30

19461.671.541975

1976

1.55

1.55

1.49

1.51

1.83

1.78

1.37

1.44

3.31

3.33

3.76

3.75

1.63

1.61

3.32

3.51

1.51

1.52

3.11

3.14

19771.451.401.661.373.153.541.523.461.422.98
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(יהודים) לידה ויבשת האם גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי  ג/21. לוח

Table iii/21.  Specific fertility rates, by mother's age and continent of birth ( Jews )

Mother's age and
continent of birth 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970 1965 1960 1955

האם גיל
לידה ויבשת

GRAND TOTAL

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

TOTAL FERTILITY

98.8 104.7 103.4 101.0 97.9 97.9 98.5 96.8 102.1 108.4 כולל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

2.99 3.20 3.21 3.19 3.15 3.25 3.41 3.47 3.49 3*4 כולל פריו7

32.1
174.2
186.4
127.9
63.0
13.5
1.0

32.9
186.4
198.3
139.8
68.1
13.9
1.4

34.0
186.4
198.4
140.1
66.9
14.1
1.0

30.1
182.1
201.3
140.2
68.4
15.0
1.1

29.0
182.5
196.5
136.8
68.6
15.2
1.6

29.0
184.1
204.8
141.9
71.6
16.5
1,4

29.2
185.0
212.7
157.7
77.3
16.0
2.2

35.0
206.9
221.6
144.3
63.6
17.9
4.0

48.5
208.3
215.4
133.0
68.8
20.4
4.2

60.9
228.6
198.9
140.3
74.0
21.5
4.6

Israel  total

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45 +

TOTAL FERTILITY

89.495.692.088.792.296.8102.9108.5111.3106.5סךהכל

19 23.016.714.822.823.523.424.527.327.326.7עד
2024165.7151.4158.6153.9160.6165.8170.2179.9179.4167.3
2529170.9190.4200.6199.9190.8185.4196.9195.9197.9186.4
3034115.5111.7130.3154.1130.0131.8132.3136.7135.0125.1
343971.363.451.680.971.667.068.682.867.561.3
404416.516.317.413.014.414.514.812.613.210.9
45 +2.1(2.8)(2.3)(0.4)(0.5)(0.4)(1.0)1.21.3(0.9)

2.89 3.11 3.08 3.04 2.94 2.96 3.12 2.88 2.76 2.83 כולל פריון

AsiaAfrica  total

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45+

TOTAL FERTILITY

101.8 112.4 116.7 117.9 119.3 124.7 131.0 143.5 163.2 183.1

49.2
203.6
196.2
138.2
74.2
19.7
1.9

45.0
216.0
212.3
155.4
81.9
19.2
2.8

52.7
220.2
217.7
155.7
84.7
21.0
2.1

47.2
218.0
219.1
158.0
84.0
22.8
2.5

49.8
223.3
213.6
155.1
85.7
23.5
4.2

50.6
221.3
224.2
166.4
89.1
27.2
3.8

51.3
225.4
228.3
176.6
98.9
27.0
6.2

61.9
246.5
256.8
192.4
107.0
40.0
10.9

80.8
270.9
269.1
203.3
132.9
49.3
14.6

105.5
315.1
269.3
230.0
143.1
56.1
16.2

3.42 3.66 3.77 3.76 3.78 3.91 4.07 4.58 5.10 5.68

ה ק י sר א  ה dי א
הכל סך

19 עד
2024
2529
3034
3539
40^4
45+

כולל פריון

68.152.447.067.370.671.075.476.481.278.1EuropeAmericatotalאירופהאמריקה
הכל סך

19 44.420.630.725.330.334.946.461.764.357.5Upעד to 19

2024174.2170.7195.5175.6189.2176.6177.3164.8178.6169.92024
2529151.4157.8173.6193.7191.0185.1183.5178.9181.2173.02529
303498.881.984.5121.2104.5102.2110.4110.0116.3115.63034
353945.335.829.244.443.842.343.641.444.843.93539
404410.87.75.86.96.66.56.06.17.36.54044
45 +1.10.60.50.2(0.2)(0.2)(0.2)(0.1)0.3(0.2)45+

כולל 2.632.382.602.842.832.742.842.822.962.83TOTALפריון FERTILITY
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(לאיהודים) ודת האט גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי  ג/22. לוח

Table iii/22.  Specific fertility rates, by mother's age and religion (nonJews)

Religion and
mother's age 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970 1965 1960 §1955 האם וגיל דת

TOTAL FERTILITY

Moslems  total

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTAL FERTILITY

zzs.yzzi.y224.U222.0209.0209.9198.2GRAND TOTAL

89.5105.6102.5101.091.786.879.2Up to 19
341.4341.0345.7347.1318.3329.4311.72024
382.4367.4369.6363.3349.2356.4336.92529
328.4309.7315.0313.2307.3304.6285.13034
240.3214.9226.5211.6202.7199.0194.93539
116.193.185.287.075.877.678.64044
32.024.323.922.220.717.614.645^19

111.7 93.4 116.8
359.8 381.2 328.2
406.2 398.1 327.0
370.2 325.0 327.2
255.8 245.6 196.7
131.0 115.9 90.4
49.3 39.1 26.8

6.51 6.86 6.83 7.23 7.34 7.28 7.65 8.42 7.99 7.07

221.3 236.0 236.1 251.1 251.8 249.0 267.6 301.3 274.0 241.0

90.4
335.0
367.8
321.4
227.7
96.4
19.5

99.6
356.8
394.8
339.5
234.2
97.7
22.7

104.8
345.5
383.3
348.4
242.8
96.1
28.6

116.6
376.9
398.8
356.4
253.0
109.8
31.0

117.3
378.0
402.3
353.6
266.9
106.3
32.4

122.0
368.1
399.0
346.4
253.0
120.4
33.5

106.5
385.0
425.7
378.5
294.7
154.5
44.7

132.5
392.6
448.3
434.1
317.9
177.4
70.4

105.5
426.6
449.5
375.1
296.0
149.5
60.1

139.1
357.2
357.6
356.7
222.1
120.8
37.9

7.29 7.73 7.75 8.21 8.2S 8.21 8.95 9.87 9.31 7.96

כולל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45^*9

כולל פריון

 מוסלמים
הכל סך

19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
45^9

כולל פריק

Chirstians  total

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTAL FERTILITY

96.5 101.3 102.9 112.5 116.0^ 118.4 109.8 151.5 150.8 147.3

27.6
193.7
186.1
130.0
70.7
17.8
(2.0)

30.0
195.1
196.3
147.2
76.2
16.9
(1.0)

37.3
198.3
199.5
139.2
76.7
17.3
(2.1)

42.8
220.2
218.0
150.9
71.9
24.0
(1.1)

47.0
210.4
226.0
158.2
86.1
23.9
(1.8)

40.7
219.3
239.3
175.0
78.0
17.0
(1.2)

32.8 53.4
184.8 242.5
221.1 279.4
167.7 220.0
91.9 114.4
22.0 35.3
(2.9) 3.3

48.3 64.3
250.9 239.0
257.9 262.6
213.0 248.9
123.6
26.2
1.9

117.6
30.7
(6.0)

3.14 3.32 3.35 3.65 3.77 3.85 3.62 4.74 4.61 4.85

נוצרים
הכל סך

19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
4549

כולל פריץ

ואחרים 202.7243.4238.4215.5211.9220.4210.9203.5213.5210.0Druzesדרוזים and others 
הכל totalסך

19 91.690.587.958.870.064.760.864.665.563.1Upעד to 19
2024360.4387.3345.4339.6346.0327.1326.7298 2330.2320.32024
2529291.5423.3406.1372.8351.3385.6378.9396.2373.5393.92529
3034310.0317.7326.2352.3318.9357.4311.5316.9338.8300.83034
3539187.4247.7235.5237.8259.2267.2247.3210.5235.3239.63539
404461.192.0103.9101.565.375.472.976.484.1100.44044
4549(13.1)16.916.928.9(11.5)17.9(11.8)(6.3)22.0(10.0)4549

כולל 6.587.887.617.467.117.487.056.857.257.14TOTALפריץ FERTILITY

נ See introduction. מבוא. ראה ג
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האם בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות  ג/23. לוח

Table iii/23.  Live births, by age of mother and live birth order during
mother's life

1977

Age of mother
Live birth order חי לידות מספר

6+ הכל סך
Total

האם גיל

TOTAL
Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
45+

Not known

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

3,923 2,728

23
595

1,382
1,342
521
49

10

93
825

1,037
619
139
7
8

6,159
6

484
2,166
2.270
1,040
174
6

13

NonJews
7,391 2,399 2,907

4
224

1,581
2,803
1,890
740
118
31

10
522

1,128
550
146
22
4
17

Rates
Jews

5.4

(0.0)
0.2
4.4
14.1
18.3
6.8
0.6

0.22

3.7

0.7
6.1
10.6
8.4
1.8
(0.1)
0.14

49
1,112
1,174
440
101
18
3

10

8.5
(0.1)
3.5
16.1
23.1
14.2
2.3
(0.1)
0.30

13,673
44

2,197
6,080
4,204
1,006
109

5

28

3,259
214

1,751
889
310
66
14
2

13

18.8

0.3
15.9
45.0
42.8
13.7
1.4
(0.1)

0.59

מוחלטים מספרים
יהודים

22,145 23,181 71,809
656 3.394 4.101

8.466 12,865 24.128
10.017 5,479 25,162
2,510 1,149 12,552
407 206 4,620
48 47 1,038
4 2 73

37 39 135

לאיהודימ
3,694 3,856 23,506
707 1,412 2,396

2,061 1,757 7,427
691 450 5,913
178 155 4,436
35 41 2,279
8 16 818
 2 129
14 23 108

30.5
5.1

61.1
74.2
25.6
5.6
0.6
(0.1)
0.86

שיעורים
יהודים
31.9 98.8
26.6
92.8
40.6
11.7
2.8
0.6
(0.0)
0.88

32.1
174.2
186.4
127.9
63.0
13.5
1.0

2.99

NonJews לאיהודים

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

הכל סך
19 עד

198.232.531.227.524.520.262.3TOTAL

79.246.723.47.11.60.3(0.1)Up to 19

2024311.773.886.473.446.622.09.52024

2529336.925.739.350.666.864.490.12529

3034285.110.011.519.928.335.4180.03034

3539194.93.53.05.68.612.5161.73539

404478.61.50.81.41.72.171.14044

45 +14.6(0.2)(0.2)(0.3)(0.5)13.445+

כולל 6.510.810.820.790.770.692.63TOTALפריץ FERTILITY
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(יהודים) נישואיה ושנת האם לידת יבשת לפי חי, לידות  ג/24. לוח

Table Hi/24.  Live births, by mother's continent of birth and year of marriage
)Jews)

1977

יליד האס אבי
Mother's father born

*אירופה

הכל סך
Total

ישראל
Israelישראל

אסיה
אפריקה

אירופה
ידועאמריקה לא

Not

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אמריקה
Europe
America

ידוע לא
Not
known

IsraelAsia
Africa

Europe
America

known

כולל 71,80936,6853,94916,53615,7164848,27614,24012,5999סך

GRAND TOTAL

נשואות 71,00236,3093,91616,33115.6064568,21314,01912,4547אימהות
Married mothers

נישואין שנת
Year o f marriage

19772,3241,459154878406211523823301

197611,9587,5477234,4912,250838031,9061,7002
19758,6215.3295652,6862,024546041,2561,432
19747,4714,4784322,2091,789486121,2661,115
19736,6383,8973731.6841,792485191.0941,128
19725,8523,2763401,3331,566375669941,0142
19714,6942,4112578151,30534512846925
19704,0741,81818861799617537803916
19693,2461,27815438871818479709780
19682,8411,02712831556717441676697
19672,1147009714944311399527488
19661,883582721323735373481447
19651,65249695962996370443343
196019644,7621,297228270766331,1531,5527591

195519591.57026864531456449671182
1954 33825510919618532עד

Not known ידוע 963420402051581714S2281661לא

Divorced 14736516132166035גרושות

widowed 49145910214אלמנות


Single 611326281848826371401062רווקות

רווקות לאימהות לידות 'A0.850.890.711.110.56X0.450.980.84X
a/, births to single mothers
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(יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/25. לוח

Table iii/25.  Live births, by continent of birth, period of immigration and age
of mother ( Jews )

EuropeAmerica אירופהאמריקה

1965 + 1955
1964

עד
Up to
1954

הכל* סך
Total*

AsiaAfrica אסיהאפריקה

1965 + 1955
1964

עד
Up to
1954

הנל2 סך
Total*

ישראל
Israel

הבל1 סך
.Total

האם גיל
Age of mother

1977
Absolute numbers

6,416 3,180 2,750 12,599 3,571 10,361 8,025

644 241 465 

2,979 1,194 3,455 267

4,906 1,210 3.305 3,019

3,062 594 1,953 2,963

818 238 918 1,358

161 79 230 371

6620 32

23 9 15 15

66562

239561,911

1,1741,3322,314

1,2186131,186

265176364

613167

51

4611

מוחלטים מספרים
22,516 36,685 71,809

750 2,706 4,101

5,094 16,054 24,128

7,726 12,526 25,162

5,594 3.895 12,552

2,561 1,241 4,620

688 189 1,038

58 9 73

45 65 135

26.8 27.5 31.0 27.9 27.0 27.6 31.7 28.9 25.5 27.0

total הכל סך
Up to 19 על

2024

2529

3034

3539

40Ai

45 +

ידוע לא
Not known

ממוצע גיל
Average age

Ratesשיעורים

total הכל 98.8106.5101.879.1121.1123.878.145.087.9105.1סך

Up to 19 32.126.749.249.848.057.528.565.4עד

2024174.2167.3203.6266.9203.0194.9169.9169.0159.0176.1

2529186.4186.4196.2185.8199.6216.3173.0167.0165.0181.4

3034127.9125.1138.2134.3141.7147.2115.6112.298.4131.4

353963.061.374.268.681.285.743.936.142.253.1

13.510.919.716.623.830.66.54.47.010.4

45+1.0(0.9)1.91.62.5(2.3)(0.2)(0.2)(0.2)

lity1כוללפריון fertiTo ta

19703.413.124.074.114.324.172.843.202.862.84

19753.213.083.773.563.944.022.822.762.523.01

19763.203.113.663.603.803.792.962.612.573.25

19772.992.893.423.373.513.632.832.442.503.09

l Incl. continent of birth not known.
of immigration not known.

2 Incl. period עלייה תקופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1
ידועה. לא
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(לאיהודים) האם וגיל דת לפי חי, לידות  ג/26. לוח
Table iii/26.  Live births, by mother's religion and age (nonJews)

האס הכלגיל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians 

ואחרים דרוזים
Druzes
and other

Mother's age

1977
numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 23.50619,5382,0411,927TOTALסך

19 2,3962,125121150Upעד to 19

24 עד 207,4276,1167265852024
29 על 255,9134,7745955442529
34 עד 304,4363,7463703203034
39 עד 352,2791.8711782303539
44 עד 4081869243834044

ומעלה 451291184745+
ידוע 1089648Notלא known

ממוצע 27.427.427.327.9Averageגיל age

Ratesשיעורים
הכל 198.2221.396.5210.0TOTALסך

19 79.290.427.663.1Upעד to 19
24 עד 20311.7335.0193.7320.32024
29 עד 25336.9367.8 ,186.1393.92529
34 עד 30285.1321.4130.0300.83034
39 עד 35194.9227.770.7239.63539
44 עד 4078.696.417.8100.44044
ומעלה 4514.619.5(2.0)(10.0)45+

rtilityTotalכוללפריון fe
§ 19557.017.964.856.581955§
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
19677.36. 8.634.016.531967
19687.708.944.067.561968
19697.738.984.137.401969
19707.658.953.627.461970

19717.438.713.387.151971
19727.288.213.857.111972
19737.348.283.777.481973
19747.238.213.657.051974
19756.837.753.356.851975
19766.867.733.327.251976
ז 977€.5!7.293.147.141977
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של עלייה ותקופת לידה יבשת דת, אוכלוסייה/ קבוצת לפי חי, לידות  ג/27. לוח
האט בחיי חי לידות ומספר האמ

Table iii/27.  Live births, by population group, religion, mother's continent of
birth and period of immigration and live birth order during mother's life

1977

Population group,
mother's continent
of birth and peirod
of immigration

gl
Live birth order חי לידות neon

9 + 78

הגל סך
Total

אוכלוסייה, crrop
לידה יבשת
עלייה ותקופת
האם של

מוחלטים rמספרים snumbeolu teAbs

כולל 95,31527,03725,83916,9329,0665,1273,4324,1383,7443.0GRANDסך TOTAL

הכל SJEWS.71,80923,18122,14513,6736,1592,7281,5421,4389432יהודיםסך  TOTAL

הכל ישראלסך
יליד: האמ אגי

36,68514.61412,4956.1552,0896613192201322.0Israel  total
Mother's father
born in:

16,5367.4435.5862,3957692098535141.9AsiaAfricaאסיהאפריקה

15.7165,4945,5683,008993315168112582.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

ידוע ולא 4,4331,6771,3417523271376673602.3Israelישראל and not
known

22,5164,6935,2374,8423.1911.7391,0401.0347403.2AsiaAfricaאסיהאפריקה totals

הכל1 סך
1954 8,0258601,4572.1791.5458234444272903.7upעד to 1954

1955196410.3612,4852.6141.9191,2837374674813753.119551964
196519712,7898177815352741309598592.719651971

1972+782353239953718191562.11972+

12,5993.8694,4112.676879326183184712.3EuropeAmericaאירו6האמרי 
הכל1 קהסך

1954 2.7503197951.0203371206365313.0עד
total*
Up to 1954

195519643.1801.0661,131657182593335172.219551964
196519712,26967086142416464423862.319651971

1972+4,1471.7331,539524181764339122.01972 +

ידוע 9522XNotלא known

 לאיהודים
הכל סך

מוסלמים

23,506

19,538

3.856

3.032

3,694

2,851

3,259

2,619

2.907

2,382

2,399

2,050

1,890

1,656

2,700

2,401

2,801

2,547

4.5

4.7

NONJEWS 
TOTAL

Moslems

2,0415025033792941728073383.0Christiansנוצרים

ואחרים 1,9273223402612311771542262164.4Druzesדרוזים and others

centagesPerאחוזים

הכל 100.028.427.117.89.55.43.64.33.9XTOTALסך

100.032.330.819.08.63.82.22.01.3Xlewsיהודים

100.016.415.713.912.410.28.011.511.9XNonJewsלאיהודיט

< Incl. periodof immigration not known. ידועה. לא עלייה תקופת כולל 1
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ישנות לידה יבשת לפי 34 עד 30 בגילים לאימהות חי לידות ממוצע ג/28, לוח
האם של לימוד

Table Hi/28. _ Average live births of mothers aged 3034, by mother>s continent
of birth and years of schooling

1977

לידה הכליבשת Yearsלימודשנותסך of schooling
Total05891213+

Continent of birth

כולל סך  3.46.05.14.43.32.8JEWSיהודים  GRAND TOTAL ישראל
יליד: האם אבי

ישראל

3.1

3.5

(7.4)

(8.8)

3.9

(3.5)

4.0

5.1

3.2

3.4

2.9

3.1

Israel
Mother's father born

3.23.43.63.03.1אסיה
3.2אפריקה

(3.0)3.63.12.7 3.93.22.8EuropeAmerica(3.0)(5.5)3.0איוופהאמריקה
3.65.34.74.13.22.9Asiaאסיה 4.36.45.84.83.73.1Africaאפריקה

 אירופהאמריקה
הכל סך  לאיהודים

מוסלמים
נוצרים

ואחרים דרוזים

2.85.13.93.63.0 2.6EuropeAmerica
6.4
6.7
4.1
6.3

7.0
7.0
3.8
6.5

7.0
7.1
5.1
6.8

6.1
6.3
4.7
6.2

4.2
4.6
3.5
5.4

3.0
3.1
2.9
(2.1)

NONJEWS _ TOTAL
Moslems
Christians
Druzes and other

האם של לידה יבשת לפי ,34 עד 30 בגיל לנשים חי לידות ממוצע  ג/29. לוח
האב ושל

Table Hi/29.  Average live births of women aged 3034, by mother's and
father's continent of birth

1977

האםיבשת Mother'sלידת continent of birth
בולל יקוראי*סך

Mother's father born יליד האם אבי
/ix'i/ירה w

האב Grandשל
total

הכל סך
Israel אפריקהאסיהישראל

אירופה
אמריקה

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
אמריקה
Europe

Father's continent
of birth

totalIsraelAsiaAfricaEuropeAmerica
America

כולל סך
ישראל
הכל סך

3.4
3.1

3.1
3.2

3.2 3.5
3.1 3.9

3.2
3.3

3.0
3.1

4.3 3.6
3.2 2.9

2.8
3.0

GRAND TOTAL
Israel  total

האב אבי
Father'sיליד

3.73.93.1ישראל 4.7(3.0)3.63.6 3.33.3
father born

3.13.13.4אסיה 3.2(3.5)2.63.5 3.02.7 3.23.43.3אפריקה (3.9)3.73.12.7 2.93.7
אירופה
אמריקה

3.03.02.6 3.42.93.03.0 2.63.0EuropeAmerica

3.73.23.4אסיה 3.23.73.03.7 3.92.7Asia 4.33.23.7אפריקה 3.23.12.94.7 3.42.9Africa
X2.6.2.82אירופה 2.9* n

A.?2.yאמריקה 4.j2.7EuropeAmerica
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אוכלוסייה, קבוצת לפי הלידה, בעת יילודים של הממוצע המשקל  ג/30. לוח
לידה ומספר האמ של לידה וי*שת גיל

Table iii/30.  Average weight of newborn at birth, by population group,
mother's age and continent of birth and birth order

1977
Gram;. גרמים

האס גיל

Jewsיהודים

לאיהודים
NonJews

Age ofmother
הכל סך
Total

ישראל
Israel

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הל rthsAllרותבל bi

הכל 3,2373,2183,1983,3103,2413,132TOTALסך

19 3,1073,0972,9853,1553,1412,894Upעד to 19

20243,1953,1873.1063,2463,2063,0992024

25293,2593,2593,1893,3123,2513,1752529

30343.2953,2793,2473,3753,2803,2173034

35393,2883,2753,2163,3883,2433,2343539

ראשונה birthFirstלידה

הכל 3,1433,1433,0803,1753,1433,037TOTALסך

19 3,1083,1042,9853,1533,1233,034Upעד to 19

20243,1553,1483,0893,1933,1733,0782024

25293,1493,1673,0923,1723,1173,0162529

30343,1193,1253,0853,1263,1312,8793034

35393,0633,1033,0602,8743,1202,7333539

שנייו thלידה חמישית עד ;rough fifth birSecond th

הכל 3,2743,2643,2213,3273,2803,138TOTALסך

19 3,1043,0613,0213,1643,1992,694Upעד to 19

20243,2423.2343,1263,2893,2483,1242024

25293,2873,2873,2113,3303,2893,2402529

30343.3043,2863,2603,3783,3003,2223034

3539 .3,2583,2643,2213,3163,2353,1663539

6 ומ9לה שישית nלידה dmo rbirth aSixth

הכל 3,3783,3713,2393,4543,3563,173TOTALסך

19 Xטד
XXUp to 19

20243,1973,208<>X3,8252,6472024

25293,3883.3393.1773,4603,4583,0622529

30343,3823,4083,2843,4303,3313,2333034

35393,3903,3833,2283,4863,3423,2583539
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Deaths פטירות

ומין גיל אוכלוסייה, קבוצות לפי פטירות, ג/31. לוח
Table iii/3T.  Deaths, by population group, age and sex

1977

ניל
Age

JewsNotהודיםלאיJewsיהודים

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

שיעורים
Rates

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

Dnur
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
TOTAL

11,88910,1057.86.61,5741,3835.55.0

057141415.311.736135430.631.6

132240.80.739363.43.3

222190.60.511221.02.1

38130.20.416121.51.2

415100.40.31271.10.7

046484803.62.84394317.98.1

5953360.30.229280.60.6

101441290.30.2 .29200.70.5

1519158481.20.436241.10.8

2024190541.30.435261.41.1

2529131621.00.525151.50.9

3034110611.10.627141.80.9

3539100681.40.928132.31.1

40441751122.41.535183.51.7

45492702043.92.743365.34.1

50544843357.04.2674210.86.2

555974154211.68.3574613.09.2

60641,05686918.913.7766022.716.6

65691,7371,32230.722.212313738.835.1

70742,0001,56051.440.11449857.242.0

75791,7401,76477.969.315315782.177.7

80841,2061,289122.8113.79889120.0131.4

85 +1,0351.263192.4177.0125124157.4141.0

ידוע לא
Not known

147XX55XX
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(יהודים) וגיל לידה י3שוג מין, לפי פטירות,  ג/32. לוח
Table Hi/32.  Deaths, by sex, continent of birth and age (Jews)

Females

ידוע לא
Not

known

נקבות
אירופה
אמריקה
Europe.
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

הבל סך
Total

Males זכרים

ידוע לא
Not
known

אירופהאסיה
הכל אמריקהאפריקהישראלסך
TotalIsraelAsiaEurope

AfircaAmerica

גיל קבוצת
Agegroup

Absolute numbers
1977

מוחלטים מספרים
הכל סך
TOTAL11,8891,6063,2677,0061010,1051,0602,8436,18517

0571567224144122

14777511666213

59534526363411

1014413713292621

15191581301414483783

202419014125245435109

25291317534211622025161

303411038432961182518

353910028462668232817

40441754179541112244642

4549270341271072204327894

50544844819723933533103199

55597413526244454229184329

60641,05643313700869272675732

65691,737714581.2081,322424098692

70742,000645141.42021,560474811,0302

75791,740684761,19511,764685221,1695

80841,206383288401,289453019412

8589700. 19240441823302195722
90+33561002272440151302941

ידוע 1435517115לא

Not known

Rates
Average 19751977 ממוצע

שיעורים

הכל סך
TOTAL7.92.29.718.1X6.51.58.514.2X

018.218.2X(9.7)X13.913.9XXX

140.60.6X(0.6)X0.50.5X(0.8)X

590.30.3(0.7)(0.5)X0.30.2(0.5)(0.4)X

10140.30.30.4(0.4)X0.20.2(0.4)(0.3)

15191.21.21.31.3X0.40.4(0.4)(0.4)X

20241.41.41.41.7X0.50.50.4(0.5)X

25291.01.11.11.0X0.50.40.60.5X

30341.11.11.11.1X0.71.00.60.7X

35391.71.51.72.01.01.00.91.1X

40442.42.42.12.6X1.61.31.61.7X

45494.13.84.44.0X2.92.73.02.9X

50547.07.17.66.7X4.54.94.64.3X

555911.711.812.611.208.49.39.57.7X

606431.319.321.718.0X13.611.716.012.8X

656931.330.934.230.4X22.720.828.520.9X

707451.946.650.450.2X39.735.351.036.0X

75+106.291.7107.9106.4X96.393.5104.193.6X
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, ל3י תינוקות, פטירות  ג/33. לוח

Table iii/33.  Infant deaths, by age, sex and population group

Age of infant

Rates שיעורים

1977 1976 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1949

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1977

:nar
cvr

Thereof:
males

הכל סך
Total

התינוק גיל

Jewsיהודים

הכל 98557151.746.232.427.022.718.917.916.113.8TOTALסך

מחודש 70141022.122.716.716.315.213.612.311.89.8Lessפחות than / הכל monthסך  total
ימים 0657434814.614.311.412.913.011.610.19.28.006 days
ימים 727127627.58.45.33.42.22.02.22.61.8727

ומעלה 28316129.623חודש J15.710.77.55.35.64.34.0
Not known

הכל סך More than 1

1 חודש 165324.34.13.02.31.61.31.21.10.9month  total

חודשים 244284.13.72.72.01.10.91.20.80.61 month1

חודשים 342254.13.02.51.51.30.70.80.70.62 months

חורשים 433223.02.51.81.20.70.70.70.40.5i months

חודשים 519102.72.01.70.90.80.40.50.40.34 months

חודשים 61582.61.91.10.80.40.40.40.20.25 months

חודשים 71452.31.81.20.60.40.30.20.20.26 months

חורשים 81172.11.50.80.70.40.20.20.20.17 months

חודשים 91242.41.50.60.40.30.20.20.10.28 months

חודשים 101581.50.90.40.40.30.10.10.10.2
9 months

חודשים 1113120.90.80.40.20.10.10.10.10.2
10 months

11 months
ידוע 1XXXXXXXXXNotלא known

JewsNonהודיםלאי

הכל 71536162.548.043.437.339.532.930.4TOTALסך

מחודש 36919715.416.816.817.817.916.715.7Lessפחות than / הכל סך month  total
ימים 082731469.011.410.313.413.112.611.606 days
ימים 72796516.45.46.54.44.84.14.1727 days

חודש
ומעלה

34616447.131.236.619.521.616.214.7More than 1
month

1 2859 days. ימים. 2859 1
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Length of life חיים אורך
מין לפי ממוצע, חיים ג/34,_אוון לוח

Table iii/34.  Average length of life, by sex

Males Femalesזכרים Malesנקבלה Femalesזכרים נקבות

1930193259.962.7196170.573.6

1933193559.561.8196270.872.8

1936193860.864.5196370.872.9

1939194162.364.6196470.272.9

1942194464.165.9196570.573.2

194965.267.9196670.973.7

195066.369.5M96770.473.6

195167.270.1196869.873.4

195266.769.8196969.573.3

195368.070.5197069.973.3

195467.670.5197170.673.8

195569.472.1197270.673.3

195667.970.9U97370.873.7

195768.071.4197470.573.7

195869.572.5197570.974.5

195970.272.3197671.675.4

196070.773.5197771.975.4

 See introduction.' Excl. war casualties

ומין אוכלוסיית קבוצת לפי ,Q נבחיים בגילים חיים תוחלת ג/35. לוח
Table 111/35.  Expectation of life at specified ages,(lx), by population group

and sex

לאיהודים
JewsNonJewsיהודיכ

גיל
Age

זכריטFemalesנקבותMalesזכרים
Males

נקבות
Females

19491960197019751977194919601970197519771977

070.7 65.269.971.9 70.967.973.573.374.575.468.571.3

568.2 65.466.668.1 67.567.470.869.870.971.466.169.1

1063.5 60.961.863.2 62.663.765.964.966.066.561.364.4

1558.6 56.256.958.3 57.757.961.060.061.161.556.559.5

2053.9 51.552.453.7 53.153.156.155.256.356.751.854.7

2549.1 46.947.949.0 48.648.451.350.351.451.847.150.0

3044.4 42.243.244.2 43.943.746.545.446.546.942.445.2

3539.6 37.538.539.5 39.139.041.740.641.742.037.840.4

4034.9 32.833.934.7 34.534.437.035.836.937.233.235.6

4530.3 28.329.330.1 29.929.832.331.132.232.428.730.9

5025.8 23.824.925.7 25.525.527.826.627.627.924.426.5

5521.6 19.720.821.5 21.321.423.522.323.323.420.722.3

6017.8 16.016.817.6 17.417.319.518.319.219.316.918.2

6514.4 12.813.514.1 13.913.615.714.515.415.513.614.6

7011.5 10.010.511.1 10.910.212.611.312.012.011.011.9

758.7 7.78.18.6 8.47.69.98.59.29.18.89.1
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לפי Aix) חיים נולדים 1,000 מתון נבחרים בגילים בחיים נשארים  ג/36. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

Table "1/36.  Survivors at specified ages out of 1,000 persons born alive (1x1,
by population group and sex

נ י ד ו tFewsה
לאיהודים
NonJews

זכריםFemalesנקבותMalesזכריםגיל
Males

נקבות
Females

Age
1930
1932

19491960197019751977
1930
1932194919601970197519771977

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

5886925964976977983888937969980981986963962

10878919961973975981881933967978980985960959

15872914959971973980875930966976978984957956

20862908954963966974868926964974976982951952

25849901950952958967859921961972974980945947

30840895945946952963848914957969971978938943

35828888939939946957833908953965968975930939

40811880932930937951817899946960963971919934

45790867921918926939799887937951955964903926

50758849905896906921780867921937. 941951880907

55719814875864876889741833897908917931833879

60658758824816827839703794857■867877893781840

65573671746733749763630732780804819834697773

70482553634618639654546639697700726746574648

75353404508466490506446488572557593610430525

/(qx) נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש וגון נפטרים  ג/37. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

Table in/37.  Persons dying within five years, out of 1,000 persons at specified
ages (qx), by population group and sex

lewsהודים1
לאיהודים
NonJews

cנקבותMalesזכריםגיל sFemalזכרים
Males

נקנות
Females

Age

193*
1932194919601970197519771930

1932194919601970197519771977

0114753626241811263312220143940

5107332274222133

י10653 22274121143

IS126587684222254

115322275ר201595119

251065765128432274

301595766187444394

35208899719107655116

40261612141212221310987179

454120172321192422161515132620

505141343634355240273126215331

558570585656575246444543416345

60129115941019491103796772676610780

63159176150157147142134126128129113105177161

70267269198246234228183237180204184182250190
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Causes of death מוות סיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי  ג/38. לוח
Table Hi/38.  Death rates, by cause (Jews)

תושבים ל100,000 Ratesשיעורים per 100,000 population
מהדורהAveragesממוצעים

סיבה
195019551960196519701977Causeשמינית

Eighth
1954195919641969119741Revision

הכל 646.0593.3588.2669.1736.0721.8TOTALסך
0.0Cholera1כולירה

1.20.20.0O.O0.0Typhoidטיפואיד fever2
חיידקיח דיזנטריה

ואמיביאזיס
3.61.40.70.30.10.1Bacillary dysentery and amoe

biasis
3

אה ושלשול המעיים 30.514.07.64.32.61.9Enteirtisדלקת and other diarrhoeal4
diseases

הנשימה מערכת של שחפת
13.2^

5.33.62.71.10.7Tuberculosisof respiratory sys
tem

5

תוצאות כולל אחרת, 10.70.30.41.10.7Otherשחפת tuberculosis, including6
lateמאוחרות effects

דבר
Plague7

2.20.10.00.0Diphtheira8קרמת
1.20.50.00.0Whoopingשעלת cough9

עיי גרון Streptococcal_דלקת sore throat and10
ושנית scarletסטרפטוקוקוס fever
מנינגוקוקוס ע"י .זיהום 0.30.36.30.20.20.1Meningococcal infection11

חריף ילדים 11.61.90.0Acuteשיתוק poliomyelitis12

Smallpox13_אבעבועות

1.01.10.70.40.10.0Measles14חצבת

וריקטסיוזיס בהרות טיפוס
אחר

0.3
0.00.00.00.0Typhus and other rickettsioses15

0.7Malaria16מלריה

ותוצאותיה 1.10.80.50.20.20.2Syphilisעגבת and ■equelae17

הזיהומיות המחלות 5.06.8Allבל other infective and parasitic18
האחרות .diseaseוהטפיליות

בולל ממאירות, 85.394.6106.2118.1131.4139.8Malignantשאתות neoplasms, including19
הלימפטית הרקמה neoplasmsשל of lymphatic and

haematopoieticוההמטופויטית tissue
 טבות קואתות
מוגדרות ובלתי

8.56.75.94.83.93.3Benign neoplasms and neo20
plasms of unspeciifed
nature

4.23.43.34.99.58.3Diabetesסוברת mellitus21
ומחסור בויטמינים 0.30.4Avitaminosesמחסור and othernutirtio22

אחר nalתזונתי deifciency

דם 1.20.70.80.90.80.9Anaemias23חוסר

העוצבה 3.02.31.51.21.31.3Meningitis24דלקת

vital statistics 106



(המשך) (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי  ג/38. לוח
Table iii/38.  Death rates, by cause (Jews) (cont.)

תושבים ל100,000 100,000שיעורים populationRates pet

מהדורהAveragesממוצעים

שמינית195019551960196519701977Causeסיבה
Eighth

195419591964196911974'Revision

פעיל שיגרוני, 0.80.50.30.10.00.0Activeחום rheumatic fever25

כרוני הלב, 10.810.98.87.87.85.5Chronicשיגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 6.17.66.76.86.44.6Hypertensiveיתר disease27

איסכמית לב 101.7127.3150.5182.6213.4205.9Ischaemicמחלת heart disease28

אחרות לב 18.518.918.319.121.523.6Otherמחלות forms of heart disease29

שבמות הדם כלי של 63.566.067.589.1100.097.2Cerebrovascularמחלות disease30

1.31.50.71.21.10.6Inlfuenza31שפעת

ריאות 34.028.820.814.714.615.2Pneumonia32דלקת

(כרונית סימפונות 11.28.0Bronchitisדלקת (chronic and unspeci33
וגנחת נפחת ,(ifedולאמוגדרת)/ emphysema and asthma

עיכולי 2.72.43.63.83.63.8Pepticכיב ulcer34

תוספתן 1.20.60.70.40.40.2Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה 4.03.03.33.43.32.5Intestinalבקע obstruction and hernia36
מעיים של
הכבד 3.73.84.75.26.37.5Cirrhosisofשחמת liver37

ונפרוזיס 7.76.65.94.95.18.6Nephritisנפריטיס and nephrosis38

הערמונית של עיצוב 4.84.03.53.22.41.6Hyperplasiaofprostate39יתר

0.00.0Abortion40רהפלה
אחרים Otherסיבוכים complications of41
הריון, >2.61.71.1של 0.8pregnancy. childbirth and the

הלידה ומשכב J0.30.3puerperiumלידה

מולדים 17.117.014.412.814.411.6Congenitalמומים anomalies42

בלידה, הילוד 13.98.6Birthפציעות injury, dififcult labour and43

ומצבים מסובכת לידה
חמצן מיעוט עם 36.928.924.3אחרים

other anoxic and hypoxic con
ditions

תמותה של אחרות J10.57.3Otherסיבות causes of perinatal44

mortalityסבלידתית
מוגדרות, בלתי 38.722.018.921.428.939.0Symptomsסיבות and illdeifned45

conditionsסימפטומים

האחרות המחלות 60.660.8Allבל other diseases46

החיצוניות הסיבות 55.846.337.748.652.744.9Allכל external causes4750

ממונע רכב עיי 12.717.615.2Motorתאונות vehicle accidents47

האחרות התאונות 17.817.2Allכל other accidents48

עצמית לדעתופציעה 7.06.47.3Suicideאיבוד and selfinlficted injuries49

החיצוניות הסיבות 9.01.5Allכל other denned external causes50a
האחרות המוגדרות

מוגדרת לא חיצונית 3.61.93.7Injuryסיבה undetermined whether50b
accidentally of purposely in
flicted

' Excluding war casualties is 1967 acd 1973.
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אוכלוסייה וקבוצת מין סיבה, לפי פטירות,  ג/39. לוח
Table iii/39.  Deaths, by cause, sex and population group

* 1977

הפטירות כל
All deathsיהודיםJewsלאיהודימ

NonJewsgn.? a

Causeמזה:מזה:מזה:סיבה
הכל הבלזכריםסך הכלזבריטסך זכריםסך
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:"§11,

malesmalesmales

הכל 24,95113,46321,99411,8892,9571,574TOTALסך

Cholera1.כולרה

Typhoidטיפואיד fever2
חיירקית 52421Bacillaryדיזנטרית dysentery3

andואמיביאזיס amoebiasis
המעיים 1465759278730Enteritisדלקת and other4
אחר diarrhoealושלשול diseases

מערכת של 2417211433Tuberculosisofשחפת res5
piratoryהנשימה system

אחרת 2619221643Otherשחפת tuberculosis6
Plague7דבר

DiphtheiraSקרמת
Whoopingשעלת cough9

ע"י גרון Streptococcalדלקת sore10
ושנית throatסטרפטוקוקוס £ scarlet

fever
מנינגוקוקוס ע"י .4242Meningococזיהום inf.11

חריף ילדים Acuteשיתוק poliomyelitis12
Smallpox13_אבעבועות

52142Measles14חצבת
בהרות 1111Typhusטיפוס and otherIS

אחר rickettsiosesוריקטסיוזיס ,

Malaira16.מלריה
ותוצאותיה 766511Syphilisעגבת and seque17

lae
הזיהומיות המחלות 256104206855019Allגל other infective18
האחרות andוהטפיליות parasitic

diseases
ממאירות, 4,5202,3904,2592,235261155Malignantשאתות neo19
הרקמה של ,plasmsכולל including

neoplasmsofהלימפטית lym
phaticוההמטופויטית and haema.

topoietic tissue
טבות 108491014673Benignשאתות neoplasms20

מוגדרות andובלתי neoplasms of
unspeciifed nature

2711252531141811Diabetesסוכרת mellitus21
בויטמינים 20911594Avitaminosesמחסור and22
תזונתי otherומחסור nutritional

deifciencyאחר
דט 38232818105Anaemias23חוסר

העוצבה 624139252316Meningitis24דלקת
פעיל שיגרוני/ 11Activeחו0 rheum. fever25
כרוני הלב, 1918616978228Chronicשיגרון rheumatic26

heart disease
דם לחץ 18374139624412Hypertensive27יתר

disease
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת מין סיבה, לפי פטירות,  ג/39. לוח
Table iii/39.  Deaths, by cause, sex and population group (cont.)

* 1977

הפטירות בל
All deathsיהודיםJewsלאיהודים

NonJews.gp2§

nmCause:מזה:מזה:סיבה
הכל הכלזכריםסך הכלזכריםסך £6S.aזכריםסך
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

malesmalesmales

איסבמית לב 6,7813,8766,2743.609507267Ischaemicמחלת heart28
disease

אחרות לב 86339571933214463Otherמחלות forms of29
heart disease

הדם כלי של 3,2051,4762,9621,368243108Cerebrovascular30מחלות
diseaseשבמוח
19817622Inlfuenza31שפעת

ריאות 63535246425817194Pneumonia32דלקת
סימפונות(כרונית 2891652451364429Bronchitisדלקת (chronic33

מוגדרת), andולא unspeciifed),
וגנחת emphysemaנפחת and

asthma
עיבולי 127681156212כיב '6Peptic ulcer34

תוספתן 6262Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה 87467740106Intestinalבקע obstruct36

המעיים tionשל and hernia
הכבד 2601632291433120Cirrhosisשחמת of liver37

ונפרוזיס 2881572611422715Nephritisבפריטים and38

nephrosis
הערמונית עיצוב .5151494922Hyperplיתר of pros39

tate
211Abortion40הפלה

של אחרים 1495Otherסיבוכים complicat41
ומשכב לידה ionsofהריון, pregnancy,

childbirthהלידה and the
puerperium

מולדים 547299352189195110Congenitalמומים anoma
2/es

42

בלידה, הילוד ,3532192611649255Birthinjuryפציעות diiff43

מסובכת cuitלידה labour and
עם אחרים otherומצבים anoxic and

חמצן hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 34519222312912263Otherסיבות causes ofperi44

סבלידתית natalתמותה mortality
מוגדרות, בלתי 1,4008411,189736211105Symptomsandסיבות ill43

deifnedסימפטומים conditions
האחרות המחלות 2,0511,0711,852960199111Allכל other diseases46

החיצוניות הסיבות 1,6361,0091,365829271180Allכל external causes4750

רכב ע"י 56836046428410476Motorתאונות vehicle47
accidentsממונע

האחרות התאונות 64035152327711774Allכל other accidents48
ופציעה לדעת 236149221144155Suicideאיבוד and selfin49

nictedעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 644945331916Allotherdennedכל ex50a

האחרות ternalהמוגדרות causes
לא חיצונית 12810011291169Unspeciifedסיבה exter50b

Dalמוגדרת cause
מאושרת לא מוות 1246612466Causeסיבת notmedi

colly cctriSsd
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לידה ויפשת מין (בחרות, מוות סיבות לפי ומעלה), 15 בני (ל*100,000 יהודים של תמותה ג/40.שיעורי לוח
Table iii/40.  Death rates of Jews (per 100,000 aged 15 and over) by selected causes of death, sex and continent of birth

1977
אירופה מספרילידי

ישראלהכלסך ברשימהאמריקהאפריקהילידיאסיהילידיילידי
Totalaסיגה IsraelBomiBorn in AsiaAfricaBorn inBorn in EuropeCauseB

AmericaMumber
m fז M|נ tF mנ fז Mנ tF ב 1|M tf inנ B list

1 הכל סך
אחר ושלשול מעיים דלקת

1,03478S1,0197431,0477521,2571,071995749TOTAL1

1200431124Enteritis and other diarrhoeal diseases4

הנשימה מערכת של 1103122Tuberculosisשחפת of respiratory system5

אחרת 213322Otherשחפת tuberculosis6

האחרות והטפיליות הזיהומיות המחלות 710227137111216Allכל other infective and parasitic diseases18

הלימפטית הרקמה של ממאירות 210186333922414614597415374Malignantשאתות neoplasms incl. of lymphatic19

andוההמטופויטית haematopoietic tissue
מוגדרות ובלתי טבות 4511554499Benignשאתות neoplasms and neoplasms of un20

speciifed nature
111321131711112023Diabetesnielliסוכרת tus21

כרוני הלב, 782214105111213Chronicשיגרון rheumatic heart disease26

דם לחץ 67106111091011Hypertensiveיתר disease27

איסנמית לנ 3452474024323278224192721463Ischaemicמחלת heart disease28

אחרות לב 323676405329405655Otherמחלות forms of heart diseases29
שבמוח הדם כלי של 1301481317190199140166224241Cerebrovascularמחלות diseases30

110011410Inlfuenza31שפעת

ריאות 221762322521143529Pneumonia32דלקת

מוגדרת) ולא (כרונית סימפונות 13102251515142013Bronchitisדלקת (chronic and unspecined)33

וגנחת emphysemaנפחת and asthma
עיכולי 65119544119Pepticכיב ulcer34

המעיים של אחרת וחסימה 330252266Intestinalבקע obstruction and hernia36
הכבד 1381121431151513Cirrhosisשחמת of liver37

ונפרחיס 131141141616112118Nephritisבפריטים and nephrosis38

הערמונית עיצוב 51749Hyperplasisaיתר of prostate39

סימפטומים מוגדרות, בלתי 66392778750584310163Symptomsסיבות and illdeifned conditions45

האחרות המחלות 877916171201129879144124Allכל other diseases46

ממונע רבב ע"י 24142010281424142618Motorתאונות vehicle accidents47

האחרות התאונות 2421275242419202436Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 14714575762011Suicideאיבוד and self inflicted injuries49

האחרות המוגדרות החיצוניות הסיבות 3131112242Allכל other denned external causes50a
מוגדרת לא חיצונית 92121419273Unspecinedסיבה external cause50b

ardized rates was taken from: Doll, R., C. Muir and J. Waterhouse,
Continents. Springer Verlag, Berlin, 1970, vol. 2.

for calculation of stand
Cancer Incidence in Five

ומעלה. 25 לגיל מתוקננים שיעורים 1
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(יהודים) נבחרת וטיבה גיל ,לפי תינוקות פטירות  ג/41. לוח
Table iii/41 . Infant deaths, by age and selected cause (Jews)

19691973.§1977

מזה:מזה:מזה:מזה:מזה:מזה:מספר
בחודשבשבועבחודשבשגועבחודשבשבועברשימה

Bהמוות הכלסיבת הכלהראשון1הראשוןסך 1הראשוןסך הכלהראשון 1הראשוןסך Causeהראשון of death
No. inTotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:
B. Listifrstifrstifrstifrstifrstifrst

weekmonthiweekmonth1weekmonth1

מוחלטים umbersAbsoluteמספרים n

הכל 1,0906467561,210769985סך 898574701TOTAL

לי ל1,000 חישיעורים 000,דווו live birthss perRate

הכל 18.911.213.118.111.513,8סך 13.58.09.8TOTAL

המעיים04 1.00.20.50.00.3דלקת 0.20.10.2Enteirtis and
otherdiarrhoealושלשול

diseasesאחר
מחלות0118 0.50.00.10.40.10.3יתר 0.20.10.1All other infec

tiveזיהומיות and parasi
ticוטפיליות diseases

ריאות32 1.20.30.41.20.20.6דלקת 0.40.20.3Pneumonia
מולדים42 4.51.62.43.91.63.9מומים 2.3l.g2.3Congenital ano

malies
הילוד43 5.95.45.85.95.53.6פציעות 5.82.93.6Birth injury. di

לידה iffcultבלידה, labour
andמסובכת other ano
xicומצבים andhypoxic

עם conditionsאחרים

44
חמצן מיעוט
אחרות 3.93.63.84.23.93.1סיגות 4.22.73.0Other causes of
תמותה peirnatalשל morta
Htyסבלידתית

0.50.10.10.20.00.2סיבות4750 0.00.00.0External causes
חיצוניות

הסיבות1946 1.40.20.31.80.21.8כל 0.40.20.3All other and un
speciifedהאחרות causes
ובלתי

מוגדרות
* Including cases of number of days not known but less than
one month.

פחות אבל ידוע לא ימיט מספר של מקרים כולל 1

מחודש.

אוכלוסייה קבוצות לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/42. לוח
Table iii/42.  Maternity deaths, by population group

19501954195519591960196419651969197419701977

Jewsיהודים
מוחלטים 172144107944910Absoluteמספרים numbers

ל1,000 ממוצעים 0.80.70.50.40.20.1Averageשיעורים rates per 1,000 live
חי birthsלידות

ם1 י ד ו ה י  א Jews'Nonל
מוחלטים 26226Absoluteמספרים numbers

ל*1,000 ממוצעים 0.40.20.3Averageשיעורים rates per 1,000 live
חי birthsלידות

. Including East Jerusalem since 1973.
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וגיל אוגלוסייה קבוצת פ') (רשימה סיבה לפי סבלידתית תמותה  ג/43. לוח
Table iii/43.  Perinatal mortality by cause (PList) population group and age

1977

>s

JewsNonיהודים Jews לאיהודים
פטירווופטירות

.Noבשבועלידותבשבועלידותסה"כמספר in
המוותברשימה הכלTotalסיבת הכלראשוןמתסך Causeראשוןמתסך of deathPlist
TotalStillDeathsTotalStillDeathsפ'

birthsin ifrstbirthsin ifrst
weekweek

מוחלטים מספרים הסיבות 1,6881,143569574545272273ALLכל CAUSES absolute numbers
חי לידות ל1,000 שעורים 17.715.97.98.023.211.611.6 rates per 1 ,000 live births

perל100,000שעורינ 100,000Rates

ומערכת14 הדם מחזור של כרוניות 6441313Chronicמחלות circulatory and genito  urinary disease14

האט של והשתן המין ofאברי mother
להריון511 קשר ללא האם אצל אחרות 383835338308Otherהפרעות maternal conditions unrelated to pregnancy511
ההריון1217 656261172684Toxaemiaמרעלת ofpregnancy1217
ההריון1820 בזמן או לפני האט אצל 5331394Maternalזיהום ante and intrapartum infection1820

העצמות,2123 של תקינות אי עם לידה 21144Diiffcultסיבוכי labour with abnormality of bones,2123
האגן רקמות או organsאברים or tissues ofpelvis

התאמה2426 אי עם לידה 31313Difficultסיבוכי labour with disproportion2426
פגום2729 מצג עם לידה 3626197642638Diiffcultסיבוכי labour with malposition of foetus2729
לידה3032 צירי תקינות אי עם לידה 2211Diiffcultסיבוכי labour with abnormality of forcesof labour3032

מוגדרים3335 ולא אחרים לידה 14431432617Diiffcultסיבוכי labour with other and unspeciifed3335
complications

ולידה3641 הריון של אחרים 51533122473413Otherסיבובים complications of pregnancy3641
השיליה4246 13488751327725126Conditionsהפרעות ofplacentaA2A6

השורר9)^47 חבל 120114106813612313Conditionsהפרעות of umbilical cord47^19

סיבה5052 ציון ללא הילוד 11511761111111398Birthחבלות injury without mention of cause5052
ילודים5356 של הדם תמס 2722166422121Haemolyticמחלות disease of newborn5356
חמצן5760 ומחוסר ממיעוט 18518913176170170Anoxicהפרעות and hypoxic conditions not elsewhere classified5760
וילוד6168 עובר של אחרות 568525295230696370326Otherהפרעות conditions of foetus and newborn6168
מולדים6980 344290123167511153358Congenitalמומים anomalies6980
הילוד8188 ושל העובר של 1513132121Infectionsזיהומים of foetus and newborn8188
הילוד8994 ושל העובר של אחרות 40383847443Otherמחלות diseases of foetus and newborn8994
הילוד95100 לפציעות חיצוניות 111Externalסיבות cuases of injury to newborn95100

רופא אשור Deathsללא not medically certiifed

0
>י



Morbidity . תחלואה

(יהודים) נבחרות זיהומיות מחלות  ג/44. לוח
Table iii/44.  Selected infectious diseases (Jews)

Rates per 100,000 populaiton תושבים ל100,000 שיעורים

19501960מחלה .196519701975§197611977Disease

Cholera___4__כולדה
1481330Diphtheiraקרמת

2110101Brucellosisגרוצלוזיס
בצילרית ,8812188109148167166Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבד ,103145935079114105Hepatitisדלקת viral
מזיהום מוח 3236154Acuteרלקת infectious encephalitis
המוח קרום 8121111Meningococcalדלקת
מנינגוקוקוס menhigitisעיי

מזון 6196112491הרעלת 14363Food poisoning
?1,382303חצבת 120 _862 282 3Measles

(אנדמי) בהרות 54824241Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 6012810433Typhoidטיפוס fever

9121111Leptospirosisלפטוטפירוזיס
55312101Paratyphoidפרטיפוס fever

000000Tetanusצפדת
חוזרת 0100000Relapsingקדחת fever

11910631354244ISScarletשנית fever
5632352שעלת 111321Pertussis

ילדים 14310000Poliomyelitisשיתוק

. Includes cases of nonJews.
* Only cases of the age group 04 were notiifable.

לאיהודים. כולל 1
בהודעה. חייבים היו 04 בגיל שקרו מקרים רק 2

ההדבקה מקום ,לפי מלריה מקרי ג/45. לוח

Table iii/45.  Malaria cases, by place of infection

1 194919501954195519591960196419651969197019741977

הכל 21סך 9 49 414 1,0914428TOTAL

מזה:
 חדשים מקרים
מקומית הדבקה
שנדבקו מקרים

בחויל
שנגרמו מקרים
דם עירוי עיי

20 .. .. .. ..

1

4228

Thereof:
New cases  indige
nous infeciton
Imported infection

11Induced by blood
transfusion

1 Data for this year are incomplete.
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וגיל אוכלוסייה, קבוצת התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת,  A6/< לוח
Table iii/46.  Tuberculosis, by localization, stage of activity, population group,

and age
1976

Population group, and age

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

בהשגחה
Under
obser
vation
only

בטיפול
Under
treat
ment

הכל סך
Total

ריאות שחפת
Pulmonary

רגועה
ובלומה
Quies
cent and
arrested

פעילה
Un
stable

הכל מך
Total

הכל סך
Total וגיל אוכלוסייה, קבוצת

GRAND TOTAL

Jews
NonJews

בפימקרי Casesקוח1ם under supervision ■

11,3619,2637148,5492,0985471,551ל

10,0518.2555397,7161.7964781,318יהודים

1,3101,00817583330269233לאיהודים

כולל סך

שנתגלומקרי 0Cases newly discovered

הכל סך  65254026227811210111JBWSיהודים  TOTAL

0* 201817122Ageגיל 04
5143526233981514
152958473116111011529

3044112844044282353044
45591691385979312744559

60+25822792135313160+

הכל 756038221515לאיהודימסך
NONJEWS TOTAL

014 137766Ageגיל 014
15443025178551544
4559161477224559
60 +1614772260+

deifned as "healed", are registered.
כ24,000 ברישום נמצאים שבפיקוח, למקרים נוסף 1

כ"נרפאו. שהוגדרו מקרים

(יהודים) מין לפי להתאבדות1, תסיונות התאבדויות  ג/47. לוח
Table iii/47.  Suicides and attempted suicides 1. by sex (Jews)

1977 §1976 1975 1970 1965 1960 1950 1949

SUICIDES
Thereof: males

ATTEMPTED
SUICIDES

Thereof: males

Absolute numbers
252 245 272 192
167 154 164 109

1,428 1,304 1,439 1,208

מוחלטים מספרים
175 174 141 114
109 93 85 80
708 628 114 104

510 453 450 351

התאבדויות
מזה:זכרים

להתאבדות נסיונות
מזה:זכרים

15יהודיםל100,000שיעורים andבגיל over15 years100,000 Jews agedRates pel

התאבדויות
זכרים

18
24

18
21

14
15

11
14

11
12

13
16

12
15

12
16

SUICIDES
Males

111513891098Females

להתאבדות 1615514469706267ATTEMPTEDנסיונות
SUICIDES

1513423440444449Malesזכרים

1816605497958085Femalesנקבות

u lד9ד*.ו Up to 1967 some cases of nonJews are included.

vital statistics 114



מין לפי נבחרים, מיקומים של ממאירות שאתות ושל חדשים מקרים !■ ג/48. לוח
(יהודים) וגיל

Table iii/48.  Newly detected cases of malignant neoplasms of selected sites,
by sex and age ( Jews)

19721974

גיל groupAgeקבוצת

ומיקום הכלמין סך
TotalSex and site

0141524253435444554556465 +

מווזלטי0מספו 1.ים ut e numbersAbsc

הכל סך  9,121217215421זכרים 2442,220 1,0174,787MALES  TOTAL

:Thereofמזה:
87123קיבה 8220 85535Stomach

והחלחולת הגס 1,099המעי 1235 10272 112667Colon and rectum
1.276238הריאה 2365 161708Lung

6382הערמונית
1144 7484Prostate

השתן 8371836שלפוחית 15236 89452Bladder
ממאירה 553534653לימפומה 46115 80160Malignant lymphoma

361572617לוקמיה 2064 28149Leukaemia

הכל סך  9,626157194822נקבות 4102,498 1,7213,824FEMALES  TOTAL

:Thereofמזה:
57227קיבה 9136 50350Stomach

והחלחולת הגס 1,0642740המעי 20299 142544Colon and rectum
2,5229382השד 112695 635689Breast

הרחם 456122גוף 4155 116158Corpus uteri
51621242השחלה 17157 134152Ovary

ממאירה 429223739לימפומה 3497 58142Malignant lymphoma
268371615לוקמיה 1456 3595Leukaemia

100,00*וריםשיז 0  Ratesל per
הכל סך  219.717.117.6100.9זכרים 43.8618.5 249.81,489.8MALES  TOTAL

:Thereofמזה:
21.05.5קיבה 1.461.3 20.9166.5Stomach

והחלחולת הגס 26.50.10.28.4המעי 1.875.8 27.5207.6Colon and rectum
30.70.29.1הריאה 0.4101.7 39.6220.3Lung

15.40.2הערמונית 0.240.1 1.7150.6Prostate
השתן 20.20.10.78.6שלפוחית 2.765.8 21.9140.7Bladder

ממאירה 13.34.23.812.7לימפומה 8.332.0 19.749.8Malignant lymphoma
8.74.52.14.1לוקמיה 3.617.8 6.946.4Leukaemia

הכל סך  233.013.024.7184.3נקבות 74.7665.S 390.81,175.1FEMALES  TOTAL

:Thereofמזה:
13.86.1קיבה 1.636.2 11.4107.6Stomach

והחלחולת הגס 25.80.20.99.0המעי 3.679.7 32.2167.2Colon and rectum
61.01.185.6השד 20.4185.2 144.2211.7Breast

הרחם 11.00.14.9גוף 0.741.3 26.348.6Corpus uteir
12.50.21.59.4השחלה 3.141.8 30.446.7Ovary

ממאירה 10.41.84.78.7לימפומה 6.225.8 13.243.6Malignant lymphoma
6.53.12.03.4לוקמיה 2.614.9 7.929.2Leukaemia
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Hospitalization ' אשפוז
אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי תושבים, ל000'1 אשפוז שיעורי  ג/49. לוח
Table iii/49.  Hospitalization rates per 1,000 population, by sex, age and

population group

Age גיל

65 + 4564 1544 514 14

הכל סך
Total

Jews יהודים
Males זכרים

129
131
164
191
218
233
247
250
253
263
252

80
85
93
109
120
125
126
126
134
136
147

Females'
105
105
134
163
178
189
203
195
203
214
214

87
90
96
113
115
120
123
124
122
135
133

Males
73
86
131

120
142
122
117
133
177

48
46
53
56
65
69
68
69
66
64
60

50
59
108
96
90
86
95
90
111

88
100
109
118
111

110
112
110
109
113
106

NonJews2

36
48
54
45
49
48
89
49
64

47
45
54
57
54
56
61
64
63
62
57

35
36
40
44
42
43
46
41
45
44
37

19
29
27
24
34
32
32
36
37

54
73
73
93
101

111

118
121

125
125

111

41
55
53
70
78

75
80
87
84
85
73

246
269
275
339
315
303
299
293
300
293
266

220
231
220
252
240
222
236
226
204
213
195

לאיהודים2

29
43
57
59
69
73
80
82
83

91
167
267
247
304
291
267
355
352

63
66
73
83
91
97
99
101
102
102
100

נקבות!
78
84
90
101

101
103
103
107
106
112
107

זכרים
36
50
65
57
65
64
64
70
78

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1974

1952
1955
1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1974

1957
1960
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1974

Femalesנקבות! 1

195733602013464438
1960451363216555841
1965631894220866793
19675716539187278101
1968 ,632274123835993
1969612194320796891
19706317358247679106
19716526244218079103
197473241602885104108

Excluding maternitywards.
Including East Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת כולל לא 1

.1971 בשנת החל ירושלים מזרת כולל 2
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(יהודים) נבחרות אבחנות לפי אשפוזים,  ג/50. לוח

Table iii/50.  Hospitalizafions, by selected diagnoses ( Jews )

Rates per 100,000 population באוכלוסייה ל100,000 שיעורים

אבחנה ..195019551960196519701974Diagnosis

הכל 9,9357,4929,2049,57810,42912,915TOTALסך

או חיידקים ע"י שנגרמו מחלות
טפילים

1,189596486420566487Infectious and parasitic diseases

שחפת :28716590523131Thereofמזה: tuberculosis

נגיפית כבד 612853713147infectiousדלקת hepatitis

ממאירות 250190285360461552Malignantשאתות neoplasms

ממאירות נלתי 243219312306304302Benignשאתות neoplasms

83436072113סכרת, .104Diabetes mellitus

6774102126148Cataractירוד

2943533853Glaucomaברקית

והזיז התיכונית האוזן דלקת
הפיטמי

4456657397Otitis media, mastoiditis

וממושך) (חריף הלב 11711715314260139Rheumaticשגרון heart disease (acute and
chronic)

איסכמית לב 125204333470656882Ischaemicמחלת heart disease

שבמוח הדם כלי של 645074120169223Cerebrovascularמתלות disease

ריאות 245210239305273219Pneumoniaדלקת

והאדנו השקדיט של יתר גידול
אידים

115248240259257234Hypertrophyof tonsils and adenoids

עכולי 119104110113123כיב ,133Peptic ulcer

התוספתן 247152148144121119Appendicitisדלקת

מרה ואבני המרה כיס ,89117122109119Cholecystitisדלקת cholelithiasis

נפרוזיס ,3248454550Nephritisנפריטיס, nephrosis

השתן דרכי של 121901211049587Urinaryחצצת calculi

הערמונית של עיצוב 7151778895128Hypertrophyיתר of prostate

מהרחם דם זוב בווסת, הפרעות
הבלות) לאחר (גם

188251241225219Disorders of menstruation,
metrorrhagia (also post
menopausal)

897654686591567622Abortionsהפלות

מולדים 9882138144220233Congenitalמומים malformations

מוגדרות לא ומחלות 1,260811863841747801Symptomsסימפטומים and illdeifned conditions

חיצוניות 502770821977981External'922סיבות esuser
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(יהודים) החולים 'של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזים,  ג/51. לוח
1974

זכריםמספר
ברשימו
הכל1אבחנהבח הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך

NumberTotal 1MalesFemalesTotalMalesFemales
in

Hlist014514

הכל מוחלטיםסך מספרים
Absoluteו numbers

מוחלטים 370,064144,165225,899370,064144,165225,8998,99814,15015,052מספרים

תושביםשיעור ל100,000 ים
XXX12,91710,05915,78826,60411,0565,699שיעורים

ידי001,032 על שנגרמו 13,9438,2305.7135905743995,3441.108467מחלות
טפילים או חיידקים

וזיהומים001,002 ופרטיפואיד 4062331731716121213020טיפואיד
סלמונלה2 עי אחרים

חידקית003 (27)(61)(115)392240152171711דיזנטריה
(חידקית)004 מזון אא(3)(5)11272405הרעלות
אחר006 ושלשול המעיים 5,1922,8642,3282202001624,22548699דלקת

*876545331373823שחפת007,008
שיתוק018 של מאוחרות א8(5)184721128תוצאות

ילדים
0192 16710562774231310חצבת
נגיפית021 כבד 30(30)(115)1,351896455576332דלקת

026,0272 __553817231עגבת

ממאירות033056 15,8327,6148,212670531573X5966שאתות
הקיבה033 של ממאירה 1,040560480443934שאת

הגס035 המעי של ממאירה 1,040520520443636שאת
חלחולת) כולל (לא

החלחולת036 של ממאירה 545286259232018שאת
והמעי החלחולת קישור ושל

העקול2
קנה039 של ממאירה 1,072784288455520שאת

וריאה סימפון הנשימה,
השד043 של ממאירה 1,888881,800806126שאת

044,0452 הרחם של ממאירה 6056052642שאת
צוואר) (כולל

לאוקמיה054056 הודגיקין, 2,4241,465959102102673148מחלת
של אחרות ושאתות

הרקמההלימפטיתוהמטופויטית
טבות057059 8,6631,3397,32436693511X(44)37שאתות
מוגדרות060061 בלתי *1,306730576555140XXשאתות
ומטבוליות062065 אנדוקריניות (28)6,5452,5174,02827717628139457מחלות
0632 572115457248320תירוטוקסיקוזיס
2,9681,2801,6881268911724סוכרת064

האברים066067 ומחלות דם 2,3681,2191,149106858027015073מחלות
דם היוצרים

ליקוי068 נוירוזיס, (18)(36)(92)2,3201,0881,232987686פסיכוזיס,
נפשיות והפרעות אישיות
שכלי פגור פסיכוטיות, לא

העצבים069080 מערכת 17,7078,8688,8397496196171,614742359מחלות
התחושה ואברי

1,400640760594553X11660פזילה074
(28)4,2321,9522,280179136159ירוד075
1,520616904644363Xברקית076

הרשתית077 *552360192232513פרישת
התיכונית079 האוזן 2,7921,6561,136118116791,314353171דלקת

הפיטמי והזיז
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Table iii/51 . Hospitalizations, by sex, age, and diagnosis of patients ( Jews)
1974

Diagnosis

Females נקבות

Age גיל

65 + 4564 1544 514 14

Males

Age

65 + 4564 1544

TOTAL

Absolute numbers

Rates
Infectious and parasitic diseases

Typhoid fever, paratyphoid fever and
other salmonella infection*

Bacillary dysentery
Food poisoning (bacterial)
Enteirtis and other diarrhoeal diseases
Tuberculosis
Late effects of acute poliomyelitis

Measles2
Infectious hepatitis
Syphilis2
Malignant neoplasms2
Malig. neop. of stomach
Malig. neop. of large intestine

Malig. neop.of rectum and recto
sigmoid junction2

Malig. neop. of trachea, bronchus and
lung

Malig. neop. of breast
Malig. neop. of uterus (incl. cervix)2

Hodgkinsdis.,leukaemia£ other neopl.
of lymphatic £ haematopoietic tissue

Benign neoplasms
Unspeciifed neoplasms
Endocirne and metabolic diseases
Thyrotoxicosis2
Diabetes
Disease of blood and blood forming
organs

Psychosis, neurosis, personality disorders
and other nonpsychotic mental disor
ders, mental retardation

Disease of the nervous system and sense
organs

Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachmentof retina
Otitis media and mastoiditis

24,265 36,318 136,891 9,245 8,914 6,272 28,137 37,147 36,757

Rates per 100,00 0 population
20,918 13,215 22,115 3,646 7,268 19,331 24,631 14,728

481 227 219 275 719 4,705 455 262

X

84
84

(28)
2

2.668
255
249

87

149
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(המשך) (יהודים) החוליט ואבחנה'של גיל מין, לפי אשפוזים,  ג/51. לוח

1974

זכרינמספר
ברשימת
הכל1אבחנהב~ח הכלנקבותe'vrסך גילנקבותזכריםסך

NumberTotal1MalesFemalesTotalMalesFemales
in

Hlist014514

מוחלטים מספרים
Absolute numbersתושביםשיעור 100,000  ל ים

הדם081092 מחזור 46,49626,46420,0321,9671,847xמחלות 1,398X9
וממושך)081,082 (חריף הלב 3,9681,5202,448168106שגרון 171<>6

דם083 לחץ 1,7207041,0167349יתר 71* איסכמית084 לב 25,26415,6489,6161,0691,092מחלת 671 שבמוח086 הדם כלי של 6,3923,3363,056270233מחלות 213_■_
התחתונות091 הגפיים של 1,1043048004721דליות 56

דלייתי) כיב (כולל
הנשימה093102 כלי מערכת 29.85617,61612,2401,2631,2308,586מחלות 8543,926992
הנשימה093095 כלי של זיהום

ושפעת העליונים
הצורות) (כל ריאות דלקת

5,3123,2802,0322242292,937 1421,063142

0966,2643,6802,5842652572,807 180761116 הסימפונות)099 (קצרת 2,1121,1209928978גנחת 698787 ושל100 השקדים של יתר 6,6963.4803,216283243xגידול 2241,259539
האדנוידים

העיכול103111 מערכת 29,66818,55811,1101,2551,2951,634מחלות 7751.091562
והתריסריון103105 הקיבה 3,8042,830974161198כיב 68* הצורות107 כל התוספתן, 3,4161,9361,480144135דלקת 103X182
מעיים108 12,1689,2082,9605156431,404שבר 207873321
מרה110 ואבני המרה כיס 3.4088642,54414460דלקת 178 ומחלות112124 השתן דרכי 27,3618,90518,4561,157622337מחלות 1,288218184

ושל הגבר של המין אברי
האשה

ונפרוזיס112,113 1,4407526886152Xבפריטים 486135 11sהשתן דרכי של 2,4961,688808106118חצצת 56(24)
הערמונית117 של יתר 3,0963,096131216גידול זכרים)119 (כולל השד 1,6881921,4967113מחלות 104X(12)
דם121 זוב (כולל בווסת 6,2646,264265הפרעות 437

הבלות) לאחר מהרחם

ונשית123 גברית 1,816401,776773עקרות 124
ומשכב125131 לידה הריון, 97,98797,9874,145סיגוכי 6,839

סיבוכים) ללא לידות (כולל לידה
_17,81617,816754הפלות127 1,244_

עור132133 4,9042,7682,136207193279מחלות 149301104

ועצמות134137 שרירים '7,3863,7583,628312262מחלות x 253117178
חוליתי134 בין דיסקוס 8324963363535הזחת 23

השדרה135 ודלקת מפרקים 1,8407441,0967852xדלקת 77X38
מולדים138142 '6,682מומים 4,4442,2382833102,367 156816622
ושל139 הלב של מולדים 1,2487125365350575מומים 3712253

הדם מחזור
סבלידתיות143 2,1601,0481,11291733,014הפרעות 78

מוגדרות144148 בלתי 20,79210,40010,3928807261,501מחלות 7251,003660
חיצוניות149160 28,10218,6079,4951,1891,299745סיבות 6631,2881,031

אחון. ב100 עובדו הסעיפים 2 ידוע. לא גיל בולל 1
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Table iii/51.  Hospitalizations, by sex, age, and diagnosis of patients (Jews)
(cont.)
1974

MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465 +0145141544456465 +

Rates per 100,000 population

4984,8299,228X106 )34(4412.8047,873Diseases of the circulatory system
8620620588 )19(144362259Rheumatic heart disease (acute and

chronic(
2717264 34185245Hypertensive disease
1143,0886,071 _ 381,4264,647Iichaemic heart disease
185531,566 )11(3331,772Cerebrovascular disease
2751x  80107XVaircose veins of lower extremities

4647261,7505,043878 2,1363764781,081Diseases of the respiratory system,
61(19)(42)1,64773 60135)18(72Acute respiratory infection and inlfuenza

901114712,17996 4294983343Pneumonia
33125213X44 )35(42133160Bronchial asthma
49(15)XX603 69380)14(XHypertrophy of tonsils and adenoids

9142,3792,788477276 3115601,4431,933Diseases ofdigestive system
161454557XX 32162262Pepticulcer
19667(28)80 X16477XAppendicitis
3271,2191,318402122 22685361536Hernias
15163303 113435540Cholecystitis and cholelithiasis

3351,1512,603(121)248 1941,7501,8381,290Diseases of genitourinary system

357414044 x309971Nephirtis, nephrosis
109262234X 51122111Urinarycalculi
X4661,640 Hyperplasiaofprostate
19(12)X X130196104Diseasesof breast

X 638741181Disorders ofmenstruation (incl.
metrorrhagia NOS, also post
menopausal(

(6) 287Sterility, male and female
X 15,78298XComplications ofpregnancy, childbirth

and puerpeirum (incl. normal deliveries[
 2,84666XAbortions
20320317751781 179150153153Diseases of the skin and subcutaneous

tissue
277417262X117 53190536422Diseasesof the musculoskeletal system
4181(29) 2646)41(Displacement ofintervertebral disc.
30123105)25( )36(37180210Arthirtis and spondylitis
9679(49)1,411192 3629235)28(Congenital anomalies
27XX46572 )36(20XCongenital anomalies ofheart and

circulatory system
 *. 3,360 Perinatal disorders
5149051,0711,157437 468818742863Symptoms and illdeifned conditions

1,6079711.178541445 6624738351,601All external causes

1 Including age not stated.
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ה הגיר ת תגוע1 די. 3רק

מקוריוז
עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
התנו עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת דרך
התעופה ונמל חיפה נמל התחנות: דרך היא עה
שאלון ממלא הגבול את העובר אדם גוריה בן
על דו"ח אלה מתחנות אחת בכל נערך יום ומדי
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

הפגים. משרד של ומרשם
ממלאים הפנים משרד או הגבול משטרת
רישום "שאלון בכוח העולה או העולה עבור
לידה' ארץ הבאים: הפרטים את הכולל עולה"
תאריך אזרחות, בחו"ל, קבוע מגורים מקום
בחו"ל יד משלח משפחתי, מצב מין' לידה'
שאלון מתוך המשפחה. לראש הנלווים ומספר

העולים. תכונות על העיבודים נערכים זה
"אזרחים גם העולים בין נכללו 1969 עד
נכללו הם במשפחה מעמד על ובלוחות עולים",
.העולים על הנתונים ב1970 החל הבודדים. בין

עולים". "אזרחים כוללים אינם
המופיעים והחזרה היציאה תאריך מתוך
על העיבוד נערך וחוזר' יוצא תושב בטופס

בחו"ל. התושבים של השהות
ניתן והסברים מקורות של נוסף פירוט
'19481972 לישראל "העלייה לפרסום במבוא
המיוחדים. הפרסומים בסדרת 416 מס' א/ חלק

ואומדן חישוכ 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 בגבול,'מבלי
בסוף למצב מתייחסים הנתונים לכן' ,. המעבר

.המעבר. היה שבה השנה

והסברים 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 בחודש שהופעלו לישראל' כניסה ■בדבר
הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969
הוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
לישראל להיכנס ורוצה תש"י1950, השבות,
חודשים'1. 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 עולה: אזרח
■ בחו"ל. שהותם בעת אלים

בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
שליחות עסקים' ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא
ה"יורדים". גם ביניהם כלולים ן אחרת מטרה או

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 ■האויר; דרך במעבר נוסע

סיור. באניות מבקרים גם

תנועת הלוחות כוללים ב1970 החל
ירושלים. למזרח הנוגעת זתיירים תושבים
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מדגם לפי 1973 מיגואר ,250/0 של מדגם לפי
900/6 של מדגם לפי 1975 בשנת ,20^, של
והיבשה הים כדרך הנכנסים התיירים מתוך
האויר' דרך הנכנסים התיירים מתוך 1Qo/o ושל
מכל 20></0 של מדגם לפי  1977 בינואר החל

הנכנסים. התיירים

הנכנסים התיירים גיל
זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים 
עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים אין
כ היה שמספרם הילדים גיל. על הפריט
הגיל לקבוצת הוספו 1977 בשנת 26,900
שמספרן התיירים של הזוג ובנות 14 עד 0
הגיל קבוצות בין יחסית חולקו כ13,400 היה

ומעלה. 13

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
מדגם על 1976 יולי ומחודש ,20^, של מדגם

.123"/0 של

תושבים

וחוזרים יוצאים תושבים
פי על חושבה בחו"ל תושבים של שהות
חודש (יום, החזרה ותאריך היציאה תאריך
בסיס על נערך 1977 לשנת אומדן ושבה).
ב בחו".ל התושבים שהיית של התפלגות

.1974

ולא הארץ את שיצאו תושבים
שנים 4 תוך חזרו

תושבים על נתונים מובאים 5/7 בלוח
שנים. 41 כעבור חזרו ולא הארץ את שיצאו
עד £1 של ממוצעת היעדרות למעשה זוהי
שלא 1977 עד 1974 השנים ליוצאי שנים. £4
אחוז על מבוסס זה אומדן אומדן. נערך חזרו,
לאתר '1977 עד 1974 בשנים שחזרו האנשים

שנים. 4 או 3,2,1 בחו"ל ששהו

תיירים

נכנסים תיירים
יולי עד הם. ארץ לפי תיירים על הנתונים
1971 מאוגוסט ,50^, של מדגם לפי 1971

רים נבח פרסומים
א חלק (19481972 לישראל העלייה (416)

ב' חלק (19481972) לישראל העלייה (489)

(1976) לישראל העלייה (547)

(1977) תיירות (582)
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Summary tables
אשרה סוג לפי ויוצאים, נכגסימ  ד/1. לוח

Table iv/1 . Arrivals and departures, by category of visa

סיכום לוחות

תיירים
Touirsts

תושבים
ארעיים

Temporary
residents

תנועת
בכוח3 עולים
Movement

of
potential
immigrants 3

תושבים
. Residents

יהודים :nm
Thereof:
Jews

הכל סך
Total

אזרחים
עולים

Immigrating
citizens

עולים2
Immigrants2

הכל1 סך
Total1

8,700,502

4,533
33,122

49,899

117,662

Arrivals

128,438 70:441

2,034 
3,860 

2,784,993 3,038,921

5,425
18,584

26,840

50,878

5,543
20,031

27,310

51,256

87,471. 86,9547,827296,493
103,026102,1518,070328,077
94,87394,27610,647291,168
121,237120,22111,783431,966
132,630131,2221,3755,296408,974

1,082146,495134,8146.0743,810441,294
873171,241160,2328,7914,638656,756
789193,444176,53810,6375,321727,532
763229,493193,31911,0954,502661,651
509243,170204,1809,9554,276624,727

604268,004227,6338,3843,733619,554
680279,123237,8287,0443,665796,598
752319,267275,4377,0863,621986,534

נכנסים
15 V 1948

197713,491,673552,619

1948111,901101,825
1950■ 222,873■169,720

1955115,57036,327

1960196,42223,644

1965420,58628,795
1966452,76313,610
1967408,96312,275
1968583,14218,156
1969581,16732,892

1970628,71629,961
1971878,50436,205
1972989,28751,564
1973■ 958,98151,477
1974912,19329,556

1975917,77917,500
19761,104,20217,092
19771,335,90118,641

Departuresיוצאים
15 V 1948

197712,135,0473,366,3933,092,303120,032150,9258,497,697

19486,635' 4,1493,9422,486
195061,174' 30,01829,18331,156

195584,37634,32133,8481,93048,125

1960179,19963,30562,6063,435112,459

1965395,96097,13196,2188,457290,372
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
1974§902,100§268,834§227,74315,9996,400610,867

1975837,055282,724241,61013,6435,380595,308
19761,093,341296,984254,75811,6755,318779,364
19771,327,750332,997287,50211,7815,417977,555

1 Excl. transit by plane.
2 Since 1969, including potential immigrants  see also

Chapter V, and since 1970  excl. immigrating citizens.
3 After ifrst entrance.

במטוס. מעבר כולל לא 1

ה', פרק גם ראה בכוח עולים כולל ב1969 החל 2
עולים. אזרחים כולל לא ב1970 והחל

ראשונה. כניסה אחרי 3
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1 אשוה וסוג ויציאה כניסה דין לפי ויוצאים, גכנסיס  ד/2. לוח

Table iv/2.  Arrivals and departures, by mode of entrance and
departure and category of visa 1

Modeof travel
תיירים
Tourists

1

lsl

E 8,

S< .2>.?Ia £

g CO

ill
n ■s .2

עולים
Immi
grants

הכל סך
Total

נסיעה דרך

197

הכל סך
בכנסים

1,335,90111,3367527,3057,086319,267
als

3,621
Arriv

986,534TOTAL
אויר

מזה:
1,118,70611,1727167,0586,913269,6172,967820,263Air

גוריון בן 1,103,25411,1727157,0586,912269,4522,965804,980נ.ת.
Thereof:

Ben Guiron airport
ים

מזה!
114,565164362471737,738143106,064 Sea

111,391156362401626,374141104,282חיפה
Thereof:

Haifa
יבשה

מזה:
102,63041,91251160,207Land

אלנבי 99,79541,91251157,372גשר
Thereof:

Allenby birdge

הכל סך
יוצאים
1,327,75011,781332,997

rtures
5,417

Depa
977,555TOTAL

אויר
מזה:

1,130,680
11,387282,4164,383832,494Air

גוריון בן 1,115,80211,385282,2594,383817,775נ.ת.
Thereof:

Ben Gurionairporl
ים

מזה:
114,766

3947,997547105,828Sea

111,6393776,602544104,116חיפה
Thereof:

Haifa
יבשה

מזה:
82,30442,58448739,233Land

אלנבי 79,37442,58448736,303גשר
Thereof:

Allenby bridge
Balanceמאזן 1961

1962
41,091
54,663

46,650
59,600

10,056
11,410

294
235

4,203
6,238

1961
1962 1963

1964
1965

61,979
46,370
24,626

62,156
52,456
28,795



10,782
10,103
9,660

3,213
832
630

7,392
4,849
6,121

1963
1964
1965

196691313,61012,8141,6311,7481966 196710,26012,27513,69158812.2641967 1968
1969

19,577
27,604

18,156
26,8186,0741,085

6,905
6,402

1,739
6,539

6,587
8,738

1968
1969 197032,13719,5171,08210 4445,5567,2033,58517,4381970

197135,19424,64287311,5638,1058,6483,16418,0331971 197233,71642,1127899,4527,6379,4602,4258851972 197346,26943,8447637,6336,5708,6763,06412,3391973 1974§10,09323,6915095,8656,044§25,6642,12413,8601974 197520,72412,5736044,9275,25914,7201,64724,2461975
197610,86111,2226805,8704,63117,8611,65317,234. 1976 19778,15111,3367527,3054,69513,7301,7968,9791977

/1 See notes to Table IV1. ד/1. ללוח הערות יאה 1
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וחוזרים1 יוצאים תושבים  ד/3. לוח
Table iv/3.  Residents depatring and returning

היוצאים כל
All departing

שנתחזרהחוזרים ,Returningלפי by year of returnתוזריט
יציאה שנת
Year

ofdepatrure
1948
1970

1971197219731974197519761977

הכל 0ך
Returning 

total

Thousandsאלפים

total הכל סך
19481963 1

3,144.71,324.9162.2178.5198.4208.4230.9239.2277.42,819.9
733.8614.92.21.81.40.90.70.60.5623.0

196489.681.90.40.30.20.10.10.10.183.1

196597.189.20.70.40.30.10.10.10.191.0

1966115.8105.01.20.70.50.20.10.10.1108.0

1967108.695.82.11.30.80.30.30.20.2101.0

1968128.1115.33.91.91.10.50.30.30.2123.4

1969139.0120.37.43.61.60.70.40.30.3134.5

1970142.4102.220.17.83.81.40.80.50.4137.0

1971170.0124.323.48.83.01.61.00.7162.7

1972184.8137.427.16.93.42.01.2178.1

1973207.6152.824.98.54.22.4192.8

1974233.9169.531.29.64.6215.0

1975246.6183.532.89.9226.3

1976256.9187.436.8224.3

1977290.4219.9219.9

Excl. potential immigrants and the movement of residents of
East Jerusalem through the Allenby Gate.

מזרח תושבי אתתנופת לא ואף בכוח פולים כולל k^ 1
אלנבי. גשר דרך ירושלים

בחו"ל שהות משן לפי חוזרים, תושבים  ד/4. לוח
Table iv/4.  Residents returning, by duration of stay abroad

שהות משך
בחול

turnYearחזרהשנת of re

19601969197419771960196919741977

uuration oi
stay abroad

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute numbersPercentages

הכל 51,256132,630208,408277,355100.0100.0100.0סד 100.0TOTAL
ו

משנה 44,986113,749187,692246,36487.885.088.8פחות 90.1Less than 1 year

מחודש 8,21129,70194,223118,09016.122.442.6פחות 45.2Under 1 month

חודש 113,32248,39552,96873,61826.136.526.5 25.41 month

חודשים 210,06715,07611,90214,67619.711.45.3 5.72 months

חודשים 35,1666,2776,6129,22910.14.73.3 3.23 months

חודשים 42,5373,0894,0966,0615.02.32.2 2.04 months

חודשים 51,5292,0343,2284,3963.01.51.6 1.65 months

חודשים 682,5994,2916,9869,2375.13.23.3 3.568 months

חודשים 9111,5554,8867,67711,0573.03.74.0 3.5911 months

2,6647,75510,09611,9635.25.94.3שנה 4.91 year

ומעלה שנתיים
ידוע לא

3,421
185

11,077
49

10,448
172

19,0286.7
X

8.4
X

6.9 5.0
X X

2 years andover
Not known

Daysימים
שהות 72533738XXXחציון XMedian stay

ממוצעת שהות
חודשים 3 מ פחות

משנה פחות
28
54

36
63

X

X

X

X

X X
X X

Average stay
Less than 3 months
Less than 1 year
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לאחר שחזרו ותושבים שנים ארבע תון מחו"ל חזרו שלא תושבים  ד/5. לוח
שנים ארבע עד בחו"ל ששהו

Table iv/5.  Residents who did not return from abroad within four years and
Thousands residents who returned after up to four years abroad אלפים

n S?
.j^ .z

כטבור:1 חזרו לא :0,7a
Thereof: did not return after ;1

*" c

מעל בחול שהות לאחר חזרו מהם:
Thereof: reutrned after staying

aborad over
שנה
Year£ g■

שניםשנה'3 שנים2 שנים3 4#7t* Q
שניםשנה// שנים2 שנים3 4

1 year2 years3 years4 years" O
1 year2 years3 years4 years

194819773,144.7329.822,814.9
Thereof: מזה:
195919772,794.7418.7294.9200.8 233.22,577.6
195955.015.313.211.2 11.943.1
196063.315.112.610.4 11.151.34.5
196175.914.411.59.0 9.96.065.95.43.3
196286.218.414.611.6 12.88.574.76.54.02.6
1963103.517.713.910.6 11.77.692.77.04.12.0 2.7
196489.617.212.99.1 10.66.579.58.04.51.9 2.9

1965 '977117.812.88.8 10.26.287.5~ 9.2~5.42.6 3.8
1966115.821.015.410.9 12.57.8103.010.46.02.8 3.8
1967108.622.716.410.7 12.87.694.911.16.12.7 3.8
1968128.119.612.77.0 8.84.7121.213.47.83.7 5.2
1969139.018.811.46.2 7.84.5132.614.48.13.8 5.2

1970142.420.112.37.1 8.55.5136.216.29.34.2 5.7
1971170.022.413.69.0 10.67.3162.217.910.54.5 6.6
1972184.820.313.47.9 9.96.7178.517.79.94.5 6.4
1973207.629.921.414.8 17.214.8198.418.59.74.2 5.8
1974233.933.123.5(16.016.5) 18.918.9208.414.07.12.7 4.1
1975246.630.220.3(12.014.0) (15.5)20.3230.916.27.82.7 4.3
1976256.932.7(22.5)(13.016.0) (17.5)32.7239.218.99.33.1 5.1
1977290.4(32.0)(20.5)(10.015.0) (15.0)70.5277.420.610.63.7 6.1

Figures in brackets are estimates. 2 Excl. about 5,000
residents returning, who departed before May 1948.

כולל לא 2 אומדנים. הם שבסוגריים המספרים 1
.1948 מאי לפני שיצאו חוזרים, תושבים כ5,000

מגורים ארץ לפי נכנסים, ארעיים תושבים ד/6, לוח
Table iv/6. Temporary residents arriving, by country of residence

מגורים 1970197419751976ארץ |1977Country of residence

הכל 3,8104,2763,7333,6653,621TOTALסך
283256225205304Asiaאסיה . .

טורקיה :7343252136Thereofמזה: Turkey
7251863636Iranאירן
656279160205Africaאפריקה

אפריקה דרום :304368142167Thereofמזה: Union of South Africa
569Europe,[1,7101,8361,5841,629אירופה

רומניה :14644204916Thereofמזה: Rumania
310265210166170Germanyגרמניה
92115715956Switzerlandשוויץ

המאוחדת 324308271354272Unitedהממלגה Kingdom
סקנדינביה 7951478488Scandinavianארצות countries

71101475243Netherlandsהולנד
256280214199222Franceצרפת

225343380379366Italyאיטליה
1,6802,0771,8071,6251,514Americaאמריקה

קנדה :146186149136113Thereofמזה: Canada
הברית .1,3301,7571,4701,3581,249U.S.Aארצות

221425g24Argentineארגנטינה
7130253629Oceaniaאוקיאניה
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Tourists
ת>יר>ם

מגורים ארץ לפי נגנסים, ת"וימ  ד/7. לוח
Table iv/7.  Tourists arriving. by country of residence

Country
מגורים 1951U96019651970197219761977of'ארץ residence

כולל 35,893113,956296,493441,294727,532796,598986,534GRANDסך TOTAL

הבל סך  4,7345,9689,16829,02544,19646,12153,493Asiaאסיה total

.טורקיה 2,296
891

1,162
2,038

2,879
3,598

6,277
6,876

5,434
9,652

, 5,230
18,434

5,839
23,051

Turkey
Iran

אירן
4008149032,6874,3241,6092,272Cyprus

קפריסין
1796621,0272,2742,3562,593Japan

יטן
אחרות 1,1471,7751,12612,15822,51218,4923,852Otherארצות countries

ל כ ה ך ה0 ק י ר פ 2,6495,8169,34516,77022,27026,67932,414Africaא total

אפריקה 1,6844,5315,90811,37315,31920,83124,636Unionדרום of
South Africa

אחרות 9651,2853,4375,3976,9515,8487,778Otherארצות countries

הכל 15,31740,940135,367185,848314,048429,298543,748Europeאירופהסך total

7871,95512,98618,89237,92746,62764,147Scandinavia
סקנדינביה

המאוחדת הממלכה
*.!].*.

3,992
705

10,888
2,374

33,024
7,913

47,173
9,874

66,542
19,801

73,658
27,826

79,931
34,096

United Kingdom
Netherlands

נד תר?
בלגיה
צרפת

1,3642,1405,9237,58410,49013,97418,272Belgium

3,959 .9,957
245

34,203
2,343

49,467
866

64,637.
2,483

108,339
6,815

121,952
8,477

France
Spain

ספרד
1.210איטליה

799
2,443
2,754

8,313
9,304

8,390
10,078

18,217
21,821

34,647
25,106

36,980
30,759

Italy
Switzerland

שוויץ
7284,13611,91220,19943.21263,598110,436Germany

גרמניה
473אוסטריה

39
987
86

2,894
146

3,009
2,014

7,216
5,225

10,148
3,043

15,780
3,159

Austria
Rumania

רומניה
265יוגוסלביה

589
241
804

571
2,061

819
5,372

2,180
8,182

2,188
7,393

2,548
92,33

Yugosalvia
Greece

יוון
אחרות 4071,9303,7742,1116,1155,9367,978Otherארצות countries

הבל 11,66059,495102,124202,231335,993279,028338,568Americaאמריקהסך total

5133,5466,69517,91723,89429,10135,340Canada
קנדה

הברית 9,52449,724ארצות
953

83,182
1,635

166,890
2,231

288,459
3,712

224,694
5,024

271,503
5,746

U.S.A.
Mexico

מקסיקו 
ארגנטינה

ברזיל
553
348

2,108
1,175
314

4,641
2,617
771

6,241
4,015
1,099

7,744
4,874
. 797

6,788
6,048
891

10,348
5,429
1,080

Argentine
Brazil
Uruguay

אורוגואי
ציילי

אחרות 722ארצות
455

1,220
716

1,867
1,065
2,773

1,431
5,082

1,220
5,262

1,404
5,681

Chile
Other countries

הגל הסך י נ א י ק ו 3211.4893,8596,98310,32314,08617,123Oceaniaא total

אוסטרליה
זילנד ניו

1,383
106

3,629
230

6,180
803

9,078
1,245

12,769
1,317

14,643
2,480

Australia
New Zealand

ידוע 1,212248לא
4377021,3861,188Not known

באוניה יומי One,,2..2.,3,5057,56636,6302ביקור day visit by ship

Up to 1960 incl. temporary residents.
Included in the respective countries. ארעיים. תושבים כולל 1960 rv 1

המתאימות. בארצות כלולים 2
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נסיעה ודרך מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ד/8. לוח
Table iv/8.  Tourists arriving, by country of residence and mode of tarvel

1977

הכל יירסך

היס Byדרך sea

ייר

אחוז
שינוי
לעומת
1976

אחוז
הנכנסים

ייר
פרט

מבקריםלמבקרים
מגורים psTotalהיבשהבאניותבאניותהאוירPercentהאוירCountry of residence

By airסיור
Excl.

סיור
Cruise

By landchangePercent
arirving

cruise
visitors

visitorsfrom
1976by air

כולל 986,534820,26313,41392,65160,2072483.1GRANDסך TOTAL

הכל 53,49337,44778910915,1541670.0Asiaאסיהמך  total
5,8395,5382233751294.8Turkeyטורקיה 23,05122,833471712599.1אירן
2,2722,0101708754188.5Cvdfusקפריסין

2,5932,3986411301092.5Jtfp&nיפן
אחרות 3,8523,349214112781686.9Otherארצות countries

הכל 32,41431,6233951562402197.6Africatotalאפריקהסך
אפריקה 24,63624,1201911471781897.9Unionדרום of South Africa
אחרות 7.7787,5032049623396.5Otherארצות countries

הכל 543,748447,9919,49972,72913,5292782.4Europeאירופהסך wtal
64,14760,207843773,0203893.6Scandinaviaסקנדינביה

המאוחדת 79,93167,2299819,8901,831984.1Unitedהממלכה Kingdom
34,09630,0817862,0101,2192388.2Netherlandsהולנד
18,27216,5391621,2832883190.5Belgiumבלגיה
121,955109,2591,3658,7102,6211389.6Franceצרפת
8,4775,776662,4202152468.1Spainספרד

Italy 36,98028,7787426.2981,162777.8איטליה
30,75923,2611,1346,1222422375.6Switzerlandשוויץ

1גרמניה 10,43675,0341,83231,4542,1167467.9Germany
15,78012,4561812,9571865578.9Austriaאוסטריה
3,1593,11914125498.7Rumaniaרומניה
9,2337,356820960972579.7Greeceיוון

אחרות 10,5238,8965735475073084.5Otherארצות countries

הכל 338,568287,5582,32118.61930,0702184.9Americaאמריקהסך total
35,34029,1713433,5682,2582182.5Canadaקנדה

הברית .271,503228,7631,75714,37026,6132184.3U.S.Aארצות
5,7465,042152434461487.7Mexicoמקסיקו

10,34810,03586861415297.0Arsentineארגנטינה
5,4295,23152131331096.4ברזיל

1* QV** ******

Brazil
1,08049S166142146.2Uruguayאורגואי 1,4041,30:1229581592.9Chileצ'ילי

אחרות 5,6815,22282491776192.0Otherארצות countries

הכל 14,896אוקיאניהסך 17,1233916411,1952287.0Oceania total
13,169אוסטרליה 14,6433001611,0131589.9Australia
זילנד ניו 2.4801,72914801828869.6New Zealand

ידוע לא
ו

748 1,188184031963.0Not known
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סיור), באוניות מבקרים (ללא נבחרות מגורים מארצות נכנסים תיירים ד/9._ לוח
וערים אזורים לפי

Table ■v/9.  Tourists arriving from selected countries of residence (excluding
cruise visitors), by regions and towns

Thausands
אלפים

מספרים
numbers

מוחלטים
Absolute

Percentages pasאחוזים

19761977197619772>S |
Cm

 הברית ארצות
הכל סך
יורק ניו אזור.

יורק ניו מזה:

214.S

78.2

66.5

257.4

87.6

73.0

100.0

36.5

31.0

100.0

34.0

28.4

20

12

10

U.S.A.  TOTAL

New York Region

Thereof: New York

המזרחי האזור
מסצ'וסטס מזה:
פנסילבניה

32.8

6.6

11.9

39.5

8.2

14.6

15.3

3.1

5.5

15.3

3.2

5.7

20

24

23

Eastern Region

Thereof: Massachusetts

Pennsylvania

המרכזי האזור
אילינוי מזה:
אוהיו

35.5

12.0

6.1

42.0

13.9

7.9

16.6

5.6

2.8

16.3

5.4

3.1

18

16

30

Mid West

Thereof: Illinois

Ohio

המערבי האזור

קליפורניה מזה:

וושינגטון

37.3

24.6

2.9

50.5

34.6

3.2

17.4

11.4

1.4

19.6

13.4

1.2

35

41

10

Far West

Thereof: California

Washington

הדרומי האזור
טקסס מזה:

30.7

6.6

37.8

7.4

14.2

3.0

14.7

2.9

23

12

South

Thereof: Texas

הכל סך  צרפת
פריז מזה:

99.9

22.9

113.2

23.5

100.0

22.9

100.0

20.8

13

3

FRANCE  TOTAL

Thereof: Paris

המאוחדת O100.016UNITED.60.570.0100הממלכה KINGDOM 
TOTAL

הכל סך
לונדון :14.716.624.323.713Thereofמזה: London

הכל סך  קנדה
מונטריאול מזה:
טורונטו

28.0

2.9

2.3

31.8

2.5

2.5

100.0

10.4

8.2

100.0

7.9

7.9

14

14

9

CANADA  TOTAL

Thereof: Montreal

Toronto

הכל סך  איטליה
רומא מזה:

26.6

2.0

30.7

2.3

100.0

7.5

100.0

7.5

15

15

ITALY TOTAL
Thereof: Rome
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וגיל מגורים ארץ לפי נכגסיט1, תיירימ ד/10. לוח
Table iv/10.  Tourists arriving \ by country of residence and age

Country of residence
Age group גיל nsup

65+ 4564 3044 1529 014

הכל' סך
Total מגורים ארץ

1973
1974
1975
1976
1977

1973
1974
1975
1976
1977  Total

Asia
Thereof: Turkey

Iran

Africa
Thereof: Union of South
Africa

Europe
Thereof: Scandinavia

United Kingdom
' Netherlands

Belgium
France
Spain
Italy
Switzerland
Germany, F.R.
Austria
Rumania
Greece

America
Thereoft Canada

United States
Argentine
Brazil

Oceania

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
594,72434,302159,685120,181202,50178.055
564,25727,601149,639121,933195,63469,650
.549,09230,222148,035120,067184,06266,706
720,94545,122180,061155,805241,10898,849
880,37351,758208,352189,007300,906130,350

agesPercentאחוזים

100.05.826.920.234.013.1
100.04.926.521.634.712.3
100.05.527.021.933.512.1
100.06.325.021.6 33.413.7
100.05.923.721.434.214.b

100.013.719.529.028.89.0
100.09.123.224.732.110.9
100.017.818.329.526.97.5

100.08.125.425.829.810.9
100.07.325.325.230.411.8

100.05.425.823.231.013.6
100.04.628.522.031.513.4
100.07.829.320.429.812.7
100.0,{ 3331.020.431.214.1
100.07.124.323.932.412.3
100.08.224.120.931.515.3
100.03.217.426.939.213.3
100.04.215.225.840.514.3
100.03.534.519.330.612.1
100.02.626.130.230.210.9
100.03.521.228.734.7 11.9
100.00.96.915.948.727.6
100.03.515.823.532.624.6

100.05.420.317.738.817.8
100.05.326.219.834.813.9
100.05.219.317.039.618.9
100.05.425.018.936.614.1
100.05.022.719.638.514.2

12.0 30.4 17.3 35.2 5.1 100.0

קודמת שנה לעומת שינוי אחת
Percent change on previous year

1973
1974
1975
1976
1977

1973
1974
1975

"1976
הבל סך  1977

אסיה
טורקיה מזה:
אירן

אפריקה
אפריקה דרום מזה:

אירופה
סקנדינביה מזה:

המאוחדת הממלכה
הולנד
בלגיה
צרפת
ספרד

איטליה
שוויץ

פ. ר. גרמניה,
אוסטריה
רומניה

יוון

אמריקה
קנדה מזה:

הברית ארצות
ארגנטינה

ברזיל

אוקיאני

19745206+ 14111974
19753+ 1012641975
1976+31+49+22+ 30+ 31+481976
1977+22+ 15+ 16+ 21+25+321977

* Excl. cruise visitors and tourists from Arab countries
to East Jerusalem via the Allenby bridge.

ערב מארצות ותיירים סיור באניות מבקרים כולל לא 1

אלנבי. גשר דרך שמגיעו ירושלים למזרח
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כארץ שהות מושן לפי יוצאיםג, תיירים  ד/11. לוח
Table iv/il.  Tourists departing \ by duration of stay in Israel

שהות 196119651970197519761977Durationמשך of stay

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

כולל 142,078253,751397,297525,226704,435871,530GRANDסך TOTAL

הכל מחודשסך 110,868203,907312,428418,627573,661725,139Lessפחות than one month total

ימים 0423,28056,28336,53651,76566,82062,96004 days

ימים 5926,52245,68980,137137,815195,607259,54459 days

ימים 101939,23766,001123,000150,299217,278288,5711019 days

ימים 202921.82935,93572,75578,74893,956114,0642029 days

ל כ ה ך הס ומטל 31,04449,69484,835106,339130,566138,620Oneחודש month or more  total
חודש 118,45728,09451,44856,91067,30779,1621 month

חודשים 24,8798,91915,00316,21820,10621,9802 months

חודשים 32,0523 2085,6868,89010,90111,6303 months

חודשים 41,2961,6962,7034,5086,0845,8534 months

חודשים 57921,2292,1383,8434,8605,4315 months

חודשים 681,4002,2113,2466,3908,4729,04668 months

חודשיט 9119761,2272,0444,3585,2155,518911 months

9082,5682,1323,6576,1985,7061שנה year

ומעלה 2845424351שנתיים 7651,4231,8042 years or more

ידוע 1661503460208258Notלא known

Daysימים

השהות 151416131213Medianחציון stay

ממוצעת: שהות
מחודש 111013121212פחות

Average stay:
Less than a month

חודשים מ3 פחות
משנה 2522פחות

19
25

17
26

16

24
16
23

Less than 3 months
Less than one year

Percentagesאחוזים

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

הכל מחודשסך ת ו 78.180.478.779.781.583.2Lessסח than one month total

ימים 0416.422.29.29.99.57.204 days

ימים 5918.718.020.226.227.829.859 days

ימים 101927.626.031.028.630.933.11019 days

ימים 202915.414.218.315.013.313.12029 days

ל כ ה ך הס ומעל 21.919.621.320.318.615.9Oneחודש month or more  total

חודש 113.011.113.010.99.69.11 month

חודשים 23.43.53.83.12.92.52 months

חודשים 3
חודשים 4

1.5
0.9

1.2
0.7

1.4
0.7

1.7
0.9

1.5
0.9

1.3
0.7

3 months
4 months

0'B?71n 50.60.50.50.70.70.65 months

חודשים 681.00.90.81.21.21.168 months

חודשים 9110.70.60.50.80.70.6911 months

0.60.80.50.70.90.71שנה year

ומעלה 0.20.20.10.30.20.22שנתיים years or more

/<See note > to Table IV10. רו10. ללוח 1 הערר, ראה t
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בישראל ושהות גיל מגורים, ארץ לפי יוצאים, תיירים  ד/12. לוח

Table iv/12.  Tourists departing, by country of residence, stay in Israel and age

 (ימיס)תיירים שהות חציון
הכל Medianסך stay (days)

וגיל מגורים lounsisארץ 

total
1977

1974197519761977

country 01 resiocncc anu n&c

אלפים
housands

כולל 871.514131313GRANDסך TOTAL

הבל 36.315121414Asiaא0יהסך total
טורקיה :5.213141620Thereofמזה: Turkey
20.517141514Iranאירן

הכל 31.413111312Africaאפריקהסך  total
:Thereofמזה:

אפריקה 25.410101011Unionדרום ofSouth Africa

הכל 1313Europe*■;460.114אירופהסך total
סקנדינביה :45.813131313Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 68.914141414Unitedהממלכה Kingdom
33.714141414Netherlandsהולנד
16.314141413Belgiumבלגיה
114.618191414Franceצרפת
5.710888Spainספרד

31.47777Italyאיטליה
23.714131313Switzerlandשוויץ

73.814141413Germanyגרמניה
12.5121199Austriaאוסטריה
3.436393940Rumaniaרומניה
8.38101011Greeceיוון

הכל 336.412121212Americaאמריקהסך total
קנדה :30.914131313Thereofמזה: Canada

"ב .266.112121212U.S.Aארה
9.521182219Argentineארגנטינה

5.61991814Brazilברזיל

16.015141415Oceaniaאוקיאניה

014 45.918191718Ageגיל 014
הכל 1529200.6222021201529סך  total

151950.4312827271519
202480.5252423232024
252969.7141414142529
3044182.7111110103044
4564293.4121212114564
65+

ו

131.2

1

1414141365 +
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וקליטה ה עליי הי. פרק

כחודש נערך א') (שלב הראשון הביקור
העולה של כניסתו מאז חודשיים עד וחצי
הבאים: הנושאים נחקרו זד, 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!

מהסידורים רצון שביעות העלייה: אחרי
לימוד כללי)! (באופן דיור ; לארץ הכניסה בעת
לימו עיתונים; וקריאת לרדיו האזנה עברית;
חיי מוסדות, עם מגע תעסוקה; בארץ; דים

כללית. הסתגלות שכנים; ויחסי חברה
מן וחלק ,1975 בינואר בוטל זה ביקור
ה אחרי שנה הנערך בביקור נשאלו השאלות

ג'). (שלב עלייה

חודשים כ6 נערך בי) (שלב השני הביקור
'1972 בספטמבר בוטל זה ביקור העלייה; אחרי

זה. בשנתון מופיעים אינם והנתונים

מאז כשנה נערך ג') (שלב השלישי הביקור
העולים נחקרים זה בביקור לישראל; עלייתו
הדיור מימון הכנסות, חדשים: בנושאים גם

הבית. וציוד

ד') (שלב שנתיים הנוספים, הביקורים בשני
נחקרים העלייה, אחרי ה') (שלב שנים ושלוש
נסיעות הבית, ציוד רכישת מקום על גם העולים
שנת הביקור ועוד. העולה מעמד שינוי לחו'>

.1975 בינואר בוטל העלייה לאחר יים
בסקר המשתתפים של הראשון לשנתון ביחס
גם ב1974/75 נערך (1969/70  תש"ל (עולי
העולים של מצבם הסוקר ו') (שלב נוסף שלב

העלייה. אחרי שנים 5

בקרב העברית השפה ידיעת מגבלות עקב
שפות למספר השאלונים מתורגמים העולים'
בשפות השולטים פוקדים ידי על נערך והראיון
לשפות השאלונים מתורגמים לאחרונה אלה.
רומנית, צרפתית, ספרדית, אנגלית, אלהל

ויידיש. רוסית
חודשי. מדגם לפי שוטף באופן נערך הסקר
מתוך איש כ110 החודשי המדגם כלל בתחילה
ומעלה 18 בגיל בכוח ועולים עולים אוכלוסיית

עולים

ומקורות והסברים הגליות
הגירה. תנועות ד', בפרק ראה

ואומדן חישוב שיטות
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 עי'י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר
לק המשרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
נערך הסקר 1972 אוגוסט עד העלייה. ליטת
והחל שימושי, חברתי למחקר המכון בשיתוף
לעלייה המחלקה בשיתוף גם 1975 באפריל

לא"י. היהודית הסוכנות של ולקליטה
קליטת תהליך אחרי לעקוב הסקר מטרת

בארץ. לשהותם הראשונה בתקופה העולים
תוכנן שבמדגם, העולים אחרי המעקב
במשך העולה אצל ביקורים לחמישה תחילה
ביקור ולכל בארץ לשהותו הראשונות השנים 3
צומצם ב1.1.75 החל אך מיוחד; שאלון הוכן

בלבד. לשניים הביקורים מספר
נק הקליטה, תהליכי אחרי לעקוב מנת על
וכן הביקורים בכל הנחקרים נושאים מספר בעו
מהביקורים. באחדים רק הנחקרים נושאים
מתייחסים הביקורים בכל החוזרים הנושאים
העברית השפה ידיעת העבודה' הדיור, לתחומי
נחקר מהתחומים אחד בכל החברתית. והקליטה
החקירה בשלב העולה של העובדתי המצב
העולה של הסוביקטיבית תגובתו וכן המסוים

וכד'). רצון (שביעות מצבו לגבי
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באיתור מקשיים ההיענות אי נובעת ד)מקרים
העולה. כתובת

פרסום ראה האומדנים עריכת דרך על
השנים שלוש  תש"ל "עולי :483 מסי מיוחד

בישראל". הראשונות
לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים
(1975/76) (1971/72)ותשל"ו תשל"ב בין שהגיעו
ושלוש שנה העולים מצב את מציגים והם
קליטתם תהליך ואת ארצה עלייתם לאחר שנים

שונים. בתחומים

מחו"ל סטודנטים קליטת סקר
מחו"ל סטודנטים קליטת מסקר נתונים
לישראל" סטטיסטי ב"שנתון לאחרונה הופיעו

.147145 עמי '1976  27 מסי

בספטמבר החל חודש. באותו לישראל שהגיעו
המייצגים איש, כ5 החודשי למדגם נוספו '1971
מאז חודשיים בתוך שהשתקעו התיירים את
כאשר 1975 בינואר החל בכוח. כעולים כניסתם
70 עד 18 בגיל שהיו אנשים רק לסקור הוחלט
בקיבוצים גרים אינם ואשר ארצה בואם בעת
ספ מאז ל120. המדגם הוגדל במושבים' או
איש לכ100 הכולל המדגם הוקטן 1976 טמבר
של בהגדרה שחלו אלה שינויים בשל בלבד.
ו1975/76 1974/75 בשנים הסקר אוכלוסיית
בהשוואת להיזהר יש הקודמות השנים לעומת

הנתונים.
כמח יחד מצורפים חודשים 4 של מדגמים
מת שנד, שבמשך כך עיבוד' לצורכי אחד זור
מעובדים אלה מחזורים 3 מחזורים. 3 קבלים

סקר. שנת כל בסוף יחד
בין נע שלב ובכל מחזור בכל ההיענות אחוז
כשברוב וירידה)' מוות למקרי (פרט כ80900/0

נבחרים פרסומים

תשל"אתשל"ב, עולי  עולים קליטת סקר (530)
בישראל הלשונות השנים שלוש

(1976) לישראל העלייה (547)

בתשל"ג שהגיעו עולים  עולים קליטת סקר (571)
העלייה לאחר שנר.  תשל"ה עד

מיוחדים פרסומים
א' חלק (19481972) לישראל העלייה (416)

השנים שלוש תש"ל, עולי  עולים קליטת סקר (483)
בישראל הראשונות

ב' חלק (19481972) לישראל העלייה (489)

סטודנטים  מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (516)
חמישי ראיון  בתש"ל לימודיהם שהתחילו
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Immigrants עולים

(יהודים) בכוח ועולים עול>ם  ♦1/n לוח
Table v/1.  Immigrants and potential immigrants (Jews)

ועולים בכוחעולים
Immigrants and potential immigrants

עוליםשנהשיעורעוליםשנהשיעורעוליםשנה
YearImmigrantsRateYearImmigrantsRateYearהכל סך

Total

בכוח ועולים
Immigrants
and potential

משתקעים
Tourists
settling

שיעור1
Rate'

immigrants

המדינה קום Beforeלפני Establishment of the StateSince Establishment of the State המדינה קום מאז
18825570,000
191421948771,545.694 1,611.05865,364

1919482,857193445.26717721948101,819 101,819229
14 V 19481949239,076 239,576500266

19191,80632
193566,4722061950169,405 170,215810154

1951173,901 175,1291,228132

19208,223135
193629.59580195223,375 24,36999417

195310,347 11,3269798

19218,294115
193710,62927195417,471 18,37089912

195536,303 37,4781,17524

19228,685104
193814,67536195654,925 56,2341,30935

195769,733 71,2241,4914]

19238.17591
193931,19572

195825,919 27,0821,16315

195922,987 23,89590813

192413,892146
194010,64323196023,487 24,5101,02313

196146,571 47,6381,06725

192534,386285
19414,59210196259,473 61,3281,85530

196362,086 64,3642,27830

192613,85593
19424,2069196452,193 54,7162,52325

196528,501 30,7362,23514

19273,03420
194310,06320196613,451 15,7302,2797

196712,237 14,3272,0906

19282.17814
194415,55230

196818,087 20,5442,4578

194515,259283196932,679 37,8045,12515
19295,24934"197029,961 36,7506,78914

197136,205 41,9305,72516
19304,94430194618,76032

197251,564 55,8884,32421
197351,513 54,8863,37320

19314,07524
194722,09836197429,213 31,9792,76611

197517,509 20,0282,5197
193212,55369

1 14817,16573
1976
1977

17,092 19,754
18,611 21,429

2,662
2,818

7
7

193337,33717714 V48

< Number of immigrants and tourists settling per 1,000
Jewish residents the average population. 2 As from
15 v 1948. נ Since 1969 incl. potential immigrants
as well as tourists who changed their status to immigrants
or potential immigrants. * Since 1970 incl. nonJews
and excl. immigrating citizens.

ל1,000 המשתקעים והתיירים העולים מ6פר 1

הממוצעת. האוכלוסייה של יהודיים תושבים
בולל ב1969 הוזל 3 .15.5.1948 מאז 2
לעולים מעמדם ששינו תיירים ובן בכוח עולים
כולל ב1970 החל 4 בכוח לעולים א;

עולים. אזרחים כולל ולא לאיהודים
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(יהודים) לידה ויבשת עלייה תקופת לפי בכוח, ועולים עולים  ה/2. לוח

Table v/2.  Immigrants and potenital immigrants, by period of immigraiton and
continent of birth (Jews)

עלייה nDipn
Peirod

of immigration

נ Absoluteץוחלטיטמספרים numbersהכל מסך 'A,cy of total

הכל סך
Total

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

ידוע לא
Not known

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

191914 V 1948452,15844,809385,06622,28310.489.6

1 194819771,611.058757,151833,01320,89447.051.7

1194819681,290,610691,966578,83719,80754.545.5

19691977320,44865,185254,1761,08720.379.3

1948
1949
1950
1951

101,819
239,576
170,215
175,129

12,931
110,867
83,411
123,777

77,032
123,384
85,112
51,095

11,856
5,325
1,692
257

14.4
47.3
49.5
70.8

85.6
52.7
50.5
29.2

1952
1953
1954

24,369
11,326
18,370

17,124
8,111

15,816

7,242
3,202
2,538

2
13
16

70.3
71.7
86.2

29.7
28.3
13.8

1955
1956
1957

37,478
56,234
71,224

34,229
48,320
29,636

' 3,243
7,911

40,984

6
3

604

91.3
86.0
42.0

8.7
14.0
58.0

1958
1959
1960

27,082
23,895
24,510

12,103
8,036
7,230

14,977
15,855
17,274

2
4
6

44.7
33.7
29.5

55.3
66.3
70.5

1961
1962
1963
1964

47,638
61,328
64,364
54,716

22,416
47,451
43,907
22,796

25,215
13,874
20,453
31,920

7

3

4

47.1
77.4
68.2
41.6

52.9
22.6
31.8
58.4

1965
1966
1967
1968

30 736
15,730
14,327
20,544

14,266
6,650
8,847
14,042

16,470
9,080
5,480
6,4966

46.4
42.3
61.8
68.4

53.6
57.7
38.2
31.6

21969
31970
1971
1972
1973
1974

37,804
36,750
41,930
55,888
54,886
31,979

16,380
13,544
10,269
7,572
5,772
3,185

21,063
22,952
31,471
48,170
48,998
28,792

361
254
190
146
116
2

44.0
37.2
24.6
13.6
10.5
10.0

56.0
62.8
75.4
86.4
89.5
90.0

1975
1976
1977

20,028
19,754
21,429

2,486
2,731
3,246

17,533
17,020
18,176

9
3
7

12.4
13.8
15.1

87.6
86.2
84.8

13 See notes* 4 to Table V/l.
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לידה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי / בכוח ועולים עולימ  ה/3. לוח
Table v/3.  Immigrants and potential immigrants 1, by last country of residence

and country of birth
1977

מגורים וארץ יבשת

אחרונה מגורים ארץ
Last country of residence

לידה ארץ
Country of birth

Continent and country of residence
הכל סך
Total

עולים
Immi
grants

עולים
בכוח

Potential
immi
grants

0ךהכל
Total

עולים
Immi
grarits

עולים
בכוח

Potential
immi
grants

כולל 21,42912,5038,92621,42912,5038,926GRANDסך TOTAL

הכל 9085533551,027602425Asiaאסיהסך  total

341171170321152169Iranאירן

2842434129124051Indiaהודו

הארצות 283139144415210205Otherיתר countries

הכל סך  1,6201701,4502,2195051,714Africaאפריקה  total

אפריקה 1,448331,4151,221221,199Southדרום Africa

הארצות 17213735998483515Otherיתר countries

הכל 12,66010,6821,97812,95810,5932,365Europeאירופהסך  total

'8,3488,342ברה"מ 68,5388,359179U.S.S.R.

ואוסטריה 134716325980179Germanyגרמניה and Austria

המאוחדת 8409075076470694Unitedהממלכה Kingdom

1342610812827101Netherlandsהולנד

1251710884975Belgiumבלגיה

1,226571655546233313Franceצרפת

1357362892960Italyאיטליה

הארצות 1,7181,4922262,5501,786764Otherיתר countries

 ואוקיאניה אמריקה
הכל סך

קנדה

6,201

335

1,081

25

5,120

310

5,218

252

801

22

4,417

230

America and Oceania  total

Canada

.4U.S.A><2,5712792,2922,1032091,8ארהב

מקסיקו
ברזיל

121

257

6

109

115

148

106

213

7

71

99

142

Mexico

Brazil

28313115220561144Uruguayאורוגואי

2,1584551,7031,9403651,575Argentineארגנטינה

וניוזילנד 2181520314611135Australiaאוסטרליה and New Zealand

הארצות 2586119725355198Otherיתר countries

ידוע 401723725Notלא known

See note נ to TableV/l. ה/1 ללוח 3 הערה ראה 1
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וגיל משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בני < בכוח ועולים עולים  ה/4. לוח
7**Me v/4.  Immigrants and potential immigrants 1 aged 15 and over, by sex,

marital status and age
1977

Age נקנות
אלמנה גרושה
Widow Divorced

נשואה
Married

רווקה
Single

הכל סך
Total

Male
אלמן

Widowei

י|ם כ/ר t
גהש

Divorced
נשוי

Married
רווק
Single

הכל סך
Total

גיל

TOTAL
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65+

TOTAL
1519
2029
3044
4564
65+

1 See 11"ת

1,316

7
7
12
11
29
46
74
122
205
803
Perce
14.0

0.5
2.9
21.1
58.9

lute n
564

2
50
84
72
62
56
66
63
39
34
36

n tage!
6.0
0.2
4.5
10.7
9.5
2.6

umber
4,739
123
631
783
570
426
345
311
391
348
347
464

50.4
10.7
47.2
75.7
65.9
34.0

2,745
1,026
1,068
356
113
40
30
18
12
12
20
50

29.2
88.9
47.5
10.3
2.9
3.7

9,404
1,154
1,761
1,235
769
541
461
444
543
524
609

1,363

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

233

נ
3
1

4
6
7

20
191

3.0

0.3
2.5
16.6

302
1

10
49
36
35
19
27
41
21
14
49

3.9
0.1
2.4
5.3
7.1
4.3

מוחלטים ט
4,556 2,607

15 929
322
700
525
445
425
328
287
288
346
875

59.1
1.6

41.6
81.6
86.0
76.2

916
457
142
42
33
21
19
6

10
32

t
33.8
98.2
55.9
12.7
3.9
2 0

מספרי
7,715
946

1,249
1,208
705
527
478
381
355
323
394

1,149
אחוזי
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הכל סך
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65 +

הכל סך
1519
2029
3044
4564
65+

ה/1. ללוח 3 הערה ראה 1

ומין גיל לפי נבחרות, מגורים מארצות בכוחנ ועולים עולים  ה/5. לוח
Table v/5.  Immigrants and Potential immigrants 1 from selected countries of

residence, by age and sex
1977

Age גיל

ArgentineFranceארגנטינה.U.S.Aארהיב.U.S.S.Rברה"מ צרפת

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
males

הכל סך
Total

זנרים מזה:
Thereof:
males

הכל סך
Total

זכרים מזה:
Thereof:
males

הכל סך
Total

זכרים מזה:
Thereof:
males

הכל 8,3483,8532,5711,1882,1581,0271,226536סך

TOTAL
0468935115379174926431

5965332211351124526135

10145432818547140587039

151958729719869276123232101

202458822666126437720023783

252979640244021722011713161

30345442622081181436673
1 f

35395072461055596433311

4044485244583695444321

4549419197512175384824

5054469171632977274419

5559424164702669294016

6064492. 1761205173343710

65+
ידוע לא

1,152
5

514
1

246
8

125
4

219
25

104
11

113
2

43
2

Not known
חציוני 31.930.925.926.924.824.723.923.7גיל

Median age
to Table V/l.* See note 3
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מגורים ויבשת גיל לפי ,* בכוח ועולים עולים  ה/6. לוח
Table v/6.  Immigrants and potential immigrants J, by age and continent

of residence

1977 2

הכל עולTotalסך :immigrantsThereof■םמזה:

גיל אמריקהאסיהקבוצת
אמריקהאסיה

Age group3הכל סך
Total 3

אפריקה
Asia
Africa

אירופה
Europe

ואוקיאניה
America
and

הכל3 טך
Totals

אפריקה
Asia
Africa

אירופה
Europe

ואוקיאניה
Ameirca
and

OceaniaOceania

מוחלטים rמספרים snum beAbsolute
הכל 21,42912,667סך 2,5286,20112,50372310,6861,081
TOTAL
041,563951 1934199684884377
591,415867 2343128976078651
10141,259738 2203017566464250
15192,1001,054 302742960107736115
20243,0101,275 3601.3711,08794813179
25292,4431,378 2168461,230441,10481
30341,474855 1794388123872251
35391,068677 1362526703260135
4044939651 981886612259543
45^19825572 921615762251143
5054898625 891846402656846
5559847603 701726022353940
60641,003678 972287113161664
65691,057721 992347814366177
7074722501 721465413546442
7579448309 371003522229336
8084186122 1646148711228
85897451 616612499
90+2520 2320_191

Not known ידוע 7319לא 10423031213

Median age חציוני 27.829.4גיל 24.423.926.224.432.928.2

igesPercentאחוזים

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0
TOTAL

01419.820.2 25.716.621.023.921.316.7
15199.88.3 12.012.07.714.96.910.8
202925.521.0 22.936.018.619.218.024.3
304416.317.3 16.414.317.212.818.012.1
45548.19.5 7.25.69.76.710.08.3
55648.710.1 6.65.510.57.510.89.7
65+11.813.6 9.28.815.315.015.018.1

1 See note 3 to Table V/l. 2 See note ■> to Table V/l.
3 Incl. continent of residence not known.

ה/1. ללוח 4 הערה ראה 2
ידועה. לא מגורים יבשת כולל 3
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי בכוח1, ועולים עולים  ה/7. לוח
מגורים ויבשת

Table v/7.  Immigrats and potential immigrants 1. by status in family, size and
continent of residence

1977

במשפחה מעמד
משפחה וגודל

הכל1 סך
Total'

אסיה
אפריקה
Asia*
Africa

אירופה
Europe

אמריקה
ואוקיאניה
Ameirca
and

Oceania

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

אירופה
Europe

אמריקה
אוקיאניה
America

and
Oceania

Status in family and
family size

Absolute numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

הכל 21,4292,52812,6676,201100.0100.0100.0TOTALסך

משפחות ראשי
נלוים

בודדים

4,693
9,346
7,390

470
1,109
949

3,158
6,264
3,245

/,057
1,964
3,180

18.6
43.9
37.5

24.9
49.5
25.6

17.0
31.7
51.3

Family heads
Accompanying persons
Arrived alone

הכל 4,6934703,1581,057100.0100.0100.0FAMILIESמשפחותסך TOTAL

משפחה Sגודל ize o ffam i 1 y

נפשות 2
נפשות 3
נפשות 4
נפשות 5

ויותר נפשות 6

2,208
1,192
775
314
204

196
71
86
81
36

1,417
929
532
149
131

591
191
155
84
36

41.7
15.1
18.3
17.2
7.7

44.9
29.5
16.8
4.7
4.1

55.9
18.1
14.7
7.9
3.4

2 persons
3 persons
4 persons
5 persons
6 persons and more

בודדים בולל
בודדים בולל לא

1.8
3.0

1.8
3.4

2.0
3.0

1.5
2.9

X

X

X

X
X

X

Including arriving alone
Excluding arriving alone

1 See note 3 to Table V/l
2 Incl. continent of residence not known.

ה/1. ללוח 3 הערה ראה 1

ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2

משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בני בגוח ועולים עולים  ה/8. לוח
במשפחה ומעמד

Table v/8.  Immigrants and potential immigrants aged 15 and over, by sex,
marital status and status in family

1977

במשפחה מעמד
הכל1 סך
Total'

רווקים
Single

נשואים
Married

גרושים
Divorced

אלמנים
WidowedStatus in family

הכל סך
זכרים

7,7152,6074,556302
Males
233TOTAL

משפחה ראשי
נלוים

בודדיס

3,988
725

3,002

23
656

1,928

3,920
52

584

21
8

273

22
9

202

Family beads
Accompanying persons
Arrived alone

הכל סך
נקבות

9,4042,7454,739
Females
1,316 564TOTAL

משפחה ראשי
נלוים

בודדים

661
4,611
4,132

28
646

2,071

181
3,875
683

259
14

291

187
65

1,064

Family heads
Accompanying persons
Arrived alone

Sec aoie 3 to !able V/l.
Incl. mairtal status not known.

ה/1 ללוח 3 הערה ראה 1

ידוע. לא משפחתי מצב נולל 2

141 וקליטה עלייה



ויבשת בחו"ל יד משלח מין, לפי ומעלה, 15 בני י, בכוח ועולים עולים  ה/9. לוח
מגורים

977ו

הכל הכלנקנותזכריםסך נקנותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

יי משלח
מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute numbersPercentages

כולל 17,1197,7159,404100.0סך 100.0100.0

יד משלח 9,1824,7274,45569.6כעלי 6.2.055.5
יד משלח 5,6302,0643,56630.4ללא 38.044.5

מסומן א2,3079241,383לא xX

הכל סך  יד משלח 9,1824,7274,455100.0בעלי 100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2,3891,48890131,9בעלי 26.420.6

החיים במדעי אקדמאים 4720270.4עונדים 0.50.6
הטבע במדעי אקדמאים 13681551.7עובדים 1.51.3

ואדריכלים 96472823615.7מהנדסים 10.65.4

שיניים ומרפאי שיניים, רופאי 5083082006.6רופאים, 5.64.6

וטרינרים 7531440.7רוקחים, 0.81.0

11684321.8משפטנים 1.30.7

החברה במדעי אקדמאיט 3991922074.1עובדים 4.44.7

הרוח במדעי אקדמאים 7711660.2עובדים 0.91.5

גבוהה להשכלה במוסדות 5929300.6מורים 0.70.7

ועליםודי עלתיכון לחינוך במוסדות ומנהלים 8440.1מורים 0.10.1

אחרים, חופשיים מקצועות 2,5009241,57620.0בעלי 27.735.9
ודומיהם טנניים

הביניים חטיבת עד מגן ומנהלים 9021877154.0מורים 10.016.3

ותמווירנים חשבון רואי
דת עובדי

71
29

64
27

7
2

1.4 0.8
0.6 0.3

0.2
0.0

ועיתונאים מלחינים, אמנים, 4842692155.8סופרים, 5.44.9
ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, 9325680.5עובדים 1.01.6

קדםרפואיים במקצועות ועובדים 416353810.8אחיות 4.68.7

הטבע מדעי 8118630.4טכנאי 0.91.4

והנדסאים הנדסה 219166533.6טכנאי 2.41.2

ומתכנתים מערכות 8040400.9מנתחי 0.90.9
אחרים חופשיים מקצועות 12593322.0בעלי 1.40.7

ופקידים 1,3583699898.0מנהליים 15.022.6
122110122.4מנהלים 1.40.3

1,2362599775.6פקידים 13.622.3
וזבנים סוכנים מכירות, 6054381679.4עובדי 6.73.8

שירותים 3581262322.7עובדי 4.05.3

בחקלאות 605191.1עובדים 0.70.2
במחצבים בתעשייה, מקצועיים 1,5951,16343225.0עובדים 17.69.8

ותחבורה בבנייה
מקצועיים בלתי 16988811.9עובדים 1.91.8

ידוע 1488068Xלא XX

ידועה. לא מגורים יבשת כולל 2 ה/1. ללוח 3 הערה ראה 1
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/Tablev9. ~ Immigrants and potential immigrants \ aged 15 and over, by seXf
occupation abroad and continent of residence

1977

Occupation

GRAND TOTAL
Occupation stated
No occupation
Not speciifed

OCCUPATIONSTATED TOTAL

Scientiifc and academic workers
Academic workers in life sciences
Academic workers in sciences
Engineers and architects
Medical doctors, dentists and dental assistani
Pharmacists and veterinarians
Jurists
Academic social sciences workers
Academic workers in humanities
Teachers in higher education institutions
Teachers and principals in secondary and
postsecondary institutions

Other professional, technical and related workers

Teachers and principals in kindergartens,
primary and intermediate schools

Auditors and cost accountants
Workers in religion
Authors, artists, composers and journalists
Social workers, probation officers and
related workers

Nurses and paramedical workers
Physical sciences technicians
Engineering technicians and practical engineers
System analysts and computer programmers
Professionals and technical workers

Managers and clerical workers
Managers
Cleircal workers

Sales workers
Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry, mining, building and

transport
Unskilled workers
Not known

Thereof: immigrants עולים מזה:
אמריקה
אוקיאניה
America
and

Oceania

אירופה
Europe

,vox
אפריקה
Asia
Afirca

הכל2 סך
TotaR

Total הכל סך
אמריקה.
אוקיאניה
America

and
Oceania

Absolute numbers

אירופה
Europe

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

הכל2 סך
Total*

מוחלטים מספרים

890
304
369
217

59
1

3
9
18
1

13
10
3
1

32

4
1

19
4

13
1

6
5

39
4
35
38
11
5
49

8,403

5,369
2,528
506

1,567
22
99
803
249
37
35

246
42
32
2

93 1,160

329

9

2
234
5

241
43
183
25
89

.647
16

631
238
268
17

1,271

548 9,852
146 5,823
228 3,130
174 899

5,127
2,264
1,856
1,007

10,093 1,871

6,121 789
3,113 648
859 434

 154
3 47

24

35

34
17

5
40

1,633
24
102
816
268
38
48

256
45
34
2

1,277

369

13
5

258
9

258
46
191
30
98

721
21

700
293
284
35

1,360

160
60

569
23
27
103
180
20
56
116
21
20
3

905

408

30
14

179
64

97
25
22
39
27

290
31

259
193
35
20

184

6
62

1,709 ^109
23
106
839
294
41
47

268
50
36
5

1,396

420

18"
7

271
20

292
50
192
33
93

839
39

800
502
296
19

1,333

156
71

1

3

22
32
14
13
15
6
3

199

74

23
8

34
9

27
6
5

228
52
176
110
24
21
78

7
13

17,119
9,182
5,630
2,307

304 5,369 146 5,823 2,264 6,121 789 9,182

2J89.
47
136
964
508
75
116
399
77
59

2,500

902

71
29
484
93

416
81
219
80
125

1,358
122

1,236
605
358
60

1,595

169
148

See note 3 to Table yii
ב I"ci. coniinent of residence not known.
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ןןראושונה ההפגייה ונפת מחוז לפי ,* בכוח ועולים עולים  ה/10. לוח
Table v/10.  Immigrants and potential immigrants \ by district and subdistrict

of first referral
1977

הכל מטברTotalסך מסגרת :nm
Thereof: temporary

ונפה Districtעוליםטוליםמחוז and subdistirct
הכל סך
Total

Immi
grants

בכוח
Potential
immi

הבל סך
Total

Immi
grans

בכווז
Potential
immi

grantsgrants

כולל 21,42912,503$8,927,1144,6902,424GRANDסך TOTAL

ירושלים 2,9698602,1091,038381657Jerusalemמחוז District  total
הכל סך

הכל סך הצפון 2,3891,629760947789158Northernמחוז District  total

122358755Zefatצפת
48636711935130942Kinneretכנרת
685358327844440Afulaעפולה
3623174523621422Nazarethנצרת
73455218227121754Akkoעבו

הכל סך חיפה 3,0692,2388311,3451,108237Haifaמחוז District  total

1,9151,298647719488231Haifaחיפה
1,1249401846266206Haderaחדרה

הבל ך זס המרכ 4,5492,7421,8071,5891,059530Centralמחוז District  total

1,580765815538245293Hasharonהשרון
תקוה 8203604601497178Petahפתח Tiqwa

86967319635029357Ramlaרמלה
1,280944336552450102Rehovotרחובות

 אביב תל 3,2321,3691,863576254322TelAמחוז viv District  total
הכל סך
אביב 1,6865331,15329893205Telתל Aviv
גן 8394314081356669Ramatרמת Gan
חולון 17074053021439548Holon

ל כ ה ך 00 הדרו 3,6532,3741,2791,5961,086510Southernמחוז District  total
1,8141,286528869646223Ashqelonאשקלון

שבע נבאר ,7751,068707727440287Beer Sheva
642044אילת

Elat

ידוע 1,5681,291277231310Notלא known

I See note 3 to Table V/l. ה/1 ללוח 3 הערה ראה 1
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לידה ויבשו* אשרה סוג לפי ,* בכוח ועולים עולים  ה/11. לוח
Tablev/11 .  Immigrants and potential immigrants x, by type of visa and continent

of birth

3

II 1
ם 3עולים5.

c S

Hl'i
הכל בכוח|עוליטסך

£n* 2 TotalImmigrantsoPotential

|
g §immigrants

5 I3
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
197431,97923,3488755,8651,8911974
197520,02812,5857594,9241,7601975
197619,75411,2227945,8701,8681976

21,42911,6398646,9721,9541977ל197סךהכל  TOTAL

לידה Continentיבשת of bi rth
1,031456147243185Asiaאסיה

2,2193921131,414300Africaאפריקה
12,96010,1963981,685681Europeאירופה

אמריקה 2,355811501,585539Northצפון America
הלטינית 2,716513451,944214Latinאמריקה America

14711110035Oceaniaאוקיאניה
ידוע 1לא


1


Not know

חציוני 27.833.830.124.525.5Medianגיל age

/1See note3 toTableV1. ה/1. ללוח 3 הערה ראה 1

השתקעות ושנת כניסה שנת לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים  ה/12. לוח
Table v/12.  Potential immigrants who changed their status to immigrants, by

year of arrival and of settling in Israel

כניסה שנת
השתקעותלישראל Yearשנת of settling
Y**ar ne1 e<tr oi

arrival
in Israel

1971
197219731974197519761977

1971
197219731974197519761977

5מספר מוחלטים Absoluteם number<םאחוץPercen t ages
הכל 7,2985,1175,5845,2714,7374,499100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0
TOTAL

Up to 1969 4,3821,4206273703005860.027.711.26.3עד 7.01.3
19701,5692,1571,47164835524921.542.126.37.5 12.35.5
19711,0996992,3711,53859538415.113.742.512.6 29.28.5
19722486744991,9201,3045813.413.28.927.5 36.412.9
19731675003061,4421,1333.39.030.4 5.825.2
19741163342851,187_2.16.0 6.3.. 26.4
19751552992576.3 3.05.7
1976_1574123.4 9.2
1977

238
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Survey of immigrant absorption עולים קלישת סקר

שהות עלייה, תקופת לפי ישראל, את שעזבו ומעלה 18 בגיל עולים  ה/13. לוח
נבחרות ותכונות בישראל

Table v/13.  Immigrants aged 18 and over who left Israel, by peirod of
immigration, stay in Israel and selected characteristics

Percentages אחוזים
tioעלייהשנת nr ofimmigr £Yea

תשל"ותשל"ה"דתש?תשליג"בתש?
1971/721972/731973/741974/751975/76

תוך תוךעזבו תוךעזבו תוךעזבו תוךעזבו תוךעזבו עזבועזבועזבו
שניםשנה שניםשנה3 שניםשנה3 שנה31 שנה1תוך תוך
LeftLeftLeftLeftLeftLeftLeftLeft
withinwithinwithinwithinwithinwithinwithinwithin
1 year3 years1 year3 years1 year3 years1 year1 year1

Immigrantsעולי
הכל 363104934TOTALסך

Sex מין
3631241034Malesגברים
26493834Femalesנשים

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
10America(8)13(10)18(3)(9)(6)אמריקה

מערבית X12.Western(26)(8)(30)(11)16(5)אירופה Europe
מזרחית 253103833Easternאירופה cfurope
10X(4)AsiaAfrica(2)7(230אסיהאפריקה

Ageגיל
1829393106134. 51829
30543651249253054
55+(2)327243X55 +

משפחתי Maritalמצב status
254114924Marriedנשואים
3931051156Singleרווקים

במשפחה Statusמעמד i n family
7Arirved(2)512515711בודדים alone

משפחה בני 2עם 53103843Arirvedי with family

בכוחעול antsmmiים g 1nti a 1 iPot e
הכל 1629122615301413TOTALסך

Sexמין

183292214291213Malesגברים
1526143116311514Femalesנשים

מגורים Lastיבשת continent
ofאחרונה residence
1529112418351713Ameircaאמריקה

מערבית 2127133513261315Westernאירופה Europe
מזרחית Easternאירופה Europe
XAsiaAfrica(13)(20)(7)(18)(9)29(11)אפיהאפריקה

Ageגיל
182923381533183616171829
305414261024152810103054
55 +(5)12619719(13)17)55+

משפחתי Maritalמצב status
12266201527129Marriedנשואים
2535173415351620Singleרווקים

במשפחה Statusמעמד infam ily
2131152915331616Arrivedבודדים alone

משפחה בני 122682314271011Arrivedעם with family
' Immigrants aged 1 870 at immigration. עלייתם. בעת 1870 בגיל עולים 1
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תכונות בישראל, שהות עלייה* תקופת ל3י ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/14. לוח
מהעבודה רצון ושביעות מין, העבודה, כוח

Table v/14.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, labour force characteristics, sex, and satisfaction with work

Year of immigration עלייה שנת

תשל"ו1
1975/761

תשלה1
1974/75

תשליד
(973/74

תשלג
1972/73

תשל'ב
1971/72

Stay i n Israel בישראל שהות
3131311

שנדשנהשניםשנהשניםשנהשנים
yearsyearyearsyearyearsyearyear

שנה
year

Immigrants עולים

TOTAL  thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

Males  thousands

Percent in labour force

Thereof: percent employed

8.0 9.0 21.8 23.3 25.8 28.4 23.6 24.6

66.1 61.0 60.3 60.1 63.2 59.3 59.4 61.1

81.6 83.7 90.7 87.6 91.9 86.2 94.2 89.8

4.0 4.1 10.4 10.6 11.2 13.3 11.0 11.5

79.1 77.8 70.8 74.2 76.6 76.7 77.1 74.1

86.4 88.6 92.5 88.7 95.6 90.3 94.4 93.8

אלפים  הכל סך
העבודה לבוה השייכים אחוז

המועסקים אחוז מזה:

אלפים גברים
העבודה לכוח השייכים. אחוז

המועסקים אחוז מזה:

בכוחעול nים tsimmigr ant ia 1Pote

אלפים  הכל 7.56.35.94.85.03.32.93.1TOTALסך  thousands

העבודה לכוח השייכים 55.059.948.746.459.963.356.366.6Percentאחוז in labour force

המועסקים אחוז :78.494.781.688.388.688.485.083.2Thereofמזה: percent employed

אלפים  ם י ר ב 5.52.92.92.12.71.71.31.3Malesג  thousands

העבודה לכוח השייכים 66.577.362.260.271.666.469.977.7Percentאחוז in labour force

המועסקים אחוז :91.090.282.0100.087.289.787.682.5Thereofמזה: percent employed

מהעבודה רצון שבעי Percenאחוז t satisfied
with work

72.077.466.172.469.375.968.874.6Immigrantsעולים

בכוח 78.083.975.674.382.887.782.682.9Potentialעולים immigrants

1 Immigrants aged 1870 at
qibbuzim or moshavim.

*tnigiation who do net live :n גדים שאינם על"תפ בעת 1370 בגיל עולים 1

במושבים. או בקיבוצים
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בישראל שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, $1 בגיל עולים  ה/15. לוח
ובישראל בחו"ל יד משלח מין,

עלייה שנת

1972/73תשל"ג1971/72תשל''ב

יד משלח
שניםשנה שלוששנהשלוש

שניםבישראלבחו"לבישראלבישראלבחו"ל
בישראל Abroad1 year3 yearsAbroad1 year in

in Israelin IsraelIsrael3 years
in Israel

עולים
אלפים  הכל 15.813.013.119.814.614.7סך
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 33.422.325.637.421.726.6מקצועות
ודומיהם פקידים 21.912.613.914.68.913.5מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 29.150.943.331.353.346.0עובדים

שירותים 3.610.212.76.212.610.2עובדי

12.04.94.510.53.53.7אחר

אלפים  גברים 9.57.87.311.49.18.4מזה:
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 25.019.621.230.917.820.5מקצועות
ודומיהם פקידים 21.08.58.911.07.710.2מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 37.459.655.340.463.056.8עובדים

שירותים 2.06.49.45.37.38.9עובדי

14.65.95.212.44.23.6אחר

בכוחעולים

אלפים  הכל 6.43.73.44.62.21.9סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 37.840.047.434.432.939.4מקצועות

ודומיהם פקידים 35.723.122.732.124.825.2מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 7.114.611.58.113.213.1עובדים

שירותים (5.6)3.99.15.74.910.3עובדי

15.513.212.720.518.816.7אתר

אלפים  ם י ר ב ג 3.22.01.82.61.31.3מזה:

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 34.442.846.536.137.649.4מקצועות

ודומיהם פקידים 33.813.721.026.222.820.1מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, (2.4)(11.3)10.718.217.69.7עובדים

שירותים (6.2)(6.0)(4.3)(1.7)(6.6)(0.8)עובדי

20.318.713.223.722.321.9אחר

בלבד. 1975 אוגוסט ינואר עולי 2 ה/14. ללוח 1 הערה ראה 1
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Tablev/ 15.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, sex and occupation abroad and in Israel

Occupation

Year of i mmigrati on

1975/76' תשל"י!

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בתו"ל
Abroad

1974/751 ' >rH>pn

שנה
בישראל

1 year
in Israel

בחול2
Abroad2

1973/74 ו1שלד

שנים שלוש
בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year

in Israel

בהול
Abroad

TOTAL  thousands
 percentages

Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males  thousands
 percentages

Scientiifc, academic. professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry ,transport and building

 Service workers
Other

tsImmigran
16.512.311.93.44.45.13.9
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
40.930.933.843.232.552.840.4
15.37.3J2.119.512.115.810.4
28.348.339.122.241.826.040.0
6.89.610.75.810.74.28.9
8.73.94.39.32.9(1.2)(0.3)

8.96.96.53.1 .2.73.02.6
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
31.326.229.038.531.954.842.4
13.24.27.914.410.610.46.8
40.361.750.633.850.630.845.1
4.13.57.0(2.3)(4.7)(2.9)5.7
11.14.45.511.0(2.2)(1.1)

Potential immigrants

TOTAL  thousands
 percentages

Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Thereof: males  thousands

 percentages
Scientiifc, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

4.32.71.91.41.41:91.5
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
46.240.951.838.050.260.260.8
26.017.022.932.423.929.825.8
8.112.69.6(6.4)9.4(4.6)9.6

(3.4)12.69.5(5.3)(6.4)(2.9)
16.316.96.117.910.1(5.4)(0.9)

2.61.61.01.00.70.90.*
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
39.847.252.443.559.369.366.6
24.4(9.3)20.620.919.018.914.9
12.814.915.2(10.3)18.1(9.1)15.3

(2.2)(6.0)(2.8)(2.1)(1.3)(2.7)(1.4)
20.822.6(9.0)23.2(2.3)(1.8)

1 See note 1toTableV/14. 2 Immigrants of JanuaryAugust 1975 only.
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דיור בישראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/16. לוח
מהדיור רצון ושביעות

אחוזים

1972/73

3
שנים
years

עלייה שנת
תשל"ג 1971/72 תשלב

בישראל שהות

1

שנה
year

חודשיים
2 months

3
שנים
years

1

שנה
year

חודשיים
2 months

8.4

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0

40.587.594.844.279.591.6

1.73.229.21.73.825.5
37.383.064.741.874.965.9
1.51.30.9(0.7)(0.8)(0.2)

20.5 55.8 5.2 12.5 59.5

6.61.9(0.9)4.13.22.5
XX(0.8)X8.91.7

31.21.5(0.1)27.72.6

4.5(0.1)3.3
12.75.92.213.92.62.5
4.53.11.26.83.21.7

דיור סוג

כולל סך
הכל קנעסך דיור

בבעלותי דירות
מרוהטות לא שכורות דירות

קיביץ

הכל ארעיסך דיור
מרוהטות שבורות דירות

העלייה לקליטת המשרד עי שבורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים5 אצל גרים

אחר ומוסד סטודנטים מעון

בכוח עולים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

הכל סך קבע 22.869.388.325.660.686.1דיור

בבעלות* 8.830.263.210.726.660.4דירות

מרוהטות לא שכורות 10.532.316.97.822.421.7דירות

3.56.88.27.111.64.0קיבה

הכל ארעיסך 77.230.711.774.439.413.9דיור

מרוהטות שכורות 14.315.36.712.722.46.6דירות

העלייה לקליטת המשרד ע"י שכורות XX(0.5)X(1.7)(1.7)דירות

בעיר אולפן או קליטה 31.52.731.35.8מרכז
בקיבוץ 9.014.3אולפן

5 קרובים אצל 6.82.93.3(1.5)8.25.9גרים

אחר ומוסד סטודנטים (2.3)(6.6)14.26.83.09.3מעון

מהדיור רצון שביעות
76.377.278.671.472.078.5עולים

בכוח 80.475.896.577.980.986.5עולים

בלבד. 1975 ינואראוגוסט עולי 3 ה/14. ללוח 1 הערה 2'ראה בית. למשקי ולא לפרטים מתייחסים הנתונים 1

משפחה קרובי אצל קבוע באופן גרים כולל 5 בשכירות. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות גם בולל 4

בנים). (הורים,
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Table v/16.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, housing J, and satisfaction with housing

Percentages

Year of immigration

1973/74 . תשל"ה2תשלד
1974/75 2

תשל"ו2
1975/762

Stay in Israel

חודשיים
2

months

1

שנה
year

3
שנים
years

1

3 שנה
year3

1

שנה
year

Type o f housing

GRAND TOTAL

Permanent housing  total

Owned dwellings4 ...
Unfurnished rented dwellings
Qibbuz

Temporary housing  total

Furnished rented dwellings
Dwellings rentedbyMinistry oflmmigrant Absorption
Absorption center or ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives 5
Student dormitories and other

rantsIm m 1 g

100.0100.0100.0100.0100.0

35.762.291.655./53.2

(1.2)3.220.65.43.2
32.757.971.049.750.0
1.8(1.1)

46.8 44.9 8.4 37.8 64.3

1.51.71.2(1.3)1.7
2.623.72.331.223.7
38.34.49.211.6
2.3
9.63.43.2(2.2)2.4
10.04.61.7(1.0)7.4

1nt s1immigr ■Pot entia

100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL

21.357.375.554.048.1Permanent housing  total

9.624.344.923.719.5Owned dwellings4
4.121.630.630.328.6Unfurnished rented dwellings
7.611.4Qibbuz

78.742.724.546.051.ifTemporary housing  total

5.621.513.818.519.3Furnished rented dwellings
(0.3)4.8 '(0.3)9.48.4Dwellings rented by MinistryoflmmigrantAbsorption
39.64.67.26.5Absorption center or ulpan in town
16.5

Ulpan in qibbuz
4.34.4(1.7)4.82.6Live with relatives 5
12.47.48.7(6.1)15.1Student dormitories and other

Satisfaction with housing

71.567.681.575.977.7Immigrants
83.084.385.289.788.8Potential immigrants

1 Data relate to individuals and not to households. 2 See note ' to Table V/14. 3 Immigrants of JanuaryAugust
1975 only. 4 Incl. dwellings with key money, and not owned nor rented. 5 Ir.c!. !;v:r.g p;rrr.sr.er,t!y with ~!at;vcs
)parents, children).
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ביושראל, שהות עלייה, תקופת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים .17 /n לוח
בעברית דיבור ויכולת גיל

אחוזים

182 9

אינםמדברים
אך מדבריםעברית
עבריתמתקשים
Speakכלל
HebrewDo not
withspeak

diiffcultyHebrew

מדברים
עברית
חופשית
Speak
Hebrew
lfuently

הכל .p
Total

Grand total

אינםמדברים
אך מדבריםעברית
עבריתמתקשים
Speakכלל
HebrewDo not
withspeak

difficultyHebrew

כולל 0ך

מדברים
עברית
חופשית
Speak
Hebrew
fluently

הכל סך
Total

בישראל ושהות עלייה תקופת

בתשל"ב עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

ל ו ע

100.0
100.0
100.0

ם י

2.6
23.5
40.1

12.5
43.3
37.3

84.9
33.2
22.6

100.0
100.0
100.0

2.4
42.1
65.8

13.0
48.5
30.2

84.6
9.4
4.0

בתשל'"ג עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

1.9
20.6
40.5

6.6
41.1
35.9

91.5
38.3
23.6

100.0
100.0
100.0

3.4
44.6
75.1

7.3
44.8
21.9

89.3
10.6
3.0

בתשל"ד עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

1.7
23.5
41.4

6.1
38.4
34.4

92.2
38.1
24.2

100.0
100.0

50.9
69.5

39.2
19.1

9.9
11.4

י בתשל"ה עלו
בחו"ל2

בישראל שנה
100.0
100.0

(1.5)
30.8

6.4
38.3

92.1
30.9

100.0
100.0

(2.6)
49.4

(8.1)
39.9

83.3
10.7

. בתשל"ו עלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

2.6
31.6

7.1
37.3

90.3
31.1

100.0
100.0

(2.7)
52.6

10.2
33.4

87.1
14.0

בתשל"ב עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

ל ו ע

100.0
100.0
100.0

ב ים

12.3
44.7
63.4

ה ו כ

23.7
39.3
26.7

64.0
16.0
9.9

100.0
100.0
100.0

18.5
67.6
89.5

23.4
31.2
10.5

58.1
(1.2)

בתשל"ג עלו
בחו'"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

13.9
44.6
60.7

'23.7
38.2
29.8

62.4
17.2
9.5

100.0
100.0
100.0

13.6
66.5
91.9

22.3
31.2
(8.1)

64.1
(2.3)

בתשל"ד עלו
בחו"ל

בישראל שנה
בישראל שנים שלוש

100.0
100.0
100.0

12.2
46.2
71.8

30.1
36.6
22.2

57.7
17.2
6.0

100.0
100.0

65.0
90.3

34.0
8.4

(1.0)
(1.3)

י בתשל''ה עלו
בחו"ל2

בישראל שנה
100.0
100.0

18.0
56.9

28.7
29.8

53.3
13.3

100.0
100.0

22.2
74.4

35.9
22.4

41.9
(3.2)

י בתשל"ו טלו
בחו"ל

בישראל שנה
100.0
100.0

24.3
63.1

30.4
27.7

45.3
9.2

100.0
100.0

33.3
85.9

33.4
13.2

33.3
(0.9)

בלבד. 1975 ינואראוגוסט עולי 2 ה/14. ללוח 1 הערה ראה 1
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Table v/\7.  Immigrants aged 18 and over, by period of immigration, stay in
Israel, age and Hebrew speaking

Percentages

5 43 0+5 5

אינםמדבריםאינםמדברים

הכל סך
Total

מדברים
עברית
חופשית
Speak
Hebrew
lfuently

אך עברית
מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

מדברים
עברית
כלל

Do not
speak
Hebrew

הכל סך
Total

מדברים
עברית
חופשית
Speak
Hebrew
fluently

אך עברית
מתקשים
Speak
Hebrew
' with
diiffculty

מדברים
עברית
כלל
Do not
speak
Hebrew

Period of immigration
and stay in Israel

rantsImmi g
Immigrated in 1971/72

100.01.711.287.1100.04.314.281.5Abroad
100.022.648.928.5100.08.229.562.31 year in Israel
100.039.046.714.3100.018.127.854.13 years in Israel

Immigrated in 1972/73

100.0(0.7)5.893.5100.02.87.190.1Abroad
100.015.950.034.1100.07.222.770.11 year in Israel
100.038.646.015.4100.09.832.357.93 years in Israel

Immigrated in 1973/74
Abroad

100.020.745.733.6100.04.827.268.01 year in Israel
100.041.941.416.7100.011.639.748.73 years in Israel

Immigrated in 1974/75 1

100.0(1.3)(4.0)94.7100.0(1.0)(8.7)90.3Abroad 2

100.032.838.229.0100.07.236.356.51 year in Israel

Immigrated in 1975/76 1

100.0(2.9)5.991.2100.0(1.8)(5.4)92.8Abroad
100.030.643.426.0100.07.731.161.21 year in Israel

Potential immigrants
Immigrated in 1971/72

100.07.824.467.8100.0(8.5)23.667.9Abroad
100.040.247.512.3100.021.536.841.71 year in Israel
100.057.436.16.5100.035.033.431.63 years in Israel

Immigrated in 1972/73

100.015.221.163.7100.010.830.558.7Abroad
100.049.144.3(6.6)100.09.842.747.51 year in Israel
100.060.233.1(6.7)100.029.348.722.03 years in Israel

Immigrated in 1973/74
Abroad

100.037.147.015.9100.017.927.155.01 year in Israel

100.057.036.8(6.2)100.044.337.518.23 years in Israel

Immigrated in 1974/75 1

100.0(15.0)22.662.4100.0(10.8)(16.9)72.3Abroad 2

100.046.740.6(12.7)100.0(21.0)30.248.81 year in Israel

Immigrated in 1975/76 1

100.016.225.858.0100.0(7.3)28.664.1Abroad
100.044.546.8(8.7)100.0(18.8)41.639.61 year in Israel

* See note > to Table V/14. 2 ImmigrantsofJanuaryAugust !975 oc!y.
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חברתית וקליטה שברשותם בניקיימא מוצרים
Table v/T8.  Immigrants aged 18 and over, afy period of immigration, stay in

Israel, possession of durable goods and social absorption

תא בכל הכל מסך Pecrentאחוז of total in each cell

עלייה immigrationYearשנת of

תשל"ינrrbten'תשל"דתשליגתשליב
1971/721972/731973/741974/7511975/761

בישראל Stayשהות in Israel

13131311

שנהשנהשניםשנהשניםשנהשניםשנה
yearyearsyearyearsyearyearsyearyear

rantsImmiעולים g

Possessברשותם: :

טלויזיה 92.5מקלט 66.175.693.382.294.0T.V. set
כביסה 70.1מכונת 38.348.175.245.080.049.349.3Washing machine
פרטית 31.2מכונית 17.818.628.616.025.613.613.5Private car

בכוח Potentialעולים immigrants
טלויזיה 89.8מקלט 66.570.190.670.781.5T.V. set
כביסה 88.2מכונת 65.562.079.266.081.064.359.5Washing machine
פרטית מכונית 60.5י 49.644.956.955.355.046.541.6Private car

rants1mmiעולים £

י רצון 47.2שבעי 47.543.846.047.951.9Satisfied with salary
מהמשכורת

שיישארו .בטוחים 88.1 93.387.687.087.887.187.790.7Sure 10 stay in Israel
בארץ

מחיי רצון 61.3שבעי 65.353.959.556.269.157.970.0Satisifed with social life
החברה

לעיתים 12.8נפגשים 16.68.09.97.09.26.56.0Meet frequently Israel
ילידי עם bornקרובות and other
וותיקים veteransישראל

אחרים
לעיתים נפגשים

עולים עם קרובות
מארצם חדשים

49.9 59.351.151.545.754.942.150.4Meet frequently new
immigrants from their
own country

בכוח tעולים si a 1immigra nPoten

רצון 62.7שבעי 55.944.940.938.852.0Satisfied with salary
מהמשכורת

שיישארו 85.4בטוחים 75.167.878.979.787.476.973.9Sure 10 stay in Israel
בארץ

. מחיי רצון 77.2שבעי 73.468.579.777.977.378.681.2Satisfied with social life
החברה

לעיתים 39.3נפגשיט 33.723.429.033.039.233.930.9Meet frequently Israel
ילידי עם bornקרובות and other
י וותיקים veteransישראל

אחרים
לעיתים 36.8נפגשית 42.136.844.439.539.148.248.0Meet frequenlly new

עולים עם immigrantsקרובות from their
מארצם ownחדשים country

/1 See note 1 to Table V14. ה/14. ללוח 1 הערה ראה 1
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לאומית והוצאה הכנסה וי. פרק

הממשלה, . הציבורי הסקטור מוסדות של
והו דתיות מועצות (כולל המקומיות הרשויות
וה וקיבוצים) מושבים של מוניציפאליות 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
כולד. נחשבת ביטחון למטרות ההוצאה הציבוריו
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 האומד. של המקומי
השינויים ערר את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
מיללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
קבו נכסים של העצמי והייצור הרכישות את
מכוגות אזרחיות, בנייה ועבודות (מבנים עים
מוסדות מפעלים, ידי על תחבורה) וכלי וציוד
הציבורי. .והסקטור רווח כוונת ללא פרטיים
בסעיף נכללים ניידים בלתי קבועים נכסים

המדינה. בתחומי 1^מצאים הם אם רק זה
מבסא בטלאי השינוי ערך בנזלאי. שינוי
דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים הערך,של את
לבין התקופה בסוף המלאי ערך בין ההפרש
הון רווחי בניכוי בתחילתה, המלאי ערך
מהירים שינויי ידי על הנגרמים הון הפסדי או
כולל המלאי כלכלית. פעילות משקפים שאינם
(להוציא העיבוד בתהליך מוצרים גלם. חומרי
הקןמתס בתהליך למגורים ושלא למגורים מבנים
קבו מנכסים הגולמית בהשקעה הנכללים
.על המוחזקים .המוגמרים המוצרים את וכן עים)

הציבורי. הסקטור ובמחסני המפעלים ידי

את כולל זה זרם ₪ירותים. סחורות יצוא
שנמ והשירותים הסחורות של (f.0.b.) ערכם
אספקת מוצרים, הכוללים: לארץ, לחוץ כרו
אח ושירותים ביטוח שירותי תובלה, שירותי

1 הגירות
שוק במחירי הגולמי הלאומי התוצר
(לפני נטו והשירותים הסחורות ערך הוא
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
והמסופ ייצור גורמי ידי על שיוצרו קבועים)
בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על קים
מקומית והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום
יצוא בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו
של נטו והכנסה ושירותים סחורות של נטו

לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור גורמי

שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר שונה
של נטו ההכנסה את כולל הוא שאין בכך,

לארץ. מחוץ שנתקבלה 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
הפרטיים והמוסדות הציבורי הסקטור של בית

רווח. כוונת ללא
ענפי של התוצר את כולל העסקי התוצר
ושירותי ציבוריים שירותים להוציא המשק

רווח. כוונת ללא הפרטיים המוסדות

את מבטא זד. זרם פרטית. צריכה
בית משקי של השוטפת ההוצאה ערך
מוצרים על רווח כוונת ללא פרטיים ומוסדות
בעין מתנות של ערכן את וכן ושירותים,
ההוצאה של הגדרתה לארץ. מחוץ שקיבלו
מוצרים רכישת כוללת פרטית לצריכה השוטפת

ובניינים. קרקע רכישת להוציא ושירותים,
את מייצג זד. זרם ציבורית. צריכה
ושירותים סחורות על השוטפות הוצאותיהם

האו"ם: תדריך על מבוססות ההגדרות 1A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies iD

MethodsSeries F, No. 2 Rev. 2. NewYork, 1964.

וכוללת ליבוא תמיכות או מסים כוללת שאינה בכך האו"ם מהגדרת שונה שוק במחירי התוצר הגדלת 2

ליצוא. תמיכות
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ציבו שירותים רווח. כוונת ללא והמוסדות
הניתנים בבריאות, חינוך כגון וקהילתיים ריים
אישיים "שירותים בענף כלולים עסקי, בסיס על

ואחרים".

התוצר בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
כולל אינו השוק במחירי התוצר השוק. במחירי
לא לכך' בהתאם היבוא. על נטו עקיפים מסים
שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ בתוצר כלול
(צריבה במקורות השימושים בערך היבוא. על
כלול היבוא ובערך והשקעה) וציבורית פרטית
הוחזר. ולא ששולם מע"מ רק דהיינו, נטו, מע"מ

החישוב ודרכי הנתונים מקור

שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה"הכנסה
ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל הלאומית"
הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה, לצריכה
של הערך ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
אומדן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות יבוא
התשלומים של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה
ומשכורת עבודה שכר דהיינו: ייצור, לגורמי
דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון, ותשואות
אומדן בין זהות קיימת מושגית, מבחינה
ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית" ה"הכנסה
ן ובלאי נטו עקיפים מסים בניכוי הלאומית'/
האומדנים שני של שהמדידה מאחר אולם
בלתי מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית
למעשה מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים
הנרשם החישובים, שני תוצאות בין הפרש
והשמטות". ב"טעויות הלאומית ההכנסה בצד

לאומית הוצאה

המזון צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסים על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
על ההוצאה המתאימים. והמחירים תעשייתיים
נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
התעשייתי הייצור על הדיווח בסיס על בעיקר

חוץ. סחר של והסטטיםטיקה
בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
רווח טונת ללא המוסדות שירותי ערך
והוצ שכר תשלומי על נתונים בסים על נאמד

ייצור גורמי של הכנסות כהלל אינו רים;
בחו"ל. מפעילותם ישראליים

את בולל זה זרם ושירותים, סחורות יבוא
שנקנו והשירותים .הסחורות של (c.i.f.) ערכם
ייצור לגורמי תשלומים כולל אינו לארץ; מחוץ

זרים.
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,
זהות והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות
קרן של המקובלות ההגדרות עם כלל בדרך

הבינלאומית. המטבע
כוללים: החשבונות ,1967 ביוני החל

ירושלים. מזרח של הכלכלית הפעילות את (1)
השט עם ישראלים של כלכליות עסקות (2)
מטססת א^ה פעילויות מדידת המוחזקים. חים

גולמיות. הערבות על
מבוסם 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 בסיס על החקלאית, והתשומה
חק בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות
הא ב"םיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת לאית.
העיקרית1. פעילותו לפי ה"מפעל" היא חיד"

התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
מגורים בתי על בטלות 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
יכולים הדיירים שבהן בשכירות, דירות ולגבי
לעזוב. מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקגל
בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבו השירותים כל את זה ענף מקיף האחיד,
רשויות ע"י הניתנים את הן והקהילתיים, ריים
בסיס על הניתנים את והן הציבורי הסקטור
הממ את רק הענף כולל התוצר בסיווג עסקי.
הלאומיים המוסדות .המקומיות, הרשויות שלה,

הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ע1פיו בין מחולק אלא אחת, סיווג ליחידת גלל בדרך נחשב אינו הק?בוץ 1

וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו:
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קכיעים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
או כמויות, נתוני סמך על ישיר. באופן נתקבלו
מתאימים. מחירים במדדי הערכים ניכוי ע"י

במר הכמותיים השינויים הציבורי, בסקטור
במספר לשינויים בהתאם נאמדו השכר כיבי
של שוטפות קניות על ההוצאות העובדים.
מדד ידי על כלל, בדרך נוכו, ושירותים סחורות

לצרכן. המחירים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומד?
ומחירי הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ ציוד

ההכנסה הכל סך אומדן לאומית. הכנסה
(התז הנובעת ההכנסה כסיכום מתקבל הלאומית

כלכלי. ענף בכל הנקי) צר
נמדדת החקלאות, ענף מלבד הענפים, בכל
התש סיכום ידי על במישרין הנובעת ההכנסה
שכר תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי לומים
שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת, עבודה
החקלאות בענף נקי. ורווח חכירה ודמי דירה
הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
הקנויה התשומה אומדן החסרת של בדרך
אומדנים נערכים כן החקלאית. התפוקה מאומדן
שכר תשלומי לגבי החקלאות, בענף נפרדים,
הרווח מרכיב ואילו חכירה, ודמי ריבית עבודה,
תשלומים החסרת לאחר כשארית מתקבל הנקי
מהענף. הנובעת ההכנסה הכל סך מאומדן אלה

בענפים הנקי הרווח אומדני מלאי. התאמת
שיטות בסיס על ענפים בכמה חושבו השונים
שהם כך המפעלים. ע"י הנהוגות המלאי הערכת
הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי גם כוללים
או רווחים של נטו הסכום מחירים. שינויי ע"י
מלאי, התאמת בסעיף מנוכה, אלה הפסדים

כולו. למשק
המלאי אומדני שבין ההפרש בלאי: התאמת
לבין המפעלים של הכספיים בדוחות הרשזם

חידוש. במחירי המלאי אומדני

מתוקנים אומדנים
תיקונים הוכנסו הקודם לשנתון בהשוואה
מעודכ בנתונים שימוש המשקפים באומדנים'
בשיטות ושיפורים נוספים במקורות או נים
העיקריים: התיקונים פירוט להלן המדידה.
דיור, שירותי על הפרטית הצריכה באומדן א.
תיקונים הוכנסו ושירותים תעשילה מוצרי
המשפחה הוצאות סקר ממצאי בסיס על
,1975 לשנת חדש. אומדן נערך .1975/76

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. השקטה
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.

והשיכון; הבינוי משרד
ממוס הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
על שונים גדולים וממפעלים ציבוריים דות

ו 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"ד. בפרק

על ההוצאה קבועים. במחירים  אומדנים
כסיכום מתקבלת קבועים, במחירים התל"ג'

ההוצאה: של המפורטים הסעיפים
1955 במחירי 19501959 לשנים
1964 " 19601967 "
1970 " 19681975 "
1975 " 19751977 "

העיקריים ומרכיביו התוצר של הרצופה בסדרה
1950 לשנים האומדנים חושבו ,1975 במחירי
(צרי בלבד עיקרי הוצאה סעיף לכל '1974 עד
השינו שירשור לפי ולתל"ג וכוי) השקעה כה,
שנת בנגחירי שהתקבלו השנתיים הכמותיים יים
מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל הבסיס.

התוצר. על ההוצאה לסך
שנת במחירי האומדנים משקלול כתוצאה
לשנה משנה הכמותיים השינויים עלולים בסיס'
בסיס על המתקבלים מהשינויים שונים להיות
השנה או הקודמת השנה במחירי שקלול

השוטפת.
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אחרים, (מענפים הענף של הקניות את מפרטת
וכוי). שכר הוצאות מיבוא,

במחי מוצגות זה כלות המתוארות העסקות
ואינו תמיכות הפולל מחיר כלומר יצרן, רי

והובלה. שיווק מסים' על הוצאות כולל
לסיווג בהתאם הוא בלוח הענפים סיווג

.(1970) הלשכה של החדש הכלכלה ענפי
על חושבו ו/14 בלוח ישירים מקדמים
בלוח עמודה כל סך באשר ו/13, לוח בסיס
מראה והוא ,£ל100 הוא הענף) תפוקת (המייצג
מקד תמ\נ1ז (מכאן הישירה ההוצאה הרכב את
תפוקה יחידת בייצור הכרוכה ישירים) מים

המשק. מענפי ענף כל של
החלק מן נגזרו ו/15 בלוח כוללים מקדמים
תוך (ו/14) ישירים מקדמים לוח של העליון
לחשב מאפשר והוא מטריצות בהיפוך שימוש
המשק, מענפי אחד מכל הדרושות התפוקות את
ה (מכאן עקיפה בצורה והן ישירה בצורה הן
של סל השגת לשם כוללים), מקדמים של מונח

סופיים. מוצרים
ראשוניות תשומות של הכוללים המקדמים
והם והכוללים הישירים המקדמים מתוך חושבו
הראשוניות התשומות של חלקן את מראים

ענף. בל של סופית תוצר יחידת בכל

מקורות
תשומה לוחות לבניית הראשונים הנתונים
הלשכה של שוטפות מסדרות נתקבלו תפוקה
ש מיוחדים וממחקרים לסטטיסטיקה המרכזית
בנתונים תשומהתפוקה. לוחות לצורך נערכו
הגדרות ושינויי התאמות השלמות, נערכו אלו

הלוח. לצורכי

וה התפוקות על הנתונים החקלאות. ענף
לפי ייצור נתוני על בעיקר התבסמו תשומות
מהסטטיסטיקה ענפים לפי ותשומות מוצרים
חקל שנה (לפי הלשכה' של השוטפת החקלאית
התק (שנת המחקר לשנת התאמתם תוך אית)'

.(1972/73 ציב
הוא לנתונים העיקרי המקןר התעשויה. ענפי
לשנת הלשכה של והמלאכה התעשייה סקר
ומגירות על מפורט מידע גם שכלל 1972/73ג
באשר חומרים. של קניות ועל מוצרים לפי
מועס 4 עד מ1 המעסיקים הקטנים למפעלים
אומדן נערך הנ"ל, בסקר נכללו שלא קים,
לנתונים בהתאם התשומות ושל הפדיון של

משנת האומדנים לביון אחד מצד ששימש
שני ומצד הקודם) הסקר נערך (שבה 1969
.1975 שלאחר לשנים לחיוץ בסיס באומדן 
בשיטת תיקונים הוכנסו במלאי. השינוי ב.
סקרים בסים על התעשייה בענף האומדן
המפעלים. ע"י המלאי הערכת שיטות על
כוללת הערכה נעשתה הקודמים באומדנים
ולבל התעשייה ענפי >לכל במלאי השינוי של
נערכו הנוכחיים האומדנים המלאי. סוגי
גלם, (חומדי המלאי סוג לפי ראשי ענף לכל
גמורים ומוצרים ייצור בתהליך מוצרים
במדדי שימוש ותוך מקומי) ומייצור מיבוא
ענף לכל האפשר ככל מתאימים מחירים

סוג. ולכל
תשלו ושירותים; סחורות של ויצוא יבוא ג.
על מחו"ל. ייצור גורמי של ותקבולים מים
של הסטטיסטי המשרד .המלצות בסים
בין היבוא של מחדש סיווג 0ערך האו"מ,
ובין ושירותים" סחורות "יבוא סעיפי
סעיפי ושל בחו"ל" ייצור לגורמי "תשלומים
לבין ושירותים" סחורות "יצוא בין היצוא
מ ישראליים ייצור גורמי של "תקבולים
יבוא/ כוללים הנוכחיים באומדנים חו"ל".
חכירת דמי גם ושירותים סחורות של יצוא
באומדנים כלולים שהיו ומטוסים אוניות
ייצור לגורמי בתשלומים/תקבולים הקודמים
ה סעיפים מספר הועברו כן, כמו בחו"ל.
שו ב"שירותים התשלומים במאזן כלולים
ייצור גורמי של מתשלומים/תקבולים נים"

ושירותים. סחורות ליבוא/יצוא בחו"ל

ה חתפוק תש1מ
תמצי נתונים מובאים ו/1612 בלוחות
ענפים) 31 ושל 6 של פירוט (ברמת תיים
ידי על שנערך תשומהתפוקה מחקר מתוך
בהמשך נערך המחקר .1972/73 ולשנת הלשכה
מחלקת ידי על בעבר שהוכנו דומים למחקרים
ו1965/66, 1958 לשנים ישראל בנק של המחקר
לשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי ועל

.1968/69

והגדרות הםברימ
מיוצג המשק מענפי אחד כל ו/1312. לוחות
מפרטת השורה אחת. זעמודה אתת שורה ידי על
השונים לשימושים הענף של המכירות את
העמודה ואילו זבו') לצריכה אחרים, (לענפים

המיוחדים. הפרסומים בסדרת ו517 491 מם' ב', וחלק א' חלק ,"1972 והמלאכה התעשייה "סקר דאה 1
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לפי והחלוקה הצריכה אומדן פריטית. צריכה
לאומיים חשבונות נתוני על התבסס מקור ענפי
1975/76 המשפחה הוצאות סקר לפי מתוקנים

רווח. כוונת וללא המוסדות ודו"חות

הכללי, החשב דו"חות לפי ציבורית: צריכה
סעיפי המקומיות. והרשויות הלאומיים המוסדות
הסעיף. תיאור לפי המקור לענפי סווגו ההוצאה

ומאזן חוץ סחר נתוני על התבסס יצוא
תשלומים.

לפי יבוא' על מחקר נתוני לפי השקעות:
החשבונות נתוני ולפי 1972/73 התעשייה סקר

בבנייה). (השקעה הלאומיים

והתמיכות המסים סיווג ותמיכות, מסים
דו"חות לפי נעשה ייעוד ולפי מקור ענפי לפי
סקר והתעשייה, המסחר משרד הכללי, החשב
והבלו המכס אגף ונתוני 1972/73 התעשייה

האוצר. ממשרד

ע)ל התבסס האומדן ושיווק. הובלה מתחי
השוואת ,1970/71 לשנת משאיות סקר נתוני
,מפור ונתונים שונים מחירים ממדדי מחירים

.1972/73 המסחר מסקר טים

לעיל שהוזכרו הסקרים לפי עבודה: שכר
לאומי. לביטוח המוסד שמקורם השכר ומנתוני

"מדגם שיטת לפי מיוחד מסקר שנתקבלו
שטח".

הענף תפוקת על הנתונים ומים. חשמל ענף
החשמל מחברת נתקבלו ההוצאות מוגי וע,ל

המים. ומנציבות

על התבסס התפוקה אומדן הבנייה. ענף
התשו אומדן ואילו הלאומיים החשבונות נתוני
לצורך בנייה הוצאות סקר על התבסס מות
ועל למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד הקמת
יחידת ידי על מיוחד בסקר שנאספו נתונים
ההוצאות הרכב בעבור בלשכה תשומהתפוקה

למגורים. שלא הבנייה של

ועל התפוקות על האומדנים התחבורה. ענף
מפע של דו"חות על התבססו התשומות פירוט
(מש מיוחדים סקרים ועל ובענף הפועלים לים

הלשכה. של מוניות) איות,

על האומדנים והשירותים. המסחר ענפי
על התבססו התשומות פירוט ועל התפוקות
דו"חות על הלשכה' של נ 1972/73 המסחר סקר
על וכן הפרטית הצריכה נתוני על מפעלים,
מתיקי אלו בענפים התשומות פירוט נתוני

ועצמאים). חברות (תיקי הכנסה מם

סחר נתוני של מיוחד ניתוח נערך יבוא.
המקור ענפי לקביעת התשלומים ומאזן חוץ

היבוא. של והייעוד

נבחרים פרסומים

הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור חשבונות (484)
(1969/701972/73) המטרד, ולפי

(בהדפסה) (1972/73) תשומהתפוקה לוחות (584)

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)

מיוחדים 6רסוטים
ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (153)

(19501962)
בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (165)
עד 1952) המוסף) והערר התפוקה (התשומה,

(1963

 המקומיות הרשויות של וההוצאה ההכנסה (235)
של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח

(1962/631964/65) ישראל
1950) ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (314)

(1968

תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה (469)
(19641973)

(1968/69) תשומהתפוקה לוחות (471)
סופיים) (נתונים

המיוחדים. הפרסומים בסדרת 481 מס' ,"1972/73 המסחר "סקר ראה 1

בישראל. כלכלי למחקר סאלק 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 on

previous year)
At fixed prices קבועים במחירים

לאומי תוצר
לצריבהגולמי לצריכההוצאה גולמיתהוצאה mpvnלאומי פרטיתתוצר צריכה

שוק) פרטית(במחירי
ner

לנפשמקומית לנפשגולמי
Gross nationalPrivateGross domesticGross nationalPirvate

productconsumptioncapitalproduct perconsumption
(at market
prices)

expenditureexpenditure
formationcapitaper capita

1955Atבמחירי 1955 prices
195129.722.620.118.210.03.9

19524.77.53.914.22.60.0

19531.93.55.016.24.50.8

195419.915.017.111.517.112.3

195513.98.115.923.110.04.3

19569.29.143.65.44.44.5

19578.67.015.717.02.71.4

19587.110.13.17.43.46.2

195912.79.84.09.39.36.6

1964Atבמחירי 1964 prices
19606.66.96.75.03.94.2

196110.210.917.119.36.57.2

196210.110.510.510.25.45.7

196311.410.011.23.67.15.7

19649.810.72.820.85.46.3

19659.19.010.40.55.55.4

19661.01.811.016.21.60.8

19672.22.338.322.41.00.9

196814.111.79.148.110.48.1

197במחירי 0At 1 970 prices
196912.610.216.626.29.67.2

19707.93.026.313.44.60.1

197111.05.81.321.87.62.5

197212.39.91.912.8.S66.3

19734.18.546.45.20.75.0

19744.98.42.13.31.85.2

19753.50.110.05.01.12.2

19במחירי 751975 pricesAt

19761.64.68.712.50.62.3

19771.013.910.41.21.2
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גולמי לאומי תוצר על תוצאה  .2/1 לוח
אחרת צוין לא אם ליי, מיליוני שוק; במחירי

J.ט
is

I

1

5 3

Ml

2

?!

Ml

111
11El?2

§gf .a

1

11
I!
II

f1

mn 2

£g

JS 0

s f
n

5 Sr o,

ט

At current prices
315

341

570

685

862

1,036

1,184

1,286

1,417

1,578

1,713

1,956

2,190

2,555

2,850

2,770

3,255

3,452

3,483

4,006

4,493

5,049

6,129

7,645

9,346

12,612

17,207

21,171

29,432

269

322

492

620

784

900

1,022

1,116

1,231

1,341

1,462

1,665

1.926

2,204

2,457

2,397

2,738

2,934

2,939

3,248

3,586

3,813

4,370

5,376

6,768

9:841

13,509

17,798

24,405

363

502

661

808

1,044

1,216

1,390

1,526

1,709

1,899

2,075

2,412

2,734

3,170

3,528

3,448

3,992

4,277

4,316

4,900

5,501

6,225

7,547

9,372

11,418

15,686

21,783

27,426

38,462

 110

 137

 274

 332

 388

 577

 736

 726

 711

 706

 735

 947

1,587

1,594

2,019

2,030

1,989

1,699

1,841
2,695

3,705
4,927
5,620
6,340

14,082
20,021
30,123
34,160
35,681

143

231

356

401

515

707

740

910

1,005

1,114

1,211

1,568

2,096

2,307

2,930

2,930

3,077

2,605

2,039

3,238

4,308

5,373

7,429

9,778

12,930

17,690

24,780

27,031

34,471

86

124

190

242

311

423

669

607

663

741

823

1,015

1,339

1,586

1,743

1,704

2,125

2,625

3,542

4,093

4,919

6,728

7,940

9,242

16.396

22,073

33,935

41,144

51,983

1950
במחיריט

460
שוטפים

341

1931700482

19521,063791

19531,3351,024

19541,7641,326

19552,1291,576

19562,5431,870

19572,9472,156

19583,4202,463

19593,9162,767

19604,3933,094

19615,2833,647

19626,2564,408

19637,5445,245

19648,7416,087

219648,5425,938

196510,2307,017

196611,2457,714

196711,7197,979

196813,7529,116

196915,86510,343

197018,51311,339

197123,16313.414

197229,73517,055

197337,43022,186

197452,97933,237

197575,26846,676

197696,89562,880

1977138,92188,148

השנתיים השינויים שירשור לפי ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושנו 1975 במחירי 1974 עד 1950 לשנים האומדנים 1

ההוצאה. לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל בסיס. שנת במחירי שחושבו
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Table vi/2.  Expenditure on gross national product
At market prices; IL. million, unless otherwise stated

11

m
tr a a
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£S I 1
^ י? . 2
£ י 8 "
C n  o

* .3|

El

?11

?a£2

n a

i? s <? Sr a

.sia .2
pi

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1964'

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

At 1975
5,021

5,219

5,220

5,258

5,906

6,162

6,436

6,522

6,931

7,382

7,686

8,241

8,715

9,218

9,801

9,562

10,077

9,998

9,905

10,704

11,478

11,465

11,753

12.496

13,122

13,806

13,509

13,821

13.992

prices'
6,721

7,390

7,198

6,873

8,049

8,849

9,141

9,515

9.836

10,752

11,164

11,892

12,532

13,424

14,157

13,827

14,577

14,342

14.193

15,668

17,167

17.964

19.321

20.991

21.148

21,532

21.783

21.649

21,380

4,560

4,738

4,013

3,925

3,866

4,226

4,927
4,479
5,079
4.744
5.000
6,710
7.495
7,240

8,891

8,660

7,595

8,431

11,120

14,133

17.808

17,327

15,109

28,344

28,231
30.123
25.018
19.423

4.656

5.503

4.722

3.957

4,412

5,431

5,138

6,011

6,456

7,056

7,409

8,839

9,741

10,092

12,191

12,191

12,252

10.267

7,967

11,799

14,890

16,885

20,566

23,199

24,405

23,600

24,780

21,680

19,430

2,315

2,780

2,672

2,806

3,286

3,809

5,470

4,611

4,754

4,944

5,275

6,177

6,826

7,591

7,804

7,628

8,421

9,347

12,927

14,103

16.444

20,769

21,039

20,639

30,215

30,850

33,935

30,993

26,680

במחירי
8,514

1 1975
6,361

11,0437,799

11,5628.384

11,3428.677 .

13,5999,978

15,48910.786

16.91411.767

18,36912.591

19,67313.863

22,17115,222

23.63416,272

26,04518,046

28.67519,941

31.94421,935

35,07524,282

34,22123,691

37,33525,823

37,70826,288

38,53826,893

43,97230,040

49,51333,104

53,42534.097

59.30236,075

66,59639.646

69,32643.016

72,72346,629

75,26846,676

76.48648,831

77.22350.536

J Estimates for 19501974 at 1975 prices were
to the chaining of annual changes at base year

computed for
prices. EscGu

each groupof expenditure and for
sc of thai chaining, the groups do

the total expenditure according
not add up to the total.
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במקורות ושימושים מקורות  ו/3. לוח

ליי מיליוני

1968196919701971197219731974197519761977

שוטפים Atבמחירים current prices

 במקורות שימושים
הכל סך

20,60524,27028,74236,35645,94763,63090,294130,544168,493236,678

פרטית לצריכה 9,11610,34311,33913,41417,05522,18633,23746,67662,88088,148הוצאה

ציבורית לצריכה 4,0934,9196,7287,9409.24216,39622,07333,93541,14451,983הוצאה

מקומית גולמית 3,2384,3085,3737,4299,77812,93017,69024,78027,03134,471השקעה

1 ושירותים סחורות 3,9224,4304,8836,8039,04611,08315.34422,85133,98557,176יצוא

ליצוא 2362704197708261,0351,9502,3023,4534,900תמיכות

הכל סך  20,60524,27028,74236,35645,94763,63090,294130,544168,493236,678מקורות

סחורות יבוא פחות:
2 ושירותים

5,9487.1308,71310,75712,76220,95528.67644,80855,63077,778

היבוא על נטו מסים 06659951,1642,0082,8784,1337.0627,71512,61715.841חות:

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

13,99216,14518,86523,59130,30738,54254,55478,021100,246143,059

לגורמי תשלומים סחות:
נטו בחו"ל ייצור

2402803524285721,1121,5772,7533,3514,138

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

13,75215,86518,51323,16329,73537,43052,97975,26896,895138,921

ציבוריים שירותים תוצר פחות:
רווה כוונת ללא פרטיים ומוסדות

2,2732,5243,0553,7794,5956,7419.14612,72416,67527,376

הסקטור של גולמי תוצר
העסקי

דיור שירותי תוצר פחות:

11,479

1,176

13,341

1,319

15:458

1,582

19,384

1,968

25,140

2,763

30,689

3,964

43,833

6.093

62,544

8,385

80,220

10,720

111,545

13,482

הסקטור של גולמי תוצר
דיור למעט העסקי,

10,30312,02213,87617,41622,37726,72537,74054,15969,50098,063

ישראלייפ. ייצור לגורמי מחו'ל הכנסות כולל לא ;f. o. b. יצוא 1
זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;c. i. f. יבוא 2
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Table vi/3.  Resources and uses of resources

IL. million

19681969197019711972197319741975197519761977

במחירי

25,926 22,801

1 9 70

28,74231,910

s

34,639

price

39,522

1970

41,032

At

42,642

1975 במחירי
At 1975 pirces

129,251 130,316 130,544USES OF RESOURCES 
TOTAL

9,99411.01111,33911,99713,18914,30615,50515,52146,67648,83150,536Pirvate consumption
expenditure

4,5655.3256,7286,8156,6869,7869,99410,99333,93530,99326,680General government consump
tion expenditure

3,7534.7375,3736,5427,3827.7677,5097,88824,78021,68019,430Gross domestic capital
formation

4.1384.4814,8836,0606,8217,0957,4247,61522,85126,07229,489Exports ofgoods and services1

3513724194965615686006252,3022,7403,116Subsidies on exports

22,80125,92628,74231,91034,63939,52241,03242,642130,544130,316129,251RESOURCES TOTAL

6,3327.2848,7139,7009,73613,26113,24914,01744,80843,83542,725less: imports of goods and
services*

9691.1841,1641,2611,4181,6081,9881,8477,7157,2586,854less: net taxes on imports

15,50017,45818,86520,94923,48524,65325,79526,77878,02179,22379,672GROSS DOMESTIC PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

2652963523914086375997112.7532,7372,449ess: net factor payments
to abroad

15,23517,16218,51320,55823,07724,01625,19626,06775,26876,48677,223OROSS NATIONAL PRO.
DUCT (AT MARKET
PRICES(

2,6432,8593,0553,2263.3593,9584,1684.28412,72412,85813,127less: services of general
government and private
nonproift institutions

12,59214,30315,45817,33219,71820,05821,02821,78"62,54463,62864,096GROSS PRODUCT OF
THE BUSINESS SECTOR

1,3811,4611,5821,7301,9092,1032,2862,4788,3859,1149,660less: ownership of dwellings

11,21112,84213,87615,60217,80917,95518,74219,30554,15954,51454,436GROSS PRODUCT OF THE
BUSINESS SECTOR
EXCLUDING OWNER
SHIP OF DWELLINGS

' Exports f.o.b.; excluding factor payments from the restof the world.
: Imports c.i.1.; excluding factor payments paid to the rest of the world.
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה  .4/1 לוח

לי טיליוני

1968196919701971197219731974197519761977

Atשוטפיםבמחירים current prices

וטבק משקאות 2,7763,0333,3463,9354,6165,8618,52312,85817,15825,088מזון,

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

8298889871,0481,3611,7342,4763,2624,8546,409

1,3241,4751,7542,1733,0304,3006,6159,24111,88715,231דיור

ומאור בית לצורכי 1721821952382993505911,1271,5792,136דלק

בית למשק וציוד 7151,0209461,0911,3651,9003,0073,9404,9576,516ריהוט

בית משק 3233274084876267351,1481,5532,1413,281אחזקת

ובריאות אישי 6196938561,0181,3681,6862,4803,5255,0167,927טיפול

ותקשורת 8109479841,3221,8132,2323,1544,1405,7828,565תחבורה

ושעשועים 7638249041,1211,3961,5692,2203,0214,3736,866בידור

שונים 8249781,0841,3691,7402,3153,2454,5256,0619,041שירותים

664448786673815579103שונות

מקומית הוצאה
 פרטית לצריכה

הכל סך

9,22110,41111,51213,88117,68022,75533,54047,24763,88791,163

 זרים של צריכה פחות:
נטו ■

105681734676255693035711,0073.015

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  9,11610,34311,33913,41417,05522,18633,23746,67662,88088,148פרטית
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Table vi/4.  Private consumption expenditure, by category of expenditure

IL. million

19681969197019711972197319741975197519761977

1 9 7 0 rices970במחירי tAt 1
1975 במחירי
At 1975 prices

2,9373,1313,3463,5283,7934,0334,0824,13812.85813,59214,176Food, beverages and tobacco

8699149879571,0811,1771,2901,3223,2623,5403,560Clothing, footwear and
personal effects

1,5451,6301,7541,9062,0972,3002,4912,7109,24110,01110,620Housing

1751821952172442632642801,1271,2031,242Household fuel and light

7941,0989461,0011,1031,3181,5121,4093,9403,7713,683Furniture, furnishings and
household equipment

3603744084385034995415321,5531,6461,767Household maintenance

7137748569621.0621,1261,2041,2853,5253,6553,939Personal care and health

9001,0159841,1451,3641,4961,6021,4384,1404,3674,800Transport and communication

8358789049841,0741,0211,1011,0523,0213,2633,427Recreation and entertainment

9051,0451,0841,1931,3061,4021,4671,5084,5254,6274,831Other services

7045486342352811558076Miscellaneous

10,10311,08611,51212,39413,66914,67015,58215,68547,24749,75552,121DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

10975173397480364771645719241,585less: consumption ofnon
residents  net

9,99411,01111,33911,99713,18914,30615,50515,52146,67648,83150,536NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL
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וציבורית 3רטיו1 לצריכה הוצאה ו/5. לוח

ל'י מיליוני

1968196919701971197219731974197519761977

שוטפימ נpricesבמחירים r r e n tAt c

וטבק משקאות מזון, של פרטית צריכה

הבל סך  2,4182,6/52,8803,969מזון 3,3895,0187,40311,06214,71221,67]

ודגנים קמת 295308349442מוצרי 3985369101,4521,7922,500

ומוצריו 6196587361,078בשר 9051,4612,0242,7663,9705,449

8388103156דגים 133192302422626964

119129142174ניצים 166191339509644833

ומוצריו 244262297389חלב 3404387721,2521,6302,388

מאכל 687175103שמני 89111193358418597

טריים 339392401561פירות 4577018731,3501.7822,709

טריים 255288314427ירקות 3545327451,0381,3862,026

ומוצריו 180187201276סובר 2373966069891,1871,685

וקקאו קפה 727887125תה, 1091621962263701,089

מעובדים וירקות פירות
ושונות

144155!75238 2012984437009071,431

הכל 196229253341משקאותסך 2944356331,1051.3671,956

קלים 82101117167משקאות 1352113206458101,125

חריפים 114128136174משקאות 159224313460557831

176203230329טבק 2734375307561,1651,587

 וטבק משקאות הכלמזון, סן
2,7903,0483,3634,639 3,9565,8908,56612,92317,24425,214

1 התאמה 14151723פחות: 2029436586126

וטבק משקאות מזון,
הכל (מותאם)סך

2,7763,0333,3464,616 3,9365,8618,52312,85817,15825,088
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Table vi/5.  Private and general government consumption expenditure

IL. million

19681969197019711972197319741975197519761977

At 1970 prices 1970 במחירי
sumption of food, beverages and tobacco

3,487 3,429 3.412 3,239 3,022 2.880 2,688 2,563

1975 במחירי
At 1975 pirces

Private coe

12,078 11,638 11,062Food total

320 3093493723814024014131,4521,4661,463Bread and cereals

676 6227367618249078689242,7663,0123,115Meat and meat products

95 91103114119129133131422472502Fish

138 128142143143152163171509512492Eggs

273 2582973163453713814031,2521,3401,447Milk and milk products

73 70758492969897358346347Edible oils

394 3904014124904404614541,3501.3901,428Fresh fruit

283 2793143193193143283421,0381,0751,062Fresh vegetables

192 1862012162262682512179891,0671,153Sugar and sugar products

83 788797102125136115226230246Tea, coffee and cocoa

161 152175188198208209220700728823Processed fruit and vegetables
and miscellaneous

242 2002532752913103123061,1051,1761,323Beverages  total

106 79117129145152150153645715804Soft dirnks

136 121136146146158162153460461519Alcoholic drinks

217 189230249282331362366756847846Tobacco

3,147 2,9523,3633,5463,8124,0534,1034,15912,92313,66114,247FOOD, BEVERAGES AND
TOBACCO  TOTAL

16 15171819202121656971less: adjustment 1

2,9373,1313,3463,5283,7934,0334,0824,13812,85813,59214,176FOOD, BEVERAGES AND
TOBACCO  (ADJUSTED)
 TOTAL
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(המשך) וציבורית פרטית לצריכה תוצאה  ו/5. לוח

ל"י מיליוני

1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At current prices שוטפים במחירים

תעשייתיים מוצרים של פרטית צריכה

19,331 14,020 10,224 8,008 5,379 4,055 3,114 2,669 2,622 2,141

6,409 4.854 3.262 2.476 1.734 1,361 1,048

2,936 2,251

3.580

1.744

1.068 743

1,955

960

679

1,779

2,706 2,161

1,099 749

556

9221,260

589

518

433

362

1.388 855

1.619 1,045

840 667

438

613

326

308

227

425

201

225

597

768

466

199

305

175

184

448

643

273

149

246

131

176

987

403

543

162

120

199

134

121

353

667

217

97

172

122

106

829

303

412

138

93

142

107

117

הכל סך
אישיים וחפצים הלבשה הנעל,

ריהוט

בית למשק ציוד
אישיים תחבורה כלי

בית משק צורכי
ותרופות ת&רוקים

כתיבה וצרכי עיתונים ספרים,

ושונות בידור מוצרי

2 רווח כוונת ללא פרטיים מוסדות של צריכה

10,609 6,742 4,993 3,606 2,586 2,006 1,537 1,260 1,067 905

3523894975677989331.3851,9002,6694,466

3223904836408171,0951.5052,0562,5843,836

1251361541812242884166088571,311

106152126149167 .270300429632996

הכל סך
בריאות מוסדות

ותרבות חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

ציבורית לצריבה

הכל 4,0934,9196,7287,9409,24216,39622,07333,93541,14451,983סך

3,5074.2946,0007,0408,12014,88019,92930.95737.03645,635ממשלה

מקומיות 5165546467939861.3301,8852,6503,6705.665רשויות

לאומיים 707182107136186259328438683מוסדות

ותרופות. מזון על הוצאות גם כולל 2 הצריבה. של אחרים בסעיפים הכלולות מזון על הוצאות חשבון על התאמה 1
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Table vi/5.  Private and genearl government consumption expenditure (cont.(

IL. million

19681969197019711972197319741975197519761977

19במחירי 70cesAt 1970 pri
1975 במחירי
At 1975 pirces

Private consumption of industrial goods

2,3182,7742,6692,8023,1803,6364,0333,72810,22410,53210,709TOTAL

8699149879571,0811,1771,2901,3223,2623,5403,560Clothing, footwear and
personal effects

3333794034044665305925801,7791,6971,706Furniture

4617195435976377889208292,1612,0741,977Household equipment

162239162218308.. 398413210749802841Personal transport equipment

100104120130159157182162556612670Nondurable household goods

1511801992292543113303579229741,089Personal care and medical
products

117129134113134129157142433437490Books, newspapers and
stationery

125110121154141146149126362396376Recreation and miscellaneous
goods

TOTAL

Health institutions

Education and culture
institutions

Welfare and religion
institutions

Trade unions, political
organizations, etc.

5,307 5,058 4,993

Consumptonof pirvate nonprofit institutions 2

1,765 1,688 1,637 1,522 1,403 1,266 1,180 1,031

4284535015596136326747311,9001.9382,075

3584254865536026516776772,0561,9982,004

134144154162171178191206608649688

111158125129136176146151429473540

General government consumption expenditure

4,5655,3256,7286,8156,6869,7869,99410,99333,93530,99326,680TOTAL

3,9094,6336,0006,0495,8548,8859,05110,01130,95727,89323,468Government

5836166466767357928308772,6502,7672,867Local authorities

7376829097109113105328333345National institutions

J Adjustment for expenditure on food included in ether items of consumption. 2 Incl. also expenditure on food and
medical products.
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כלכלית פעילות לפי מקומית, גולמית השקעה  ו/6. לוח

ל*י מיליוני

1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

A t current prices שוטפים נמתיוי0

כולל 3,2374,3085,3737,4299,77812,93017,69024,78027,03134,471סך

גולמית 2,9183,9625,0246,9439,23812.64717,50423.01825.72330.968השקעה
בנכסים מקומית
הכל סך  קבועים

וייעור 1711892392673794606871,0831,4381,780חקלאות

וחרושת) (כרייה 4706718241,0591,3651.6172,2053.6684,2224.911תעשייה

901241481413213624807801,0761,508חשמל

מים 584452669397125218253315מפעלי

ציבוריות ולעבודות לבנייה 617382118152189335418285197ציוד

ושירותים 6538809991,2461.6842,3823,6444,9345,6627,648מסחר

ותקשורת! אחסנה 7488999441,6791,6842,8433,1563,1913,5174,961תחבורה,

מגורים 6671,0821,7362,3673,5604,6976,8728.7269,2709,648בתי

במלאי 3193463494865402831861,7621.3083,503השינוי

הענפים. לכל ומטוסים) אניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה כולל 1
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Table vi/6.  Gross domestic capital formation, by economic activity

]L. million

19681969197019711972197319741975197519761977

1במחירי 9 7(1prices197CAt1975 במחירי
At 1975 prices

3,7534,7375,3736,5427,767 7,3827,5097,88824,78021,68019,430GRAND TOTAL

3.4204,3895,0246,1067,657 6,9437,4437.40523,01820,57617.913Gross ifxed domestic capital
formation  total

192206239237287 2903203681,0831,1281,010Agriculture and forestry

539728824908964 1,0089721,1453,6683,3892,826Industry (mining and
manufacturing(

104136148122220 239230277780826875Electircity

6949525858 695573218200189Water projects

687782104116 116149129418238117Construction equipment

7689749991,0991,456 1,2921,5741,5874,9344,4324,300Trade and services

8379729441,477/ 1,728 1,231,39'9863,1912,7572,625Transport, storage and
communication1

8431,2471,7362,749 2,828 2,698 2,1012,8408,7267,6065,971Dwellings

33334834943666 110 43948j1,7621,1041,517Changes in inventories

1 Ind. capital foarasion in uauspori equipment (net of export of ships and aircraft) of all branches.
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כלכלית פעילות לפי קבועימ, בנכסים מקומית גולמית השקעה  י/7. לוח
נכס וסוג

לי מיליוני

1977 1975 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

At current prices שוטפים במחירים

הכל 2,9183,9625,0246,9439,23812,64717,50423,01825,72330,968סך

גנם סוג
בנייה ועבודות 1,6882,3083,0443,9995,7717,54111,18914,53015,95218,435מבנימ

אחרות
6671,082! 1,7362,3673,5604,6976,8728,7269,2709.648

למגורים שאינם 4906187689091.2651,8162.8993,7054,1765,392בניינים

אחרות בנייה 5316085407239461,0281,4182,0992.5063,395עבודות

וציוד מכונות
תחבורה כלי

אחר וציוד מכונות
חיים בעלי גמלאי שינוי

1,230
357

1,654
391

1,980
514

2,944
1,060

3,467
770

5,106
1,690

6.315
1,748

8,488
1,278

9,771
1,647

12,533
2,665

869
4

1,256
7

1,457
9

1,865
19

2.667
30

3,374
42

4,526
41

7,144
66

8.055
69

9,814
54

וסוג ייעוד ענף
נכם

וייעור חקלאות
ועבודות 9993139133200201329486725911מבנים

אחרות בנייה
וציוד 7296100134179259358597713869מכונות

מים מפעלי
ועבודות 47343955788286142165219מבנים

אחרות בנייה
וציוד 11101311151539768896מכונות

(כרייה תעשייה
וחרושת)

ועבודות י 1231241671962653375496748491,088מבנים

אחרות בנייה
וציוד 3475476578631,1001,2801,6562,9943,3733,823מכונות

ועבודות לבנייה ציוד
אחרות בנייה
וציוד 617382118152189335418285197מכונות

חשמל
ועבודות 34666975114109210326369419מבנים

אחרות בנייה
וציוד 565879662072532704547071.089מכונות

ותקשורת תחבורה הובלה,
ועבודות 2903743004315276678411,1241.1401,471מבנים

אחרות בנייה
וציוד 101134130188387486567789730825מכונות

1 תחבורה 3573915141,0607701,6901,7481,2781,6472,665כלי

ושירותים מסחר
ועבודות 4285355937421,0271,4482,3023,0523,4344,679מבנים

אחרות בנייה
וציוד 2253454065046579341,3421.8822,2282,969מכונות

מגורים בתי
ועבודות 6671,0821,7362,3673,5604,6976,8728,7269,2709,648מבנים

אחרות בנייה

ו/6. ללוח 1 הערה ראה 1
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Table vi/7.  Gross ifxed domestic capital formation, by economic activity
and by type of asset

IL. million

19681969197019711972197319741975197519761977

1970 Atבמחירי 1970 prices1975 בנוחירי
1975 pricesAt

3,4204,3895,0247,443 7,657 6,943 6,1067,40523,01820,5767,913TOTAL

Type of asset
2,0482,6103,0444,484 4,544 4,377 3,5364.60614,53012,8611,055Building and construction works
8431,2471,7362,749 2,828 2,698 2,1012,8408,7267,6065,971Residential buildings
5886917681,143 1,071 954 7981,1263,7053,2883,129Nonresidential buildings
617672540592 645 725 6376402,0991,9671,955Other construction works

1,372
389
979

A

1,779
415

1,357

1,980
514

1,457

2,959 3,113 2,566 2,570
764 1,017 545 939

2,180 2,076 2,004 1,618

2,799
361

2,422

8,488
1.278
7,144

7,715
1,262
6,403

6,858
1,278
5,548

Machinery andequipment
Transpotr equipment
Machinery Scother equipment

H7915 20 17 1316665032Change in livestock inventory

Industrial use and
type of asset

111101139147 132 156 119156486560517
Agirculture and forestry
Buildings and construction

81105100173 155 134 118212597568493
works

Machinery and equipment

56383934 48 59 4843142132131
Water projects
Buildings and construction

13111321 10 10 1030766858
works

Machinery and equipment
Industry (mining and

148139167213 201 200 172205674676662
manufacturing)
Buildings and construction

391589657759 763 808 7369402,9942,7132,164
works

Machinery and equipment
Building equipment and
construction works 687782149 116 116 104129418238117Machinery and equipment

41746983 65 86 6699326295254
Electircity

Buildings and construction

636279147 155 153 56178454531621
works

Machinery and equipment
337413300347 417 404 37933S1,124893837

Transpotr and communication
Buildings and construction

111
389

144
415

13C
514

283 294 282 159
764 1,017 545 93S

28
36

789
1,27

602
:1,26

51C

1,278

works
Machinery and equipment
Transport equipment 1

Trade and services 51259859:911 853 774 65192.3,052,6952,68:Buildings and construction

256i 406 376663 603 518 44i66:1,881,73:1,61
works

Machinery and equipment
8431,736 1,242,840 2,749 2,828 2,698 2,107,606 8,725,97

Residential buildings
Buildings and construction
works

/1See Estc ■ to Tabie vi6.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות  .8/1 לוח
הלאומיים והמוסדות

Table vi/8.  Current receipts and expenditures of government, local
authorities and national institutions

IL. million, at current prices שוטפים במחירים ל"י' מיליוני

19701971197219731974197519761977

מרכוש הכנסה
כלכלית ומפעילות

589 4817051,424 8742,2033,2234,071Income from property and
enterpreneurship

החוב על ריבית פחות:
הציבורי

1,112 8411,5863,120 2,0584,5797,03811,420Less : interest on
the public debt

עקיפים 4,5673,1646,00912,731מסים 8,22217,38726,29936,258Indirect taxes

המקומי הייצור על
היבוא על

2,435 1,973
2,132 1,191

2,988
3,021

5,243 3,583
7,488 4,639

8,722
8,665

13,404
12,895

19,697
16,561

On domestic production
On imports

ישירים 4,021מסים 3,1144,7869,118 6,36114,24723,29433,089Direct taxes

ביטוח בעד תשלומים מזה:
J לאומי

1,241 8661,4792,806 1,9614,0776,1439,609Thereof: contributions to
national insurance 1

שוטפות העברות
בית ממשקי

ללא וממוסדות
רווח כוונת

283 238348558 3198581,4572,232Current transfers from
households andprivate
nonprofit institutions

 שוטפות הכנסות
הכל סך

8,348 6,15610,26347,235 30,116 20,711 13,77864,230CURRENT RECEIPTS 
TOTAL

לצריכה 7,940הוצאה 6,7289,24222,073 16,39641,144 33,93551,983Consumption expenditure

1,292תמיכות 7641,4653,509 2,4205,3897,76611,940Subsidies

מקומי לייצור
ליצוא
ליבוא

398 317
770 419
124 28

496
826
143

1,133 879

1,950 1,035
426 506

2,137
2,302
950

4,035
3,453
278

6,320
4,900
720

On domestic production
On exports
On imports

שוטפות העברות
בית למשקי

ללא ולמוסדות
רווח1 כוונת

2,053 1,5552,6356,346 3,7799,92714,09819.470Current transfers to
households andprivate
nonproift institutions 1

 שוטפות הוצאות
הכל סך

31,928 22,595 13,342 11,285 9,04749,25163,00883,393CURRENT EXPENDITURE 
TOTAL

שוטף 2,937גרעון 2,8913,07911,217 8,81719,13515,77319,163CURRENT DEFICTT

< Since May 1973, includes employers' payments to employees' לקופות המועבר מקביל מס גביית בולל ,1973 במאי החל 1
health insurance, which are transfered to sick funds. י החי|1י[]>
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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 prices שוטפים במחירים ל*י, מיליוני

19701971197219731974197519761977

ודיג ייעור ,1,0311,2631,5131,8572,8533,9835,6998,117Agircultureחקלאות, forestry and
ifshing

(כרייה 3,8544,7436,0117,63111,25915,56820,51128,797Industryתעשייה (mining and
(manufactuirngוחרושת)

ומים חשמל 2,0392,7113,6974,5496,4898,4919,38412,054Constructionבינוי, ,electricity
and water

אוכל שירותי ,1,8922,3352,9363,7635,4077,4389,40812,693Tradeממחר, restaurants and
hotelsוהארחה

ותקשורת ,1,4631,8802,3002,9623,9995,1706,7279,786Transportתחבורה,אחסנה storage and
communication

ושירותים 1,6192,0522,8243,5895,5277.93111,61118,401Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 9791,2511,8542,7484,1785,9307,5519,021Ownershipבעלות of dwellings
ציבוריים 3,0553,7794,5956,7419,146שירותים 12,65516;34226,491Public and community

1 services1וקהילתיים
אישיים 6007128521,0651,4582,0552,9084,114Personalשירותים and other

servicesואחרים
זקופים בנק 3915367691,1271,9672,8744,1376,900Imputedשירותי bank service

charge
לענפים 251007351,789Subsidiesסובסידיות for various

industries2שונים2

נקי מקומי 16,14120,19025,81333,77848,37466,44786,739124,363NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

התאמה) (לפני TORייצור COST (before
adjustment)

נקי מקומי 15,28519,13524,51431,11942,80161,77879,530112,562NETתוצר DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT

התאמת (לאחר FACTORייצור COST (.after
ובלאי) inventoryמלאי and depre

ciation adjustment)
לגורמי תשלומים :3524285721,1121,5772,7533,3514,138lessפחות: net factor payments
לארץנטו בחוץ toייצור abroad

והשמטות 831063136311,3724291,3822,120Errorsטעויות and omissions

לאומית 15,01618,81324,25530,63842,59659,45474,797106,304NATIONALהכנסה INCOME
לאומי תוצר )(= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
ייצור) FACTORגורמי COST)

1.8412.3132,9884.0886.2739,22912.72919,240Depreciationבלאי allowances
לייצור תמיכות :3173984968791,1332,1374,0356,320lessפחות: subsidies on domestic

productionהמקומי
ייצור על עקיפים 1,9732,4352,9883,5835.2438,72213,40419,697Indirectמסים taxes on domestic

productionמקומי

גולמי לאומי 18,51323,16329,73537,43052,97975,26896,895138,921GROSSתוצר NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (at

market pirces)

< Excl. services (e. g., education and health services) on proift ובריאות) חינוך שירותי (בגון שירותים כולל לא 1
basis. 2 Government expenditure or insurance against the לביטוח הממשלה הוצאות 2 עסקי. בסיס על הניתנים
increase in the exchange rate, which could not be classified by ענפים. לפי ל8וינן ביתי שלא ,"Sin
industry.
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ראשי כלכלי ענף לפי ומשכורת1, שכר  ו/10. לוח

Table vi/10.  Compensation of employees \ by major economic branch

IL. million, at current prices שוטפים במחירים ל*י, מיליוני

19701971197219731974197519761977

ודיג ייעור ,2593123734143537451,0591,554Agricultureחקלאות" forestry and
ifshing

(כרייה 2,3472,8693.6544.5266,4269,05812,89918,691Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל ,9321,1711,4561,8752,4173,5334,4066.085Constructionגיבוי, electricity
and water

אוכל שירותי ,6257258791,0941,4942,1263,1084,676Tradeמסחר, restaurants and
hotelsוהארחה

אחסנה ,8651.0591.2901.6122,1913,1274,3146,493Transportתחבורה, storage and
communicatioaותקשורת

ושירותים 7619281.2251.5722,4043,2894,8007,402Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 364668101154219279333Ownershipבעלות of dwellings

ציבוריים 3,0363.7554.5616.6959,08912,57816,24426,376Publicשירותים and community
2 servicesוקהילתיים 2

אישיים 4134865837099581,3451,9412,850Personalשירותים and other
servicesואחרים

ומשכורת S>,27411,35114.08918,5982S.6S636,02049,05074,460COMPENSATIONשכר OF
התוצר של BMPLOYEES(מרכיב
הנקי) component)המקומי of net
הכל domesticסך product) 

TOTAL

של נטו תשלומים :1192194075677941,2101.4301.923lessפחות: net wage and salary
לחול ומשכורת paymentsשכר to abroad

ומשכורת 9,15511,13213,68218,03124,89234,81047,62072,537COMPENSATIONשכר OF

ההכנסה (מרכיב
לפני הלאומית

EMPLOYEES
)component of national

 והשמטות) incomeטעויות before errors and

הכל (omissionsסך 
TOTAL

. Incl. employers' contributions.
2 See note 1 to Table VI/9.

המעסיקים. של נוספות עבודה הוצאות כולל 1
ו/9. ללוח 1 הערה ראה 2
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הסקטור של הנקי המקומי בתוצר הגולמי, הלאומי בתוצר שינויים  .11/1 לוח
עבודה לשעת ובשכר העסקי

Table vi/11.  Changes in gross national product, net domestic product of the
business sector and compensation of employees per work hour

קודמתה לעומת שנה כל  Percentאחוזים change on previous year

1971197219731974197519761977

הגולמי הלאומי Grossהתוצר national product at market
שוק במחירי

שוטפים 25.128.425.941.542.128.743.4במחירים
pirces
At current prices

קבועים 11.012.34.14.93.51.61.0Atבמחירים fixed pirces

של הנקי המקומי התוצר
(למעט העסקי הסקטור

דיור)
של שוטפים במחירים

Net domestic product of the
business sector (excluding
ownerhsip of dwelling)

25.429.321.138.641.424.438.1At current factor cost

ייצור גורמי
קבועים שוק 12.714.21.23.22.70.51.7Atבמחירי fixed market pirces

הכל סך  ומשכורת! Compensationofשכר employees' 
total

21.622.931.838.139.836.852.3Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,21.725.324.839.341.240.146.8Domesticמקומי, business sector

המועסקים של עבודה Workשעות hours ofpersons employed
3.06.33.31.32.20.80.7Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,4.18.53.40.71.60.20.8Domesticמקומי, business sector

השכירים של עבודה Workשעות hours of employees
5.07.13.31.82.80.20.5Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,7.410.33.61.32.11.40.7Domesticמקומי, business sector

במחירי גולמי לאומי Crossתוצר national product at market
עבודה לשעת pricesשוק per work hour
שוטפים 21.520.830.239.739.027.742.4Atבמחירים current pirces
קבועים 7.85.67.73.61.30.80.3Atבמחירים fixed prices

של נקי מקומי תוצר
לשעת העסקי הסקטור

עבודה

Net domestic product of the
business sector (excluding
ownership ofdwelling )per
work hour

של שוטפים 20.519.225.437.639.224.237.0Atבמחירים current factor cost
ייצור גורמי

קבועים שוק At.8.35.34.82.51.10.72.5במחירי fixed market prices

עבודה לשעת Compensationהשכר per work hour
15.814.836.335.736.037.151.5Nationalלאומי

העסקי הסקטור ,13.313.629.537.538.342.145.8Domesticמקומי, business sector

': Ind. employers' contirbutions.
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עסקאות לוח ו/12. לוח

1972/73

תשומהתפוקה

שוטפים ל"ימתירים מיליוני

Intermediate uses ביניים שימושי

£ י*

ו

1 3

/3 לי

a u

.Er8
E&i
£p8

EJi1
5

II

קונים

מוכרים

1,522.2 3.9 0 0 3.9 1,251.7 262.7

7,886.5 645.8 289.1 157.9 1,883.7 4,000.5 909.5

162.2 76.2 17.4 11.0 2.4 55.2 0

552.9 38.6 6.8 95.8 5.2 172.5 234.0

1,256.7 480.3 93.4 12.7 265.0 363.5 41.8

4.359.1 2,221.9 467.2 56.1 440.3 1,081.7 91.9

333.5 2.600.5 6,925.1 1,539.9

0 0 113.4 0

28.9 618.0 6.825.4 131.1

26.3 458.7 5,627.3 98.9

.1 24.3 178.8 5.2

2.7 183.6 1,376.9 37.4

23.9 260.5 840.5 40.9

54.8 3.7 360.1 142.4

210.3 2,508.8 4,143.7 1.021.7

223.1 893.3 2,789.8 722.2

764.9 6,877.4 21,051.0 3,313.4

873.93.466.715.739.6

00113.4

987.7471.99.063.0

964.0378.97.554.1

2.54.9215.8

26.297.91,724.7

212.7754.02,132.5

19.714.1594.8

1,708.43,750.313.343.2

1,163.02,074.17,865.5

4,926.010,502.947,435.6

ודיג ייעור חקלאות,

תעשייה

בינוי

ומים חשמל

ותקשורת תחבורה

ושירותים מסהר

הכל סך ביניים מוצרי

חומרים במלאי שינוי

הבל סך  נטו מסים כולל יבוא,

סיפ יבוא מזה:

ליבוא תמיכות

יבוא על מסים

מקומית תפוקה על מסיט

מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה! שכר

לשכר) (פרט מוסף ערך

כולל סך  תשומות
שכירים. לשאינם זקיפה כולל 1
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Inputoutput

IL. million at current prices

Table vi/12.  Transactions table

1972/73

סופיים Finalשימושים uses

כולל סך
Grand
total

\. Purchasers
c
o

r!
* g

£
v\\

o a
O

*> |r5 e
f. g2
*~> a.

rilrC o

O

S a
£.32
SE g
SS2

$£$
£}1

r.
ifr

n.S S3

£

£< a
S ■ 2
a<~ I
? aנל a
| iCSellers \*

2.3 850.91.5122.251.2865.51,791.23,313.4Agirculture, forestry and ifshing

158.9 3,971.72.183.1808.2246.75.795.913,164.521,051.0Industry

19.7 120.0563.86,011.7006,715.26,877.4Construction

12.9 165.428.2005.5212.0764.9Water and electricity

36.3 968.8211.280.202,372.83,669.34,926.0Transportation and communication

240.5 4.236.3354.2166.801,146.06,143.810,502.9Commerce and services

470.6 10.313.13,342.07,189.1195.510,185.731,696.047,435.6Intermediate products  total

0 0.00000113.4Changes in raw material stocks

99.2 2,198.42,543.32,162.851.807,055.516,118.5Imports, incl. net taxes  total

78.8 1.445.02,152.21.628.039.305,343.312,897.4Thereof: Imports, c.i.f.

3.9 52.64.353.32.20116.3332.1Subsidies on imports

24.3 806.0395.4588.114.701.828.53,553.2Taxes on imports

43.2 1,335.5142.747.03.060.31,631.73,764.2Taxes on domestic production

1.4 180.415.32.101,120.91,326.11,914.9Subsidies on domestic production

1,456.5 73.03,279.20004,808.718,151.9Wages 1

13.5 2.576.037.70003,543.710,492.7Value added (excl. wages(

2,081.6 16,315.69,329.69,396.8250.39,125.147,415.593,934.6INPUTS  GRAND TOTAL

' Incl. imputation for nonemployees.
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עסקאות לוח  .13/1 לוח
שוטפים במחירים ל"י מיליוני

קונים בינייםשימושי'^ ^^^^235 1.4678910 ^'"^ ומוכרים

שדה גידולי .1 ■
28.30 80.60 020.7147.076.2000

חיים בעלי .26.50 76.90 19.4798.68.73.2000

הדר פרי .300 00 0089.50000

אחרת חקלאות .4
והציבה כרייה ,5

0
0

0 36.3
0 0

1 14.8
15.3 0

11.0
1.9

89.1
1.2

0
3

0
0

3.7
0

0
0

דגים בשר, .600 00 057.1173.225.700

וחלב שמן ומוצרי
אחר מזון .700 626.30 027.0205.81.9701

והלבשה טקסטיל .8
ומוצריו עור .9

21.3
0

0 0
0 0

1 8

0 0
0
0

1

0
852.4
2.0

3.8
45.1

1.4
6

1.1
0

ומוצריו עץ .10
דפוס נייר, ,11

0
0

11.7 2
30.3 2.6

0 6.3
1.0 11.4

1

12.9
3.5

32.9
0

13.6
3.1
2.4

66.9
1.3

2
192.5

לאור והוצאה
גומי מוצרי .1200 00 10.421.212.224.314.722.21.5

ופלמטיק
כימיים מוצרים .1335.228.2 4.29.6 31.91.932.714.84.711.010.2

נפט ומוצרי
נפט זיקוק .145.42.2 3.54.8 7.13.913.19.522.82.7

קרמיקה, זכוכית, .1500 06.7 02.122.5101.10

ומוצריהם מלט
בסיסית מתכת .1600 2.50 22.75.5101.33.0

מתכת מוצרי .171.11.9 07 8.27.580.47.61.531.5. 2.1

מכונות .1821.45.7 5.818.8 21.35.48.94.353.63.0

חשמלי ציוד .1900 01.9 01.53.13.221.61.6

ואלקטרוני
הובלה כלי .202.21 01.2 171.28054

יהלומים .2100 00 0000000

שונות תעשיות .2200 03 0246.8061.5

למגורים בנייה .2300 00 0000000

אחרת בנייה .2400 03.4 02.76.58.052.22.5

חשמל .2599 5.213.5 1.39.715.724.11.27.911.5

מים .2678.555.8 32.37 59.01.41.91.7324

יבשתית תחבורה .273.64.5 26.89.7 4.846.752.412.11.810.54.2

ותעופה ספנות .2800 00 0000000

אחרת תחבורה .2901 05.3 2.14.312.12031

שירותים ,3011.08.1 13.418.5 11.758.879.0107.69.339.971.3

מסהר .318.811.4 13.44.4 14.222.342.241.17.434.621.5

 ביניים 224.2160.9מוצרי 930.0116.0 225.01,122.31,140.81,216.1103.1245.7331.4

הכל סך
במלאי 00שינוי 01.7 05.314.444.61.97.82.7

חומרים
מיסים כולל 23.565.6יבוא 7.627.6 34.6256.0766.1673.578.0280.8275.6

הכל סך  נטו
מזה:

סי*פ 18.946.2יבוא 6.121.5 27.7299.7641.6419.952.3170.6168.5

ליבוא 1.13.9תמיכות 01.2 163.854.84.152.91.7

יבוא על 5.723.3מסים 1.57.3 7.020.1179.3257.726.2113.1108.8

תפוקה על 0.811.6מסים 14.99.0 13.619.756.2380.45.520.817.3

מקומית
לתפוקה 53.128.2תמיכות 24.510.3 36.6114.193.351.11.45.65.7

מקומית
עבודה 112.2182.3שכר 232.5111.9 494.5169.5319.0603.563.5234.3235.0

(פרט מוסף 139.2234.6ערך 196.8152.8 151.250.1289.1344.324.3107.2123.7

לשכר)
 446.8526.8תשומות 1,357.3408.7 882.31,498.22,463.5W22.1271.1875.4980.0

כולל סך
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Table vi/13.  Transactions table
IL. million : at current prices

Intermediate use■ Purchasers

"
1617IS192022Sellers

02.600000000 01 . Field crops
0000000000 02. Livestock
0000000000 03. Citrus
0400000009 04. Other agriculture
024.72.835.0310051 05. Mining and quarrying
117.200100003 06. Meat, fish, oil and

dairy products
09.300000000 07. Other food products

32.240301.6111.76.0 08. Textiles andclothing
3.4000000000 09. Leather and its products

42.82.802.426.61.791.02.2 010. Wood and its products
6.214.613.554.992.14.22.7 011. Paper, printing

and publishing
50.219.091218.18.123.511.04.2 012. Rubber and

plastic products
65.755.42.72.12.144.42.510.05.26.2 01 3. Chemicals and

oil products
2.415.0723.93.94.4873.32 014. Oil refining
3.72.4142.82.33.32.32.41.41.9 015. Glass, ceramic, cement

and their products
2.13.165.120.0138.537.228.28.98.4 016. Basic metal and metal pipes
17.431.17.05.617.3263.247.871.331.14.7 2.417. Metal products
4.64.1410.05.658.539.317.310.11.4 1.418. Machinery
1.81.843.71.525.518.1114.417.58 519. Electrical and

electronic equipment
1.64

1
7327.03.710.957.30 220. Transport equipment

000005.70000 4.221. Diamonds
3.230521.91.2. 998.9 122. Miscellaneous industries
0000000000 023. Residnetial building

2.34.032.81.43.31.810.42.09 224. Other building
8.318.24.412.35.712.13.14.85.21.8 2.125. Electircity
21.307181261 126. Water

6.017.2540.28.827.810.819.220.93.2 127. Land transport
0000000000 028. Shipping and air transport
1244.7221.2112.50 029. Other transport

23.658.82.960.815.251.427.152.532.524.7 9.130. Services
13.013.1811.227.441.616.316.713.011.9 431. Commerce
190.5317.469.4293.9113.3741.9223.0386.6230.892.1 20.8Intermediate products 

total
6.39.71.75.75.42.915.512.37.14.4 0Changes in raw

material stocks
220.3387.5506.789.0213.4494.0166.1432.4473.497.6 1,387.5Imports and net taxes 

total

156.1300.0S06. 161.5171.7373.8122.4313.7390.570.4 1,387.1
Thereof:
Imports c.i.f.

4.65.82.31.277.03.412.011.41.3 0Subsidies on imports
68.893.32.928.742.4127.247.1130.794.328.5 4Taxes on imports
100.457.25.443.213.950.113.027.015.44.7 1.3Taxes on domestic

products
8.220.4510.22.720.11.73.89.21.0 8Subsidies on domestic

149.2200.031.0174.1105.1511.2215.1370.3428.186.2 136.6
products

Wages*
124.6236.455.2128.371.5289.197.7203.8106.953.7 330.8Value added (exc'.

wages(
783.11,168.4665.5682.6509.1:,06s. 1601.7337.7 1,876.2 1.238.3 1,404.0INPUTS 

GRANT' TOTAL
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(המשך) עסקאות 11h.לוח לוח
שוטפים במחירים  ל"י מיליוני

קונים Intermediateביניים!שימושי/ uses2

232425262728293031

£ £
n

a.2 o

^/ M£מוכריס
שדה גידולי .1000000000355.4

חיים בעלי .2000000000913.3

הדר פרי .300000000089.5

אחרת חקלאות .41.62.3000003.90164.1

וחציבה כרייה .547.348.60000011.10189.2

שמן ומוצרי דגים בשר, .62.42.8000001.80260.9
וחלב

אחר מזון .7000005.305.24882.0

והלבשה טקסטיל .841.00004741.25.9973.0

ומוצריו עור .900001001.1052.3

ומוצריו עץ .10240.978.80146317.21.8492.7

לאור והוצאה דפוס נייר, .1176.1221.379.0215.134.1608.0

ופלסטיק גומי מוצרי .1237.030.71347.165116.129.7403.5

נפט ומוצרי כימיים מוצרים .1322.366.891.172.1552.64.6532.3

נפט זיקוק .1411.915.0130.75.191.856.87.357.4437.0

מלט קרמיקה, זכוכית, .15291.8210.213.31.4073.00605.6

ומוצריהם
בסיסית מתכת .1658.585.041301.08.21.8422.7

מתכת מוצרי .17198.0237.67413.299.916.51,108.7

מכונות .1823.549.465.721.81.25.77.9347.4

ואלקטרוני חשמלי ציוד .1934.979.62.04.61.7217.413.31.1353.9

הובלה כלי .209701 .7.519.55.514.63.0161.8

יהלומים .210000000009.9

שונות תעשיות .22052906012.82.545.4

למגורים בנייה .230000000000
אחרת בנייה .241.11.24.26.83.11.512.942.134.1162.2

חשמל .2561.5090.6764.613.417.9299.8

מים .261.61.42.03.31264.62.7252.9

יבשתית תחבורה .27117.4124.38.11.910.14.52.9151.73.6756.3

ותעופה ספנות .28000002.510.82013.5

י אחרת תחבורה .2914.19.21.51.15.741.715.0271.953.0487.0

שירותים .30107.3161.021.823.9280.958.983.11,658.6387.43,570.1

מסחר .3184.287.78.51.831.97.44.996.0.79.9789.0

 ביניים 1,298.41,301.4182.0151.3485.1209.1179.82,771.8695.315,739.4מוצרי

הכל סך
חומריס במלאי 000000000113.4שינוי

הכל סף  נטו מסים כולל 256.8361.224.54.547.2859.381.2423.248.89,063.5יבוא

מזה:
סי"פ 182.9275.823.13.331.5858.074.5333.245.77,554.3יבוא

ליבוא 3.321.01תמיכות .011.41.03.99215.5

יבוא על 77.2106.41.51.215.82.77.793.94.01,724.7מסים

מקומית תפוקה על 171.389.211.212.8153.735.623.3611.1142.92,132.5מסים
מקומית לתפוקה 1.91.814.440.413.83.42.512.02.1594.8תמיכות

עבודה2 1,333.11,175.7139.570.7833.9352.6521,92,365.9384.413,342.8שכר 1,

לשבר) (פרט מוסף 419.8474.2126.696.3442.1393.2327.8822.8250.77,864.8ערך 1,

47,434.8 3,520.0 6.982.8 1,131.5 1,846.4 1,948.2 295.2 469.4 3,399.9 3,477.5 1 : כולל סך  תשומות
בהתאמה. השורות, במגדירי המופיעיט הענפים סמלי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

שכירים. לשאינמ זקיפה כולל 2
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Table vi/13.  Transactions table (cont.(
IL. million at current prices

סופיים Finalשימושים uses\ Purchasers
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Sellers \.
18.608024.596.591.4446.81. Field crops
329.02.0137.31.877.4444.01,357.32. Livestock
29.80001.6509.1537.3626.83. Citrus
473.43684.823.3182.4718.2882.34. Other agriculture

000010.2209.3219.5408.75. Mining and quarrying
1,060.70004.6172.0 1,237.31,498.26. Meat, fish, oil and dairy

products
993.90909.9576.81,581.52,463.57. Other food products
822.113.324.32.5152.71,134.22,149.13,122.18. Textiles and clothing
153.7451.91.061.3218.8271.19. Leather and its products
218.724.354.12.0103.4382.7875.410. Wood and its products
111.538.581;607141.1372.0980.011. Paper, pirnting and

publishing
73.32.638.38.26.2251.0379.6783.112. Rubber and plastic products
135.575.561.209363.0636.11,168.41 3. Chemicals and oil products
72.411.077.303.771.5228.5665.514. Oil reifning
23.33.74.42.212.031.477.0682.61 5. Glass, ceramic, cement and

their products
0026.46.07.061,086.4509.116. Basic metal and metal pipes

57.34.0475.8214.61.7210.4960.42,069.117. Metal products
37.32.515.5159.513.7121.8350.3697.718. Machinery
105.91.4382.1250.388.8221.61,050.11,404.919. Electrical and electronic

equipment
38.30934.2100.185.2 '89.11,076.51,238.320. Transport equipment

000039.21,827.11,866.31,876.221. Diamonds
67.85.956.28.74.0149.7292.3337.722. Miscellaneous industries

0003,477.5003,477.53,477.523. Residential building
120.019.7563.82,534;2003,237.73,399.924. Other building
132.79.422.0005.5169.6469.425. Electircity
32.73.56.100042.3295.226. Water
734.79.1125.079.90243.21,191.91,948.227. Land transport
100.207.7001,725.01,832.91,846.428. Shipping and air transport
133.927.278.530404.6644.51,131.529. Other transport

2,169.0223.4292.800727.53,412.76,982.830. Services
2,067.217.161.4166.80418.52,731.03,520.031. Commerce

10,312.94,7.73,341.87,188.9195.710,185.431,695.447,434.8Intermediate products  total

0000000113.4Changes in raw meterials stocks
2,198.499.22,543.32,162.851.807,055.516,119.0Impotrs incl. net taxes  total

Thereof:
1,445.078.82,152.21,628.039.805,343.312,897.6Imports c.i.f.
52.63.94.353.32.20116.3331.8Subsidies on imports
806.024.3395.4588.114.701,828.53,553.2Taxes on imports

1,335.543.2142.747.03.060.31,631.73,764.2Taxes on domestic products
180.41.415.32.101,120.91,320.11,914.9Subsidies on domestic products

73.0,456.53,279.2 10004,808.718,151.5Wages
2,576.013.537.70002,627.210,492.0Value added (excl. wages^,

INPUTS  GRAND TOTAL 93,933.2 46,498.4 9,124.8 250.5 9,396.6 9,329.4 2,081.7 16,315.4

1 Figures in column headings are the code numbers of the branches wihch are presented in the rows.
* Incl. imputation for nonemployees.
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ישירים מקדמים  ו/14. לוח
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SI הדר פרי

Citrus

83
.f■ 2

קונים

מוכרים

שדה 06334.05938000.01382.05967.02441.גידולי
חיים 01455.056660.021990.53304.00353.00102.בעלי
הדר 000000.036330פרי

אחרת 0.026740.01677.00024.00734.036170חקלאות
והציבה 0000.03744.00127.00049.00010כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 00000.03811.07031.00006בשר,
אחר 0.46143000.01802.08354.00061מזון

והלבשה 0476700.00091.000240.00004.27302.טקסטיל
ומוצריו 0000000.00064עור
ומוצריו 0.00015.01867.007140.00007.001420עץ.

לאור והוצאה 0.00192.04834.01292.00245.00861.01335.00436נייר,'דפוס
ופלסטיק גומי 000.011790.01415.00495.00778מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 07878.00309.04499.03616.02349.00127.01327.00474.מוצרים
נפט 01209.00258.00351.00805.01174.00260.00532.00304.זיקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, 0000.01639.00140.00913.00003זכוכית,
בסיסית 0.001840.000230.00180.00223.00003מתכת
מתכת 002460.00303.00929.00171.00501.03264.00243.מוצרי

04790.00427.00909.02414.04600.00360.00361.00138.מכונות
ואלקטרוני חשמלי 0000.00465.00100.00126.00102ציוד

הובלה 004920.00016.00011.00294.00047.00049.00026.כלי
י 00000000יהלומים

שונות 0000.00073.00013.00016.00218תעשיות
למגורים 00000000בנייה

אחרת 0000.00832.00180.00264.00256בנייה
.00201.00383.00144.00147.03303.00647.00637.חשמל .00772
17569.02380.08902.06687.00171.00093.00077.00054.מים

יבשתית 00806:01975.00718.00544.02373.03117.02127.00388.תחבורה
ותעופה 00000000ספנות
אחרת 00.00016.00238.01297.00287.00491.00006תחבורה

03925.03207.03446..02462.00987.01292.01326.04527.שיןותים
01970.00987.01819.01609.01077.01488.01713.01316.מסחר

הכל סך  ביניים 50179.68518.25670.25502.28383.74910.46308.38951.מוצר.י

חומרים במלאי 0000.00416.00354.00585.01429שינוי
הבל סך  נטו מסים כולל 05260.00560.10466.03922.06753.17088.31098.21572.יבוא

מזה*
סייפ 04230.00449.07371.03140.05261.20004.26044.13449.יבוא

ליבוא 002460.00622.00011.00294.04258.02224.00131.תמיכות
יבוא על 01276.00111.03717.00793.01786.01342.07278.08254.מסים

מקומית תפוקה על 00179.01098.01851.01541.02202.01315.02281.12184.מסים
מקומית לתפוקה 11885.01805.04499.04148.02520.07616.03787.01637.תמיכות

עבודה! 25111.17130.29084.56046.27379.11313.12949.19330.שכר
לשכר) (פרט מוסף 31155.14499.37428.17137.37387.03344.11735.11028.ערך

כולל סך  1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות
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Table vi/14.  Direct coeiffcients
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00.00223 0 000Field crops
000 0 000Livestock
000 0 000Citrus
0.00423.00034 0 000Other agirculture
00.02114 0 0.00421.05127Mining and quarrying

.021030.01472 .00013 000Meat, fish, oil and dairy products

.002580.00796 0 .0001000Other food products

.01402.00160.00034 .04112 .001120.00044Textiles and clothing

.16636.000690 .00434 00.0Leather and its products

.01143.07642.00240 .05465 .000200.00352Wood and its products

.00885.00149.01250 .00792 .19643.00015.00513Paper, printing and publishing

.05422.02536.01626 .06410 .00153.00135.00015Rubber and plastic products

.01734.01257.04742 .08390 .01041.00406.00308Chemiclas and oil products

.00074.00320.01284 .00306 .00276.00105.03501Oil reifning

0.00126.00205 .00472 0.00015.06270Glass, ceramic, cement and their products
0.00149.00265 .00268 .00306.00090.00747Basic metal

.00553.03598.02662 .02222 .00214.01052.00820Metal products

.00184.00411.00351 .00587 .00306.00060.01465Machinery

.00074.00183.00154 .00230 .00163.00060.00542Electrical and electronic equipment
0.00057.00034 .00204 .00041.00015.00103Transport equipment
000 0 000Diamonds
0.00069.00026 .00409 .001530.00073Miscellaneous industries
000 0 000Residential building

.00184.00251.00342 .00294 .00255.00045.00410Other building

.00443.00902.01558 .01060 .01173.00661.01802Electricity
.00111.00023.00111 .00026 .000410.00103Water
.00664.01199.01472 .00766 .00429.00075.05889Land transport

000 0 000Shipping and air transport
0.00034.00017 .00013 .00010.06717.00029Other transport

.03430.04558.05033 .03014 .07276.00436.08907Services

.02730.03952.01121 .01660 .02194.00120.01641Commerce

.38030.28067.27165 .24326 .33816.10428.38661 <Intermediate products  total

.00701.00891 .00830 .00804 .00276.00255.00835Changes in raw materirals stocks
.28772.32077.33165 .28133 .28123.76138.13039Imports inch net taxes  total

Thereof:
.19292.19488.25676 .19934 .17194.76048.09010Imports c.i.f.

.00331 .00184.00496 .00587 .00173.00346.00176Subsidies on imports
.09664.12920.07985 .08786 .11102.00436.04205Taxes on imports
.02028.02376.04895 .12821 .01765.00811.06329Taxes on domestic products

.00640 .00516.01746 .01047 .00582.00075.01494Subsidies on domestic products
.23423.26765.17118 .19053 .23980.04658.25505Wages 1

.08963.12246.20233 .15911 .12622.08295.18796Value added (excl. wages(

.11X000.00000 OGOCO.נ 1,00000 11.00000 1.000001.00000 1INPUTS  GRAND TOTAL
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שדה 00000000גידולי
חיים 00000000געלי
הדר 00000000פרי

אחרת 000000.00267.00046חקלאות
וחציבה 00059.0000500.000400.00030.01360.כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 0002000000.00089.00069.נשר,
אחר 0000000מזון

והלבשה 0.00077.00014.00007.001370.01777.00012טקסטיל
ומוצריו 00000000עור
ומוצריו 00039.00319.00244.00064.000810.00651.06927.עץ

לאור והוצאה דפוס 00098.00237.00129.00150.003390.00800.00020.נייר,
ופלסטיק גומי 00039.00875.01161.01674.008880.01244.01064.מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 00412.02146.00358.00712.004200.01836.00641.מוצרים
נפט 00766.00213.00115.00050.002660.00059.00342.זיקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, 00452.00159.00330.00171.001130.00563.08391.זכוכית,

בסיסית 03929.06694.05332.02009.007190.02487.01682.מתכת
מתכת 03398.12721.06851.05078.02512.00128.01392.05694.מוצרי

01100.02827.05633.01232.00816.00075.00415.00676.מכונות
ואלקטרוני חשמלי 00295.01232.02594.08148.01413.00027.00237.01004.ציוד

הובלה 00059.01305.00530.00776.04627.00011.00178.00026.גלי
0.00275000.0022400יהלומים

שונות 00039.00092.00172.00064.00073.00005.026350.תעשיות
למגורים 00000000בנייה
אחרת 00275.00159.00258.00741.00162.00011.00267.00032.ננייה

01120.00585.00444.00342.00420.00112.00533.00017.חשמל
0002000039.00014.00014.00048.00005.00030.00046.מים

יבשתית 01729.01344.01548.01368.01688.00005.00948.03376.תחבורה
ותעופה 00000000ספנות
אחרת 0003900058.00014.00007.0020200.00405.תחבורה

0298602484.03884.03739.02625.00485.07314.03086.שירותים
0538202011.02336.01189.01050.00021.03524.02421.מסחר

הכל סך ביניים 22255.35856.31962.מוצרי /.27536.18638.01109.27273.37337

חומרים במלאי 01061.00140.02222.00876.005730.013030.שינוי
הכל סך  נטו מסים כולל 41917.23876.23807.30797.38229.73952.28901.07385.יבוא

מזה:
מי"פ 33726.18066.17543.22343.31535.73931.20847.05260.יבוא

ליבוא 00137.00338.00487.תמיכות .00855.009210.00385.00095
יבוא טל 08328.06148.06751.09309.07615.00021.08439.02220.מסים

מקומית תפוקה על 02731.02421.01863.01923.01244.00069.01392.04926.מסים
מקומית לתפוקה 00530.00244.תמיכות .00971.00271.00743.00043.00296.00055

עבודה! 20645.24707.30830.26374.34572.07281.25525.38335.שבר
לשכר) (פרט מוסף 14044.13972.14003.14516.08633.17631.15902.12072.ערך

הכל סך  1תשומה 00000.000001.00000 11.000001.000001.000001.000001.00000

שכירים לשאינם זקיפה כולל 1
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Table vi/14.  Direct coefifcients (cont.(

\. Purchasers
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n c" S£ מים1§¥
n a
.k\Ifשירותיםg 1

\
Water5 ■o

EggServicesPi
Ela£ cfjVI=6

o
U\

Sellers \
00000000Field crops
00000000Livestock
00000000Citrus

.0006800000.000560Other agriculture

.0142900000.001590Mining and quarrying

.0008200000.00026. 0Meat, ifsh, oil and dairyproducts
0000.002870.00074.00011Other food products

.00029000.00022.00062.00590.00168Textiles and clothing
000.0000500.000160Leather and its products

.023180.00034.00021.00032.00027.00246.00051Wood and its products

.00179.00043.00068.00067.00038.00795.03080.00969Paper, printing and publishing

.00903:00021.00102.02418.00032 .00044.01663.00844Rubber and plastic products
.01965.00192.00373.00036.00114.00044.00753.00131Chemical and oil products
.00441.27844.01728.04712.03076.00645.00007.00210Oil reifning
.06183.00021.01118.000720.00062.000430Glass, ceramic, cement and their

.02500.00085.00034.000150.00088.00117.00051
products

Basic metal
.06988.00149.00136.00005.00173.00080.00142.00469Metal products
.01453.00128.01931.00010.00097.00106.00082.00224Machinery
.02341.00426.01558.00087.0001 1.01538.00190.00031Electrical and electronic

.000210.00034.00385.01056.00486.00209.00085
equipment

Transport equipment
00000000Diamonds

.00015.00043.003050.000320.00183.00071Miscellaneous industries
00000000Residential building

.00035.00895.02304.00159.00081.01140.00603.00969Other building

.000440.30691.00036.00032.00407.00192.00509Electricity

.00041.00426.01118.00005.00011.00053.00066.00077Water
.03656.01726.00644.00518.00244.00256.02172.00102Land transport

0000.00135.00954.000030Shipping and air transport
.00271.00320.00373.00293.02258.01326.03894.01506Other transport
.04735.04644.08096.14418.03190.07344.23753.11006Services
.02579.01811.00610.01637.00401.00433.01375.02270Trade

.38278.38773.51253.24900.11325.15890.39695.19753Intermediate products  total

00000000Changes in raw metarial stocks
.10624.05220.01525.02423.46539.07177.06061.01386Imports incl. net taxes  total

Thereof:
.08112.04921.01118.01617.46469.06584.04772.01298Imports c.i.f.

.00618.000210.00005.00076.00088.00056.00026Subsidies on imports
.03130.00320.00407.00811.00146.00681.01345.00114Taxes on imports
.02624.02386.04336.07889.01928.02059.08752.04060Taxes on domestic products
.00053.03068.13686.00708.00184.00221.00172.00060Subsidies on domestic products
.34580.29719.23950.42804.19097.46125.33882.39330Wages' .13947.26971.32622.22693.21295.28970.11783.35531Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUTS  GRAND TOTAL

1 Incl. imputation onnemployees.
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שדה 1.07151.10479.00023.00259.00016.07498.07614.03628גידולי

חיים 017901.08781.00048.02474.00029.60432.05290.00234.בעלי

הדר 00036.019941.00002.00047.00002.01182.04068.00008.פרי

אחרת 00096.05014.000181.01829.00036.03644.04333.00022.חקלאות

והציבה 00264.00151.00138.001211.04094.00268.00226.00069.ברייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 00218.04053.00083.00161.000501.06376.08233.00049.בשר,

אחר 00998.54879.00074.01289.00047.325461.11974.00228.מזון

והלבשה 01745.00812.00082.00257.00140.00724.006591.37942.טקסטיל

ומוצריו 00010.00006.00004.00009.00004.00014.00008.00114.עור

ומוצריו 00131.00281.02088.00922.00106.00310.00423.00118.עץ

לאור והוצאה דפוס 00627.01811.06336.01968.00766.02517.02730.01114.נייר,

ופלסטיק גומי 00526.00704.00297.01399.00360.01044.01042.01218.מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 09240.02544.04979.04214.02784.02028.02935.01224.מוצרים

נפט זיקוק
ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית,

.03707.01842.01552.01801.02544.01819.01584.00948

.00347.00663.00161.00155.01934.00596.01206.00068

בסיסית 00537.00673.00199.00364.00452.0071.מתכת 1.00761.00126

מתכת 01389.02563.00826.01684.00959.02324.04731.00622.מוצרי

06015.01657.01263.02900.05212.01528.01310.00472.מכונות

ואלקטרוני חשמלי 00639.00324.00271.00287.00816.00390.00392.00242.ציוד

הובלה 00659.00178.00067.00084.00418.00219.00226.00099.כלי

00004.00007.00002.00005.00003.00006.00013.00002.יהלומים

שונות 00116.00057.00058.00052.00114.00076.00065.00337.תעשיות

למגוריט 00000000בנייה

אחרת 00678.00415.00345.00286.01044.00539.00521.00474.בנייה

06441.02552.03149.02507.03689.02361.01727.01398.חשמל

19146.05071.09038.07021.00218.03293.02260.00744.מים

יבשתית 01727.04021.01142.01024.03068.05831.03376.00858.תחבורה

ותעופה 00007.00008.00004.00006.00019.00011.00011.00004.ספנות

אחרת 00745.תחבורה

.08385

.00795

.07111

.00400

.04713

.00619

.04226

.01929

.08417

.01142

.11038

.01102

.08149

.00415

.07445
שירותים

03073.02971.02437.02204.01711.03656.03022.02220.מסחר

הכל 1.818472.22417.397991,40192סך ]1.409812.5S1231.799911.62442
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Table vi/15.  Inverse matrix

A
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" s1 a
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p_ at
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r
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Sf**If
81

Wn
£§§ a
a 6

/
JL>§

8 a

£ f y S

^//■/
c J g

a

\. Sellers

Purchasers \^

.00298.00023.00017.00181.00439.00063.0001 1Field crops

.01576.00034.00019.00106.00990.00005.00012Livestock

.00044.00002.00002.00065.000530.00001Citrus

.00122.00476.00012.00042.00138.00002.00015Other agriculture

.00096.00078.00070.00242.02371.00458.05767Mining and quarrying

.02762.00038.00032.00169.01724.00009.00019Meat, ifsh. oil and dairy products

.01220.00043.00049.00142.01456.00009.00026Other food products

.02783.00497.00343.05457.00274.00032.00238Textiles and clothing
1.19995.00107.00005.00502.00012.00001.00007Leather and its products

.019201.08513.00114.05670.00447.00028.00515Wood and its products

.01861.006781.25031.01409.02104.00167.01373Paper, printing and publishing

.06477.02900.00484.94512.01911.00188.00528Rubber and plastic products

.02988.01930.01566.086351.05493.00512.00784Chemical and oil products

.00525.00840.00882.00931.021071.00388.04843Oil reifning

.00099.00217.00054.00558.00356.000471.06874Glass, ceramic, cement and their products

.00191.00599.00516.00615.00644.00214.01129Basic metal

.01302.04813.00548.03137.03568.01293.01501Metal products

.00425.00710.00481.00824.00728.00149.02068Machinery

.00209.00367.00313.00390.00336.00220.00844Electrical and electronic equipment
.00072.00179.00108.00288.00144.00079.00246Ttansport equipment
.00004.00013.00002.00009.00010.00004.00004Diamonds
.00060.00118.00230.00438.00068.00007.00128Miscellaneous industries

0000000Residential building
.00387.00425.00469.00440.00519.00155.00681Other building
.00879.01175.01592.01364.01962.00740.02320Electricity 

.00263.00084.00078.00093.00261.00011.00151Water

.01327.01705.00944.01264.02108.00199.06994Land transport

.00004.00005.00007.00004.00006.00066.00011Shipping and air transport

.00423.00513.00647.00375.00596.06911.01115Other transport

.07574.08298.13031.06133.08752.01540.15355Service

.03956.04841.03156.02365.01768.00263.02499Commerce

1.598421.402211.508021.363001.413451.137001.56059TOTAL
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(המשך) כוללים מקדמ>ם .15/1 לוח
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C 82 / מוכרים

שדה 00007.00019.00010.00011.000120.00090.00017.גידולי

חיים 00021.00030.00012.00015.000090.00092.00058.בעלי

הדר 00001.00002.00001.00001.000010.00003.00002.פרי

אחרת 00006.00010.00009.00008.000050.00297.00090.חקלאות

וחציבה 00131.00109.00071.00074.00084.00002.00152.01948.כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 00036.00051.00020.00025.000140.00142.00098.בשר,

אחר 00023.00046.00021.0002S.00015.00001.00082.00050.מזון

והלבשה 00090.00262.00196.00201.00313.00007.02723.00214.טקסטיל

ומוצריו 00003.00008.00010.00012.000070.00013.00016.עור

ומוצריו 00117.00526.00448.00273.00198.00004.00886.07694.עץ

לאור והוצאה דפוס 00475.00701.00587.00575.00697.00028.01632.00534.נייר,

ופלסטיק גומי 00311.01265.01524.02008.01101.00015.01579.01568.מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 00676.02874.00894.01268.00726.00013.02369.01278.מוצרים

נפט 01331.00750.00552.00393.00586.00036.00482.01143.זיקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, 00558.00299.00477.00314.00177.00003.00694.09066.זכוכית,

בסיסית 04517.08344.06649.02913.01143.00019.02907.02482.מתכת

מתכת 043511.15553.08992.06837.03362.00162.02096.07368.מוצרי

01410.036541.06418.01730.01081.00087.00651.01300.מכונות

ואלקטרוני חשמלי 00487.01755.032121.09097.01733.00038.00400.01374.ציוד

הובלה 00168.01653.00781.010261.04945.00016.00276.00216.כלי

00012.00318.00025.00019.000091.00225.00006.00020.יהלומים

שונות 00068.00144.00228.00109.00103.000071.02754.00051.תעשיות

למגורים 0.0000001.00000בנייה

אחרת 00428.00337.00440.00922.00264.00018.00454.00256.בנייה

01308.00939.00718.00557.00570.00119.00799.00516.חשמל

00042.00069.00037.00035.00065.00006.00093.00089.מים

יבשתית 02140.02064.02215.01949.02056.00028.01505.04494.תחבורה

ותעופה 00005.00004.00004.00004.00005.0.00006.00009.ספנות

אחרת 00478.00418.00422.00356.00482.00031.00582.00909תחבורה

05981.05819.07483.06888.04842.00680.11820.07900.שירותים

06091.03219.03401.01934.01494.00043.04342.03572.מסחר

הכל 312721.51242.סך 11.458571.395791.260991.015881.399271.54332
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Table vi/15.  Inverse matrix (cont.(

\ Purchasetrs
COo '5c 1

c au

1r 3
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g S
Usi111

w

n
pi

A S

י* a<nu\
O

SeUers \
.0002406009 .00005.00012.0002500049 .00007.00016Field crops
.0008000013 .00007.00010.00018.00045 .00006.00010Livestock
.0000300001 .00001.00001.00012.00005 .00001.00001Citrus
.0009400014 .00006.00014.00016.00087 .00008.00013Other agriculture
.0192900206 .00168.00077.00031.00276 .00055.00060Mining and quarrying
.0013500021 .00011.00016.00029.00071 .00009.00015Meat, ifsh. oil anddairy products
.0007500026 .00014.00026.00329.00146 .00017.00035Other food products
.0023600167 "  .00088.00325.00087.01245 ' .00197.00439Textiles and clothing
.0001200006 .00003.00024.00002.00039 .00004.00009Leather and its products
.0270300199 .00071.00249.00066.00529 .00113.00201Wood and its products
.0081400745 .00421.00933.00285.05273 .01443.01892Paper, printing and publishing
.0140100513 .00277.02664.00150.02263 .00289.01118Rubber and plastic products
.0265300804 .00470.00494.00219.01398 .00238.00446Chemical and oil products
.0118410669 .28133.04866.03166.00398 .00890.00474Oil reifning
.0672101436 .00118.00130.00024.00159 .00157.00099Glass, ceramic. cement and their

products
.0349700435 .00238.00103.00063.00294 .00230.00199Basic metal
.0886200990 .00714.00274.00344.00534 .00402.00787Metal products
.0214902292 .00243.00090.00147.00238 .00206.00333Machinery
.0286002100 .00602.00201.00104.00442 .01791.00171Electrical andelectronic

equipment
.0024900137 .00063.00475.01144.00358 .00580.00158Transport equipment
.0002400003 .00002.00001.00001.00001 .00001.00002Diamonds
.00070.00372 .00066.00054.00046.00277 .00028.00116Miscellaneous industries

00 0000 00Residential building
1.0027102787 .01034.00341.00158.00941 .01265.01142Other building
.0051231295 1.00393.00195.00106.00479 .00513.00658Electricity
.00087.01285 .00444.00028 1.00025.00119 .00069.00102Water
.04714.01834 .020291.01047.00415.03104 .00626.00569Land transport
.0000800018 .00025.000151.00161.00055 . .00973.00022Shipping and air transport
.0085501821 .02585.01456.02712.05357 1.01864.02228Other transport
.0986314327 .07529.19946.04795.33612 .10551.15657 1Services
.0367101752 .02149.02113.00560.02267 .007651.02733Commerce

1.55756.76277 1.479091.56180 11.15240.60061 1.2330S1.29705 TOTALי
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ראשוניות תשומות של כולליס מקדמים ו/16. לוח

מוכרים במלאי^~^^^ יבוא,שינוי :Thereofמזה:סה

מסיםחומרים^^^^ כולל ^^Changes inעלתמיכותנטו מסים ^^^''^^rowTotal.ס.י.פ יבואליבואיבוא ^^^^materialimports. incl,Imports,SubsidiesTaxes on ^^^ stocksnetקונים taxesc.i.f.on importsimports

שדה 00337.17685.14259.00428.03854.גידולי

חיים 00413.25004.20919.01493.05578.בעלי

הדר 00078.17348.12577.00697.05468.פרי

אחרת 00112.10568.08455.00120.02233.חקלאות

והציבה 00262.13716.11025.00394.03085.כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 00624.35620.35568.05350.05402.בשר,

אחר 00753.43825.36755.02960.10030.מזון

והלבשה 01984.33093.21239.00233.12087.טקסטיל

ומוצריו 00895.41654.28586.00453.13521.עור

ומוצריו 00988.39858.25106.00429.15181.עץ

לאור והוצאה דפוס 00311.38342.24116.00255.14481.נייר,

ופלסטיק גומי 00533.36022.25755.00673.10940.מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 00896.41214.32260.00693.09647.מוצרים

נפט 00264.77981.77608.00370.00743.זיקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, 00950.22172.16743.00277.05706.זכוכית,

בסיסית 01150.47689.3843600194.09447.מתכת

מתכת 00056.36348.27843.00489.08994.מוצרי

02458.33889.25330.00622.09181.מכונות

ואלקטרוני חשמלי 01022.39587.29020.01013.11580.ציוד

הובלה 00651.44052.36142.01021.08931.כלי

00002.74306.74247.00002.00061.יהלומים

שונות 01235.35852.26084.00469.10237.תעשיות

למגורים 00197.17547.12753.00225.05019.בנייה

אחרת 00186.21001.16042.00761.05720.בנייה

00086.28496.27747.00148.00897.חשמל

00112.15383.13847.00120.01656.מים

יבשתית 00007.09305.07702.00068.01671.תחבורה

ותעופה 00022.50528.50153.00119.00494.ספנות

אחרת 00028.10973.09706.00138.01405.תחבורה

00014.12842.09826.00139.03155.שירותים

00009.04762.03903.00069.00928.מסחר

שכירים. לשאינם זקיפה כולל 1
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Table vi/16.  Total primary coefficients

על מסיט
תפוקה
מקומית
Taxes on
domestic
production

על תמיכות
תפוקה
מקומית

Subsidies on
domestic
production

שכר
עבודה!
Wages 1

מוסף ערך
לשכר) (פרט
Value added
)excl. wages)

כולל סך
Total

^^\^ Sellers

Purchasers ^^**.

.03896.16016.45619.491531.00000Field crops

.04534.06838.42983.347271.00000Livestock

.03475.06027.39476.458051.00000Citrus

.03169.05561.66730.252061.00000Other agriculture

.04022.02938.39505.454321.00000Mining and quarrying

.05383.12244.44016.278461.00000Meat, ifsh oil and dairy products

.04835.06808 . .32970 . .25929 .1.00000Other food products

.18010.02929.33734.200721.00000Textiles and clothing

.04955.01244.38254.172741.00000Leather and its products

.04419.00937.38535.191141.00000Wood and its products

.03862.00881.38123.202431.00000Paper, printing and publishing

.14344.01452.28664.218911.00000Rubber and plastic products

.06868.02383.27755.274431.00000Chemical and oil products

.01256.00161.09680.115061.00000Oil reifning

.09330.01987.42070.293661.00000Glass, ceramic. cement and their products

.04138.00717.29993.200481.00000Basic metal

.04386.01351.38484.221921.00000Metal products

.03784.00511.43897.213961.00000Machinery

.03658.00503.37554.207231.00000Electrical and electronic equipment

.02404.00921.42495.126221.00000Transport equipment

.00149.00052.07720.178781.00000Diamonds

;03722.00588.37129.226531.00000Miscelloneous industry

.07572.00522.53941.216601.00000Residential building

.05359.00513.50564.237721.00000Other building

.03761.03232.37926.331371.00000Electricity

.07171.14958.44870.476501.00000Water

.10348.00833.53296.278891.00000Land transport

.02583.00253.23471.236891.00000Shipping and air transport

.03351.00317.53433.325891.00000Other transport

.12868.00442.53603.211431.00000Services

.05990.00191.49035.404131.00000Commerce

 Xnci. imputation for nonemployees
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התשלומים !',מאזן פרק

לסקטור מופרד נטו, בסיס ,על 1/1 בלוח שניתן
יותר רב פירוט המונטרי. ולסקטור הלאמונטרי

ז/3. בלוח ניתן (התחייבויות) הון לתנועות

חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
כספיים במוסדות

ז/4) (לוח
הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנבסים
ישראל בנק בישראל' הכספיים המוסדות שבידי
בידי נכסים כוללים הם אין הכללי. והחשב
 זרים ערך ניירות כגון  וחברות פרטים

חוץ. לתושבי הלוואות לא ואף
הפק,דו את כוללים חוץ במטבע הפיקדונות
חלק בישראל. הכספיים במוסדות זרים של נות
זרים בנקים של הלוואות הן אלה מפיקדונות
משנה! למעלה שפיהעונן מקומיים, לבנקים
נתונים. מחוסר להפרדה 2יתן אינו זה חלק

לארץ לחוץ ישראל חובות
ז/5) (לוח

של השונות ההתחייבויות מוצגות זה בלוח
במטבע פירעונן אם בין חוץ, לתושבי המשק
כולל זד, 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, מועדי לפי בחובות להבחנה בנוסף
חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה קיימת
וחובות הפרטי הסקטור של חובות ממשלתיים,
גם ניתנים אלה חובות בישראל. הבנקים של
ה קבלת ביום שבקבע הפירעון מועד לפי
שפירעונו כחוב מוגדר קצר לזמן חוב הלוואה.
הוא ארוך למועד חוב קבלתו? מיום שגה .עד

קבלתו. מיום לשנה מעל שפיהעונו זה
אגף נתוני על מבוססים ברובם הנתונים
התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו חוץ מטבע
כולל התושלהמים, מאזן לנתוני בניגוד אולם
בחובות שחלו השינויים את גם הכולל הסך
המטבעות של החליפין בשערי תנודות בגלל

לדולר. ביחס השונות

והסברים1 הגדרות
הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומדן
הבינלאומית. המטבע קרן ע"י גקבעו אשר
הוא התשלומים מאזן אלה' להגדרות בהתאם
ושבוצ הכלכליות העסקות כל של שיטתי רישום
הלאומי משקה בין מסוימת. תקופה במשך עו
לאומיים משקים ובין המדווחת המדינה של

חיצוניים.
את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות העסקות

צה''ל. ע"י המוחזקים השטחים ותושבי
סחורות, חשבון למאזן: עיקריים חלקים שני
תנועות וחשבון חדצדדיות' והעברות שירותים

הון.

שירותים סחורות, חשבון
חדצדדיות והעברות
(1/1 בלוח ו2 1 (סעיפים

את מסכם (1 (סעיף זה חשבון של ראשון חלק
על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
בעבור והתשלומים התקבולים ואת סחורות
חשבון של (2 (סעיף השני התלק שירותים. מתן
הת כל גוררות שאינן ההעברות את מסכם זה
ערך נרשם הסחורות, בסעיפי שכנגד. חייבות
הוצאות ללא דהיינו פו"ב, בסים על הטובין
יש אם אלה, שירותים וביטוח. הטענה הובלה,
ה בסעיפי נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם
גרשם 1957 ישנת (עד המתאימים. שירותים
ניתן השירותים פירוט סי"ף). בסיס על היבוא
ניתן צדדיות החד ההעברות פירוט ז/2. בלוח
ובפרק חי בפרק ניתן הסחורות פירוט .1/1 בלוח
המוחזקים השטחים לבין ישראל בין (הסחר כ"ז

צה"ל). ע"י

ההון תנועות חשבון
(1/1 בלוח ו4 3 (סעיפים

בהת שתלו השינויים את משקף זה חשבון
ה בעקבות המדינה של חוץ ובנכסי חייבויות
זה, חשבון חו"ל. עם שבוצעו הכלכליות עסקות

התשלומים מאזן

ו549. 365 מספר מיוחדים בפרסומים דאה  יותר מפורטים וווסברים הגדרות 1
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להגיש כדי סעיפים מספר נאמדים ומאזנים,
מאזן לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את
ותיקונים בדיקות עיבודים, עובר התשלומים
השיגו את המסביר דבר פרסומו, אחרי נוספים

פעם. מדי בו המוכנסים יים
מקורות, הסבר' דברי של יותר רב פירוט
ה פרסומים בסדרת הופיעו והגדרות שיטות

מיוחדים.

מקורות

מבוס התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
ממשל משרדים של מרוכזים דיווחים על סים
המבצ מגורמים המתקבלים נתונים ועל תיים
בגלל החיצוניות. הכלכליות העסקות את עים
שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר
כספיים חשבונות בסגירת פיגורים ובעקבות

נבחרים פרסומים
מיוחדים 8ר0ומיפ

(19521970) ישראל של התשלומים מאזן (365)

(1976 עד 1966) ישראל של התשלומים מאזן (549)
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2/ ישראל של התשלומים מאזן  ז/1. לוח
Table vii/1.  Israel's balance of payments \ 2

S million דולר מיליוני

1971197219731974§1975§19761977

ושירותים סחורות .11,2211,1142,6303,3974,0613,3162,5601 . Goods and services (net) 
הכל total(נטו)0ך

ושירותים סחורות 1.8752,2222,7843,6343,7664,4305,560Exportsיצוא ofgoods and
services

ושירותים סחורות 3.0963,3365,4147,0317,8277,7468,120Importsיבוא of goods and
services

(נטו) סחורות סחר 1.11.2031,0852,4503,0843,4712,6522,0361.1 Merchandise (net)
(פו"ב) סחורות 1,0031,2201,5632,0052,1812,6703,391Exportsיצוא (f.o.b.)
(פו"ב) סחורות 2,2062,3054,0135,0895,6525,3225,427Importsיבוא (f.o.b.)
ישיר3 ביטחוני 5364901,2531,2251,8461,496942Defenceיבוא imports3

אחר t485Other^,1,6701,8152,7603.8643,8063,826יבוא
(נטו) שירותים חשבון 1.218291803135906645241.2 Services account (net)

שירותים 8721.0021,2211,6291,5851,7602,169Exportsיצוא of services

שירותים 8901,0311,4011,9422,1752,4242,693Importsיבוא of services

צדדיות חד העברות .27921.0592,1901,7181.7702.2242,0052. Transfer payments (net) 
הכל סך  total(נטו)

אישיים פיצויים 2.12302922643173593143452.1 Personal restitution

fromמגרמניה Germany
אחרות פרטיות העברות 2.23214094023192632502792.2 Other personal

remittances(נטו) (net)
למוסדות העברות 2.32313067374105065384602.3 Insitutional remittances

ביןממשלתיות העברות 2.410527876726421 1229212.4 Intergovernmental
(נטו)

שירותים ,429554401,6792,2911,092555GOODSסחורות, SERVICES

חד ANDוהעברות TRANSFER
 (1+2) (נטו) PAYMENTSצדדיות (1 +2) 

כולל GRANDסך TOTAL

למעט הון תנועות .36295309881,0712,0221.0615773. Capital flows excluding

במוסדות assetsנכסים of central monetary
מרכזיים institutionsמונטריים (net)  total2

הכל2 סך  (נטו)
מוניטרי הלא הסקטור 3.15686601,0507231,7981,1595323. 1 Non monetary sector

הפרטי הסקטור 3.11105287392206475207593.11 Private sector
ישירה השקעה 3.1113.111 Direct investment
בישראל 7614818597685890 in Israel
בחו"ל 4100163 abroad
למועד הלואות 3.1121231781978373119263.112 Long term loans

ארוך
למועד נכסים 3.113102559303.113 Long term assets

(ני''ע) ארוך
והתחיי הלואות 3.1149161463891539

(secuirties)
3.114 Short term loans

קצר למועד andבויות liabilities
למועד נכסים 3.115713921115651201293.115 Short term assets

קצר
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(המשך) ישראלנ,2 של התשלומים מאזן  ז/1. לוח
Table vii/1.  Israel's balance of payments 1t 2 (cont.)

דולר $מיליוגי million

1971197219731974§1975§19761977

ממשלה 3.124633736585171,3239525913.12 Government

התחייבויות 3.1214474106354581,4038835293.121 Long term

ארוך liabilitiesלמועד

התחייבויות 3.12216372359707883.122 Short term

קצר liabilitiesלמועד

למועד נכסים 3.123109543.123 Short term

■קצר .assets

המוניטרי הסקטור 3.2611306234822498453.2 Monetary sector

שונים נכסים 3.21172482419452152533623.21 Assets

שונות התחייבויות 3,222333523573034391554073.22 Liabilities

של חוץ במטבע נכסים .4
מונטריים מוסדות

והתחייבויות מרכזיים
.הבל סך  קשורות

265540527815148272384. Assetsinforeign currency
and related liabilities of
the central monetary
institutions  total

נכסים 4.1245501488737691242384.1 Assets

התחייבויות 4.220393978217974.2 Liabilities

(3+4) נטו הון 364104611,8862,1701,034339TOTALתנועות CAPITAL

כולל2 MOVEMENTSסך NET

(3+4(  GRAND TOTAL

זכויות של .514145.הקצאה Allocations of SDR

מיוחדות משיכה

סטטיסטיים הפרשים .6515121207121582166. Statistical discrepancies

< The symbol () is for debit. 2 In the capital account
an increase in the liabilities appears as positive datum (+), an
increase in assets as negative datum (). 3 Freight expenses
by foreign ifag has been transferred to Import of services (par.
1.1,2.3 ■r. T2b!= \'n/2).

בתנועות 2 חובה. מציין () סימן 1

כנתון מופיעה בהתחייבויות עלייה ההון:
.() שלילי כנתון בנכסים עלייה חיובי.
לשירותים הועברו זר בדגל הובלה הוצאות 3

.(1.2.1.2 סעיף ז/2 ולידו
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ושירותים סחורות ז/2.חשבון לוח
Table vii/2.  Goods and services

S arillion דולר מיליוני

197219731974§1975§19761977

הכל סחורות1סך סחר 1.11.1 MERCHANDISE'  TOTAL

למאזן מותאם סחורות יצוא 1.111,219.41,562.02,004.92,180.42,669.83,390.81.11 Exports ofgoods adjusted
toהתשלומים balance ofpayments

חוץ סחר לפי היצוא 1.1111,099.81.391.91.737.31.834.52,305.72,964.31.111 Exports according to Fo
reign Trade Statistics

המוחזקים לשטחים יצוא 1.112136.9194.3298.7370.0392.3452.11.112 Exports to Administered
Territories

אחרות התאמות 1.11317.324.231.124.128.225.61.113 Other adjustments

(פו"ב) סחורות יבוא 1.122,304.84,013.55,088.65,651.75,321.55,426.81.12 Importsofgoods (f.o.b.)
התשלומים למאזן adjustedמותאם to balance of

payments

חוץ סחר לפי היבוא 1.1211,961.42,968.54,176.54,108.74,076.64,760.71.121 Imports according to Fo
reign Trade Statistics

המוחזקים מהשטחים יבוא 1.12240.766.7101.7123.1143.3154.11.122 Imports from the Admi
nistered Territories

ביטחוני יבוא 1.123490.01,253.01,223.91,846.31,495.9943.01.123 Defence imports
אחרות התאמות 1.124187.3274.7413.5426.4394.3^t31.01.124 Other adjustments

הכל סך  שירותים 1.21.2 SERVICES  TOTAL

הכנסות 1,002.41,223.51,628.01,587.11,758.72,170.1 INCOME

הוצאות 1,031.21,400.11,944.22,174.32,421.72,691.9 EXPENDITURE

השטחים עם עסקות :Thereofמזה: transactions with the
Administeredהמוחזקים Territories

הכנסות 44.451.177.059.480.376.8 Income

הוצאות 104.4146.6211.8209.7192.1193.9 Expenditure

ותחבורה הובלה שירותי 1.211.21 Freight and transportation

הכל סך הכנסות 1.211323.9375.0578.3566.5630.0743.61.211 Income  total
יצוא 33.542.262.477.685.8107.8Exportמטעני cargoes

זרים נמלים בין 134.3164.4284.5263.8306.9344.6Cargoesמטענים between foreign ports
נסיעה 79.981.9101.6107.0129.8172.5Passengerדמי fares
חכירה 36.943.457.155.640.745.2Chatrerדמי hires
נמל 22.122.246.734.440.646.5Potrשירותי disbursements
דלק :9.29.225.513.918.618.5Thereofמזה: bunker oil

17.220.926.028.126.227.0Otherשונות

הכל סך  הוצאות 1.212270.7352.2508.2592.7761.9903.71.212 Expenditures  total
יבוא 49.374.3118.0116.7201.0266.0Importמטעני cargoes
נסי9ה 22.726.231.930.551.244.8Passengerדמי fares
חכירה 52.169.585.492.076.085.0Charterדמי hires
נמל 79.098.0190.4230.6293.4323.3Potrשירותי disbursements
דלק :20.322.864.980.996.8121.2Thereofמזה: bunker oil

67.684.282.5122.9140.3184.6Otherשונות

' Additional detail see in chapter VIII  Foreign Trade. חוץ. סחר  ח' בפרק ראה נוסף פירוט 1
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון ז/2. לוח
Table vii/2.  Goods and services (cont.)

S million דולר מיליוני

197219731974§1975§19761977

הכנסות  חוץ נסיעות 1.22215.2234.4200.0233.7296.8460.31 .22 Travel  Income

הוצאות 73.2108.2145.6160.0156.6184.2 Expenditure

הכנסות  ביטוח 1.23148.7173.3241.5212.9234.2281.31.23 Insurance  Income

הוצאות 169.1206.9270.3258.9259.5331.0 Expenditure

הכנסות  פרמיות 1.23152.056.065.855.174.180.21.231 Premiums  Income

הוצאות 128.9161.6198.8190.4202.2262.9 Expenditure

הכנסות  תביעות 1.23264.777.8121.0106.6106.3133.81.232 Claims  Income

הוצאות 32.035.758.956.744.252.0 Expenditure

הכנסות  עמלה דמי 1.23332.039.554.751.253.867.31.233 Commissions Income

הוצאות 8.29.612.611.813.116.1 Expenditure

הכנסות מהשקעות הכנסה 1.24127.0239.7354.0321.1311.7349.31.24 Investment income  Income

הוצאות 258.0384.7585.4718.2723.2739.6 Expenditure

הכנסות ישירה מהשקעה 1.241
1.241 Direct investment■ Income

36.351.360.959.063.469.3הוצאות Expenditure

הכנסות  אחר 1.242127.0239.7354.0321.1311.7349.31.242 Other  Income

הוצאות 221.7333.4524.5659.2659.8670.3 Expenditure

הכנסות אחריס שירותים 1.25160.6182.1228.2228.9265.0311.61.25 Other services  Income

הוצאות 205.2253.1332.7342.5394.5419.4 Expenditure

הכנסות אישיות הכנסות 1.25124.329.230.336.031.136.71.251 Personal income  Income

הוצאות 104.3145.1185.6196.7191.0188.4 Expenditure

הכנסות  סוכן דמי 1.25246.852.364.988.493.6125.81.252 Agents' fees  Income

הוצאות 23.732.540.350.163.577.6 Expenditure

הכנסות  אחר 1.25389.5100.6133.0104.5140.3149.11.253 Other  Income

הוצאות 77.275.5106.895.7140.0153.4 Expenditure

הכנסות ל.נ.מ.א. ממשלה 1.2627.019.026.024.021.024.01.26 Government n.e.s.  Income

הוצאות 55.035.01Q2.0102.0126.0114.0 Expenditure
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סקטור לפי ישראל, של ובהתחייבויות בחובות 'שינויים  ז/3. לוח
דולר מיליוני

1970197119721973

הדו"ח תקופת לתחילת החוב 2,7973,5984,7905,678יתרת

הכל סך התשלומים למאזן מותאם שינוי .1663610514799
(נטו) ממשלה 1.1549463373658

(נטו) טהב ארוך 529447410635מועד
תקבולים  בחול חוב איגרות 232285300502מכירת
תשלומים 95105116143
תקבולים  ארה"ב ממשלת 368283300342הלוואות
תשלומים 305010399

תשלומים  בליי פירעון 99408מזה:
תקבולים  אחרות ממשלות 3756הלוואות
תשלומים 36

תקבולים  מסחרי 3664אשראי
תשלומים 1355

תקבולים  בינלאומיים 1ארגונים

תשלומים 2232
תקבולים  10452585אחר
תשלומים 50196120

(נטו) סהב קצר 20163723מועד
תקבולים  מסחרי אשראי 72123657מזה:
תשלומים 50166134

(נטו) פרטי 1.2124127174176
(נטו) סהכ ארוך 114123178197מועד

תקבולים  בינלאומימ 3131611ארגונים
תשלומים 6888

תקבולים  מסחרי 341133472אשראי
תשלומים 18265047

תקבולים מטבע להמרת המדינה בערבות מזה:
תשלומים 

תקבולים  ארה"ב ממשלת הלוואות



1

תשלומים 473_1
תשלומים  בל''י פירעון 1_161מזה:

תקבולים  אחרות 146148269259הלוואות
תשלומים 421108089

תקבולים  חוב לתשלום המדינה בערבות 23274327מזה:
תשלומים 4101925
תקבולים  מטבע להמרת המדינה 78120146103בערבות
תשלומים 32604149

(נטו) סה'כ קצר 104421מועד
תקבולים  מסחרי 49485842אשראי
תשלומים A6556731

תקבולים  מטבע להמרת בערבות מזה:

תשלומים 
תקבולים  49818768אחר
תשלומים 42708289

תקבולים  חוב לתשלום המדינה בערבות 1מזה:

תשלומים 5_]
תקבולים  מטבע להמרת המדינה 35114434בערבות
תשלומים 20151369
תקבולים  הבינלאומית המטבע מקרן הלוואות 1.320

תשלומים 103335
(נטו) ערך התאמות .2133724104

אחרות ממשלות בהלוואות מזה:
חוץ במטבע זרים של בפיקדונות השינוי .3125545350396

הדווח תקופת לסוף החוב 3,5984,7905,6786,977יתרת

תשלומים.  תש' תקבולים;  חקי הערה:
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Smillion
Table vii/3.  Changes in Israel's loans and liabilities, by sector

1974197519761977

6,9778,22310,46812,119OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT BEGINNING
OF REPORTING PERIOD

6911,8191 3185121. Change adjusted to the B.o.P.  total
5041,3339615371.1 Government (net(

4581,403883529Longterm (net total(

326310347355Bonds issued abroad  receipts

161172184183 payments

2901,319828633U.S. Government loans  receipts

136124161230 payments

6_5533Thereof: to be repayed in local currencypayments
54687636Other Governments' loans  receipts
_3232621 payments

1Trade credits  receipts
6431 payments
3389International organizations  receipts

2377 payments
1196325Other  receipts

26342063 payments

4670788Shortterm (net total(
1781

Thereof: Trade credits  receipts

1321 payments
109271268251.2 Private (net(

827311926Longterm (net total(
151510International organizations  receipts
910166 payments
26253339Trade credits  receipts

43413651 payments

26253339Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts
39413650 payments

10U.S. Government loans  receipts
1128 payments
1028Thereof: to be repayed in local currency  payments
175207297158Other loans  receipts
82122141166 payments
121166Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts
15191825 payments
153167243132Convetribility guaranteed by the State  receipts
5279106126 payments
271981491Shortterm (net total(
42282122199Trade credits  receipts

41200187201 payments
42282122199Thereof: Convertibility guaranteed by the State  receipts
41200187201 payments
9915322585Other  receipts

73371182 payments
75177Thereof: Repayment guaranteed by the State receipts
241 payments

62104237Convertibility guaranteed by the State  receipts
3726677 payments
78215891.3 Loans from I.M.F.  receipts

 payments
134101773532. Valuation adjustment {net(
695671107Thereof: other governments' loans

4215272576503. The change in depositsofforeigners in foreign currency
8,22310,46812,11913,634OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT END OF

REPORTING PERIOD
Note: R.  receipts; P.  payments.
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כספיים במוסדות חוץ במטבע ופיקדונות נכסים  Ah לוח

סוף דולר; שנהמיליוני

 נכסים
הבל סך

Assets  Total

 פיקדונות
הבל סך

Deposits 
Total

ישראל Bankבנק of Israel
כספיים מוסדות
וגסים  אחרים

Other
monetary

institutions 
assets

נכסים
Assets

פיקדונות
Deposits

בניבוי נכסים
פיקדונות

Assets less
deposits

1 =3 + 6 + 72 = 4 + 8345 = 346

195479.920.629.729.711.6

195589.116.050.450.49.5

195686.111.855.755.74.6

195782.0 .10.950.60.650.02.2

1958129.914.194.30.693.71.4

י 1959168.424.1123.92.8121.12.1

1960270.278.2213.223.8189.40.8

; 1961365.479.8279.40.6278.81.3

1962506.0101.7419.60.4419.213.9

1963625.8122.0515.20.5514.741.2

1964665.6134.4545.00.6544.444.4

1965778.5149.4643.00.7642.351.3

1966756.1165.8621.01.0620.034.4

1967968.2186.3714.61.0713.6133.6

1968916.2231.3662.81.0661.891.6

1969729.1327.6412.431.0381.449.5

1970848.7452.8458.638.5420.124.4

19711,445.0997.0732.010.7721.3;35.9

219722.420.21,347.21,229.54.61,224.957.1

19733,305.81,743.71.809.81.81,808.0168.5

19742,503.72.164.71,199.71.71,198.058.4

19752,513.52,691.71,183.63.91,179.7105.0

19762,830.52,948.61,373.211.71,361.589.8

19773,765.13,599.41.570.910.71.560.2198.9

חוץ. תושבי של בפיקדונות חוץ מטבע על הפיקוח הוראות ע"י המוגדרות חוץ במטבע עולים של הפקדות כולל 1

מקומיים. לבנקים ההלוואות את גם כוללים והפיקדונות זרים לבנקים ההלוואות את גם כוללים הנכסים 1972 מינואר 2
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Table vii/4.  Assets and deposits of foreign currency in monetary institutions

J million; end ofyear

למשכנתאות ובנקים מסחריים ndבנקים mortgage banksCommercial a

נכסים
Assets

Depositsפיקדונות
בניכוי נכסיט
פיקדונות

Assets less
deposits

הכל סך
Total

בנקים ידי על
מחויל

By banks
abroad

פרטים! ידי על
By private
persons1

78= 9 + 1091011 = 7  8

38.620.610.89.818.01954

29.216.05.810.213.21955

25.811.81.210.614.01956

29.210.30.79.618.91957

34.213.52.511.020.71958

42.421.34.317.021.11959

56.254.425.329.11.81960

84.779.25.373.95.51961

72.5101.38.093.328.81962

69.4121.519.4102.152.11963

76.2133.815.9117.957.61964

84.2148.720.4128.364.51965

100.7164.833.2131.664.11966

120.0185.322.2163.165.31967

161.8230.359.6170.768.51968

267.2296.686.7209.929.41969

365.7414.396.9317.448.61970

2677.12986.3458.1528.2309.21971

1,133.61.342.6670.0672.6209.01972 2

1,327.51,741.9837.9904.0414.41973

1,245.62,163.01,101.71,061.3917.41974

1,224.92,687.81,546.21,141.61.462.91975

1,367.52,936.91,571.51,365.41,569.41976

1.995.33,588.71,938.31,650.41,593.41977

. Including deposits of immigrants in foreign currency, which were denned by the regulaticns of ths Foreign exchange
Controller as deposits of foreigners. 2 Since January 1972 the assets include also loans to foreign banks and the
deposits include also loans to local banks.
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לארץ לחוץ *שיאל חונות  ז/5. לוח

תקופה סוף דולרים; מיליוני

1 חוץ במטבע חובות

הכל סך
Total

הממשלה Governmentחובות obligations

כולל סך

הכל סך
Total

ארוך Longלמועד term

קצר למועד
Short term

Grand Total

הכל 0ך
Total

מלווה אגרות מזה:
והפיתוח העצמאות
Thereof: Inde
pendence and
Development

Bonds

1=2+112 = 3 + 7+ 103=4 + 6456

1955491398 46638319815

1956572454 51442324631

1957619484 54145829026

1958689507 58548132426

1959758532 6355233599

1960871548 7205393889

19611,007614 26£60442010

19621,179719 98170645313

19631,328818 1,1148174871

19641,510917 1,2689165231

19651,7461,058 1,4871,03656322

19661,8821,142 1,6021,10257140

19672,1461,391 1,8531,3847437

19682,3921,553 2,1061,54182112

19692,7971,858 2,5231,83688422

19703,5982,407 3,3362,3371,01970

19714,7902,940 4,5372,8461,19994

19725,6783,308 5,4693,2511,38357

19736,9774,003 6,7773,9091,74294

19748,2234.686 8,0304,5421,907144

197510,4686,176 10,2826,1042,04572

1976■ 12,1207.304 11,9687,1532,208151

197713,6348,046 13,5207,8582,380188

בחובות שינויים וכוללים התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו האוצר במשרד חוץ מטבע אגף נתוני על מבוססים הנתונים J
דולר, מיליון 101 של בירידה מסתכמים 1975 לשנת אלה (שינויים התשלומים במאזן נכללו שלא החליפין בשער שינויים בגלל

דולר). מיליון 353 של בעלייה 1977 ובשנת דולר מיליון 77 של בעלייה 1976 בשנת
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Table vii/5.  Obligations of Israel to abroad

8 million; endof period

1gn Currencjns i nFore iO b 1igati בלירות0 שפירעונם חובות
ישראליות

Obligations payable in IL. פרטיים mainPrivate obligations

מוסדות
מונטריים
פרטיים
Private
monetary
institutions

הכל סך
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short term

הכל סך
Total

ממשלה מזה:
Theerof:

Government

7 = 8 + 989101112

523616162525  1955

4829191258581956

4625211178781957

643826141041041958

794633241231171959

946034781511371960

1329636801811621961

160114461021981771962

174123511222141S41963

217160571342422041964

2801781021492592111965

294196981662802261966

276196801862932341967

322231912312862281968

337274633282742191969

476390864532622101970

613520939982532081971

8137061071,3482091671972

1,0309211091,7442001591973

1,1791,0421372,1651931531974

1,4141,0783362,6921861461975

1,7151,2394762,9491521401976

1,8751,3375383,5991141021977

' Data are based on the data supplied by the Foreign Exchange Department of the Ministry of Finance, adjusted to the
BalanceofPayments definitions, and include changes in obligations following the changes in the exchange rate which have set
been included in the Balance of Payments (these changes aiuount to a decrease of $ 101 million in 1975, an increase of S 77
million in 1976 and an increase of $ 353 million in 1976).
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חוץ סחר חי. פרק

הישראלי המכס תעריף לפי מוצג ישראל
עם בט"ב סיווג על המבוסס תנובתי8,
היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
הסעיפים תלןקת את המלל 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
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוגי .3
היבוא 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

לריצוד". ב''תשומזת נכללו למחצה דות
על הנתונים מתפרסמים '1973 בשנת החל
סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי היבוא
קבוצות הרכב ולפי לייעודים סחורות של חהש

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,) ci.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .6
והוצאות רציף דמי הכולל (insurance, freight
מקומיות הוצאות מבס"). לצורכי ("ערך סבלות
בשנת הסתכמו היבוא' בערך שנכללו אלו'
ב 1977 ובשנת דולר מיליון 65.1 ב 1976
f.o.b. בערך נרשם היצוא דולר. מיליון 79.6

והמכרים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
בפרק המובאים ישראל של החח סחר נתוני
ארצות עם בסחורות למסחר מתייחסים זה

לים. שמעבר
את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
ושומרת' (יהודה המוחזקים השטחים עם המטהר
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"ז ופרק להלן ו14 8 סעיפים
בתחנות העברות גם כוללים אינם הנתונים
מארצות יבוא סחורות של הישראליות המכס
המוחזקים לשטחים והמיועדות לים שמעבר
שנשלחו לים שמעבר לארצות יצוא וסחורות ושל

המוחזקים. מהשטחים ישירות

הסחורות סיווג
שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני
האחיד הבינלאומי ה"מיווג סחורות: של סיווגים
s. i. t. c.  מתוקן  (סיט"ק המסחר" של
של הבינלאומי התעריף ו"סיווג (Revised 1

? (B. t. n.  (בט"נ בריסל"
בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג .1
מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתחבורה)' ציוד מכונות, כימיקלים, גלם, חומרי
ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי

המקור.
בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט .2
החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה
היבוא סחורות פירוט הסחורה. יוצרה שממנו
של החוץ סחר בסטטיסטיקת בט"נ סיווג לפי

Standard International Trade Classification, Revised. United Nations Statistical Office. New 1
York, 1961

Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariff. Customs Cooperation Council. *

Brussels, 1955
.1977 ביוני 26 מיום ,196 ומס' 1975 בדצמבר 25 מיום ,154 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו 3

.1976 תשל"ו, ירושלים האוצר, משרד ,442 והבלו ר.מכס אגף ילקוט היצוא", סחורות ''סיווג *

חוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל"ירחון בנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור 8

.1974 ,4 מס'
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ששוחררו המשלוחים אותם לגבי מתוקנים זה
^wjyy/7 .31 xn 1977 עד שחוסל ערבון נגד
התאריך עד ואשר 1977 שנת במשך שניתנו
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו' לא הנ''ל
בעת במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות

השחרור.

לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "סך .8
בסך המכס. ידי על ששוחרר המיובאות הסחורות
מהשטחים הסחורות יבוא נכלל לא הזד, הכל
וצפון עזה רצועת והשומרון, (יהודה המוחזקים
מיליון כ144 הוא הזה היבוא אומדן טיני);

ב1977. דהלד מיליון וכ154 ב1976 דולר

הסחו לזרם מתייחס נטוי' היבוא הכל "סך .9
אם המוחזר. היבוא בניכוי ארצה המיובאות רות
על הנתונים כל מתייחמים אחרת, צוין לא
ניכוי ללא יבוא דהיינו ברוטו", ל"יבוא "יבוא"

מוחזר". "יבוא

סחו החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא
יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ רות

לכן. קודם

מיוב סחורות על לדולר ממוצע ''תשלום .10
היבו הוצאות הכל סך פירושו ח/10) (לוח אות"
שחרור בעת היבוא עבור ישראליות בלירות אן
ב סי''פ יבוא ערך (ז"א המכס מרשות הסחורות
ה בערך מחולק היבוא) ומסי ישראליות לירות
השינו את לבן משקף זר, ממוצע בדולרים. יבוא
ה ובהרכב המסים בשיעורי והדולר, בשער יים
מבס, בוללים: יבוא על והמסים המיובאות. סחורות
שחרור בעת הנגבים קנייה ומם חובה תשלומי
סכומי כולל אינו אך המכס, מרשות הסחורות
החל היבוא על הוטלו אשר מוסף ערך מס
מוסף וערן מס של הגבייה אומדן .1 vii ב1976
הוטל (כשהמס 1976 מיולי יבוא מוצרי על
מיליון 1,400 הוא 1976 דצמבר ועד לראשונה)
את תקופה באותה העלו זה מס תשלומי ל"י.
מוצרי לבל בממוצע ל"י ב0.69 הדולר מחיר
זה. במס החייבים למוצרים ל"י וב0.85 היבוא
ל"י ו1.19 ל"י 0.90 אלה ערכים היו ב1977
יבוא על היטל כולל אינו המסים סך בהתאמה.
אינם אלד, (מסים המלאי על יתר ומס דלק
בסך נכלליים לכך נוסף היבוא). בשלב מוטלים
היטלים שהם נטו'' "קרנות וההיטלים המסים
הקרנות ביבוא. הקשורים סובסידיות) (בהפחתת
שהממשלה במקרים (א) סוגים: משני הם
המקומי, בושוק אותן המוכרת סחורות מיבאת
בשוק המכירה ומחיר הקנייה עלות בין ההפרש
או חיובי) (הפרש היטל בבחינת הוא המקומי
הממשלה כאשר (ב) שלילי). (הפרש סובסידיה

ודמי ההנחה ניכוי לפני (free on board)
חוץ. לגורמי העמלה

גם מתג ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
יבוא ערך .f. o. b. בסיס על המוצרים יבוא
במאזן מופיע שהוא כפי סחורות של ויצוא
ידי על המאזן להגדרות מותאם התשלומים,
חפצים כגון: עסקות של החוץ, סחר מנתוני ניכוי
מס דוגמאות ותיירים' דיפלומטים של אישיים
ידי על וכן וכדי קולנוע סרטי חריות,
ידי מגל היבוא מערך המקומיות ההוצאות ניכוי
משתחרר שאיננו הביטחוני היבוא ערך הוספת
האלו ההתאמות לאחר המכס. שלטונות דרך
.f)ב o. b. בסיס (על מוצרים יבוא מסתכם
מיליון ו5,427 ב1976 דולר מיליון 5,322
ההתאמות אחרי מוצרים יצוא ב1977. דולר
ו3,391 ב1976 דולר מיליון ב2,670 הסתכם

ב1977. 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 הערבון) (חיסול הסופי
הנוגעים הפרטים יתר או והכמות, הערך כי
שנרשמו לאלה התאימו לא הסחורות, ליבוא
המס תוקנו ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך
,1976 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף פרים
לגבי זה בשנתון תוקנו 28 בשנתון שפורסמו
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
.1977 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
בשנתון המובאים 1977 לשנת היבוא מספרי
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(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 תאריו >1962 בנובמבר החל .13
התרת של התאריך הוא היצוא של טיסטי
נקבע כן לפני המכס. ע"י ליצוא הרשימון
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 לחח הסחורות
צורתן אשר חח מתוצרת סחורות או בארץ,
נוסף עיבוד ידי על גדל ערכן ו/או שונתה
סחורות יצוא נכלל לא זה בערך בישראל.
הוא זה יצזא אומדן המוחזקים. לשטחים מישראל
מיליון וב452 ב1976 דולר מיליון כ393

ב1977. דולר

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 קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
.על הסופיים הנתונים אלה. סחורות של הסופי
לאחר מתקבלים הדר פרי של היצוא ערך
תיקון המאפשרים החשבונות של סופית הסדרה
פרי יצוא על המספרים הסטטיסטיים. הנתונים
זה, בשנתון המובאים ,1976 לשנת עד הדר
לשנת הדר פרי יצוא בנתוני בולם. תוקנו

קלים. תיקונים לחול עשויים 1977

היתרן בין נכללים היצוא" הכל ב"סך .17
מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים

הארץ! את שעזבו
ומטוסים לאניות המסופקים ומזון דלק
(נבללים ישראליים ואויר ים בנמלי זרים

;(1969 שנת מנתוני החל ביצוא

סובסידיה) מעניקה (או נוסף תשלום מטילה
לחקלאות"). השוואה "קרן (כגון: יבוא למוצרי
הממשלה כוללת הקנייה, עלות בחישוב
מקומיים, שירותים על הוצאות בחשבוגותיה
הוצאות מחסנים, אחזקת בארץ, הובלה כגון:
לקבוע שקשה מאחר מינהליות. והוצאות מימון
לערך היבוא ערך בין התמיכות חלוקת את
מנכים אין למוצר, שהתווסף המקומי המוסף
חלקן או הנ"ל ההוצאות ערך את הקנייה מעלות
הדולר שער כתוצאה, התמיכות. חישוב בעת
אשר מוצרים עבור מטה כלפי מוטה המחושב

קרנות. להם
של בלירות הערך מחושב המספוא בקרן
נעת החליפין שער לפי המיובאות הסחורות
ביצוע בעת ולא הסחורה בעבור התשלום פירעון
הנרשמת המוצר עלות גדלה כתוצאה היבוא.
ובהתאמה הלירה, ערך ירידת של בתקופה בקרן
הנובעות תמיכות המחושבת. התמיכה גם גדלה
התש בחישוב הופחתו כזה מסוג שער מהפרשי

זה. בלוח לדולר הממוצע לום
הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
לגביות מתייחס ישראליות בלירות היבואן
לפיכך המיובאות. הסחורות על בפועל המסים
המסים סך כולל בעדכון, שחרורים של במקרים
במכס היבואנים של ההתחייבויות אותן רק

.(7 סעיף (ראה 31 xn 1977 עד סולקו אשר

היתר! בין נכללים, היבוא" הכל ב"סך .11
; עולים של אישיים חפצים

תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים
בחזרה: נלקחו ולא

בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן
דואר;

ומטוסים; אניות
מוניטריים; לא וכסף זהב

יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לארץ

היבוא"; הכל ב"םך נכללים אינם .12
מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

קבלניות; עבודות
ערובה! למחסני יבוא

מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
המסו ,(dunnage) ומילוא (ballast) זברית
בחח ישראליים ומטוסים לאניות פקים

לארץ;
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חישזג שיטות

והכמויות המחירים מדדי
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי
השינוי אין שבהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערד
אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי
אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת
לשינוי באינדיקטורים משמשים,  מספיקה
מוצרים של המחירים ומדדי המחירים במחיר,
מחו המחירים מדדי לארץ. בחוץ המתפרסמים
השוטפת התקופה של המשקלים לפי שבים
מתקבלים הכמות מדדי ואי,לו פאשה) (נוסחת
המחיר במדדי הערך מדדי חלוקת ידי על

לספירס). (נוסחת
הקוד השנה בסיס על מחושבים המדדים
,1973 בשנת החל ומוצגים, משורשרים 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
שנה לרבעי מחירים מדדי ,1974 בשנת החל
אלה מדדים לספירס. נוסחת לפי גם מחושבים
של לסטטיסטיקה בירחון לראשונה פורסמו

.1975,1 מס' חוץ, סחר

בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן
1 דואר

ומטוסים. אניות

היצוא": הכל ב"סך נכללים אינם .18
על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
או לסניפיהן מקומיות תעופה חברות ידי

ו לארץ בחח נציגיהן
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך לכן
הכו תחת מופיעים אלה משלוחים וכד'.

ן מוחזר* "יבוא תרת
ערובה! ממחסני יצוא

(הפרט חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(72.01 היצוא סזזורות בסיווג

מקורות.

המו הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .19
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות גשים
ויצוא). יבוא (רשימתי סוכניהם או היצואנים
סיכו כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים מים
מוצרים. קבוצות של החוץ סחר את המרכזלם

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים
היצוא סחורות קטלוג (16)

היצוא סחורות סיוזג (25)

מיוחדים *רסוטימ
(1974) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר (498)
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החוץ סחר מאזן  ח/1. לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבחו ברוטויבוא מוחזריצוא יצוא
Gross importsReturned importsNet imporuGross exportsReturned exports

123 = 1245

דולרים מיליוני
1949253.1251.9 1.228.5
1950302.0300.3 1.735.1
1951383.7381.6 2.144.8
1952324.0322.2 1.843.5
1953282.1279.9 2.257.6
1954290.3287.2 3.186.3
1955336.8334.4 2.489.1

1956378.4375.6 2.8107.10.6
1957434.9432.8 2.1141.31.1

1958423.1420.9 2.2140.61.5
1959430.0427.3 2.7178.82.4
1960502.7495.7 7.0216.65.3

1961592.0583.9 8.1245.36.2
1962634.5626.2 8.3279.27.8
1963672.1662.0 10.1351.513.2
1964837.5815.5 22.0372.420.5
1965835.8814.5 21.3429.623.5

1966838.2817.1 21.1503.426.5
1967777.9757.0 20.9554.437.2
19681.120.81,093.2 27.6639.237.1
19691,332.51,304.4 28.1729.340.6
19701,462.01,433.5 28.5778.745.1

19711,833.31,811.6 21.7957.642.5
19721,987.01,961.4 25.61,147.047.1
19733,012.22,968.5 43.71,459.067.2
19744,215.31,176.5 38.81,825.788.3
19754,172.64,108.7 63.91,940.7106.2

§19764,140.44,076.6 63.82,414.5108.6
19774,845.284.54,760.73,083.2118.9

המוחזקים השטחים עם הסחר את כולל
1967779.920.9758.9569.037.2
19681,135.027.61,107.4690.137.1
19691,346.328.11,318.2797.240.6
19701,480.328.51,451.8852.645.1
19711,863.621.71,841.91,060.042.5
19722,027.725.62,002.11,284.047.1
19733,078.943.7 ■3,035.21,653.367.2
19744,322.538.84,283.72,127.888.3
19754,294.263.94,230.32,308.4106.2

§ 19764,284.563.84,220.72,807.2108.6
19774,999.784.54,915.23,535.3118.9
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Table viii/1 . Balance of foreign trade

על היבוא כאחוזעודף לגולגולתהיצוא Tradeהמסחר per capita
נטו יצוא

Net exportsExcess of imports
מהיבוא

Exports as ycהמסחרייצואיבוא הגירעון
over exportsof importsImportsExportsTrade deifcit

6=457 = 368 = 6:3910

S millionדולריםDollars

28.5223.411.324127214
35.1265.211.723728209
44.8336.811.725530225
43.5278.713.520127174
57.6222.320.617035135
86.3200.930.017051119
89.1245.326.619251141

106.5269.128.420558147 

140.2292.632.422472152
139.1281.833.021170141
176.4250.941.320785122
211.3284.442.6234100134

239.1344.840.9269110159
271.4354.843.3273118155
338.3323.751.1278142136
351.9463.643.1329142187
406.1408.449.5317158159

476.9340.258.4311181129
517.2239.868.327919188
602.1491.155.1389214175
688.7615.752.8451238212
733.6699.951.2481246235

915.1896.550.5589297292
1,099.9861.556.1617346271
1,391.81,576.746.9904424480
1,737.42,439.141.61,236514722
1,834.52,274.244.71,188531657

2,305.91,770.756.61,148649499
2,964.21,796.562.31,309815494

1nc I. trade with the Administered Territories
531.8227.170.128019684
653.0454.459.0394232162
756.6561.657.4456262195
807.5644.355.6488271217

1,017.5824.453.7598330268
1,236.9765.261.8630389241
1,586.11,449.152.2924483441
2,039.52,244.247.61,268604664
2,202.22,028.152.11,223637586
2,698.61,522.163.91,189760429
3,416.41,498.869.51,3519394!2
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וערן מחיי נפח, מדדי  ויצוא יבוא _ ח/2. לוח
Table viii/2.  Imports and exports  indices of volume, pirce and va|ue

ExportsיצואImportsיבוא
1 חליפין תנאי
Terms of

נפח
Volume

מחיר
Pirce

עיר
Value

נפח
Volume

מחיר
Pirce

עיר
Value

trade1

= 100 :Baseהב0יס: 1968

1955301023115951493

19563210835171001793

19573411640211042290

19583810339211022199

1959391004031922892

1960461004638893489

196156975442903893

196261955849894494

196364966259933597

196478987762935895

1965751007569976797

196673102757710379101

19676810270861018799

1968100100100100100100100

1969113105119109105114100

197012410613011710412299

197115010916413810815099

1972153116177154116179100

 100 :Baseהבסיס: 1972 =

197311912815210312312796

197412117521210914515983

197511518321011115216983

197611617920813615521187

197712519424214918026993

< Export pirce index divided by impotr pirce index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי .na 1
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי עיקרי, ענף לפי יצוא, מדדי  ח/3. לוח
Table viii/3.  Indices of expotrs, by main branch and indices of impotrs,

by economic use

Base: 1972 = 100 הבסיס:

1974197519761977

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

נפח
Vo
lume

מוזיר
Price

9רך
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

עיר
Value

נפח
Vo
lume

מחיר
Price

ערך
Value

Exportsיצוא
הכל 109145159111152169136155211149180269TOTALסך

עיקרי Mainענף branch

101121122125142177136152206150164246Agricultureחקלאות

הדר' פרי :101113115119142169115142162119153182Thereofמזה: citrus

111149165110153168137155211150182272Industryתעשייה

(פרט תעשייה
ליהלומים)

111159176108169182140164229163174283Industry (except
diamonds)

מלוטשים ,110137150112135150130144187131196257Diamondsיהלומים polished

TOTAL

Economic use

Consumer goods for
direct consumption

Thereof: durables

Production inputs (raw
materials)

Thereof: rough
diamonds

Investment goods

imports יבוא
242 194 125 208 179 116 210 183 115 212 175 121

167 157 107 160 148 108 163 173 94 181 155 117

150 169 89 163 154 106 151 151 100 211 132 159

283 209 135 235 193 122 235 195 120 232 191 122

301 176 171 199 152 131 175 139 150 93 132 146

146 166 88 144 149 97 152 149 102 164 133 123

הכל סך

כלכלי ייעוד

תצרוכת נכסי
ישירה לצריכה

קיימא כני מזה:

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

יהלומים מזה:
גולמיים

השקעה ננסי
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טיט"ק של משנה וסוג סת לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים מיליוני

Imports יבוא

1977 §1 976 1975 1970 1965 1960

משנה וסוג סוג סמל

^.כ502.7835.81,462.04,172.64,140.404

70.693.0161.2499.3434.8460.9

0.40.70.41.50.90.7
2.419.022.856.742.453.6

0.45.84.411.26.66.3
1.52.93.910.211.814.3

47.743.785.1270.6238.3220.6
22.214.030.288.080.976.4

7.410.17.239.335.344.9
3.04.78.922.129.338.0

0.22.14.05.16.4

0.40.32.66.112.813.8

5.76.114.891.960.446.8
4.97.613.326.635.466.5

2.13.87.113.921.143.3

3.51.96.46.66.710.3

1.10.61.21.93.03.8

7.55.56.314.620.724.1

0.20.50.93.44.55.3

1.35.05.411.216.218.8

342.4

738.8

296.9

681.8

272.4 113.2

638.5 70.9

104.8

53.8

66.5

3.84.03.55.36.06.7

20.629.629.3113.0115.2138.1

6.46.510.115.418.222.3

16.422.224.746.948.451.0

3.614.015.332.534.032.7
1.45.18.827.025.028.8

10.021.616.323.326.931.1

3.38.41.93.61.03.6
4.46.37.28.814.016.0
4.411.910.725.328.028.2
0.60.85.97.619.822.8
2.93.13.98.69.413.4

35.0

0.80.30.81.00.80.8

34.153.570.1637.5681.0737.5
0.10.5

הסחורות כל
חיים ובעלי מזון

חיים בעלי
גשר ועיבודי בשר
וביצים חלב מוצרי
דגים ועיבודי דגים

דגנים ועיבודי דגנים
טחונה בלתי חיטה מזה:
טחון בלתי תירס

וירקות סירות
הדר פרי מזה:

משומרים פירות
סוכר ועיבודי סובר

תבלין קקאו, תה, קפה,
ומוצריהם
קפה מזה:

חיים לבעלי מזון
שונים מזון עיבודי

וטבק משקאות
משקאות

טבק ועיבודי טבק

מעובדים בלתי חומרים
למאכל ניתנים שאינם

מעובדים בלתי ועורות פרוות שלחים,
שמן וגרעיני שמן אגוזי שמן, זרעי

סינתטי גומי כולל מעוגד, בלתי גומי
שנית מופק וגומי

ושעם עצים נסורת עצים,
מעובד או מעוצב עץ מזה:

פשוט
נייר ופסולת עץ ציפת

מעובדים (שאינם טקסטיל סיבי
ופסולת לחוטים)

כותנה מזה:
צמר

גולמיים ומינרלים גולמיים דשנים
מתכתיים וגרוטאות מחצנים

החי מן כעובדים בלתי חומרים
הצומח ומן

סיבה שמני מינרלי, דלק
דומים וחומרים

פחם ולבני קוקס פחמי פחם,
נפט ומוצרי נפט

גזים

00
01
02
03
04

05

06
07

08
09

11

12

21
22
23

24

25
26

27
28
29
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division

$ million

Code
No. Section and division

Exports

1977 §1976 1975 1970

יצוא

1965 1960

00
01
02
03
04

03

06
07

08
09

11

12

21
22
23

24

25
26

27
28
29

32
33
34

ALL COMMODITIES

Foodand live animals

Live animals
Meat and meat preparations
Dairy products and eggs
Fish and ifsh preparations
Cereal and cereal preparations
Thereof: wheat, unmilled

maize, unmilled
Fruit and vegetables
Thereof: citrus

fruit preserves
Sugar and sugar preparations
Coffee ,tea, cocoa, spices and
manufactures
Thereof: coffee
Feed for animals
Miscellaneous food preparations

Beverages and tobacco

Beverages
Tobacco and tobacco manufactures

Crude materials ,inedible

Hides, skins and fur skins, undressed
Oil seeds, oil nuts and oil kernels
Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed

Wood, lumber and cork
Thereof: wood. shaped or simply worked

Pulp and waste paper
Textile ifbres (not manuf. into yarn) and
waste

Thereof: cotton
wool

Crude fertilizers tf crude minerals
Metalliferous ores and scrap
Crude mateirals, animal and vegetable

Mineral fuels. lubricants and related
materials

Coal, coke and briquettes
Petroleum and petroleum products

216.6429.6778.71,940.72,414.5,083.2

71.1105.8160.4323.9378.6436.5

0.51.12.42.44.85.5
0.50.31.48.620.525.2

10.75.02.63.89.513.9

0.72.13.04.6

0.8, 0.40.92.52.82.3

0.60.00.0

0.10.10.2

56.296.1143.2287.4317.0361.7
48.274.594.1199.8203.1"229.7 

7.519.037.063.776.788.'
0.50.70.71.51.61.7

0.80.91.51.52.02.5

0.50.60.80.30.50.6
0.40.95.89.69.610.5
0.70.41.24.57.88.6

0.40.91.73.83.85.2

0.40.9■ 1.73:73.84.6
0.10.6

154.1

0.1
11.8

126.1

9.0
0.1

0.0

95.1

9.2

37.9

0.0
4.2

0.0

15.1 7.7

0.1
1.9
0.1

0.10.40.50.4

0.44.417.239.358.170.1

0.22.112.831.047.658.0

0.10.52.54.96.59.2
2.14.55.319.919.521.6

2.73.02.72.55.04.1
0.41.68.123.734.046.4
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  A/n לוח

ז ■ולריםמיליוני

Importsיבוא
משבהסמל וסו! םוג

1960196519701975§19761977

ומן4 החי מן ושומנים שמנים
הצומח

8.9 6.010.321.215.512.9

החי41 מן ושומנים 0.3שמנים 0.20.20.10.20.3
הצומח42 מן ושומניס 6.5שמנים 4.66.315.08.76.3
הצומח43 ומן החי מן ושומנים 2.1שמנים 1.23.86.16.66.3

ושעוה ודונג עיבוד, בתהליך
הצומח ומן החי מן

45.4כימיקלים5 24.399.9276.9290.9337.9

ותרכובותיהם51 כימיים יסוד 19.1חומרי 10.040.2126.1135.7155.6
אורגניים כימיקלים 13.1מזה: 6.528.292.8106.1119.2

גולמיים52 וכימיקלים מינרלית 0.1זפת 0.60.30.40.30.4
טבעי ומגז מנפט מפחם,

גוון,53 בותני וחומרים צביטה 4.2חומרי 1.86.815.116.718.1
לבורסקאות צביעה חומרי

ורוקחות54 רפואה 6.1מוצרי 5.013.532.128.133.5
ותבשירי55 בושם מי תמצית, 1.2שמני 0.43.19.511.413.1

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים56 כימיים 0.4דשנים 0.10.94.01.41.5
םירוטכניים57 0.3מוצרים 0.90.90.20.4
מחודשת,58 צלולוזה פלסטיים, 7.2חומרים 3.817.847.254.966.4

מלאכותיים שרפים
ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 6.8חומריס 2.616.441.642.248.9

מסווגות6 מעובדות 250.5סחורות 137.0479.41,298.71,324.41,716.3 חומרים לפי
א.61 מ. נ. ל. עור עיבודי 2.9עור, 0.35.918.319.322.5

מעובדות ופרוות
א.62 מ. נ. ל, גומי, 2.5מוצרי 0.76.619.314.013.5
ושעם63 עץ 8.9עיבודי 7.610.458.037.023.8

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטון 13.1נייר, 8.927.176.964.865.3

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 22.8מטוימ 13.047.681.689.197.3
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי 15.0מזה: 7.631.331.633.432.3
כותנה 0.9בדי 1.51.76.411.713.3

אחרים טקסטיל 3.1בדי 2.86.622.926.830.1

אלמתכתיים,66 מינרלים 116.6מוצרי 52.0188.0549.0741.11,108.4
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אבנים 110.7מזה: 49.7176.6491.2703.31,070.1
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Table viii/4.  Impotrs and exports, by s.i.t.c. section and division
(cont.(

8 million

Exportsיצוא
Code

Section and division

1960196519701975§19761977
No.

7.0 3.64.711.09.08.8Animal and vegetable oilsand fats4

0.10.10.1Animal oils and fats41

7.0 3.64.610.98.98.7Vegetable oils and fats42

0.1Animal and vegetable oils and fats proces43

sed, and waxesof animal and vegetable
oirgin

37.0 9.968.2242.5261.2325.6Chemicals5

6.3 2.418.8109.2104.9120.8Chemical elements and compounds51

3.9 0.511.563.671.075.2Thereof: organic chemicals
Mineral tar A crude chemicals from coal,52

0.0 0.6petroleum A. natural gas

0.9 0.60.91.42.32.5Dyeing, tanning and colouirng mateirals53

2.2 0.85.311.510.210.8Medicinal and pharmaceutical products54

1.1 0.41.64.84.44.5Essential oils and perfumemateirals ; toilet,55

polishing Sc cleansing preparations

13.3 4.625.472.251.376.3Fetrilizers, manufactured56

0.61.43.3Pyrotechnic products57

1.63.013.818.217.2Plastic mateirals, regenerated cellulose,58

artiifcial resins

11.6 0.513.229.068.590.2Chemical materials A products, n.e.s.59

226.5 91.7367.1874.71,124.61,556.4Manufactured goods classiifed chielfy by
materials

6

0.6 0.21.94.06.06.9Leather, leather manufactures, n.e.s. and
dressed furs

61

9.1 8.016.831.935.041.7Rubber manufactures, n.e.s.62

8.1 4.48.34.85.06.9Wood and cork manufactures (excl. furni63

ture(

2.3 2.22.82.73.94.5Paper, paperboard and manufactures64
thereof

23.6 8.939.347.054.460.8Textile yarn, fabircs, madeup articles and65

related products

17.5 5.522.922.725.725.9Thereof: textile yarn and thread

2.3 1.54.14.38.68.3cotton fabircs

3.2 1.49.111.49.58.9textile fabircs, other than cotton
fabircs

157.7 65.1249.2653.3815.21,120.8Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

1539 60.9245.8646.0807.41,110.3Thereof: precious A semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא
מ'£1,הסמל ר0ר3 0וג

1960196519701975§19761977

ופלדה67 55.6ברזל 39.8119.5253.6179.6197.6
וזויתוניס מטילים, מוטות, 13.1מזה: 12.533.381.642.953.8

אוניברסליים ופחים 22.8לוחות 15.652.3102.184.798.6

ואביזרים צינורות 2.9שפופרות, 1.87.825.622.615.3
אלברזליות68 17.7מתכות 8.938.5118.881.5107.8

נחושת 8.9מזה: 4.917.937.722.731.1
4.9חמרן 2.113.236.237.248.0

א.69 מ. נ. ל. מתכת, 10.4מוצרי 5.835.8123.298.080.1

הובלה7 וציוד 232.3מכונות 142.9439.4977.4888.31,002.1

חשמליות71 מכונות למעט 95.2מכונות, 64.2184.8483.3441.3455.9
ומכשירי72 חשמליות 52.5מגונות 13.3101.8275.522.5.4223.6

שונים חשמל
חשמלי כוח מכונות 9.7מזה: 1.425.190.464.169.6
חשמל לחלוקת 8.1ציוד 0.710.728.115.812.0

קשר 16.6מכשירי 2.026.861.052.245.7
להובלה73 84.6ציוד 65.4152.8218.6221.6322.6

בדרכים הנע מנועי רכב 46.4מזה: 25.876.7134.1142.0157.6
טיס 4.4בלי 2.622.334.715.598.3
שיט 32.0בלי 36.751.58.757.056.6

שונים8 מעובדים 33.8מוצרים 8.869.8154.9170.8186.6

מוצרים81 סניטריים, ואביזרים 0.5מוצרים 1.74.24.14.7
וחימום לתאורה ואביזרים

ואביזרים82 2.9רהיטים 6.016.120.215.6
יד83 ארנקי טיול, 0.21.00.81.2אביזרי

דומים ופריטים
הלבשה84 0.6דברי 0.2 2.35.48.213.4

לפרוות) (פרט הלבשה 0.5מזה: 0.22.25.38.013.3
הנעלה83 0.1דברי 1.72.33.35.9
מדעיים86 מקצועיים, 13.1מכשירים 3.633.773.169.077.7

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה, מרע, ומכשירי נלים 7.7מזה: 1.924.751.546.151.3
וכוי. אופטיקה

א.89 מ. נ. ל. שונים, מעובדים 16.6מוצרים 5.024.252.865.268.1

מוינו9 שלא ועסקות 7.8סחורות 10.111.618.716.323.1 לסוגיהן
ומזון דלק _אספקת __

זרים ומטוסים ל8גיות
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Table viii/4.  Imports and exports, by s.i.t.c. section and division
(cont.(

Smillion

Exportsיצוא
Section and divisionCode

No.
19601965■19701975§19761977

2.5 1.04,020.89.814.9Iron and steel67
 0.40.10.1Thereof: bars, rods, and angles
 0.10.20.2universal plates and sheets,
1.6 0.43.920.79.514.6tubes, pipes £ ifttings

10.1 0.719.516.817.425.0Nonferrous metals68
9.0 0.417.210.56.73.2Thereof: copper
1.0 0.22.25.610.119.6aluminium
12.5 1.225.393.4177.9274.9Manufactures ofmetal, n.e.s.69

8.6 5.338.1179.1273.3307.9Machinery £ transport equipment7

2.5 0.913.658.268.479.0Machinery, other than electric71
1.6 1.414.683.2100.6110.7Electirc machinery, apparatus £ appliances72

0.4 0.11.85.89.413.2Thereof: electric power machinery
 0.93.71.52.1equipment for distributing

electricity
0.3 0.27.556.470.472.7telecommunication apparatus
4.5 3.09.937.7104.3118.2Transport equipment73
0.8 2.81.85.011.313.0Thereof: road motor vehicles
1.7 5.223.264.654.4aircraft
2.0 0.22.76.823.544.6ships and boats

25.6 16.979.8174.9207.4259.9Miscellaneous manufactured articles8

0.3 0.20.20.20.30.6Sanitary, plumbing, heating 8l lighting81
fixtures and ifttings

0.1 1.84.510.213.3Furniture and ifxtures82
0.1 0.50.50.60.6Travel goods, handbags £ similar articles83

14.5 9.352.2100.9119.8141.1Clothing84
13.8 9.051.394.8112.6129.1Thereof: clothing (except fur clothing(
 0.21.32.32.44.0Footwear85

0.2 0.12.611.313.914.7Professional, scientiifc £controllir.2 instru86
ments. photographic £ optical goods,
watches and clocks

0.2 2.210.713.214.2Thereof: scientiifc. medical, optical etc.
apparatus

10.4 7.121.255.260.285.6Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.89

3.1 10.012.717.67.35.3Commodities and transactions not classiifed9
according to kind

8.118.123.223.5Bunkersand storesfor foreign shipsand air

!

cra]t
1
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יעד ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא,  ח/5. לוח

דולרים מיליוני

Importיבוא .

ארץ
1950196019701975§19761977

כולל 302.0502.71,462.04,172.64,140.44,845.1סך

הכל סך  107.8267.9869.82,12472,155.52,643.1אירופה

המשותף 69.6208.7685.01,751.51,595.01,966.5השוק

15.913.776.2205.9171.5194.2איטליה

0.60.21.213.07.88.2אירלנד

ולוכסמבורג 7.411.562.8159.2126.6209.1בלגיה

ם. ר. 3.971.9174.9457.5415.9446.7גרמניה,

4.03.29.018.116.819.7דניה

5.823.571.8182.1241.9414.5הולנד

המאוחדת 25.659.3227.7560.7462.8484.5הממלכה

6.425.461.4155.0151.7189.6צרפת

החופשי הסהר 19.048.9124.7277.0468.7590.2אזור
(.K.B.B.K)

4.73.914.029.025.824.8אוסטריה

0.700.30.100.1איסלנד

2.02.214.412.114.135.6נורבגיה

0.15.53.49.96.912.9פורטוגל

2.18.815.134.230.132.2פינלנד
4.77.428.567.362.260.7שבדיה
4.721.149.0124.4329.6423.9שוויץ

ארצות 19.210360.196.291.886.4יתר
אירופה

1.31.42.81.91.51.7בולגריה

המועצות 0.20.10.1ברית
00

2.40.84.25.64.44.4הונגריה

2.55.115.813.918.115.2יוגוסלביה

0.11.14.45.67.87.7יוון
1

0.20.13.330.919.019.8ספרד

2.50.10.60.50.6צ'כוסלבקיה

2.60.626.534.639.334.9רומניה

אחרות 7.41.03.03.11.22.1ארצות

הכל סך  11.718.776.4138.2164.3206.7אסיה

0.92.74.53.55.8אירן
0.80.13.89.218.9הודו

קונג הונג
01.75.813.213.3

7.73.75.35.46.8תורכיה
0.18.961.988.8106.7125.4יפן

0.40.13.35.59.115.0סינגפור
2.90.40.61.20.50.8קפריסין

אחרות 6.61.52.523.316.720.7ארצות
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Table viii/5.  Imports, by country of purchase and exports, by country of
destination 1

$ million

Exportsיצוא
Country

1950196019701975§19761977

35.1216.6778.71,940.72,414.53,083.2GRAND TOTAL

25.4140.8414.7988.01,167.31,441.4EUROPETOTAL

17.1103.5291.7724.9875.51,097.1Common market

0.210.614.856.674.379.8Italy
0.50.40.85.03.96.4Ireland
1.0"13.638.480.2101.3158.5Belgium d Luxembourg
0.021.166.7160.5200.3 275.4Germany.F.R.
2.82.44.412.015.013.7Denmark
1.314.745.5129.2163.7178.3Netherlands
11.136.181.4169.3182.1224.2United Kingdom
0.24.639.7112.1134.9160.8France

.5.223.961.3169.5205.0230.0Free trade area
)E.T.T.A.(

0.51.55.3ISA20.423.8Austira
0.20.10.60.40.5Iceland

0.91.63.315.615.618.4Norway
0.00.81.214.028.425.7Portugal
1.13.16.712.114.413.1Finland
1.64.711.627.932.531.4Sweden
1.112.033.181.293.3117.1Switzerland

3.113.461.793.686.8114.3Other countries of
Europe

0.10.52.11.01.11.7Bulgaria
00.30O.I0U.S.S.R.

0.50.86.35.14.82.0Hungary
0.25.09.415.315.316.3Yugoslavia
03.219.628.425.349.9Greece
00.510.115.512.812.3Spain

0.60.15.34.83.8Czechoslovakia
0.31.611.018.015.518.3Rumania
1.41.43.24.97.210.0Other countries

0.524.0116.8390.4387.5486.5ASIA TOTAL

0.022.392.4104.9103.2Iran
0.00.11.70.51.7India

7.537.2113.2139.3188.8Hongkong
8.92.615.912.333.6Turkey
1.932.399.479.399.5Japan

0.10.84.028.225.531.0Singapore
0.11.85.47.010.113.9Cyprus
0.33.013.032.615.614.8Other countires
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(המשך) יעד1 ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, _ ח/5. לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא

איץ
1950196019701975§19761977

 18.917.830.167.761.276.4אפריקה

הכל סך
0.31.82.05.64.54.5אתיופיה

1.64.84.86.1.גבון
1

1.40.60.40.61.7גאנה

אפריקה 6.310.240.244.951.9דרוט
השנהב 0.91.83.25.7חוף

0.10.90.51.1טנזניה

0.01.22.30.02.6ליבריה

0.10.00.00.00.0ניגריה

1.81.22.91.01.8קניה

אחרות 18.66.412.38.81.71.0ארצות

 139.3156.5372.31,143.2988.01,115.0אמריקה

הכל סך
הצפונית 119.1154.0339.01,042.7933.41,036.6אמריקה

הברית 106.6146.4324.31,001.5888.8981.1ארצות

0.20.90.30.71.40.3מכסיקו

12.36.714.440.543.255.2קנדה

המרכזית 1.30.30.70.32.612.7אמריקה

0.100.10.2גואטמלה

0.10.22.411.0פנמה
אחרות 1.30.30.50.10.11.5ארצות

הדרומית 18.92.232.6100.2S2.065.7אמריקה

1.50.14.916.77.813.8אורוגואי

3.11.117.129.722.729.8ארגנטינה

3.10.44.652.618.718.1ברזיל

001.50.10.10.0ונצואלה

0.53.70.20.00.1.פרו

00.50.71.41.5קולומביה

אחרות 11.20.10.30.21.32.4ארצות

 2.60.54.34.611.125.0אוקיאניה

הכל סך
2.40.43.54.510.621.3אוסטרליה
זילנד 0.20.10.80.10.53.7ניו

בלתי 21.741.3109.1694.2760.3778.9ארצות

סךהכלמסווגות
ומזון דלק ~אספקת

ומטוסים לאוניות
זרים

הארצות "סיווג  במבוא 6 סעיף ראה 1
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Table viii/5.  Imports, by country of purchase and exports, by country of
destination 1 {cont.(

S millio

יצוא


Exp0rt s

Country

1950196019701975§19761977

0.110.541.573.566.981.0AFRICA  TOTAL

0.01.04.44.46.79.9Ethiopia
0.01.20.62.0Gabon
2.02.12.0 .1.6 1.7Ghana

1.910.734.726.323.9South Afirca
1.24.20.83.4Ivoryי Coast
1.91.93.64.1Tanzania
0.60.12.63.70.2Libeira
1.93.613.413.718.6Nigeria
0.73.63.85.46.6Kenya
0.12.413.95.34.510.6Other countires

8.935.6175.3388.4503.7660.5AMERICA  TOTAL

8..732.2.166.2341.1464.3605.8North America
8.329.4149.1307.5417.1564.6U.S.A.

0.12.03.89.51.4Mexico
0.42.715.129.837.739.8Canada

0.50.99.78.216.3Central America
י 0.11.02.32.2Guatemala

0.22.9 '3.19.8Panama
. 0.50.65.82.84.3Other countires

0.22.98.237.631.238.4South America
0.40.20.10.70.3Uruguay

■ 0.31.34.43.13.6Argentina
0.11.22.712.27.412.6Brazil

0.21.512.36.87.9Venezuela
0.12.22.56.78.0Peru
0.50.20.10.10.61. Colombia
0.10.20.16.06.45.4Other countries

0.11.35.518.924.727.8OCEANIA  TOTAL

0.11.25.318.623.926.3Australia
0.10.20.20.81.5New Zealand

0.14.416.863.4241.3362.5UNCLASSIFIED COUN
TRIES  TOTAL

8.118.123.123.5BUNKERS AND STORES
FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT

' Sec£ Sin iuiiuducuon  "classiifcation of countries"
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת לפי יצוא,  ח/6. לוח

דולרים מיליוני
חקלאי Agriculturalיצוא exports

כוללמי
totalGrandהכל הדרסך פרי :nar

TotalTheerof: citrus

§19761977§19761977§ 19761977

כולל 2,414.53,085.2386.4סך 325.0172.4191.3

הכל 6ך  המשותף 875.51,097.1245.1השוק 201.8102.5119.7

74.379.821.2איטליה 19.84.54.0

3.96.42.3אירלנד 2.22.22.1
ולוכסמבורג 101.3158.511.8בלגיה 10.64.75.7

.D ר. 200.3275.481.7גרמניה, 63.036.739.8
15.013.73.9דניה 5.13.53.2
163.7178.321.3הולנד 16.26.98.1

המאוחדת 182.1224.254.4הממלכה 46.131.140.4
134.9160.848.5צרפת 38.812.916.4

(א.פ.ט.א.) החוםשי הסחר 205.0230.073.7אזור 71.841.737.7
הכל סך 

20.423.87.3אוסטריה 6.54.54.6
0.40.50.2איסלנד 0.10.10.2
15.618.38.0נורבגיה 7.46.56.5

28.425.718.8פורטוגל 15.30
14.413.111.8פינלנד 11.110.411.5

32.531.311.1שבדיה 15.311.78.1

93.3117.316.5שוויץ 16.18.56.8

הכל אחרותסך טיקריות 946.61,225.555.0ארצות 42.020.625.4

104.9103.217.2אירן 12.74.96.7
1

הברית 417.1564.62.9ארצות 2.50.30.4

6.79.90.1אתיופיה 0.20.20.0

אפריקה 26.323.90.5דרום 0.70.00.1

קונג 139.3188.80.0הונג 0.40.0

4.82.00.6הונגריה 0.80.70.6

15.316.39.2יוגוסלביה 8.18.19.2

25.349.911.0יוון 2.10

79.399.53.2יפן 1.31.02.1

13.718.60.1ניגריה 0.2


25.531.02.6סינגפור 2.21.22.5

12.812.32.6ספרד 3.6

37.739.80.7קנדה 2.80.40.0

10.113.90.4קפריסין 0.6


15.518.23.8רומניה 3.83.83.8

12.333.60.1תורכיה 0.0

הארצות 387.4532.612.6יתר 9.47.68.5
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Table viii/6.  Export, by selected commodiyt group and main country
of destination

S million

תעשייתי Industiralיצוא exports

:Thereof:מזה

הבל יהלומיםסך
מלוטשים
Polished
diamonds

טקסטיל,
ועור משקאותהלבשה כימיקלים,מזון,

וצבעים ל/רו6ות
TotalTextiles,

clothing
£ leather

וטבק
Food, beverages
and tobacco

Chemicals
medicaments

St paints

Countryofdestination

§19761977§ 19761977§19761977§19761977§19761977

2,089.5799.8 2,698.81,099.0195.7222.2154.2177.7221.5269.9GRAND TOTAL
673.7255.7 852.0342.3113.0140.299.5111.687.191.4Common market  total
54.52.8 58.610.05.96.51.92.224.620.6Italy
1.70.0 4.10.00.41.00.81.80.10.4Ireland

90.766.0 146.7113.13.74.46.56.21.8..2.3Belgium £ Luxembourg
137.339.9 ,9.144.154.214.220.59.413.7Germanyג193.7 F.R.
9.90.4 9.80.32.51.62.11.61.34.0Denmark

147.596.8 157.095.413.416.55.15.218.815.5Netherlands
136.020.8 169.826.127.340.251.055.515.220.7United Kingdom
96.129.0 112.338.315.715.817.918.615.914.2France

133.261.1 156.384.612.212.618.318.020.912.9Free trade area IE.F.T.A.( 
total

13.92.5 16.53.63.13.62.12.11.71.4Austira
0.3 0.30.10.100 0.10.2Iceland
8.20.4 10.30.41.01.01.11.23.74.5Norway
13.1 6.90.30.500.112.53.8Portugal
3.3 1.30.10.701.60.70.60.2Finland

17.21.9 20.24.71.92.45.75.00.70.9Sweden
77.256.3 100.875.85.15.07.88.91.61.9Switzerland

904.6459.0 1,170.5630.460.360.033.743.487.3121.6Other main countries  total
92.2 86.06.24.02.74.711.813.9Iran
414.6222.1 561.7321.029.733.912.617.529.026.7U.S.A.
6.5 9.81.30.60.30.41.61.6Ethiopia
25.60.5 23.40.94.92.81.41.16.97.3Union of South Afirca
138.9134.5 188.8184.00.22.10.10.10.50.8Hongkong
4.0 1.40.00.00.00.60.42.10.9Hungary
7.2 7.11.41.43.02.62.22.8Yugoslavia
23.20.1 38.90.35.37.33.73.67.321.0Greece
78.070.9 96.386.60.20.20.81.31.83.8Japan
13.5 18.50.30.300.52.82.6Nigeira
23.312.2 28.414.80.10.20.40.43.61.7Singapore
9.22.0 9.71.60.20.20.20.12.92.9Spain
34.916.6 39.121.18.26.02.23.12.41.5Canada
9.50.1 13.50.10.80.93.95.51.21.3Cyprus
11.7 14.40.900.81.15.06.2Rumania
12.30.0 33.50.00.60.11.01.06.226.6Turkey

378.0520.0. 24.041.710.29.42.74.7 26.244.0Other cottntrtes
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כלגלי עגף לפי יצוא,  ח/7. לוח
Table xiii/7.  Exports,by economic branch

$ million דולרים מיליוני

כלכלי 19761977Economic§196719701975ענף branch

כולל 554.4778.71,940.72,414.53,083.2GRANDסך TOTAL

הכל חקלאי0ך 107.9129.6277.6325.0386.3Agriculturalיצוא exports  total

הדר. 85.386.1176.1172.4191.3Citrusפרי fruit

22.643.5101.5152.6195.0Otherאחר

הכל תעשייתיסך 418.9637.51,610.62,027.32,650.2Industrialיצוא exports  total

 .■ וחציבה 28.840.886.560.876.5Miningכרייה and quarrying

וטבק משקאות ,36.962.9125.3154.2177.7Foodמזון/ beverages and tobacco

41.244.452.362.463.9Textilesטקסטיל

10.853.6104.1125.3149.3Clothingהלבשה and madeup articles

ומוצריו 1.53.55.47.99.1Leatherעור and leather products

ומוצריו 8.69.612.820.327.7Woodעץ and its products

ומוצריו 2.03.22.83.94.5Paperנייר and its products

לאור והוצאה 3.55.918.311.014.5Printingדפוס and publishing

ופלסטיק גומי 12.523.544.753.667.5Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 36.052.9183:3221.5269.9Chemicalמוצרים and oil products

מתכתיים אל מינרליים 4.83.06.57.19.7Nonmetallicמוצרים mineral products

בסיסית 4.27.926.119.834.0Basicמתכת metal

מתכת 5.328.273.2121.6188.2Metalמוצרי products

S110.1154.2Machinery.13.618.1.60מכונות

ואלקטרוני חשמלי 3.012.897.7112.3122.2Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 7.59.140.191.6116.3Transportכלי equipment

ברוטו  מלוטשים 193.0244.6640.7799.71,099.0Diamondsיהלומים polished gross

נטו (157.9)(202.0)(548.6)(712.0)1,002.5) net

5.713.530.044.266.0Miscellaneousשונות

הכל סך אחר 27.611.652.562.246.7Otherיצוא exports  total

ומזון דלק אספקת מזה:
זרים ולמטוסים לאוניות

8.118.123.223.5Thereof: bunkers and stores for foreign
ships and aircraft

מוחזר 37.245.1106.2108.6119.0Returnedיצוא exports

הכל סך  נטו 517.2733.61,834.52,365.92,944.2NETיצוא EXPORTS  TOTAL
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כלכלי ייעוד לפי יבוא;  ח/8. לוח
Table viii/8.  Imports, by economic use

S million דולרים מיליוני

ג כלכלי 19761977Economic§1975ייעוד use 1

כולל 4,172.64,140.44,845.2GRANDסך TOTAL

תצרוכת נכסי
הכל ישירהסך לצריכה

323.3■319.9341.6 Consumer goods for direct consump
lion  total

שוטפת לצריבה תצרוכת 216.7204.4230.3Nondurablesנכסי

159.8142.8158.3Foodמזון

אחרים 56.961.672.0Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 106.6115.511173Durablesנכסי

גלם) (חומרי לייצור תשומות
הבל סך

3,188.73,189.73,853.9Production inputs {raw materials) 
total

155.8142.4129.1Agricultureחקלאות

ברוטו  גולמיים יהלומים
נטו 

469.1
(411.8)

670.3
(616.0)

1,011.7
(937.3)

Rough diamonds  gross
 net

סיכה וחומרי 637.9684.8737.7Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

341.4277.1369.9Spare parts, accessoires, tools for
current use

אחרות 1,584.51,415.11,605.5תשומות
Production inputs, other

הכל סך  השקעה 652.9619.8632.9Investmentנכסי goods  total

מכשירים ציוד, מכונות,
ואביזריהם

534.4493.3466.4Machines, equipment, implements
and their accessories

תחבורה 169.5126.4166.5Transportבלי equipment

ומטוסים אניות :42.753.394.7Thereofמזה: ships and aircratf

הבל פורטוסך שלא ,7.711.016.8Goodsסחורות n.e.s.  totai

מוחזר 63.963.884.5Returnedיבוא imports

הכל סך  נטו 4,108.74,076.64,760.7NETיבוא IMPORTS  TOTAL

1 See§3 in introduction.
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי ,1 יבוא  ח/9. ל1ח

דולרים מיליוני
Consumer goods תצרוכת נכסי

בניקיימא
Durable

1977

5.7

18.8

15.9

§ 1976

שוטפת לצריכה
Nondurable

1977 §1976

היבוא כל
Total imports

1977 §1976

4,140.44,845.2204.4230.3115.5111.3

1,595.01,966.585.588.972.470.9

171.5194.211.013.816.217.1

7.88.25.64.20.0

126.6209.12.32.21.00.7

415.9446.712.315.928.121.9

16.819.71.62.51.20.7

241.9414.48.97.41.92.3

462.8484.621.829.012.513.3

151.7189.622.013.911.514.9

6.9 12.2 12.1

22.6 91.6 80.0

13.6 37.6 26.8

590.2

1,368.2

920.3

468.7

25.824.81.31.20.50.2

0.00.00.00.00.00.0

14.135.61.10.80.40.2

6.912.90.93.20.10.1

30.132.30.40.40.20.1

62.260.70.70.82.72.8

329.6423.97.75.83.02.3

1.226.6

10.621.31.49.20.00.0

22.729.822.724.30.00.0

18.717.911.314.90.10.0

888.8981.120.725.87.56.0

4.84.5

44.951.95.42.00.10.2

4.44.40.10.20.10.1

18.115.20.20.41.00.3

19.019.84.63.80.70.8

106.7125.44.13.311.310.5

43.255.20.50.60.60.1

39.334.96.02.81.10.8

5.46.8'3.04.30.1

850.1

קנייה ארץ

כולל סך
הכל סך המשותף השוק

איטליה
אירלנד

ולוכסמבורג בלגיה
.D ר. גרמניה,

דניה
הולנד

המאוחדת הממלכה
ציפת

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר אזור
הבל מך 

אוסטריה
איסלנד
נורבגיה
פורטוגל
פינלנד
שבדיה
קוויץ

הכל סך אחרות טיקריות ארצות
אוסטרליה
ארגנטינה
ברזיל

הברית ארצות
נאבון

אפריקה דרום
הונגריה

יוגוסלביה
ספרד
יפן

קנדה
רומניה
תורכיה

הבל הארצותסך יתר

הארצות". 'סיווג  במנוא 6 סעיף ראה 1
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Table viii/9.  Imports 1, by economic use and main country of purchase

$ million

Country of purchase

השקעה נכסי
Investment goods

1977 §1976

גולמיים יהלומים
(ברוטו)

Rough diamonds
)gross)

1977 1976

לייצור תשומות
יהלומים ללא גלם) (חומרי
Production inputs (raw
materials) excl. diamonds

1977 1976

GRAND TOTAL

Common market  total

Italy
Ireland
Belgium £ Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
France

Free trade area (E.F.T.A.)  total

Austria
Iceland
Norway
Portugal
Finland
Sweden

Switzerland

Other main countries  total

Australia
Argentina
Brazil
United States
Gabon
South Africa
Hungary
Yugoslavia
Spain
Japan
Canada
Rumania
Turkey

Other countries  total

2,530.42,858.9670.31,011.7619.8633.0

740.2908.1416.5624.2280.4274.4

105.5123.238.840.1
1.63.4

0.60.6
44.560.164.3130.514.515.6

. 269.6308.2105.9100.7
10.711.3

 ■3.35.2
72.187.6145.5302.613.514.5
146.3189.9206.7191.175.561.3
89.9124.40.028.336.4

56.1

. 2.5
0.0
16.1

0.1

0.3
10.2

26.9

273.1

0.4
0.1
0.1

202.5

29.4

62.4

4.2
0.0

2.1

0.1

0.5

13.9

41.6

247.1

0.5
0.0
0.0

215.2

0.20.7
0.50.3
0.20.1
3.03.0
11.943.0
14.122.2
1.50.7
0.0

29.9

299.8 200.9

299.8

76.5

76.5

200.9

40.2

0.5

39.7

11.2 12.7

216.4

908.2

826.2

186.4

19.820.9
0.00.0

10.518.5
5.89.5

29.031.5
44.946.9
76.489.1

836.7

8.211.7
0.05.4
7.32.9

605.7670.3
4.84.5
39.249.0
3.73.8
16.714.4
10.712.2
79.468.6
28.032.3
30.730.6
2.32.5

767./

1 See §6in introduction "ciassificauuu of countires".
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מיובאות, סחורות על ארה'יב לדולר<של בל"י ממוצע ותשלום מסים .10/n לוח
כלכליב ייעוד לפי

 . : Valueofעיר: imports ל"י)היבוא (מיליוני 2 מטים

ל*ידולריםמיליוני הכלסךמיליוני
ץ

. מכס
היבוא של כלכלי $ייעוד millionIL. millionTotalCustom duty

_ _.. . 81976 .1977 .§1976 1977 §1976 ■1977 §19761977

כולל 4,140.44,845.251,422.2סך 33,034.17,677.69,394.94,891.35,65419

הכל תצרוכתסך 319.9341.53,622.7נכסי 2,543.52,316.52,735.7959.71,161.2
i

שוטפת 204.5230.32,449.8לצריכה 1,631.91,072.91,215.5S27.4667.9

וטבק משקאות מזון,
והנעלה הלבשה

142.9
7.3

158.3
13.6

1,686.7 1,140.1
145.7 58.7

657.4
50.7

715.9
101.1

352.9
26.9

438.7
' 52.0

בית למשק וציוד 15.617.6185.9ריהוט 124.1137.7158.863.4' 81.4

11.013.6144.7תרופות 87.817.922.217.51. 21.4

ותחביבים בידור 12.512.4129.4מוצרי 100.173.881.925.9i 302

15.214.8157.4שונות 121.1135.4135.640.844.2

קיימא 115.4111.21,172.9בני 911.61,243.61,520.2432.3493.3

בסיסי 20.716.4167.8ריהוט 162.888.9105.073.167.9

בית למשק 22.918.3191.9ציוד 180.5260.9218.864.156.0

רפואי 1.92.728.9ציוד 15.48.712.64.97.1

תחבורה 47.054.3582.6כלי 371.6660.9984.5219.4■298.9

ותחביבים בידור 18.215.3156.7מוצרי 144.0193.1168.557.9( 51.2

יקרות ואבנים שעונים 4.74.245.0תכשיטים, 37.331.130.812.9 12.2

הכל לייצורסך תשומות
מספוא

3,189.7
113.8

3,853.7
95.2

40,958.0 25,489.9
983.2 910.7

3,821.4
150.4

4,779.5
109.8

2,970.4
135.7

3,506.1
( 117.6

לחקלאות אחרים גלם חומרי
חיטים

28.7
80.9

33.9
76.4

366.9 232.0
 771.5 644.2

39.0
37.4

44.6
45.6

39.0
96.6

, 44.6
96.1

סויה .109.4פולי 132.01,394.1 869.459.638.6130.4154.6

אחרים גולמיים מזון מוצרי
וחוטים בדים

132.2
80.5

169.3
89.1

1,799.7 1,050.6
947.6 640.6

193.1
311.9

278.5
392.4

191.3
163.9

V232.7
208.1

גולמיים 670.31,011.710,822.9יהלומים 5,397.7

ומוצריהם פלדה ברזל,
ומוצריו עץ

סיכה וחומרי דלק

208.7
73.0

224.5
70.0

2,372.4 1,665.6
740.8 580.5

470.4
238.3

577.5
253.9

310.4
228.6

' 353.3
; 246.2

684.8737.77,829.2 5,476.634.642.7 .15.61 22.9

ומדחסים משאבות מנועים,
ואביזריהם רכיבים חילוף, חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים כלים

19.5
196.6
80.5

34.2
270.9
98.8

365.1 157.0
2,900.3 1,565.1
1,051.5 640.7

35.2
621.6
186.4

67.7
807.1
271.2

26.7
396.9
158.9

51.0
509.5

■ 199.4

אחרים גלם 710.8810.08,612.8חומרי 5,659.21,637.5 1,927.11,076.4/ ,270. 1
1 .

הכל סד  השקעה נכסי
ואביזריהם מכשירים מבונות,ציוד

תחבורה 3לי

619.8
493.4
126.4

633.3
466.8
166.5

6,664.3 4,911.3
4,926.3 3,904.3
1,738.0 1,007.0

1,524.9
952.5
572.4

1,862.6
1.090.3
772.3

947.4
712.0
235.4

' 971.4
!.687.6
: 283.8

ומטוסים אוניות בלי 73.271.9759.0מזה: 577.2572.4772.3235.4( 283.8

פורטו שלא 11.016.7177.2סחורות 89.414.817.113.816.2

במבוא. 10 סעיף ראה 1
במבוא.' 10 סעיף ראה מוסף; ערך מס כולל לא 2י
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Table viii/10.  Taxes and average payment in local currency per u.s. dollar
value of imported goods, by economic use 1

million)es 2 (IL.Taiבל"י לדולר ממוצע תשלומ
Average payment in IL.

per import dollar
חובה קנייהתשלומי (נטו)מס niripEconomic use SurchargesPurchase taxFunds (net)of imports

§19761977

19761977§19761977§19761977

44.5109.12,854.63,746.4112.8115.59.8312.55GRAND TOTAL

26.241.91,118.71,383.8211.9148.815.1918.62CONSUMER GOODS  TOTAL

26.241.9307.4356.9211.9148.813.2315.91Nondurable
25.840.566.887.9211.9148.812.5815.17Food, beverages and tobacco
0.4 _1.123.448.015.0218.22Clothing and footwear
' 0.274:3 77.2 . 16.76 19.58Furniture and household equipment
0.40.89.6012.26Medicines
47.951.713.8617.08Articles for recreation and hobbies
0.194.691.316.8819.74Miscellaneous

811.31,026.918.6724.23Durable goods
15.837.112.1816.69Basic furnishings
196.8162.819.3022.48Household equipment
3.85.512.4515.34Medical equipment
441.5685.621.9628.85Transport vehicles
135.2117.318.4621.26Articles for recreation and hobbies

18.218.614.4818.02Jewellery, watches, precious stones

18.367.21,157.41,470.5324.7264.39.1911.87PRODUCTION INPUTS  TOTAL
0.10.214.68.09.3311.49Fodder
9.4612.14Other agricultural raw materials
134.050.57.5010.69Wheat
190.0193.27.4010.27Soya beans
2.235.80.90.61.39.49.4112.27Other raw food products
4.59.4143.5174.911.8315.05Fabrics and yarn

8.0510.70Diamonds, rough
0.10.5159.9223.710.2313.14Iron, steel and articles thereof
9.77.711.2114.20Wood and articles thereof
19.019.88.0510.67Fuel and lubricants
8.516.79.8512.66Engines, pumps, compressors
224.7297.611.1213.69Spare parts and accessoires
27.571.810.2713.39Tools and implements for direct use

11.421.3563.7657.714.022.010.2613.01Other raw materials

577.5891.2_10.3813.46INVESTMENT GOODS  TOTAL
240.5402.79.8412.89Machines, equipment and implements
■337.0488.512.4915.07Transport vehicles

337.0488.515.7121.31Thereof: excl. ships and aircraft

1.00.99.4911.65GOODS, N.E.S.

1 See §10 in the introduction.
2 Excl. V.A.T.; see §10 in the introductioo.
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כספים טי; פרק

(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור
בבנקים עו''ש חשבונות הם עו"ש חשבונות
ופקודות והמחאות כוללים שאינם מסחריים,
והממוצע ער'ש). בפיקדונות (הנכללות לתשלום
מחולק חודשיים ונתונים 12 'סיכום הוא לשנה
פשוט ממוצע הוא לחודש הממוצע הנתון ב12.
לו. שקדם החודש ובסוף החודש בסוף היתרה של

ה כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש. לחשבונות השנה .במשך שנעשו חיובים
הנוסחה: פי ועל מחושב וחשנתי המחזור שיעור

עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש חשבונות

המוסדות באמצעות לציבור אשראי
הבנקאיים

אלו בנזילות. החייב מוסד הוא בנקאי מוסד
לאשראי שיתופיות ואגודות מסחריים בנקים הם
ולהשקעות למשכנתאות בנקים כולל (לא בלבד

כספיים).. ומוסדות

בפי הנמצאים מוסדות הם כספיים מוסדות
בינואר בנזי'לות. חייבים ואינם ישראל בנק קוח
לתעשייה" אוצר "בנק הגדרת שונתה 1977

להשקעות. לבנק כספי ממוסד

לממשלה אשראי כולל אינו לציבור אשראי
כספיים. ולמוסדות

וניביה הלוואות כוללים הבנקים אמצעי
ובמסגרת שלא שניתנו, ישראל, מבנק משנה
ופיקדונות עו"ש פיקדונות ובן המוכוון, האשראי
והשקעות למשכנתאות בבנקים קצוב לזמן

מלחמה). מלוה (בניכוי
המט הם המוטח והאשראי של מקורותיו .

ידי >על המסחריים והבנקים ישראל בנק ש.לה,
לספק הן מטרותיו המוכוון). באשראי השתתפות
מועדפים. משק ענפי ,של המימון מצורכי חלק
בסיבסוד בזמינותו, הגיל מאשראי נבדל הוא
ובי התשלום בתנאי עליו, המשתלמת הריבית

הממשלתית. ערבות

הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה ; המקור
. , ; ישראל. בנק 

כספיים נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי
הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

עו"ש, ופיקדונות

במטבע מזומנים הם הציבור בידי מזומנים
הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור ישראלי

לאשראי. השיתופיות והאגודות המסחריים

ושב עובר פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
ידי על' ושלא שיקים ידי על דרישה, לפי
במטבע לתשלום ופקודות המחאות ש?קים,

הממשלה. פיקדונות למעט ישראלי,

הפיקדונות הם קצוב לזמן הציבור פיקדונות
הבנקאיים במוסדות ופרטים מוסדות תכרות, של
חודשים, 45 חודשים, 34 5 הזמן לפרקי

ומעלה. חודשים 6t D'Errnr .56

הם ט/1), (לוח חיסכון בתוכניות פיקדונות
(תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות פיקדונות
והצמדה ריבית על במס הנחות אושרו שבהן
האוצר), במשרד החיסכון על הממונה ידי על
הדואר בבנק מאושרות חיסכון תוכניות למעט

והשיכון. הבינוי משרד ושל
(לוח החיסכון בתוכניות היתרה זאת, לעומת
החיסכון תוכניות בבל יתרות. כוללת ט/16),
הדואר בבנק .חיסכון תכנית לרבות המאושרות,
והשיכון. והבינוי משרד של חיסכון ותכנית
הצמדה. .הפרןשי כוללות אינן ט/1 בלוח היתרות
ו18,000 10,000 מסוג והחיסכון תכניות נתוני

מענקים. כוללות אינן

משרד והביטוח, החיסכון רשות. המקור; '
האוצר.

פיקדונות הם חוץ במטבע הציבור פיקדונות
לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי של
ה במוסדות המופקדים קצוב, ולזמן דרישה
על מתקבל לשנה הממוצע בישראל. בנקאיים
חודשי מ12 אחד כל לסוף יתרות סיכום ידי

ב12.■ מחולק השנה,

הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה המקור:
...... ■ . ישראל. בנק 
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הייתה במדד אלה ניירות הכללת .ממושכות. זמן
הניירות הוצאו כן ועל מטה כלפי המדד את מטה
ששינו מניחים כלומר' מהמדד: סחירים הבלתי
הכללי. במדד לשינויים דומים בתשואתם יים
המניות של הכולל התשואה שיעור, מדד
.שיעורי של מ,דדים של משוקלל כממוצע מתקבל
מדד (במקביל' הבודדות המניות של התשואה
מתקבל חוב איגרות של הכולל התשואה שיעור
התשו שיעורי של מדדים של משוקלל כממוצע
התשו שיעור מדד הבודדות). האיגרות של אה
במדד השינויים בחודש. ה23 ליום מתייחס אה
שחלו שינויים איפוא משקפים לתקופה מתקופה
שתי בין הניירות של הכולל התשואה בשיעור

זמן. נקודות
מתקבל בדצמבר) 23) השנה לסוף המדד
חודש,.; בכל ל23 המדדים של משורשר כמדד
.דרי התשואה שיעור מדד מוצג ט/8 בלוח
ממנו וכנגזר בדצמבר) 23) השנה לסוף כולל
=.■ 100.0 בסים: על הון' רווחי מדד מוצג

.23.12.76

החלקי המדד מוצג וט/10 ט/9 בלוחות
על הקיימת לסדרה כהמשך הון) רווחי (מדד

.31.12.74 =■ 100.0 בסיס

הודעות קובצי שערים' גיליונות מקורות:
אביב. בתל ערך. לניירות הבורסה של

חליפין שערי
ט/13 בלוח הל"י של הרשמי החליפין שער
מתן ידי על שנוצרו נוספים שערים כולל אינו
ידיי ועל מטבעחוץ בעבור רשמיות פרמיות

שונית. בעסקאות מכסים
■ הלי'י הצמדת מדיניות הונהגה ב19.7.1976
הל"י שער היה עשוי זה מתאריו מטבעות. לסל
החליפין שערי מוצגים בלוח יום. מדי להשתנות
לתאריך עד הפיתוחים בהם שבוצעו במועדים
החליפין שער מדיניות הונהגה בו 28.10.77

■ לתאריך היציג השער יום. מדי המשתנה הנייד'
ארה"ב. של לדולר ל"י 15.25 היה 31.10.1977

בשוק ולזהב לדולר ממוצעים חליפין שטרי
לקוחים, ט/14 בלוח. השחור ובשוק החופשי
מהעיתונות רשמיים' בלתי שונים ממקורות
של, מהימנותם .המקצועיתן ומהעיתונות היומית
מסתיימות, הסדרות יחסית נמוכה אלו נתונים

.28.10.77 בתאריך

עיד1 ת ניירו
נית ובבורסה הרשומים הערך ניירות מצבת
אשר ערך ניירות כוללת ואינה ישוק במחירי נת
בלוח ההון ערך שער. להם ואין נסחרים אינם
החוב ואיגרות האופציות המניות' ערך הוא ט/6
שנה. כל לסוף שוק, במחירי בבורסה' הרשהמות
הממוצע השוק ערך הוא ט/7 בלוח ההון יערך
השנה. במשך זמן נקודות מספר פי על השנתי

העסקאות כל את כולל ערך ניירות מחזור
ועסקאות קיזוזים כולל ואינו עצמה בבורסה
חלק רק הוא בבורסה המסחר לבורסה. מחוץ
פקודות קיזוזי עקב ערך' בניירות המסחר מסך
והסובנים. הבנקים ידי על והמכירה הקנייה

המח חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור
במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים בהון. זור
משינוי נובע בהם מהשינוי חלק כן, על. שוק;

המסחר. בהיקף משיטי ולא שערים

ערן ניירות מדדי
המרכזית הלשכה מפרסמת 1950 שנת מאז
לשערי הון רווחי של מדדים לסטטיסטיקה
מודדים אלה מדדים בבורסה. הערך ניירות
בתק שינויים וכן הערך ניירות בשערי שינויים
מחלוקת הנובעים המניות מחזיקי של בולים
חדשים ניירות לקניית וזכויות הטבה מניות
בתקבולי שינויים מודדים הם אין מוזל. במחיר
בצורה מזומנים מקבלת בתוצאה מניות מחזיקי
החוב איגרות מחזיקי ובתקבולי' דיבידנד, של
ריבית. של בצורה מזומנים מקבלת כתוצאה
מדד לערוך הלשבה התחילה 1977 בינואר החל
כאשר תיק), ערך (מדד כולל תשואה שיעור
זה. חהש למדד חלקי מדד מהוה הקודם המדד
ה בתשואה השינויים את מודד החדש המדד
כלומר, החוב, איגרות ושל המניות של כוללת
והתקבולים השערים שינויי למדידת בנוסף
תקבולים גם נמדדים ומהזכויות, ההטבה ממניות
על הצמדה (כולל וריבית דיבידנד במזומן,
ה ק^לת בעת בהתחשבות וזאת .* הריבית)

תקבולים.

כל את מכיל הכולל התשואה שיעור מדד
למעט בבורסה' הרשומות החוב ואיגרות והמניות
אלה ניירות מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות
לתקופות מוקפאים שעריהם וע''כ סחירים אינם

.1977,2 מס' מוסף"'  לישראל הסטטיסטי ב''ירחון ערך", ניירות ''מדדי גם ראה 1
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למעשה פידיונות כוללים ופדיונות רכישות ידי על מונפק ט/15) (לוח נזוער קצר מלוה
החופשי. בשוק המנפיק ורכישות שבוע בכל ד'. ביום לשבוע, אחת ישראל ,,.בנק יום. 364 '182 ,91 בנות סדרות של הנפקות כוללתיש נקוב, בערר השנה, לסוף היתרה

נפרעו, וטרם פיייינם מו^ד שהגי?5 ^יי ^יייית   מכירות כוללות לציבור ברוטו מכירות
המנפיק. שבידי היתרות למעט ומסדרות שבוע אותו של החדשה מההנפקה

י י  ישראל. בנק . המקור ;   . שבוע. לאותו קודמות

נגחרימ פרסומים

. טכנייימ פרסומים.

ערך. ניידות מדדי (13)

חוב. איגרות של התשואה .(27) .
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Financial assets כספיים נכסים

אחרים ו8יקדונות תשלום אמצע*  ט/1. לוח
Tableix/1.^ Money supply and other deposits

IL. million ליי מיליוני
הגיבור פיקדונות י

 חוץ במטבע
הכל סך

Depositsof the
public in foreign
currency  total
תושבי בידי מזה:

חוץ
Thereof: with
foreigners

ישראלי במטבע הציבור פיקדונות
Depositsof thepublic in Israeli currency

חיסכון בתוכניות
In saving schemes

הצמדה והפרשי ריבית
Interest and linkage

differentials

תכניות .
בלבד חיסכון
Saving only

קצוב! לזמן
Time deposits1

Money supply תשלום אמצעי

פיקדונות
עו"ש

Current
deposits

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

5482,244
8402,830

1,1293,711
1,3645,286
1,6157,406
2,1022,672 §9,513
3,6023,681 §12,756

6,5393,4875.518 19,399
9,6976,2638,383 28,339
14,97911,05814,120 46,736

End of year

שנתי ממוצע
195539516523063

1960820287532162

1961970340630190

19621,126380746176

19631,474491983197

19641,6795821,097217
19651,8266441,181241

19661,9637121,250293
19672,3449121,432659
19682,8151,0601,755716
19693,0151,1571,858887
19703,1671,2281,9391,521

19713,8761,4632,4132,568
19725,0341,8323,2023,284
19736,3152,3233,9923,897
19747,5742,8714,7033,631
19759,9093,7346,1753,786
197611,6714,4167,2562§3,657
197716.3315,83210.4995,148

שנה סוף
19554201722477628

1960880300581177256

1961969344625182429

19621,257409847189859

19631.6095251,084209961

19641,7075901,1172321,141

19651,8996571,2422591,351

19662,0087511,2574161.489

19672,5399661,5735204062,113

19682,8981,0911,8078646822,504

19692,9701,1291,8419041,0053,231

19703,3831,2812,1022,1091,2424,276
19714,3411,5842,7572,8541,4836,581

19725,5871,9743,6133,7431,7527,900

19737,3922,7154,6773,9262,4953,022 10,439

19748,7223,1735,5493,7494,7345,156 17,870

197510,6143,9706,6443,7724,617 7,9156,621 22,645
4,2608,612§נ197613,4874,7778,709 11,49810,262 34,561

197718,7176,31912,3985,85217,088 19,66523,826 75,430

' Until 1967 and from 1973, including deposits held against
liabilities incurred by banks. 2 As of 1976 incl. deposits
of other creditors.

התחיי כנגד פיקדונות כולל ב1973 והחל 1967 שנת עד 1
כולל ב1976 החל 2 בנקים. ידי על שניתנו בויות

אחרים זכאים פיקדונות

finance 238



גבנקים הציגור ישל עו''!ש חושבונות של שנתי מחזור  ט/2. לוח
Table ix/2.  Annual turnover of current accounts of the public with banks

עו"ש חשבונות
Current accounts

עוש לחשבונות envm
Debits to current accounts

שנתי מחזור שיעור
Annual rate of turnover

ל*י "Hמיליוני million

1950836487.8

19551733,40219.6

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

19755,729183,03831.9

19766,813§244,71835.9

19779,812376,962

1

38.4
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הבנקאיים המוסדות באמצעות לציבור אשראי ט/3. לוח
Table ix/3.  Credit to the public by banking institutions

Endofyear; IL. million. . .... V

. ישראלי Inבמטבע Israeli currency

הכל סך 
Total

הבנקים. מאמצעי .

From the banks'
resources

פיקדונות מחוך
למתן מאושרים

הלוואות
From authorized
deposits for gran

ting loans

מוכוון "אשראי "
Directed credit

אשראי
חיסכון מתכניות "
Credit from

saving schemes

pn mtaa
In foreign
currency

7,14026 1970

Y

7,1141,161

19717,3967,354422,035

19729,1519,115362,465

197312,2594,9115,7361,561514,412

197418,7515,7539,8343,072
J

92
1

9,112

197526,6226.95715,1994,321
' y

14512,983

197634,7849,05419,9755,56519018,187

197750,48413,10029,1148,04822337,791

ולהשקעות למשכנתאות בנקים באמצעות לציבור אשראי  ט/4. לוח
כספיים ומוסדות

Table ix/4.  Credit to the public by and through mortgage and
investment banks and ifnancial institutions

Endof year; IL. million לי מיליוני קנה; סוף

כספיים מוסדות
Financial institutions

להשקעות בנקים
Investment banks

למשכנתאות בנקים
Mortgage banks

19702,3131,962740

19712,7342,368718

19723,4672,937600

19734,5343,580674

19747,0254,188765

1975■: 10,149§6,001918

197613,9298,4661,619 ■'

197718,23112,3721,606
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המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואה אשראי  ט/5. לוח
* כלכלי ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל

Tableix/5, Loans bills discounted by commercial banks
and credit cooperative societies, by economic destination 1

End of year; IL. million לי מיליוני שנה; סוף

כלכלי 19541960196519701973197519761977Economicייעוד destination

הכל 3189292,2886,73917,51241,90758,09696,539TOTALסך

מקומיות רשויות 13371976421,7713,6606,0268,470Local authorities

ציבוריים .שירותים 4787981,4343,400Public services

ומים חשמל
915134< 296

2881,2141,8173,577Electricity and water

כספיים 317806991,6004,3797,38211,429Financialמוסדות institutions

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

132032571708468349The Jewish Agency and the
. national funds

4175121,0692,7674,1746.772Agriculture"95265חקלאות

. 642656311,7464,68111,36615,65429,564Industryתעשייה

2בנייה 37751314648131,7212,0523,188Building

. 39831214961,2603,6094,9978,707Commerceמסחר t

719792741,0621,8962,3815,348Transportתובלה

אחרים 729923827611,2402,1702,219Otherשירותים services

פרטיים 3902145821,3642,6433,8194,898Pirvateנאנשים persons

pn תושבי
1,5074,5975,2857,286Foreign residents

ובלתי אחר ייעוד
ידוע

14160589 6881,933. 837.1,322
t

Other destinations and not
known

includes credit' from deposits of the government and the הלוואות למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל 1
Public for granting of loans (including loans for payments of נכללו ב1954 2 מסים). לתשלום הלוואות (לרבות
taxes). 2For;1954, the item;"Bui1ding.. includes loans for ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם 'בנייה בסעיף
the purchase and repairof dwellings. For other years, such loans פרי'ייס", אנשי2 לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים
areincluded underthe hsadi=g''F1ivaJe,persons"" _ ..
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ערן ניירות

ענף לפי בבורסה/ רשומות ומגיות חוב איגרות  ט/6. לוח
שוק במחירי ליי, מיליוני שנה; סוף

הנייר הכלסוג סך
Total

מדינה מלוות
Government

loans

לאומיים מוסדות
National
institutions

מסחריים, בנקים
לאחזקות חברות
וביטוח בנקאיות
Commercial
banks,

bankholding
companies

and insurance

בנקים
למשכנתאות
Mortgage
banks

1976

כולל 48,315.620,208.66,186.3סך 874.65,364.8

הכל סך חוב 36.780.520.208.6איגרות 874.64,586.9

חוץ למטבע 184.7צמודות 

לצרכן המחירים למדד 19,370.19,698.8צמודות 2,731.6

'ברירה* מסוג 14,304.8צמודות 1,205.3

חוץ במטבע 2,906.4נסחרות 874.6650.0

צמודות 14.514.5לא 

מניות אופציות, מניות,
להמרה וניתנת בכורה

הכל 0ך

11,545.16,186.3 777.9

להמרה 868.0544.1ניתנות 85.6

ובכורה) (רגילות בלי 9.754.05,642.2נסחרות 681.0

חוץ במטבע 923.1נסחרות 11.3

1 977

כולל 76,879.627,635.318,617.4סך 8,165.9

הכל חובסך 49,950.527,635.31,489.2איגרות 6,066.9
חוץ למטבע 389.027.7צמודות 41.1

לצרכן המחירים למדד 28,796.416,573.2צמודות 3.454.0
ברירה* מסוג 15.915.611,006.9צמודות 1,335.8

חוץ במטבע 4,661.41,459.6נסחרות 1,205.8

צמודות 188.127.529.6לא 30.2

מניות אופציות, מניות,
להמרה וניתנות בכורה

הכל סך

26,929.117,128.2 2,099.0

בכורה (רגילות, בל*י נסחרות
להמרה) וניתנות

24,967.517.128.2 2,039.3

חוץ במטבע 1,961.659.7נסחרות
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Securities

Table ix/6.  Bonds and shares registered at the stock exchange, by branch
Endofyear; IL. million, at market pirces

מימון מוסדות
ענפיים

Specialized
ifnancial

institutions

תברות
להשקעה

Investment
companies

תעשייה
Industry

מסחר
ושירותים
Commerce
and services

מקרקעין,
פיתוח בינוי,
והדרים
Land,

construction,
development
and citrus

Type

groves

1976

6,787.61,486.0 6,257.9579.7570.1GRAND TOTAL

5,769.0134.5 4,818.6298.090.3Bonds  total

134.5 §50.2Linked to foreign currency

2,861.2 3,133.8; 121.726.6Linked to the consumer pirce index

2,145.1 1,255.6
Optional linkage

762.7 429.2126.263.7Traded in foreign currency

 

Unlinked

1,018.61,351.5 1,439.3291.7479.8Shares, options. preference shares and conrer
tible into shares  total

12.5,45.9 114.126.739.1Convertible into shares

94.41,305.5 1,325.2265.0440.7Traded in IL. (ordinary and preference(

911.70.1 Traded in foreign currency

1977

10,606.02,805.8 6,911.4918.01,219.8GRAND TOTAL

8,567.6208.0 5,429.6419.5134.4Bonds  total

40.8208.0 11.360.1Linked to foreign currency

5,100.3 3,488.2146.534.2Linked to consumer price index

2,305.2 1,267.7Optional linkage

1,020.5 662.4212.9100.2Traded in foreign currency

100.8'  

Unlinked

2,038.42.597.8 1.481.8498.51.085.4Shares, options. preference shares andconver
tible into shares  total

136.52,597.8 1,481.8498.51,085.4Traded in IL. (ordinary, preference and
convertible into shares(

1 oni n ;Traded in foreign currency
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* הנייר סוג לפי בבורסה, השנתי המחזור ושיעור רישום הון מחזור,  ט/7. לוח
Table ix/7.  Turnover, registeredrcapital and annual rate ofturnover' at>"

the stock exchange, by type of security 1
IL. million, at market pirces שרק במחירי ל'יי, מיליוני

מחזור
Turnover

ממוצע רשום הון
Average marketable

capital

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי

Annual rateof turn
over (percentages)

י הניירות Allכל secuirties1
196063.6386.916.41960
1964259.01,567.916.31964
1965135.71,668.38.11963
1966105.41,746.06.01966
1967108.21,931.93.61967
1968249.42,783.89.01968
1969273.43.348.98.21969
1970219.84,024.93.51970
1971382.25,240.57.31971
19721,327.77,418.117.91972
19731,618.310,217.015.81973
19743,417.217,340.119.71974
19754,126.724,972.216.51975
19766,928.635,928.219.31976
197717,017.855,945.330.41977

Share2.מניות2
196037.577.048.71960
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
1973624.62,629.523.81973
1974510.13,035.416.81974
1975757.83,968.419.11975
19761,433.65,993.823.91976
197711,278.913,472.083.71977

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds
196026.5272.59.71960
196441.2712.55.81964
196544.9823.25.51965
196647.7992.04.81966
196755.41,183.04.71967
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
19753,265.320,437.916.01975
19763,845.3§30.481.214.41976
19775,305.241,069.116.91977

1 Including loans and nonlinked debentures not detailed in the
table and bonds convertible into shares. * Incl. options and
preference shares.

מפורטים שאינם צמודות לא חוב ואיגרות מלוות כולל 1
אופציות כולל 2 להמרה. ניתנות חוב ובאיגרות בלוח

בכורה. ומגיות
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בבורסה י הערן לניירות כוללים תשואה שיעורי מדדי  ט/8. לוח
Table ix/8.  Indices of artes of return for securities at the stock exchange

Base : 23 וםג 1976 = 100.0 . בסיס
1977

שיעור מדד
כולל תשואה
Index of rate
of return

:nm :

הוף רווחי מדד
Thereof:

index of capital
gains2

Bonds חוב איגרות

הכל סך  צמודות חוב 14S3141.6LINKED.איגרות BONDS  TOTAL

לצרכן המחירים למדד צמודות :142.4138.8Theerofמזה: linked to consumer pirce index

'ברירה" מסוג 148.1144.5opitonalצמודות linkage

חוץ למטבע 166.9163.3linkedצמודות to foreign currency

חוץ במטבע 158.2154.3tradedנסחמות in foreign currency

במניות להמרה ניתנות חוב 152.5149.3Bondsאיגרות converitble into shares

Sharesמניות

הכל סך  ובכורה רגילות 191.8186.1ORDINARYמניות AND PREFERENCE
SHARES  TOTAL

וביטוח בספים :211.4207.9Thereofמזה: ifnances and insurance

מסחריים בנקים :207.2203.6Thereofמזה: commercial banks ■

למשכנתאות 239.2234.4motrgageבנקים banks

ענפיים מימון 182.3175.1specializedמוסדות ifnancial instituitons

להשקעה 161.3156.7Investmentחברות companies

132.9128.1Industryתעשייה

■ ושירותים 159.2152.0Commerceמסחר and services

להדרים) (פרט ופיתוח בינוי ,167.9164.3Landמקרקעין, construciton and develop
meht (exl. citrus groves)

' Exci. bonds ofr insittuitonal investors. * For indices of מדדי 2 מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות כולל לא 1

capita! gains, base 3!.!2.74 = 100, set tables 1x79,10.  ט/9 בלוחות ראה 31.12.74 = 100 בסיס פי על הון הלןרווחי
וט/10.
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י בבורסת חוב איגרות לשערי משוקללים חודשיים מדדים ט/9.ל לוח
Table ix/9.  Weighted monthly indices ofbonds quoted at the stock exchange 1

צמודות לא חוב ואיגרות
Unlinked bonds

:nar
ניתנות
להמרה
במניות
Thereof:

convertible
into shares

הכל סך
Total

Linked bonds צמודות חוב איגרות

במעורב
לדולר
ולמדד

המחירים
Mixed to
U.S.

Dollar <S

to C.P.I.

לצרכן המחירים למדד
To consumer price index

ברירה
Optional

בלבד למדד
To index
only

הכל ■p
Total

חוץ למטבע
To foreign
currency

הכל סך
Total

י שנתי ממוצע

הבסיס:

1

1960 = 100.0 :ממוצע average

ua 1 average

Base

ao n

1960100.0100.0100.0100.0100.0
1965171.2184.5148.4160.8119.3
1966176.5180.7157.8MOO.O164.6123.2
1967180.5.185.7161.6161.2100.6168.2125.7
1968187.4205.0164.8163.0103.6174.7129.7

. 1969192.8228.9168.6169.0105.3187.5122.2
1970198.3220.4174.6181.5106.3190.5103.9 ■
1971215.8217.2191.0206.6I 12.7203.3108.7
1972242.7229:8215.1235.5126.1232.8126.1
1973283.5235.3251.6277.3146.8253.9134.1134.9
1974403.3274.3358.8408.4204.7328.4125.8124.8

100.0הבסיס! ;Basel : 31 XII 1974 =

1975111.2140.1111.0112.1110.3107.4107.2
1976162.8204.8162.9169.1157.2123.9125.2
1977213.3262.6213.2222.4202.5239.7239.7

שנה ofםו0 yearEnd

1960ממוצעהבסיס = 100.0averageBase:

1960100.6100.5103.8100.996.1
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
1970208.0. 217.9183.8197.7109.0194.6100.9
1971228.8225.4202.8223.1118.5223.4110.3
1972 .259.6238.0230.1251.0135.2239.9137.2
1973 י322.1270.9285.9318.7165.3283.8י 120.9119.6
1974500.1§280.3445.5513.7252.0388.8125.7124.7

100.0הבסיסי ;31 XII 1974 =Base' :

1975128.4182.1127.9130.7126.2114.0114.1 .

31 ?01 1976187.3211.6188.5200.8176.3155.5159.0
23X111976.. 187.4211.6188.0199.7175.0155.5159.0
22 XII2 1977265.4345.5265.9277.2252.9 267.3267.3

< The method of computing the data was altered in 1975. See לפרק במבוא ראה הסברים ב5ל19. שונתה החישוב שיטת 1
explanations in the introduction to this chapter. ? At the הנתון אך מבוא) (ראה הבסיס שלבה 1976 בסוף 2 .tit
end of 1976 the base .was changed (see introduction) ,but the ,■ .1974 בסיס על הוא: גם כאן הוצג 1977 לי
.datum for 1977 is presented here on the 1974 base.
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בבורסח1 מניות לשערי משוקללים חודשיים מדדים  ט/10. לוח

Table ix/1 0.  Weighted monthly indices of shares' quotations at the stock
exchange 1

מניות
בכורה

Preference
shares

Ordinary shares רגילות מניות

נינוי מקרקעין,
(פרט ופיתוח
להדרים)

Land, construction
and development
)excl. citrus)

מסחר
ושירותים
Commerce

and
services

תעשייה
Industry

חברות
להשקעה
Investment
companies

וביטוח בספים
Finance and insurance

בנקים מזה:
מסחריים
Thereof:
commercial
banks

הכל סך
Total

הכל סך
Total

Annual average

100.0100.0
218.2.16S3
175.1162.8
124.3151.5
122.6160.4
107.6175.8
97.9168.8
124.1190.5
241.8269.8
262.3321.1
228.8318.3

118.8114.6
151.6141.7
362.7311.5

שנתיממוצע
1960 = 100.0 ממוצע :Baseהבסיס: average

1960100.0100.0100.0100.0
1965155.6242.4183.596.6
1966125.5199.1145.972.8
1967114.3189.8138.569.0
1968128.0212.5146.794.9
1969134.8227.3146.5117.2
1970122.1213.7136.396.0
1971132.0227.2143.9112.1
1972207.8339.6224.5203.9
1973262.8470.0481.4285.5206.6205.4
1974244.2444.0450.4250.1201.2203.1

101הבסיס100.0:1 1974 =Base': 31

1975114.25111.63112.54111.8126.5132.9
1976144.9139.5138.8141.3164.6166.2
1977301.7290.5268.3297.8280.5422.9

ofשנהסוף yearEnd

Base: average 1960  100.0 ממוצע הבסיס:
1960128.9144.6139.5119.5151.3106.1
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
1972272.2451.5340.3227.8 .283.2358.9
1973217.2389.8396.5230.4177.7160.8213.0227.7
1974242.0455.8461.2245.4180.3238.4181.534Z7

1974 = 100.0 :Baselהבסיס!: 31 XH
1975131.0125.2126.7130.9148.4167.6139.5122.1

31 XII 1976186.6180.1176.2181.3203.1210.1213.6182.9
23 XH 1976179.7173.4170.5175.1197.2198.3199.2174.1
22 XII 21977334.4360.5347.7 .274.4252.6301.4327.3. 339.7

מבוא. ראה ראה1 ט/2.8 ללוח 2 2/הערה See note 2 to Table IX8.1 See introduction.
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לניירות בבורסה רשומות למניות 1 ממוצעת שנתית כוללת תשואה 7
ענף ל3י ערן,

Table ix/Il.  Average rate of return נ to shares registered. at
Percentages exchange. by branch

 .11/0 לוח

the stock
ovmt

כוללת תשואה של התקן סטיית
Standard deviation rate of return

נטו כוללת תשואה
Net rate of return

נטו הדיבידנד תשואת
Net dividend yield

Total
6.24 ' §107.57
24.97 22.47
14.83 35.18
27.37 44.94
66.55 91.75

Commercial banks
4.18 104.70
23.07 27.20
7.70 . 25.70
13.80 39.95
66.46 107.21

Mortgage bank.
3.03 §88,27
10.25 31.16
15.20 21.93
17.68 71.41
84.04 139.21

Other ifnancial institutions
6.87 137.60
7.04 5.69
16.80 . 23.20
31.01 42.75
48.68 . 82.25

Insurance companies
7.01 103.00
6.67 292.62
13.69 261.60
19.91 . 84.91
54.13 ' 101.24

Investment companies
5.62 147.60
17.05 11.89
23.65 41.31
60.52 44.25
71.10 61.51

Building and land companies, development and citrus
16.23 89.23
25.95 2.27
24.89 51.96
24.22 67.29
39.83 67.87

Industiral companies
14.94 88.30
46.55 9.64
28.79 52.51
48.32 44.65
16.20 32.94

Commerce and services
88.30

52.59 79.18
17.07 . 82.33

; . .  31.72 . 32.71
.. : 39.67 . 59.17

הכל סך
4.37
5:45
4.90
3.60
2.40

, מסחריים בנקים
4.52
5.66
3.95
3.52
2.37

למשכנתאות ננקים
7.05
7.43
6.44
5.43
3.49

אחרים פיננסיים מוסדות
3.70
10.14
7.70
7.52
4.01

ביטוח חברות
5.96
8.21
14.79
8.60
3.86

להשקעות חברות
5.13
4.61
4.28
3.49
2.85

והדרים פיתוח בנייה/קרקע, חברות
4.05
3.59
3.43
3.95
1.93

תעשייה חברות
3.26
4.52
7.19
1.95
0.73

ושירותים מסחר
1.29
4:09
7.52
4.10

. 2.99

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

. 1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1972
1974
1975
1976
1977

1 . Weighted average according to the composition of registered
capital at market prices at endofyear, . .2 Including preference shares. .

במחירי הרשום,
. בכורה.

ההון הרכב
כו5!5"מניות

לפי משוקלל ממוצעי 1
2 השנה. בסוף ?וק;.
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הצמדה >זוג לפי צמודות, חוב איגרות ושל ממוצעת כוללת שנתית תשואה  ט/12. לוח
Table ix/T2.  Average rateof return of linked bonds, by type of linkage

1977
Percentages  אחןזיט

חוב איגרות סוג
באחוזים mtwn
Percent yield

תקן סטיית
Standard
deviation

Type of bond

כולל סך
ונסחרות למטח צמודות

45.2515.13GRAND TOTAL
61.2928.5Linked to and traded in foreign currency 

הכל סך  totalבמט"וו

למט'ח צמודות :166.909.46Thereofמזה: linked to foreign currency
במט"ח ..58.2016.59נסחרות traded in foreign currency

לצרכן המחירים למדד 42.49.28Linkedצמודות to consumer price index  total
הכל סך

לפידיון שנים 7  6iy, :52.183.37Thereofמזה: 6iX  7 years to redemption
לפידיון שנים 11  6iyo57.873.256iX  11 years to redemption
לפידיון שנים 6  Hy,52.304.633iX  6 years to redemption
לפידיון 10שנים  4<i38.974.474X  10 years to redemption
לפידיון שנים 14 vyo41.464.714oy  14 years to redemption
למדד הצמדה 90y,23.363.1490X linkage to C.P.I.

ברירה לפי למדד 48.147.9Optionalצמודות linkage to C.P.I.  total
הכל סך

לציבור ביטחון מלוה :52.319.97Thereofמזה: state defence loan for public
למוסדות ביטחון 46.663.00stateמלוה defence loan for institutions

Exchange rates
הישראלית1 הלירה של הרשמי החליפין שער  ט/13. לוח
Table ix/13.  Ofifcial exchange rate of the Israel pound 1

חליפין שערי

IL. per U.S. S ארהיב של לדולר ליי

Up to 18 \* 1949 0.248197623עד VI197620V7.82
195219 IX 194917 n0.3571976 18 VU197624 VI7.97
195318 II 195218 Vג 0.357197624 VIII197619 VII. 8.12
195319 V 195331 XII3 0.357197628 IX197625 VIII8.23

19621 I 1954 9 II1.801976.30 X197629 IX8.42
196710 II 196218 XI3.001976 23X119761 XI8.62

197119 XI 196721 Vin3.501976 23X11197624X18.72

197422 VHI 1971 9 XI4.201977 161197624X118.81
197510 XI 197417 VI6.001977 1 III19771718.95

197518 VI 1975 4VID6.121977 20 III19772m9.16
19755 vm 1975 8 IX6.24197724 V197721 III9.32

19759 IX 197527 IX6.3619773 VII197725V9.44
197528 IX 197523 XI7.001977 17 VII19774 VII , 9.59
197624 XI 1975 3 I7.101977 31 VII197718 VII9.71
197641 197610 II7.24197716 VIII19771 VIII, 9.90
197611 II 197614 III7.38197719 IX197717 VIII10.13

197615III 197618 IV7.521977 16X197720 IX10.33
197619 IV 197619 V7.671977 28X197717X10.39

1 Sale rate. 2 In this period, there were also rate B 
IL. 0.714 and rate C  IL. 1.000. .3 1n this period, there
was in addition to the above mentioned rates, rate D  IL. 1.80.

בגובה ב' שער גם היו זו בתקופה 2 מבירה. שער 1
זו בתקופה 3 לי. 1.000 בגובה ג' ושער ,ל*.י: 0.714
בגובה די שער היה בן לטיל. רמצוייים ב'ג' שעלים היו

ליי. 1.86 של
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השחור ובשוק החו8שי בשוק ממוצעים חליפין שערי  ט/14. לוח
Table ix/14.  Free and black market avearge exchange artes

IL.

נת"ד דולר
Investment
dollar

ארהיב של דולר
השחור בשוק
אביב תל של
U.S. Dollar at
Tel Aviv black

market

(קג) 3sn
Gold (kg)

I9S00.701950

19552.302,4201955

1956Z5I2,8401956

19372.522,9291957

19582.382,7161958

19592.652,9891959

19602.452,670I960

19612.572,9901961

19623.213,6491962

19633.223,6021963

1964■ 3.273,6661964

19653.21 ■3.36 ;. 4,0071965

19663.153.344,9341966

19673343.504,2571967

19683.763.69 ;4.6521968

19694.353.905,2521969

19704.203.854,6041970

19714.093.985.4441971

19724.254.418,4401972

19734.274.5014,5441973

19745.005.2627,2411974

19756.937.7142,0301975

19769.449.7943,1391976

(28 X 7pj 197711.2210.8251,7601977 (up to 28 X)
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Shortterm loan and saving וחיסכון מועד ק*ר מלווה

סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלוה  ט/15. לוח
Table ix/15.  Shortterm loan: movement and balances, by series

IL. million, nominal value נקוב ערך ליי, מיליוני

197019721973197519761977

לציבור ברוטו 1,024.01,878.41,645.2541.5423.4397.6Crossמכירות sales to the public

ופדיונות 930.51,843.81,973.5621.3439.1383.8Purchasesרגישות and redemption

נטו 93.534.6328.379.815.713.8Netמכירות sales

הציבור בידי היתרד#
הכל סך  השנה בסוף

S60.3748.3420.083.868.181.9BALANCE HELD BY THE
PUBLIC AT END OF YEAR

TOTAL

יום 91 גנות 118.2241.1143.945.449.442.891סדרות days seires

יום 182 בנות 142.522.8"7.6~23~160.0סדרות 12.r 35.3182 days seires _ ~_

יום 364 בנות 193.6219.0119.115.66.63.8364סדרות days seires

יום 548 בנות 88.550.614.5סדרות



546 days series

תוכנית סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות היתרה ט/16. לוח

Table 'ml 16.  Accumulation in approved saving schemes, by type

Endofyear; 11" million ל"י מיליוני שנה; סוף

1970197219731975§19761977

כולל1 1,385.71,985.72,711.97,802.811,162.819,362.8GRANDסך TOTAL 1

כלליות חיסכון 1,148.51,592.12,161.66.738.49,526.816,639.6Generalתבניות saying schemes  total
הבל סך

רגילות גרירה תכניות :1,145.21,589.51,752.92,113.72,237.82,640.8Thereofמזה: optional schemes

10,000 ברירה 406.54,624.75,405.25,566.010,000תבניות optional schemes

18,000 ברירה תבניות
1.781.61,845.118,000 optional schemes

אלפים 102.26,302.7Haiוזי Alaifm

אחרות
285.0Other

מיוחדות חיסכון 237.2391.6550.31,064.41.634.22,723.2Specialתכניות saving schemes  total
הכל סך

לדיור :103.7204.3318.3648.9974.21,450.2Thereofמזה: for housing
עליסודי 67.686.8101.8230.1418.7948.4forלחינוך secondary education
ולנוער 63.3100.0127.7183.7241.3324.6forלילדים children and youth

i Excl. fund for renewal of equipment.
Source : Saving and Insurance Authority.
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מחירים יי* פרק

מדד במדד. נמדדים שמחיריהם המצרכים כל
של אריתמתי כממוצע מתקבל שנתי ממוצע

התלתחודשיים. או החודשיים המדדים.

* לצרכן מחיריס מדד
המדד שימושי

להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
ה תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי יוקר'

במשק^

המדד אוכלוסיית
ול לסחורות מתייחס לצרבן המחירים מדד
שהת המשפחות כל ידי ,על שנצרכו שירותים
דצמבר עד המדדים עירוניים; ביישובים גוררו
משפתות של התצרוכת סל מחירי מדדו 1970.

בלבד. עירוניות שבירים
והשירותים המצרכים כל את כולל המדד סל
ביתנים .מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו

■ ■ למדידה.

ה המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
התצדו קבוצות לפי הוא המדד סל את מרכיבים
מצרף כל השתייכות נקבעת שבו י/3), (לוח כת

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה ושירות
על 1977 מאז המחושב המעודכן, במדד
מצד סווגו ,(100.0 = 1976 (ממוצע חדש בסיס
שונות תצרוכת לקבוצות אחדים ושירותים כים

הם: ואלה הקודם, המדד מן
תשלומי הכוללות אחרות", דיור "הוצאות
שהייתה וכד', דין עורך שכר בטאבו, העברה
הדיור; ולסעיף הועברה ב"שונות", בחלקה כלולה
ל"אחז מ"שונות" הועבר "שומרטף" הסעיף .

הדירה"} קת
כלול שהיה וכד'" ילקוטים "תיקים, הסעיף

ל"שונות". הועבר והנעלה" ב"הלובשה
הקוד למדדים 1977 מדדי השוואת לצורך
1975 לשנים במדדים הסיווג הותאם מים,
בקבוצות זה שינוי ועקב החדש, לסיווג 1976
הקבוצות של המחירים מדדי שונים ראשיות,

בן. ולפני שפורסמו המחירים ממדדי הנ"ל

כלל*
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 שוה המדדים בסל סעיף לכל .הניתנת
ה (בתקופת ממנו הפדיון או עליו ההוצאות
הנכללים הפדיון או ההוצאה כלל מתוך בסים)

המדד. במסגרת

והשירותים המציגים מדגם
סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירי השינוי ידי על אומדים השונים במדדים
בחירת שונים. ושירותים מצרכים של מדגם
בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במדגם המצרכים
לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים בפדיון או
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים מגמות

דומים.

המחירים איסוף שיטת
נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי על
שהמדד להבטיח, שנועדה כללים מערכת פי ועל
בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

ובאיכותם. המצרכים

המדד חישוג
בעס שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונים, קי0
י או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה במחירו
מת הכללי המדד הבסיס. לתקופת ביחס שנה)
של המחירים מדדי של משוקלל כממוצע קבל

.29 מסי טכני 3לסום סדרת לצרכן'' המחירים ב"מדד ראה המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1
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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
מ בדירות השימוש במחיר השינויים את
השינויים ידי על בעיקר אומדים לתקופה תקופה
(לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי ב"מדד
במחירי השינויים ידי ועל הפחת) מרכיב
מרכיב לגבי (בעיקר, המפתח ודמי הדירות
מפתח ודמי דירות במחירי השינויים הריבית).
מדגם על המבוסם. שנתי, רבע בסקר נמדדים
שנה רבע כל שאוכלסו דירות מחירי של

י/5)3. (לות

המדד עדגון
התצ סל בהרכב שינויים חלים הזמן במשך
של הקנייה ובמקומות הקנייה בהרגלי רוכת,
במשך יוצרים אלה שינויים המדד. אוכלוסיית
הסל לבין בפועל שנצרך הסל בין הבדלים הזמן
לא אלה שהבדלים כדי המודד. מחושב שלפיו
אחת לעדכנו נוהגים המדד, במהימנות יפגעו
עדכון בעיקר כולל המדד עדכון שנים. למספר
מדגם עדכון ומשקליהם, המצרכים מדגם של
ושיפורים המחירים נרשמים שבהם החנויות

.המדידה. בשיטות ושכלולים
על מוצג ,1977 מינואר החל הנוכחי, המדד
נקודות. 100.0 = 1976 שנת בסים: תקופת
במדד נערכו כן לפני העיקריים העדכונים
,1962 בינואר ,1959 בינואר ,1951 בספטמבר
הוצגו והמדדים  .1970 ובינואר 1965 בינואר
להלן*. כמתואר שונות, בסיס לתקופות ביחס

המדדים קישור
בינואר ,1959 בינואר המדדים עדכון עם
תקופת שונתה 1977 ובינואר 1970 בינואר 1965
גורם זה דבר המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס
בין במדד השינוי שיעור בקבקעת מסוים קושי
ניתן מעשיות למטרות אולם השונות, התקופות
שווה. לבסיס ולהביאן השונות הסדרות את לקשר

ה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד
המצרכים של ייצורם נסתיים שבהם כלכלה

י/4)!. (לוח

המדד משקלי של המקורות
ב לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב את
הוצאות על מהסקרים מקבלים הבסיס תקופת
בינואר התל המחושב המעודכן, במדד המשפחה.
סקר לפי המשקלים נקבעו ,1976 בסיס על 1977

.21975/6 לשנת המשפחה הוצאות

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
במדד השינויים ידי על אומדים התצרוכת
ושירו מצרכים כ1,000 של לצרכן המחירים
אלה ושירותים מצרכים של המחירים תים.
חנויות כ500'1 של במדגם חודש בל נרשמים
המשקלים עדכון עם יישובים. ב42 ועסקים
המשפחה הוצאות סקר ממצאי על המתבסס
והעסקים החנויות מדגם גם עודכן ,1975/76
לחישוב שוטף באופן המחירים מתקבלים שמהם
רוב המעודכן, במדד גם כן כבעבר, המדד.
במקום .המבקר פוקד ידי על נרשמים המחירים
ושירותים, מצרכים מספר ומחירי המכירה,
ה בשאלונים נרשמים תחבורה שירותי כגון

למדווחים. הדואר באמצעות נשלחים

מיוחדות מדידה בעיות
הגדולים העונתיים השינויים ופירות. ירקות
משתקפים ובצריבתם והירקות הפירות בשיווק
והן זה בסעיף המצרכים סל שהן בכך, במדד
מחודש משתנים השונים הפריטים של המשקלים
לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם לחודש
זאת עם נשאר כולו הסעיף של המשקל חודש.
והפירותשל הירקות סל לחודש. מחודש קבוע
בו הכלול .ופרי ירק בל של ומשקלו חודש כל
המשפחות מן שנתקבלו נתונים סמך .על נקבעו
העונתיות דפוסי1 פי ועל המשפחה הוצאות בסקר
שנים. שלוש במשך המאורגן השיווק כמויות של

.7 מס' מחירים, של לסטטיסטיקה ירחון .":1964 משק ענפי לפי לצרכן המחירים ,מדד סיווג "עקרונות ראה: 1

.563 מס' מיוחד פרסום "1975/76 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט בדבר 2

באשר להלן). רשימה ראה 29 מס' טכני בפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פרוט 3

.1970 11 מס' מחירים" של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 1970 שנת באמצע הדירות במדידת שהוכנסו . לשינויים
במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (דאה 5 מס' טכני בפרסום ראה ב1959 החל המדד עקרונות 1

לצרכן המחירים מדד "עדגון ראה: 1977 ובינואר 1970 'בינואר ,1965 בינואר ,1962 בינואר העדכונים בעקבות
,1965 ,1 מס'  "1964 לצדכן המחירים מדד "עדכון ,19163 ,1 מס' מתירים של לסטטיסטיקה ירחון  "1962

.1977 ,1 מס' ,1976 לצרכן המחירים מדד ועדכון 1970,1 מס'  "1969 לצרכן המחירים מדד "עדכון
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המדד משקלי של המקורות
ב החל נמדדים שמחירי? הנוכחי המדד סל
הוצאות "סקר מימצאי על מבוסס 1975 מאי
ובו ,1974 בשנת שנערך מגורים" בתי לבניית
פרוייקטים כ180 של התשומות הרכב נתקך
.לספטמבר 1972 יהלי בין .נסתיימה שבנייתם

.2 1973

נתוני הכפלת ידי על נתקבלו המדד משקלי
השינוי באחוז בסקר, שנמצאו כפי ההוצאות'
התקופה מן המתאימים, הסעיפים במחירי
הבסיס לתקופת ועד ההוצאות מתייחסות שאליה
הנתונים שכל כך  (1975 (אפריל המדד של
תקופת במחירי המשקלים חישוב לצורך הוערבו

הבסיס.

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדג0

מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
של מדגם אצל ושירותים' חומרים כ250 של
חומרים המספקים ויצרנים' סיטונאים כ200
המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים ושירותים
וקבלני הקבלנים שמשלמים אלה הם הנמדדים

לסוגיהם. למשווקים משנה

דצמבר עד 1959 מינואר שפורסם המדד את
לקשר ניתן 100.0 = 1959 לינואר ביחס 1964
לספ (ביחס 1959 ינואר עד שפורסמה לסדרה
.ביחס הכפלתו ידי על (100.0 = 1951 טמבר
שהוא הסדרות, בשתי 1959 לינואר המדד שבין
לחשב ניתן לכך, בדומה הכללי. במדד 2,753
עד 1965 מינואר שפורסמו המדד מספרי את
,100.0 = 1964 לשנת ביחס 1969 דצמבר
(ביחס 1964 דצמבר עד שחושב למדד כהמשך
ב הבפלתם ידי על (100.0  1959 לינואר
שפורסמו חמדד מספרי את הכללי. במדד 1,347
לשינת (ביחס 1976 דצמבר עד 1970 מינואר
למדד כהמשך לחשב ניתן ,(100.0 = 1969
=■ 1964 לשנת (ביחס 1969 דצמבר עד שחושב
המדד לגביי ב1,237 הכפלתם ידי ,על (100.0
מינואר המתפרסם המדד מספרי את הכללי.
לחשב ניתן (100.0 =■ 1976 לשנת (ביחס 1977
(ביחס 1976 דצמבר עד שחושב למדד כהמשך
ב הכפלתם ידי על (100.0.= 1969 לשנת

הכללי. המדד לגבי 4.112

י למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד

מיוחדות מדידה בעיות

העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
הקב ידי על למעשה ששולם שכר על ההוצאות

המדד. סל על הוצאותיהם מכלל לנים,
העבודה שירותי של במחירים השינויים
פי על 1970 דצמבר עד שוטף באופן נאמדו
ידי על הנקבעים השכר בתעריפי השינויים
העץ, הבנייה, בענפי העובדים הסתדרויות
בתשלומים השינויים בתוספת וכר המתכת
פועלי ביטוח (קרן שונים לקרנות הנלוים
הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי). הבנייה
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא
מד הוחל, ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים
משל שהקבלנים השכר במדידת ,1970 צמבר

למעשה3. מים

המדד שימושי

בנייה, חוזי להצמדת כבסים משמש המדד
ההש בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

וכוי. בבנייה קעות

הטרד אוכלופיית
של ההוצאות כל כוללת ד*דד מסגרת
ושי חומרים עבור משנה וקבלני קבלנים
פרט מגורים' בתי לבניית המיועדים רותים
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

להלן). רשימה (ראה 17 מס' טכני פרסום ראה 1

בירחון ,"1974 מגורים בתי בבניית הוצאות "סקר ראה עריכתו, ושיטות החדש הסקר מימצאי פירוט בדבר 2

.1975 ,5 מס' מחירים, של לססססיסטיקה
.1969,1 מם' שם, ראה ,1968 .משנת הקודם הסקר מימצאי על

.1971,3 מס' שם, ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פידוט 3
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סוגי לשני תתמדדים מחושבים לכך, פרט
במדד כלולים שהיו ותשתית, מצע  הסלילה
ואינם ב1973, .עדכונו הסלילה"'עד הכל "סך

, עתה.. בו כלולים
השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
של קבוע סל לקניית הדרושות .בהוצאות
זהמייצג 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 כבסים משמש המדד
מחירים שינויי לניכוי סלילה, עבודות ביצוע

וכוי. בסלילה ההשקעות בערך משינויים

המדד אוכלוסיית
של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
קבלנים הם אם בין בארץ, הכבישים סוללי
הם אם ובין בסלילה העוסקים משנה וקבלני
ציבור. ומוסדות משרדים של כבישים מחלקות
במסגרת נכללים לא הוצאה סעיפי אלה אי
למדידת סבירה דרך נמצאה שלא מכיוון המדד,
נכללות לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות
קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשו מיוחדות הנדסיות עבודות ועל לבניינים)
רמ התקנת (כגון הכביש על בתנועה רות

זורים).

המלל משקלי של המקורות
מאז נמדדים שמחיריו המעודכן, המדד סל
ההוצאות "סקר מימצאי על מבוסם ,1973 ינואר
הרכב נחקר ובו ,1972 בשנת שנערך בסלילה"
נסתיימה שסלילתם פרויקטים 46 של התשומות

.219701971 בשנים

העסקים ומדגם והשירותימ החומרים מדגם
השו ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים נים
אס מקומות ב80 הנאספים ושירותים חומרים

הסלילה. לענף לערך, פקה,

בר בציוד השימוש הוצאות ברקיימא. ציוד
המדד, בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן על.ידי
לתקופה מתקופה השינויים הבסיס. בתקופת
במחירי השינויים פי על נאמדים אלה בהוצאות

בשוק. חדש ציוד

"המדדים... וקישור המדד עדכון.

אפריל חדש: בסיס על מוצג הנוכחי המדד
1969 מינואר כן, לפני נקודות. 100.0 = 1975
את שאפיין סל מחירי נמדדו ,1975 אפריל עד
ביחס הוצג גהמדד ,1967/68 בשנת הבנייה
100.0 = 1968 שנת ממוצע הבסיס לתקופת
חושב 1968 דצמבר עד 1964 שמינואר לאחר
המדד .100.0 = 1964 ינואר בסיס על המדד
,1964 ינואר ועד 1950 מיולי חושב הראשון

.100.0 = 1950 יולי הבסיס לתקופת ביחס
בלוח מוצגים הנ"ל הבסיסים ,על המדדים
הסדרות 4 לקשר ניתן מעשיות למטרות י/8.

י. הבאה בשיטה הנ"ל
ינואר בסיס על שחושב המדד מספרי את א.
יולי הקודם לבסיס לקשר ניתן 1964
המדד שבין ביחס הכפלתם ידי על ,1950
,1964 בינואר זה מדד לבין לו הקודם

הכללי. המדד לגבי ב6.68 כלומר
ממוצע בסים על שחושב המדד, מספרי את ב.
,1964 ינואר לבסיס לקשר ניתן ,1968 שנת
הקודם המדד שבין ביתם הכפ,לתם ידי על
,1968 שנת לכל בממוצע זה מדד לבין

הכללי. המדד לגבי ב1.259 כלומר,
לקשר ניתן הנוכחי .המדד מספרי את ג.
הכפלתם ידי על ,1968 שנת ממוצע לבסיס
זה מדד לבין הקודם המדד שבין ביחס
המדד לגבי ב3.434 כלומר ,1975 באפריל ■

הכללי.

י בסלילה תשומה מחירי מדד
ושימושיו מכנההמדד

לסוגי בהתאם תתמדדים מ4 מורכב המדד
כביש בינעירוני, אספלט כביש השונים: הסלילה
נושאת. ושכבה עפר עבודות עירוני, אספלט

שהוכנסו והשינויים להלן), רשימה (ראה 24 מס' טכני בפרסום ניתנו עריכתו ושיטות המדד עקרונות פירוט 1

.1973,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון בסלילה", התשומה מחירי מדד ב"עדכון מתוארים המדד עדכון בעקבות
,. . .1973,1 מס' שם, ראה 2
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להמשך המשמשים ביניים מוצרי בארץ.
היות במדד, כלולים אינם מפעל באותו הייצור
אין כן, כמו נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק
ענפי של והשירותים המוצרים את כולל המדד
בראשון ו"יהלומים"ו לאור" והוצאה "דפוס
המוצ מחירי למדידת סבירה דרך נמצאה טרם
השני הענף של תפוקתו ואילו בו, הנכללים רים

ליצוא. מיועדת

עבודה 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

המרד 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 מדגם
סוגי כ000'1 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, בעיםקה היצרן ידי על
מחירי הם אלה מחירים החרושת. בית בשער
סוב כוללים ואינם קנייה' מסי הכוללים שוק,

סידיות.
בפי המוגדרים למוצרים מיוחסים המחירים
המופנים שאלונים גבי על נאספים והם רב' רוט

בדואר. ליצרנים

מראשית היא' המדד של הבסיס תקופת
כן לפני נקודות. 100.0 = 1968 שנת ,1969
אחרת2' בסיס לתקופת והוצג המדד חושב

נקודות. 100.0 = 1963

של נוסף עדכון נערך 1977 שנת בסוף
על המדד מחושב 1978 מראשית והחל המדד'

נקודות3. 100.0 = 1977 בסים:

המרדים ולץשור 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

תפ1קת של סיטוניים מחירים מדד
1 מקומיים ליעדים התעשייה

המרד שימושי
של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
המחושבות תעשייתית, תפוקה ערך סדרות
עדך לסדרזת 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

להלן). רשימה (ראה 22 מם' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד "עדכון ראה: המדד עדכוני בעקבות שהוכנסו לשינויים באשר 2

של הסיטוניים המחירים מדד ו"עדכון 1969 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,"1968 מקומיים, ליעדים
.1972,1 מס' שם, ,"1968 מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת

.1978,1 מס' שם, נספח, ראה ,1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו השינויים 3

257 מחירים



המדדים אוגלופיית
כל המדדים, לאוכלוסיית שייכים עקרונית,
המוצרים וכל המייצאים התעשייתיים המפעלים
נכל למעשה, אלה. מפעלים ידי על המיוצאים
ניתנים שמחיריהם ומוצרים מפעלים בה לים
שי בהיעדר אולם, סדירה, ולהשוואה למדידה
המדדים אוכלוסיית אין מתאימות, מדידה טות
והוצאה ודפוס היהלומים ענפי את כוללת
את  והמתכת ההובלה כלי ובענפי לאור

הזמנה. לפי המיוצאים המוצרים קבוצות

המדדים משקלי
המש נקבעו נטו פו"ב יצוא מחירי במדד
וקבוצות משנה ענפי ראשיים, ענפים של קלים
ערך בסך היחסי לחלקם בהתאם מוצרים,
התעשייה של 1972 בשנת נטו פו"ב היצוא
באוכ כלולים שאינם הענפים למעט בכללה,

המדד. לוסיית
התמורה את הכולל פו"ב, יצוא מחירי במדד
של המשקלים נקבעו יצוא, לדולר הכללית
היצוא ערך כאשר דומה, בצורה ראשיים ענפים
היצואנים שעל המסים החזרי את גם כולל
לצורך כפטור להם והמוחזרים כיצרנים לשלם
מאשראי הנובעים הריבית הפרשי את וכן יצוא,

ליצוא. מוכוון

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
של מחיריהם נמדדים היצוא מחירי במדדי
תעשייה מפעלי כ150 בתוך מוצרים כ1,500

(יצואנים).
היצוא בעלי המפעלים כל נכללים במדגם
מוצ קבוצת כל של היצוא סך במסגרת הגדול
תוך נבחר המוצרים מדגם ואילו שבמדגם רים
כך שבמדגם, התעשייה במפעלי התייעצות
ובר שוטף באופן שמייצאים מוצרים שנכללים
קבוצת בכל ביצוא גדולה חשיבות בעלי ציפות,

מוצרים.
היצוא מחירי במדד הנמדדים המחירים
ידי על שנתקבלו אלה הם (בל"י) נטו פו"ב

י התעשייה תפוקת של היצוא מחירי ג>דד

ושימושים הגדרות

מחירי מדדי של מערכות שתי מתפרסמות
יצוא:

(בל"י) נטו פו"ב יצוא מחירי מדד א.
השינויים את המודד התעשייה2, תפוקת של
בחו"ל ממכירות הנובעות התעשייה בהכנסות
השינויים את והמבטא נתון, תפוקה "סל" של
על שנתקבלו בל"י, נטו פו"ב היצוא במחירי

בחו"ל. מלקוחותיה התעשייה ידי

התמורה את הכולל יצוא מחירי מדד ב.
השינויים את המודד יצוא, לדולר הכללית
דלעיל, מהסל הנובעות התעשייה בהכנסות
פו"ב במחירים לשינויים בנוסף משקף, אך
של חליפין שערי משינויי (המושפע בל"י נטו
נו תמורה במרכיבי שינויים גם חוץ), מטבע
כל עבור היצואנים ידי על המתקבלים ■ספים
מכס הישבון עקיפים, מסים החזר יצוא: דולר
והק ענפיות קרנות במסגרת החזר קנייה, ■ומם

ליצוא. מוכות אשראי במסגרת אשראי לות
נפ שנתית כמערכת מחושב השנתי המדד
מלא כיסוי על המתבססת מהרבעשנתית, רדת
הבדלים שייתכנו כך יצוא, מוצרי של יותר
הרבעשנתיים והמדדים השנתי המדד בין
היעדר של בתקופות זקיפה מאןמדני ■המושפעים

מסוימים. מוצרים של יצוא
היצוא מחירי מדד של העיקרי שימושו
ניכוי הוא התעשייה תפוקת של נטו פו"ב
המבוטאות התעשייתי, היצוא ערך של הסדרות
במ ערך לסדרות והפיכתן שוטפים, במחירים
כאינדיקטור לשמש יכול הוא כן קבועים. חירים
התעשייה של הסחר תנאי השתנות לבדיקת
היחס חישוב ידי על בה, כלשהו ענף או כולה
התשומה. מחירי למדד התפוקה מחירי מדד בין
וה נטו פו"ב היצוא מחירי מדדי סידרת
לדולר הנוספת התמורה את גם הכוללות סדרות
בקביעת חשוב עזר כלי לשמש יכולות יצוא,
לזו. זו השוואתן ידי על היצוא עידוד מדיניות

של לסטטיסטיקה בירחון מובאים וכיו''ב חישובם שיטות עקדונותיד,ם, הנ"ל, המדדים הגדרת על מלאים פרטים 1

מדד בעבור ,69163 עמ' ,1976 ,11 ומס' נטו, פו"ב יצוא מחירי מדד בעבור ,7570 עמ' ,1975 ,8 מס' מחירים,
יצוא. לדולר בל"י התמורה סך את הכולל היצוא מחירי

חוץ סחר של הסטטיסטיקה במסגרת המתפרסם מהמדד נבדל כאן המתפרסם נטו פו"ב היצוא מחירי מדד 2
ולא בודדים מצרכים של מחירים מדידת ידי על המיוצאים המוצרים של מחירים שינויי מודד שהוא בכך,

רחבות. מוצרים קבוצות של הממוצעים בערכים שינויים
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וטרינאריים, שירותים בולל אינו הענף
מים אספקת בהם' וטיפול נוי גינות נטיעת
ושיווק קרקע וניקוז קרקע הכשרת לחקלאות,

חקלאית. תוצרת
ה ה"משק מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
שלא תשל"ו, ,עד במדד נהוגה שהייתה חקלאי"
הנכל המפעלים את אוכלוסייתו במסגרת כללה
בתי כגון: לחקלאות", "שירותים בענף לים
לא כן וכוי. מיון בתי לריסוס, מפעלים אריזה,
הימי. הדיג תשל"ו שנת עד המדד במסגרת נכלל
התפוקה כל את המדד כולל בתשל"ז, החל
אח מענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם רים,
שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות בענף מועבר
במקביל עצמית. לצריכה, שנועדה תפוקה וכן
התשומות כל התשומה מחירי במדד נכללות
של סוגים אותם וכן אחרים מענפים הקנויות
לפחות  הענף בתוך שהועברו הביניים מוצרי
כולל המדד אין מסחריות. בעסקאות  בחלקם
לגביהם שאין ביניים, אותםמוצרי של תפוקה
כלל תשל"ו שנת עד כלל. מסחריות עסקאות
מחוץ אל המשווקות התפוקות את רק המדד
ידי על שנקנו התשומות ואת החקלאי" ל"משק
נכללו ולא  אחרים מענפים החקלאי" "המשק
עצמית. לצריכה מוצרים לא ואף ביניים, מוצרי
מחירי רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במדד
לעומת שוק. במחירי הנסחרות ותשומות תפוקות
היער מוצרי תפוקת מחירי נמדדים לא זאת

ירוק. מספוא כגון אחדים, ביניים ומוצרי
ש.ל מערכות שתי מחשבים בתשלי'ז החל
כלהלן: אוכלוסיות, לשתי המתייחסות מדדים
התפוקה לבל כאמור, המתייחס, כלל1/ מדד (א)
ענף של שבשימוש התשומה ולכול המיוצרת

כולו; החקלאות
הכוללת חלקית, לאוכלוסייה המתייחס מדד (ב)
(ללא החקלאי המשק שמשווק התפוקות את
לחקל "שירותים בענף הנכללים מפעלים
הקנויות ותשומות אחרים, לענפים אות")
זה מדד אחרים. מענפים החקלאי המשק של

הקודם. למדד המשכי הוא

והשירותים המוצרים פיווג
ס.לי את המרכיבים והשירותים המוצרים
(לו ותתקבוצות קבוצות לפי סווגו המדדים

המוצא בנמל הראשונה בעסקה היצואן המפעל
בלירות נטו פו"ב הוא הנמדד המחיר כאשר
והנחות עמלות ממנו שנוכו לאחר ישראליות,
לנ"ל בנוסף סי'יך. כמחיר נקוב הוא וכאשר

וביטוח. הובלה ממנו מנכים
יצוא רשימוני מתוך נאספים אלה נתונים

אליהם. המצורפים מהחשבונות וכן
הנ"ל מהמדד נגזר הכולל היצוא מחירי מדד
לדולר הנוספת בתמורה השינויים בתוספת

לעיל. מפורטים שמרכיביהם יצוא
הנוספת התמורה מרכיבי על הנתונים
ומאגף ישראל מבנק מתקבלים יצוא לדולר

המכס.
בשתי היצוא מחירי מדדי הבסיס: תקופת
של הראשון ברבע החל מחושבים המערכות
נקודות. 100.0 = 1972 ממוצע בסיס: על 1973

גחקלאות1 ותשומה תפוקה מחירי מדד
ושימושיו המדד מטרת

מודד בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת את
ועל משווק, שהוא תפוק,ה ממוצרי החקלאי המשק
מוצרים, לקניית החקלאי המשק של ההוצאה

בתשומתו. הנכללים ושירותים חומרים
עזר ככלי הוא המדד של העיקרי שימושו
ה של והרווחיות ההוצאות ההכנסות, בחישוב
ההשפעה בניתוח לסייע וכן כולו החקלאי משק
Terms of) הסחר בתנאי החלים השינויים של
וההוצ ההכנסות ועל המשקהחקלאי של 2(Trade
בדפלטור גם משמש הוא הרווחים. ועל אות
שוט במחירים החקלאי והשיווק, הייצור לערכי

ריאליים. לערבים הפיכתם לצורך פים,

המדד אוכלופיית
היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז, התל
ייעור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת בהתאם
.(1970) הכלכלה ענפי של האחיד בסיווג ודיג"
מפעלים החקלאות ענף כולל זו להגדרה בהתאם
שדה גידולי כגון: חקלאי בייצור העוסקים
ימים דלג בעלי'חיים;מטעים, גידול וירקות,
שירותים המספקים מפעלים ובן בבריכות ודיג
פירות, אריזת כגון: בלבד, החקלאות לענף
וכיוי'ב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס שירותי

בעקבות שהוכנסו השינויים .1961 ינואר ,11 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

.1978 ,1 מס' שם, בחקלאות", ותשומה תפוקה מחירי מדד "עדבון ראה המדד, של האחרון העדכון
מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה! מחירי לבין התפוקה מתירי בין כיחס מוגדרים הסחר" "תנאי 2
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החקל ענף שמקבל הפדיון חלוקת ידי על ביט
כאשר ומוצר' מוצר מכל המשווקת בכמות אות
הענף שמקבל החמורה את הן כולל הפדיון
שמקבל וההשלמות הסובסידיות את והן מהקונה

מתפוקתו. חלק בעבור מהממשלה החקלאי
זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי במדד
למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק. מחירי
וההיטלים המסים בל את בוללים והם התשומות
החקלאות, לענף השיווק לשלב עד המוצר ,על
הנמדד. כמחיר נבלל שאינו מוסף ערך למס פרט
המחירים נמדדו תשל"ז שנת שעד בעוד
האוכלו ולהגדרת בהתאם אחת מסירה בנקודת
נמדדים זו, שנה עד נהוגה שהייתה החלקית סייח
נוספת מסירה בנקודת תשל"ז מאז המחירים
בעוד לדוגמא: האוכלוסייה. להגדרת בהתאם
ההדר פרי תפוקת מחירי נמדדו הקודם שבמדד
הוצ ללא דהיינו והאריזה, לבית הכניסה בשער
נמד וביו"ב, האריזה מבית הובלה אריזה, אות
בהת ארוז פרי בנחירי גם המעודכן במדד דים
מיועד פרי לגבי (בנמל .המקובלת לעסקה אם
מיועד פרי לגבי התעשייתי במפעל ליצוא,
מחירי במדד נמדדים במקביל, וכוי). לתעשייה
הדה; פרי אריזת מחירי גם המעודכן התשומה
וביו"ב, נמל שירותי לנמל, האריזה מבית הובלה

קודם. נמדדו שלא

הקודם למדד וקישורו המרד עדכון
לתקופת ביחס ומוצג מחושב הנוכחי המדד
לפני נקודות. 100.0 = תשל"ו ממוצע .. הבסיס
הבסיס: לתקופת ביחס והוצג המדד חושב כן,

נקודות. 100.0 = תשכ"ו ממוצע
המדד את לקשר ניתן מעשיות, למטרות
למדד החלקית לאוכלוסייה המתייחס המעודכן
על נקודות) 100.0 = תשב"ו בסיס {על הקודם
תשוה קשר, במקדם המעודכן תמדד הכפלת ידי
חלקן תשכ"ו בסים על בתשל"ו הממוצע למדד
התפוקה מחירי מדד של הקשר מקדם .100
של הקשר מקדם ואילו 4474 הוא בחקלאות
.5.156 הוא בחקלאות התשומה מחירי מדד

ותישומה תפוקה מחירי מדד
י ההדרים בענף

ושימושיו המדד מטרת
ההדרים בענף ותשרמה תפוקה מחירי מדד
הכללי למדד במקביל המודד, ענפי, מדד הוא

שונה בתושל"ז, המדד עדכון עם י/1514). חות
התפוקה, מחירי במדד המוצרים. קבוצות סיווג
ושדה" "גידולי מקבוצת "מקשה" הסעיף הועבר
במדד אדמה" ותפוחי ל"ירקות הקודם במדד

המעודכן.
העיקריים השינויים התשומה, מחירי במדד
עתה בולל חקלאי" וציוד "מכונות הסעיף הם:
בקבוצה הקודם במדד שנבלל חקלאי", "ציוד גם
ומאותה אריזה" וחומרי ציוד עבודה, "כלי
לקבוצה שהפכו אריזה, חומרי גם הוצאו קבוצה

המעודכן. במדד נפרדת
למדדים בתשל"ז המדדים השוואת לצורך
תשל"ד לשנים במדדים הסיווג הותאם הקודמים,
מדדי שונים לבן, החדש. לסיווג תשל"ו עד
ש המדדים מן הנ"ל הקבוצות של המחירים

כן. לפני פורסמו

המדד משקלי
ב והתשומה התפוקה מחירי מדד משקלי
החשיבות את לבטא עקרונית צריכים חקלאות
והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות) היחסית
בתקופת והתשומה התפוקה ערך בסך לסוגיהן

המדד. של הבסיס
מערגות שתי במדדים יש בתשל"ז, החל
וה האוכלוסייה לכל המתייחסת אחת משקלים,
לעיל. כמפורט החלקית, לאוכלוסייה  שנייה
כל של והמיוצרת המשווקת התפוקה ערך
השיווק כמויות הכפלת יזי על נאמד מוצר
בסדרות שנתקבלו כפי מתר כל ישל והייצור
הנאס המוצרים במחירי החקלאי הייצור ערך
החקלאית. התפוקה מחירי מדד במסגרת פים
מתבס החקלאית התפוקה מחירי מדד משקלי
המוצר של היחסית החשיבות ממוצע על סים
תשל''ה תשל"ד, תשנים בשלוש התפוקה בכלל

ות,של"ו.
בהתבסס נאמד מוצר כל של התשומה ערך
ענף חשבונות אומדני בגת: שונים מקורות על
פירמות ושול והשיווק הייצור ערך החקלאות,
לענף ושירותים מוצרים חומרים, המספקות
התשומה מחירי' מדד משקלי ועוד. החקלאות
בשנת התשומות ערך נתוגי על מתבססים

תשל"ו.

הנמדדים המחירים
המחי אין החקלאית, התפוקה מחירי במדד
מחוזש אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים רים

.*1968 ,6 מס' שם, תשכ"ז ההדרים, בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד דאה: המדד, עקרונות של שיטתי פרוט 1

לענף ותפוקה תשומה מחירי מדד "עדכון ראה המדד, של האחרון העדכון בעקבות שהוכנסו השינויים
.1978 2 מס' שם, ההדרים",
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כפי מוצר בל של והשיווק הייצור כמויות
במחירי החקלאי הייצור ערך מסדרות שנתקבלו
התפו מחירי מדד במסגרת הנאספים המוצרים
בממוצע חושבו אלה משקלים והחקלאית. קה
התפוקה בפלול מוצר כל של היחסית החשיבות

תשל"ו. ,עד .תשל"ד השנים בשלוש
בקביעת כבסיס ששימש התשומות, ערך
בהתבסס נאמד התשומה מחירי מדד משקלי
חשבונאות אהמדני עיקריים: מקורות שגי על
הפירמות של והשיווק הייצור עדך לאומית,
ההדרים לענף ושירותים .חומרים המספקות
ההדרים ענף של הרווחיות על ונתונים וכוי,
החקלאי. המשק רווחיות לחקר מתמכון שנתקבלו
נתוני על לרוב מתבססים אלה משקלים

תשל"ו. פשנת התשומות ערך

"  הנמדדים המחיריט
ההדר פוי תפוקת מחירי נמדדו תשל"ז עד
דהיינו בלבד, האריזה לבית הכניסה בשער
וכיו"ב. האריזה מבית הובלה אריזה' הוצאות ללא
להבחין מבלי זן לכל בנפרד חושבו המחירים

תעשייה). מאכל' (יצוא' היעדים בין
הפרי למחירי נוסף נמדדים בתשלי'ז החל
ב הטיפול ההובלה' האריזה' מחירי גם הנ"ל

בנפרד. יעד לכל וכוי פרי
גם במקביל נמדדים התשומה מחירי במדד
האריזה מבית הובלה הדר' פרי אריזת מחירי

וכיו"ב. נמל שירותי לנמל,

הקודם למדד וקישורו המדד עדכון

לתקופת ביחס ומוצג מחושב הנוכחי .המדד
לפני נקודות 100.0 = תשל"ו ממוצע הבסיס:
הבסיס: לתקופת ביחס והוצג המדד חושב כן

נקודות. 100.0 = תשכ"ו ממוצע
המדד את לקשר ניתן מעשיות' למטרות
(בשער ההדרים" ל''משק המתיתם המעודכן
בסיס (על הקודם למדד האריזה) לבית הכניסה
המדד הכפלת ידי ע,ל נקודות) 100.0 =■ תשכ"ו
הממוצע למדד השווה קשר במקדם המעודח
.100 חלקי תשכ"ו בסיס על תשל"ו בשנת
התפוקה מחירי מדד לגבי הקשר מקדם
לגבי הקשר מקדם ואילו 4.494 הוא בהדרים

.4.442 הוא בהדרים התשומה מחירי מדד

השי את בחקלאות, ותשומת תפוקה מחירי של
בלבד ההדרים ענף שמקבל במחירים נויים
השיגו לעומת מייצר' שהוא התפוקה סל בעבור
תשומותיו' סל בעבור משלם שהוא במחירים ים י
ואת מחד התפוקה הרכב את מייצג הסל כאשר
נתונה. בסיס בתקופת מאידך התשומות הרבב
להיות הוא המדד של העיקרי שימושו
הענף של והשיווק הייצור לערבי דפלטור
לערבים הפיכתם לצורך שוטפים, במחירים
תנאי בחישוב לסייע גם עשוי1 הוא ריאליים.

ההדרים. ענף של והרווחיות הסחר

המדד אוכלוסיית

בחקל ותפוקה תשומה מחירי למדד בדומה
החל מחושבות ההדרים ענף במסגרת גם אות'
מדדים: של מערכות שתי תשל"ז בשנת
ההדרים לענף ותפוקה תשומה מזוירי 1.מ.ד.ד
המקומי השוק לשער הנמל, לשער המתייחם
תשומה מחירי מדד .2 המפעל. לשער או
הכני לשער תמתיחס ההדרים" ל"משק ותפוקה
למדד ההמשבי המדד שהוא האריזה לבית סה

תשכ"ו. מאז פורסם אשר הקודם
מתיי החדרים, ענף של התפוקה מחירי מדד
וה המוצרים אוכלוסיית מבחינת עקרונית, .חם
משווק שהענף הפרי תפוקת לכל שירותים'
ואילו עצמית, לצריבה שנועדה לתפוקה וכן
לבל מתייחס הענף של התשהמד, מחירי מדד
ששימשו אחרים מענפים הקנויות התשומות
באריזה, בקטיף' בעיבוד, הנ"ל התפוקה לייצור

וכר. בהובלה
הכניסה לשער המתייחס במדד זאת, לעומת
המשווקות התפוקות רק נכללות האריזה, לבית
ובמקביל, האריזה, לבית הכניסה לשסר (1ד
המשמשות תשומות התשומה, מחירי מדד כולל
ובהובלה בקטיף בעיבוד, הנ"ל התפוקה לייצור

האריזה. לבית הכניסה לשער עד

המדד משקלי של המקורות
שתי זה במדז קיימות תשל"ז בשנת התל
המחירים למדד באשר הן משקלים, של מערכות
מחירי למדד באשר והן ההדרים תפוקת של
הענף אוכלוסיית לכל המתייחסת אחת, התשומה:

החלקית. לאוכלוסייה המתייחסת והשנייה
מש בקביעת בבסי,ס ששימש התפוקות ערך
הכפלת ידי על נאמד התפוקה, מחירי מדד קלי
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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: לצורר
תשלומים לעובדים! ישירות המעביד שמשלם
עובדיהם עבור המלון בתי שמשלמים נלוים,
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
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

הבסיס3. .בתקופת העובדים כלל הרבב את

נכסים של המשקל בריקיימא. 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
שבירות דמי נמדדים שוטף ובאופן המלון,

הנכס.

באוטובוסיס4 תשומה מחירי מדד

המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן תעריפים
המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

בענף.

* מלון בבתי תשומה מחירי מדד

המדד שימושי
קבי על בדיונים כבסיס לשמש עשוי המדד ■
המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים עת
המחירים להתפתחויות . שוטף וכאינדיקטור

בענף.

המדד אוכלוסיית
כל של התשומות סל אל מתייחם המדד
וההבראה המרגוע ובתי הפנסיונים המלון, בתי
למחנות פרט ,1968 שנת במשך בארץ שפעלו

נוער. וקייטנות אכסניות הנופש,
המוצ החומרים, כל את כולל המדד סל
הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים, רים
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

המרד טשי,לי של המקורות
הוצ "סקר מימצאי על מבוסס המדד סל

מלון"2. בתי אות
אפרילספטמבר בתקופה שנערך בסקר
של המפורט ההוצאות מבנה נחקר ,1969

ב1968. מלון בתי כ110

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ220 של מחיריהם נמדזים 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 =

.1970,3 מס' שם, ,"1969 מלון בבתי תשומה מחירי "מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט 1

.1970,3 מס' שם, בירחון ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי ^ פרטים 2

.6260 עמי ,1974,11 מם' שם, ירחון ע' !1974 בשנת ושופרה עודכנה הסדרה 3

.1971,2 מס' שם, 1969 באוטובוסים", תשומה מחירי "מדד ראה: המדד עקרונות של שיטתי פירוט i
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שבו במקום האוטובוסים' שירותי ענף שמשלם
החומרים, את לקנות האוטובוסים חברות נוהגות
הנהוג ההסדר פי ועל והשירותים המוצרים
מסי מכס, כולל (כלומר, קונות הן שבו בשוק

אחרים). והיטלים קנייה

1969 שנת היא המדד של הבסיס תקופת
נקודות. 100.0 =

מיוחדות מדידה כעיות
המשקל וכן הסעיף משקל עבודה2. שירותי
השו העובדים קבוצת של העבודה שירותי של
מכו וכוי, אדמיניסטרציה עובדי נהגים, נים:
לאחוז בהתאם נקבעו שירותים, ועובדי נאים
שירותי על האוטובוסים חברות של ההוצאות
המדד. סל על הוצאותיהן מכלל העבודה,
זה: לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות
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 אמ1ם, 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 ערד 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

המדד אוכלוסיית
כל של התשומות סל אל מתייחס המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
שירותים אם בין לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינ עירוניים בקווים נוסעים הסעת הם אלה
בתח חפצים ושמירת חבילות הובלת עירוניים,
באוטובוסים. ותיור טיול שירותי הם אם ובין נות
ככוללות האוטובוסים חברות הוגדרו זה, לצורך
לבין בינן שאין החברות של המחלקות כל את
המוסכים למשל, כך' מסחריות: עסקות עצמן
חברות במסגרת כלולים האוטובוסים חברות של

המדד. לצורך האוטובוסים
שאמ מפעלים, כוללת אינה המדד אוכלוסיית
האו חברות לבין בינם בעלות קשרי קיימים נם
הן החברות לבין בינם העסקות אך טובוסים,
אוכלוסיית אין למשל, כך, מסחריות. עסקות
חברות של התחנות" "מפעלי את כוללת המדד

האוטובוסים.
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 וסעיפימ, וכוי) אוטובוסים
תרומות ריבית, על (הוצאות מחיריהם במדידת
כולל אינו המדד כי עוד, יצוין וכוי). ומתנות
חברי שכר כגון בעלים, של שכר על הוצאות

הקואופרטיבים.

הטרד 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".

י. 1968/69 בשנת אוטובוסים חברות 9 של

המחירים איסוף ושיטת המוצריפ מדגם
כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
אלה הם המחירים ושירותים. חומרים סוגי

.1971,2 מס' שם, ראה 1

.1972,5 מס' שם, ראה העבודה, שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים ovps 
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בשער השינוי ותקופה. תקופה בכל שניתנו
אשר שינויים הן איפוא, משקף, הממוצע הריבית
צרב 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 מדד במסגרת

והמדגפ האוכלוסייה
של ריבית שערי עקרונית נמדדים בסדרה
למש הבנקים ידי על הניתנות המשכנתאות כל
אם בין דיור, לצורכי והמיועדות כנתאות
מכספי אם ובין הבנקים של המימון ממקורות

אחרים. ממקורות או האוצר
של ריבית שערי נמדדים אין בסדרה
מוסדות ידי על הניתנות דיור לצורכי הלוואות
גמל' קופות כגון למשכנתאות, בנקים שאינם
בסידרה נכללים לא כן, וכוי. רגילים בנקים
ידי על שניתנו משכנתאות, של ריבית שערי
למגורים דיור לצורכי שלא למשכנתאות בנקים
וכר. 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
המשכנתאות מכלל אחתים מ90 למעלה מכסה

הסידרה. מתייחסת שאליהן

הריבית ת?ו5ו1
הם הריבית שערי מדד ובן הריבית שערי
מחושבות שנה כל ובמשך תלתחודשית, סידרה
t הבאים השנה רבעי ל4 המתייחסות סדרות, 4
ואוק יוליםפטמבר אפריליוני, ינוארמרס,

טוברדצמבר.
ממוצע הם השנתיים והמדד הריבית שערי

הרבעשנתיים. הריבית שערי של משוקלל
לתקופת ביחס מוצג הריבית שערי מדד
מבטא תקופה בכל המדד .100.0=1970 .. הבסיס
באותה הממוצע הריבית בשער השינוי את
ב1970. הממוצע הריבית לשער ביחס התקופה

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 המשוה 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
ד.חד העמלות וגובה הפירעון תקופת ההלוואה,
קבלת תמורת מראש לשלם הצרכן שעל פעמיות

המשכנתא.
משכנת של הנ"ל הריבית שערי בסיס על
שער מחושב מוגדרים, תנאים בעלות אות
שניתנו המשכנתאות כלל של הממוצע הריבית
הממו הריבית שערי pi ותקופה, תקופה בכל
המשכנתאות את המקבלים הצרכנים לסוגי צעים
במפעלי משתכנים עולים, (כגון: שוגים בתנאים
וכוי) פרטיות בדירות משתכנים שונים, שיכון
בין היא העיקרית ההבחנה כאשר 
מוגד לייעודים הניתנ,ת 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 ועדיין בעבר שניתנו אות
ששערי בתקופה שניתנו החדשות למשכנתאות

אליה. מתייחסים הריבית
של הממוצעים הריבית שערי בסיס על
ותקופה, תקופה בכל שניתנו המשכנתאות כלל
השינויים את המודד הריבית, שער מדד מחושב
המשכנתאות כלל של הממוצע הריבית בשער
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נבחרים פרסומים

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד (22) טכניים מ"סומים
(1963) מקומיים ליעדים

(1966) בסלילה התשומה מחירי מדד (24) בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי (11]

לצרכן המחירים מדד (29) (תש"ל)
המשפחה תקציב סיווג (31) (1962)  למגורים בבנייה תשומה מתירי מדד (17)
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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

Percentages אחוזים

19701971197219731974197519761977Indexמדד

לצרכן! המחירים 6.112.012.920.039.739.331.334.6Consumerמדד price index 1

תשומה מחירי מדד
2 למגורים בבנייה

10.910.516.028.547.230.626.430.9Pirce index of input in
residential building 2

תשומה מחירי מדד
2 בסלילה

7.612.614.120.149.749.126.036.3Price index of input in
road construction 2

סיטוניים מחירים מדד
התעשייה1 תפוקת של

6.89.211.619.151.540.830.938.6Wholesale price index
of industiral output 1

תפוקה מחירי מדד
3,2 בחקלאות

0.513.59.518.935.8§54.7§31.328.8Pirce index of output
in agirculture 2. i

תשומה מחירי מדד
בחקלאות3,2

4.112.214.814.242.457.9§31.130.2Pirce index of input in
agirculture 2> 3

תשומה מחירי מדד
2 באוטובוסים

11.318.921.825.648.247.9§27.139.1Pirce index of input in
buses2

בבתי תשומה מחירי מדד
2 מלון

7.412.817.035.452.347.433.939.9Pirce index of input in
hotels 2

1 In these indices, pirces which include V.A.T. since
July 1976 are measured. 2 In these indices, prices
are measured without V.A.T. For the problem ofV.A.T. and
the way it is being treated in the vairous price indices, see
supplement to the Price Statistics Monthly No. 7, 1976
)Hebrew only). 3 Percent change according to agricul
tural years 1968/691975/76.

מוסף ערך מס הכוללים מחירים, נמדדים אלה במדדים 1

המחירים נמדדים אלה במדדים 2 .1976 ביולי החל
וצורת מוסף ערך מס בעית לגבי מוסף. ערך מס ללא
לירחון נספח ראה השונים, המחירים במדדי בו הטיפול
השינוי אחוז 3 .1976 ,7 מסי מחירים של לסטטיסטיקה

תשל"ו. עד תשב"ט חקלאיות, שנים לפי
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Consumer prices לצרכן מחירים
לצרכן המחירימ מדד  י/2. לוח

Table x/2.  The consumer price index

Monthחודשממוצע
שנתי
Annual
average111111IVVVIVIIVIIIIXXXIxn

= 100 IXהבסיס: 1951Base:
1948897779828691 89939494939696

1949919797979892 94908987858584

1950858484848483 84838485858689

1951979092939495 969698100103105107

1952153113120132144157 150162165169173175178

1953196181182184187197 191200201205207208212

1954220214216217217214 218217222227227228228

1955233228228229230232 230233231239238236239

1956248238239244246249 249244247260259248250

1957264254259261265258 270264269268268267263

1958273267269268272267 276274274280280273274

100.0 ]הבסיס: 1959 =Base:
1959100.61100.0100.8100.9100.499.3 104.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102.9101.2101.4102.4101.2100.8 103.2101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7110.4 114.3108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3117.5 119.1118.5119.9122.7124.0124.9126.3

1963128.1126.3126.3126.3124.9127.9 129.0128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2132.9 136.7134.7133.4134.4135.9137.1138.5

100.0 1964:הבסיס: =Base
1965107.7103.7104.2106.3107.2108.9 109.4108.1106.9108.3109.4110.0110.1

1966116.3111.5112.7114.6116.7116.8 117.2117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8118.8 120.1117.9116.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9120.4 121.7120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0124.5 123.3124.6122.2123.0124.5125.4125.9

100.0 :הבסיס: 1969 =Base
1970106.1101.5101.9102.9103.7104.8 105.0104.4104.9109.1111.3111.3112.1

1971118.8114.1114.0115.5116.4117.2 117.0116.6117.2121.0123.6125.6127.1

1972134.1128.9128.2130.8132.3131.8 133.7132.7133.3135.2138.4140.8142.8

1973160.9145.5146.9150.5156.3159.0 158.5161.7162.7165.4168.4175.8180.5

1974224.8186.9202.0207.4213.0219.4 218.7222.4223.5227.9233.6260.8281.9

1975313.1287.4291.7298.8303.9307.1 308.2308.5308.6315.0334.9345.5348.2

1976411.2352.9355.4368.2389.3398.4 397.6418.7423.8433.5448.0468.0480.6

= 1976 :Baseהבסיס: 100.0
1977134.6116.6117.7120.0122.9128.8 125.8130.7135.8141.0146.1163.4]66.6

1 The index ofl 1959 with base IX 1951 = 100 was 275.3. .275.3 היה 100= 1951 ספ6מ5ר גסי5 על 1959 ינואר של nan 1
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וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  י/3. לוח
Table x/3.  The consumer pirce index, by main group and group

וקבוצה ראשית קבוצה
969הבסיס = 100Base::הבסיס

= 100
Base:

1976
Main group and group משקל

Weight
1969

19751976
משקל
Weight
11976

1977

הכללי 1,000.0313.1411.21,000.0134.6GENERALהמדד INDEX

ופירוח ירקות בלי 924.6313.4412.2937.8133.7Theהמדד index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזון
ופירות)

219.9330.1420.3189.7139.9Food (excl. vegetables and
fruit)

בצק ומוצרי דגנים לחם,

ודגים עופות בשר,

29.3

88.5

354.5

302.4

436.5

402.7

24.1

71.5

133.7

133.6

Bread, cereals and dough
products

Meat, poultry and fish

ומרגרינה 6.1378.5464.37.1140.7Fatsשמנים and margairne

חלב ומוצרי 29.3305.2372.127.7138.0Milkחלב and dairy products

12.4316.7399.110.2136.6Eggsביצים

וממתקים ריבה ,12.8501.8534.114.0128.2Sugarסובר, marmalade J£ sweets

11.4339.6405.49.2128.7Beveragesמשקאות

שונים מזון 10.9237.5344.211.1220.5Miscellaneousמצרכי food products

לבית מחוץ 19.2384.4526.214.8144.3Mealsארוחות away from home

וםירות 75.4309.8398.862,2148.0Vegetablesandfruitירקות

144.7380.0468.4205.2121.8Housingדיור

דירה 17.9233.1303.014.1117.4Rentשבר

מפתח ודמי דירות מחירי

אחרות דיור הוצאות

120.6

6.2

415.0

121.0

511.7

101.4

184.9

6.2

122.7

66.5

Pirces of dwellings and key
money
Other housing expences

הדירה 82.4346.1465.585.0136.0Householdmaintenanceהחזקת

ומים דלק ,28.7396.0529.836.0134.3Electircityחשמל, fuel and water

הבית של ושיפור החזקה
והחצר

שונים בית משק צורכי

כללית ארנונה

14.5

8.7

12.1

440.9

370.7

188.7

597.5

456.5

286.4

17.6

10.7

8.0

135.4

129.7

137.8

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

Municipal taxes

בבית 18.4285.5383.312.7146.1Domesticעזרה help

* For changes in the classiifcation of commodities and services במעודכן, במדד ושירותים מצרכימ בסיווג לשינוי באשר 1
in the updated index, see introduction. מבוא. ראה
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  .3/* לוח

Table x/3.  The consumer price index, by main group and group (cont.)

:הבסיס: 1969  100Base100 :Baseהבסיס: 1976 =

וקבוצה ראשית משקלקבוצה
Weight
1969

19751976
משקל
Weight
1976

1977

Main group and group

לבית וציוד 83.1314.8422.386.5136.6Furnitureריהוט and household
equipment

29.0334.8440.525.5128.3Furnituerריהוט

חשמלי 30.0296.2399.936.6144.1Electricalציוד equipment

ולמטבח לבית ציוד

לדירה וקישוט מיטה כלי

11.7

12.4

306.9

320.7

407.7

447.8

8.2

16.2

131.8

136.2

Home and kitchen equip
ment

Bedding and home
decorations

והנעלה 95.6240.3330.581.2129.7Clothingandהלבשה footwear

72.1235.2323.162.7128.1Clothingהלבשה

23.5256.0352.918.5135.0Footwearהנעלה

45.3264.1358.537.7140.3Healthבריאות

חולים קופת 22.9190.2246.613.4132.7Sickשירותי fund services

פרטי רפואי 4.7268.5360.64.8141.4Privateשירות medical services

שיניים '11.8390.8555.613.4142.3Dentistsריפוי fees

רפואי וציוד 5.9294.1597.26.1152.5Medicamentsתרופות and medical
equipment

חרבות חינוך,
ובידור

116.7265.8373.899.4139.2Education, culture and
entertainment

38.3193.0262.526.7137.3Educationחינוך

ובידור 78.4301.8428.272.7139.8Cultureתרבות and entertainment

ודואר 94.9313.7471.9115.6136.8Transportתחבורה and posts

80.9328.4437.9104.1138.3Transportתחבורה

דואר 14.0228.7302.111.5122.9Postalשירותי services

42.0280.9388.737.5134.2Miscellaneousשונות

וטבק 14.9214.2300.511.5140.3Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 21.2293.5405.718.3130.6Personalשירותים services

ושעונים 3.9459.7630.84.8137.9Jewelleryתכשיטים and watches

ובדי ילקוטים 2.0296.7395.92.9126.1Handתיקיס, bags. etc.
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כלכלי ענף ל3י לצרכן, המחירים מדד  י/4. לוח

Table x/4.  The consumer price index, by economic branch

:Baseהבסיס: 1969 = 100100 :Baseהבסיס: 1976 =

משקלענף
Weight
1969

19751976
משקל
Weight
1976

1977

Branch

הכללי 1,000.0411.2המדד 313.11,000.0134.6GENERAL INDEX

תוצרת ללא הכללי המדד
חקלאית

907.2412.7 314.1923.7166.2General index excluding
agircultural produce

חקלאית 92.8396.3תוצרת 304.576.3145.4Agricultural produce

וכוי ופירות 68.9392.5ירקות 303.958.1148.5Vegetables and fruit etc.
חיים בעלי ותוצרת 23.9407.3דיג 316.918.2135.1Fish and livestock

products

תעשייה 457.0402.4מוצרי 307.4462.7136.7Industrial products

וטבק מזון 199.8403.7תעשיית 319.6173.8140.0Food and tobacco industry

ומוצריו 54.5389.0בשר 296.144.0132.9Meat and its products

ומוצריו 30.4375.8חלב 307.129.1138.2Milk and its products

המזון 114.9404.2יתר 334.3100.7143.6Other food

טקסטיל ומוצרי הלבשה

רהיטים

78.2

26.9

333.4 244.8

463.3 349.5

73.9

26.9

128.8

130.1

Clothing and textile
products

Furniture

גומי 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

360.3 263.3

391.1 291.4

518.1 395.1

453.8 333.2

26.9

83.1

48.6

29.5

133.9

140.2

131.5

141.3

Footwear £ leather, rubber
and plastic products

Metal products, machines,
vehicles and electrical
goods

Manufacture of chemical
and petroleum products

Miscellaneous industries.
n.e.s.

ודיור בנייה 146.5488.0שירותי 391.8207.0122.7Building and housing services

ומים 22.4483.6חשמל 360.525.1135.0Electricity and water

ודואר 55.6375.1תחבורה 389.747.9132.4Transportand posts

225.7387.1שירותים 278.5181.0139.1Services

וביטוח 38.5282.6מסים 210.331.2136.6Taxes and insurance

חינוך 37.1267.9שירותי 197.525.4136.6Educational services

בריאות 39.4352.7שירותי 259.631.6138.1Health services

בידור 20.8406.1שירותי 260.210.6144.6Entertainment services

אחרים 47.4489.1קירותים 350.839.5143.8Other services

הארחה 40.6508.7שירותי 364.636.3143.0Hotels

עסקיים 1.9198.5שירותים 187.86.4116.7Business services
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קודמתה לעומת שנה כל מפתח' ובדמי דירות במחירי השינוי  י/5. לוח
Table x/5.  Change of prices of dwellings and key money on a year earlier

Percentages אחוזים

מפתח דמי
Key money

דירות מחירי
Prices of dwellings

13.9

31.5

33.6

13.7

10.2

 1.7

 1.5

 3.7

3.0

12.3

 1.8

48.4

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

27.9

11.3

9.8

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970"

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

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

Table x/6.  Average prices of privately owned dwellings in the three large
towns, by size of dwelling

!!"thousand לירות אלפי

197219731974197519761977

82.3100.0146.9196.0218.6247.7Jerusalemירושלים

חדרים 142 :56.276.8111.0154.0164.2184.6Thereofמזה: lJ2 rooms
חדרים 24377.3103.6157.4199.5217.4247.2243 rooms
חדרים 314166.0232.9305.8324.6356.8344 rooms

אביביפו 80.7111.8157.2193.5212.8229.3Telתל AvivYafo

חדרים 142 :62.779.5118.1142.6157.1172.3Thereofמזה: 142 rooms
חדרים 24389.7120.4167.1206.4224.0240.0243 rooms
חדרם 344177.5262.5298.6344.5376.5344 rooms

66.882.397.6161.4186.0205.9Haifaחיפה

חדרים $12 :48.061.384.3124.3140.0150.4Thereofמזה: 1£2 rooms
חדריס 2.^370.586.1116.6160.6184.7203.1243 rooms
חדרים 3 4

1
135.6158.3260.0300.7342.3314 room.!
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נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעונייס מחירים  י/7. לוח

Table x/7.  Average retail prices of selected food commodities

.ILלי

יחידהמצרך

אביב תל
Tel Avivהארץ Wholeבל country

UnitCommodity
19491959196919701972 197119731974197519761977

אחיד 0.06לחם 0.210.380.380.72ק"ג 0.38 0.38 0.381.39 1.13kg. 1.91Bread, standard

לבן 0.110.290.470.470.79לחם 0.47 0.47 0.471.59 1.272.20Bread, white

לבן 0.090.280.450.461.39קמח 0.66 0.56 0.502.91 2.293.50Flour, white

0.180.651.281.302.64אטריות 1.74 1.48 1.359.04 7.08" 11.16Noodles

2/1 0.100.961.301.303.80אורז 1.97 1.47 1.344.80 4.606.16Rice>. 2

1 טרי בקר 0.746.150.230.529.46בשר 30.81 24.93 18.88 15.20 13.60 1" 50.22 .Beef, fresh'

ג קפוא בקר 0.48בשר


6.386.8118.10 12.61 9.66 8.9328.04 20.73" 36.14Beef, frozen1

שחוט פוף בשר
ומרוט

1.032.813.90.J938.64 6.06 4.77 4.5315.17 11.50" 19.27Poultry, slaugh
tered Sl dressed

קרפיונים
מקומיים

0.602.002.856.21 3.50 3.50 3.35 2.9613.97 10.32" 18.12Carp, local

קפואים, דגים
3 '1 פילה

0.251.883.721.231.21 7.36 6.03 5.2719.71 15.86" 32.04Fish, frozen.
ifllet 1, 3

1 0.281.171.40.402.70מרגרינה 1.60 1.60 1.50 16.20 5.00" 8.65Margarine1

0.321.221.16.162.16שמן1 1.22 1.22 1.195.43 4.487.69OiP

פרות* 0.11חלב 6O1.07.(0.400.60ליטר 0.63 0.64 0.621.94 1.60liter 2.70Cow's milk4

מקומית riKnn1.64 2O2.90.>2.406.00קג 8.00 7.75 6.86 (21.40 19.50kg. 23.00Butter, local

כחושה גבינה
6 '5 רכה

0.251.071.32.443.28 1.78 1.72 1.686.44 5.288.92Cheese, lean(skim.
med milk)5, *

שמנה, נבינה
ל '= רבה

0.311.301.60.683.44 2.00 1.96 1.846.92 5.609.76Cheese, fat (whole
milk):, '

5 0.05לבנייה 190.38.(0.120.21צנצנת' 0.22 0.22 0.220.74 0.60bottle' 1.01Lebenia (sour
milk)!

א'1 סוג 0.30ביצים, יחידות 10'1.061.10.172.50 1.44 1.40 1.334.75 '3.7510 units 6.43Eggs, grade A1

0.08מוכר1 722.52.(0.790.72ק"ג 1.07 0.84 0.775.61 6.03kg. 5.40Sugar.

מקומית! 0.220.901.411.483.83ריבה 2.17 1.79 1.668.20 7.77" 10.99Jam, local'

0.691.802.402.60סוכריות 3.77 3.15 2.82
 

" 25.00Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  י/7. לוח

Table x/7.  Average retail prices of selected food commodities
)cont.)

.ILליי

יחידהנ?צרך

אביב תל
Tel AvivהארץכלWhole country

UnitCommodity
19491959196919701971197219731974197519761977

0.32חלווה yy1.773.063.203.49.kg. 23.40Halva
inn1.136.199.509.8511.3313.4015.60 14.0021.306.70" 60.30 ;Tea'

1 טחון nop0.738.679.1010.1011.2912.3414.90 13.4020.007.00" 110.80 .Coffee, ground1

0.497.688.108.809.549.3614.30קקאו1 10.4019.50.6.80■. 100.50 :Cocoa1

אדמה 0.040.250.580.600.660.771.41תפוחי 0.922.052.90" 3.89Potatoes

i172.30.0.100.371.111.031.12עגבניות 1.983.012.365.34Tomatoes

0.100.531.201.231.271.432.57מלפפונים 1.863.164.466.58Cucumbers

0.080.340.710.690.811.031.66גזר 1.352.222.435.11Carrots
סלק *0.290.700.610.690.871.37 1.001.752.213.38Beetroot

0.060.290.840.760.991.181.82חצילים 1.452.403.224.77Eggplant

0.060.250.760.630.751.051.49כרוב 1.122.072.194.34Cabbage

0.351.040.931.171.442.31כרובית 1.672.934.10" 5.22Caulilfower

יבש בצל *0.4>0.570.590.780.8e1.46 1.041.832.553.41Ooions, dry
0.200.8C1.221.301.381.833.14בננות 2.463.875.286.66Bananas

0.521.061.291.341.322.34ענבים 1.983.284.848.93Crapes
אבטיחים *0.1S0.450.450.550.551.19 0.921.622.113.32Watermelons

שמוטי 0.180.550.590.620.721.10חםוזים, 0.811.472.25" 3.19Oranges,
shamouti

אפילים תפוזים, *0.2:0.550.610.670.761.20 0.821.832.54■' 3.35Oranges, late

0.2.0.580.640.700.781.33אשכוליות 1.001.852.463.31Grapefruit
0.3E0.941.031.131.262.22לימונים 1.543.584.505.57Lemons

1 Ration pirce till 1958; as from 1959  free market price.
2 Rice from Burma; as from 1965  American rice. ■> As from
1966 packed. * Till 1958 price was for unbottled milk; as
from 1959  for pasteurized milk in retail packing. 5 Till
1958 prices were for milk powder products; as from 1959  for
natural milk products. 6 Till 1961 in packages weighing
100 gr. ; as from 1962  in packages weighing 250 g■. י Til1
1964  in 100 gr. packages; since 1965  in 250 gr. packages.
8 Jin I9C3 ir. bottles of 230 gr.; from 1970  170 gr.
9 "Extra" grade.

הוא המחיר ואילך מ1959 ;1958 עד בקיצוב המחיר 1

אורז ואילך מ1965 בורמי; אןרז 2 חופשית. במכירה
הוא המחיר 1958 עד 4 ארוז. ב1966 f>n7 3 אמריקני.
באריזה מפוסטר לחלב  ואילך מ1959 בכדיס; לחלב
מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד 5 קמעונית.
1961 עד 6 טבעי. חלב למוצרי  ואילך מ1959 הלב;
250 של בחבילות ואילך מ1962 גרם; 100 של בחבילות
מ1965 גרם; 100 של בחבילות 1964 עד 7 גרם.
230 של לצנצנת 1969 עד 8 גרם. 250 של בחבילות

".אקכ'טרה". סיג 9 גרם. 170  מ1970 גרם;
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Prices of input in building בבנייה תשומה מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד  ,8/< ליח
Table x/8.  Price index of input in residential building

ממוצע
שנתי

Monthחודש

Annual
average111mIVVVIVIIVIIIIXXXIxn

239.9

303.7

.37J6

427.2

461.1

481.1

476.3

491.4

521.3

573.3

649.0

661.9

103.3

115.8

131.2

153.6

214.7

328.1

Base: 1 VII 1950 = 100.0 הבסיס:

139.5

236.5

300.6

365.6

422.2

461.1

481.5

478.4

490.0

521.3

574.7

649.6

662.5

107.5 107.2

111.6 111.6

120.5 120.6

121.6 120.7

125.4 125.2

102.3

115.5

130.1

151.2

207.0

306.6

235.9

300.6

363.1

421.6

461.1

481.7

478.8

489.3

520.8

572.2

650.3

661.2

105.9

111.2

120.6

120.5

124.7

101.9

115.6

128.1

149.3

196.7

289.7

235.9

300.6

363.1

419.2

461.1

477.9

480.1

488.0

521.4

571.4

650.3

661.2

105.5

115.1

123.0

120.4

128.2

104.4

121.9

131.0

150.1

201.8

297.1

127.0

231.7

294.2

358.1

383.7

461.1

477.4

481.5

487.9

520.9

568.1

650.4

662.1

 H8.0   116.0 
232.0

281.9

353.5

381.7

460.4

477.2

482.9

484.6

521.0

565.3

627.9

662.1

280.1

356.5

379.1

459.4

468.7

475.6

482.9

513.5

554.3

618.3

660.6

258.4

356.5

377.1

450.1

468.9

478.5

483.4

503.1

550.8

617.9

660.1

Base: 1 1964 = 100.0 הבסיס:
108.2 108.1 102.8 100.7

115.4 114.6 112.4 110.3

125.2 125.0 122.4 119.6

120.5 120.5 120.3 120.3

131.7 131.6 128.0 124.2

Base: 1968 = 100.0 הבסיס:
106.8 106.2 103.1 100.2

119.2 118.1 114.7

128.7

150.4

131.8

156.1

201.0

300.8

197.4

298.0

124.5

144.7

184.S

272.0

111.5

120.7

140.6

177.4

262.6

214.0

258.4

352.4

377.7

444.9

468.9

481.1

484.1

503.8

550.4

618.6

660.1

100.7

110.0

119.5

120.3

123.3

100.1

111.3

119.7

139.0

174.3

248.2

343.4

250.9

352.4

377.2

444.9

468.9

479.5

481.0

502.0

540.7

618.0

659.7

100.4

109.1

119.1

120.4

123.0

99.9

107.3

120.0

138.4

165.5

238.2

339.8

239.9

343.9

377.2

427.4

468.9

479.5

479.3

491.1

538.8

599.7

662.7

160.4

239.9

306.4

377.4

427.2

468.9

480.6

475.4

491.1

521.5

576.2

655.3

100.3 1 100.0

108.4 107.9

117.6 113.3

120.4 120.5

122.9 122.6

99.9

105.7

119.7

135.7

162.4

235.7

335.4

99.8

104.3

118.6

135.4

160.4

225.6

331.9

125.1

211.3

275.8

353.6

393.4

451.7

474.2

479.4

484.8

510.9

557.0

627.2

660.8

103.9

111.5

120.5

120.5

125.9

102.3

113.4

125.3

145.4

186.9

275.2

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1975הבסיס: IV100.0 =Base.

1975100.0100.1103.3108.6109.3106.2109.9112.4113.3

נ1976132.4114.6 נ 5.5116.6126.3128.4133.3138.5140.9140.8141.4144.9147.2

1977173.3149.2150.3151.1158.4162.1169.1178.0183.5182.1185.7203.9205.7

< The index of Ji
was 668.0.

anuary
2 See

1964 on the base 1 VII 1950 = 100.0
introduction to this chapter.

100.0 = 1950 ביולי 1 בסיס על 1964 ינואר של המדד 1
זה. לפרק מבוא ראה 2 .668.0 היה
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ותתקבוצה קבוצה לפי למגורים, בבג"ה תשומה מחיר* מדד  .9/< לוח
Table x/9.  Price index of input in residential building, by group and

subgroup 1

Base. April 1975 = 100 = ו 975 אפריל  הבסיס

משקל
ותתקבוצה Weight19761977Groupקבוצה and subgroup

IV 1975

הכללי 1,000.0173.3המדד 132.4THE GENERAL INDEX

שיש מחצבה, 54.41S6.8חומרי 136.9Quarry, marble and porcelain
חרסינה productsומוצרי

מחצבה 35.3190.4חומרי 137.1Quarry products
חרסינה ומוצרי 19.11S0.2שיש 136.7Marble and porcelain products

סיליקט איטונג/ 134.6162.8ונמנט, 123.1Cement, ytong. silicate and their
, productsומוצריהם

ומוצריו 127.6162.3צמנט 123.1Cement and its products
וסיליקט איטונג 7.0171.0מוצרי 122.6Ytong and silicate products

מתבת ומוצרי 99.3157.6ברזל 124.8Iron and metal products
לבנייה עגול 69.5147.7ברול '^■g|. 121.3Round buildingiron

מתבת ומוצרי פד1יפ 8■29.8180פרופילים, :iiui132.9Proifles, tin and metal products

אחרים וחומרים 9108.7174.2ץ 132.8Wood and other materials
58.2186.2עץ '0 138.5Wood

אחרים 50.5160.3חומרים .,££ 126.3Other materials

אינסטלציה 87.1171.8חומרי 129.1Plumbing materials

סניטרית אינסטלציה 72.6173.2חומרי 129.1Sanitary and central heating,
מרכזית plumbingוהסקה materials

חשמלית אינסטלציה 14.5165.1חומרי 128.8Materials for electrical installa
tioo

עבודה 427.6180.5שכר 138.1Wages

בניין 370.5178.8פועלי 137.6Building workers
ושירותים ניהול פיקוח, 57.1191.8צוות 141.3Supervision, management and

services

21.0183.1הובלה 133.1Transportation

שכורה 11.7188.3הובלה 131.0Hired transportation
עצמית 9.3176.6הובלה 135.7Own transportation

עבודה וכלי 31.6148.7ציוד 120.7Equipment and tools

ציוד 19.7143.1שכירת 118.6Hiirng of equipment
עצמי 10.0156.6ציוד 122.7Own equipment
עבודה 1.9166.0בלי 131.5Tools

35.7164.7שונות 129.9Miscellaneous

וניטוח 26.2166.6מסים 130.7Taxes and insurance
משרדים 9.5159.5החזקת 127.6Oiffce maintenance

* See introduction to this chapter.
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Prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי
סל>לה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד  י/10. לוח

Table x/10.  Price index of input in road construction, by type of road
construction

סלילה סוג
Base :I 1966 = 100.0 :Baseהבסיס: הבסיס;

1972 = 100.0Type of road construction

19701971197219751977 | 1976

הכללי 120.0135.1154.2267.9460.0המדד 337.5THE GENERAL INDEX

בינעירוני אספלט 119.6134.6153.0273.9460.1כביש 340.5[nterurban asphalt road

עירוני אספלט 120.0135.2154.9263.8465.2כביש 337.1Urban asphalt road
עפר 125.6143.0165.0256.1409.6עבודות 313.3Construction works

נושאת 118.0133.8152.7298.8532.7שכבה 385.9Bearing course

118.4131.6149.5242.4424.9מצע 302.9Subbase

118.7134.0152.1277.3493.2תשתית 357.4Bass

Prices of industrial output התעשייה תפוקת מחיר>

מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של סיטונ"מ מחירים מדד  י/11. לוח
ראשי ענף לפי

Table x/7 1 . Wholesale price index of industrial output for the domestic
market, by major branch

Base: 1968 = 100.0 . o>onn

משקל
ראשי Weight1974197519761977Majorענף branch

1968

הכללי 1,000239.2336.7440.6610.5THEהמדד GENERAL INDEX

והציבה 12255.8370.3510.9740.0Miningכרייה and quarrying

267216.8342.0433.5598.7Foodמזון

91222.7283.1397.7550.2Textilesטקסטיל

66200.1246.0344.4475.1Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו ,60297.2401.4584.0742.7Woodעץ wood products and furniture

ומוצריהם קרטון 33260.5400.6530.3761.8Paperנייר, and paper products

ומוצריו 17225.2286.0451.4670.6Leatherעור and leather products

ופלסטיק גומי 51226.5303.1398.0543.0Rubberמוצרי and plastic products
נפט ומוצרי כימיים 75237.3330.0416.1570.2Chemicalמוצרים and petrol products

אלמתכתיים מינרלים 58251.0356.5459.5633.6Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 40328.4445.9575.5783.8Basicמתכת metal

מתכת 88292.4381.5486.6671.3Metalמוצרי products

45222.8318.8424.7588.7Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 47220.6294.9386.6542.0Electricalציוד and electronic equipment

הובלה 36233.9336.5430.6595.8Vehiclesכלי

14211.7300.5402.3582.4Miscellaneousשונות
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יצוא, לדולר הכללית התמורה ומדד נטו פו"ב יצוא מחירי מדדי  י/12. לוח
ראשי ענף לפי

Table x/12.  Indices of net f.o.b. export prices and index of general returns
per export U.S. Dollar, by major branch

Base: 1972=100.0 הבסיס:

C a
c ^
0 X.

£, an Jill
/I|

"0
a ar 'Z

r

*Sענף ►J* *a
Q
CO

^ c,_ U1

£5 £

0S

"O
n

■r z"
* ■" .SBranch

SIn o
|J 1

* ■s

CO

pp | §

£3 s

p
g
a
*si

P Sf 1P .S
£ 

a n
a "

a)(2)J3)(3)=(2 ( X4)

הכל סך  1973114.3114.3107.1122.4INDUSTRYתעשייה  TOTAL
1974164.3148.8117.8175.3
1975234.5156.8152.0238.4
1976297.4156.1194.8304.1
1977404.1157.5246.4388.1

והציבה 1973131.7131.7104.1137.1Miningכרייה and quarrying
1974213.9197.0120.3237.0
1975308.9202.7159.7323.7
1976326.4173.5200.4347.7
1977352.2136.1261.6356.0

1973106.7106.7105.3112.4Foodמזון
1974133.5123.8121.0149.8
1975210.6139.7160.5224.2
1976290.1151.9200.2304.1
1977426.3166.3257.0427.3

1973143.5143.5100.1143.7Textilesטקסטיל
1974182.5170.0110.3187.5
1975229.8154.9136.5211.4
1976344.1180.7176.6319.1
1977458.4178.8213.0380.7

1973114.1114.1103.7118.3Clothingהלבשה and madeup textiles
19741380123.3119.5147.3
1975200.4133.6145.3194.1
1976261.6137.7187.7258.5
1977383.5152.7220.4336.6

ומוצריו 1973131.2131.298.4129.1Woodעץ and its products
1974184.1175.3111.8196.0
1975241.3163.2150.4245.5
1976381.0198.5193.8384.7
1977495.4193.9241.7468.7

ופלסטיק גומי 1973104.0104.0מוצרי ,105.6109.8Rubber and plastic products
1974145.1134.5118.9159.9
1975234.1157.3157.1247.1
1976284.9149.2201.5300.6
1977381.0151.3253^0384.!

1
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יצוא, לדולר הכללית התמורה ומדד נטו פו"ב יצוא מחירי מדדי  י/12. לוח
(המשך) ראשי ענף לפי

Table x/12.  Indices of net f.o.b. export prices and index of general returns
per export U.S. Dollar, by major branch (cont.)
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נפט ומוצרי כימייט 1973115.0115.0102.2117.5Chemicalמוצרים and oil products
1974208.7197.9112.8223.2
1975326.2219.2150.4329.7
1976335.2176.6189.7335.0
1977463.8182.1243.6443.5

אלמתכתיים מינרליים 1973127.6127.6108.3138.2Nonmetallicמוצרים mineral products
1974198.8181.5118.9215.8
1975303.7209.8161.4338.6
1976324.2168.5221.6373.4
1977500.3196.0283.7556.1

בסיסית 1973124.3124.3103.5128.6Basicמתכת metal
1974201.3171.5125.1214.5
1975251.3162.4158.1256.7
1976278.2145.1197.7286.9
1977

מתכת 1973221.1221.1105.9234.2Metalמוצרי products
1974155.1131.9127.0167.5
1975202.0137.5155.9214.4
1976263.1138.3206.3285.3
1977398.0152.3268.2408.3

1973109.9109.9104.0114.2Machineryמכונות
1974194.9167.7121.6203.9
1975199.6137.0154.0211.0
1976321.6168.4199.5336.0
1977433.7166.0260.4432.4

ואלקטרוני חשמלי 1973103.3103.3105.3108.7Electircalציוד and electronic
1974123.6109.8125.1137.4equipment
1975196.7130.9164.6215.5
1976265.2138.2207.3286.5
1977348.0128.1271.4347.6

197393.593.5106.899.8Miscellaneousשונות
197499.787.4131.1114.6
1975148.3101.6158.4160.9
1976201.7105.4202.8213.8
1977228.087.9269.9237.2
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ראשי עגף לפי יצוא, דולר עבור בל"י הממוצעת התמורה  י/13. לוח

Table x/13.  Average return in IL. per export U.S. Dollar, by major btanth
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הכל סך  19725.880.960.230.420.074.20INDUSTRYתעשייה  TOTAL
19736.101.130.250.420.104.20
19746.791.460.160.410.164.60
19758.751.630.150.410.296.27
197611.192.070.140.630.358.00

   197714:172.126.100.600.5310.82

והציבה 19725.180.920.010.054.20Miningכרייה and quarrying
19735.391.120.010.064.20
19746.231.560.010.104.56
19758.271.650.010.216.40
197610.382.180.010.297.90
197713.552.270.020.3910.87

19725.470:970.200.104.20Foodמזון
19735.761.180.220.164.20
19746.621.520.280.294.53
19758.781.700.360.396.33
197610.952.060.570.308.02
197714.061.940.730.6210.77

19727.020.951.240.590.044.20Textilesטקסטיל
19737.031.091.040.640.064.20
19747.741.330.880.900.124.51
19759.581.330.910.840.276.23
197612.401.910.911.120.468.00
197714.951.990.720.790.6810.77

19727.390.970.941.230.054.20Clothingהלבשה and madeup textiles
19737.661.130.901.340.094.20
19748.831.360.861.750.164.70
197510.741.560.811.730.346.30
197613.872.020.812.640.427.98
197716.292.080.622.400.6410.55

ומוצריו 19726.330.971.110.054.20Woodעץ and its products
19736.231.150.810 074.20
19747.081.391.140.144.41.
19759.521.611.500.206.21
197612.272.061.950.208.06
197715.302.062.160.3510.73

ופלסטיק גומי 19725.340.990.100.054.20Rubberמוצרי and plastic products
19735.641.200.160.084.20
19746.351.520.130.174.53
19758.391.770.130.246.25
197610.762.220.210.318.02
1977!3,5if2.260.250.4310.58
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(המשך) ראשי ענף לפי יצוא, דולר עבור בל"י הממוצעת התמורה  י/13. לוח

Table .rl\Z. Average return in IL. per export U.S. Dollar, by major branch (conf.)

ענף

k

£§.2ng o

"*I

s.

g 8
83££

£" i
S3?

111
":og ^

££■53

2

r £
■*IBranch

?!.HQ

Pf
n

11
H.'

efll8*11
I 61

if

נפט ומוצרי כימיים 1972מוצרים
1973

5.46
5.58

0.92
1.07

0.29
0.24

0.05
0.07

4.20
4.20

Chemical and oil products

19746.161.420.180.134.43

19758.211.590.140.236.25

197610.362.020.130.247.97
197713.302.100.130.3710.70

אל מינרליים 1972מוצרים
1973

5.41
5.86

0.99
1.19

0.11
0.32

0.11
0.15

4.20
4.20

Nonmetallic mineral products

מתכתיים
19746.431.540.090.204.60

19758.731.780.450.426.08
197611.992.230.940.748.08

197715.352.271.850.5110.72

בסיסית 1972מתכת
1973

5.18
5.36

0.95
1.11

0.00
0.00

0.03
0.05

4.20
4.20

Basic metal

19746.481.430.010.124.93

19758.191.510.000.186.50
197610.241.850.000.348.05

197712.551.970.040.3310.21

19725.220.970.030.024.20Metal products
מתכת מוצרי

19735.531.200.060.074.20

19746.631.460.120.114.94
19758.141.710.120.146.17

197610.772.130.290.367.99
197714.002.180.260.5810.98

19725.560.990.270.104.20Machinery
מכונות

19735.781.100.340.144.20

19746.761.360.300.204.88
19758.561.730.310.406.12

197611.092.210.330.538.02
197714.482.270.490.7510.97

ואלקטרוני חשמלי 1972ציוד
1973

5.31
5.59

0.99
1.20

0.03
0.06

0.09
0.13

4.20
4.20

Electrical and electronic
equipment

19746.641.520.160.234.73

19758.741.770.210.456.31

197611.012.160.490.308.06

19774.412.250.410.3411.41

19725.020.730.010.084.20Miscellaneous
שונות

19735.360.970.010.184.20

19746.581.580.010.204.79

19757.951.470.010.346.13

19760.181.700.010.438.04

19773.551.88 10.020.750.90
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Prices of output and input in agriculture בתקלאות ותשומת תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה מחיריםושל מדדי י/14. לוח
וקבוצה

Table x/14.  Price indices of output and input in agriculture, by main group
and group

1975/76 =■ 100 = תשלג הבסיס."
Agricultural year חקלאית שנה

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
בתשל'"ו
Weight
1975/76

תשל"ז
1976/77

Main group and group

תפוקה מחירי 1,000.0128.9PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שרה .גידולי 265.1127.5Field and garden crops

שדה 139.8119.1Fieldגידולי crops

ומקשה אדמה תפוחי ,105.3138.1Vegetablesירקות, potatoes. melons and pumpkins

20.0130.3Otherאחר

הדרים) (ללא 95.5153.9Fruitפירות (excl. citrus)

הדר 175.7128.4Citrusפרי fruit

ותוצרתם חיים 463.7124.8Livestockproduceבעלי

הרפת 159.2128.4Cattleענף

הלול 246.2123.3Poultryענף

58.3125.0Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0130.4PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא ,366.4130.9Feedmixתערובות, fodder and seeds

והחי הצומח להגנת וחומרים 90.3126.1Fertilizerדשנים andpesticides

וחשמל שמנים דלק, ,100.6120.7Waterמים, fuel, lubrication and electricity

חילוף וחלקי ציוד ,97.3125.9Machineryמכונות, equipment and spare parts

ושונות פלסטיקה עבודה, ,20.5127.4Toolsכלי plastics and miscellaneous

בנייה 14.8128.6Buildingחומרי materials

אריזה 58.2129.7Packingחומרי materials

עבודה 144.8142.3Wagesשכר

חקלאי לשימוש 58.8131.1Servicesשירותים for agricultural use

וביטוח 22.0136.9Taxesמסים and insurance

רבייה חומרי

1

26.3124.6Insemination materials
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שירותים (ללא החקלאי במושק ותשומה תפ1קה שיל מחירים מדד .15/< לוח
וקבוצה ראושית קבוצה לפי לחקלאות)

Table x/15.  Price index of output and input in farming (exc!. agricultural
services ), by main group and group

Agircultural year חקלאית שנה

וקבוצה ראשית קבוצה

100.0 = תשכ*ו הבסיס:
Base: 1965/66 = 100.0

הבסיס:
100.0 = תשל"ו

:Base
1975/76 = 100.0Main group and group

משקל
בתשכ'"ו
Weight in
1965/66

תשל"ד
1973/74

תשל"ה
1974/75

תשל"ו§
§1975/76

משקל
בתשל"ו

Weight in
1975/76

תשל"ז!
1976/771

תפוקה מחירי 340.7447.41,000.0128.8PRICE§1,000.0220.4מדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 256.7142.2363.3479.3275.1128.1Fieldגידולי and garden crops

שדה 125.1254.3400.9514.2130.0118.5Fieldגידולי crops

ומקשה אדמה תפוחי ,113.9235.6333.4437.6116.0137.7Vegetablesירקות, potatoes. melons
and pumpkins

17.7216.1352.6524.329.1133.3Otherאחר

הדרים) (ללא 135.9200.9303.3378.7107.0154.0fruitפירות (excl. citrus)

הדר 152.3156.9290.6449.4127.7126.9Citrusפרי fruit

ותוצרתם חיים £335449.2490.2124.1Livestock\455.1235.3בעלי produce

95.8233.4321.4393.278.1117.5Meatבשר

125.6225.5328.9417.3167.1124.9Poultryעופות

19.4216.5346.3449.424.4124.9Fishדגים

116.9243.45384.6504.6132.4130.8Milkחלב

91.9245.9396.1483.183.0117.7Eggsביצים

4.4197.5326.3415.42.7119.3Honeyדבש

1.1246.0309.3393.42.5125.8Miscellaneousשונות

תשומה מחירי 1,000.0249.0393.2515.61.000,0130.2PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא 342.5273.2450.2577.9411.3131.0Feedתערובות, mix. fodder and seeds

והחי הצומח להגנת וחומרים 72.9237.9396.4495.294.6123.6Fertilizerדשנים and pesticides

וחשמל שמנים דלק, ,90.4246.7493.1736.4115.4123.5Waterמים, fuel, lubricants and electircity

חילוף וחלקי ציוד ,97.8245.2366.8475.6105.0125.9Machineryמכונות, equipment and
spare parts

ושונות פלסטיקה עבודה, ,5.1243.9361.6459.824.1127.4Toolsכלי plastics and miscellaneous

בנייה 16.1299.2405.8487.014.0128.6Buildingחומרי materials

אריזה 31.5232.5314.5387.714.4120.2Packingחומרי materials

עבודה 268.2231.9321.7419.1134.0142.4Wagesשכר

חקלאי לשימוש אחריט 47.8217.1309.4395.163.7134.1Otherשירותים services for agricultural use

וביטוח 27.7212.0371.8537.223.5138.7Taxesמסים and insurance

J For changes in the classiifcation
index. see introduction.

of groups in the updated המעודכן, במדד המוצרים קבוצות בסירוג לשינוי באשר 1

מבוא. ראה
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Prices of output and input in citriculture הדרים בגידול ותשומת תפוקת מחירי

ראשית קבוצה לפי הדר, פרי בענף ותשומת תפוקה מחירי מדד  י/16. לוח

Table x/16. Price indices of output and input in the citrus branch, by main gorup

Base : 1975/76 = 100.0 = תשל'ו הבסיס

Agricultural year חקלאית שבה

משקל
ראשית בתשל"וקבוצה

Weight
תשלז
1976/77Main roup

in 1975/76

תפוקה מחירי 1,000.0126.9PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

 Shamouti"428.6127.9שמוטי

240.2125.4Grapefruitאשכוליות

247.6130.1Valenciaולנסיה

34.7130.3Lemonsלימונים

48.9109.7Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0133.3PRICEמדד INDEX OF INPUT

0.7107.6Saplingsשתילים

והדברה דישון .99.2חומרי 123.7Fertilizer and pesticides

93.7126.0Waterמים

2.6123.7Electricityחשמל

וציוד עבודה כלי 51.2123.9Tools and equipment

בנייה 13.4129.5Buildingחומרי materials

אריזה 245.9131.7Packingחומרי materials

עבודה) שכר (ללא חקלאי לשימוש 146.8130.9Servicesשירותים for agricultural use (excl. wages)

 305.7144.2Wagesשברעבודה

7.5111.6Taxesמסים1וביטוח and insurance

כלליות הוצאות

ו

33.3127.2

1

General expenses
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לבית הכניסה (בשער ההדרים במשק ותשומת תפוקה מחירי מדד  י/17. לוח
ראשית קבוצה לפי האריזה),

Table x/17.  Price indices of output and input in citrus growing (at the packing
house gate), by main gorup

Agricultural year חקלאית שנה

ראשית קבוצה

100.0 = תשכ"י הגמימ:
Base: 1965/66 = 100.0

הבסיס:
100.0 = השליו

:Base
1965/66 = 100.0

Main group
משקל
בתשכ"ו

Weight in
1965/66

תשל''ד
1971/74

תשל"ה
1974/75

תשל"ו
1975/76

משקל
בתשל'"ו
Weight in
1975/76

1976/77

תפוקה מחירי 449.41,000.0126.9PRICE§1,000.0156.9290.6מדד INDEX OF OUTPUT

465.8419.7127.9Shamouti§556.1137.7240.9שמוטי

147.1227.6351.08352.8225.5125.4Grapefruitאשכוליות

404.6253.7130.1Valencia§164.2117.6393.9ולנסיה

636.640.0130.3Lemons§41.4294.4491.8לימונים

500.861.1109.7Other§91.2168.0219.1אחר

תשומה מחירי 1,600.0221.1329.2444.21,000.0133.3PRICEמדד INDEX OF INPUT

5.5273.9291.0308.91.4107.6Saplingsשתילים

והדברה זיבול דישון, 92.4234.7385.6486.6169.2123.9Fertilizerחומרי and pesticides

133.5207.1408.2657.0179.8126.0Waterמים

וציוד עבודה 32.6270.1390.1474.647.1130.4Toolsכלי and equipment

אריזה 16.5126.3Packingחומרי materials

עבודה 497.1226.9313.6409.5360.9143.5Wagesשכר

(ללא חקלאי לשימוש שירותים
עבודה) שכר

151.6199.9283.7374.0154.4134.1Services for agricultural use
)excl. wages)

וביטוח 27.1188.4298.3405.66.8105.2Taxesמסים and insurance

כלליות 60.2219.5295.0383.563.9127.2Generalהוצאות expenses
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Prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחיר>

וקבוצה ראשית קבוצה לפי מלון, גגתי תשומה מחירי מדד  י/18. לוח

Table x/18.  Price indices of input in hotels, by main group and group
Base: 1969 = 100.0 < o*tnn

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1969

1974197519761977Main group and group

הכללי 1,000.0292.5431.2577.3807.2THEהמדד GENERAL INDEX

8בודה 411.0379.7576.4806.71,172.5Wagtsשכר
מינהל 99.0441.8724.41,048.31,571.8Administrationעובדי workers
מטבח 91.0340.5466.0656.9909.6Cooksעובדי

שירותים _84.2433.3עובדי 582,1825.41,197.9Service workers
89.9357.6591.6774.11,121.9Waitersמלצרים

אחזקה 25.2208.43040443.1633.4Maintenanceעובדי workers

אחרים 21.7343.9584.0814.71,190.6Otherעובדים workers

220.7223.7323.0399.3549.8Foodמזון

ודגים עופות ,94.0242.7312.8398.0506.6Beefבשר, poultry and ifsh

טריים ופירות 29.6212.3315.9400.8588.9Vegetablesירקות and fresh fruit

חלב 18.8201.1308.5362.3469.0Dairyמוצרי products
אחרים מכולת 59.8215.9335.6409.5621.5Otherמוצרי groceries

קלים 6.9214.5403.9482.5647.6Softמשקאות beverages

אלכוהוליים 11.6206.1318.4363.5452.3Alcoholicמשקאות beverages

אחרות 368.3236.3333.9426.3553.8Otherהוצאות expenses

למלון por 15.1220.4286.1384.6528.9Laundryכביסה outside the hotel

ושיפוצים 22.9296.3404.1527.9730.9Repairsתיקונים and renovations
שונים 23.0270.3370.3448.6567.5Miscellaneousחומרים materials

וכוי גז חשמל, ,44.0263.1448.1554.4708.4Waterמים, electricity, gas, etc.
ורשיונות 9.5188.5279.1373.6436.9Taxesמסים and licenses

26.9322.1432.4559.3739.7Insuranceביטוח
ניהול וצורכי דואר ,39.6187.8246.9315.7387.7Telephoneטלפון, mail and administration

6.2238.3331.1452.4637.4Advertizingפרסום

ושכירות) (פחת דיור 76.0232.8304.6387.7491.4Housingשירותי services (depreciation and rent)
S342.1418.7548.3Equipment.27.2243ציוד
8.8229.4337.9452.3601.7Vehiclesרכב

מיטה כלי קישוט, ריהוט,
אוכל וכלי

37.9231.326.9452.3605.7Furniture, decoration. bedding and
crockery

וכוי) (בידור 31.2223.1316.7395.5525.9Miscellaneousשונות (entertainment. etc).
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Prices of input in buses באוטובוסים תשומת מחיר*

וקבוצה ראשית קבוצה לפי באוטובוסים/ תשומה מחירי מדד י/19. לוח
Table x/19.  Price indices of input in buses, by main group and group

Base: 1969=100.6  p>cj/7

משקל
וקבוצה ראשית Weight1974197519761977Mainקבוצה group and group

1968/69

הכללי 563.8784.2THE§1,000.0299.9443.6המדד GENERAL INDEX

עבודה 350.0347.3486.1642.2966.3Wagesשבר

126.8350.5471.0582.1817.0Driversנהגים

כרטיסנים אדמיניסטרציה' 118.4348.2499.6700.31,129.7Administrationעובדי workers
and ticketsellers

64.8354.9504.9683.91,013.5Mechanicsמכונאים

שירותים 40.0322.1464.1593.4860.8Serviceעובדי workers

ושמנים 98.7474.5886.71,136.51.424.5Fuelדלק and Oils

80.5535.71,008.71,253.91,594.1Fuelדלק

18.2203.9346.8506.5675.2Oilsשמנים

404.6589.2Vehicles§120.7252.9348.5רכב

ושיפוצי חילוף 197.7255.3391.0468.1607.0Spareחלקי parts and overhaul
/0אוטובוסים buses

ואבובים) לצמיגים (פרט חילוף 98.7300.2491.2563.4693.2Spareחלקי parts (excl. tubes
and tyres)

ואבובים 72.1196.6279.0367.8512.9Tubesצמיגים and tyres

אוטובוסים 247.8§26.9שיפוצי 323.2385.1527.6Overhaul of buses

ובו') זכוכית (עץ, 11.2262.0361.8479.9636.0Materialsחומרים (wood ,glass, etc.)

5.1225.7321.9407.6519.7Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור י ת ו ר י S6.9254.1330.7418.1,547.2Housingק services
(depreciation and rent)

משרדים 17.4185.1243.0309.8389.3Maintenanceofאחזקת ofifces

והדפסות משרד 5.6180.8239.4310.4400.3Stationeryצורכי and printing

ודואר 11.8187.1244.7309.5384.2Telephoneטלפון and mail

מבנים 10.9259.2390.9501.0645.9Maintenanceofאחזקת buildings

ושיפוצים 5.5305.4426.7552.5715.1Repairsתיקונים and renovations

ומים 5.4212.9355.2449.6576.7Electricityחשמל and water

וביטוח רשיונות 75.1182.1229.1302.6422.3Taxes,licensesמסיט, and insurance

17.6199.2254.9303.0353.8Taxesמסים

23.6101.2101.2103.3109.6Licensesרשיונות

33.9229.5304.8441.1675.9Insuranceביטוח

וכוי) משפטיות הוצאות (ענ'א, 20.3155.0216.7282.7391.5Miscellaneousשונות (EDP,
judicial expenses, etc.)
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Interest on mortgages ומשכנתאות ר>ב>ת

צרכן סוג לפי המשכנתאות, ואחוז ממוצעים ריבית שערי  י/20. לוח
Table x/20.  Average interest rates and percentage of mortgages, by type

of consumer

197519761977

אחוזשעראחוזשעראחוזשער
Consumerהמשכנריביתהמשכנריביתהמשכנריביתצרכן

תאותממוצעתאותממוצעתאותממוצע
AveragePercentAveragePercentAveragePercent
interestmortginterestmortginterestmortg
rateagesrateages

ts
rateages

 מכוונות 9.0190.610.2882.811.5081.1DIRECTEDמשכנתאות MORTGAGES 
הכל סך



TOTAL 

מפונים, ותיקים, ,8.554.39.818.29.779.0Immigrantsעולים, veterans, slum clear
בשיכונים פרפלגיים ,ingנכים paraplegics in housing pro

פיתוח jectsבאזורי in development areas

צעירים, זוגות 9.1666.410.08עולים, '52.411.0448.5Immigrants ,young couples, slum
פרפלגיים נכים ,clearingמפוניס, paraplegics in housing
באזורי שלא projectsבשיכונים not in development

areasפיתוח

עצמית השתכנות  6.956.98.349.311.1310.9Immigrantsעולים buying lfats on their
own

עממי בשיכון 14.784.915.637.919.5S6.3Consumersמשחכני0 of Popular Housing
שונים שיכון schemeובמפיעלי and other schemes

בקיבוצים 4.056.14.412.76.063.9Consumersמשתכנים in qibbuzim and mo
shavimובמושבים

8.460.49.360.911.480.9Minoritiesמיעוטים
שונים מוסדות 14.261.615.151.419.061.6Workersעובדי of various institutions

 מכוונות בלתי 18.879.420.2717.226.5718.9NONDIRECTEDמשכנתאות MORT
הכל GAGESסך TOTAL

פרטיות בדירות 18.354.820.1412.326.2611.7Consumersofמשתכנים private dwellings

פרטיות בדירות 19.414.620.614.927.077.2Consumersofמשתכנים private dwellings of
קבלנים 'contractorsמפיקדונות deposits

הכל 9.94100.012.00100.014.35100.0MORTGAGESמשכנתאותסך  TOTAL

הריבית בשער השינוי 120.2X145.1X173.5XIndexמדד of change in average interes
המשכנתאות כלל של rateהממוצע of all mortgages

(100.0  1970 ממוצע :Base)הבסיס: average 1970  100.0)
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חיים רמת ♦ א " י פרק

(לרבות הכוללת ההכנסה היא נטו הכנסה
החובה. תשלומי בניכוי זקופות) הכנסות

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
הבית משק ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
במזומן שולם אם בין  המוכר עם שהוסכם או
לעיתים כולל המחיר באשראי. נקנה אם ובין
כגון: ברכישה, הקשורות נוספות הוצאות גם
לעומת התקנה. או הובלה דמי קומיסיון, ריבית,
לשיעורין תשלומים בהוצאה נכללים לא זאת
או החקירה, חודש לפני שניקנו מצרכים עבור
לא כן כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות
פיקדון אש"ל, (כגון: מוחזרות הוצאות נכללות

וכר). בקבוקים, על
במחיר המוצר את הבית משק קיבל אם
נלקחה בהנחה, כלומר השוק, ממחיר נמוך

למעשה. ההוצאה רק בחשבון
מן מוצרים משך אשר עצמאי של במקרה
הבית, משק לשימוש או הפרטי לשימושו העסק
שבו במחיר ערכם את לאמוד התבקש הוא

לעסק. עלו הם

הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
חסכונות חובה' לתשלומי פרט הבית, משק

אחרים. בית למשקי והעברות
בסקר לתצרוכת ההוצאות השוואת לצורך
שנאמדו כפי לתצרוכת ההוצאות עם 1975/76
קלות התאמות מספר נערכו 1968/69 בסקר
בסקר ששימשו הגדרות לפי י"א/1 בלוח
ההוצאות ניתנו האחרים בלוחות .1975/76

.1975/76 סקר של להגדרות בהתאם
הבית משק בנכסי נטו הגידול הוא חיסכון
השוטפת! מהכנסתו הנובע הסקר, שנת במשך
שלא הפנויה ההכנסה מן חלק אותו כלומר
למשקי הועבר לא ואף לתצרוכת ידו על הוצא

אחרים. בית
המשפחה של החיסכון הוא חחי חיסכון
פרמ בו נכללים חוזי. הסדר באמצעות הנעשה
לקופות תשלומים מצטבר, חיים לביטוח יות
(חלק משכנתאות ופירעון ותגמולים פנסיה

הקרן).

1975/76 המשפחה הוצאות סקר
נת העירונית המשפחה תקציב על נתונים
שנערך 1975/76 המשפחה הוצאות בסקר קבלו
בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י
מפורטים הסברים .1976 ומאי 1975 יוני שבין
הופיעו קודמים המשפחה הוצאות סקרי על

ו330. 200 ,148 מסי בפרסומים
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

לצרכן1. המחירים מדד של

הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
אוכלוסייה בארץ. העירונית האוכלוסייה של
נדגמו מתוכם יישובים. ב102 התגוררה זו
תושביהם שמספר היישובים 54 מכל בית משקי
48 שאר מתוך ואילו נפש, 2,000 על עולה
נפש, מ2,000 קטנה שאוכלוסייתם היישובים
הכל בסך יישובים. מ24 בית משקי נרגמו
יישובים מ78 בית משקי במדגם, איפוא, נחקרו,

עירוניים.

והסברים הגדרות
חולק המשפחה תקציב ושימושים. מקורות
כול השימושים ולשימושים. להכנסה בלוחות
אח בית למשקי והעברות ישירים מסים לים
אחד כל וחיסכון. לתצרוכת הוצאות רים,
עצמו בפני נחקר הנ"ל התקציב ממרכיבי
להלן (ראה שונות חקירה בשיטות ולעיתים
הגדו המחירים עליות בגלל חקירה). שיטות
הנתונים כל הובאו הסקר בתקופת שהיו לות
בתקופת הממוצעת המחירים רמת בסים על

הסקר.
הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה הכוללת
זקופות הכנסות כלומר בעין; הכנסות בצירוף
ש המוצרים ערך וכן וברכב בדיור משימוש
פרטי לשימוש העסק מן עצמאי ע"י נמשכו
תשלום. ללא ממעבידו שכיר ע"י שנתקבלו או

ישירות המוטלים המסים הם חובה תשלומי
לאומי. וביטוח הכנסה מם ההכנסה: על

.1977,1 מס' מחירים"/ של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 1
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צרכ כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
הש רוב הגרים אנשים קבוצת בלומר: נים",
ארוחה לפחות ואוכלים הדירה באותה בוע

ביום. אחת משותפת
מגו דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.

שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת רים.
סקרי של תתמדגם הראשון הרבע עבור א.

ב1973/74. שנחקרו אדם כוח
רשימות .האחרים הרבעים שלושת עבור ב.
המעודכ המקומיות הרשויות של ד"ארנונה

.1975 לאפריל נות

החקירה שיטת
הוצאותיר"ם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
לרישום ב"פנקם חודש במשך ביומו יום מדי
הלשכה פוקדי של ועזרתם בהדרכתם יומי"
בית מושק כל ביקרו לסטטיסטיקה'אשר המרכזית
הפו קיבל כד על נוסף בערך. ימים ל4 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
הבית משק הכנסות על נתונים גם נתקבלו
הבית, משק (גודל תכונותיו ועל וחםכונותיו,

וכדי). ההשכלה, בארץ, ותק

הכנסות1 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
נערבו שלפיהן השיטות של מפורט תיאור
פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות ושל הסקרים
1978 ,7 מס' ובמוסף 510 מם' מיוחד בפרסום

לישראל. הסטטיסטי לירחון

והפגרים 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

הם אלה מובהקים. חדפעמיים תקבולים
כגון: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים

וכוי. בכסף,
הם אלד, 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
בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות. סקרי על
ההכנסה סטנדרטי: למבוגר נטו הכנסה
המבוגרים במספר מההלקת נטו המשפחתית

בית. במשק הסטנדרטיים
המשפחות את לדרג כדי סטנדרטית, נפש
הכנסתן לפי אותן למיין עדיף הכלכלי מצבן לפי
הכוללת! המשפחתית ההכנסה לפי ולא לנפש
מש לגודל הכלכליים ביתרונות להתחשב וכדי
המשפחתית הכנסתן לפי לא מוינו הן פתה,
לפי אלא "הרגיל" הנפשות במספר המחולקת
''הנפשות םמםפר המחולקת המשפחתית ההכנסה
לפי נקבע זה מספר כאשר הסטנדרטיות",
נוספת נפש לכל מייזזםת .זו גישה שלהלן. הלוח
מבחינת יותר קטנה שולית השפעה במשפחה

המשפחה. ותקציב על המוטל העומס

הנפשות מספר
"הרגילות"

הנפשות לנפשמספר משקל
בית במשק

שוליתהסטנדרטיות

אחת 1.251.25נפש
נפשות 22.000.75
נפשות 32.650.65
נפשות 43.200.55
נפשות 53.750.55
נפשות 64.250.50
נפשות 74.750.50
נפשות 85.200.45
נפשות 95.600.40

נוספת נפש 0.40בל

מקורות
של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות כ2,250
ומאי 1975 יוני שבין בתקופה חודש במשך

החקירה"). "שיטת להלן (ראה 1976

משפחותיהם שראשי בית משקי וב"הכנסוית ,"1977 שכירים משפחות ב"הכנסות הופיעו מפורטים נתונים 1
,"1977 עירוניים שכירים "הכנסות ;1973 ,6 מס' מומר"  לישראל הסטטיסטי ב"הירחון 1977י", עבדו לא

.1573 ,7 מס' שם,
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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 ביותר. המבוגר העובד
ותק לידה' יבשת כגון: בליווחים המופיעות
תכונות עם''י נקבעות השכלה ורמת גיל בארץ,

הבית. משק, 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 שוגה
ראה נוספים (הסברים החקירה בתקופת אחד

י"ב). לפרק במבוא
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

י"ב). לפרק

הנתונים עיבוד שיטות
באוכלוסייה הבית משקי 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
ממשקי ב,}/0!)! שהיקפו וכד')' המשפחה עדרות
לכל בנפרד יישוב צורת לכל וחושב הבית

שנה. רבע
הסבר ראה הנתונים, "דופלטו" ב1975 החל

לעיל. הסקר" ב"תקופת

המזונות מאזן
כלליות הערות

המתכונת לפי נערן לישראל המזונות מאזן
וחק למזון הביןלאומי הארגון ידי על שנקבעה
בהתאמה המאוחדות, האומות של (פ.א.או.) לאות
דרבי .הארץ1. של המיוחדים לתנאיה מסוימת
בפרסו בפרוטרוט מתוארים המאזן עריכת
21 מס' לסטטיסטיקה' והמרכזית הלשבה מי
בסד 327 ומס' הטכניים הפרסומים בסדרת
בסוף רשימה (ראה המיוחדים הפרסומים רת
המאזן מתייחס (1966/67) בתשכ"ז החל המבוא).
מזרח אוכלוסיית לרבות ישראל, לאוכלוסיית

ירושלים.

(כולל ונוספת עיקרית שכירה מעבודה הבית
עבור תשלום '13 חודש כגון: התוספות כל
ומעבודה וכד') בונוסים פרמיות, נוספות, שעות
דיבי ריבית, מרכוש, מהכנסות וכן עצמאית,
של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דנדות

הבית. משק בני כל
כגון: חדפעמיים תקבולים נכללים לא
ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי ירושה,
הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו לא כמו"כ
של אחרים סוגים או עצמי בדיור משימוש

בעין. הכנסות
100/0 הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות, של
הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה החל הכנסתן,
בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון ביותר

העליון. בעשירון ביותר הגבוהה ההכנסה

מקורות
בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
את ומקיפה אליה מתייחסים י"א/10  י"א/6
ביישו היהודיים השכירים ש.ל הבית משקי כל
לא שכירים ושל ויותר תושבים 2,000 'בני בים
של בית משק באשר בלבד, שבערים יהודיים
.המשפחה ראש שבו בית כמשק מוגדר שכירים
האוכלוסייה קואופרטיב. חבר או שכיר הוא
למשק,י מתייחסת י"א/12  י"א/11 בלוחות
עבדו לא משפחותיהם שראשי עירוניים בית

נחקרו. שלגביה בשנה
ארבע נערך הכנסות סקר 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
בשנים הגדולות המחירים עליות בגלל
משקי של ההכנסות נתוני חושבו האחרונות
ושעמדו במחירים ב1975 החל שנחקרו הבית
של הראשון ברבע שנחקרו המשפחות בפני
הכנ נתוני קודמות שבשנים בעוד הסקר, שנת
שנים. אותן של שוטפים במחירים חושבו סות
ה חושבה קודמות, שנים עם השוואה לצורך
בשיטה גם ול1977 ל1976 ל1975, הכנסה
ל"י, אלף ב36.1 מסתכמת והיא הקודמת

בהתאמה. ל"י אלף ו69.2 ל"י אלף 48.5

הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

ומעלה.

FAO, Food Composition Tables for International Use, Rome, 1964.
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האדם כוח בסקרי שוטפת מחקירה קבלים
(פרט במדינה המשפחות לכלל מתייחסים והם
הסקר, מבנה על לבדווים). מוסדות לקיבוצים,
ושכר. עבודה י''ב, פרק ראה  וביצועו ארגונו
האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1976 החל
מפורט הסבר .1972 מפקד תוצאות בסיס על
לאפשר מנת על י''ב. לפרק במבוא ראה יותר
והשוואתיות הסטטיסטיות בסדרות המשכיות

מחדש. 1975 נתוני עובדו נתונים של
הוצ מסקר .נתקבלו י"א/26 בלוח הנתונים
מסקר י"א/27 ובלוח 1975/76 המשפחה אות

.1974 דיור תנאי

והפגרים הגדרות
החדרים כל נכללו בדירה. החדרים מספר
במניץ נכללו לא המשפחה. למגורי המשמשים
שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח, החדרים!
או עסקים לצורכי המשמשים חדרים מרפסות,
לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד לעבודה

כחדר. נספר חדר חצי
הדיור) (=צפיפות לחדר הנפשות מספר
הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב
התפוסים החדרים הכל בסף הבית במשק

הבית). (משק המשפחה בני ידי על

1977 צעירים זוגות סקר
החיים רמת את לבדוק היא הסקר מטרת
ההסתכנות צורת ואת הדיור תנאי את ובעיקר

האחרונות. בשנים שנישאו זוגות של
היהו הזוגות בל את כללה הסקר אוכלוסיית
בתקופה .לראשונה) הזוג בני (שני שנישאו דיים
ושהתגוררו 31vm 1976 לבין 11*1973 שבין
הכל, בסך עירוניים. ביישובים 1977 בראשית

זוגות. כ700'58 הסקר אוכלוסיית מקיפה
והפגרים הגדרות

(ראה "הכוללת הכספית ההכנסה הכנסה;
הכנסות"). "סקרי הגדהה

בני את רק בוללת הזוג) (משפחת משפחה
ילדים. להם יש אם וילדיהם, הזוג

מקבלים שבהן ערים קבוצת זוהי פיתוח. ערי
אלה ערים רשימת יותר. גדולות הטבות הזוגות
מסי לישראל הסטטיסטי לירחון במוסף מופיעה

.15 עמי ,1978 ,4

הוא בה .הגר שהזוג דירה בבעלות. דירה
החוקי. בעליה

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
 פקט0 (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 בארץ ששהו
הקבועים התושבים ואילו זו באוכלוסייה ללים

בה. כלולים אינם ממנה שנעדרו
ומהיבוא) המקומי (מהייצור המזון נטו: מזון
אחרי ז"א המטבח, סף על הצרכן לרשות העומד
אדם, בני לצרכי שימשו שלא הכמויות ניכוי
שסופקו הכמויות וכן וכוי לזרעים למספוא, כגון
מופיעים מהן שנוצרו המוצרים אם לתעשייה,
הפחת ניכוי ללא אבל מיוחדים, בסעיפים במאזן

ובישולו. האוכל הכנת תוך שנוצר

מקורות
החקלאי מהייצור המזון כמויות על נתונים
האוכ גודל הנסקרת, בשנה שנוצרו והתעשייתי
במוצרי החוץ וסחר במדינה הממוצעת לוסייה
המת הסטטיסטיות הסדרות מן מתקבלים מזון

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אימות
מצרכי מלאי על נתונים כולל נוסף, מידע
מוצרי ושיווק ייצור למיניהם, קמחים ייצור מזון,
המסחר התעשייה, ממשהד מתקבל ובו' חלב
ייצור מועצות החקלאות, משרד והתיירות,
ומקו סעד מוסדות מזון, תעשילת מפעלי ושיווק,

אחרים. רות

חישוג שיטות
המזון ואבות (קלוריות) האנרגטי הערך
עיקריים) וויטמינים ומינרלים שומן (חלבון,
הממוצע המזונות מסל מצרך לכל מחושבים
לוח על מבוססים החישובים ליום. לגולגולת
הארץ. למזונות מסוימת בהתאמה ביןלאומי

ויורי

חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
המת שנתיים ממוצעים הינם בלוחות בדירה

.1978,3 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ,"1976 !1975 דיור ''צפיפות גם ראה
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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
אחוזים הם י"א/3330 בלוחות האחוזים

המתאימה. בקבוצה המשפחות מכל

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

בשכר שכורה דירה מפתח: בדמי דירה.
כסף סכום שילם בה 1שגר שהזוג נמוך, חהשי

הבית. לבעל מפתח כדמי גדהל
מקורות

של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
.1977 ליוני מרם בין ש,נחקרו זוגות ב200'2
שבמשרד הנישואין תעודות מחזך הוצא המדגם
זוגות של מיוחדת קבוצה .הוצאה וכן הדתות
וה השיכון משרד של סיוע לתוכנית שנרשמו
אותו. מימשו לא אך לסיוע זכאים ונמצאו בינוי

בית עוזרת העסקת
ממוצ הם בית עוזרת העסקת על הנתונים
בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים עים

.1967 בשנת החל האדם כוח
מוגדרת בית עתרת המעסיקה כמשפחה
הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה כל

מטפלת. או עוזרתבית

נ בניקיימא מוצרים על בעלות

והמכרים הגדרות
זו הגדרה בניקיימא. מוצרים טל בעלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי את כוללת
עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותם

נבחרים פרסומים

משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסות סקרי (527)
(19711975) עבדו לא

(1974) דיור תנאי סקר (533)

(1974! 1975) שכירים הכנסות סקרי (546)

 א' חלק (1975/76) המשפחה הוצאות סקר (563)
כלליים סיכומים

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

 1961 והדיור האוגלומין מפקד פרסומי
31,23 ,16 מם'

מיוחדים פרסומים
עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר (225)

(1963/64)

(1964/65) חיסכון סקר (239)

וו חלק  (תש"טתשכ"ט) בישראל החקלאות (327)

(1968) עמידר דיירי סקר (328)

 ר חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (368)
בישראל התזונה רמת

כלליים סיכומים  (1971) צעירים זוגות סקר (375)

 ג' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי

 ד' חלק (1968/69) המשפחה הוצאות סקר (388)
המשפחה הכנסות

(19721974) שכירים משפחות הכנסות סקרי (510)

.1978 ,6 מס' שם, ,"1977 בית ציוד "סקר גם ראה 1
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Survey of family expenditure 1975/76 1975/76 המשפחה הוצאות סקר

עירוני בית למשק והוצאה הכנסה  *"א/1. לוח
Table xi/1.  Income and expenditure per urban household

חודשי MoQthlyממוצע average

1968/691975/76

(אלפים) באוכלוסייה בית משקי
בית למשק נפשות ממוצע

614.2
3.7

777.4
3.6

Households io population (thousands)
Average persons per household

At current pirces (1l.) (ל"י) שוטפים במחירים

Total income
Total money income

CONSUMPTIONEXPENDITURE
TOTAL

Food (incl. vegetables and fruit)
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health
Education, culture and entertainment
Transport and communication
Miscellaneous goods and services

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
Transport and communication
Miscellaneous goods and services

4,835
4,110

3,933

1,007
901

925

258978
128829
72327
66308
83301
40145
123386
83423
73236

Percentagesאחוזים

100.0100.0

27.924.8
13.921.1
7.88.3
7.17.8
9.07.7
4.33.7
13.39.9
9.010.7
7.86.0

כוללת הכנסה
כוללת כספית הכנסה

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

בריאות
ובידור תרבות חינוך/
ותקשורת תחבורה

שובים ושירותים מוצרים

הכל סך  לתצרוכת הוצאות
ופירות) ירקות (כולל מזון

דיור
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

בריאות
ובידור תרבות חינוך,

ותקשורת תחבורה
שונים ושירותים מוצרים

(ל"י) 1975/76 סקר תקופת אמצע במחירי
At prices of mid 1975/76 survey peirod (IL.)

הכל סך  לתצרוכת 3,2203,933CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE 
TOTALו

ופירות) ירקות (כולל 915978Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
545829Housingדיור

הבית ומשק הדירה 285327Dwellingהחזקת and household maintenance
לבית וציוד 235308Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 225301Oothingהלבשה and footwear

120145Healthנריאות
ובידור תרבות ,375386Educationחינוך, culture and entertainment

ותקשורת 290423Transportתחבורה and communication
שייימ ושירותים 230236miscellaneousמוצרים guuuS auu Services
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של בעבודה מעמד לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה,  י"א/2. לוח
לנפש נטו הכנסה וקבוצות הבית משק ראש

1975/76

ראש של בעבודה הביתמעמד נטומשק הכנסה לנפשקבוצות
הבל סך

Status at work of household head(לחודש (ליי
Total

שכיר
Employed

עצמאי
Self

employed

עבד לא
Did not
work

Up to 8ד
599

600799800999

(אלפים) באוכלוסייה בית 777.4529.396.3151.9117.298.992.3משקי
במדגם בית 2,2471,524283440320284268משקי

בית למשק נפשות 3.63.94.12.56.14.33.7ממוצע

לחודש

כוללת 4,8355,2816,0002,5452,8643,3553,830הכנסה

זקופה 747793854520308471599מזה:
בקואופרטיב ומחברות שכירה 2,9414,0636454881,4801,9582,272מעבודה

עצמאית 544514,04443318419480מעבודה
ותמיכות קצבאות 4492572931,217732463391מפנסיות,

הכל םך  לתצרכות שלא 8348871,511221248402540הוצאות

לאומי וביטוח ישירים 7598081,450148231377516מסים
אחרים בית למשקי 75796173172524העברות

הכל סך  לתצרוכת 3,9334,2714,3802,4733,2393,2303,572הוצאות

9781,0401,0727021,3031,0781,029מזון
פירות ירקות 249264270184330276268מזה:

בצק ומוצרי דגנים 93989871150106101לחם,

ועופות 234244275173309266252בשר
חלב ומוצרי חלב 149160156107172166158ביצים,

829852982653413576708דיור
הנית ומשק הדירה 327349364225237246295אחזקת

לבית וציוד 308356311141209208268ריהוט
232257264130270208260הלבשה
69767438867767הנעלה

14515217210794110132בריאות
ובידור תרבות 386440441162279338322חינוך,

ותקשורת 423482452196161194268תחבורה

ציבורית בתחבורה נסיעות 68775448897568מזה:
לחול 444565242722נסיעות

שונים ושירותים 236267248119187195223מוצרים

הכל סך  803074817119852114חיסכון

255290258130106210פיננסי
289326225204177294194בנדלן
113694222294176עסקי

אחרים חיסכון 268285301190205364298מרכיבי
ברכב חיסכון 2516116354626מזה:

מובהקים חדפעמיים 197182252217959099תקבולים
מובהקים לא חדפעמיים 11211312410087A877תקבולים
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Table xi/2.  Income, expenditure and saving per urban household, by status at
work of household head and net income per person

1975/76

. per month(Groupsofnet incomeper person (IL

נ1,0001,199 ,200[ ,4991,5001,7991,8002,1992,200 +

102.295.388.273.9109.4Households in population (thousands(
302277258216322Households in sample
3.43.12.82.82.1Average persons per household

IL. per month

4,3374,8425,5536,8057,685TOTAL INCOME

723 789 9481.1351,155 Thereof: imputed
2,6953,2533,7034,3994,321from employed work and membership in

cooperative
5654084487091,015from selfemployed work
302319349400547from pensions, allowances and assistance

6737719961,3641,817NONCONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

6447259371,2251,549Direct taxes and national insurance
294459139268Transfers to other households

3,8323,9174,2174,8084,908CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

924875840900799Food
240226215220195Thereof: Vegetables and fruit
8280707264Bread, cereals and pastry products

221206202205191Meat and poultry
141142140150123Eggs, milk and dairy products
8168791,0181,1241,222Housing
313322378414440Dwelling and household maintenance
312337355360437Furniture and household equipment
223222225225223Clothing
6466676255Footwear
136148170170213Health
406402422476475Education, culture and entertainment
386430506783760Transport and communication
6564636256Thereof: travelling by public transportation
22304295138travel abroad

252236236294284Miscellaneous goods and services

573106243603SAVING  TOTAL

153332390608617Financial saving
223424292139528In real estate
39115287332Business

274311262102300Other saving components
321207427Thereof: saving in vehicles
93287324126391"Proper" nonrecurrent receipts
4384142273183Other nonrecurrent receipts

295 חיים רמת



הבית, משק גודל לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/3. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת

1975/76

ביתנפשות Personsבמשק in household

הכל סך
Total

123456+

(אלפים) באוכלוסייה בית 777.496.5178.6143.5148.0118.9משקי 91.9
במדגם בית 2,247242595415433275משקי 287

בית למשק נפשות 3.60XXXXXממוצע X

לחודשל"י
כוללת 4,8352,0004,2205,3956,0284,964הכנסה 6,048

747441670833928656מזה:זקופה 910
בקואופרטיב ומחברות שכירה 2,9417022,1473,7054,2402,692מעבודה 3,875

עצמאית 54488447534583739מעבודה 911
ותמיכות קצבאות 449623658177166796מפנסיות, 290

הכל סך  לתצרוכת שלא 8342432949411,135642הוצאות 1,129

לאומי וביטוח ישירים 7591836208851,085619מסים 1,092
אתרים בית למשקי 7560174565023העברות 37

הכל סך  לתצרוכת 3,9331,8803,2794,1554,6324,736הוצאות 4,851

9784057109111,0691,628מזון 1,220
ופירות ירקות 24997184228271419מזה: 312

בצק ומוצרי דגךים 9334628195183לחם, 112
ועופות 23484178224256383בשר 288

חלב ומוצרי חלב 14962106148175212ביצים, 202
829601808865927751דיור 994

הבית ומשק הדירה 327168271358415339אחזקת 394
לבית וציוד 308105282367348330ריהוט 390

23287158198272392הלבשה 314
6927474980119הנעלה 103
14593140162177127בריאות 160

ובידור תרבות 386135303390463504חינוך, 526
ותקשורת 423154376593597265תחבורה 454

ציבורית בתחבורה נסיעות 6839596961106מזה: 76
לחו"ל 44186474443נסיעות 35

שונים ושירותים 236105185262284281מוצרים 296

הכל סך  801195617315630חיסכון 207

25514537229032561פיננסי 225
28936315362385278בנדלן 251
11318566098251עסקי 253

אחרים חיסכון 26836297247306419מרכיבי 236
ברכב חיסכון 25312286121מזה: 17

מובהקים חדפעמיים 19720424616123797תקבולים 217
מובהקים לא חדפעמיים 11278144131109104תקבולים 69
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Table xi/3.  Income, expenditure and saving per urban household, by size of
household, continent of birth and period of immigration of household head

1975/76

אירופהאמריקה
EuropeAmeirca

AsiaAfrica אסיהאפריקה

לאעלועלומהם
Thereof:Thereof:יהודיטישראל

הבל הבלimmigratedסך immigratedIsraelNonמך

Total1947 מ1965עדTotal1947מ1965על
J6WS

Up toSinceUp toSince
1947196519471965

353.5110.362.6243.620.824.1149.031.3Households in population (thousands(
1,046324189681596542595Households in sample
2.752.432.884,584.074.573.456.38Average persons per household

IL. per month
4,9115,3444,7044,2754,7053,7855,8203,652TOTAL INCOME

797926695568853424983455 Thereof: imputed
2,8172,5963,2782,6672,8362,6303,9141,854from employed work and membership

in cooperative
541591207499497155590705from selfemployed work
493754399492482564242592from pensions, allowances and

assistance

NONCONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL

Direct taxes and national insurance
Transfers to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

Food
Thereof: vegetables and fruit

bread, cereals and pastry products
meat and poultry
eggs, milk and dairy products

Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing
Footwear
Health
Education, culture and entertainment
Transport and communication
Thereof: traveling by public transportation

travel abroad
Miscellaneous goods and services

SAVING  TOTAL

Financial saving
In real estate
Business
Other saving components
Thereof: saving in vehicles

"Proper" nonrecurrent receipts
Other nonrecurrent receipts

441 1,072 555 709 645 690 1,087 899

7758626386116785201,034422
124225523431353819

3,7313,9433,9663,7614,0063,4274,6771,024

8388039131,1601,0181,1738841,591
208202228301282300222428
7267801129711682237

208190226284245305185374
137128141159157143161145
8781,1057126549774621,061536
330354358281255276409250
258244294298230368474169
184191167259247155262438
5248538992677471
158168151119144119163133
358382365367443295487366
466460712293386336567251
5960688588875792
60757520431530
209188241241214176296219

1771430217617417110

396453331115501155263291
137204642577302735141
1491298611667121120

18812952632938726140649
4341413052365952

19210331759325247229
12522738796691582
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הכנסה עשירוני ל3י עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה,  י"א/4. לוח
סטנדרטית לנפש נטו

1975/76

עשירון
הכל סך
Total12345

(אלפים.) באוכלוסייה בית 777.478.0משקי 76.878277.977.7

במדגם בית 2,247215משקי 222223220225
תחתון X636גבול x8209621,138

עליון X820גבול 6369611,1371,320

כוללת 4,8352,702הכנסה 1,8963,1263,4974,080

747341מזה:זקופה 201491531679
בקואופרטיב ומחברות שכירה 2,9411,341מעבודה 8881,6892,0162,601

עצמאית 544270מעבודה 153417482424
ותמיכות קצבאות 449730מפנסיות, 629483409310

הכל סך  לתצרוכת שלא 834235הוצאות 108349475589

לאומי וביטוח ישיריס 759220מסים 97324450558
אחרים בית למשקי 7515העברות 11252531

הכל סך  לתצרוכת 3,9332,905הוצאות 2,3953,1723,3113,714

9781,137מזון 1,0061,027974980

ופירות ירקות 249294מזה: 253258249251

בצק ומוצרי דגנים 93121לחם, 1191049397

ועופות 234283בשר 240245244234
חלב ומוצרי חלב 149159ביצים, 136151153150

829452דיור 304598660795
הבית ומשק הדירה 327218אחזקת 192242258300

לבית וציוד 308185ריהוט 139210223309
232193הלבשה 178254202236
6972הנעלה 58687068

14585בריאות 78106126127

ובידור תרבות 386256חינוך, 190293318356
ותקשורת 423158תחבורה 102199272300

ציבורית בתחבורה נסיעות 6875מזה: 72746963

לחו"ל 442נסיעות 2122914

שונים ושירותים 236149מוצרים 148175208243

הכל סך  80129חיסכון 2041759515

25520פיננסי 2162170

28997בנדל"ן 119236302594
11320עסקי 47818650

אחרים חיסכון 268195מרביבי 148256468349
ברכב 2511מזה: 26047 .

מובהקים חדפעמיים 19737תקבולים 6514872415
מובהקים לא חדפעמיים 11234תקבולים 112694165
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Table xi/4.  Income, expenditure and saving per urban household, by deciles of
net income per standard person

1975/76

Decile

10

77.777.977.878.177.2Households in population (thousands(
228230228224232Households in sample

1,3201,5171,7592,1112,540Lower limit
1,5161,7572,1082,540XUpper limit

4,8845,3716,0247,3099,469TOTAL INCOME

7978459601,1681,458Thereof: imputed
3,055 _3,4354,3294,8365,221from employed work and membership in cooperative
5726224136851,404from self employed work
377350221396587from pensions, allowances and assistance

7609231,1151,5032,286NONCONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

7208481,0101,3422,022Direct taxes and National Insurance
4075105161264Transfers to other households

4,2034,3064,3655,0945,838CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

978917894922935Food
263233227233223Thereof: vegetables and fruit
8582777474bread, cereals and tobacco products
222221207217227meat and poultry
150141150153146eggs, milk and dairy products
8819501,0101,2001,436Housing
360347371449528Dwelling and household maintenance
331426340422494Furniture and household equipment
281253. 236219270Clothing
8075606668Footwear
166163170191242Health
450447454516578Education, culture and entertainment
395462559804976Transport and communication
7372696551Thereof: traveling by public transportation
21444699169travel abroad

281266271305311Miscellaneous products and services

3021207282920SAVING  TOTAL

208312375635849Financial
243174226331573In real estate
201475089492Business

281251212257265Other saving components
838264254Thereof: in vehicles

117239127247509"Proper" nonrecurrent receipts
Ai164105269220Other nonrecurrent receipts
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גודל סטנדרטית, לנפש נטו הכנסה של עשירונים לפי בית, משקי  י"א/5. לוח
של לימוד ושנות גיל קבוצת בעבודה, מעמד עלייה, ותקופת לידה יבשת בית, נ*שק

הבית משק ואש
ו 975/76

אחוזים

עשירון
הכל סך
Total

12345

בית למשק נפשות 3.64.6ממוצע 4.74.13.63.5

אחוזים

הבית משקי 100.0100.0כל 100.0100.0100.0100.0

בית במשק נפשות
112.412.9 14.214.315.712.7
223.020.0 21.014.817.615.2
318.56.9 5.711.415.525.4
419.011.2 8.918.122.521.0
511.811.4 10.114.812.515.3
6 +15.337.6 40.126.616.210.4

עלייה ותקופת לידה יבשת
הכל סך  95.990.6יהודים 82.594.498.296.4

הכל סך  31.147.8אמיהאפריקה 55.545.145.333.5

23.932.0ותיקים 34.836.937.327.8
7.215.8חדשים 20.78.28.05.7

הכל סך  45.532.6אירופהאמריקה 18.335.039.044.9

33.718.1ותיקים 11.122.830.435.0
11.814.5חדשים 7.212.28.69.9
19.310.2ישראל 8.714.313.975.0

יהודים 4.19.4לא 17.55.61.8.?.6

בעבודה מעמד
68.152.9שכיר 51.361.464.970.9
12.411.1עצמאי 8.914.113.211.2

19.536.0יתר 39.824.521.917.9

גיל קבוצת
18244.13.0 7.85.84.45.9
253422.117.6 16.721.421.226.2
35^419.821.1 19.524.021.220.7
4554 .20.119.4 21.017.519.118.4
556416.813.3 13.110.815.014.9
65 +17.125.6 21.920.519.113.9

לימוד שנות
05.815.4 19.55.25.15.2
145.712.4 14.09.76.63.0
5827.644.7 41.543.537.129.2
91235.317.8 17.331.538.346.2
131511.95.5 5.74.97.97.9

16 +13.74.2 2.05.25.08.5
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Table xi/5.  Households, by deciles of net income per standard person, size of
household, continent of birth and period of immigration, status at work, age group

and years of schooling of household head
1975/76

Percentages

Decile

678910

3.73.33.02.5 3.0Average persons per household

Percentages
100.0100.0100.0100.0 100.0ALL HOUSEHOLDS

Persons in household
10.99.411.313.7 9.21

17.923.725.542.3 31.82
17.326.126.725.8 23.73

23.621.126.512.7 24.64
19.813.87.14.4 9.05
10.55.92.91.1 1.76+

Continent of birth and period
of immigration

97.999.6100.0100.0 99.7Jews  total
33.519.617.05.7 8.9AsiaAfrica  total
26.216.914.15.2 8.1Veteran
7.32.72.90.5 0.8New
46.752.354.670.2 61.2EuropeAmerica  total
37.540.640.556.1 44.5Veteran
9.211.714.114.1 16.7New
17.727.728.424.1 29.6Israel
2.10.4

 0.3NonJews

Status at work
72.271.582.772.9 80.0Employee
14.015.410.215.5 10.2Selfemployed
13.813.17.111.6 9.8Other

Age group
3.93.93.5 2.71824

28.025.325.215.7 23.62534
22.018.316.017.5 17.33544
22.422.121.519.1 21.04554
10.517.422.227.9 22.55564
13.213.011.619.8 12.965 +

Years 0 f schooling
2.42.41.60.9 0
4.13.22.30.3 1.7li
23.922.514.69.3 9.558
45.440.241.236.8 37.9912
12.816.119.520.0 18.91315
,,,15.620.832.7 32.016+
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Income Survey לזכנסות סקר

לפי הכוללת, הכספית והכנסתם עירוניים שכירים של בית משקי  י"א/6. לוח
ברוטו שנתית הכנסה קבוצת

Table xi/6.  Urban employees' households and their total money income, by
gross annual income group

1977

נפשות ממוצע
בית למשק
Average

מפרנסים אחוזtirlKמספר
הכנסה ביתממוצעקבוצת Crossההכנסותמשקי annual

(ליי) ברוטו Averageשנתית nuniPercentage ofPercentage ofincome group (IL.)
persons per
householdber of earnershouseholdsincome

(אלפים) הכל ביתסך 496.8XXXHouseholdstotalמשקי (thousands)

הכל 3.91.5100.0100.0TOTALסך
24,999 2.61.18.52.5Upעד to 24,999
25,00029,9993.31.25.02.225,00029,999
30,00034,9993.31.16.5.3.430,00034,999
35,00039,9993.81.27.84.735,00039,999
40,00044,9994.21.38.15.640,00044,999
45,00049,9994.11.38.06.145,00049,999
50,00059,9994.21.414.412.750,00059,999
60,00069,9994.01.610.210.760,000 69,999
70,00079,9994.21.77.59.270,00079,999
80,00099,9994.21.911.416.680,00099,999
100,000+4.12.112.626.3100,000+

שכירים של בית למשק בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י"א/7. לוח
הבית משק ראש של לימוד. ושנות גיל לפי עירוניים,

Table xi/7.  Average gross annual money income per urban employee's
household, by age and years of schooling of household head

1977

לימווממוצע ראששנות של ביו■ Jמשק

מספרנפשות Yearsofהכנסה schooling of household head
בית הכלמפרנסיםלמשקמשקי סך

ראש גיל
בית משק

House
holds
)per

בית
Average
persons
per

ממוצע
Average
number
of

Income
total

0145891213+
Age of

household head

houseearners
holdלייאלפhousandIL.

הכל 1.845.1)100.03.91.5סך 42.250.863.279.2TOTAL

14245.53.41.438.037.541.330.41424
253431.93.71.459.5(34.0)43.760.969.12534
354421.75.01.567.045.2 38.651.770.092.63544
455419.54.41.768.550.1 51.559.267.3100.24554
556416.83.01.663.247.0 40.753.768.587.65564
65+4.62.31.349.336.2 25.342.152.264.765+
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שכירים של בית למשק בממוצע כוללת .שנתית כספית הכנסה  י"א/8. לוח
הבית משק גודל ולפי הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי עירוניים,

Table xi/8.  Average gross annual money income per urban employee's household,
by continent of bitrh and period of immigration of household head and size of

household

ALL
HOUSEHOLDS

1977

מספר
מפרנסים
ממוצע
Average
number
of

ממוצע
נפשות
בית במשק
Average
persons
per hou
sehold

ביוו משקי
(אחוזים)
House
holds
)percen
tages)

l.S 3.9 100.0

2 1977 2 1976 2 1975 1974 1970 . 1965

1L. thousand ל"י אלפי

61.8 44.0 31.4 245 11.8 7.8 כל
הבית משקי

Continent of birth and period of immigration עלייה ותקופת לידה יבשת
Jewish household
AsiaAfrica
Immigrated:
up to 1947
19481954
19551960
1961 +

Europe
America

Immigrated:
up to 1947
19481954
19551960
1961 +

Israel born

NonJews

1.5
1.5

1.6
1.5
1.5
1.5

1.5

1.6
1.5
1.5
1.5
1.5

1.3

3.8
4.8

4.3
4.8
4.6
5.0

3.2

2.9
3.4
3.0
3.3
3.6

5.9

97.1
34.6

2.6
18.5
5.5
8.0

38.4

9.5
12.7
4.1
12.1
24.1

2.9

62.1
54.2

62.4
54.5
53.6
51.4

66.8

74.5
70.7
65.0
57.3
66.0

52.0

44.1
38.4

39.1
40.1
38.2
34.3

46.9

53.3
46.7
46.0
41.8
47.9

40.4

31.5
27.5

31.0
28.4
27.3
24.2

33.4

39.0
34.0
31.5
28.4
33.4

29.3

24.6
20.6

20.7
21.4
20.7
18.3

26.6

30.6
24.5
25.6
23.0
27.8

23.2

11.9
9.7

11.0
10.0
9.5
8.3

13.2

7.8
6.2

7.8
6.2

5.5

8.6

14.7 10.4
13.0 7.9
12.2 6.9
10.2
13.6 9.4

8.1 

יהודים
אסיהאפריקה

עלו:
1947 עד
19481954

f 19551960
I1961 +

אירופה
אמריקה

עלו:
1947 עד
19481954
,19551960
1 1961+
ישראל ילידי

לאיהודים

Persons in household בית במשק נפשות
14.77.817.019.224.935.95.11.01.01

26.910.420.828.037.453.419.92.01.32

38.212.424.431.545.961.419.73.01.53

48.813.828.335.049.069.124.44.0.64
58.312.726.633.947.669.715.85.0.65

67.010.725.931.645.362.37.26.0.66
76.611.123.833.842.958.53.27.0.67

85.69.523.332.743.960.41.78.0.68

9 +6.710.722.933.046.067.33.010.31.99+

 Only Jewish employees1 households.
2 Data were adjusted for prices  see introduction.

בלבד. יהודים שכירים של בית משקי 1

מבוא. ראה  מחירים התאמת עברו הנתונים 2
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עירוניים, שכירים של בית למשק בממוצע כוללת שנתית הכנסה  י"א/9. לוח
ההכנסה מקור לפי

Table xi/9.  Average gross annual money income per urban employee's
household, by source of income

הכנסה 1967197019741מקור 19751 19761 1977Source of income

.thousandILל'יאלפי

הכל S31.444.061.8TOTAL.9.311.824סך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

שכירה 92.493.092.690.890.387.7Fromמעבודה employed work

הבית משק ראש של :76.375.073.470.871.069.0Thereofמזה: of household head
הבית משק ראש אשת 9.711.012.512.813.312.9ofשל household head's wife

אחרים מפרנסים 6.47.36.77.26.05.8ofשל other earners
עצמאית 3.72.11.41.11.11.7Fromמטנודת selfemployed work

ודבידנדות ריבית מרכוש,
3.9{} 10.6

From property. interest and dividends
ותמיכות קצבאות 4.66.08.18.6מפנסיות,

From pensions. allowances and
assistance

' Data were adjusted for prices  see introduction. מבוא. ראה מחירים התאמת עברו הנתונים 1

עשירון לפי עירוניים, שכירים של בית למ;שק ברוטו הכנסה  י"א/10. לוח

Table xi/10.  Gross income per urban employee's household, by decile

' 1977 1 1976 1 1975 1974 1970 1967

Average income (IL. thous.)1
Median income (IL. thous.)

TOTAL

Lower decile
Second decile
Third decile
Fourth decile
Fifth decile
Sixth decile
Seventh decile
Eighth decile
Ninth decile
Upper decile

Gini's coeiffcient

9.311.824.531,444.061.8
10.121.128.038.854.0

Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1.82.82.63.03.23.1
3.94.84.75.05.15.0
5.45.95.86.16.36.1
6.56.96.97.27.37.2
7.68.07.98.38.38.2
8.99.39.39.59.49.3
10.510.910.810.910.810.7
12.712.812.812.712.712.7
15.815.415.615.215.115.4
26.923.223.622.121.822.3

לי) (אלפי ממוצעת הכנסה
ל"י) (אלפי הציונית הכנסה

הכל סך

0.290 0.281 0.289 0.315 0.305 0.359

תחתון עשירון
שני עשירון

שלישי עשירון
רביעי עשירון
חמישי עשירון
שישי עשירון
שביעי עשירון
שמיני עשירון
תשיעי עשירון
עליון עשירון
ג'יני מקדם

< Data were adjusted for prices  see introduction. מבוא. מחיריםראה התאמת עברו הנתונים 1
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משפחותיהם בית'שראשי משקי של ברוטו שנתית כספית הכנסה  י"א/11. לוח
הכנסותיהם ומקורות עובדים, אינם

Table xi/1 1 . Annual money income of households whose family heads do not
work and sources of income

197119741 19751 19761 1977

(אלפים) בית 140.3משקי 109.3144.4165.8169.9Households (thousands)
בית למשק נפשות 1.9ממוצע 2.01.92.01.9Average persons per household

המשפחה ראש של ממוצע 67.1גיל 65.966.866,567.3Average age of family head
ממוצעת משפחתית 7.4הכנסה 3.811.513.418.1Average family income

לי) .IL)(אלפי thousand)
הכנסה Sourceמקור of income

(אחוזים) הכל 0ך
עבודה

100.0 100.0100.0100.0100.0TOTAL (Percentages)
1.3 5.13.00.61.9Work

בארץ ותמיכות 85.8רכוש 79.382.484.984.6Property and assistance in
Israe1

ירכוש 7.4הין 7.83.64.54.8Capital and property

25.2פנסיות 22.620.918.822.3Pensions
בארץ ממוסדות וקצבות 49.1תמיכות 43.755.658.455.5Assistaance and allowances

from institutions in Israel
מפרטים 4.1תמיכות 5.22.33.22.0Assistance from pirvate persons

לארץ מחוץ ותמיכות 12.9רכוש 15.614.614.513.5Property and assistance
from abroad

1 Data were adjusted for prices  see introduction. מבוא. מחיריםראה התאמת עברו הנתונים 1

שראשי בית משקי של ברוטו הממוצעת השנתית ההכנסה  י"א/12. לוח
המשפחה ראש וגיל הכנסה מקור לפי עובדים, אינם משפחותיהם

Tablexi/1 2.  Average gross annual income of households whose family heads
do not work, by source of income and age of family head

\977

הכל ראשסך Ageהמשפחהגיל of family head
Total182425^(44554556465 +

(אלפים) בית r23.9123.9Households.169.92.610.29'משקי (thousands)
בית למשק נפשות 1.93.74.33.41.71.6Averageממוצע persons per household

המשפחה ראש של ממוצע 67.322.734.050.561.173.5Averageגיל age of family head
של ממוצע לימוד שנות 7.911.610.16.16.88.0Averageמספר no. ofyears of schooling

המשפחה ofראש family head
ממוצעת שנתית 18.119.619.219.617.218.1Averageהכנסה annual income

ל'י) .IL)(אלפי thousand)

Sourceהכנסהמקור of income

(אחוזים) הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך (percentages)

1.921.85.94.41.11.0Workעבודה
בארץ ותמיכות 84.672.291.090.786.283.5Propertyרכוש and assistance in

Israel
ורכוש 4.81.81.65.55.3Capitalהון and property

22.313.24.311.528.323.7Pensionsפנסיות
בארץ ממוסדות וקצבות 55.543.479.668.050.653.7Assistanceתמיכות and allowances from

institutions in Israel
מפרטים 2.015.55.39.61.80.8Assistanceתמיכות from private persons

לארץ מחוץ ותמיכות 13.56.13.14.912.715.5Propertyרכוש and assistance
from abroad

1 Incl. 200 households in which
years old.
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המזונות מאזן

ליום לגולגולת המזון ואבות קלוריות י"א/13. לוח

קלוריות
Caloires

(גרם) Proteinחלבון (grams)(גרם) Fatשומן (grams)

הכל סך
Total

מזה:
חיים מבעלי

Thereof: from
animals

(מיליגרם) סידן
Calcium

)milligrams)

(מיליגרם) ברזל
Iron

)milligrams) הכל סך
Total

חיים מבעלי מזה:
Thereof: from

animals

2,61083.932.273.923.985015.0משי

2,67788.233.774.422.887915.8תשי"א

2,70684.926.268.217.880515.9תשיב

2,73687.826.068.317.51,09217.0תשיג

2.84986.727.675.320.295016.1תשיד

2,86088.829.882.223.092616.0תשטו

2,87689.230.582.924.679615.7תשטז

2,84690.131.580.025.883717.1תשייז

2,74786.733.683.526.888115.5השיח

2,81185.933.285.728.182615.5תשי"ט

2,77285.134.086.727.988215.2תשך

2,80385.634.686.928.186915.1תשכיא

2,84287.136.591.830.278815.3תשכ"ב

2,80485.237.793.232.177014.8תשכ"ג

2,83186.939.294.132.275215.2תשכד

2,81985.239.195.032.581515.0תשכה

2,84787.840.997.634.479415.2חשביו

2,92389.141.499.835.182515.9תשכ"ז

2,93489.041.7100.935.683115.8חשבח

2,93589.943.3101.237.083316.1תשכט

2,98891.544.3104.338.372216.3תשל

2,99792.845.3105.738.569216.2תשל"א

3.03094.646.7108.039.770116.4תשלב

3,06395.648.1110.740.773016.8תשלג

3,05795.047.5110.740.174216.5השל"ד

3,03496.648.6111.841.474217.0תשלה

3,03897.049.4112.141.874316.8תשל"ו

3,04397.450.3112.542.974116.5תשליז
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Food balance sheet

Table xi/13. ■ Calories and nutrients per capita per day

(יחידות a ויטמין
בינלאומיות)
Vitamin A

)intern. units)

 bi (ויטמין תיאמין
מיליגרם)

Thiamin (Vit. Bl
milligrams)

ריבופלבין
(מיליגרם)
Ribolfavin
)milligrams)

ניאצין
(מיליגרם)
Niacin

)milligrams)

אסקורבית חומצה
 c (ויטמין
מיליגרם)

Ascorbic acid
)Vit. Cmilligrams)

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

4,2911.741.4318.61321974/75

4.(1561.701.4917.91181975/76

3,7431.681.4518.41141976/77
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תשל"ז המזונות, מאזן  י"א/14. לוח
אחרת צוין לא אט טונות,

לתעשייה
שלא ושימוש

במלאי בנישינוי לתזונת
ייצורמצרך

ProductionChangeיצוא
Exports

יבוא
Imports

מצויה
Available

אדם'
For industry

111 olOGiUl
supplyand not for

human con
sumption1

ומוצריהם דגנים
220,00018,00095,400415,711558,31180,550חיטה

שועל משיבולת 100קווקר


231331


פנינה 54010550גריסי

נקי 6,50011,40039,75021,850אורז

מקולפת כוסמת
120


280400



ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה 214,00021,19023,3008,050177,56027,810תפוחי

אדמה תפוחי 7603005501,010קמח .

>קורנפלור 7,847


1502577,9544,116

ודבש סוכר
33,42549,00050,700101,952133,67720,200סוכר
1,500150425925דבש



ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
יבשות מאכל 4,0202,000קטניות

12,38014,4001,060
10010051,1007,1056,0055שומשמין

מקולפים 14,6256508,7506,525450בטנים

8,3001502,2006,250100חמניות

מקולפים 2,7501503202,5854,865אגוזים


6 603,8002,290224,46217,078398,70625,230ירקות
פירות
61,7001,4409,550בננות

50,710500

הדר פרי
זהב 907,500843,54963,9511,600תפוחי
497,200493,02118,61522,794550אשכוליות
40,80026,97314613,973350לימונים

אתר הדר 82,60045,91636,684900פרי
ומלונים 130,0002,76043,54489,2166,860אבטיחים

למאכל 14,0005,000197139,694זיתים

70,0002,2706506,80073,88047,450עננים
נשירים 185,3006,24520,3502,000160,7054,115פירות
שונים 39,65023221,6352,45020,2332,460פירות

למאכל 115צימוקים


870985


אחרים מיוגשים 3151001,1901,405פירות
מיבוא ומשומדים

בשר
r וקפוא טרי 24,7707,7251,50045,76561,310בקר,



משקל 1 מבוגרות 1,400צאן


100


1,300


קרקס ן וגדיים 2,5702,570טלאיפ

L אחר 10,31010,310בשר
למאכל הניתנים וכוי פנים 4,8304004,0828,512חלקי

הנ"ל החיים מבעלי
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Tablexi/14. Food balance sheet, 1976/77
Tons, unless otherwise stated

2 לגולגולת Perהספקה capita supplies2

(נטו) לשנהמזון ליוםק"ג גרם
מספר

ליוםהקלוריות חלבון
(גרם)

ליום שומן
Commodity(גרם)

Food (net)Kg.
per year

Grams
per day

ליום
Calories per

day

Protein per
day (grams)

Fat per day
)grams)

1,04834.04.3CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
3 371,698281.6 102.898632.94.2Wheat

3310.3 0.11Oats, lfakes
5500.3 0.11Pearl barley

21,85016.4 6.0591.10.1Rice, milled
4000.3 0.1

1


Buckwheat, hulled

932.00.1POTATOES AND STARCHES
149,750113.4 41.4791.90.1Potatoes
1,0100.8 0.330.1Potato lfour
3,8383.0 1.111

Cornlfour

335SUGAR AND HONEY
113,47786.0 31.4333Sugar

9250.8 0.32


Honey

1225.57.8PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
13,34010.1 3.7352.20.3Pulses, edible. dry
6,0004.7 1.7270.92.4Sesame seed
6,0754.7 1.7261.22.0Groundnuts, shelled
6,1504.7 1.7130.71.1Sunlfower
4,8653.6 1.3210.52.0Nuts, shelled

373,476282.8 103.2633.10.6VEGETABLES
1562.02.0FRUIT

50,21038.1 13.9260.30.1Bananas
Citrus fruit

62,35147.1 17.2150.3Oranges
22,24416.7 6.140.1Grapefruit
13,62310.4 3.830.1Lemons
35,78427.1 9.980.20.1Other citrus fruit
82,35662.5 22.880.20.1Watermelons and sugar melons
9,6847.4 2.780.10.8Olives, edible

26.43020.0 7.3120.10.1Grapes
156,590118.6 43.3580.50.4Deciduous fruit
17,77313.4 4.990.10.4Miscellaneous fruit

9850.8 0.32Raisins, edible
1,4051.1 0.43


Other dried and preserved fruit, impotred

31524.823.0MEAT
61,31046.6 17.01016.97.9Beef ,fresh and frozen ך
1.300I.I 0.420.10.2Sheep and goats 1 Carcass
2,5701.9 0.720.20.1Lambs and kids | weight
10,3107.9 2.9290.82.8Other meat J
8,5126.6 2.491.10.5Offal and other edible parts of above

mentioned animals
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(המשך) ו*של"ז המזונות, מאזן י"א/14. לוח

אחרת צוין לא א0 טונות,
לתעשייה

שלא ושימוש

ייצור
במלאי המצויהיבואיצואשינוי

בני לתזונת
0דם1

Productionמצרך
ChangeExportsImportsAvailableFor industry
in stockssupplyand not for

human con
sumption!

מנוקה) בלתי (מרוט 178,6504,75018,550עוף


164,850


96,0502709,125ביצים
87,195'9,135

דגים
שלם) (משקל וקפואים 24,5506001,3505023,850טריים



(פילה) קפואים
200


4,3114,511

ושונים 2106,2106,000מלוחים

ומוצריו 692,936300692,636430,632חלב
בקר 50,13020,010_50,130חלב
צאן 2,3001,1007,22510,6257,600חלב

ומלא) (רזה חלב 8,1928,192אבקת
רזה רבה 29,60315029,453גבינה

שמנה רכה 809125684גבינה

מלוחה 2,1001,0501,050גבינה

מותכת 12,22037010011,750900גבינה
ואחרות קשות 10,98070010,280גבינות

23,2671,40021,867שמנת

35,95470035,254לבן

ויוגורט לבנייה אשל,

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים שמני

מרגרינה
< 75,740
29,900

2,0009,800
710

4,05067,990
29,190

25,425
540

5,8571,6032,8004,6601,555חמאה

שונות
קקאו ואבקת שוקולדה

ממתקים
ריבות

10,300
16,500
6,500

1,000
685

1,650
300

700
1,640
630

10,315
15,490
6,830



שיעור חיטה, קמח 3 .3,617,000 הממוצעת: האוכלוסייה 2 ולזרסים. חיים בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל 1

ליצוא. שומשומין מוצרי לייצור ששימשה במות בולל 5 בינים. תוצרת לייצור ששימשה כמות כולל לא * אחוז. 778 המיצוי
המרגרינה. במפעלי שזוקקו שמנים כולל 8 דגירה. ביצי י ופופקורן. מתוק תירס לשימורים, אפונה דלעת, כולל 6
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Table xi/14.  Food balance sheet, 1976/77 (cont.(

Tons, unless otherwise stated

Commodity

Per capita supplies* 2 לגולגולת npDon

ליום שומן
(גרם)

Fat per day
)grams)

ליום חלבון
(גרם)

Protein per
day (grams)

מספר
הקלוריות
ליום

Calories per
day

ליום גרם
Grams
per day

לשנה ק*ג
Kg.

per year

(נטו) מזון
Food (net)

Poultry (dressed not drawn)

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, dried (skim and whole)
Cheese, soft, skim milk
Cheese, soft, whole milk
Cheese, salted
Cheese, processed
Hard cheese and other
Cream
Leben
Eshel, lebenia and yogurt

OILS AND FATS
Vegetable oils, reifned, edible
Margarine
Butter

MISCELLANEOUS
Chocolate and cocoa powder
Sweets
Jam

11.5

6.2

52.6
32.3
18.3
2.0

15.7 172 124.9 45.6 164,850

6.5 85 59.2 21.6 78,060

132.50.3
23,8506.618.181.50.2
4,5111.23.320.5
6,0001.74.730.50.1

25416.513.4
262,00472.4198.41176.55.6
30.1208.322.7171.01.0
3,0250.82.280.80.1
8,1922.36.350.9

29,4538.122.2342.92.0
6840.20.510.10.1

1,0500.30.820.20.1
10,8503.08.2252.31.6
10,2802.87.7140.21.3
21,8676.016.4110.60.5
35,2549.726.6201.01.1

463
42,56511.832.3286
28,6507.921.6159
3.1050.92.518

960.52.2
10,3152.97.9360.52.2
15,4904.311.845
6,8301.95.215

1 Including waste and quantities used for animal feed and seeds. 2 Average population 3,617,000. ' Wheat Bout
extraction rate  IIX.%. < Excluding quantity used for intermediate products. 5 Including quantity used for the
production cf sesame products for c^purt. 6 Including pumpkins, peas for canning, sweet corn and popcorn. 7 Egg.
for hatching. 8 Including oils reifned in margairne factories.
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ליום לגולגולת קלוריות  י"א/45 לוח
Table xi/15.  Calories per capita per day

Commodityתשליזהשליותשליהתשל"דתשילתשכיחתשיךתשטיותשיי 1949/501954/551959/601964/651969/701973/741974/751975/761976/77מצרך

הכל 2,6102,8602,7722,8192,9883,0573,0343,0383,043TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,3511,1571,0331,0671,0641,0631,0671,048Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 989077727986859193Potatoesתפוחי and starches

וטמילנים
ודגש 184255311365376367327327335Sugarחרייר and honey

גרעיני ,62114859196107113107122Pulsesקטניות, oil seeds and
nuts ואגוזים שמן

656967657774787063Vegetables ירקות
(כולל פירות

ומלונים) אבטיחים
105102147166164159157155156Fruit (including

watermelons and
sugar melons)

9587143210264277292287315Meatבשר

ביצים
דגים

ומוצריו חלב

61
58

197

59
27

229

73
18

220

86
17

201

89
16

224

87
14

250

90
13

246

96
13

255

85
13

254

Eggs
Fish
Milk and milk
products

ושומנים שמנים
שונות

343
82

400
77

406
68

429
84

452
84

481
91

473
97

474
96

463
96

Oils and fats
Miscellaneous

ליום לגולגולת חלבון  >"א/16. לוח
Table xi/16.  Protein per capita per day

Crams
גרמיט

תשיי Commodityתשלזתשלותשליהחשלידהשילחשכיהתשיךתשטיו. 1949/501954/551959/601964/651969/701973/741974/751975/761976/77מצרך

הכל 83.988.885.185.291.595.096.697.097.4TOTALסך

חייס 32.229.834.039.144.347.548.649.450.3Fromמבעלי animals

7.47.011.817.120.822.323.422.724.8Meatבשר

4.64.55.56.66.86.66.97.36.5Eggsביצים

7.14.03.03.02.72.52.52.62.5Fish

ומוצריו 13.114.313.712.414.016.115.816.816.5Milkחלב and milk
products

ומוצריהם 41.445.539.734.534.634.634.634.734.0Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 2.22.11.71.61.81.91.92.02.0Potatoesתפוחי and starches

ועמילנים
גרעיני ,3.26.14.04.44.55.05.14.85.5Pulsesקטניות' oil seeds and

ואגוזים שמן
2.93.13.53.03.73.74.03.53.1Vegetables

ירקות
(כולל 1.81.82.12.32.31.92.02.12.0Fruitפירות (including

watermelons and
אבטיחים
ומלונים)

0.20.40.10.30.30.40.40.50.5שונות
sugar melons)

Miscellaneous
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ליום לגולגולת י"א/17.שומן לוח
Table xi/17.  Fat per capita per day

Grams גרמים

תשל"זתשליוהשליהתשלדתשלתשכ"התשיךתשט"ותש"י 1949/501954/551959/601964/651969/701973/741974/751975/761976/77מצרך

הכל 73.982.286.795.0104.3110.7111.8112.1112.5TOTALסך

ומוצריהם 5.45.74.84.34.44.44.44.44.3Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוהי and starches
ועמילנים

גרעיני ,2.95.75.05.15.56.57.06.77.8Pulsesקטניות' oil seeds and
ואגוזים nutsשמן

0.20.40.40.40.70.70.80.60.6Vegetablesירקות
(כולל 1.11.01.42.12.02.12.12.12.0Fruitפירות (including
watermelonsאבטיחים and
sugarומלונים) melons)

6.96.210.315.019.320.121.521.023.0Meatבשר
4.44.35.26.26.46.36.56.96.2Eggsביצים
3.30.90.60.40.40.30.30.30.3Fishדגים

ומוצריו 9.311.611.810.912.213.413.113.613.4Milkחלב and milk
products

ושומנים 39.045.446.348.951.554.753.854.352.6Oilsשמנים and fats
1.30.90.81.61.82.12.22.12.2Miscellaneousשונווו

ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים >"א/18. לוח
Table xi/18.  Vitamins and minerals per capita per day

1976/77 תשלז;
אחרת צוין לא אם ,Milligramsמיליגרמים, if not otherwise stated

A חומצהויטמין

מצרך

(יחידות
בינ

לאומיות)
Vit. A
)inter

national

תיאמין
(ויטמין
(BI

Thiamin
)Vit.BI)

ריבו
פלבין

Ribolfa
vin

ניאצין
Niacin

אסקור
בית

(ויטמין
(C

Ascorbic
acid

סידן
Calcium

ברזל
IronCommodity

units)(Vit. Q

הכל סך .3,7431.681.4518.411474116.5TOTAL

ומוצריהם 0.910.205.1706.9Cerealsדגנים and cereal products
. ועמילנים אדמה 0.090.031.3880.7Potatoesתפוחי and starches

שמן גרעיני ,150.150.051.3731.4Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
ואגוזים
1,1000.130.111.257491.5Vegetablesירקות

(כולל 7280.140.110.847511.3Fruitפירות (including watermelons
ומלונים) andאבטיחים sugar melons)

3750.110.187.8152.4Meatבשר

5270.050.160.1261.3Eggsביצים

10.010.010.440.1Fishדג'פ

ומוצריו 5370.090.580.34350.4Milkחלב and milk products
ושומנים 457שמנים

Oik and fab
3שונות


0.020.1


100.5Miscellaneous
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Housing
דיור צפיפות לפי ,1 יהודיים בית משקי  י"א/19. לוח

Table xi/19.  Jewish households 1, by housing density

דיור

הגל לחדרTotalסך mvBiPersons per room

+1.001.001.011.491.501.992.002.012.993.003.994.00אחוזיםאלפים
ThousandsPercentages

1967613.6100.014.812.9 26.614.414.17.04.1 6.1

1968634.4100.016.113.2 27.514.312.97.03.3 5.7

1969640.8100.016.912.7 28.114.612.56.72.9 5.6

1970662.2100.018.812.8 28.014.211.77.02.4 5.1

1971683.2100.020.013.6 27.514.011.16.82.4 4.6

1972704.3100.020.814.0 27.614.510.46.51.8 4.4
1973729.9100.021.614.7 27.814.510.06.01.5 3.9

1974746.7100.022.814.5 28.313.99.36.01.5 3.7
1975744.7100.024.515.0 28.013.79.05.61.2 3.0

21975779.1100.024.514.9 27.713.89.05.81.2 3.1

1976796.9100.026.115.5 28.113.18.35.40.8 2.8
1977820.1100.027.416.1 27.913.37.84.60.6 2.3

J Excl. qibbuzim and institutions. 2 Data are based on
corrected population estimates according to the 1972 census
results.

על מבוססים הנתונים 2 ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
.1872 מפקד תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני

דיור וצפיפות בית משק גודל לפי /1 יהודיים בית משקי  י"א/20. לוח
Table xi/20.  Jewish households \ by size of household and housing density

1977

Persons per room לחדר נפשות

4.00+ 3.003.99 2.012.99 2.00 1.501.99 1.011.49 1.00 1.00

הבל סך
Total

בית במשק נפשות
Persons in household

Thousands אלפים
total הכל 820.1224.6228.6131.9109.363.837.818.44.9סך

103.380.922.3

2199.7114.577.07.9
3142.823.186.931.11.7
4163.44.736.598.3_22.71.2
5104.31.35.428.654.913.5(0.5)
651.5(0.1)(0.5)2.714.127.76.0(0.3)

7+55.1(0.1)2.39.25.524.310.72.9

Percentagesאחוזים

total הכל סך
1 1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.O100.0
12.636.09.7

224.451.033.712.5

317.410.338.028.49.2
419.92.116.074.535.524.4
512.70.62.421.750.335.7(9.6)
66.3(0.1)(0.2)2.112.943.432.8(5.4)

7 +6.71.78.48.664.358.060.6

. Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
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ותקופת לידה יבשת דיור, צפיפות לפי ,* בית משקי  י"א/21. לוח
הבית משק ראש של עלייה

Table xi/21 . Households J, by housing density, continent of birth
and period of immigration of household head

ו 976, ו 977
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

9671

 613.6100.014.726.612.914.414.17.06.14.1Jewsיהודים  total3
3 הכל סך

 ישראל Israel(2.6)(3.7)(4.0)71.5100.013.528.617.717.112.9ילידי born 
הכל totalסך
יליד: Fatherהאב born:
Israel(2.4)(5.9)(5.2)(14.7)24.117.116.6(14.0)18.6100.0ישראל

AsiaAfrica(7.2)(6.2)(9.9)(15.7)21.8(12.6)(18.5)(8.1)16.1109.0אסיהאפריקה
Europe(0.6)(1.4)36.8100.015.535.420.215.310.70.9אירופה

Americaאמריקה

226.2100.06.416.17.814.817.014.613.89.5AsiaAfricaאסיהאפריקה 
הבל Totalסך
1960 191.1100.06.316.17.714.317.514.314.09.8Upעד to 1960
1961 +35.1100.0(7.0)16.4(8.2)17.014.815.912.6(8.1)1961 +

Europe(0.5)315.9100.021.033.715.413.612.32.31.2אירופה
 Americaאמריקה 
הבל totalסך

1960 Up(0.5)281.9100.021.733.015.213.412.52.51.2עד to 1960
1961+34.0100.015.139.217.414.811.2(0.5)(1.2)(0.5)1961 +
8.215.311.622.327.0NonJews(11.612.4(1.6)51.6100.0לאיהודים

9772 1

 820.1100.027.427.916.113.37.84.62.30.6Jewsיהודים  total3
3 הכל סך

 ישראל 172.3100.021.129.622.015.56.32.91.90.6Israelילידי born 
הבל totalסך
יליד: Fatherהאב born:
Israel(1.1)(2.0)28.8100.023.029.418.216.06.53.7ישראל

AsiaAfrica(1.1)50.7100.012.325.318.822.110.95.54.0אסיהאפריקה
Europe(0.2)(0.7)92.2100.025.332.024.911.83.71.3אירופה
Americaאמריקה

279.2100.014.519.916.019.313.710.45.01.2AsiaAfricaאסיהאפריקה 
הכל Totalסך
1980 217.9100.014.019.215.820.413.910.45.11.2Upעד to 1960
1861196433.4100.014.320.616.816.212.912.65.7(1.0)19611964
1965+25.3100.019.824.917.013.812.67.9(2.8)(1.2)1965 +

Europe(0.1)368.4100.040.233.213.47.84.01.00.3אירופה
 Americaאמריקה 

הבל totalסך
1860 Up(0.2)272.0100.041.832.612.08.14.00.90.4עד to 1960

1961196428.9100.035.136.014.67.85.4(0.7)(0.4)19611964
1865196811.4100.040.534.912.8(6.8)(4.3)(0.5)_19651968
1969 +54.0100.033.934.019.77.13.4(1.7)(0.1)1969 +
80.3100.03.99.96.012.812.016.420.718.4NonJewsלאיהודים

Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins.
See note 2 to Table XI/19. 3 Incl. not known.

ובדויט. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1
ידוע. לא כולל 3 ייא/19. ללוח 2 הערה ראה 2
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בדירה וחדרים בית משק גודל לפי ,1 בית משקי  י"א/22. לוח

Table xi/22.  Households \ by size of household and rooms in dwelling

1977

בית במשק Personsנפשות in household

בדירה הכלחדרים סך
Total

Rooms in dwelling

1234567+

 JEWSיהודים 

הכלאלפים 820.1103.3199.7142.8163.4104.351.555.1TOTALסך  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

14.221.64.01.20.7(0.4)(0.5)(0.2)1

224.745.338.621.813.913.011.79.82

351.329.148.960.960.252.753.845.63

416.73.67.414.722.327.527.533.54

5 +3.1(0.4)1.11.42.96.46.510.95 +

 NONJEWSלאיהודים 

הכלאלפים 80.43.86.26.07.89.39.837.6TOTALסך  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

112.473.434.817.313.512.1(4.5)3.71

234.5(15.7)40.346.332.636.837.932.62

335.8(10.0)19.929.244.141.337.438.63

4+17.3(5.0)(7.2)(9.8)(9.8)20.225.24+

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1
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הנישואין תקופת ואורך בית משק גודל דירה, גודל לפי ,1 בית משקי  י"א/23. לוח
Table xj/23.  Households \ by size of dwelling, size of household and duration

of marriage
1977

Thousands אלפים

נישואין ושנות בית במשק 2נפשות הבל סך
Total 2

dwellingRoomsבדירהחדרים inPersons in household and years
1234 +of married life

כולל 900.543.9230.2449.3176.3GRANDסך TOTAL
שנים 4 94.63.324.956.79.6Upעד to 4 years

59126.32.620.978.824.059
101486.41.314.445.724.91014
151978.9(0.7)11.736.130.21519
20+326.47.881.6164.472.220+

ואחרים נשואים 185.428.075.666.615.1Notלא married and other
נפש 1707./25.047.330.54.11 person

הכל סך  נפשות 2205.910.179.598.817.22persons  total
שנים 4 26.61.48.014.72.4Upעד to 4 years

597.8(0.5)3.33.6(0.4)59
10144.8(0.2)2.12.3(0.2)1014
15194.2(0.2)1.71.9(0.4)1519
20+129.46.249.561.811.720+

ואחרים נשואים 31.81.61.04.52.1Notלא married and other
הבל סך  נפשות 3148.92.733.988.723.53 persons  total

שנים 4 41.71.111.025.54.1Upעד to 4 years
5918.5(0.3)2.112.63.559
10144.9(0.8)3.11.01014
15195.6(0.1)(0.9)3.41.21519
20+56.6(0.6)11.833.410.820+

ואחרים נשואים 7.010.62.8Not(0.7)21.2לא married and other

הכל סך  נפשות *171.12.225.2101.741.94 persons total
שנים 4 4.712.41.7Up(0.6)19.3עד to 4 years

5957.5(0.6)6.638.911.359
101421.1(0.2)2.512.46.01014
151915.0(0.1)1.47.7.5.81519
20+46.8(0.3)6.624.715.220+

ואחרים נשואים 3.35.41.9Not(0.5)11.2לא married and other
הכל סך נפשות 5113.61.616.958.836.25persons  total

שנים 4 Up(0.4)2.1(0.6)(0.1)3.2עד to 4 years
5926.8(0.8)5.115.65.359
101426.4(0.1)2.914.19.41014
151919.8(0.1)2.07.99.81519
20+31.3(0.2)4.216.610.220+

ואחרים נשואים 2.22.31.1Not(0.3)5.9לא married and other
הכל סך  נפשות 6+153.92.227.470.953.36+ persons  total

שנים 4 Up(0.9)1.9(0.5)(0.1)3.5עד to 4 years
5915.6(0.4)3.87.93.559
101428.7(0.8)6.013.78.21014
151934.0(0.3)5.515.212.91519
20+60.9(0.2)9.027.324.320+

ואדוריפ נשואים 2.54.73.3Not(0.3)10.8לא married and other

1 Exd. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl. about
2,600 households for which duration of marriage in not known.

2,600 כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

ידוע. אינו הנישואין תקופת אורך שאצלם בית משקי
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לידה ויבשת דיור, צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי ,1 בית משקי  י"א/24. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש של

1976

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה, קבוצת

הבית משקי ביתכל משקי מזה:
 17 ניל לזד

ילדים עם
הכל פך

במשק ביתילדים

All
households

Thereof: households with
children aged up to 17 total

<
2

אחוזיםThousandsאלפים

כולל סך  2796.6420.9100.030.533.0יהודים

לחדר נפשות
1.00207.419.9100.075.619.6

1.001.99451.1281.7100.035.037.8

2.002.99108.991.6100.011.926.6

3.003.9921.820.9100.014.012.4

4.00+6.16.0100.0(5.9)26.0

2159.2108.3100.032.339.0ישראל

1.0032.87.8100.071.623.5

1.001.99105.182.1100.032.441.5
2.002.9916.213.8100.013.238.0

3.003.993.32.9100.0(25.9)(12.4)

4.00 +1.41.4100.0(12.4)(42.9)

2.2715.5191.6100.021.927.7אסיהאפריקה

1.0036.63.5100.081.4(15.8)

1.001.99146.6103.0100.029.934.8
2.002.9972.264.4100.09.721.4

3.003.9916.716.3100.011.912.0
4.00 +4.24.1100.0(2.9)(19.3)

1360.2120.7100.042.336.1אירופהאמריקה

1.00137.83.6100.077.017.4

1.001.99199.196.4100.042.737.8
2.002.9920.413.4100.021.338.9
3.003.991.81.7100.0(13.6)(16.6)

4.00+(0.4)(0.4)X**

כולל 277.862.6100.09.015.2לאיהודיםסך

1.003.1(0.6)X**

1.001.9919.812.3100.024.726.3

2.002.9922.018.3100.0(5.3)22.1

3.003.9915.214.2100.07.5(3.7)

4.00+17.517.1100.0(2.1)9.6

ידוט לא כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, בולל לא 1
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Table xi/24.  Households \ by population group, housing density and
continent of birth of household head, and children in household

1976

Children in householdבית למשק ילדים ממוצע
\verage children per household

3456+
בית משקי
ילדים Populationעם group, persons per room

הבית משקי כל
17 גיל andעד continent ofbirth

householdsHouseholds
Percentageswith children

aged up to 17

20.04.1 12.41.32.4JEWS  GRAND TOTAL

(4.0) (0.S)0.11.31.00
22.10.4 4.71.22.01.001.99
19.710.3 31.52.83.32.002.99
11.524.2 37.94.04.23.003.99
(9.5)30.2 27.44.44.44.00+

20.21.4 7.11.42.1Israel  total

(4.2) (0.7)0.31.31.00
22.4(0.1) 3.61.52.01.001.99
19.7(6.4) 22.72.42.82.002.99
(11.2)(13.8) 36.73.13.63.003.99
(1.7)(14.8) (28.2)3.53.54.00+

22.67.9 19.92.02.9AnaAfrica  total

(2.1) (0.7)0.11.21.00
26.8(0.9) 7.61.52.21.001.99
20.612.6 35.73.23.52.002.99
11.227.6 37.34.24.43.003.99
(11.8)37.7 28.34.74.84.00 +

15.8(0.6) 5.20.61.9EuropeA .jierica  total

(4.6) (1.0)0.11.3LOO
16.8(0.1) 2.60.91.81.001.99
15.8(3.2) 20.81.72.62.002.99
(14.5)(9.1) (46.2)3.33.63.003.99

XX X(3.4)(3.9)4.00+

14.732.9 28.23.64.5NONJEWS  GRAND TOTAL

XX X0.8(4.5)1.00
28.9(3.0) 17.11.62.61.001.99
16.521.0 35.13.34.02.002.99
(6.9)40.5 41.44.95.23.003.99
9.660.3 18.45.75.S4.00 +

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins,
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מפרנסים מספר לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי ,* בית משקי י"א/25. לוח
בית במשק ילדים ומספר

Table x\/25.  Households \ by population group, continent of birth, number of
earners and number of children in household

1976
ילדים

2
A Oבמשק ביתביתילדים למשק

Average
" s 1in the householdChildrenchildren per

n .S
* .o
o jr"S^ 2

household
a

מפרוסים

§ s
n .c
P =
^ >

£ 1 § £

^.rio w123456 +
n ■£
■* oS

aBB
Earners

[5 2
u

a
a1r: .s

¥j
אלפיס

ThousandsאחוזיםPercent a ges
*^ rיני e>?s

הבית משקי .874.4483כל S100.027.730.719.314.47.91.52.7ALL HOUSEHOLD

מפרבם R*?h165.323.4100.033.522.415.617.511.0(0.4)2.8No earner

מפרנס 1394.3250.4100.022.629.422.116.89.11.82.91 earner

מפרנסים 2
257.3171.4100.034.035.316.S9.54.41.52.32 earners

מפרנסים 3 +57.538.3100.029.024.214.818.413.62.03.03+ earners

 יהודיים בית משקי
הכל סך
מפרנס ללא

796.6420.9100.030.533.020.012.44.11.32.4JEWISH HOUSE
HOLDS  TOTAL

154.319.1100.037.624.214.415.68.2(0.3)2.6No earner

מפרנס 1346.7209.0100.025.432.523.314.14.71.52.51 earner

מפרנסים 2246.6162.5100.035.236.217.39.02.31.42.12 earners

מפרנסים 3 +49.030.4100.034.925.515.516.67.61.62.63+ earners

אסיה 276.7191.6100.021.927.722.619.97.92.02.9Bornילידי inAsiaAfrica

הבל סך  אפריקה
מפרנס 2.9(0.7)46.010.6100.029.625.114.518.911.9ללא

 total
No earner

מפרנס 1
133.6105.6100.017.227.725.821.18.22.43.01 earner

מפרנסים 270.154.6100.027.529.520.017.35.72.02.62 earners

מפרנסים 3+27.020.8100.027.424.516.820.910.42.32.93+ earners

אירופה 1.9Born(0.6)360.2120.7100.042.336.115.85.20.6ילידי inEuropeAmerica

הכל סך  אמריקה
מפרנס 1.8No(0.9)(1.6)(6.2)(13.2)96.54.6100.055.723.3ללא earner

מפרנס 1134.650.3100.037.136.019.56.8(0.7)(0.8)2.01 earner

מפרנסים 2112.159.4100.044.338.313.33.6(0.4)(0.9)1.82 earners

מפרנסים 3 417.06.4100.055.126.8.fll9)(5.4)(0.8)(0.7)1.73+ earners

 ישראל .159.2108ילידי i100.032.339.020.27.11.41.42.1Israel born  total

הכל סך
מפרנס 2.5No(0.8)(5.9)(17.7)(15.6(11.83.9100.037.623.3ללא earner
Vm l^lm Mr ^ **

מפרנס 178.352.9100.030.838.822.06.9(1.5)1.52.11 earner

מפרנסים 264.248.3100.032.941. J18.96.2(0.9)1.52.02 earners

מפרנסים 3+4.93.2100.043.029.4)13.6)11.0)(3.0)1.42.13+ earners

לא בית משקי
הכל סך  יהודיים

מפרנס ללא

77.8

11.0

62.6

4.3

100.0

100.0

9.0

15.2)

15.2

14.1) (

14.7

21.3) (

28.2

25.8

32.9

23.5

3.6

1.5

4.5

3.8

NONJEWISH HOU
SEHOLDS  TOTAL

No earner

מפרנס 147.641.400.08.113.715.930.831.43.94.51 earner

מפרנסים 210.68.900.011.7 119.1(8.4)19.441.44.04.82 earners

מפרנסים 3 +8.68.000.019.311.9)25.4 (36.74.44.83+ earners

ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא
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לידה יבשת הדירה, על בעלות צורת לפי עירוניים, בית משקי  י"א/26. לוח
סטנדרטית לנפש נטו והכנסה הבית משק ראש של לימוד שנות עלייה, ותקופת

Table xi/26.  Urban households. by type of ownership of dwelling, continent
of birth, peirod of immigration, years of schooling of household head and net

income per standard person

Percentages

1975/76

Rented dwelling בשכירות דירה

מפתח בדמי לא
Without key ץ6ו01מז

II
S2

f//
J3 £ 

הכל סך
Total

בדמי
מפתח
With
key

money

בבעלות דירה
Owned dwelling

מ נקנו מזה:
Thereof:

purchased from

I!
" 3

£g S
הכל סך
Total

בל
משקי
הבית
All

house
holds

All households 11.8 5.2 19.6 7.3 22.8 40.5 71.3 100.0 הבית משל, כל

Continent o f birth and period o f immigration
0fhousehold head

JEWS 
GRAND TOTAL

Born in AsiaAfrica 
total

Immigrated up to 1960
since 1961

Born inEuropeAmerica 
total

Immigrated up to 1960
since 1961

Israel born
Non Jews

12.2

24.8

16.4
52.8
7.7

5.3 20.2 7.2 23.7

(3.4) 32.0 (5.7) 29.0

(4.3) 23.1
61.5

(3.7) 13.7

(6.9) 30.3
24.5

8.4 23.9

10.4(2.6) (2.5) 5.7
22.2 (6.8) 36.4

12.2 16.2 (6.7)
(10.6)

22.4
28.2
14.5

42.0

27.7

33.1
(9.9)
48.1

54.3
30.1
51.0

ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת
הבית משק

70.8

61.1

68.8
35.8
76.6

82.7
59.3
72.6
81.4

100.0

100.0

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

 יהודים
כולל סך אמיהאפריקה ילידי
הבל סך

1960 עד עלו
1961 מאז

 אירופהאמריקה ילידי
הכל 70

1960 עד עלו
1961 מאז

ישראל ילידי
יהודים לא

Years o f schooling o f household head הבית משק ראש של לימוד שנות
0100.047.8(21.2)42.433.00
14100.054.5(18.7)(19.8)(12.5)30.7(21.8)14
58100.065.129.325.69.623.419.258

912100.077.649.522.87.114.05.47.0912
1315100.073.147.119.9(4.9)19.8(!2.6)(4.6)1315
16+100.082.756.121.1(11.9)(7.4)16 +

Groupsofne t income per standard person סטנדרטית לנפש נטו הכנסה קבוצות

499 46.5Up(10.5)67.3(25.1)100.0עד to 499

500799100.036.3(11.3)14.0(13.5)47.9(6.8)34.9500799

800999100.064.432.624.4(9.1)24.3(5.4)15.2800999
1,0001,199100.068.535.127.2(11.6)19.0(7.9)(9.1)1,0001,199
1,2001,399■GO.u43.430.814.5(4.8)(8.4)1,2001,399
1,4001,999100.084.050.726.1(6.4)8.0(4.0)(2.5)1,4001.999
2,000+100.090.260.720.9(3.4)(4.5)(3.2)2,000 +
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מגורים יישוב צורת בדירה, ממוצע מגויים זפץ לפי בית, משקי  י"א/27. לוח
הדירה על בעלות וצוות

Table xi/27.  Households, by average time of living in dwelling, type of locality
of residence and ownership of dwelling

1974
a Eעירוניים יישובים

הכל1 חיפהA"סך
אהרים

Other urban localities
n i

Total 1£. <itrllllia

חדשיסותיקיט
a £^ HVeteranNewh.S

הכל סך  בית 1משקי 824.157.9134.374.7271.7193.277.3HOUSEHOLDS  TOTAL
(thousands)(אלפים)

בבעלות 553.734.087.351.8213.997.863.0Ownedדירות dwellings
הכל סך  בשכירות 242.823.544.421.752.090.15.2Rentedדירות dwellings  total

מפתח 66.69.828.89.38.010.2Withבדמי key money
מפתח דמי 176.213.715.612.444.079.94.6Withoutבלי key money

בשכירות ולא בבעלות ,27.5לא .(2.7)(1.2)5.85.49.2Neither owned nor rented
מגורים Averageממוצע time of living
(שנים) ה ר י ד iג n dwelling (years)

הכל 11.010.712.210.710.28.416.7TOTALסך

בבעלות 11.710.512.210.810.99.117.7Ownedדירות dwellings
הכל סך  בשכירות 9.211.012.110.67.37.810.2Rentedדירות dwellings  total

מפתח 13.413.914.813.211.810.8Withבדמי key money
מפתח דמי 7.68.97.28.66.47.410.4Withoutבלי key money

בשכירות ולא בבעלות 13.3לא
..(11.8(11.2)11.56.113.3Neither owned nor rented

1 Incl. about 15,000 households in East Jerusalem and another 200
households, for which type of ownership of dwelling is not known.

וב200 ירושלים ממזרח בית משקי ב15,000 כולל 1
ידועה. אינה דירותיהם על הבעלות שצורת בית משקי

לידה יבשת לפי בית, עוזרות המעסיקים 1 יהודיים בית משקי  י"א/28. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת

Table xi/28.  Jewish households * employing domestic help, by continent of
birth and period of immigration of household head

Continent ofbirth and
immigration period of

household head אלפים
Thousands

1977 1977 31976 1975 21974 1973 1972 1970 1969

Percentages'. 4 אחוזים

ותקופת לידה יבשת
הבית משק ראש של עלייה

TOTAL

Continent of birth
Israel
Father born in Israel
Father born in AsiaAfrica
Father born inEuropeAmerica

AsiaAfrica
EuropeAmerica

period of immigration
Up to 1947
19481954
19551960

1961 +

102.0

33.3
4.7
3.3
25.1
12.0
56.7

29.0
23.1
5.2
11.0

12.4 11.6 12.1 12.5 13.2 12.4 12.5 12.7

19.3
16.4
6.5
27.2
4.3
15.4

18.8
17.8
5.8

26.9
3.6
14.5

20.9 21.8
16.6 21.1
5.7 (5.6)

29.3 29.0
3.8 3.6
14.7 16.0

20.9 19.1 19.7 20.0
15.5 14.6) 15.3 17.0
(5.1) (5.6) (6.4) (6.4
27.9 25.4 26.4 27.0
3.4 2.9 2.5 2.8
17.8 17.4 17.5 17.5

20.9 19.4 19.7 21.6 22.7 21.9 20.7 22.0
8.4 7.9 8.3 7.9 8.9 8.0 8.2 7.8
6.8 6.6 6.6 6.7 6.4 (6.2) 6.0 5.5
7.2 6.0 5.5 6.7 6.8 6.5 4.7 5.4

הכל סך
לידה יבשת

ישראל
ישראל יליד אב

אסיהאפריקה יליד אב
אירופהאמריקה יליד אב

אסיהאפריקה
אירוסהאמריקה

עלייה תקופת
1947 עד

19481954
19551960

1981 +

< Excl. insitutions. 2 As of 1974 excl. qibbuzim.
3 See note 2 to Table XI/19. * Percent households employing
domestic help of all households in the respective group.

קיבוצים. בולל לא ב1974 החל 2 מוסדות. כולל לא 1
המעסי הבית משקי אחוז 4 יא/19. ללוח 2 הערה ראה 3
המתאימה. בקבוצה הבית משקי כלל מתוך בית עוזרת קים
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Survey of young couples 1977 1977 צעירים זוגות סקר

שונות תכונות לפי צעירים, זוגות  י"א/29. n^
Table xi/29.  Young couples, by various characteristics

נישואין גריםשנת
Marriage yearLive

הכל sjLnסך e

r 0
Total197419751976

r1 =?! 1
ם "
.£

91 "
£ c

אלפים  כולל סך
אחוזים 

58 721.3 18.718.724.034.6GRAND TOTAL  thousands
100.0100.0 100.0100.0100.0100.0 percentages

במשפחה Personsנפשות in family
בלבד 29.722.8זוג 12.854.224.733.1Couple only

אחד ילד 58.169.5עם 58.344.861.156.2With one child
ילדים שני עם 12.27.7זוג 28.914.210.7With two children

ממוצע משפחה 2.83.22.92.52.92.8Averageגודל sizeof family

Continent of birth and period of immigration of fam
AsiaAfrica  total 22.6 39.0
Immigrated: up to 1961 15.8 21.0

since 1961 6.8 18.0
EuropeAmerica  total 18.1 15.7
Immigrated: up to 1961 9.5 59

since 1961 8.6 98
Israel born 59.345. i
Husband's employment
Worked 93.3 89.6
Did not work 6.7 10.4

Wife 's employment
Worked 53.3 52.9
Did not work 46.7 47 1

Average total annual money income per family (IL.)1
Up to 19,199
19,20027,599
27,60035,999
36,00047,999
48,00059,999
60,00071,999
72,00095,999
96,000+

Average income (IL. thousand)

7.7
11.0
20.5
15.5
12.5
14.6
6.4

52.4

14.4
12.0
11.5
18.5
14.5
14.3
11.0
3.8

46.2

ly head
28.8
16.5
12.3
16.3
5.7
10.6
54.9

88.3
11.7

61.5
38.5

15.0
9.8
12.9
17.7
13.2
14.2
12.1
5.1

47.4

Rooms i n present dwelling
10.5

1
3
4+

9.8 16.6
23.5 20.6 24.5
57.2 57.4 48.7
8.8 12.2 10.2

29.8
19.6
10.2
17.4
8.5
8.9
52.8

93.0
7.0

50.7
49.3

13.2
9.3
9.8
22.0
17.5
12.2
10.8
5.2

48.7

9.1
24.0
59.0
7.9

המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת
29.4 29.4 הבל פך אסיהאפריקה
17.3 17.9 1961 עד עלו:
12.1 11.5 1961 מ
17.6 17.1 הכל סך אירופהאמריקה
9.8 8.0 1961 עד עלו:
7.8 9.1 1961 מ
53.0 53.5 ישראל ילידי

הבעל תעסוקת
93.9 91.8 עבד
6.1 8.2 עבד לא

האשה תעסוקת
47.6 53.2 עבדה
52.4 46.8 עבדה לא

(ל*י)1 למשפחה ברוטו שנתית כספית הכנסה
19,199 12.810.2עד

19,20027,5999.59.2
27,60035,99911.211.1
36,00047,99919.719.1
48,00059,99915.114.1
60,00071,99913.213.4
72,00095,99913.116.8
96,000+5.46.1

לירות) (אלפי ממוצעת 49.953.6הכנסה

5.1
18.2
64.0
12.7

10.2
22.3
57.3
10.2

בדירה מגורים חדרי
1

2
3
4+

Type of ownership of present dwelling
Owned
Rented
With parents or relativeswithout.pay
Other

Number of dwellings in which couple lived after marriage'

54.368.354.540.247.259.2
31.123.934.534.538.626.6
11.55.07.721.811.911.1
3.1(2.8)3.3(3.5)3.33.1

הנוכחית דירתהמגורים טל בעלות צורת
בעלות
שבירות

שכר ללא וקרובים הורים אצל

נישיאיהם מאז הזוג בני גרו בהם הדירות מספר
136.626.830.153.734.438.01

246.248.452.636.845.946.52

3!2.31 '7 1!3.57.714.711.53

4 +4.47.73.8(1.8)5.04.04 +
1 April 1976 through March 1977.
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Ownership of durable goods קיימא בני מוצרים על בעלות

יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצריס שברשותם 1 בית משקי  י"א/30. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ואש של בעבודה מעמד

Table xi/30.  Households 1 possessing durable goods, by type of locality,
household head's employment status and population group

ביתיישובצורת משק ראש
'

משקי כל
Type of localityHousehold head

בית משקי
העבודההבית לכוח שייךשייך אינו

לגוח
לאיהודיפ

AllInתקופהמוצר labour forceNon
CommodityPeriodHouseהעבודהכפריתעירוניתJewish

holdsUrbanRuralעצמאיNot inhouse
שכיר

EmployeeSelf
employed

labour
force

holds

המשפחות מכלל amiliestאחוז of alltag e o uPeree n

גז משולבת 5.16.0(3.0)19705.05.2מערכת '3.3(0.4)
ולאפייה לבישול (2.4)197433.034.716.935.339.718.4חשמל

Combined gas.197754.255.537.059.159.734.6(5.4)
electric system for
cooking and baking
לבישול גז 195835.039,314.134.143.318.7מכשיר

196059.364.036.162.861.531.2ולאפייה
Gas range for196585.589.260.487.093.260.130.9

cooking and baking197085.886.678.788.187.974.860.7
197462.061.071.061.057.969.564.6
197742.441.258.138.138.358.986.7

חשמלי 196937.238.829.839.240.623.813.9מכשיר
ולאפייה 197034.535.029.737.434.723.214.3לבישול
Electric range for197424.124.520.125.724.018.817.0

cooking and baking197719.919.919.620.620.417.228.5 .

חשמלי 195834.038.413.032.343.022.4מקרר
Electric refrigerator196046.851.722.447.252.630.2

196577.680.246.378.484.559.08.2
197088.992.556.690.790.081.126.8
197494.296.967.595.094.790.653.8
197796.898.080.797.696.794.674.5

(5.2)9.011.3(4.0)19629.210.1מערבל
Mixer196517.719.18.417.024.18.2

197027.728.421.727.736.816.8
197436.838.421.139.045.620.2(2.2)
197743.143.536.847.153.022.57.0

כביסה (3.7)19589.19.85.79.410.1מכונת
Washing machine196015.816.313.417.017.3(5.0)

196528.528.626.928.637.19.7(2.4)
197042.843.139.947.150.317.711.8
197461.162.448.467.170.130.727.8
197770.571.359.278.778.939.033.5

אבק (4.1)19638.79.64.08.212.0שואב
Vacuum cleaner196513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)

197020.521.114.420.127.114.1
197426.127.314.426.833.516.3(1.7)
197731.632.124.734.438.017.6(5.3)

תפירה 196937.639.127.238.144.425.516.8מכונת
Sewing machine197037.737.837.337.845.428.121.5

197439.940.633.841.147.328.624.3
197740.741.333.442.746.430.117.6
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יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים (שברשותם 1 בית משקי  י"א/30. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה מעמד

Table xi/30.  Households 2 possessing durable goods, by type of locality,
household head's employment status end population group (cont.)

Percentagesאחוזים

יישוב ביתצורת משק ראש
Type of localityHousehold headבית משקי

משקי העבודהכל לכוח שייךשייך לאיהודיםאינו
Inהביתתקופהמוצר labour forceלכוחThereof:

CommodityPeriodAll house"העבודהNon
holdsעירונית

Urban
כפרית
Ruralשכיר

employee

עצמאי
Self

employed

Not in
labour
force

Jewisb
house
holds

families המשפחות מכלל t"אחוז of allt age 0 uPe 1ce n

Telephone 196931.033.932.3טל0ון 10.734.320.9(3.4)
197034.837.035.1 14.240.726.4(3.4)
197448.050.647.8 22.758.338.67.0
197753.655.454.4 29.759.546.27.4

אויר 19704.64.64.4מזגן (4.4)6.4(3.2)
Air conditioner19749.79.68.4 9.215.87.97.7

19779.19.08.4 9.514.46.4

טלוויזיה 19652.42.72.14.02.4מקלט
TV set197049.751.553.6 33.259.323.314.3

197479.781.583.4 61.686.959.546.2
197787.888.291.6 82.991.673.070.9

195911.813.012.4פטיפון 6.013.2(4.9)
Gramophone196013.915.415.3 6.513.9(4.4)

196522.223.422.7 13.527.5(8.4)
197024.325.426.6 14.527.212.2
197427.728.930.1 15.533.713.3(4.6)
197732.533.036.7 25.739.214.2(2.9)

19633.23.53.0רשמקול 1.85.3
Tape recorder19656.77.46.2 (1.8)10.0(2.5)

197011.912.613.0 (5.4)14.4(4.8)
197421.622.524.1 12.526.67.57.6
197730.631.135.3 23.935.911.811.9

Camera na^Sa196924.826.628.1 13.727.08.0
197026.827.529.5 21.032.010.8
197434.536.238.4 18.741.414.0(5.2)
197735.235.740.5 28.341.513.6(5.6)

פרטית 19624.14.63.6מכונית (1.9)6.9
Pirvate car19657.78.07.1 (5.5)12.3

197015.415.916.0 10.121.06.4(3.1)
197426.126.728.6 19.735.38.111.5
197727.427.530.7 25.538.48.09.8

מסחרית 19682.42.21.2מכונית 4.27.61.7
Commerciai19705.04.73.0 (7.9)15.0(3.0)

vehicle19745.35.23.4 6.716.51.0(4.2)
19774.84.43.1 10.615.97.1

< Excluding qibbuzim and institutions.
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לידה יבושת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם יהודייט1 בית משקי  י"א/31. לוח
הבית משק ראש !של עלייה ותקופת

Table xi/31 . Jewish households 1 possessing durable goods, by continent of
birth and period of immigration of household head

Percentagesאחוזים

אירופהאמריקהילידיאסיהאפריקהילידי
~^ ס
ק Bornילידי0 in AsiaAfricaBorn inEuropeAmerica

מוצר
Commodityperiod

ישראל
Israel0 _ted 1VbImmigra0Immigrated עלן
born'5

JZ מאזעדa■.מאזעד0
Up toSinceUp toSince
1947194819471948

המשפחות מכלל nm
a 11 families3U t O f1ta gePe rcer

ולאפיית לבישול גזחשמל משולבת 1970מערכת
1973

5.5
23 g

8.34.1
1O £

4.14.15.64.16.6

cooking and baking197436.242.5
10. D

31.9
(18.2)
27.6

18.6
32.4

24.3
37.3

22.2
33.2

25.4
39.2

197758.963.458.949.360.056.849.960.0

ולאפיית לבישול גז 195838.251.314.031.010.248.960.937.0מכשיר
Gas range for cooking and baking196064.575.943.065.038.475.382.369.0

196590.195.885.089.684.492.493.991.3
197088.588.089.488.289.487.986.389.0
197461.756.366.268.166.060.162.259.2
197738.133.837.547.136.440.546.837.7

ולאפיית לבישול חשמלי 196939.442.140.237.040.737.944.433.5מכשיר
Electric range for cooking and197036.637.238.336.438.535.243.129.8

baking197424.923.726.427.926.124.230.920.9
197719.018.620.221.220.118.323.415.9

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
197498.398.697.397.997.398.999.398.9
197799.098.898.697.898.799.399.599.3

13.422.46.1(1.4)(8.0)(2.3)196210.016.9מערבל
Mixer196519.235.94.9(12.1)3.925.236.817.0

197030.545.514.423.113.237.743.933.4
197440.354.626.835.126.045.555.041.0
197746.658.935.043.334.049.955.447.4

בבימה 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
197464.575.369.265.369.557.158.456.5
197774.181.475.668.376.469.567.370.5

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
197428.531.212.117.611.540.249.535.7
197734.236.817.120.316.746.551.844.0

תפירה 196939.739.634.445.832.843.751.238.7מכונת
Sewing machine197039.441.733.445.531.643.251.337.6

197441.542.337.649.036.244.354.239.4
197743.042.241.345.140.944.752.641.1
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם * יהודיים בית משקי  י"א/31. לוח
(המשך) הבית משק ראש ושל עלייה ותקופת

Table xi/31 . Jewish households 2 possessing durable goods, by conitnent of
birth and period of immigration of household head (cont.)

sesPercentafאחוזים

אירופהאמריקהילידיאסיהאפריקהילידי
T<■ ,0
" CילידיBorn in AsiaAfricaEuropeAmeircaBorn in

מוצר
Commoditypeirod

ישראל
Israelo _ted Immigra0tedעלו Immigraעלו

n ~born
I jff
r Oעד5ל>מאזעדWO

c >n HUp toSinceUp toSince
1947194819471948

המשפחוח מנלל tin*
m i 1ie sall faDUt OfPercentage

11.445.761.734.7(19.2)196933.848.912.4טלפון
Telephone197038.150.715.127.413.351.065.541.1

197452.265.131.348.229.563.680.355.3
197758.264.142.760.740.667.684.959.6

אויר 19705.03.91.92.51.87.610.16.0מזגן
Air conditioner19749.912.43.4(5.7)3.213.919.810.9

19779.811.02.7(7.3)2.114.920.212.5

טלויזיה (2.8)(2.1)(2.5)(1.8)(1.9)(3.1)19652.4מקלט
TV set197053.460.448.360.646.555.059.152.2

197483.183.281.481.381.484.486.383.5
197789.487.689.488.089.6.90.391.190.0

8.414.519.010.7(11.8)195912.817.38.9פטפון
Gramophone196015.122.89.5(9.5)9.417.220.514.2

196524.129.519.518.919.626.032.521.4
197026.736.616.419.815.931.132.230.4
197430.144.617.319.817.134.837.833.1
197735.450.725.023.825.136.336.136.4

4.05.13.4(1.5)(3.0)(1.7)19633.56.8רשמקול
Tape recorder19657.210.34.2(6.9)3.88.69.18.3

197013.019.59.5(16.1)8.613.515.112.4
197423.029.817.819.717.624.525.224.3
197732.439.630.226.730.630.728.331.9

13.532.936.230.6(16.5)196927.342.813.9מצלמה
Camera197029.544.615.520.314.835.137.833.2

197437.556.423.530.022.741.744.040.5
197738.153.626.226.826.140.138.940.6

פרטית 19624.42.56.19.83.3מכונית
Private car19658.220.6(1.8)(1.3)9.914.96.3

197016.729.87.8(17.5)6.419.024.315.4
197427.644.315.218.614.931.236.028.8
197729.143.118.424.017.730.933.029.9

מסחרית 196S2.53.41.93.61.72.63.42.2מכונית
Commercial vehicle19705.2(7.S)3.63.55.65.85.5

19745.57.06.0(8.3)5.74.55.83.8
19774.66.04.5(5.2)4.44.0(3.9)4.0

* Excluding qibbuzim and institutions.
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הלימוד שנות לפי קיימא, גני מוצרים ושברשותם בית משקי י"א/32. לוח
הבית משק ראש של

Table xi/32.  Households possessing durable goods, by years of schooling of
head of household

1977
Percentages אחוזים

מוצר
הבל1 סך
TotaU

0145891213 +Commodity

(אחוזים) בית 1008.06.729.535.420.4Householdsמשקי (percentages)
גזחשמל משולבת 54.229.030.850.061.265.1Combinedמערכת gaselectirc system for

ולאפיית cookingלבישול and baking
ולאפייה לבישול גז 42.460.764.846.136.233.3Gasמכשיר range for cooking and baking

ולאפייה לבישול חשמלי 19.917.617.821.120.817.7Electricמכשיר range for cooking and
baking

חשמלי 96.887.990.896.598.899.1Electricמקרר refrigerator
43.18.511.931.453.066.5Mixerמערבל

כביסה 70.537.844.867.179.381.5Washingמכונת machine
אבק 8.820.538.454.6Vacuum(3.3)31.6שואג cleaner

תפירה 40.722.128.440.244.346.4Sewingמכונת machine
53.620.329.545.661.073.1Telephoneטלפון

אויר 4.810.518.6Air(2.7)9.1מזגן conditioner
טלויזיה 87.866.982.389.092.787.4Televisionמקלט set

32.55.69.320.439.057.4Gramophoneפטפון
30.612.912.422.936.145.1Tapeרשמקול recorder
9.219.444.662.6Camera(4.5)35.2מצלמה

פרטית 13.833.254.5Private(4.9)(3.0)27.4מכונית car
מסחרית Commercial(2.6)5.46.3(3.5)(2.2)4.8מכונית vehicle

Inch years of schooling not known. ידועות. לא לימוד שנות כולל 1

הנפשות מספר לפי קיימא, בני מוצרים שברשותם בית משקי  י"א/33. לוח
הבית במשק

Table xi/33.  Households possessing durable goods, by number of persons
per household

1977
Percentages אחוזים

Commodity 6+ הכל סך
Total מוצר

Households (percentages)
Combined gaselectric system
for cooking and baking

Gas range for cooking and
baking

Electric range for cooking and
baking

Electric refrigerator
Mixer
Washing machine
Vacuum cleaner
Sewing machine
Telephone
Air conditioner
Television set
Gramophone
Tape recorder
Camera
Private car
Commercial vehicle

17.6
49.4

48.2

24.1

93.0
34.6
75.0
16.8
42.2
37.8
3.4

88.7
22.7
31.0
24.3
18.6
6.9

12.9
65.0

33.5

20.8

98.8
54.8
90.1
39.1
52.1
60.0
9.7

93.3
44.4
41.3
49.0
40.4
6.9

18.8
68.2

30.1

17.2

98.4
59.4
88.9
42.7
44.6
59.9
9.9
94.5
47.8
42.7
54.6
44.3
6.0

16.3
62.6

34.2

19.3

98.2
51.4
80.1
37.1
40.7
53.6
10.2
91.4
40.2
36.0
45.7
32.6
5.0

22.7
49.2

48.2

20.3

97.8
37.6
58.6
34.3
39.1
59.4
12.9
87.5
24.5
20.0
24.2
19.2
3.3

11.7
24.7

63.8

16.5

93.9
15.3
22.1
14.6
23.0
48.9
6.5
64.9
13.8
11.3
11.2
7.3

100
54.2

42.4

19.9

96.8
43.1
70.5
31.6
40.7
53.6
9.1
87.8
32.5
30.6
35.2
27.4
4.8

(אחוזים) בית משק
גזהשמל משולבת מערכת

ולאפייה לבישול
ולאפייה לבישול גז מכשיר

לבישול חשמלי מכשיר
ולאפייה

חשמלי מקרר
מערבל

כביסה מכונת
אבק שואב

תפירה מכונת
טלפון

אויר מזגן
טלויזיה מקלט

פטפון
רשמקול
מצלמה

פרטית מכונית
מסחרית מכונית
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ושכר "ב.עבודה י פרק

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) שעד. (אפילו הקובע בשבוע
כגון: שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
שירות של העבודה בלשכות רישום ע"י
בכתב או אישית פנייה ע"י או התעסוקה
וגס 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
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני

האנ הם האזרחי העבודה בכוח אינם
"מו היו שלא ומעלה)' שנה 14 (מגיל שים
הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי או עסקים'/
בלתי תלמידים בית, עקרות נבללו זו בקבוצה
מרנטה מפנסיה' החיים אנשים לעבודה, מסוגלים
בשבוע אחת שעה אפילו עבדו שלא וכי',
בשירות חיילים זו בקבוצה נכללו כן הקובע.
עיי 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
בו שעבד המוסד' או המפעל משתייר שאליו
טווגו בקיבוצים המועסקים הקובע. בשבוע

פעילותם. לענף בהתאם
סיווג לפי המועסקים מוינו 1969 סוף עד
הופעל 1970 בינואר .1961 הכלכלה ענפי
הכלכלה. ענפי של החדש האחיד הסיווג
סיווג לפי נתונים בין השוואה לאפשר כדי
סקר של השאלונים סומלו 1960 לסיווג 1970
רמי שני לפי 1970 ינוארמרס של אדם כוח

אדם כוח סקרי
הגדרות

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנד. 14
ה,הגדרות לפי הקובע" ב"שבוע מועסקים"

להלן. המפורטות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מוטסקים 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 15"0 למעלה תשלום ללא שעבדו, 

מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים בשבוע; י
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 שהעובד השעות את בולל 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 גס
בש שעות מ35 פחות כרגיל, היא, מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים, כגון: בוע,
עבודה של ההגדרה נקבעה אלד. ממקצועות
הרפו במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עוב קבוצות ב1967 החל וכוי. החינוך אה'
אם רק מלאה" ב"עבודה נכללים אלד, דים

יותר. או בשבוע שעות 35 עבדו
(שעות ההבנה 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 הקובע בשבוע שעות 34 עד מ1
עד הנתונים לגבי לעיל שצוינו למקרים

.(1966

עובדים הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
הקובע השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו

329 ושכר עבודה labour and wages



החדש מדגם ה ו המסגרת
הדגימה שיטת לגבי !1968 מאמצע (בפועל
לי עקב .(240 עמי 20 מסי שנתון ראה הישנה
כמסגרת ששימשו הבוחרים, ברשימות קרים
כתובות עדכון, מחוסר הנובעים הישן' למדגם
מוצא ממנה המסגרת הוחלפה וכוי, מדויקות לא
והיא יותר, מעודכנת במסגרת המשפחות מדגם
לצורכי המקומיות הרשויות של הדירות רשימות

כללית. ארנונה
ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
בכל דירות.  שני ובשלב יישובים דוגמים
הבית, משקי כל נפקדים במדגם הנכללת דירה
בשני פקידה פעמים: 4 בקביעות, בה הגרים
נוס רבעים לשני הפסקה עוקבים, שנה רבעי
ביישו עוקבים. רבעים בשני פקידה ושוב פים
ארנונה ברשימות בהם משתמשים שאין בים,
מזרח מושבים, קטנים, כפרים קיבוצים, (כמו:
במסגרות משתמשים במוסדות), וכן ירושלים

מקודם. נהוגות שהיו הדגימה
הדרגתי. היה החדשה לשיטה המעבר

וה הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, מסגרות

.564 מסי

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
אוכלוסייה הגדרת גם (ראה ארעיים. ותושבים
הוגדל ,1974 בינואר בי). לפרק במבוא קבועה
משקי כ11,000 נחקרים שנה רבע ומדי המדגם
ולאפשר הנתונים מהימנות את להגדיל כדי בית,
כוח סקרי נתוני מפורט. יותר מידע קבלת
ירושלים. מזרח את בוללים ב1968, החל אדם,
בבתיהן רואיינו סקר לכל שנבחרו המשפחות
לסטטיס המרכזית הלשכה מטעם פוקדים ע"י
אותה של המבוגרים כל עבודת לגבי טיקה
5 הקובע" ה''שבוע שהוא הקודם בשבוע משפחה
השנה רבע במשך מפוזר הקובע השבוע

הסקר. של

העיכוד שיטות
הנתו מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
האוכלוסייה. וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל,

ע"י: געשה הניפוח
שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1

אוכ וקבוצת מין יישוב, צורת גיל, קבוצת
לוסייה.

סקר והשכירים. המועסקים הכל סך לגבי ווגים,
של בפירוט הסיווגים שני לפי גם עובד זה
עיבוד סמן על ספרות). (שתי ראשיים ענפים
על שהו2על הםיווגים, בין מעבר מפתח הוכן זה,
לפי נתונים לקבל כדי ו1969 1968 השנים

השוואה. לצורכי החדש הסיווג
ידי על המבוצעת לעבודה מתייחס יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום המועסק,

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם

בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה, מעמד
הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק

אחר מישהו אצל שעבדו אנשים שכירים:
בתמורה או קבלני חודשי, יומי, שכר תמורת

כלשהי. אחרת

בשכר אחרים המעסיקים אנשים מעבידים:
בעסק שותף או כלשהי' אחרת בתמורה או
חקלאי משק בעל כולל אחרים, המעסיק

שכר. תמורת עובדים המעסיק

במש או בעסק העובדים אנשים עצמאיים:
בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם קם

בקואופרטיבים חברים קואופרטיבים; חברי
ברווחים, המשתתפים שיתופיות באגודות או

שיתופי. במושב חברים כולל

בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל! שכר, ללא
בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות,

הכשרה. וקבוצות
שעבדו אנשים תשלום: ללא משפחת בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית
לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד 1954
בשנת והחל סקרים שני נערכו 1957 בשנת
עריכת שנה. בכל סקרים ארבעה נערכים 1958
רמה חישוב מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה
האדם כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית
העונתיות על מה מושג קבלת ומאפשרת במדינה

השנה. במשך
פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר רב

לסקרים. המוקדשים בפרסומים
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מתקבלים שהיו מהנתונים אומר, הוד. קדי",
בתחום נמצא המפקדי" ה"ערך כלומר, במפקד.
האומדן סביב ברםמך) רווח (הנקרא מסוים
נמדד זה תחום של גודלו בסקר. שהתקבל (xy
ומותנה (*ק), דגימה טעויות של במונחים

הנדרשת. הביטחון ברמת

שה"ערך לומר ניתן 670/0 של בביטחון
;(*>** ;x + ק $) בתחום נמצא המפקדי"
המפקדי" שה"ערו לומר ניתן 95^, של בביטחון

ix  2cs$t.x + 2c^ ) בתחום נמצא

נפש, 10,000 של אומדן בעבור : ^^^^^^
אפשר .630 הינה המקורבת הדגימה טעות
שהיה יתערו י כי 950/0 של בביטחון לומר

ל11,260. 8,740 בין יימצא במפקד .מתקבל
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן
.(1976 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

>*x
הדגימההאומדן טעות

1,000200

2,000280
3,000350
5,000440
8,000560
10,000630
20,000890
30,0001,090
50,0001,390

80,0001,750
100,0001,950

לאומדנים סמך רווחי לחשב אפשר הלוח בעזרת
ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש ביניים
המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
לוח בעבורו. חושב שהאומדן ומתתהאוכלוסייה
גדו תתאוכלוםיות בעבור לאומדנים תקף זד.
לאומדנים זה בלוח שימוש כמיליון). (מעל לות
אומדני נותן קטנות תתאוכלוםיות בעבור

הדגימה. לטעות על
הדגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים "
טעויות אומדני וכן מוחלטים, מספרים של
מיוחד בפרסום ראה  אחוזים לאומדני דגימה

.564 מס'
טעויות היו וכוי, המדגם בגודל שוני עקב
מאשר שונות 1974 שלפני בשנים הדגימה

ואילך. שנה מאותה

חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .2
המק במספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם רים
את משפרת יחס" "אומדן של זו שיטה

האומדנים.
לפי המדגם נתוני שוקללו 1964 סוף עד
עמי 20 מסי שנתון (ראה יותר פשוטה שיטה

.(241
לצורך הדמוגרפיים האומדנים ב1973, החל
אוכ אומדני על מבוססים המדגם נתוני ניפוח
האוכ מפקד תוצאות פי על מתוקנים לוסייה
אם אלא מוצא, כנקודת 1972 והדיור לוסין
החדשים לאומדנים המעבר לאחר אחרת. צוין
אוכ וקבוצת מין גיל, לפי הבסיסי הלוח הנ"ל,
הבסיסי והלוח שנד. רבע מדי מעודכן לוסייה
אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת מין, גיל, לפי
הדמוגרפיים הנתונים סמך על שנה מדי מעודכן

השוטפים.
שלפני לתקופה הנתונים השוואת לצורך
העיקריים הנתונים זה בפרק הובאו ,1973
ישנים אומדנים פי על 1973 לשנת המתייחסים
ה באומדני העיקריים השינויים מעודכנים. וגם
הגדרת הורחבה כלהלן: הם 1973 מאז אוכלוסייה
עולים גם כוללת והיא הקבועה" "האוכלוסייה
בכ נאמד ב1975 בממוצע שמספרם ככוח,
וכ ב1974 (כ20,600 ומעלה 14 בני 19,700
של השוטף החקירה בתהליך ב1973). 22,400
שתכונו כך בשדה, מראויינים הם הסקר מדגם
השפ אין זה לשינוי בתוצאות. משתקפות תיהם
אר כלל והתפלגויות שיעורים. על משמעותית עה
בעק האוכלוסייה באומדני תיקון הוכנס ציות.
התושבים! תנועת מאזן במרכיב תיקונים בות
הק "האוכלוסייה אומדן הוגדל מכך, כתוצאה
ב1974 (בכ9,000 ב1975 בכ12,000 בועה"
היישוב צורת של הסיווג ב1973). ובכ5,000
היישוב ותק הגדרת שונה. יישובים מספר של
יהודים אוכלס אם כותיק מוגדר יישוב שונתה:

המדינה. הקמת לפני
1972 והדיור האוכלוסין מפקד בעקבות
(ובצורת ביישובים האוכלוסייה אומדני עודכנו
וקבוצת מין גיל, לפי והתפלגותם היישוב)
כתאי המשמשות הגיל קבוצות אוכלוסייה.
פוצלה 3554 הגיל קבוצת פוצלו: ניפוח
ומעלה, 55 הגיל וקבוצות ו4554 ל3544

ומעלה. ל5564ו65 .פוצלה
הם בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים
שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים ממוצעים
אחרת. צוין אם אלא שנתיים, הריע מהסקרים
מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
המפ מה"ערך מה במידת לסטות עלולים הם
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מתייחסים זה שבפרק הרי שכיר' המשפחה
פשכיר. שהועסק לפרט הנתונים

הגדרות
מוגדרת ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
למסים' כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הועסק שבהם העבודה מקומות מכל וכדי, מלוות
ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר הנחקר
הכס התוספות כל את כוללת ההכנסה הפוקד.
.עבור תשלום ,"13 חודש "משכורת בגון: פיות

ועוד. פרמיות נוספות, שעות

האומדנים חישוג שיטת
הת באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י קבלו
לפי האוכלוסייה כל בין כמנה' שחושב (משקל),
לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה, קבוצת
אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים מספר
זה ניפוח מקדם הכנסות. סקר מתוך תכונות
הכנסות סקר בין הנפל את בחשבון מביא

מ: מורכב זה נפל אדם. כוח לסקר
הכנסו על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל תיהם

השאלון; על להשיב סירוב
היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על כלשהם פרטים ידועים, בלתי או חסרים,

עבודה. תשומת על או הכנסה
כ^100 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
של להכנסה מתייחסים הכנסות סקר שנתוני

שכיר. מועסק
ה משתי שהנתונים בתקופה הבדלים יש ב.

. בממוצע). שגה (בחצי ואליה מתייחסים סדרות
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

גבו יחםעת דגימה טעויות בעלי אומדנים
סומנו ,1977 שנת בעבור בסוגריים. סומנו הות
יחסית דגימה טעות בעלי אומדנים בסוגריים

ומעלה. ב2070 של

הנחקרים הנושאיפ
תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
היד, משלח הכלכלי, הענף מבחינת ואבטלה,
דמוג תכונות מספר ועל וכד' בעבודה המעמד
הכנ (לגבי האוכלוסייה של וחברתיות רפיות
השאלון בולל ב1973, החל המשך). ראה  סות
בגיל הנחקרים כל נוספים: נושאים מספר
קבועה במסגרת לימודים בדבר נשאלים 1434
נש מעבודתם זמנית הנעדרים הסקר; 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
לשי היזקקות על הסקרים היא ולכך דוגמא
בית ציוד ועל כ"ד) (פרק בריאות רותי

י"א). (פרק
בשנתון הופיעו תעסוקתית ניידות ■לוחות
באותו בעבודה ותק ועל 325323 עמי ,27

.328326 עמי שנתון,

הכנסות סקרי מתון ומשכורת שכר
מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
מועסקים י של וממשכורת משכר הכנסות על

ומעלה. שנה 14 מגיל
י'יב/26, 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

חיים". "רמת  י"א
ההכ סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם נסות
אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על שנתקבלו
זה בפרק י"ב/26 בלוח העיבוד יחידות
בעוד י"א. שבפרק בלוחות המופיעה מזז שונה
ראש שבו הבית משק היא היחידה י"א שבפרק
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מקורות
של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף געשית השכירים העובדים

לאומי. לביטוח המוסד
הכל. וסך שכיר משרות מספר על הנתונים
חודש, מדי מסופקים, שבמדגם למפעלים השכר

לאומי. לביטוח המוסד ידי על
.1961 משנת ומתפרסמת נערכת זו סדרה
בסיס על ב1965 נערד הסדרה של העדכון
ראה זו סדרה על פרטים .100.0=1965 ינואר

.245 מיוחד בפרסום
מפ מדגם על הסדרה מבוססת ב1968 החל

ב21969. שהוצא חדש עלים
המפ כל את כוללת הנחקרת האוכלוסייה
כן, כמו לפחות! אחד שכיר המעסיקים עלים
האזר העובדים קואופרטיבים, חברי נכללים
מהשטחים והעובדים הביטחון מערכת של חיים
קי חברי כוללת אינה האוכלוסייה המוחזקים.
שבב במפעלים או במשקיהם העובדים בוצים
במפעליהם, העובדים מעבידים משקיהם, עלות

בית. ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי

כרטסת שימשה לדגימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי, לביטוח המוסד של המעבירים
הושלמה זו כרטסת .1969 מרס עד מעודכנת
שוט דיווחים מתוך נוספים מפעלים ידי על

המעבידים. לכרטסת פים
מפ כ4,600 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
משרות הכל מסך כ00/0ר הכוללים עלים,

באוכלוסייה. השכיר

לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
בענף, גודל קבוצת בכל המפעל. וגודל ראשי

אחרת. בחירה הסתברות הייתה
"ודאי" (מפעל בודאות נדגמו ענף בכל
מפעלים בלבד) עצמו את המייצג מפעל הוא
מסו ובענפים יותר או שכירים 75 המעסיקים

יותר. קטנים מפעלים בודאות נדגמו ימים
גריעת ידי על חודש מידי מעודכן המדגם
של מדגם ותוספת לפעול שהפסיקו מפעלים

שנפתחו. חדשים מפעלים
בו, שחלו והשינויים המדגם החלפת עקב
המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות אין
הישן. המדגם לנתוני ישיר המשך החדש

מ1968. קיימת החדשה הסדרה

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

הגדרות
שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת כ"מפעל" לפחות. אחד
עבו מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
נפתחים כלל בדרך נפרד. חשבון כרטיס רה
על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון כרטיסי
לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי השכירים

תעסוקתם.

(קבועים השכירים מספר שכיר: משוות
המוסד של 102 בטפסי עליו שדיווחו וארעיים)
עשוי אחד ששכיר היות חודש. כל לאומי לביטוח
(אם מעבידים מספר של בטפסים רשום להיות
עבודה ממקום ביותר חודש, באותו עובד, הוא
משרות מספר של למעשה, היא, המדידה אחד),
ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות שהיו

עבורן. שכר שולם

התשלומים כל לחודש: ברוטו השכר סך
הכ מס ניכוי (לפני בחודש לעובד שמשלמים
תקו עבור הפרשים כולל: לאומי) וביטוח נסה
משפחה, תוספת נוספות, שעות קודמות, פות
למקבלי מיוחדת תוספת עובדים, ילדי קצבת
"משכורת תשלומי התייקרות, מענקי נמוך, שבר
מקצו ספרות קצובת גסיעה, קצובת ,"13 חודש
עבודה הוצאות בלולות ולא הבראה. וקצובת עית
משלם שהמעביד סוציאליות והוצאות נוספות

העובד. עבור
ביולי הכנסה במם הרפורמה הפעלת לאחר
השכר הגדרת השכר. בדיווח שינוי חל ,1975
כולל הכנסה, במם החייב השכר היא: החדשה
אחזקת עבור תשלומים גם דלעיל, להגדרה נוסף
ברי הלוואות על ריבית הפרשי טלפון, רכב,
השתלמות. לקרן המעביד והפרשות נמוכה בית
נכללת אינה עובדים ילדי קצבת מאידך,

י. בשכר

מחו השכר סך שכיר: למשרת ממוצע שכר
שכיר משרות מהגדרת שכיר. משרות למספר לק
שכיר למשרת הממוצע השכר כי נובע, הנ"ל

לשכיר. הממוצע השכר מן נמוך

זה בפרק המופיעים הנתונים כלכלי: ענף
הכלכלה. ענפי של האחיד הסיווג על מבוססים

.1968 הבסיס בשנת החל הופעל זה סיווג

.1976 ,6 מס' לישראל", הסטטיסטי לירחון "מוסף ראה 1

.1970,11 מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון מוסף ותעסוקה", שכר "מדדי ראה 2
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העבודה" ל''מרכז מסונפות שהיו העבודה
החל המיעוטים. ביישובי העבודה ובלשכות
של הרישום גם בנתונים נכלל 1954 בינואר
בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות לאיהודים
לא י1959 החל העבודה. משרד של הישיר
(חמש המוגבלים את העבודה לשכות רשמו
ימים 5 רק למעשה עבדו אשר ביום) שעות
דורשי במספר נכללו ,1961 בשנת החל בשבוע.
ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי גם העבודה

אבטלה. להם נרשמה
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 טהלי 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
המשתתפים מספר ומושבתיס: שובתים
יותר השובת מושבת או שובת כאשר בשביתה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר אחת מפעם
שבהם העבודה ימי שאבדו; עבודה 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

(בדומה לודאות העברה בוצעה 1975 בינואר
מפעלים הוספו למדגם ב1972). שנערכה לזאת
מפעל שכל כך מסוים, לגודל מעבר שגדלו

בלבד. עצמו את מייצג זה גודל שעבר
הרפורמה והפעלת לודאות ההעברה בעקבות
אינם 1975 לשנת הרמה אומדני הכנסה, במם ■

תקופות עבור שפורסמו לנתונים השוואתיים
1975 נתוני השוואות לאפשר כדי קודמות.
הש והם המדדים שורשרו קודמות, לתקופות

מ1968. וואתיים
למשרת ממוצע ושכר השכר סך חישוב לשם
השינוי כאילו הונח ,1975 לשנת לחודש שכיר
.1975 בינואר הופעל במם הרפורמה בעקבות
סטטיסטית סדרה על יותר מפורטים הסברים

.559 מיוחד לפרסום במבוא דאה זו,

רשומה אבטלה
הגדרות

פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
לחודש י 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 כושומים
לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה בלשכת

עבודה. קבלה
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפניה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה: הזמנות

לעבודה. הפנייתם או פועלים שליחת
שנתקבלו הזמנות סופקו; שלא הזמנות
שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש במשך

חודש. באותו התעסוקה

מקורות
ב1949 החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
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היוקר1 תוספת שיעורי

seי וקרתוספת
t=(ל'י)מירבית

gהתקופה iL
g rליוםלחודש

החדש היסוד משכר א.
1957 ביולי 3.216.000.64מ16
1958 ביולי 6.834.001.36מ16
1960 ביולי 9.748.501.94מ16
1961 ביולי 14.773.502.94מ16
1962 ביולי 22.6113.004.52מ16

1963 בינואר 28.9144.505.78ב16
1964 בינואר 33.6177.407.10מ16

1964 באוקטובר 37.6205.408.22מ16
1965 בינואר 38.5211.70a47מ16
1966 בינואר 47.8276.8011.07מ16
1970 בינואר 51.8304.801119מ16
1970 בדצמבר 55.4330.0013.20מ1
1972 בינואר 63.4386.001544מ1
1973 בינואר 17:77.7486.1019.44
1973 ביולי 88.0558.202233מ1
1974 102.8661.8026.47מ1.בינואר

1974 בפברואר 108.8703.8028.15מ1
1974 ביולי 129.5910.8036.43מ1

21975 בינואר 159.51210.8048.43מ1

הכולל מהשכר ב.
1975 ביולי 06&312.9451.501מ1

1976 באפריל 10.1404.0016.16מ1
1976 באוקטובר 12.2610.002440מ1
1977 באפריל 11.5645.1525.81מ1

1977 באוקטובר 8.8616.0024.64מ1
1978 בינואר 12.0913.9236.56מ1
1978 באפריל 1 7.4632.1325.28"מ

יומי. שכר למקבלי ל"י ל28 ומ20 חודשי
ששולמו היוקר תוספות לגבי היסוד שכר תקרת
ל"י 1'000 הייתה 1975 יולי ועד 1974 מיולי
שכר למקבלי ל"י ו40 חודשי שבר למקבלי

יומי.

שבי השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל
עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו תות

למהלך זמנית הפרעה (סנקציות); עיצומים
הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים ליחסי
הנוקטים מספר בעיצומים: משתתפים מספר
יותר בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים
בעי שנקט הפעמים כמספר נספר אחת מפעם

צומים.
החל (סנקציות) עיצומים על מיד,ע איסוף

ב1972.

מקורות
דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
המחקר למחלקת העבירו הפועלים שמועצות
והתייחסו ההסתדרות של הפועל הועד של
במישרין עבודה סכסוכי עקב עבודה להפסקות

למעבידים. עובדים בין
המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם עצמם,
השביתות. לנתוני הבסיס היו .אלה נתונים
ע"י הושלמו חסרים ונתונים חסרות שביתות
פרסום הפועל; הועד של למחקר המכון נתוני
הנתונים ב1971 החל במשותף. נעשה הנתונים
המחלקה ע"י נאספים והשבתות שביתות על
עם בשיתוף העבודה במשרד עבודה ליחסי
ההסתדרות, של וחברתי כלכלי למחקר המכון

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה בייעוץ

היוקר תוספת
חושבו ,1975 ינואר  1957 יולי בתקופת
היסוד'/ ל"שכר ביחס היוקר תוספת שיעורי
בסוף העובד שהשתכר שכר כאותו שהוגדר
שולמה '1964 ינואר ועד 1957 מיולי .1956
הנ בשיעורים זה לשכר ביחס היוקר תוספת
ל"י 500 של לתקרה עד להלן בלוח קובים
ליום ל"י 20 או חודשי, שכר למקבלי לחודש
הנו היוקר תוספות לגבי יומי. שכר למקבלי
תקרת הועלתה ואילך 1964 מינואר ספות
שכר למקבלי ל"י ל700 מ500 היסוד שכר

.299298 עמ' ,1973  24 בשנתון ניתנה 15.7.1957 עד היוקר, תוספת על הסבר 1

תוספות על ל"י 200 של תוספת בדצמבר שולמה ,1975 מינואר הנוספת היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 2

הקודמות. היוקר
9o/o באוגוסטספטמבר ,1975 ביולי .t%5 היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה שיעור 3

.100/0  ובאוקטובר
שיעור ליין 1973 באפריל שנקבע אחוזים 20.3 של היוקר תוספת שיעור בין ההפרש את מבטא זה שיעור *

.1978 בינואר ששולמה אחוזים 12 של המקדמה
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חשבון על מקדמה שולמה 1978 בינואר
הנקוב בשיעור 1978 א3ריל של היוקר תוספת
שכר למקבלי ל"י 7,616 ושל לתקרה עד בלוח

יומי. שכר למקבלי ל"י ול304.64 חודשי
היוקר תוספת שיעור נקפע 1978 באפריל
1978 בדצמבר הכולל מהשכר אחוזים ל20.3
שכר למקבלי בחודש 7,616 של לתקרה עד
ושולם יומי, שבר למקבלי ול304.64 חודשי
לבין זה בחישוב תמתקבל הסכום בין ההפרש

המקדמה.
בהת נקבעים היוקר תוספת שיעורי
באפריל בשנה, פעמיים החדשה לנוסחה אם
במדד העלייה משיעור 700/0 פי על ובאוקטובר,
דצמברפברואר מהתקופה לצרכן המחירים
ומיוני (באוקטובר)' יוניאוגוסט לתקופה
כל  (באפריל); לדצמברפברואר אוגוסט
בשיעור המדד עלה האמורה בתקופה אם זאת,
שיעורי חושבו לכן, קודם יותר. או אחוזים 5 של
פי על וביולי בינואר כלל בדרך היוקר תוספת
לפני שנסתיימה השנתי במדד העלייה שיעור
השנתי המדד לבין החולפת החישוב תקופת
של החישוב תקופת לפני שנסתיימה בשנה
מסו התייקרויות "עיקור" תוך היוקר, תוספת

היוקר. תוספת מתשלום ימות

היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
להמלצות בהתאם  חדשה נוסחה פי על
שיעורי היוקר". תוספת הסדר לבדיקות "הועדה
ביחס תקופה בכל מחושבים היוקר תוספת
ביחס (ולא תקופה, אותה של הכולל לשכר
תוספת שולמה 1975 ביולי היסוד"). ל"שכר
בלוח הנקוב בשיעור הכולל לשכר ביחס היוקר
למקבלי לחודש ל"י 3,500 של לתקרה עד להלן
יומי. שכר למקבלי ליום ל"י 140 או חודשי, שכר
הועלתה היוקר תוספת לגבי השכר תקרת
למקבלי לחודש ל"י ל4,000 1976 מאפריל
שכר למקבלי ליום ל"י ול160 חודשי שכר
1976 באוקטובר בלוח. הנקוב בשיעור יומי
ל היוקר תוספת לגבי השכר תקרת הועלתה
ול חודשי שכר למקבלי לחודש ל"י 5,000
בשיעור יומי שכר למקבלי ליום ל"י 200
התקרה הועלתה 1977 באפריל בלוח. הנקוב
חודשי שכר למקבלי לחודש ל"י ל5,610 הנ"ל
בשיעור יומי שכר למקבלי ליום ל"י ול224.40
תקרת הועלתה 1977 באוקטובר בלוח. הנקוב
לחודש ל"י ל7,000 היוקר לתוספת השכר
שכר למקבלי ל"י ול280 חודשי שכר למקבלי

בלוח. הנקוב בשיעור יומי
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נבחרים פרסומים

1961 מפקד פרסומי מיוחדים פרסומים
40 ,37 ,27 ,24 ,21 ,18 ,9 מם' (1967 עד 1965) והשבתות שביתות (257)

(1974) בתעסוקה ניידות סקר (544)
1972 מפקד פרסומי מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (559)

ארעיים (נתונים והשכלה עבודה כוח דיור, (7) (19721976) לאומי לביטוח המוסד
ב') משלב 1976 אדם כוח סקרי (564)
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ומין האזרחי העבודה כוח תכונות לפי / ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה  >"ב/1. לוח

האזרחי העבודה כוח

Employed persons מועסקים

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

עבודה עבדו
מלאה

Worked full
time

הכל סך
Total

הכל סך
Total

ככוח אינם
האזרחי העבודה
Not in civilian
labour force

האוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Population aged

14 and over

אלפים

הכל סך
XI 19551,178.5547.3631.2585.7457.2103.724.8
VI 19561,203.7583.4620.3574.3473.677.523.2

19571,275.3585.5689.8642.2499.4108.134.7
19581,313.7615.4698.3658.3522.4104.331.6
19591,354.0639.5714.5675.4536.4105.233.8
19601,391.9656.1735.8701.8537.6124.639.6
19611,448.3674.0774.3746.5570.7134.841.0
19621,513.6695.2818.4787.9604.3132.950.7
19631,591.4748.1843.1813.2629.1140.643.5

3 19631,592.4752.9839.5809.0628.5137.043.5
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
5 19671,838.7911.8926.9830.7588.8180.861.1
119681,928.1958.2969.9910.9692.8168.249.9
19691,977.8987.7990.1945.8740.1154.551.2
19702,032.31,030.91,001.4963.2750.1157.355.8
19712,097.21,064.4,032.8997.1767.2169.360.6
19722,169.41,092.9,076.51,047.4812.4173.261.8
19732,247.3,129.4,117.9 11,088.4772.0197.2119.2

'19732,271.6,147.5,124.11,094.4776.2198.3119.9
19742,339.2,208.21,131.01,096.7789.0199.6108.1
19752,356.2,238.5,147.71,112.6806.0212.594.1
19762,431.7,262.41,169.31,126.8806.1224.895.9
19772,482.5,275.9,206.61.159.2 1795.6257.8105.8

גברים
50 1955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4
VI 1956607.0130.3476.7443.1383.341.718.1

1957642.2131.9510.3478.7400.553.324.9
1958661.6141.1520.5492.9420.350.921.7
1959681.3142.4538.9510.8433.953.923.0
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
1961728.8153.3575.5556.0455.572.328.2
1962760.5162.0598.5578.5480.166.731.7
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3

31963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7
1964831.9189.1642.8623.0527.965.729.4
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9

*1966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6
51967922.2257.4664.8598.0461.590.346.2
'1968963.9271.3692.6655.0540.479.834.8
1969989.2292.6696.6670.4573.665.531.3
19701,016.9313.3703.6679.8577.866.835.2
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Table xii/1.  Population aged 14 and over 1. by civilian labour force
characteristics and sex

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
abour force

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent patr

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח אחוז
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force

of total
population
aged14 +

Civilian labour force

Unemployed2 מועסקים2 בלתי

ב12 בישראל לאעבדו
האחרונים החודשים
Did not work in

Israel last 12 months

ב12 בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
last 12 months

הכל סך
Total

Thousands

Total
7.2
7.4
6.9
5.7
5.5
4.6
3.6
3.7
3.5
3.6
3.3
3.6
7.4
7.4
10.4
6.1
4.5
3.8
3.5
2.8
2.6

16.5
12.5
15.7
14.9
14.7
.16.9
17.4
16.2
16.7
16.3
15.5
15.8
15.7
15.6
19.5
17.4
15.5
15.7
16.4
16.1
17.6

53.6
51.5
54.1
53.2
52.8
52.9
53.5
54.1
53.0
52.7
53.4
52.8
53.1
52.6
50.4
50.3
50.1
49.3
49.2
49.6
49.7

9.9
9.7
11.5
10.1
9.0
6.5
6.0
8.8
7.6
7.7
7.3
7.4
15.7
19.3
30.5
23.4
22.1
19.6
16.7
13.8
13.2

35.6
36.3
36.1
29.9
30.1
27.5
21.8
21.7
22.3
22.8
22.2
25.8
54.5
50.2
65.7
35.6
22.2
18.6
19.0
15.3
16.3

45.5
46.0
47.6
40.0
39.1
34.0
27.8
30.5
29.9
30.5
29.5
33.2
70.2
69.5
96.2
59.0
44.3
38.2
35.7
29.1
29.5

29.716.013.749.517.62.6
34.316.517.848.317.63.0
35.116.518.648.118.53.1
42.522.320.248.119.23.6
47.422.225.248.621.43.9

Males
33.327.8'5.580.112.07.0
33.628.25.478.58.87.0
31.626.25.479.510.56.2
27.622.25.478.79.85.3
28.123.2(4.9)79.110.05.2
24.821.4(3.4)78.111.84.5
19.516.4(3.1)79.012.63.4
20.015.6(4.4)78.711.23.3
19.215.2(4.0)77.011.63.1
19.615.6(4.0)77.011.43.2
19.816.0(3.8)77.310.23.1
22.118.6(3.5)76.110.73.4
49.740.88.975.510.57.3
48.937.6II. 374.710.57.3
66.851.715.172.113.610.0
37.626.511.171.811.65.4
26.214.911.3nnA043.8
23.812.910.969.29.53.4
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ומיו האזרחי העבודה כוח תכונות לפי / ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/1. לוח
(המשך)

האזרחי העבודה כוח

בכוחהאוכלוסייה אינם
Employedמועסקים persons

ומעלה 14 האזרחיבגיל העבודה
Population agedNot in civilianהבל עבודהסך עבודהעבדו זמניתעבדו נעדרו

14 and overlabour forceTotalהבל סך
Total

מלאה
Worked full

חלקית
Worked

מעבודתס
Temporarily
absent from

timeparttimework

אלפים

(המשך)גברים
19711,046.8326.6720.2697.7588.369.939.3
19721,082.0340.4741.6724.4615.669.639.2
19731,119.5354.9764.6746.4574.881.490.2

19731,127.2362.1765. 1746.8575.281.390.3
19741,159.3397.0762.3744.1584.980.179.1
19751,182.3415.3767.0748.2601.584.961.8
19761,203.5426.4777.1753.1601.990.061.2
19771,226.9431.1795.8769.6592.2111.565.9

נשים

XT 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.S

1960691.7502.6189.1179.9108.260.011.7
1961719.5520.7198.8190.5115.262.512.8

1962753.1533.2219.9209.4124.266.219.0

1963790.0564.0226.0215.3132.268.914.2
31963790.1568.2221.9211.0130.666.613.8
1964823.7582.9240.8231.1146.971.312.9
1965860.8607.8253.0241.9152.273.616.1

1966889.9617.7272.2251.7157.077.517.2

*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

'19731,144.6785.6359.0347.5201.1117.029.4
19741,179.8811.1368.7352.7204.1119.728.9

19751,204.0823.2380.8364.1204.4127.532.2
19761,228.2835.9392.3373.9204.2134.934.8

19771,256.0844.9411.1389.9203.5146.440.0

בעבר עבדו ו"לא בישראל" נעבר "עבדו לפי 1966 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עד 1

השיטות. שתי לפי הנתונים מוצגיג השוואה, לאפשר כדי הסקר; מדגם של השקלול שיטת שופרה ב1963 3 בישראלי.

השיטות. שתי לפי הנתונים מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה השיטה שונתה ב1966 *
ב1967 5 ומין. כלכלה ענפי לפי המועסקים ולגבי מין לפי האזרחי העבודה כוח תכונות לגבי חוזר עיבוד נעשה
השעות מספר לפי לא חלקית ו"עבודה מלאה" "עבודה ל המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל הסקר. שאלון שונה
הנתוניט ב1968 ההל 6 .(273 מיוחד פרסום ראה יתר (פירוט שעבר" בשבוע אלא בשבוע כלל בדרך שעבדו
הבנה שעות הוספת לאחר היא "חלקית" או "מלאה" לעבודה המועסקים של והחלוקה ירושלים, מזרח את כולליס
1972 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים י .(305 מיוחד פרסום (ראה

מבוא). (ראה
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Table xii/1.  Population aged 14 and over S by civilian labour force
characteristics and sex (Cont.(

Civilian labour force

מועסקים2 Unemployed2בלתי
הענדדה כוח nnK

האזרחי
מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל

העובדים אחוז
חלקית בעבודה
העבודה מכוח

הבלתי אחוז
מכוח מועסקים
האזרחי העבודה

ב12 בישראל ב12עבדו בישראל עבדו Percentלא civilianהאזרחיPercent
הכל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים labourהחודשים forcePercent 1עגק

time workers of
unemployed

TotalWorked in IsraelDid not work inof totalof civilian
last 12 monthsIsrael last 12 monthspopulation

civilian labour
force

labour force
aged 14+

Thousands

(cont.)Males

22.513.19.468.89.73.1

17.29.97.368.59.42.3

18.211.07.268.310.62.4

18.310.87.567.910.62.4

18.210.0 8.265.810.52.4

18.810.28.664.911.12.5

24.015.09.064.611.63.1

26.214.711.564.914.03.3

Females

12.27.8(4.4)26.530.07.9

12.48.1(4.3)24.125.18.6

16.09.96.128.330.58.9

12.47.7(4.7)27.330.07.0

11.06.9(4.1)26.129.26.3

9.26.1(3.1)27.331.74.9

8.35.4(2.9)27.631.44.2
10.56.1(4.4)29.230.14.8
10.77.1(3.6)28.630.54.7
10.97.2(3.7)28.130.14.9
9.76.2(3.5)29.229.64.0
11.17.2(3.9)29.429.14.4
20.513.76.830.628.57.5

20.612.68.030.328.47.6
29.414.015.428.634.511.2

21.49.112.328.831.97.7

18.17.310.829.730.46.2

14.45.78.729.330.44.8

13.25.97.329.831.84.2
11.95.46.530.830.93.6

11.35.36.031.332.83.2

11.55.36.231.432.63.2

16.06.49.631.332.54.3
16.76.510.231.633.54.5
18.47.311.131.934.44.7
21.27.413.832.735.65.2

1 Till 1973, excl. potential immigrants and temporary residents. * Up to the end of 1966, classiifed by "worked pre
viously in Israel" and "did not work previously in Israel". 3 In 1963, the weighting methodof the survey estimate was
improved; for comparison, data are presented by both methods. * In 1966 the method by which army personnel was
represented m tne survey was improved ; for comparison, data are presented by both methods. New processings were made for
labour force characteristics by sex and for employed persons by economic branch and sex. 5 The survey questionnaire was
altered in 1967: the breakdownof employed persons to fulltimeand parttime workers, was made not by the numberofhours
they generally worked duirng that week but inthe "previous week" (see details in special series No. 273).6 A3 of 1968,
data include East Jerusalem, and the breakdown of employed persons into fulltime or parttime wort is made after sddisg
"preparation hours" (See special series No. 305). י Based on corrected population estimates according to results of
the census of Population and Housing 1972 (see introduction).
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יישוב, צורת ל6י האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 14 בגיל אוכלוסייה  יג/2. לוח
אוכלוסייה וקבוצת מיו

ו 977

תא, בכל האוכלוסייה מגל העבודה כוח **
גיל קבוצת לפי

1824 1417 הכל סך
Total

אלפים
Thousands

העבודה כוח
האזרחי
Civilian

labour force

אוכלוסייה
14+ בגיל
Population
aged14 +

וקבוצת מין מגורים, יישוב צורת
אוכלוסייה

39.8

40.1

39.4

14.8

18.2

11.4

48.6 1,206.6 2,482.5

64.9

32.7

כולל סך
244.2112.846.210.039.0
285.7137.248.013.839.7
178.087.148.98.837.7

1,458.7696.147.712.438.3
1,041.7505.148.512.238.4
417.0191.045.812.738.1

1,343.4649.648.411.837.2
93.449.452.914.438.7
71.860.984.870.061.1
150.963.041.723.145.3
34.016.047.126.230.9

795.8 1,226.9

ירושלים
אביביפו תל

חיפה
עירוניים ויישובים אחרות ערים

ותיקים
חדשים

יהודים  עירוניים ויישובים אחרות ערים
מושביט
קיבוצים

הבלג סך  אחרים כפריים יישובים
יהודיס מזה:

הכל סך  גברים
119.671.259.511.338.2ירושלים

אביביפו 137.089.765.516.538.2תל
31.5(11.8)86.355.764.5חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 722.0465.564.514.937.6ערים
512.9337.865.915.737.8ותיקים
209.1127.761.113.137.1חדשים

יהודים  עירוניים ויישובים אחרות 663.7424.564.013.333.1ערים
47.831.365.518.534.3מושבים
37.331.183.470.353.8קיבוצים

הכל1 סך  אחרים בפריים 76.951.466.834.068.1יישובים

יהודים 34.0(29.2)18.39.853.6מזה:

411.1 1,256.0

124.341.733.58.840.1
148.847.531.911.041.3
91.731.434.2(7.4)44.6
736.7230.431.39.739.0
528.6167.131.68.639.0
208.163.330.411.839.1
679.8225.133.110.341.3
45.618.239.9(10.0)44.9
34.430.187.572.772.1
74.111.515.511.420.0
15.86.541.1(26.3)(25.7)

הגל סך נשים
ירושלים

אביביפו תל
היפה

עירוניים ויישובים אחרות ערים
ותיקים
חדשים

יהודים  עירוניים ויישובים אחרות ערים
מושביט
קיבוצים

הכל1 סך  אחרים כפריים יישובים
יהודים מזה:

וגו/ מוסדות בדוים, בולל 1
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Table xii/2.  Population aged 14 and over and civilian labour force, by type of
locality of residence, age, sex and population group

1977

in each cell,"/, labour force of total population
by age group

Type of locality of residence, sex and
population group

253435444554556465+

67.367.363.752.916.9GRAND TOTAL

68.064.760.844.812.9Jerusalem
69.267.764.954.019.6Tel AvivYafo
71.573.065.252.416.7Haifa
66.366.662.6   51.8 13.7Other towns and other urban localities
67.068.063.952.714.9Veteran
64.663.159.348.99.4New
67.468.163.552.514.1Other towns and urban localities  Jews
73.774.272.857.132.6Moshavim
91.495.797.498.788.7Qibbuzim
51.655.050.341.0)7.0(Other rural localities  total 1

62.176.271.9 ■54.2)6.3(Thereof: Jews

86.592.592.885.128.9Males  total

81.490.590.273.023.2Jerusalem
87.093.594.689.734.3Tel AvivYafo
85.497.295.2 '85.830.2Haifa
87.392.192.584.625.2Other towns and urban localities
87.993.493.686.927.5Veteran
85.788.789.578.017.3New
86.992.092.485.325.9Other towns and urban localities  Jews
89.496.795.089.451.1Moshavim
90.994.097.4100.096.6Qibbuzim
83.390.785.975.0)10.4(Other rural localities  total 1

68.190.976.5)75.0()7.1(Thereof: Jews

48.042.838.023.15.7Females  total

55.738.435.418.9)3.6(Jerusalem
51.946.541.424.35.6Tel AvivYafo
58.451.639.521.1)4.5(Haifa
45.141.335.920.42.8Other towns and urban localities
46.242.937.420.23.0Veteran
42.637.131.621.1)2.1(New
47.844.537.621.32.9Other towns and urban localities  Jews
58.253.152.322.7)11.6(Moshavim
93.197.797.497.581.8Qibbuzim
18.517.614.7)9.3()3.9(Other rural localities total !

57.568.462.5)36.4()5.6(Thereof: Jews

' Including Bedouins, institutions etc.
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה יוח י"ב/3. לוח
Table xii/3.  Civilian labour force, by age and sex

Age group גיל קבוצת
65+ 5564 4554

Total  thousands

3544 2534 1824 1417
הכל סך
Total

38.9
40.7
44.6
46.0
48.0
46.5
48.1
50.0

139.9
139.6
140.2
143.0
140.3
136.4
139.0
139.9

Percentages2
19.5 55.1
18.3 54.4
18.8 54.6
19.1 54.8
18.8 53.6
17.3 52.2
17.0 53.0
16.9 52.9

181.7
190.2
202.3
198.6
203.1
203.9
205.4
206.2

63.9
64.2
64.0
63.6
63.4
63.4
63.8
63.7

33.9
34.5
38.0
39.1
39.8
38.4
40.5
41.5

33.8
31.5
32.6
33.1
31.9
29.2
29.5
28.9

1

5.0
6.2
6.6
7.0
8.3
8.2
7.7
8.7

I

5.0
5.5
5.5
5.7
6.4
6.0
5.3
5.7

Males  thousands
111.7 132.6
110.0 136.6
108.7 145.0
109.2 140.9
108.5 143.0
106.1 141.7
106.8 140.4
108.1 141.2

Percentages2
88.5 95.1
86.2 94.3
86.2 94.1
86.5 93.9
86.2 93.3
84.3 92.8
84.6 92.4
85.1 92.8

Females  thousands
28.2
29.6
31.5
33.8
31.8
30.4
32.3
31.6

Percentages2
22.1
22.9
24.1
25.0
23.4
22.4
23.7
23.1

49.0
53.6
57.3
57.8
60.1
62.1
65.0
65.2

33.9
35.3
35.3
35.7
36.0
36.8
38.3
38.0

185.8
203.7
203.1
212.4
221.5
227.4
226.4
228.4

61.7
63.3
63.1
63.4
65.1
66.7
66.5
67.3

135.4
145.9
144.0
152.6
156.3
156.8
155.8
154.5

94.8
95.0
93.6
93.6
94.1
93.8
93.2
92.6

50.5
57.8
59.1
59.8
65.2
70.4
70.5
74.0

31.9
34.4
35.2
34.8
37.5
40.6
40.7
42.8

217.3
254.9
276.9
270.1
289.6
307.8
330.7
360.0

61.2
63.9
64.5
64.1
65.0
65.4
66.0
67.3

160.7
183.3
195.3 ■

188.5
195.9
204.0
218.3
231.9

91.1
90.9
89.9
89.5
87.9
86.7
86.9
86.5

56.6
71.6
81.6
81.4
93.6
103.9
112.6
128.0

32.6
36.3
38.4
38.7
42.0
44.2
45.0
48.0

1815
194.5
199.5
202.9
187.7
186.9
182.7

183.2

45.4
45.5
45.9
45.5
41.0
40.4
39.5
39.8

95.3
99.4
102.1

103.3
93.0
95.3
91.8
94.2

46.0
45.5
46.0
45.5
39.9
40.3
39.0
40.1

87.2
95.1
97.4
99.6
94.7
91.6
90.8
89.0

44.9
45.5
45.7
45.5
42.1
40.4
40.O

39.4

הכל אלפיםסך 
19701,001.455.3
19721,076.552.9
19731,117.951.3

119731,124.151.1
19741,131.040.8
19751,147.738.8
19761,169.337.0
19771,206.638.9

2 אחוזים
197049.322.8
197249.621.6
197349.720.4

2197349.520.0
197448.315.8
197548.114.9
197648.114.2
197748.614.8

אלטיםגברים 
1970703.634.0
1972741.631.9
1973764.631.5
21973765.131.5
1974762.325.8
1975767.024.7
1976777.123.5
1977795.824.4

2 אחוזים
197069.227.3
197268.525.3
197368.324.2
'197367.923.8
197465.819.3
197564.918.5
197664.617.6
197764.918.2

אלפיפנשים 
1970297.821.3
1972334.921.0
1973353.319.8
11973359.019.6
1974368.715.0
1975380.814.2
1976392.213.4
1977411.114.6

2 אחוזים
197029.318.1
197230.817.6
197331.316.3
1197331.415.8
197431.312.0
197531.611.3
197631.910.6
197732.711.4

/Seenote'toTable XII1.
Of total population in each cell.

יב/1. ללוח 7 הערה ראה 1

תא. בכל האוכלוסייה הכל סך מתוך 2
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קבוצת עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
(יהודים) ומין גיל

Table xii/4.  Civilian labour force, by continent of birth, period of immigration,
age group and sex (Jews)

1977
Percentageof total population in each cell תא בכל האוכלוסייה הכל מסך אחוז

לידה, הכליבשת Ageגילקבוצתסך groupContinentofbirth, period
ומין עלייה Totalofתקופת immigration and sex

14171824253435M4554556465+

כולל 50סך 014.338.569.769.965.554.317.7GRAND TOTAL
47.414.337.773.379.073.553.014.7Israelישראל born
יליד Fatherהאב born in

AsiaAfrica(36.4)40.015.740.768.670.166.7אסיהאפריקה
אירופהאמריקה .55.010.733.875.483.177.756.8(17.9)EuropeAmerica

Israel(16.7)44.912.932.474.173.869.157.5ישראל
ריקה 50.515.444.062.761.857.948.78.2AsiaAfricaאסיהאפ

1960 עד 53.6X53.364.263.059.150.25.0Immigratedעלו up to 1960
1961196442.414.838.157.551.555.944.0(10.3)19611964

1965 +42.916.341.759.960.249.441.7(4.0)1965+
52.29.937.273.474.969.056.621.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

1960 עד 52.5X38.674.474.268.058.423.2Immigratedסלו up to 1960
1961196453.3(20.8)36.871.875.075.052.715.919611964

1965 +50.58.136.872.876.470.546.212.31965+
1965197151.0(5.0)34.774.175.969.448.815.519651971

1972+50.1(9.6)38.072.076.771.244.110.01972+
הכל סך  64.415.833.986.092.693.086,330.3MALESגברים  TOTAL

51.516.032.884.595.495.880.425.5Israelישראל born
יליד Fatherהאב born in

43.718.137.086.095.993.9XAsiaAfricaאסיהאפריקה
EuropeAmerica(33.3)58.510.827.182.995.797.781.3אירופהאמריקה

ישראל .52.214.527.588.793.293.281.0(26.3)Israel
74.315.541.887.992.890.182.016.1AsiaAfricaאסיהאפריקה

1960 עד 79.6x50.088.892.590.883.317.0Immigratedעלו up to 1960
1961196458.515.936.283.192.684.974.3(20.6)19611964

1965+61.7(13.5)40.287.197.788.977.8(5.9)1965+
29.284.991.894.088.534.8EuropeAmerica(11.1)70.0אירופהאמריקה

1960 עד 73.3X33.385.392.495.089.737.8[mmigratedעלו up to 1960
1961196470.5(23.1)(22.2)86.695.198.093.930.919611964

1965 +60.0(8.8)29.883.589.788.775.919.21965+
1965197161.8(4.3)26.986.494.992.979.521.819651971

1972+58.8(11.1)31.681.986.886.372.917.31972+

הכל סך  36.012.943.453.248.341.324.56.0FEMALESנשים  TOTAL
Israel(2.0)43.212.542.962.163.053.432.1ישראל born
יליד Fatherהאב born in

AsiaAfrica(7.1)36.312.944.751.047.641.9אסיהאפריקה
EuropeAmerica(5.3)(40.0)51.410.641.367.770.059.3אירופאמריקה

Israel(38.1)37.711.236.859.855.447.2ישראל
AsiaAfrica(1.4)27.615.244.336.832.428.216.1אסיהאפריקה

1960 עד 27.6X52.237.533.227.916.4(1.8)Immigratedעלו up to 1960
1961196428.0(15.7)39.134.824.729.5(19.5)19611964

1965+27.5(15.6)44.836.836.829.2(9.7)1965+
43.260.960.747.928.17.5EuropeAmerica(10.6)35.6אירופהאמריקה  total

1960 עד 32.9X41.961.957.345.629.28.5Immigratedעלו up to 1960
1961196437.8(18.2)50.053.057.455.722.2(5.2)19611964

1965 +42.1(9.4)42.361.969.253.924.8(3.4)1965 +
1965197141.6(6.3)41.763.071.853.226.7(3.2)19651971

1972 +42.4(10.8)42.661.267.954.423.4(3.5)1972+
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(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/5. לוח
Table xii/5.  Civilian labour force, by sex, continent of birth and period of

immigration (Jews)

1977

לידה יבשת
עלייה ותקופת

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

Continent of birth and period of
immigration

אלפים
lousandsT

בגיל האוכלוסייה מכל 'A
תא בכל 14+

0/a of total population
aged 14+ in each cell

כולל1 1,088.8642.0397.450.064.436.0GRANDסך TOTAL!

הכל1 סך ישראל 373.2205.7167.647.451.543.2Israelילידי born  total 1

יליד Fatherהאב born in

136.775.761.140.043.736.3AsiaAfricaאסיהאפריקה

180.798.282.755.058.551.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

49.328.520.844.952.237.7Israelישראל

אסיהאפריקה ילידי
ל1 הכ סך 315.7228.687.750.574.327.6Born in AsiaAfrica  total 1

1947 עד 22.217.15.151.976.324.9Immigratedעלו up to 1947

19481954160.5122.138.954.181.626.519481954

1955196054.137.316.852.575.131.619551960

1961196443.928.515.342.458.528.019611964

1965196816.010.95.144.864.527.719651968

1969+16.010.25.941.159.027.31969 +

אירופהאמריקה ילידי
כל1 ה סך 

398.8257.2141.352.270.035.6Born in EuropeAmerica  total 1

1947 עד 106.175.031.150.972.329.7Immigratedעלו up to 1947

19481954127.086.340.453.275.032.719481954

1955196039.323.416.155.070.542.019551960

1961196435.922.013.753.370.537.819611964

1965196813.38.0.5.549.364.037.919651968

1969+74.741.133.450.759.242.81969 +

1969197121.011.69.352.160.444.119691971

1972+53.729.524.150.158.842.41972 +

. Incl. cases whose period of immigratica and
continent of birth are not known.

לידתם ויבשת עלייתם שתקופת מקרים כולל 1

ידועות. לא
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שנות לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/6. לוח
ומין גיל קבוצת לימוד,

Table xii/6.  Population aged 14 and over and civilian labour force, by years
of schooling, age group and sex

1977

ומין לימוד שנות
Years of schooliDg

and sex

גילThousandsאלפים קנוצוו לפי תא, בכל האוכלוסייה הכל מסך האזרחי העבודה כוח אחוז
Percent civilian labour force of total population in each cell, by age group

האוכלוסייה
14+ בגיל
Population
aged14+

העבודה כוח
האזרחי
Civilian

labour force

הכל סך
Total14171824253435444554556465 +

כוללי 2,482.51,206.648.614.839.867.367.363.752.916.9סך
GRAND TOTAL

0214.442.519.8(11.8)(13.4)16.231.131.925.93.5 

14122.647.939.1(25.0)37.336.455.356.444.810.5

58629.5302.448.021.547.257.763.261.551.717.7

910427.0190.244.513.147.365.371.070.258.621.8
1112624.6318.150.911.935.873.376.674.762.325.9
1315252.6160.463.5(7.1)36.878.983.982.169.531.0
16+163.3125.777.045.479.388.291.581.940.1

Malesגברים
Total ל כ ה ך 1.226.9795.864.918.240.186.592.692.885.128.9ס

058.827.646.9
(21.1)44.188.079.863.09.1

1459.739.666.3(45.5)65.279.589.690.674.318.9
58323.6236.273.030.463.490.594.392.284.528.9
910217.5126.558.215.551.291.694.194.892.032.3
1112324.7193.459.613.130.589.294.096.592.041.9
1315114.977.967.826.282.995.597.594.739.4

16+105.181.677.6


25.077.191.695.189.045.8

Femalesנשים
Total ל כ ה 1,256.0411.132.711.439.448.042.838.023.15.7ך

0155.314.99.6(20.0)(10.2)(6.5)14.217.210.2(0.9)
1462.98.613.7(16.7)(20.0)13.318.020.113.3(1.8)

58306.365.821.512.426.720.030.231.820.15.9
910209.363.730.410.643.438.847.045.130.910.1
1112299.8125.041.711.241.756.458.953.334.27.8
1315137.982.960.1X44.275.677.671.038.1.(H8)
16+58.143.675.0


67.382.281.386.663.2(18.9)

1 Including persons whose Dumber ofyears of schooling is not known.
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גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח * נשואות נשים  י"ב/7. לוח

Table xii/7.  Married women 2 in civilian labour force, by age group

Thereof: age group גיל קבוצת מזה:

5564 3554 2534 1824
14+ בגיל הכל סך
Total aged 14 +

Thousandsאלפים

168.923.941.081.420.01970

205.625.357.098.122.51973

221.727.165.7104.720.51974

240.430.274.7111.520.01975

256.330.882.6115.423.419762

273.930.996.5119.222.51977

1970

1973

1974

1975

21976

1977

XI 1955

3 o>nn/e

21.7

Y

23.2

1

25.4

Percentages3

16.8.XI 1955

VI 195724.426.329.016.4VI 1957

195823.526.226.917.31958

196024.926.929.313.81960

196124.627.429.316.41961

196324.526.529.518.51963

196425.625.628.821.21964

196525.526.428.020.91965

196725.328.324.528.5416.61967

196825.729.725.128.621.11968

196927.231.127.130.422.31969

197026.832.726.930.021.41970

197127.431.528.330.422.71971

197228.734.129.532.122.31972

197329.532.931.833.123.61973

197430.834.034.934.721.41974

197532.535.637.736.921.01975

2197633.435.239.237.723.519762

197735.036.842.938.822.01977

' Thedata until 1963 include widows A divorced. 2 See
note ' to Table 501/1 . נ Of total population in each
cell. * In 1967 the group includes aged 55 and over.

ראה 2 וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים 1

בכל האוכלוסייה הבל סך מתוך 3 יב/1. ללוח 7 הערה
ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה ב1967 * תא.
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ילדים2 מספר ל3י האזרחי, העבודה בכוח רווקות* לא יהודיות נשים  >"ב/8. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יב!שת האישה, גיל הצעיר, הילד גיל

Table xii/8.  Nonsingle Jewish women 1 in civilian labour force, by number of
children 2, age of youngest child, age of woman, continent of birth, years of

schooling and employment of household help
1977

הבל ילדיםTotalסך .Noמספר of childrenAgeofyoungest child הצעיר הילד גיל
עםללא

הבל סך
Total

ילדים
with no

ילדים
with1234+0124591013

childrenchildren

isandsThoiםאלפי
14+ בנות יהודיות 802.0424.5377.5134.3נשים 126.972.743.699.584.3 136.057.6JEWISH WOMEN AGED14+

הכל TOTALסך
האזרחי העבודה 275.8119.6156.261.1בוח 62.523.69.032.939.1 58.026.2Civilian labour force

העבודה בכוח בכ?אחוז Percentתאהאזרחי in civilian labour force in each cell
הכל 34.428.241.445.5סך 49.332.520.633.146.4 42.if45.5TOTAL

האשה Ageגיל o f woman
143445.567.142.147.4 52.230.619.533.755.7 44.760.51434
35^(446.257.343.444.7 55.037.123.226.844.2 37.053.83544
45+22.922.130.728.9 32.9(25.9)(12.5)X28.8 (28.6)32.345 +

לידה Continentיבשת o f birth
50.054.348.549.4ישראל 55.036.535.337.858.9 50.861.8Israel

25.020.428.533.2א1)יהאפריקה 35.826.115.120.631.9 29.132.1AsiaAfrica
33.627.053.255.9אירופהאמריקה 56.244.633.343.559.9 52.756.5EuropeAmerica
לימוד Yearsשנות of schooling

0818.116.720.722.3 26.518.012.89.524.9 18.328.308
91240.138.341.542.1 50.831.621.629.752.2 41.353.5912
13+66.957.772.373.9 75.265.959.262.578.9 73.684.613+

בית עוזרת Employmentoהעסקת f house
hold help

בית עוזרת 59.740.176.378.9מעסיקות 79.569.159.474.872.0 78.473.8Employ household help
בשבוע) Hours)(שעות per week)

11553.841.167.771.6 72.659.643.554.170.1 72.175.0115
16+87.2(31.3)92.693.5 89.896.7X91.186.7 94.1X16+

בית עוזרת מעסיקות 30.826.835.638.3אינן 44.527.217.625.942.0 36.341.5N o household help
. Excl. women in qibbuzim and institutions. 2 Up to age 13 in household. בית. במשק 13 גיל קד 2 ובמוסדות. בקיבוצים נשים בולל לא 1



מין, האזרחי, העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל לאיהודים  י"ב/9. לוח
המגורים ומחוז מגורים יישוב צורת לימוד, 1שנות גיל, דת,

Table xii/9.  NonJews aged 14 and over, by civilian labour force
characteristics, sex, religion, age, years of schooling, type of locality of residence

and district of residence

הכל :TotaThereofסך males גברים '.VMS

197519761977197519761977

(אלפים) הכל 277.1290.5303.8139.0145.3151.7TOTALסך (thousands)

(אלפים) האזרחי העבודה 108.7112.7117.797.3101.1103.8Inבכוח civilian labour force (thousands)
האוכלוסייה מכל העבודה כוח 39.238.838.770.069.668.4Percentאחוז labour force of total

population

האזרחי העבודה 100.0100.0100.0100.0100.0100.0CIVILIANכוח LABOUR FORCE
(percentages)(אחוזיס)

97.296.497.797.396.297.8Employedמועסקים
מועסקים 2.83.62.32.73.82.2Unemployedבלתי

ומעלה 14 נגיל האוכלוסייה מכלל העבודה כוח nnx
populationof tota]Percent labour force

aged 14 and over
Religionדת

1מוסלמים 39.138.438.170.769.368.2Moslems
44.042.543.272.373.871.8Christiansנוצרים

ואחרים 33.234.436.864.163.465.0Druzesדרוזים and other

Ageגיל
141717.917.016.929.127.926.91417
182444.744.946.573.972.873.61824
253451.749.849.994.092.689.82534
354451.150.949.293.594.192.43544
455445.845.445.791.990.291.04554
556431.635.033.362.569.366.25564
65+7.87.85.215.114.1(9.7)65 +

לימוד Yearsשנות of schooling
012.612.512.448.446.544.90
\\46.149.949.477.380.377.914
5851.850.550.184.884.383.158
91032.931.933.049.047.749.3910
111243.942.743.456.156.156.61112
13+57.357.360.460.560.761.513 +

מגורים יישוב Typeצורת of locality of
residence

38.938.337.969.568.667.0Urbanעירונית
39.739.740.270.671.171.0Ruralכפרית

מגורים Districtמחוז o f residence
36.732.531.365.060.656.6Jerusalemירושלים
39.639.940.071.872.672.4Northernהצפון
41.039.439.471.271.970.5Haifaחיפה

המרכז .40.741.641.771.868.568.1Central
אביב 42.237.944.467.662.170.6Telתל Aviv
40.939.940.866.366.366.7Southernהדרום

1961 מפקד בסיס על 1
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בעבודה, מעמד יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהודים, מועסקים  י"ב/10. לוח
בשבוע עבודה ישעות וממוצע עבודה יישוב

Table xii/10.  NonJewish employed persons, by sex, economic branch,
occupation, status at work, locality of work and average weekly work hours

סמל
הכל :Totalrhereofסך men גברים ;nra7

19751976 |1977 |19751976 11977Code

אלפים  הכל 105.7108.6115.094.797.3101.5TOTALסך  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים percentages

כלכלי cענף ono mic branch
ודיג0 ייעור ,16.115.716.715.414.515.8Agricultureחקלאות/ forestry &1 ifshing0
17.718.617.716.918.416.9ndustryתעשייה12 (mining and12

וחרושת) (manufacturing(כרייה
ומים3 lectricity:(0.7)(0.3)(0.5)(0.6)(0.3)(0.5)חשמל and water3
ועבודות4 (בנייה 24.222.122.926.824.525.7Constructionבינוי (building4

andציבוריות) public works)
אוכל5 שירותי ,10.311.212.210.811.612.6Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 .ransport"7.66.76.08.57.36.8תחבורה, storage and6

communicationותקשורת
י7 ושירותים 1.71.92.01.81.81.7Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבוריים8 ublic*14.815.214.512.112.912.1שירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 7.18.37.57.28.87.7Personalשירותים and other services9

יד Occupationמשלת
מדעיים0 מקצועות Scientiifc(0.9)1.01.20.91.11.2בעלי and academic0

workersואקדמיים
מקצועות1 7.57.58.24.65.05.5Otherבעלי professional. tech1

אתרים, nicalחופשיים and related
ודומיהם workersטכניים

Administrators(0.5)(0.4)(0.4)(0.4)(0.4)(0.4)מנהלים2 Sl managers2
ודומיהם3 פקידות 3.84.34.03.03.93.4Clericalעובדי and related workers3
מכירות,4 6.37.18.06.87.38.3Salesעובדי workers4

וזבנים סוכנים
שירותים5 8.99.78.29.39.78.2Serviceעובדי workers5
בחקלאות6 17.016.217.416.115.216.7Agriculturalעובדים workers6
מקצועיים78 41.641.939.944.644.542.0Skilledעובדים workers in in78

במחצבים, dustryבתעשייה, ,building and
ובתחבורה transportבבנייה and other
מקצועיים skilledופועלים workers

אחרים
אחרים9 13.611.813.114.112.814.5Otherעובדים workers in in9

בתחבורה .dustryבתעשייה, transport and
ופועלים buildingובבנייה and unskilled
מקצועיים workersבלתי

בעבודה Statusעמד at work
73.571.970.873.271.869.3Employeesשכירים

עצמאים ,21.922.524.023.524.226.5Employersעבידים, selfemployed ant
קואופרטיבים membersוחברי of cooperatives
תשלום ללא משפחה 4.65.65.23.34.04.2Unpaidני family members
עבודה! Localityישוב of work 1

מגוריו ביישוב 50.249.352.348.647.149.9Workedבד in locality ofresidenc
ליישוג מחוץ 49.850.747.751.452.950.1Workedבד outside locality of

residenceמגוריו
שעות Averageמוצע weekly

בשבוע workעבודה hours
40.941.139.941.542.040.8Perמועסק employed person
40.740.738.941.641.640.0Perשכיר employee

1 1975 ilaia aic calculated on ihe baser of the i96i census. 
See introduction.

.1961 מפקד בסיס על מחושבים 1975 נתוני 1

מבוא. ראה
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ענף ל8י חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחת מועסקים,  י"ב/11. לוח
כלכלי

השכירים אחוז

סמל
Codeמקובץ ראשי וענף עיקרי ענף

מועסקים
Employed personsהמועסקים מכלל

בענף
| 197319741975 || 1976 11977| 19731974

Percentages000אחוזים

כולל ודיגסך ייעור חקלאות,
100.0100.0100.0100.0100.01 1,159.75.476.0

07.56.66.46.56.372.632.028.8
ושירותים00.02 למטעים (פרט 4.64.24.14.44.046.516.713.4חקלאות

לחקלאות)
הדרים03 0.90.70.60.40.44.768.064.9ידול
להדרים)04 (פרט מטעים (17.3)0.60.40.50.60.66.619.0ידול
לחקלאות0.5 1.21.11.10.91.112.663.361.9שירותים

ודיג0607 0.20.20.20.20.22.069.669.6יעור
וחרושת)12 (כרייה 24.925.624.824.524.1277.682.783.3תעשייה
והציבה10 0.50.50.50.40.44.496.396.2כרייה
וטבק1112 משקאות 2.82.82.62.72.730.590.787.2מזון,
ועור1315 הלבשה 5.65.14.54.34.450.477.776.9טקסטיל,

ומוצריו16 2.02.01.91.91.820.764.764.8עץ
והוצ"ל1718 דפוס ומוצריו, 1.51.41.31.21.416.180.284.8נייר

ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיק, 1.92.42.32.22.124.184.189.7גומי,
אלמתכתיים21 מינרלים 0.81.01.10.90.89.087.588.7מוצרי
מתכת2223 ומוצרי בסיסית 4.34.34.34.24.146.881.580.9מתכת
הובלה2426 וכלי חשמלי ציוד 4.04.54.84.74.955.992.793.4מכונות,
שונות2729 ותעשיות 1.61.61.51.71.719.580.780.1יהלומים

ומים3 1.213.598.199.0/.;1.00.91.0חשמל
ועבודות44 (בנייה 8.88.18.17.77.485.082.177.2בינוי

ציבוריות)
לבניין4041 ומשנה כללית 7.77.37.26.86.676.181.376.4קבלנות
ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 1.10.80.90.90.89.187.983.7עבודות
אוכל5 שירותי 12.712.012.312.512.2140.947.148.5מסחר,

והארחה
סיטוני50 2.62.22.42.52.629.879.977.2מסחר

קמעוני5156 7.17.17.27.47.181.934.937.9מסחר
והארתה5758 אוכל 3.02.72.72.72.529.248.253.2שירותי

ותקשורת6 אחסנה 7.37.67.37.07.080.168.070.8תחבורה,
יבשתית6062 3.83.83.73.33.236.943.849.2תחבורה
תקשורת6367 ואוירית, ימית 3.53.93.63.73.743.194.292.5תחבורה

לתחבורה אחרים ושירותים
6.16.36.76.87.282.984.384.1פיננסיםושרותימעסקיים7
ונכסי7072 ביטוח פיננסיים, 3.13.43.73.44.045.591.991.9מוסדות

ניידי דלא
ומשפטיים73 עסקיים 3.02.93.03.33.337.676.275.0שירותים
ציבוריים8 24.726.227.327.728.0322.595.394.9שירותים

וקהילתיים
ממשלתיים8081 מינהל 6.46.66.96.97.181.799.499.2שירותי
מקומיות82 רשויות של מינהל 1.51.71.92.12.023.299.498.9שירותי
8.89.810.210.410.6121.493.392.7חינוך83
בריאות85 4.54.54.95.05.057.091.390.8שירותי
וסעד87 רווחה as0.90.80.6as9.496.596.9שירותי
אחרי84,86,8889 וקהילתיים ציבוריים 2.72.72.62.62.629.396.295.4שירותים
ואחרי9 אישיים 6.96.66.16.36.675.464.461.9שירותים
וספורט90 בידור אמנות, 1.21.11.01.1LI12.878.979.2תרבות,
בית9192 למשק ותיקונים 1.71.61.61.81.821.059.864.2מוסכים
ובמוסדות93 בבתים 2.92.62.42.52.529.266.660.5שירותים
אחרים9498 אישיים LI1.21.11.01.112.350.045.0שירותים

הכנה. שעות להם היו אבל עבודתם, ממקום מנית שנעדרו מועסקים כולל 2 ידוע. לא כלכלי ענף כולל 1
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Table xii/ 11.  Employed persons, percentage of employees and percentage of
parttime employed, by economic branch

Percent employees ofמכלל חלקית המועסקים בענףאחוז המועסקים
all employed personsallPercent parttime employed of

in brandin branchemployed personsMajor division and division

1975| 197619771973| 1974 || 1975| 19761977

76.475.976.318.218.519.420.222.2GRAND TOTAL
26.322.526.222.321.421.321.524.8Agriculture, forestryand ifshing
13.112.015.526.024.323.722.926.2Agriculture (excl. fruit growing and agricultural

services(
59.448.055.3(16.5)(16.2)20.328.029.8Citriculture
(14.8)(14.3)15.2(22.2)(21.2)20.420.624.2Fruit growing (excl. citrus(
57.757.753.2(12.5)16.914.614.419.8Agircultural services
61.155.075.0(21.7)(4.3)(11.1)(10.0)(20.0)Forestry and fishing
84.283.483.611.410.611.312.214.9Industry (mining and manufacturing(
94.592.088.6(5.6)(3.8)(5.5)(8.0)(11.4)Mining and quarrying
88.188.387.510.610.511.312.414.1Food, beverages and tobacco
77.376.678.214.616.716.118.323.0Textiles, clothing and leather
61.264.463.812.410.313:614.215.0Wood and wood products
83.082.683.6(14.8)13.314.316.721.1Paper, printing and publishing.
88.185.488.0(11.1)9.58.711.412.9Rubber, plastic, chemical and oi! products
89.784.684.4(6.8)(8.7)11.1(7.7)11.1Nonmetallic mineral products
83.182.079.99.18.19.510.412.0Basic metal and metal products
94.494.394.610.5.6.47.97.410.9Machinery, electrical and transport equipment
83.683.682.1(10.5)12.514.512.813.8Diamonds and miscellaneous manufacturing
99.195.897.8(3.9)(.6.9)(6.3)(7.15)8.9Electricity and water
77.976.374.67.810.811.012.316.8Construction (buildingandpublic works(

77.275.474.58.111.211.312.817.1Contracting and subcontracting
81.483.275.8(6.0)(7.6)(5.9)8.914.3Public works and civil engineering works
49.649.151.418.418.921.222.322.3Commerce, restaurants andhotels

77.272.576.216.515.417.218.918.1Wholesale trade
39.439.641.919.220.223.123.624.5Retail trade
51.853.452.718.018.619.621.819.9Restaurants and hotels
70.969.469.69.510.811.211.413.9Transport, storage and communication
49.947.348.28.510.610.610.813.3Land transport
92.489.187.910.611. 111.811.815.1Air and sea transport, communication, post

ofifces and other services for transport
84.183.784.119.016.818.319.321.7Financing and business services
92.393.192.713.410.813.115.017.4Financing, insurance and real estate services

74.273.673.725.123.724.623.927.1Business and legal services
95.195.194.7225.3226.6227.7^28.1vasPublic and community services

99.599.699.110.29.710.411.214.9Government administration
98.199.198.314.815.816.517.319.8Municipal administration
92.892.391.8240.0240.5242.2242.7244.0Education
91.192.591.923.828.230.630.131.9Health services
99.098.698.934.930.229.228.231.9Welfare
96.995.595.619.120.320.219.422.9Other public and community services
60.162.658.636.635.234.034.634.2Personal and other services
77.780.577.334.634.433.033.931.3Cultural, recreational services and sport
61.064.557.611.411.211.612.714.3Garages and repair services for households
60.661.359.257.955.652.053.954.1Services in households and institutions
42.544.539.022.524.026.826.122.8Other personal services

J Incl. economic branch not known. 2 Incl. employed persons temporarily absent from work who had preparationhours.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/12. לוח

(בנייה בינוי תעשייה
(כרייה
וחרושת)

שירותיועבודות מסחר,
הכל
Tot

ודיג ומיםייעור והארחהציבוריות)חשמל אוכל
סר
31

Agriculture,ElectircityConstructionCommerce,
forestryand water(buildingrestaurants

and ifshing(mining ana
manufacturing)and public

works)
and hotels

01235סמל

אחוזיםאלפים
Thousandsהכל סך

11968910.9100.010.41.3 24.08.013.2
U969945.8100.09.71.1 24.08.113.3
1970963.2100.08.81.2 24.38.313.0
19721,047.4100.08.00.8 23.89.513,1
19731,083.4100.07.51.0 24.98.812.8

219731,094.4100.07.50.9 25.18.812.7
19741,096.5100.06.61.0 25.58.112.0
19751,112.6100.06.41.0 24.88.112.3
19761,127.2100.06.41.0 24.57.712.5
19771,159.2100.06.31.2 24.17.412.2

גברים
1973746.4100.08.31.3 27.712.512.5

21973746.S100.08.41.3 27.812.412.3
1974744.3100.07.61.2 29.311.511.7
1975748.5100.07.31.3 28.911.611.9
1976753.2100.07.41.3 28.711.012.2
1977769.6100.07.31.5 28.510.612.2

נשים
1973342.0100.05.8(0.2) 18.7(1.0)13.5
21973347.2100.05.7(0.2) 19.10.913.4
1974351.8100.04.40.3 17.60.912.8
1975364.0100.04.60.5 16.30.913.2
1976373.6100.04.50.5 15.81.012.9
1977389.9100.04.30.5 15.61.012.3

הבל יהודיםסך מזה:
1970874.2100.07.41.3 25.17.113.0
1972944.6100.06.80.9 25.07.713.0
1973981.1100.06.21.0 25.97.112.8
21973989.6100.06.31.0 26.17.112.7
1974993.9100.05.81.0 26.36.612.0
19751,006.7100.05.41.0 25.66.512.5
19761,018.4100.05.51.1 25.16.212.6
19771,044.4100.05.21.2 24.85.712.2

גברים
1973652.4100.06.81.4 29.710.212.2
21973655.0100.06.91.3 29.910.312.1
1974653.3100.06.61.3 31.09.511.5
1975653.2100.06.11.4 30.79.512.0
1976655.9100.06.41.5 30.39.012.3
1977667.9100.06.11.6 30.28.412.2

נשים
1973328.7100.05.1(0.3) 18.4(0.9)13.8
21973334.8100.05.1(0.2) 18.70.913.8
1974340.5100.04.20.4 17.31.013.0
1975353.3100.04.10.5 16.10.913.5
1976362.0100.03.90.5 15.61.013.1
1977376.5100.03.60.5 15.41112.4

בלבד. הכל סך לגבי (1970) והחדש (1961) הישן הסיווג בין מעבר מפתח הפעלת סמך על התקבלו evinvr 1

יב/1. ללוח י הערה ראה 2
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Table xii/12.  Employed persons, by economic branch, population group and sex

שירותים
אישיים
ואחרים
Personal
and other
services

שירותים
צינוריים
וקהילתיים
Public and
community
services

פיננסים
ושירותים
עסקיים

Financing
and business

אחסנה
ותקשורת
Transport, ■

storage and
communi
cation

Code

Percentages
Total

7.54.922.68.119681

7.95.122.78.119691
7.55.224.07.71970
7.45.824.37.31972
7.26.324.57.01973
7.36.124.76.919732

7.66.326.26.61974

7.36.727.36.11975

7.06.8 .27.76.41976

7.07.228.06.61977

Males
9.15.018.45.21973

9.14.918.65.119732

9.64.919.15.11974
9.35.319.44.81975

8.85.519.95.11976
8.85.819.95.31977

Females
3.38.937.710.91973

3.28.837.910.719732

3.59.141.49.91974

3.09.343.48.71975

3.49.543.49.01976

3.410.144.09.01977

totalThereof: Jews
7.75.625.07.81970
7.36.325.47.61972
7.46.825.67.21973
7.36.625.87.119732

7.76.827.26.61974
7.27.228.66.01975

7.17.329.06.21976

7.17.829.56.51977

Males
9.45.619.55.21973

9.35.419.75.119732

9.85.420.04.81974
9.55.920.54.51975

9.06.021.04.51976
9.16.421.14.91977

Females
3.49.237.711.21973

3.49.138.011.0.. 19732
3.69.441.110.11974
3.19.643.58.91975
3.59.743.59.21976
3.510.244.39.11977

l Data were obtained by a conversion table between the old (1961) and the new (1970) classiifcations for the total only.
2 See note ' to Tabic XII,'!.
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ומין כלכלי עגף לפי י"ב/13.ןשגירים, לוח

ומים חשמל
Electircity and

water

תעשייה
וחרושת) (כרייה

Industry
)mining and
manufacturing)

12

ייעור חקלאות,
ודיג

Agriculture,
forestry

and ifshing

0

Toatl

Code

הכל סך

סמל

אחוזים אלפים

27.31.8
27.31.5
27.21.6
27.11.5
26.61.1
27.41.3
27.51.2
28.01.2
27.41.3
27.01.3
26.51.5

Thousandsהכל סך
U968649.5100.05.0
U969689.1100.04.5
1970709.2100.03.7
1971744.4100.03.6
1972787.2100.03.3
1973818.4100.03.0

21973824.9100.03.2
1974833.6100.02.5
1975850.4100.02.2
1976854.8100.01.9
1977884.5100.02.2

גברים
29.92.1
30.31.9
29.61.4
31.01.7
31.11.7
33.01.6
32.91.7
32.61.7
32.12.0

1970495.0 ;100.04.4
1971514.5100.04.2
1972536.2100.03.9
1973549.3100.03.7

21973551.3100.04.0
100.03.1ל.1974548
1975553.1100.02.6
1976553.0100 02.4
1977565.7100.02.7

נשים
20.9(0.4)
20.0(0.4)
20.2(0.4)
20.0(0.3)
20.20.3
18.50.5
17.00.5
16.70.6
16.50.6

1970214.2100.0(2.3)
1971229.9100.0(2.3)
1972251.0100.0(2.0)
1973269.1100.0(1.7)
21973273.6100.01.7
1974284.5100.01.3
1975297.3100.01.5
1976302.9100.01.1
1977319.0100.01.4

ענף נכל השכירים הכל 8סך השכירות הנשיט אחוז
30.2(18.3)23.2(8.0)
30.920.122.8(9.2)
31.9(18.9)24.3(12.6)
37.5(18.5)24.0(7.8)
33.217.524.4(7.9)
34.117.522.612.9
35.023.521.714.5
35.420.221.815,0
36.122.722.513.7

1970X
1971X

1972X

1973X

21973X

1974X

1975X

1976X

1977x

יב/1. ללוח י הערה ראה 2 יב/12. ללוח 1 הערה ראה ז
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Table xii/13.  Employees, by economic branch and sex

(בנייה בינוי
ציבוריות) ועבודות
Construction
)building and
public works)

שירותי מטהר,
והארחה אוכל

Commerce, restau
rants and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת
Transport,
storage and
communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and busi
ness services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and

community services

אישיי0 שירותים
ואחרים

Personal and other
services

456789

Percentages

Total

7.36.95.329.97.2

7.87.35.529.77.1

8.16.85.830.96.6

7.86.56.231.16a
8.26.66.530.86.4
8.06.67.031.1S3
8.06.56.831.35.9

7.77.17.032.85.4

7.96.77.334.04.8
8.16.47.534.75.3

8.36.48.034.85.1

9.3
9.3
9.3
10.0
10.5
9.7
9.6
8.3
8.3
7.7
7.3

Males

7.78.54.624.943
7.78.24.724.84.3

7.98.25.024.34.8
7.98.15.224.14.5

7.88.05.024.24.4
7.28.95.124.84.2

7.48.75.525.14.0
7.88.15.726.04.3
8.28.26.025.94.3

Fenr ales

9.12.98.544.810.4

8.12.89.645.110.5

9.03.19.544.893
8.23.6I 1.045.48.7
8.23.510.645.68.8
8.63.610.648.17.6
9.03.210.750.66.4
8.73.310.850.77.1

8.43.211.550.76.4

13.0
13.9
14.9
13.8
13.8
12.0
12.1
11.3
10.7

(0.7)
(1.2)
(1.1)
O.l)
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2

Percent women employees of total employees in each branch

357

33.612.944.643.848.2
32.013.247.944.852.2
34.815.046.746.349.6
33.917.950.348.048.5
34.217.751.148.349.6
38.217.551.650.248.1

39.816.350.851.94£2
37.818.050.751.547.3
36.818.152.152.545.6

b!e XU'l.12.

ע'בודד.

:011 1 is

ושכר

(2.1)
(3.5)
(3.3)
(4.1)
4.1
4.7
4.6
5.3
6.1



וקבוצת ועבודה מגורים יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  י"ב/14. לוח
אוכלוסייה

1977

אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת

הכל סך
Total

חקלאות,
ודיג ייעור
Agriculture,
forestry and
ifshing

תעשייה
(כרייה
ותרושת)
Industry

)mining and
manufact
uirng)

ומיס חשמל
Electircity
and water

(בנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
]building and
publicworks)

1234סמל
אלפים

Thousandsאחוזים

מגורים יישוב

הכל 1,159.2100.06.324.11.27.4מך

12.61.57.0(0.9)106.6100.0ירושלים

אביביפו 24.80.85.2(0.4)132.1100.0תל

18.23.46.0(0.2)83.8100.0חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 666.2100.02.428.71.17.9ערים

יהודים 620.7100.01.629.41.26.5מזה:

2.1(0.4)48.1100.052.411.9מושבים

2.5(0.2)61.1100.025.620.5קיבוצים

אחרים כפריים 19.2(0.5)61.7100.024.113.9יישובים

יהודים (3.8)(1.3)15.8100.011.511.5מזה!

עבודה יישוב

12.11.57.6(0.5)110.8100.0ירושלים

יפו  אביב 23.61.45.0(0.2)248.3100.0תל

22.93.08.9(0.3)118.3100.0חיפה

אחרים עירוניים ויישובים 501.9100.03.130.20.88.3ערים

(2.4)(0.5)38.1100.065.44.5מושבים

4.0(0.1)70.3100.026.523.3קיבוצים

אחרים כפריים 30.2100.030.815.7יישובים


7.4

יהודים 10.3100.01.32.4מזה:


(0.4)

ידוע1 ולא 41.6100.07.313.82.618.2אחר

קבוע. איננו עבודתם שיישוב מועסקים אלף ו4.3 המוחזקים בשטחים מועסקים אלף 2.1 כולל 1
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Table xii/14.  Employed persons ,by economic branch, type of locality of
residence and work and population group

1977

שירותי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and 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

9י6 | SCode

Percentages

Locality 0f residence

12.27.07.228.06.6Total
11.77.0 7.244.91.2 ~ Jerusalem
17.56.612.824.17.7Tel AvivYafo

13.210.99.532.66.1Haifa
12.46.87.327.95.5Other towns and urban localities
12.36.97.728.95.5Thereof: Jews
4.64.8(1.9)19.32.5Moshavim

10.26.2(0.8)15.618.4Qibbuzim

6.36.11.921.96.3Other rural localities
6.4(5.1)(1.9)50.38.3Thereof: Jews

Locality of work
11.66.77.545.67.0Jerusalem

16.96.817.322.16.7Tel AvivYafo

12.811.08.825.56.7Haifa
11.86.13.930.45.5Other towns and urban localities
4.2(2.1)(0.3)17.72.9Moshavim

9.85.3(0.7)13.017.3Qibbuzim
6.77.4(0.7)28.82.7Other rural localities
(0.5)(0.3)(0.1) ■5.0(0.3)Thereof: Jews

5.715.23.129.84.2Other and notknown'

414 1*י*י1^ tr n ^ry? *^Tn \?^tr n^': Ind.
of work is not permanent.
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למועסק בשבוע עבודה ושעות וממוצע בשבוע עבודה שעות  י"ב/15. לוח
ומין כלכלי ענף לפי ולשכיר,

בינוי
(כרייהחקלאות, ועבודותתעשייה (בנייה

הכל סך
Total

ודיג ומיטוחרושת)ייעור' ציבוריות)חשמל
Agriculture,IndustryElectricity andConstruction
forestry and(mining andwater(building and
ifshingmanufacturing)publicworks)

01234סמל

(מיליונים) 1 לשבוע עבודה שעות
מועסקים

197038.623.399.810.503.38
197139.823.329.970.463.70
197242.293.3010.590.374.25
197340.953.0710.500.423.68

2197341.183.1210.640.423.68
197441.762.7811.060.423.45
197542.672.8311.030.473.57
197642.952.9111.000.473.38

הבל סך  197743.232.8710.820.563.26
31.062.368.690.493.13גברים
12.170.512.130.070.13נשים

ם שכירי
197028.101.048.120.492.76
197129.461.108.380.463.09
197231.461.058.910.363.53
197330.560.978.750.423.09

2197330.781.038.860.413.09
197431.350.809.220.412.68
197532.240.739.310.462.79
197632.140.639.210.462.58

הבל סך  197732.320.729.020.542.47
22.440.587.140.472.34גברים
9.880.141.880.070.13נשים

1 (כולל לשבוע עבודה שעות עדרים1ממוצע
למועסק

197040.139.942.143.742.2
197139.939.341.641.842.0
197240.439.642.641.542.8
197337.637.738.940.338.3
2197337.637.938.940.038.3
197438.138.939.741.238.9
197538.339.840.242.239.6
197638.140.340.239.739.2

הכל סך  197737.339.639.041.138.2
40.341.940.041.738.6גברים
נשים ''31.231.535.234.833.8

לשכיר
197039.639.542.243.642.1
197139.641.141.741.841.9
197240.040.742.841.442.9
197337.339.039.240.739.2
2197337.338.939.240.739.3
197437.638.339.741.539.2
197537.939.240.441.939.9
197637.638.440.340.539.4

הבל סך  197736.537.238.840.638.6
39.738.739.741.839.0גברים
31.032.736.035.733.4נשים

יב/1. ללוח הערה? ראה 2 ידוע. לא בענף עבודה שעות כולל 1
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Table xii/15.  Weekly workhours and average weekly workhours per employed
person and per employee, by economic branch and sex

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 מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

Code 8

1970
1971
1972
1973
19732
1974
1975
1976
1977  Total

Males
Females

1970
1971
1972
1973
19732
1974
1975
1976
1977  Total

Males
Females

1970
1971
1972
1973
19732
1974
1975
1976
1977  Total

Males
Females

Weekly workl
Employed

2.58
2.51
2.68
2.48
2.45
2.44
2.30
2.42
2.54
1.56
0.98

Employee
1.54
1.53
1.69
1.52
1.51
1.45
1.37
1.46
1.41
0.91
0.50

Average weekly work
Per employed

34.9
34.5
35.2
32.7
32.8
33.9
33.9
33.9
33.6
38.4
27.9

Per employee

hours1 (millions)
persons

8.40
8.79
9.26
9.36
9.50
10.11
10.54
10.79
10.84 _

5.92
4.92

8.03
8.47
8.89
8.94
9.06
9.62
10.06
10.29
10.31
5.67
4.64
hours (inc!
person
36.5
36.4
36.7
35.2
35.2
35.4
34.9
34.8
33.6
38.8
28.9

2.03
2.30
2.43
2.55
2.51
2.61
2.87
2.96

_ 3.14
1.82
1.32

1.64
1.85
2.03
2.15
2.10
2.17
2.38
2.45
2.61
1.35
1.26

, absentees)

40.8
40.6
40.5
37.6
37.5
38.1
39.0
38.9
37.8
41.2
34.0

3.09
3.22
3.35
3.11
3.11
3.30
3.29
3.20
3.20
2.75
0.45

2.00
2.06
2.20
2.10
2.09
2.35
2.33
2.23
2.21
1.86
0.35

42.8
43.5
43.6
39.4
39.4
39.7
41.0
40.7
39.8
40.9
35.0

5.34
5.45
5.89
5.67
5.65
5.37
5.55
5.58
5.71
4.12
1.59

2.38
2.43
2.65
2.54
2.53
2.46
2.61
2.62
2.79
1.94
0.85

42.8
43.2
43.0
40.9
40.8
40.9
40.7
40.0
40.6
44.2
33.5

41.341.840.436.733.31970
41.842.740.036.733.21971
41.142.840.236.833.71972
38.839.037.635.331.51973
38.838.937.535.231.319732
38.639.837.535.532.61974
38.941.038.635.133.31975
38.140.938.335.032.61976
38.539.537.233.731.91977  Total
42.340.440.339.137.9Males
32,134.834.528.924.7Females

* Ind. workhours in unknown branch. * See note ל /toTable Xn1.

361 ושכר עגולה



ומין יד משלח לפי וושכירימ, מועסקים  י"ב/16, לוח

בעלי
מקצועות

חופשייםבעלי
מנהליםאחרים,מקצועות

עובדי
פקידות

עובדי
מבירות

הכל סוכניםודומיהםAdministraטכנייםמדעייםסך
Total ואקדמיים.

Scientific
and acade
mic workers

ודומיהם
Other

professional,
technical

tors and
managers

Clerical
and related
workers

וזבנים
Sales

workers

and related
workers

.0סמל
אלפים

Thousandsאחוזים
1972 המועסקים 1,047.4100.05.710.93.115.38.3כל
19731,088.4100.05.711.43.316.47.9
119731,094.4100.05.611.43.216.47.8
19741,096.5100.06.212.33.216.87.9
19751,112.6100.06.612.73.217.37.9
19761,127.2100.06.912.93.917.38.1
19771,159.2100.07.013.14.417.97.8

1972 724.4100.05.77.14.211.38.3גברים
1973746.4100.05.87.94.411.68.1
'1973746.8100.05.77.94.411.67.9
1974744.1100.06.17.94.411.48.3
1975748.2100.06.47.84.411.68.4
1976753.2100.06.88.05.311.88.3
1977769.6100.06.98.26.111.78.3

1972 323.0100.0נשים ^5.919.3(0.7)24.18.2
1973342.0100.05.618.9(0.7)26.87.6
11973347.6100.05.519.00.726.87.5
1974352.7100.06.521.80.828.17.1
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1976373.6100.07.222.61.128.37.5
1977389.9100.07.422.71.130.06.9

1972 השכירים 787.2100.06.713.03.219.33.0כל
1973818.4100.06.713.63.120.23.2
'1973824.9100.06.513.63.120.13.1
1974833.0100.07.214.03.120.93.5
1975850.4100.07.514.53.021.23.6
1976854.8100.08.114.93.821.43.6
1977884.5100.08.114.94.122.13.6

1972 536.4100.06.58.34.414.63.1גברים
1973549.3100.06.79.44.314.53.2
11973551.3100.0 .6.59.44.214.43.1
1974548.7100.07.09.54.214.73.5
1975553.1100.07.39.24.214.83.7
1976553.0100.07.99.55.315.03.7
1977565.7100.08.09.75.815.03.8

1972 29.02.9(0.6)250.8100.07.022.9נשים
1973269.1100.06.622.20.831.73.3
11973273.6100.06.522.20.731.73.2
1974284.5100.07.723.00.932.73.2
1975297.3100.08.024.40.733.23.2
1976302.3100.08.424.81.133.03.5
1977319.0100.0.8.424.01.134.63.3

י*ב/1. ללוח ל הערה ראה 1
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Table xii/16.  Employed persons and employees, by occupation and sex

o'7j?pמקצועיים
אחריםבתעשייה עובדיפ

בבנייה, בתעשייה,במחצבים,

שירותים עובדי
Service workers

בחקלאות עובדים
Agricultural
workers

ופועלים בתחבורה
אתרים מקצועיים
Skilled workers
in industry,

mining, building,
transport
and other

skilled workers

בתחבורה,
ופועלים בבנייה
מקצועיים בלתי
Other workers
in industry,
transport,

building and
unskilled workers

678Code

:sPercentag>
12.67.829.86.5AH employed persons 1972
12.47.029.36.61973
12.57.029.46.619731
11.86.429.06.41974
11.76.228.36.11975
11.46.427.16.11976
11.16.226.16.41977

8.68.538.2g.lMales 1972
8.37.937.88.21973
8.47.937.98.219731
8.17.838.18.01974
8.37.437.87.91975
8.07.636.67.71976
7.77.535.58.11977

21.56.111.23.0Females 1972
21.25.111.03.11973
21.35.011.13.119731
19.53.89.82.71974
18.83.89.02.41975
18.34.08.12.91976
17.83.67.62.91977

13.03.530.67.8All employees 1972
12.53.029.87.91973
12.73.229.87.819731
12.42.528.77.71974
12.22.328.37.41975
11.92.126.97.21976
11.62.425.67.61977

9.34.239.79.8Males 1972
9.13.739.110.01973
9.14.039.210.019731
8.83.338.910.01974
9.22.938.89.81975
8.92.737.49.51976
8.63.136.010.11977

20.6(1.8)11.43.7Females 1972
19.31.611.03.61973
19.81.610.83.519731
19.00.99.43.21974
18.01.18.82.61975
17.31.07.83.11976
16.91.17.33.41977

1 See note ל to Table Xnyi.
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לימוד וןשנות יד משלח מין, לפי מועסקים,  י"ב/17. לוח
ו 977

מקצועות בעלי
מקצועות אחרים,בעלי חופשיים

ודומיהםמדעיים מנהליםטכניים
Administrators

פקידות עובדי
לימוד הכלקונות סך

Total
ואקדמיים

Scientific and
Other

professional,
ודומיהם

Clerical and
academictechnicaland managersrelated workers
workersand related

workers

80123מל

אלפים  הכל 1,159.280.7149.950.0205.1סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

047.7(0.1)(0.4)1.21.1

5825.4(0.2)3.610.511.3

91015.7(0.6)6.510.318.8

111226.8(3.2)26.634.946.7

131513.718.445.320.215.7

16+10.777.317.523.06.5

11.116+13.912.611.8והניק!

אלפים  769.652.262.146.088.6גברים

אחחים 100.0100.0100.0100.0100.0

048.7(0.2)(0.8)(1.3)2.2

5830.0(0.2)6.511.017.5

91015.9(0.8)8.310.717.3

111224.8(3.1)29.735.139.4

131510.013.734.719.515.3

16+10.682.120.022.48.3

10.416+13.412.511.7חגיון!

אלפים  ם י ש 389.928.687.84.2116.5נ

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0

045.9(0.1)' (0.2)

5816.3(0.4)1.6(4.9)6.6

91015.2(0.4)5.3(7.3)19.9

111230.9(3.5)24.434.152.2

131520.827.152.824.416.0

16+11.068.715.829.35.1

11.816+14.113.511.9

לימוד. שנות 1618 הינה לימוד שנות 16+ קבוצת כי הונח החציון חישוב לצורך 1
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Table xii/17.  Employed persons. by sex, occupation and years of schooling

1977

מקצועיים אחריםעובדים עובדים בתעשייה,בתעשייה, במחצבים,
בתחבורה בתחבורה,נבנייה,

ופועלים בבנייה
מכירות, בחקלאותעובדי מקצועייםעובדים מקצועייםופועלים בלתי
וזבנים סוכנים

שירותים עובדי
Service workers

Agriculturalאחרים
Skilled workersOther workersYears of schooling

Sales workersworkersin industry,
mining, building
and transport

in industry,
transport and
building and
unskilled

and other
skilled workersworkers

456789Code

89.6127.370.8298.572.9TOTAL  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

8.920.218.77.821.804
34.437.329.641.147.958

17.017.114.622.216.3910
29.119.528.124.011.91112

7.44.67.24.1(1.6)1315

3.01.41.90.8(0.6)16+
9.88.29.29.17.4Median'

63.158.457.0269.061.6Males  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

10.019.517.87.922.604

35.640.229.641.049.158

15.115.714.221.915.1910

27.917.929.024.211.21112

8.04.77.44.11.51315

3.41.92.00.8(0.5)16+

9.68.09.49.17.2Mediarji

26.368.913.729.311.3Females  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

6.120.921.56.317.304

32.234.830.442.241.858

21.518.315.625.122.7910

32.220.925.221.615.51112

5.74.3(5.9)4.2(1.8)1315

(2.3)(0.9)(1.5)(0.7)(0.9)16+
10.18.38.89.18.1Median 1

' For computing the median, the group 16+ was considered 1618 years of schooUng.
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ומין עלייה תקופת לידה, יגשת יד, משלח לפי יהודיים, מועסקים י"ב/18. לוח

1977

ישראל Israelילידי born
אסיהילידי

30m in יליד עלואפריקדFatherהאב

ומין יד הכלמשלח סך
Totalהכל אירופהאסיהסך

Totalהכלאמריקהאפריקהישראל סך
עד
Up to19481955

IsraelAsiaEuropeTotal19541960
AfricaAmerica1947

אלפים  הכל סך
אחוזים 

1,044.1351.046.9122.5175.21 302.621.9155.851.6
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 1.92.0(1.4)7.79.07.12.114.52.1בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 13.618.514.911.324.38.06.47.89.0בעלי

ודומיהם
4.84.87.11.26.82.86.93.12.2מנהלים

ודומיהם פקידות 19.423.124.226.520.915.016.113.915.1עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 7.85.36.35.94.78.513.88.36.1עובדי

שירותים 11.58.410.610.75.518.019.318.717.6עובדי

בחקלאות 5.94.7(3.2)5.06.17.14.76.44.8עובדים
במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 24.621.619.931.615.331.825.732.134.5עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים 5.73.22.85.81.69.17.38.28.8עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים וכבנייה

אלפים  1גברים 15157.9194.027.167.595.91 220.116.8IJ8.S36.0
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (2.5)1.8(1.8)7.89.57.12.615.12.2בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 6.45.9(4.8'■8.611.08.36.515.16.1נעלי

ודומיהם
6.97.910.92.111.23.69.03.92.8מנהלים

ודומיהם פקידות 12.910.812.411.410.111.715.011.410.1עובדי
וזבנים סוכנים מכירות, 8.36.86.48.06.2.013.88.66.2עובדי

שירותים 7.65.57.56.24.011.111.411.79.6עובדי

בחקלאות 6.35.6(3.0)6.19.110.96.99.45.3עובדים
במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 34.535.232.349.226.640.432.940.046.5עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים 7.14.44.17.22.410.68.49.810.7עובדים
מקצועיים בלתי ופועלי0 ובבנייה

אלפים  1נשים 376.5157.119.854.879.5152.65./37.015.7
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 13.82.1(1.7)7.58.47.1בעלי


(2.2)(1.3)
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 12.816.0(11.8)22.527.623.917.235.313.5בעלי

ודומיהם
(0.6)(0.5)(2.0)(0.6)1.5(0.2)(2.0)1.21.1מנהלים

ודומיהם פקידות 30.737.940.144.833.823.719.621.726.3עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, (5.8)7.3(11.8)6.93.76.63.73.07.0עובדי
שירותים 18.212.014.716.37.335.743.141.035.9עובדי

בחקלאות (2.6)4.3(3.9)2.03.03.4(2.0)3.02.6עובדים
במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 7.17.1(3.9)10.31.89.2(2.5)7.14.9עובדים
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים (4.5)3.0(3.9)4.7(0.5)3.9(1.0)3.01.7עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא כולל 1
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Table xii/18.  Jewish employed persons, by occupation, continent of birth,
period of immigration and sex

7ד9\

Occupation and sex

עלו  אירופהאמריקה ילידי
Boar inEuropeAmeirca  immigrated

1969 + 1965
1968

1961
1964

1955
1960

1948
1954

עד
Up to
1947

הכל סך
Total

Born in AsiaAfrica 
immigrated

1965+ 1961
1964

TOTAL thousands
 percentages

Scientiifc andacademic workers
Other professional, technical
and related workers

Administrators and managers
Clerical and related workers
Sales workers
Service workers
Agricultural workers
Skilled workers in industry,
building and transport £
other skilled workers

Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

Moles  thousands
 percentages

Scientiifc and academicworkers
Other professional, technical
and related workers

Administrators and managers
Cleircal and related workers
Sales workers
Service workers
Agircultural workers
Skilled workers in industry,
building and transport £
other skilled workers

Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

Females  thousands
 percentages

Scientiifc and academicworkers
Other professional, technical
and related workers

Administrators and managers
Cleircal and related workers
Sales workers
Service workers
Agircultural workers
Skilled workers in industry,
building, transport £ other
skilled workers

Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

71.0 13.0
100.0 100.0
20.7 15.5
14.8 16.3

1.7

8.8

10.3

7.0

34.6
100.0
8.8
16.2

(3.1) (2.7)
15.2 20.9
4.1 (5.4)
10.1 9.3
2.6 (3:1)
22.0 20.9

(5.4)

19.5
8.0
11.2
3.8

23.0

6.8

38.8
100.0
12.2
17.9

4.2
19.0
7.5
9.4
(2.1)
22.6

5.2

125.1
100.0

7.4
13.2

6.6
20.1
12.0
8.7
4.2
23.0

4.7

105.3 1 390.2
100.0 100.0
8.2 10.9
10.5 13.6

11.6
22.0
12.0
7.9
5.6
19.2

3.0

6.4
19.6
9.5
9.1
4.0
21.6

5.2

(5.2) 9.0 7.0 5.9 3.5 6.2

(5.9) (3.1) (2.5) (2.0) (1.6) 3.4

29.8
100.0
4.1
9.2

(1.0)
19.4
9.9
12.2
(3.1)
28.6

12.6

12.6

11.5

40.6
100.0
(1.7)
7.2

(1.2)
15.7
. 8.2
18.7
3.2

32.7

11.2

27.019.51 253.574.585.523.1ff 21.67.8 \39.6
100.0100.0100.0100.0100.0100.0i 100.0100.0
(1.5)5.211.48.88.112.7i 9.516.923.1
4.27.99.06.29.112.713■0;<9.5

(1.5)(1.6)9.115.49.06.1(3.8)(3.9)2.6
12.112.615.619.816.312.715.216.98.2
9.112.68.911.510.35.77.1(5.2)4.9
12.5. 8.46.25.5 ■6.26.17.1(6.5)6.7
(3.4)(3.7)4.55.7.. 4.3(3.1)4.8(3.9)3.6
41.535.629.023.530.834.131.028.631.3

14.3

13.810.41 137.230.939.975.713.05.731.5
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
(2.9)(2.9)9.86.86.011.57.8(11.8)17.5
13.812.521.921.121.725.521.721.621.3

(0.7)_1.6(2.3)(1.8)(1.3)(1.6)Hi (2.0)(0.6)
22.530.826.827.328.227.427.129.423.9
(6.5)(5.8)10.513.015.610.28.5(5.9)3.5
30.419.214.613.6■14.414.617.8(13.7)14.3
(2.9)(1.9)3.15.54.3(1.3)(2.3)_(1.3)
15.215.48.28.86.0(5.7)10.1(9.S)10.5

(5.1)

' Including not known.
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ומין בעבודה מעמד לפי מועסקים,  י"ב/19. לוח

Table xii/19.  Employed persons, by employment status and sex

משפחה נני
תשלום ללא
Unpaid
family

members

קיבוצים חברי
Members 01
qibbuzim

חברי
קואופרטיב
Cooperative
members

עצמאיים
Self

employed

מעבידים
Employers

שבירים
Employees Total הבל סך

Percentages אחוזים אלפים
Thousands

Total הכל סך

XI 1955585.7100.063.2
Y

22.68.45.8
1960701.8100:067.419.77.35.6
1965879.0100.072.217.85.44.6
1970963.2100.073.63.713.01.14.93.8
1971997.1100.074.73.412.5.24.73.5
19721,047.4100.075.23.012.5.14.63.6
19731,088.4100.075.23.412.4.14.83.1
119731,094.4100.075.43.412.2.14.83.1
19741,097.0100.076.02.713.0.05.02.3
19751,112.6100.076.42.512.5.05.02.5
19761,127.2100.075 82.612.8.05.02.8
19771,159.2100.076.32.712.55.1 0.92.6

Males גברים

XI 1955443.0100.064.427.06.62.0
1960521.9100.068.924.35.31.5
1965637.3100.072.422.53.81.3
1970679.8100.072.84.616.4.43.51.1
1971697.7100.073.74.515.8.63.50.9
1972724.4100.074.04.116.1.53.40.9
1973746.4100.072.64.615.9.43.60.9
11973747.0100.073.84.615.7.43.60.9
1974743.8100.073.83.616.9.43.70.7
1975748.4100.073.93.516.6.43.80.9
1976753.2100.073.43.616.8.33.91.0
1977769.6100.073.53.616.6.33.9 11.1

נשים
1

Females
v

XI 1955142.7100.059.58.914.017.6
1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.61.04.80.38.010.3
1971299.4100.076.80.84.80.47.69.6
1972323.0100.077.70.74.40.37.39.6
1973342.0100.078.70.84.60.47.58.0
11973347.7100.078.70.94.50.37.67.9
1974353.1100.080.70.75.00.27.75.7
1975364.0100.081.50.54.10.37.66.0
1976373.6100.080.80.64.70.47.16.4
1977389.9100.081.80.74.40.37.45.5

/1See note ' to Table XII1. יב/1. ללוח ז הערה ראה 1
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כלכלי, ענף סיבה, לפי * מעבודתם זמנית נעדרים מועסקים י"ב/20. לוח
ומין יד משלח

Table xii/20.  Employed persons temporarily absent from work l, by cause,
economic branch, occupation and sex

1977
אחוזיםאלפים

ThousandsPercentages
סמל
Codeהכל הבלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל2 *105.366.239.1100.0100.0100.0TOTALסך

ההיעדרות Causeסיבת of absence
44.723.221.542.535.055.8Leaveחופשה
21.816.25.720.724.514.5Illnessמחלה

לידה 6.86.86.417.4Maternityחופשת leave
32.026.85.230.440.513.3Otherאחרת

בענף מהמועסקים
Ofemployed in each branch

בלבלי Economicענף branch
ודייג0 ייעור ,4.63.21.46.45.78.7Agricultureחקלאות, forestry and fishing
וחרושת)12 (כרייה 24.820.14.68.99.37.6Industryתעשייה (mining and

manufacturing)
ומים3 Electricity(12.6)(7.9)9.7(0.2)(0.9)1.3חשמל and water
ועבודות4 (בנייה Construction(10.6)9.49.4(0.4)8.07.6בינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי ,7.74.92.65.46.25.5Commerceמסתר, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת6 אחסנה ,8.27.01.110.310.58.4Transportתחבורה, storage and

communication
עסקיים7 ושירותים 5.93.12.77.17.17.0Financingפיננסים and business

services
ציבוריים8 38.414.823.611.99.713.9Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 5.83.22.77.77.97.8Personalשירותים and other services

יד במשלח מהמועסקים
Of employed in each

occupation
יד Occupationמשלח

מדעיים0 מקצועות 9.95.24.712.310.016.6Scientiifcבעלי and academic
workersואקדמיים

חופשיים1 מקצועות 19.96.913.313.211.215.3Otherבעלי professional ,technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers

Administrators(9.8)9.08.5(0.4)4.53.9מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 16.07.09.07.87.97.7Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות, 4.83.21.55.45.15.8Salesעובדי workers

וזבנים
שירותים5 9.94.25.87.87.98.4Serviceעובדי workers
בחקלאות6 4.93.71.26.96.58.6Agriculturalעובדים workers
מקצועיים78 27.225.12.19.19.37.2Skilledעובדים workers in industry, mi

במחצבים, ,ningבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה, other skilled workers

אתרים מקצועיים 6.85.71.09.49.39.2ופועלים
בתעשייה,9 אחרים Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיים בלתי unskilledופועלים workers

' Excl. Bedouins.
 Inc!. economic 'oraiiCii

בדוים. כולל לא 1
1 irwupanu u .. ..L . .I,"...
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ומין יד משלח כלכלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושכירים מועסקים  י"ב/21. לוח

1977

ידסמל ומשלח כלכלי ענף

חלקית מועסקים
Parttime employed

שכירים מזה:
Thereof: employees

Codeאלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages

2 הכל 257.8100.0196.5100.0סך

כלכלי ענף
ודיג0 ייעור 18.07.05.42.8חקלאיות

וחרושת)12 (כרייה 41.316.131.816.3תעשייה

ומיםג 1.20.51.20.6חשמל

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 14.35.610.65.4בינוי

והארחה5 אובל שירותי 31.412.318.09.2מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 11.14.36.93.5תחבורה,

עסקיים7 ושירותים 18.07.015.07.7פיננסים

וקהילתיים8 ציבוריים 95.037.188.945.6שירותים

ואחרים9 אישיים 25.810.117.28.8שירותים

יד משלח

ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 22.99.020.110.3בעלי

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם

49.719.444.422.8

5.22.03.71.9מנהליט2

ודומיהם3 פקידות 47.618.643.522.3עובדי

וזבנים4 סוכנים מכירות, 20.48.08.74.5עובדי

שירותים5 38.315.031.015.9עובדי

בחקלאות6 18.97.46.43.3עובדים

במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים מקצועיים ופועלים בבנייהובתחבורה

40.615.927.213.9

ובבנייה9 בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים

12.04.710.05.1

הקובע בשבוע חלקית מועסקים

חלקית כלל 184.3X.13S6Xבדרך

מלא כלל 64.9X52.6Xבדרך

תא. בכל השכירים או המועסקים מכלל 1:אחוז
ידוע*. לא כולל 2

labour and wages 370



Tablexii/21. Parttime employed and employees, by economic branch,
occupation and sex

1977

Economic branch and occupation

שכירים מזה:
Thereof: employees

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

חלקית מועסקים
Parttime employed

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

geאחוזים' s 1Percenta
22.214.537.522.213.837.2TOTAL*

B c o no m i c branch

24.820.140.028.424.338.6Agriculture, forestry and ifshing

14.911.526.8 113.710.923.4industry (mining and manufacturing)

8.9(7.8)(16.7)9.2(8.2)(18.8)Electircity and water

16.816.127.516.715.928.9Construction (building and public works)

22.312.941.124.813.045.1Commerce, restaurants and hotels

13.910.929.212.49.625.5Transport, storage and communication

21.714.130.621.513.628.9Financing and business services

29.516.940.729.116.140.9Public and community services

34.221.648.639.022.058.3Personal and other services

Occupation
28.519.045.628.417.746.8Scientific and academic workers

33.117.843.834.317.4' 46.0Other professional. technical and related
workers

10.48.531.710.58.528.6Administrators and managers

23.214.629.622.614.528.5Clerical and related worke1s

22.813.446.227.614.455.9Sales workers

30.015.743.530.714.545.6Service workers

26.723.241.031.228.735.1Agricultural workers

13.711.829.712.210.823.6Skilled workers in industry, mining, build
ing and transport £ other skilled workers

16.516.120.215.115.116.7Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers

3ThousandParttimeאלפים employed in the
determinant week

184.360.8123.5138.638.899.6Generally parttime

64.946.717.952.636.516.1Generally fulltime

l Percentagesof all employed or employees in each cell.
2 Includes not known.
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גיל/ קבוצת לפי ,3414 בגיל באוכלוסייה י1 ועבודה לימודים י"ב/22. לוח
אוכלוסייה וקבוצת מין

Table xii/22.  Study and work 1 among population aged 14 34, by age group,
sex and population group

1977

כולל סך
Grand

Age group גיל מזה:קבוצת
 יהודים
הכל סך

ג Ageקבוצת group יל

total
141718293034

Thereof:
Jews 141718293034
total

כולל GRANDסך TOTAL
אלפיט 1,244.8258.5751.2235.11,065.1206.5652.7205.9 thousands

אהוזימ  ,100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

43.412.646.866.444.311.846.769.3Workעובדים
4.45.54.62.74.96.55.03.1Studyלומדים

לומדים 36.56.940.855.136.65.140.157.4Doלא not study
ידוע 1.68.8Not(0.2)1.48.62.8(0.2)2.5לא known

9ובדים 56.687.453.233.655.788.253.330.7Doלא not work
22.375.410.41.822.380.010.52.0Studyלומדים

לומדים לא 32.511.341.626.831.67.441.623.9Doי not study
ידוע 1.80.71.25.01.80.81.24.8Notלא known

אלפים  630.9132.2381.7117.0539.7105.7330.9103.1Malesגברים  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

51.715.952.888.749.713.349.288.7Workעובדים
4.96.64.63.85.47.75.04.2Studyלומדים

לומדים 43.99.046.674.441.35.542.674.0Doלא not study
ידוע 1.610.5Not(0.1)1.610.53.0(0.3)2.9לא known
עובדים 48.384.147.211.350.386.750.811.3Doלא not work
23.075.611.02.522.377.910.62.7Studyלומדים

לומדים 24.67.935.67.727.28.039.47.6Doלא not study
ידוע 0.91.0Not(0.8)0.61.110.8(0.6)0.7לא known

אלפים  ם י ש 613.9126.3369.511U525.4100.8321.8102.8Femalesנ  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

34.89.240.644.338.810.244.249.9Workעובדות
3.94.34.51.74.55.35.11.9Studyלומדות

לומדות 28.84.834.736.131.84.837.540.7Doלא not study
ידוע 1.67.3Not(0.1)1.46.52.5(0.1)2.1לא known
עובדות 65.290.859.455.761.289.855.850.1Doלא not work
21.675.19.81.222.482.210.31.4Studyלומדות

לומדות 40.714.747.945.736.06.643.840.4Doלא not study
ידוע 1.78.3Not(1.0)2.91.01.78.82.8לא Known

l Work  employed persons; do not work  unemployed
and not in labour force.

מועסקים עובדיםבלתי לא עובדיםמועסקים; 1

העבודה. בכוח ואינם
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לימוד, שנות גיל, אוכלוסיית, קבוצת מין, לפי מועסקים, גלתי י"ב/23. לוח
ביושראל האחרונים החודשים ב12 ועבודה

Table xii/23.  Unemployed, by sex, population group, age, years of schooling
and work during last ] 2 months in Israel

197019721973U9731974197519761977

Thousandsםאלפי
הכל סך

גברים
38.229.129.529.734.335.147.4 42.5TOTAL
23.817.218.218.318.218.826.2 23.9Males

14.411.911.311.516.016.721.2נשיפ 18.6Females

35.127.727.327.731.332.344.7יהודים 38.4Jews
2.02.93.04.12.7NonJews(2.2)(1.4)(3.1)לאיהודים

גיל Ageקבוצת group
14178.96.65.55.74.63.94.75.41417
182416.712.712.012.313.013.717.117.91824
25345.4(4.6)5.25.07.79.311.713.62534
3554(4.9)(3.8)5.15.06.76.47.38.43554
55+, .(2.3)CM).(1.7)1.72.31.81.82.155+

לימוד Yearsשנות of schooling
04(2.9)(2.2)(15)1.62.72.32.62.304
5816.811.710.710.910.610.311.613.258
91214.811.412.813.015.216.220.223.5912
13+(3.6)(3.6)(4.4)4.06.36.57.67.713+

ידוע Not(0.5)(0.5)(0.1)(0.7)0.2(0.1)(0.2)(0.1)לא known

ב12 בישראל 18.615.316.316.016.516.522.322.2Workedעבדו in Israel during
האחרונים lastהחודשים 12 months

ב12 בישראל עבדו 19.613.813.213.717.818.620.225.2Didלא not work in Israel
האחרונים duringהחודשים last 12 months

2entageים2אחוז sPerc

הכל 3.82.72.62.63.03.13.63.9TOTALסך
3.42.32.42.42.42.53.13.3Malesגברים
4.83.63.23.24.34.44.75.2Femalesנשים

3.92.82.72.73.13.13.64.1Jewsיהודים
1.92.82.83.62.3NonJews(2.0)(1.4)(3.4)לאיהודיט

גיל Ageקבוצת group
141715.912.410.811.211.310.112.713.91417
18249.16.66.06.16.97.39.49.81824
25342.5(1.8)1.91.92.73.03.53.82534
3554(1.4)(1.0)1.31.21.61.51.71.93554
55+(1.3)(0.8)(0.9)0.91.21.01.01.155 +

לימוד Yearsשנות ofscho o ing
042.31.81.21.32.52.32.72.504
584.83.43.33.33.43.43.84.458
9124.02.82.92.93.33.44.24.6912
13 +(2.3)(1.9)(2.0)1.92.72.62.92.713+

ידוע לא
Not known

ב12 בישראל 1.91.41.41.41.61.61.91.8Workedעבדו in Israel during
האחרונים lastהחודשים 12 months
ב12 בישראל עבדו 1.91.31.21.01.71.81.72.1Didלא not work in Israel
האחרונים duringהחודשים last 12 months

/1 See note ' to Table XJJ1 .

t\t ~:1r:1:o" t"1 " r~.Of civilian Isbcur ictqz ;"
יב/1. ללוח י הערה ראה 1

תא. ?32 האזרחי הענווה מנוח 2
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ומין עבודה חיפוש אופן עבודה, חיפוש משן לפי מועסקים בלתי  י"ב/24. לוח

Table xii/24.  Unemployed, by duration, mode of seeking work and sex

1977

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

PercentagesאחוזיםThousandsאלפים

ג הכל 47.426.221.2100.0100.0100.0TOTALסך 1

עבודה חיפוש משך
(שבועות)

Duration o f seeking
work (weeks)

12.91.51.36.56.16.51

25.13.12.011.412.710.12

32.41.5(0.9)5.46.1(4.5)3

47.54.62.916.818.814.64

587.94.13.917.716.719.658

9136.53.23.314.613.116.6913

14+12.36.55.627.626.628.214+

עבודה חיפוש Modeאופן o f seekingwor k

התעסוקה שירות דרך

בעיתונות מודעה

17.3

7.5

9.8

2.9

7.5

4.6

37.1

16.1

38.3

11.3

36.8

21.1

Employment service

Advertisement in the press

אישית 9.56.23.320.424.215.8Personalפנייה application

7.43.63.815.914.117.7Friendsחברים

5.03.21.810.512.18.6Otherאחר

J Incl. duration of seeking work not known. ידוע. לא עבודה חיפוש משך כולל 1
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וסיבה מין לפי עובדים, אינם או חלקית העובדים ומעלה 14 בני י"ב/25. לוח
Table xii/25.  Aged 14 and over, working parttime or not working, by sex

and cause

1976

יותר עובדים
שבועות 41 מ

מ35 ופחות פחותבשנה עובדים

סיבה
הכל סך
Total

בשבוע שעות
Work more
than 41 weeks

שבועות 41n
בשנה

Work less than
עובדים לא

Do not workCause

a year and less41 weeks a year
than 35 hours

a week

אלפים  הכל 1,235.993.9116.31,025.7TOTALסך  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0 percentages

7.713.310.86.8Illness/disabilityמתלה/נכות

גבוה 17.817.92.619.5Advancedגיל age

עבודה ■2.61.8חיפוש 22.10.5Seeking work

נית 37.551.516.538.6Housewifeעקרת

ואחר 34.415.548.034.6Studiesלימודים and other

אלפים  418.130.154.8333.2Malesגברים  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0 percentages

13.532.117.611.2Illness/disabilityמחלה/נכות

גבוה 24.244.54.625.5Advancedגיל age

עבודה 26.20.7Seeking(3.0)4.2חיפוש work

ואחר 58.120.451.662.6Studiesלימודים and other

אלפים  .817.863.861נשים 5692.5Females  thousands

אחוזים 100.0100.0100.0100.0 percentages

4.74.54.94.8Illness/disabilityמחלה/נכות

גבוה 16.7Advanced(0.8)14.65.6גיל age

עבודה 18.40.3Seeking(1.3)1.8חיפוש work

ביה 56.575.431.257.0Housewifeעקרת

ואחר 22.413.244.721.2Studiesלימודיפ and other

C/*.."><. C,....* הכנסות. סקר המקור:
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עירוני לשכיר וממשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה  י"ב/26. לוח

Table xii/26.  Average annual income fromwages and salary per urban
employee

U977

Economic branch
יד ומשלח כלכלי 1970U975'1976and§ענף occupation

הכל >£נשיםגבריםסך 2.
TotalMenWomen?!

עירוניים 691.6837.0825.6879.4564.2315.2100.0Urbanשכירים employees  total
2 (אלפים) הכל סך (thousands) 2

ליי .ILאלפי thousand

ממוצעת שנתית 7.318.726.335.542.023.9XAverageהכנסה annual income from
ומשכורת wagesמשכר and salary

כלכלי Economicענף branch

ודיג ייעור ,5.014.822.527.130.113.11.3Agricultureחקלאות/ forestry and ifshing

וחרושת) (כרייה 7.218.927.837.541.722.527.9Industryתעשייה (mining and manufactu
rina)

ומים 11.127.338.253.357.430.01.4חשמל
!jug/

Electricity and water

ועבודות (בנייה 7.720.328.735.436.327.16.1Constructionבינוי (building and public
(worksציבוריות)

אוכל שירותי ,7.116.422.132.138.720.48.6Commerceמסחר* restaurants and hotels
והארחה

ותקשורת אחסנה ,9.124.234.445.649.624.07.2Transportתחבורה" storage and communi
cation

ושירותים 8.720.729.239.253.127.68.0Financingפיננסים and business services
עסקיים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

8.118.826.035.744.827.134.5Public and community services

4.210.714.722.829.214.65.0Personal and other services

יד Occupationמשלח

מדעיים מקצועות 27.637.653.064.033.38.0Scientiifcבעלי and academic workers
ואקדמיים

חופשיים מקצועות 20.328.038.450.230.115.0Otherבעלי professional, technical and
ודומיהם טכניים 34.550.467.469.639.8relatedאחרים, workers

3.7Administratorsמנהלים and managers
ודומיהם פקידות 17.925.533.543.525.423.1Cleircalעובדי and related workers

סוכנים מכירות/ 16.821.533.940.119.93.9Salesעובדי workers
וזבנים

שירותים 12.116.723.631.116.911.2Serviceעובדי workers
בחקלאות 13.518.323.624.618.61.5Agirculturalעובדים workers

בתע מקצועיים 19.127.236.438.318.626.6Skilledעובדים workers in industry, mining,

ובתחבורה בבנייה buildingשייה, and transport and other
מקצועיים Bkilledופועלים workers

אחרים
ופועלים בתחבורה 15.321.528.731.318.07.0Otherעובדים workers in transpotr and

מקצועיים unskilledבלתי workers

. See "Income Surveys" in introduction to chapter XI.
2 Including employees whose occupation or economic branch is
not known.

י"א. לפרק במבוא הכנסות* *סקרי ראה 1

ידועים. אינם הכלכלי הענף או ידם שמשלח שכירים כולל 2
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Employment and wages by reports to the
National Insurance Institute

דיווחים פי על ישכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/27. לוח
Table xii/27.  Employees' posts, wages and average wages per employee's post

לחודש Monthlyממוצע average

השינוי השנהאחוז לעומת

משרות
שכיר
(אלפים)

שכר
(מיליוני
ליי)

ממוצע שכר
שכיר למשרת

(ל'י)
Average

הקודמת
Percent change
on a year earlier

ממוצע שכר
EmployeesSalarysalary perשכירמשרות למשרת
posts(IL. million)employee'sשכירAverage

(thousandspost (XL.)Employees'salaryper
postsemployee's

post

1961532.4146.4275XX1961

1962574.7182.23177.915.31962

1963615.5217.93J47.111.71963

1964653.6 260.13986.212.41964

'1964622.6252.8406XX1964"

1965641.7305.94773.117.51965

1966638.9362.85680.419.11966

1967620.6353.55702.90.41967

1968676.9398.15889.13.21968

1969723.5445.26156.94.61969

מהשטחים עובדים sriesחדשה2סדרהבולל 2Newslncl.workers from the Admi

המוחזקים
nistered Terirtoires

1968720.5427.5593XX1968

1969786.7490.86249.25.21969

1970828.6561.46775.38.51970

1971875.3683.47815.615.41971

31972911.8809.88884.213.719723

1973930.11,051.91J312.027.41973

1974940.11,450.01,5421.136.31974

3 1975976.92,095.62,1453.236.61975 3

19761,004.32,863.02,8512.833.01976

19771,034.14,364.44,2213.048.11977

מהשטחים עובדים כולל לא
המוחזקים

Exc!.workers fromthe Admi
nistered Terirtories

1968716.5426.5595XX1968

1969772.9487.56317.96.11969

1970808.3556.26884.69.01970

1971842.1674.58014.216.41971

31972870.1793.99123.313.91972 3

1973886.81,031.81,1631.927.51973

1974896.71,420.01,5841.136.21974

נ 1975929.02,048.62,2052.936.71975 3

1976959.72,802.62,9203.332.71976

1977988.54,284.34,3333.048.41977

' Chained data according to 1965 sample. 2 For dif
ferences between the old and new seires see introduction.
3 In January 1972 and 1975, large establishments were
added to the sample. In July 1975 the income tax reform
was enacted and the deifnition of salary was changed. For these
reasons, changes between years should be computed according to
indices only and not according to absolute numbers : see intro
duction.

.1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים 1

ראה לקודמת החדשה הסדרה בין ההבדלים על 2

למדגם הוספו 1975 ו 1972 בינואר 3 מבוא.
הרפורמה הופעלה 1975 ביולי שגדלו. מפעלים
מהסיבות השכר. הגדרת ושונתה הכנסה במס
סמך על שנים בין שינויים לחשב יש הנל
ראה הגוחלטיפ; חמ=5ריב סמך על ולא המדדים

מבוא.
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כלכל* ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר /שכר ושכיר משרות  י"ב/28. לוח

לחודש ממוצע

שכיר למשרתמשרות ממוצע שכר
ליי)(אלפים) (מיליוני (ל''י)שכירשכר

postsEmployee'sWages (IL. million)Average salary per
(thousand)employee's post

19761977 |1976197719751977

,004.31,034.1 12,863.04,364.42,8514,221
29.931.060.287.72,0122,833
11.212.924.337.72,1792,934

3.53.38.711.12,4583,367
0.40.40.60.81,5652,058
8.68.918.327.62,1233,094
6.25.58.310.51,3311,910

259.5265.4788.71,148.73,0394.327
4.64.623.431.35,0696,821

42.746.390.0131.82,1082,847
50.450.5108.0150.22,1432,976
10.210.426.436.32,5993,472
14.915.548.168.83,2264,440
23.824.489.0134.73,7395,524
8.68.130.739.13,5624,811
34.333.3111.7157.23,2534,712
57.758.2231.2351.34,0096,036

12.314.130.248.02,4533,402
10.711.050.087.84,6758.008
77.770.4209.9256.12,7033,635
67.761.0175.5211.82,5933,468
10.09.434.444.33,4504,724
78.283.3206.0313.82,6353.769

27.528.4100.9149.63,6675,275
24.726.058.288.42,3613,398
26.028.946.975.81,8032,624
66.067.6265.3405.64,0196,003
26.327.3110.8167.34,2176,129
39.740.3154.5238.33,8885,917

0מל
Code

5,110

6,311

3,413

4,109

426.6

280.0

276.9

175.4

83.5

44.4

81.1

42.7

38.439.1101.5146.62,6403,747
364.0385.2934.81,537.22,5683,990

82.085.3268.7449.03,2785,260
44.646.287.2133,41,9562,888
130.2138.8300.9488.52,3123,519
58.764.6171.7304.62,9254,717
12.112.522.633.11,8772,656
36.637.883.7128.62,2903,403
37.236.771.2100.91,9132,752
11.211.027.439.62,4343,602
10.09.824.933.92,4963,470

9.49.29.214.59771,571
6.66.79.713.01,4731,932

כולל סך
ודיג ייעור חקלאות,

ושירותים למטעים (פרט חקלאות
לחקלאות)
הדרים גידול

להדרימ) (פרט מטעים גידלל
לחקלאות שירותים

ודיג ייעור
וחרושת) (כרייה תעשייה

והציבה כרייה
וטבק משקאות מזון,

ועור הלבשה טקסטיל,
ומוצריו עץ

לאור והוצאה דפוס ומוצריו נייר
ונפט כימיים מוצרים פלסטיק גומי,

אלמתבתיים מינרלים מוצרים
מתכת ומוצרי בסיסית מתכת

הובלה וכלי חשמלי ציוד מכונות,

ושונות יהלומים
ומים חשמל

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי
לבניין ומשנה כללית קבלנות

ואזרחיות הנדסיות ציבוריות, עבודות
אובל שירותי מסתר,

והארחה
סיטוני מסחר
קמעוני מסחר

והארחה אוכל שירותי
ותקשורת אחסנה תחבורה,

יבשתית תחבורה
תקשורת ואוירית, ימית תחבורה
לתחבורה אחרים ושירותים
ושירותים פיננסים

עסקיים
ונכסי ביטוח פיננסיים, מוסדות

דלאניידי
ומשפטיים עסקיים שירותים
ציבוריים שירותים

וקהלתיים
ממשלתיים מינהל שירותי

המקומיות הרשויות של מינהל שירותי
חינוך2 שירותי
בריאות שירותי

וסעד רווחה שירותי
אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים
ואחרים3 אישיים שירותים
וספורט בידור אמנות, תרבות, שירותי

בית למשק ותיקונים מוסכים

ובמוסדות בבתים שירותים
אחרים אישיים שירותים

0
0002

03
04
05
0607
12
10
1112
1315
16
1718
1920
21
2223
2426

2729
3
4
4041
42
5

50
5156
5758
6
6062
6367

7072

73
8

80
82
83
85
87
81,84,86,88,89
9
90
9192

93
9498

בית. עוזרות כולל לא 3 מקומיות. ברשויות חינוך שירותי גולל 2 המוחזקים. מהשטחים עובדים כולל 1
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Table xii/28.  Employees' posts J, wages and average wages per employee's
post, by economic branch

Monthly average
 בסיס:מדדים 100.0 verageממוצע 1968  base: aIndices

למשרת ממוצע שבר
Economicשכירשכרשבירמשרות branch

Employee's postsgesWaAverage wage per
employee's post

| 197619771976197719761977

138.3142.4652.3994.4471.6698.2GRAND TOTAL
65.467.8379.5553.7580.3817.2Agriculture, forestryand fishing
51.259.0339.9526.7663.4893.2Agriculture (excl. fruit growing and agricultural

services(
51.348.2338.9436.2661.1905.7Citriculture
40.546.0235.1351.2580.2763.3Fruit growing (excl. citrus(
84.487.2434.7654.5515.0750.7Agircultural services
104.692.4491.3'622.5469.6674.0Forestry and fishing
133.6/56.7691.31,006.8517.5736.7Industry (mining andmanufacturing(
97.997.1583.9779.3596.7802.8Mining and quarrying
139.7151.5596.5873.7426.9576.6Food, beverages and tobacco
128.6128.7578.2803.9449.7624.4Textiles, clothing and leather
112.6116.2593.7817.9527.1704.0Wood and wood products
123.2128.0592.6847.0481.0661.9Paper and paper products, printing and publishing
131.9135.11698.21,057.0529.5782.3Rubber, plastic. chemical products and petroleum
98.693.1519.4662.2526.6711.2Nonmetallic mineral products
126.7123.0695.8978.7549.2795.6Basic metal and metal products
181.7183.41,035.91,573.9570.0858.3Machinery ,electrical equipment and transport

equipment
94.5
121 2

108.3
124 3

449.4
1503.9
644.0

714.2
1,061.1
785.7

475.7
498 3

659.6
853 6

Diamonds and miscellaneous
f*i0/n1tri/1itv ntiir xtyniifY

134.9122.4477.5642.2Construction {building andpublic works(
139.7126.1664.8802.4475.9636.6Building  general and special trade contractors
109.3102.7555.4714.6508.2695.8Public works and civil engineering
131.7140.3638.7973.2485.1693.7Commerce, restaurants and hotels

128.8132.8687.41,019.7533.7767.8Wholesale trade
115.1121.4527.6800.7458.4659.5Retail trade
156.8174.3716.81,160.2457.3665.5Restaurants and hotels
132.3135.5643.9984.3486.6726.7Transport, storage and communication
138.2143.5663.21,000.8479.9697.4[Land transport
128.7130.5630.8973.0490.0745.7Air and sea transport, communication and other

transport services
177.7182.8848.91,307.8477.8715.4Financing and business services

168.5175.2904.01,443.3536.4823.9Financing, insurance and real estate services

189.1192.3768.21,108.9406.3576.6Business and legal services
155.3164.3621.91,022.7400.5622.4Public and community services

138.6144.4570.5953.4411.6660.3Government administration
152.8158.3628.0960.8411.1607.1Municipal administration
169.4180.7365.31,147.3417.1635.0Education services2
161.3177.5607.81.078.1376.7607.6Health services
167.1172.7661.2967.2395.7559.9Welfare services
150.9155.8601.8923.4399.9592.7Other public and community services
123.3121.6585.4829.7474.66*2.15Personal and other services*
142.6139.5594.2860.1416.9616.6Cultural, recreational services and sport
144.5141.3801.71,089.4554.7771.1Repair of motor vehicles and other repair $^^0€8

for households
108.5
98.2

106.5446.6704.8411.7661.9Domestic services (households and institutions)
Other personal services

1 Incl. workers from the Administered Terirtories. 2 Incl. municipal education services. 3 Excl. household help.
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ענף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משוות של מדדים  י"ב/29. לוח
כלכלי

לחודש ממוצע

כלכלי ענף

שכיר משרות
Employees' posts

שכר
Wages

ממוצע שכר
שכיר למשרת

197319741975197619771974197519761977197319741975

עובדים כולל
המוחזקים הבסמהשטחים  1968מדדים ממוצע :jaseיס: average 1968 = 100.0 =Indices  ן

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות,

129.0
70.7

130.4
66.5

134.6

61.3

138.3

65.4

142.4
67.8

477"2 338.8
269.0 191.5

652.3
379.5

944.4
553.7

190.6

201.4
259.9

288.1

354.7
439.2

וחרושת) (כרייה 129.8130.1131.0133.6136.7486.5תעשייה 336.1691.31,006.8187.1258.2371.4

ומים חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
אוכל שירוו/י מסחר,

והארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה,

111.0
153.4

124.7

125.0

115.3
148.7

120.4

127.3

117.8

147.6

124.3

129.3

121.2

134.9

131.7

132.3

124.3
122.4

140.0

135.5

492.4 320.4

502.6 361.2

439.1 308.3

482.3 349.8

603.9

644.0

638.7

643.9

1,061.1

785.7

973.2

984.3

225.7

177.0

185.5

203.6

277.9
243.0

256.0

274.8

418.0

340.4

353.3

373.0

עסקיים ושירותים 150.9157.0167.9177.7182.8592.3פיננסים 403.0848.91,307.8189.1256.6352.7

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

133.4

121.4

139.3

114.9

148.7

117.7

155.3

123.3

164.3

121.6

474.4 347.2

394.3 278.9

621.9

585.4

1,022.7

829.7

186.2

175.7

249.3

242.8

319.0

334.9

עובדים כולל לא
המוחזקים מהשטחים

הכל 123.7125.0128.7132.9137.0467.2סך 331.8640.0978.4195.0265.4362.8

ודיג ייעור 63.360.855.760.161.9253.8חקלאות, 180.2361.0526.0208.6296.2456.9

וחרושת) (כרייה 123.1123.1123.6126.5128.6474.1תעשייה 328.3675.4982.3193.0266.8383.7

ומים 111.0115.3117.8121.2124.3492.4חשמל 320.4603.91,061.1225.7277.9418.0

ועבודות (בנייה בינוי
ציבוריות)

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

121.8

120.8

124.5

116.5

117.4

126.5

114.4

119.6

127.6

110.3

125.1

130.4

101.8

132.9

134.0

431.3 309.1

430.7 304.5

480.1 349.0

581.4

623.0

640.9

719.1

949.7

981.2

195.2

188.4

204.1

265.5

259.4

275.9

381.2

360.0

376.3

עפקיים ושירותים 150.9157.0167.9177.7182.8592.3פיננסים 403.0848.91,307.8189.1256.6352.8

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

132.6

117.9

138.5

111.2

147.6

113.3

153.8

117.8

162.7

114.9

472.6 346.3

383.1 272.1

618.7

567.3

,018.3

800.9

186.9

177.1

250.1

244.7

320.2

338.2
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Table xii/29.  Indices of employees' posts, wages and average wages per
employee's post, by economic branch

Monthly average

ממוצע שכר
Average wage perשכיר שבירשכרמשרות למשרת
employee's postpostsEmployees'WagesAverage wages per

employee's postEconomic branch

19761977197519761977197519761977197519761977

Includi ng workers
לעומת שינוי rאחוז קודמת Percentשנה change on previous yeafrom the Ad mi nis

t ered Terri tories

471.6698.23.23.0 2.840.836.752.533.0 36.648.1TOTAL

580.3817.27.83.6 6.840.541.145.932.1 52.440.8Agriculture, forestry and
ifshing

517.5736.70.72.3 2.044.842.1 _45.639.3 43.842.4]ndustry (mining and
manufacturing(

498.2853.62.22.6 2.953.722.675.719.2 50.471.3Electircity and water

477.5642.20.79.3 8.639.128.222.040.2 40.134.5Construction (building and
public works(

485.1693.73.26.6 5.942.445.452.437.3 38.043.0Commerce, restaurants
and hotels

486.7726.71.62.4 2.437.933.552.930.4 35.849.3Transport, storage and
communication

477.7715.46.92.9 5.847.043.354.135.4 37.549.7Financing and business
services

400.4622.46.85.8 4.436.631.164.425.5 27.955.4Public and community
services

474.8682.62.41.5 4.838.148.541.841.7 31.043.8Personal and other services

Excluding workers
from the Adini ni s
t er, e d Terri tori es

481.6714.72.93.0 3.340.837.052.932.7 36.748.4TOTAL

600.4850.18.52.9 7.940.941.945.731.1 53.941.6Agriculture, forestry and
ifshing

533.9764.20.41.6 2.344.442.545.539.1 43.843.1Industry (mining and
manufactuirng(

498.3853.62.22.6 2.953.722.675.719.2 50.471.3Electircity and water

527.0706.21.77.7 3.641.334.823.738.3 43.834.0Construction (buildingand
public works(

497.9714.71.96.2 4.641.444.652.438.3 38.843.5Commerce, restaurants
and hotels

491.3732.20.92.7 2.237.633.553.130.6 36.449.0Transpotr, storage and
communication

477.8715.46.92.9 5.847.043.354.135.4 37.549.7Financing and business
services

402.4(525.86.75.8 4.236.530.964.625.6 28.155.5Public and communal
services

481.4696.81.92.5 4.044.948.141.242.4 42.244.7Personal and other services
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Registered ^וזוץ10ק1ח6ח0 רשומה אבטלה

בלשכות מובטלים ושל יומי וממוצע עבודה דורשי הרשומים,  י"ב/30. לוח
י התעסוקה שירות של למבוגרים העבודה

Table xii/30.  Registered, workseekers and daily average of unemployed at
adult labour exchanges of the employment service 1

בלשכות השנה במשך הרשומים
למבוגרים העבודה

Registered during the year at adult
labour exchanges

לחודש ממוצע  עבודה דורשי
Workseekers  monthly average

מובטלים של יומי S7S1BD
Daily average of unemployed

הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

194918,91215,8353,0776,351795 5,556
195022,55118,8163,7355,908

195126,72321,9794,7446,3371,060 5,277
195229,43624,3955,0419,4131,491 7,922
195342,18036,0456,13517,6802,443 15,237
195436,10730.4075,70013,4552,133 11,322
195532,07726,2515,82610,7332,023 8,715

195637,60130,6486,95312,2902,436 9,854
195739,66731,9487,71912,5132,604 9,909
195832,80825,3237,4859,3282,323 7,005
1195929,02221,2427,7807,3772,093 5,284
1960134,58789,91644,67125,79218,2247,5686,0421,839 4,203

.1961124,63279,82444,80829,15919,2379,9225,1432,008 3,135
1962138,15387,41350,74029,96419,34310,6214,6021,942 2,660
1963142,79588,71354,08229,18718,57010,6174,0321,788 2,244
1964137,82984,38653,44327,90317,61710,2863,3991,528 1,871
1965142,41285,91656,49627,98017,52510,4553,2001,417 1,783

1966166,879108,01158,86837,87626,20011,6757,9302,388 5,542
U967183,866126,31957,54755,78842,13313,65513,5253,491 10,034
1968174,250109,14565,10539,15926,94112,2185,7091,825 3,884
1969155,70787,85167,85627,17416,21210,9622,3951,019 1,376
1970149,94780,89469,05323,88713,31110,5761,595751 844

1971136,47572,13864,33719,45110,5168,935938415 523
1972133,61668,74664,87018,5309,8448,686744330 414
11973126,73266,78359,94916,9039,1667,737879381 498
1974128,82865,92762,90116,8758,8248,051844381 463
1975126,65965,72960,93017,1869,0568,1301,000449 551
21976134,27072,30861,96218,90810,5928,3161,396541 855
1977135,56573,43762,12818,79510,6108,1851,484550 964

1 One should be cautious on comparing data for the במבוא. ראה קודמות;
different years; see introduction. 2 Due to slowdowns קהל קבלת הייתה לא
of government employees there was no reception of the דורשי אבטלה, נרשמו
public during 13 days of 1976 in which unemployment, work
seekers and requests were not registered at the labour exchanges.

שנים עם בהשוואה להיזהר יש 1

המדינה עובדי של עיצומים בגלל 2

לא ולבן ימים, 13 במשך 1976 בשנת
התעסוקה. בשירות והזמנות עבודה
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ישירות !של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י"ב/31. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור, מין, לפי התעסוקה,

Table xii/31 . Daily average of unemployed in adult labour exchanges of the
employment service, by sex, section, district, subdistrict and average monthly

unemployment days per unemployed

1977 2 1976 1975 1974 U973 11970 1965

igerיומיממוצע averDa ilj
3,2001,5958798441,0001,3961,484TOTAL

1,783844498463551855934Males
1,417751381381449541550Females

Section
59322428418795Liberal professions

698351103112165239253Clerks
2499646455697113Industry
137351915163550Building
154763337518586Transport and communications
75412019182127Services

1,828964634588653832860Unskilled

District and subdistrict
288296115117152203234Jerusalem

Northern
8737141491113Zefat
5122131091012Kinneret
4451516672667989Yizreel
270775041465869Akko

Haifa
4192008042608696Haifa
177944843506763Hadera

Central
107844039404445Sharon
115363742537282Petah Tiqwa
126353336478097Ramla
161114494678110116Rehovot

498181146144180261276Tel Aviv

Southern
220152868597147115Ashqelon
236125100114113168177Beer Sheva

הכל סך
גברים
נשים

מדור
חופשיים מקצועות

פקידים
תעשייה
בנייה

וקשר תחבורה
שירותים

מקצועיים בלתי

ונפה מחוז

ירושלים

הצפון
צפת
כנרת

יזרעאל
עכו

חיפה
חיפה
חדרה

המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות

אניג תל

הדרום
אשקלון

שבע באר

Monthly average unemployment days per unemployed

TOTAL
Males
Females

למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
הכל 4.02.61.51.61.72.02.1סך

3.72.61.61.71.82.22.4
4.42.71.41.51.61.81.8

גברים

12 /Seenotes to Table XII30.
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התעסוקה, שירות ונוער'של למבוגרים עבודה בלשכות עבודה דורשי  >"ב/32. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מחוז מדור, מין, לפי

Table xii/32.  Workseekers at adult and youth labour exchanges of the
employment service, by sex, section, district and registered unemployment

days per month

1977 2 1976 1975 1974 1 1973 11970 1965

Adult labour exchanges למבוגרים עבודה לשכות

TOTAL

Males
Females

Section
Liberal professions
Clerks
Industry
Building
Transport and
communication

Services
Unskilled workers

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Registered
unemployment
days per month

0 days
1to 6 days
7 to 12 days
13 to 18 days
19 days and over

18,795 18,908 17,186 16,875 16,903 23,887 27,980

10,610
8,185

442
2,463
1,220
433
734

306
13,198

2,114
2,619
2,436
4,373
4,006
3,247

1,283
16,564
2470
193
285

10,592
8,316

460
2,472
1,243
431
766

296
13,146

2,114
2,559
2,615
3,187
3,991
3,345

1,573
16,469

438
175
253

9,056
8,130

360
2,128
1,025
376
676

283
12,338

1,988
2,293
2,556
3,774
3,642
2,933

2,695
14,025

252
90
124

8,824
8,051

345
1,858
878
353
641

306
12,494

1,916
2,135
2,606
3,356
3,509
3,173

3,602
12,941

199
62
71

9,166
7,737

318

1,696
905
377

558

327
12,722

2,402
2,745
3,198
3,707
3,003

2,772
13,830

188
60
53

13,311
10,576

241
2,314
1,519
755
742

567
17,749

2,694
4,009
3,532
4,555
5,215
3,882

8,782
13,776

831
272
226

17,525
10,455

295
2,971
2,151
1,829
866

587
19,281

1,964
5,822
4,291
5,143
6,274
4.486

7,784
16,527
2,183
885
601

הכל סך
גברים
נשים

מדור
חופשיים מקצועות

פקידים
תעשייה
בנייה

וקשר תחבורה

שירותים
מקצועיים בלתי

מחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

רשומים אבטלה ימי
לחודש

ימים 0
ימים 6 עד 1

ימים 12 עד 7
ימים 18 עד 13
ומעלה ימים 19

exchangesaboלנוערענודהלשכות urYouth 1

הכל 7,6006,2774,2174,2544,5104,3834,044TOTALסך

3,9933,4072,5352,5622,6982,7022,557Boysנערים
3,6072,8701,6821,6921,8121,6811,487Girlsנערות

Districtמחוז
711732563568623580534Jerusalemירושלים
1,070926625567613638595Northernהצפון
970843590552571565491Haifaחיפה

1,9101,3988977406371,0041,927Centralהמרכז
אביב 1,6781,327774801778710628Telתל Aviv
1,2611,0517681,0261,288886869Southernהדרום

12 See notes to Table >01/30. יב/30. ללוח הערות ראה 12
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שירות של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך חסומים  י"ב/33. לוח
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה,

Table xii/33.  Persons registered during the year at the adult labour exchanges
of the employment service, by age group and sex

גיל Ageקבוצת group

הכל Totalסך
1824253435444554556465+

אלפים
ThousandsאחוזיםPercentages

Total
1.9
1.2
2.1
2.2
2.2

Males
3.0
2.0
3.5
3.6
3.5

7.7
5.4
4.3
4.0
4.0

9.8
7.3
5.6
5.1
5.0

12.6
8.7
8.9
8.3
8.2

12.4
8.6
8.3
8.0
7.9

16.4
12.1
12.2
11.7
11.6

14.6
11.1
10.9
10.7
10.6

21.6
28.9
22.6
23.6
26.0

22.6
30.1
23.9
25.2
27.2

39.8
43.7
49.9
50.2
48.0

37.6
40.9
47.8
47.4
45.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הבל סך
142,412
149,947
126,659
134,270
135,565

גברים
85,916
80.894
65,729
72,308
73,437

1965
1970
1975
1976
1977

1965
1970
1975
1976
1977

Femalesנשים
196556,496100.043.320.219.012.74.40.4

197069,053100.0 .46.927.613.18.93.10.4
197560,930100.052.221.313.59.53.00.5
197661,962100.053.421.912.98.52.80.5

197762,128100.050.624.712.78.62.80.6

ישירות של למבוגרים העבודה בלשבות השנה במושן רשומים  י"ב/34. לוח
ומין ג לידה יבשת לפי התעתסוקה,

Table xii/34.  Persons registered during the year at the adult labour exchanges
of the employment service, by continent of birth x and sex

לידה Continentיבשו! of birth

הכל אירופהאמריקהאסיהאפריקהישראלTotal1סך
IsraeliAsiaAfircaEuropeAmerica

אלפים
ThousandsאחוזיםPercentages

הכל Totalסך
1965142,412100.017.953.029.11965

1970149,947100.029.851.818.41970

1975126,659100.042.332.725.01975
1976134,270100.045.931.722.41976

1977135,565100.047.731.221.11977

Malesגברים
196585,916100.0.1S953.627.51965
197080,894100.028.952.518.61970

197565,729100.042.832.824.41975

197672,308100.045.732.122.21976
197773,437100.048.031.220.81977

Femalesנשים
196556,496100.016.452.031.61965

197069,053100.030.851.018.21970
197560,930100.041.832.625.61975

197661,962100.046.131.122.81976

52,128 1977inn.O47.431.121.51977

לאיהודים. כוללים ישראל י1;ידי 1Israel born include nonJews.
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לשגות דיד נענו שלא והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע  ♦35/a"< לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה

Table xii/35.  Monthly average of requests, referrals and unfuliflled
requests by adult labour exchanges of the employment service, by section

הכל סך
מקצועות
בנייהתעשייהפקידיםחופשיים

iiTonn
וקשר

Transport
and commu
nication

שירותים
בלתי

מקצועיים
TotalLiberal

professions
ClerksIndustryBuildingServicesUnskilled

workers

בישראל מלשכות aelReferralsהפניות from labour exchanges in Jsr
196S206 28,4572,3682,2842,038767 59520,199
1970186 24,4122,0991,660859587 62718,394
■1974277 16,8261,868863364332 56812,554
1975280 16,7282,033981396327 56612,145
U976319 17,8832,2361,202420339 60712,776
1977306 17,3732,1601,117360307 64212.481

Requestsהזמנות
1965294 29,3912,1953,2302 5071,294 44119,430
1970450 30,7192,0823,2092.260819 48222,173
11974387 26,1072,5602,8641,462734 47117,629
1975345 25,0832,3742,8331,459749 37816,945
11976327 23,8642,5742,5341,225833 29916,071

1977366 23,1032,5632,5151,096794 30015,469
באמצעות שבוצעו Requestהזמנות fuliflled through labour exchanges
בשטחים העבודה inלשכות the Administered Territories

1970 4,85096950 3,804
19755 4,630267962652 73,835
119766 3,3231744321 102,827
19771 3,26013037339 42,812

נענו שלא Unfuliflledהזמנות requests
196588 3,826348937438254 591,702
1970279 4,7622091,496413127 1192,120
11974148 7,2773791,866529236 1343,985
1975121 7,5543681,913462238 1024,350
1197696 6,5754281,450414299 633,825
1977142 5.9843341,408347249 403,464

יב/30. ללוח הערה ראה 1

Strikes and lockouts והשבתות שב>תות
ועיצומים שאבדו עבודה ימי ומ1שבתים, ושובתים והשבתות, שביתות  י"ב/36. לוח

Table xii/36.  Strikes and lockouts, strikers and lockedout, work days lost
and slowdowns

והשבתות! ומושבתים!שביתות שאבדו!שובתים עבודה בעיצומיםימי משתתפים
Strikes andStrikers andWork daysעיצומיםParticipants
lockouts 1lockedout 1losti

Slowdowns
in slowdowns

196013514,42049,3681960
196413647,168100,9121964
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
196810042,14671,7891968
196911444,496102,1621969
1970163114,941390,2601970
197116988,265178,6121971

2 197216887,309236,05819722
197396122,348375,0235432,0591973
19747127,14151,3334918,3631974
1975117114,091164,5096243,6881975
1976123114,970308,21476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977

' Excluding slowdowns. 2 See introduction. מבוא. ראה 2 עיצומים. כולל לא 1
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ומושבתים/ שובתים מספר השביתה, מושן לפי / והשבתות ושביתות י"ב/37. לוח
כלכלי ועגף סיבה

Table xii/37.  Strikes and lockouts S by duration, number of strikers and
lockedout, cause and economic branch

Percentages OW/X

1977

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות
Strikes and
lockouts

1976

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

שביתות
והשבתות
Striken and
lockouts

TOTAL 100.0 100.0

Duration of strike or lockout
2to 6 hours
6 hours to one work day
2to 3 days
4to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
IS to 24 days
25 to 49 days
50 days and over

Number of strikers and
110
1150
51100
101200
201500
5011,000

1,0012,000
2,0015,000
5,001 and more

Cause
Wage rates and other payments
Work agreements broken or not
signed

Withholdingofwages
Admission and dismissal of workers
Other causes and lockouts

Ecooomic branch
Agirculture, forestry and fishing
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Construction (building and public

works)
Commerce, restaurants and hotels
Transport, storage and communica
tion

Financing and business services
Public and community services
Personal and other services
Stirkes in more than one branch

13.55.1
27.87.7
24.632.1
15.143.1
6.42.1
6.44.0
4.81.8
0.80.8
0.83.4

outlocked
0.80.0
15.91.0
14.32.2
15.93.2
20.710.0
7.94.8
8.77.8
7.912.5

. 7.958.5

54.782.2
12.79.5

4.02.1
13.51.9
15.14.3

11.1
0.7

1.7
10.6

13.8
42.6
1.0

18.5

22.2
1.6

4.0
27.0

11.1
25.4
4.0
4 ר

100.0

1.0
21.3
12.5
2.6

45.5
4.5
5.4
3.3
3.9

0.0
0.3
0.2
1.7
1.6
3.1
5.0
11.4
76.6

75.6
6.9

0.7
5.9
10.9

0.1
14.6
0.0
0.6

0.7
9.3

3.2
61.0
0.1

100.0 הכל סך
ההשבתה או השביתה משך

שעות 6 עד 14.6משעתיים

אחד עבודה יום עד שעות 33.3בד6
ימים 3 עד 220.3
ימים 6 עד 49.8
ימים 9 עד 73.2
ימים 14 עד 107.3
ימים 24 עד 156.5
ימים 49 עד 254.1
ויותר יום 500.9

ומושבתים שובתים מספר
1.6 110

22.0 1150
7.3 51100

24.4 101200
9.8 201500
10.6 5011.000
8.9 1,0012,000
8.1 2,0015,000
7.3 +5.000

סיבה

37.4 אחרים ותשלומים עבודה שכר
15.5 הסכמי איחתימת או הפרה

עבודה
4.1 שכר הלנו!
8.9 ופיטוריהם עובדים קבלת
34.1 והשבתות אחרות סיבות

כלכלי ענף
1.6 ודיג ייעור חקלאות,

33.3 וחרושת) (כרייה תעשייה
0.8 ומים חשמל
0.8 ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

4.9 והארתה אובל שירותי מסחר,
26.9 ותקשורת אחסנה תחבורה,

3.3 עסקיים ושירותים פיננסים
26.0 וקהילתיים ציבוריים שירותים
1.6 ואחרים אישיים שירותים
0.8 אחד מענף שביתותביותר

' See note? to Table >01/36. יב/36. ללוח הערות ראה

387 ושכר עבודה



חקלאות ♦ ג " ♦ פרק

מקורות
מטעים וגן, שהה גידולי המעובד השטח
הנערך שנתי מפקד ע"י מתקבל דגים ובריכות
של הרכזים אל תמופנים שאלונים באמצעות
או מועצות ראשי אל והמושבים, הקיבוצים
ועדים אל .לאיהודיים, ביישובים מוכתרים
חקלאים אל או אחרים ביישובים חקלאיים
הנתונים את וגן. שדה גידולי .המגדלים פרטיים
המת אחרים גידולים מספר ועל מטעים על
מידע סמך על משלימים אלה, ממפקדים קבלים

אחרים. ומקורות ייצור ממועצות
של הנתונים רק התבססו תשלי'ה לפני
באמצעות ישיר איסוף על וגן שדה גידולי
הדגים ובריכות המטעים שטח ואילו מפקד,
החקלאות משרד רשומי סמך על בעיקר נאמד

אחרים. מצרפיים ונתונים

פיתוח מנהל מאת מתקבל יער נטוע שטח
הקרקע.

האומדנים שדה. גידולי של ממוצעים יבולים
המגדלים משקים של עונתי סקר על מבוססים
של מצרפיים נתונים ועל לפחות, דונם 10
התעשיה, ממשרד המתקבלים הארצי הייצור

ושיווק. ייצור וממועצות והתיירות המסחר

של השנתיים הסיכומים מובאים זה בפרק
בישראל. החקלאית הסטטיסטיקה

והמפורטת השוטפת החקלאית הסטטיסטיקה
חקלאית". לסטטיסטיקה בגבעון מתפרסמת
בעלון גם מתפרסמים עיקריים חודשיים נתונים
ידי על לאור המוצא סטטיסטיות'/ "סדרות
עם בשיתוף לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
קום מאז המלא המעקב החקלאות. משרד
בסידרת הופיע (1968/69) תשכ"ט ועד המדינה
326 מס' הלשכה, של המיוחדים הפרסומים

ו327.

הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
בפירסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
המתאים זה, תיאור הלשכה. של 21 מס' טכני
תיקו לאחר להלן תומצת הסדרות, לרוב עדיין
14 התפתחות מתוך המתחייבים והשלמות נים

והאחרונות. השנים
ודיג, ייעור חקלאות, בולל: החקלאות ענף
הכלכלה. .ענפי של האחיד בסיווג שהוגדרו כפי

המתחי חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים
אחרת. צוין כן אם אלא באוקטוגר, באחד לות

הייצור וערך >>צור

י"ג/18) עד י"ג/9 (לוחות

הגדרות
וצריכה המשווקת התוצרת כל את כולל ייצור
ותוצדח החי באינוונטר שינויים במשק, עצמית
נכסי "תפוקת כולל אינו זאת לעומת ביניים.

להלן). (ר' השקעה"

בנקודת ליצרן במחירים ניתן הייצור ערך
עבור הסיטונאי השוק שהיא הראשונה, המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק

וי"ג/13). י"ג/12 (לוחו,ת ייעוד

שהופ החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל, האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה נתה

עצמית". "צריכה להוציא

ויבולים שטח
י"ג/7) עד י"ג/1 (לוחות

הגדרות
דגים, בריכות מטעים, כולל נועובד שטח
שדה גידולי במחזור שטח וכן וגן שדה גידולי

שנה. באותה נזרע שלא וגן
נרשם שנתיים גידולים המעובד השטח

נזרע. הפיזי שהשטח פעמים כמספר
5 ,2 י"ג/1, בלוחות המעובד השטח נתוני
למשקים מחוץ ומטעים עזר משקי גם כוללים
בשטחי זיתים וכרמי ביערות חרובים (בגון

אימונים).

השקיית נכללת השנתון בלוחות עזר, השקיית
בבעל. עזר

זרוע שטי! על מחושב לדונם ממוצע יבול
ברוטו.
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הייצור של המחיר מדדי בין ההפרשים
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 כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת רק
שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחס הייצור

השיווק. לתקופת מתייחס התפוקה מחירי
אספקת על הנתונים ופירות. ירקות
סקר על מבוססים לתעשייה, ופירות ירקות

בדבר. הנוגעים המפעלים כל של שנתי

ול למאכל ליצוא, הריכוז נתוני הדרים.
לשיווק במועצה מקורם י"ג/15 בלוח תעשייה
ומכירות עצמית צריכה על נתונים הדר. פרי

משלים. אומדן ע"י מתקבלים פרטיות

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 המטבחיים,
את לאמוד כדי משקל. וקבוצת מין סוג,
הרא מספר את מכפילים שנשחט, החי המשקל
במשקל משקל קבוצת בכל שנשחטו שים

בקבוצה. החיים בעלי של הממוצע

מאגף חודש מידי מתקבלים הנתונים דגים.
החקלאות. משרד של הדיג

מחקלאות הכנסה
וי'יג/20) >"ג/19 (לוחות

הגדרות
לענף מתייחסים החלמאות 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

המסו תוצרת כל כולל מקומית לתעשייה
לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה, פקת

תעשייתי. עיבוד
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא

טריה.
הנצ לתוצרת מתייחסת עצמית צריכה

ומשפחתו. המשק בעל ע"י רכת
החוזרת חקלאית תוצרת היא ביניים תוצרת
מייצור שעורה (כגון החקלאי' הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת מקומי
שינוי גם מופיע י"ג/13 שבלוח לציין יש
ביניים, תוצרת הכותרת תחת החי באינוונטר

חישוב ושיטות מקורות

רב מספר על מבוססים האומדנים ייצור.
מקורות. של

בקר לבשר, עופות פירות, ייצור של האומדנים
השדה גידולי ומרבית דגים ביצים חלב, לבשר,
תוצרת" "ריכוז הסדרה על בעיקר מבוססים והגן
שהם אלה, לנתונים בה. הקשורות וסדרות
של אומדנים מוסיפים גבוהה, .מהימנות בעלי
ביניים. ותוצרת עצמית צריכה פרטיות, מכירות
נאמד אחרים שדה גידולי מספר של הייצור
הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת ע"י

שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך
במחירים הייצור כמויות הכפלת ידי על מתקבל
המסירה בנקודת התוצרת ב,עד קיבלו שהחקלאים

הראשונה.

מתקבל קודמת שנה במחירי הייצור ערך
פריט כל של הכמות מכפלת סיכום ידי על

המתאים. במחיר

בסיס על תשכ"ט עד מחושבים הכמות מדדי
כמויות הכפלת ידי על שהתקבלו נתונים סדרות
המדדים מתקבלים בתש"ל החל תשכ"ח במחירי
נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור ידי על
בסיס על המחושב הכמויות למדד לספייר)

תשב"ח.

מתקבל והוא פשה מסוג הוא המחירים מדד
הכמות. במדד הערך מדד חלוקת ע"י

נתונים קיימים לא שלגביהם פריטים, עבור
כדי מתאים מחיר במדד משתמשים פיסיים,
במחי לערך שוטפים במחירים הערך את להפוך
משמ קבועים במחירים והערכים קבועים רים

הכמות. מדד לקבלת אז שים
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מתקב ורווח עצמי להט 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/19) (לוח

הקודמת. השנה במחירי
הק0י התשומות של והכמות המחיר מדדי
ע"י תש"ל שנת מאז חושבו יי'ג/20) (לוח יות
בסיס ,על למדד השנתיים השינויים קישור

תשכ''ח.

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/26) עד י"ג/21 (לוחות

הגדרות
הגדרות 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 התפוקה ערך
החקלאי. הייצור ערך של חסידת, להכנת

המיצרפית בסטטיסטיקה יש אם תשומה.
שירותים מספוא' (כגון בענף התשומה על נתון
וכר')' לכותנת ריסוס הוצאות לרפת, וטרינריים
אח לתשומות בחשבון. אלה נתונים משולבים

המכון. מחקרי הוא הבסיס רות,

הון מלאי
י"ג/27) (לוח

המת "תמלאי שיטת לפי מחושב, הון מלאי
של ההון במלאי בוללים זו שיטה לפי : מיד"
ש הגולמיות ההשקעות סבום את מסוימת שנה
עדיץ חייהם" "אורך שלפי נכסים עבור בוצעו
זה בפרק .המובא הון מלאי פחת. .עבורם מנכים

המים. וערך הקרקע ערך בולל אינו
בניכוי גלמי1 הון למלאי שווה נקי, הון מלאי
של החיים לאורך יהתאם ^.צטיר .שנתי פחת

הנכס.

(להוציא החקלאי הייצור ערך היא התפוקה
השקעה". נכסי "תפוקת בתוספת ביניים) תוצרת
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי תפוקת
וכד' בניקוז קרקע, בהכשרת בייעור, צעירים,
באינ השינוי בזה כלול ולא החקלאות. ענף ע"י

החקלאי". ב"ייצור הנכלל החי וונטר

והשי החומרים סך היא הקנויה התשומה
אחרים מענפים הענף ידי על שנקנו רותים

חידוש. במחירי והפחת ומיבוא, בישראל

את רק כולל שכר הייצור. גורמי הכנסות
של הזקוף השכר ולא שכירה לעבודה התשלומים
חכירה ודמי ריבית וכו'. קיבוץ חברי עצמאיים,
למממנים המעשיים התשלומים את רק כוללים

החקלאות. לענף מחוץ

חישוב רטיטות מקורות

לאחר הייצור מלוחות מתקבל חקלאי ייצור
ביניים. תוצרת ניכוי

פיתוח ממינהל מתקבלת השקעה נכסי תפוקת
ניקוז קרקע' הכשרת לייעור' (בייחם הקרקע
עיבוד הוצאות של נורמטיבי חישוב וע"י וכד')

צעירים. מטעים
כולל באומדן מתקבלות הקנויות התשומות
לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד לכל
תשו יבוא הבאים: המקורות בעיקר משמשים
אספקה וזרעים); מספוא (בגון לחקלאות מות
תפוקת ודשנים)! כוספות (כגון מקומי מייצור
נתונים המים! נציבות ע//י שנאמדת 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 מבוסם שכר
למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
י, ושכר) עבודה  י"ב פרק (ר' לאומי 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
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זו לחלוקה העיקרי הבסיס החקלאות. משרד
הגידולים של המועקה השטח על הנתונים הוא
הממוצעת המים צריכת על ואומדנים השונים

לדונם.

מבוס הנתונים מרוכז. מספוא תערובת קנית
התערו מבוני בל את המקיף חודשי סקר, על סים
טון כ10,000 של שנתי ייצור (בעלי הגדולים בת
קטנים. תערובת מבוני של מיצג ומדגם ומעלה)
תערובות של קטנה במות גם כוללים הנתונים
(ראה .המוחזקים יהלשטחים לחו"ל הנשלחות
ספטמבר ה, כרך ,9 מסי חקלאית" "סטטיסטיקה

.(1974

מייצור דשנים על הנתונים דשנים. צריכת
מיו דשנים ועל מהייצרגים, 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
בשנתונים פורסמו החקלאות ממפקד נתונימ
הופיעו הם '1975  26 בשנתון ;26 עד 23

398396 בעמודים

"צור אמצע*
י"ג/33) עד י"ג/28 (לוחות

חישוב רטיטות מקורות

אינ .מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי ,על בעיקר והצאן הבקר וונטר
השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר השנתי
רי ע"י האלה הממצאים את משלימים המעובד.

צאן. לגבי בעיקר שונים, שומים
על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי עירבון
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
עידכון על בעיקר הסידרה התבססה בעבר גם
נתונים בעזרת מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. ממשרד שוטפים מינהליים

של החלוקה אומדן בחקלאות. מים צריכת
השונים, הענפים לפי בחקלאות, במים השימוש
בהת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י נעשה
של שוגים ומומחים המים נציבות עם ילעצות
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נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים
** (מתודולוגיה) בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

.*. (מתודולוגיה) ההדרים יבול תחזית (35)

תשל"א החקלאות מפקר פרסומי
מוקדמים סיכומים (1)

ותעסוקה אדם כוח (2)

וגן שדה גידולי (3)

חיים בעלי (4)

החקלאות משת אזורי לפי סיכומים (5)

יישוב צורת לפי החקלאי המשק מבנה (6)

" העיקריות התוצאות סיכום (7)

אחרים פרסומים
.1970/71 '1969/70 לעונות הדר פרי יבול תחזית

*" 1972/73
.... (1970) המשמש יבול תחזית

... 1973/74 בעונת בהדרים בררה סיבות

טיוחרים פרסומים
(1949/50) תש"י החקלאות מפקד (8)

ומי הדרוזים הערבים, של המשקים _ א' חלק
אחרים עוטים

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

1952) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (48)
* כרכים) (שני (1954

(תש"ף) הירקות שטחי מפקד (108)

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (165)
עד 1952) המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

((1963
(1962/631967/68) ההדרים ענף חשבונות (284)

*" (1969) בישראל ההדרים מטעי (316)

(תש"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (326)
1 חלק  תשכ''ט)

(תש"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות (327)
וו הלק  תשכ"ט)
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מפתח נתוני  חקלאות  >"ג/1 לוח

אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה
מועסקים
בחקלאות!

דונם)שטח (אלפי Cultivatedמעובד area (thousand dunams)
(אלפים)

Employed in
agriculture 1

£< .o

11
בנ 0
£ ■5

(thousands)

גידולי
ירקות,שדה
gS3תפוחי(כולל "? §f
fgאדמהשטח .2aso c

gaבריכותפירותומקשהבהכנה)מזה: S>
r ~el:rim

הכל הכלillדגיםאחריםהדריםFieldVegetaבהשקייהסך שכיריםמך
TotalThereof:cropsbles,CitrusOtherFishS>TotalThereof:

irrigated(incl.potatoes,fruitponds■£ J iemployees
areamelons
inand

preparapumpa £
tion)kinsrv

1.6503001,094106125230158053תשט

יי 2,4803751,798190132245229469תש

3,3504702,63618913325927106107תשיא

3,4755402,67624813527530111133תשייב

3,5506502,65030813929435124148תשיג

3,5607602,63627916431135135163תשייד

3,5908902,63326319532037143195102.238.0תשט'ו

3,6859562,68128121332340147222100.836.7תשט"ז

3,8201,1002,75327924635241149231104.241.6תשיז

3,9401,1852,82327927537043159252115.141.3תשיח

4,1101,2402,94228230038546155279110.444.8תשיט

4,0751,3052,88226432839449159299121.15תשך 46.0 5

4,1501.3602,91526734041353162326127.653.0תשכא

4,0401,4262,74528737041756165347125.946.5תשבב

3,9701,4722,63130438542258170367112.65תשכג 45.4 5

4,1071,4622,73930340242959175394109.946.8תשכ'ד

4,1301,5102,75930141042561174417114.445.6תשכיח

4,0321,5422,64830841642660174440107.440.4תשכיו

4.1381,5882,74930741843159174462104.139.3תשכ"ז

4,1361,6162,7293214184345717749694.35תשכיח 32.5

4,1321.6622,7043424204335517852291.330.9תשכיט

4,1051,7202,6853464204205418053489.8631.3תשיל <

4,1401,7202,6953704204155618454892.06תשליא 34.3

4,1651,7652,685396426419561835596תשלב 38.0 6 95.6

4,1701,7602,7123544215תשליג 4255618757393.16 36.5

4,2701,7552תשליד 7793764205 4305618958483.96 32.6

4,32551,8005תשלה 2,8543684255436511915966 27.1 6 80.4

1,8355'54,300תשליו 2,847§339430§4405119360882.46 26.3 "

4,3001,9202,8093674204654919061082.86תשליז 29.6 (
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Table xiii/1 . Agriculture  key data

! stated5therwis)Agricultural year, unless )

2 חיים בעלי אינוונטר
Livestock inventory 2

מחירים מדדי
בחקלאות4

Price indices in
agriculture 4

בחקלאות הון מלאי
כמות) (מדד
Capital stock
in agriculture

)quantity index)

החקלאות ענף חשבון
כמות) (מדד

Agricultural account
)quantity index)

100 תשל''ו :Baseהבסיס: 1975/76 ו= 100=1967/68השג =

r\f
If
hi

iff

3rt O
fi.JS

SI

?"si
1£a o
o <S

4
c o

i|

h
a £
.£ a

t 1
6 1

cfRa
Fag

/ {

"!
* O

IIק ,5

? ■S

£2

a
a S

* 2
S= a" to
n Ori_ w
י1 V

|I
S*

I

5 Sr a
c .an
*1 0jxo

u

o

1.30.3 37.42.7 12.501948/49

2.60.4 47.33.0 17.5014.619.71949/50

3.00.8 60.32.7 20.0018.024.71950/51

3.11.5 64.22.6 20.5021.729.62424 251951/52

3.43.0 69.42.9 22.00.124.332.42624 291952/53

3.65.0 73.93.4 22.00.127.235.83231 331953/54

4.111.1 73.03.2 24.50.229.938.53331 371954/55

4.814.8 76.83.7 26.00.233.642.43938 421955/56

4.927.0 88.74.2 36.00.337.247.24240 461956/57

5.639.0 113.45.7 40.00.442.753.64949 521957/58

6.750.0 129.76.7 41.00.616.413.047.761.33860 571958/59

7.458.4 127.07.8 41.00.816.513.151.066.36159 651959/60

7.957.4 135.87.8 41.50.917.713.954.169.96668 641960/61

8.959.4 143.27.6 40.01.018.715.057.673.97174 681961/62

9.867.9 121.97.1 26.01.021.616.460.375.97580 711962/63

10.865.3 125.87.1 26.01.120.016.962.777.18291 731963/64
11.156.8 120.37.0 25.01.121.518.065.979.48485 831964/65
12.155.3 129.16.8 25.01.322.419.468.680.58782 921965/66

13.257.0 141.86.9 25.91.422.120.071.581.999101 971966/67

14.459.0 146.66.5 26.81.523.321.574.182.6100100 1001967/68

15.760.4 152.76.5 27.31.624.722.176.883.1103105 1011968/69
16.361.5 144.27.0 27.81.824.623.080.084.3110109 1101969/70
16.868.0 152.27.6 19.02.327.925.983.085.7122121 1221970/71

17.575.0 166.27.6 19.03.030.529.786.087.5132136 1281971/72

18.681.0 179.77.4 19.03.536.333.988.789.3133129 1361972/73
519.090.9 190.17.8 19.04.049.348.3911992.2142143 1391973/74
519.38.0 19.0 597.3 5189.14.5.76.276.395.995.3152158 1441974/75
521.1.S5 19.6 598.3 5189.95.3 ■1QQ.Q100.0100:0100.0§160§166 1521975/76

22.997.8 191.49.5 19.75.5128.8130.2103.2103.2168181 1541976/77
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/1 לוח
אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה

אחרת) צוין לא אם טונות, (אלפי עיקריים מוצרים של ייצור

6

ו

1

1

§

19

*

החקלאי ייצור
כמות) (מדד

Agricultural production
)quantity index)

1968 = 100 = תשכיח

a

8 /

13141321.220.20.340.680.026.013.0272.7

18181827.036.90.853.2125.535.346.2270.0

18182013.527.50.52.655.3142.037.013.7352.6

23262130.893.20.04.53.1120.1178.746.341.0349.6

25282229.564.00.08.28.1110.1203.055.459.5352.0

29352534.089.90.36.715.1126.1205.079.041.6470.5

32343236.042.12.221.019.291.1209.082.038.0392.0

38423674.085.03.228.014.2109.3231.092.558.0452.0

42474083.074.24.156.017.9123.0242.093.069.0439.0

49475362.553.34.994.012.7110.8265.098.061.2435.5

57546273.765.07.3122.115.3123.1270.588.083.3587.6

59546641.326.610.7244.917.078.5296.281.852.0609.6

66617365.961514.5221.014.;109.4277.185.070.3515.7

71648151.748.216.1221.012.4103.6280.5111.088.3532.5

75718154736.313.4249.913.0109.1296.9108.993.3736.4

848288126.5116.615.7256.09.5122.7317.3106.892.3838.9

858487150.067.421.5294.613.5109.1306.7108.7101.7878.3

878490100.621.224.9282.013.4110.2344.0103.883.8906.5

9999100221.656.028.5289.312.9137.1342.493.492.01,082.0

100100100175.024.533.0247.910.6113.1381.5109.694.11,265.4

104106102155.820.539.2214.712.4139.9443.0114.6119.91,178.1

109110109125.013.635.3237.018.7137.3472.3137.1131.51,261.9

121123120199.517.636.7258.621.2141.2490.414X0132.91,513.5

131136127301.4.32.840.3248.519.8132.5502.0143.1161.71,552.8

131131132241.517.937.4217.314.6126.8532.7165.1127.01,688.6

140140141274.030.249.8116.718.0138.0496.2152.4124.01,698.0

149150148243.320.648.8259.018.8148.4609.2163.0134.81,506.0
§157§155§161205.518.253.7323.623.5140.1581.1174.7134.8§1,531.2

163164164220.016.664.0320.022.5111.1582.1214.0132.01,528.1

v"vn

תשיי

תשייא

תשיב

תשיג

תשיד

תשטיו

תשטיז
תשיז

תשיח

תשיט

תשך
תשכא

תשכיב

תשכג

תשכיר

תשכיח

תשכו

תשכיז

תשכיח
תשבט

תשיל
תשליא
תשליב
תשליג
תשליד
תשליה
תשליו
תשליז
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Table xiii/1 . Agriculture  key data (cont.)

Agircultural year, unless otherwise stated

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(

rt
rft
Fa

1
rf

a
A
h

§

8

a
n

f

s

q
n1

Xn
rZ.

a

1
n

g

s.
n
$3
r

32
s £
a M

r g

*I
H
If

" ■S
י* §
a 3?I
5 ,X

I

a.
01

ae£a ,£ri CO

3
.tiIa

o
S
uIaSs.3 wE

2cc.i,<£'oC6 c
Q1$5>
AVIoU

I 1

10.67.23.510.75.02.00.578.83.5 242.5 5.21948/49

6.4~9.57.42.03.87.41.90.592.26.6 330.01949/50

3.57.16.35.72.77.22.20.6103.08.9 391.51950/51

6.811.58.08.214.57.02.40.9119.37.9 366.51951/52

6.012.79.510.913.58.12.81.2128.17.6 369.21952/53

11.017.512.611.321.59.34.01.6146.69.0 414.01953/54

6.714.011.017.02.816.36.24.5159.011.0 503.51954/55

11.818.514.223.525.023.27.95.3171.510.9 510.01955/56

16.6 10.622.920.620.37.0..22.29.46.3184.011.4 630.01956/57

19.5 19.526.321.627.517.934.210.28.3216.512.4 886.01957/58

30.0 30.031.726.131.68.0..40.718.910.5259.513.2 1,027.01958/59

10.6 26.931.121.634.36.80.245.725.110.6277.313.9 1,114.01959/60

17.1 34.836.626.744.120.80.854.622.711.1283.514.7 1,290.01960/61

21.7 49.942.130.449.24.81.266.422.511.7316.016.4 1,273.01961/62

15.6 52.333.625.650.613.01.667.031.111.9297.016.4 1,113.01962/63

31.8 72.849.334.049.821.01.674.535.510.9304.818.9 1,278.51963/64

27.5 73.246.134.244.010.51.474.030.911.8322.619.3 1,296.01964/65

30.5 86.04Z733.353.910.92.381.928.212.3348.622.6 1.233.01965/66

43.3 95.542.239.850.524.53.589.030.513.8380.222.9 1,402.01966/67

45.8 '83.834.637.344.09.54.889.235.215.2393.824.5 1,224.01967/68

36.4 92.035.644.853.021.15.293.534.315.2408.321.9 1,218.61968/69

40.7 98.624.736.061.16.64.1101.735.615.5440.521.8 1,320.01969/70

47.0 103.429.637.056.312.57.6124.236.515.7452.026.1 1,423.31970/71

60.0 116.533.148.341.527.011.7142.133.717.4476.027.1 1,404.71971/72

47.3 123.231.046.938.14.012.3144.535.718.0523.526.5 1,389.81972/73

51.8 106.230.244.433.730.215.038.9 §162.518.8§545.122.7 §1,468.71973/74

52.6 124.032.243.352.24.917.137.1 §172.920.2§582.222.2 §1,569.91974/75

54.3 §124.231.645.957.419.518.544.1 §187.520.3§655.7§24.2 §1,676.51975/76

140.345.029.440.661.78.121.8192.147.022.1671.31.70'!. 324,(51976/77
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/1 לוח
אחרת צוין לא אם חקלאית, שנה

מוצריםיצוא לאשל אם טון, (אלפי 7עיקריים אוזרת) צוין
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154.6

167.3תשי

תשיא


161.7


146.60.1תשיב

תשיג
0.10.20.00.0206.10.00.6

תשי"ד
4.10.00.20.1304.90.01.1

תשט"ו
3.00.2

0.3264.20.00.9

3.10.04.3O.O0.00.5293.20.01.3השטז

26.80.03.90.10.00.3307.40.01.0תשי"ז

0.00.25.62.31.31.1308.00.01.9תשי'וז

'21.10.0תשי"ט 4.81.81.33.3376.50.12.0


8.00.36.44.43.73.7398.00.76.1תשך

.20.30.06.82.74.02.9331.10.413תשכא S

4.40.06.413.71.7349.212.3תשגב

1.74.51.911.71.6504.814.8תשכ"ג

1.83.01.03.02.1454.30.117.6תשבד

8.04.11.38.20.8526.60.116.8תשכ''ה

.8.55.84.49.2תשבו 0.9581.921.2
■1.510.55.26.34.31.3664.60.115.9תשכ"ז

>8.05.815.28.21.9737.91.5תשכ"ח 7.9

.21.06.5.24.55.018.8697.50.913.1תשבט 3:4

12.014.09.843.59.928.0815.71.416.62.5תשל

10.015.011.648.612.337.6858.52.515.74.4תשל"א

15.017.511.051.813.248.2859.04.911.07.5תשל"ב

י6.511.48.260.929.336.5776.94.83.9תשל"ג '7.8
6.026.610.751.711.242.1818.510.04.810.6תשליד

6.025.810.765.911.253.2926.98.58.713.4תשל''ה

955.89.711.515.0§78.523.050.5§12.8§5.532.2תשל"ו

5.053.712.7103.719.447.4921.610.210.118.7תשל"ז

מחשבונות נגזר איננו זה מדד *
ואמירה. שקלול שיטת או הגדרה
חקלאיות שנים לפי כמויות "ב,

לבשר. בבקר כלולים החלב מעדר לפיטום עגליס 3 שנה. סוף 2 לוח. שנות 1
שינוי 5 בחקלאות. ותשומה תפוקו, מתירי י'מחירים, לפרק מבוא ראה החקלאות; ענף
מתשכ1 לוח; שנות לפי תשכ"א עד י המוחזקים. מהשטחים מועסקים כולל תש"ל, מאז 6

קומפוסט. כולל ב1,7; המתחילות דשנים שנות לפי .8 לוה. שנות לפי וערך
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Table xiii/1.  Agriculture  key data (cont.)
Agircultural year. unless otherwise stated

Selected inputs גבוזרוח mnwn

"ו h
E.|o

*!1 |
a.
s'

S§

£§

ss 3

z g

Pi

c 2

n 2

II
'x oifg

11

Expotrs ofmain products (thousand tons,
unless otherwise stated)7

n
1 B

f s

3 3
X

SI
n a

?
E

1i

1.42571948/49

3321949/50

4131950/51

123.537.24681951/52

0.3184.036.55631952/53

5.4150.241.866010.77.42.21953/54

4.1215.264.17609.89.22.61954/55

17.0232.368.183012.012.52.81955/56

17.3297.677.783011.313.82.51956/57

179.30.4283.9106.81,00014.514.72.01957/58

280.20.8412.2127.499015.414.62.01958/59

397.64.3473.6123.51,06016.914.62.21959/60

358.720.6497.8144.61,02518.112.32.21960/61

310.020.3496.4157.51,12520.513.02.21961/62

103.823.9492.0160.61,14018.811.92.41962/63

189.420.2553.7186.81,02521,110.22.51963/64

198.622.9571.2183.91,09522.811.23.01964/65

27.417.0610.8192.61,26524.012.04.41965/66

163.331.4660.0214.21,11527.410.64.71966/67

151.919.6617.0187.21,26528.311.86.41967/68

17.219.2648.0198.41,23528.012.36.81968/69

19.320.1721.4212.01,34029.614.19.41969/70
53.912.7807.5223.61,24532.014.510.81970/71

88.611.8845.3240.11,27533.216.212.21971/72

22.014.5945.8259.81,29534.016.313.61972/73

15.022.21,030.6278.11,16030.515.111.51 973/74
36.413.41,102.4271.01,23032.717.015.21974/75

99.629.51,122.9323.41,325§36.7§19.4§17.91975/76

163.524.91,120.3321.81.30037.518.718.11976/77

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.8
0.7
0.9

2.1
5.2
7.3

8.7

10.8

10.6
16.8

18.8

31.0

■ Calendar year. 2 At end of year. נ Bull calves for meat from dairy herd are included with cattle for meat.
4 This index is not derived from agricultural branch accounts; see introduction to chapter X Prices. prices of output
and input in agriculture. 5 Changeof deifnition or weighting rr.elhod. c Since 1969/70, includes employed persons
from the A^t"".;;♦^^ Terirtories. 7 Through 1960/61 according to calendar year, and since 1961/62 quantites according
to agricultural year and value according to calendar year. 8 Fertilizer year, beginning on 1 VII ; includes compost.
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Area and crops
והשקייה בעל מעובד, שטח  י"ג/2. לוח

Table xii!/2.  Cultivated area, unirirgated and irirgated
Thousand dunams

ויבולים שטח

דונמים אלפי
1976/77 תשל"ז

משקים
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

משקים
יהודיים
אחרים
Other
Jewish
farms

65
rv.S

"a
הבל סך
Total

תשלו
1975/76

תשלה
1974/75

תשיל
1969/70

TOTAL

Field crops
Area in prepara
tion1

Vegetables,
potatoes and
melons

Fruit plantations
Fish ponds
Miscellaneous
)auxiliary farms,
nurseries,
flowers etc.)

Total

Field crops
Area in prepara
tion1

Vegetables,
potatoes and
melons

Fruit plantations
Miscellaneous
)auxiliary farms,
nurseries,
lfowers, etc.)

Total area

645 117 43

43 8

135 299 11

Unirrigated 2

633

42

12

85

46

26

הכל סך
כל
4,105

השטח
4,3254,3004,300

שדה גידולי
כהכנה! שטח

2,518
נ 67

2,624
230

2,595
252

2,662
147

1.175682

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה

34636833936773155

מטעים
דגים בריכות
(משקי שונות

משתלות, עזר,
וכוי) פרחים

840
54
180

861
51

191

870
51
193

885

49
190

150
47

290
2

הכל סף
בטל
2,385

2

2,5252,4652,380

שדה גידולי
1 בהכנה שטח

1,881
167

1,940
230

1,890
252

1,905
147

714447

תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה

8496616189

מטעים
(משקי שונות

משתלות, עזר
וכוי) פרחיט

170
83

175
84

176
86

176
91

17

2השק tedייה 2Irriga

הכל 1,7201,8001,8351,920Totalפך

שדה 63768470975746117גידולי 2353212Field crops
תפוחי 262272278306658ירקות, 1464146Vegetables,
ומקשה potatoesאדמה and

melons
67068669470914910מטעים 28325314Fruit plantations

דגים 54515149472Fishבריכות ponds
(משקי 9710710799Miscellaneousשונות

משתלות, auxiliary)עזר, farms,
וכוי) ,nurseiresפרחים

lfowers, etc)

' Areas, prepared for sowing in the following year.
2 Auxiliary irirgation is included with "unirrigated"

הבאה. בשנה לזריעה שהוכנו שטחים 1

בבעל. נכללת עזר השקיית 2
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יישוב וצורת השקיית צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח  י"ג/3. לוח
Table xiii/3.  Cultivated area of field crops, by type of irrigation and type of

locality
Thousand dunams דונמים אלסי

תש''לגידול
1969/70

§

תשל"ה
1974/75

§

תשל"ו
1975/76
§

1976/77תשלז

Crop הבל סך
Total

rv §SJ
SI
6I

a

£ § 3

Ml

משקים
יהודיים
אחרים
Other
Jewish
farms

משק
לאיהודי
Non
Jewish
farms

כולל 2,517.82,623.92,594.72,662.21,174.6682.043.1117.1645.4GRANDסך TOTAL

חורף 1,827.91.857.71,834.51,798.3643.2456.326.283.1589.5Winterגידולי crops

1,716.91,697.21,734.11,643.3577.0374.322.280.3589.5Unirirgatedבעל! '

1 111.0160.5148.2155.066.282.04.02.8השקייה
Irrigated1

קיץ2 689.9766.2760.2863.9531.4225.716.934.055.9Summerגידולי crops 2

163.6242.3203.6261.6136.872.53.44.844.1Unirirgatedבעל

.526.3523.9556.6602.3394.6153.213.529.211השקייה SIrirgated

חורף ropגידולי sereWint

הכל '1,716.91,697.21,686.31.643.3577.0374.322.280.3589.5Unirrigatedבעל1סך  lota

1,074.2999.51,049.91,013.5409.2214.212.145.5332.5Wheatחיטה

174.4278.2265.6283.614.225.60.114.9228.8Barleyשעורה

שועל 6.47.17.06.93.12.50.50.20.6Oatsשיבולת

לגרטינים 57.444.641.447.319.219.50.51.96.2PuUesקטניות for grain

סוכר 12.34.34.76.12.51.30.3סלק
2.0Sugar beet

לשימורים 9.57.45.54.52.31.80.20.2Peasאפונה for canning

0.342.92.311.82.48.00.21.2חריע


Salffower

305.2252.6236.9199.885.872.56.816.018.7Hayשחת

ירוק 29.29.76.57.73.14.10.30.2מספוא


Green fodder

לתחמיץ 42.726.640.748.828.618.81.30.1ירק


Silage

ירוק 9.010.39.45.75.50.2זבל


Green manure

3.314.016.47.61.15.80.10.10.5Miscellaneousשונות

ל כ ה ך ה1ס י קי ש 111.0160.5148.2155.066.282.04.02.8ה


Irrigated'  total

345.432.325.320.12.51.80.9חיטה


Wheat

סוכר 33.742.754.051.231.717.01.11.4סלק


Sugar beet

לשימורים 5.67.14.94.20.7אפונה



Peas for canning

312.93.330.51.129.4שחת
Hay

לתחמיץ 31.03.04.01.72.20.1Silageירק

ירוק 75.847.845.136.65.829.80.50.5Greenמספוא fodder

ושונות 1.55.13.22.51.60.40.5Pulsesקטניות and
miscellaneous

1
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(המשך) יישוב וצורת השקייה צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח  י"ג/3. לוח

Table xiii/3.  Cultivated area of ifeld crops, by type of irrigation and type of
locality (cont.)

Thousand dunams דונמים אלפי

Crop

1976/77

oye>a
לאיהודיים
Non
Jewish
farms

תשל"ז
o

n
משקים5

יהודיים££תשלותשלהחש''ל
הכל1969/701974/751975/76 n"סך

pn11אחרים
§§Total£/t#1Other

aa|irJewish
Cnfarms

גידול

Summer crops קיץ גידולי
הכל סך  Jnirrigated'63.6242.3203.6261.6136.872.53.44.844.1[§בעל1  total 1

לגרעינים 31.662.921.012.33.95.61.30.11.4Sorghumסורגום for
grain

0.71.41.10.50.5תירס


Maize

39.894.187.3141.8102.035.51.72.6Cottonכותנה

28.68.99.213.113.1Tobaccoטנק

28.862.073.682.226.125.80.42.127.8Sunlfowersחמניות

9.22.82.11.8שומשמין


1.8Sesame

1.73.81.1170.12.6Hayשחת

ירוק 1.81.03.00.90.40.5Greenמספוא fodder

לתחמיץ 1.25.04.05.13.81.3Silageירק

20.20.41.21.2שונות


1.2


Miscellaneous

הכל סך 526.3523.9556.6602.3394.6153.213.529.211.8Irrigatedהשקייה!  total 1

לגרטינים 11.011.12.41.30.40.30.6Sorghumסורגום for
grain

4 7.724.524.222.113.95.31.11.70.1Maizeתירס 4

309.5308.1346.8409.4326.164.77.810.20.6Cottonכותנה
53.355.960.862.610.823.52.015.211.1Groundnutsבוטנים

3.60.33.65.01.23.7חמניות
0.1Sunflowers

14.623.616.612.24.56.70.80.2Hayשחת

ירוק 110.283.786.568.920.845.60.81.7Greenמספוא fodder

לתהמיץ 11.716.414.818.315.12.70.40.1Silageירק

4.70.30.92.51.80.7שונות


Miscellaneous

1 Auxiliary irrigation is included with "unirrigated". 2 The השחור הכיב קןטח 2 בבעל. נכללת עזר השקיית 1
area of cultivated fallow is not included in this table in ifeld הקיץ). (גידולי השדה בגידולי זה בלוח נכלל אינו
crops (summer crops). 3 Included with unirirgated. תירס כולל 4 עזר. השקיית עם יחד בבעל נבלל 3
4 Includes maize for canning, consumption, popcorn and seed. ולזרעים. פופקורן למאכל, לשימורים/
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יישוב צורת לפי ומקשה, אדמה תפוחי ירקות, מעובד שטח  י"ג/4. לוח

Table xiii/4.  Cultivated area of vegetables, potatoes and melons
by type of locality

Thousand dunams דונמים אלפי
1"bon1976/71

§ משקיםמשקים"

תש''לגידול
1969/70

תשל*ה§
1974/75§

§ תשל"ו
הכל§1975/76 סך

Total
*Ig

E § S
c .s o

Ma
יהודיים
איורים
Other

לא
יהודיים
Non

Crop

JewishJewish
nM Jfarmsfarms

כולל if87.8GRAND.345.7368.2339.0366.773.3154.98.142§סך TOTAL

אדמה 550.053.964.538.116.30.79.30.1Potatoes.*4§תפוחי

הכל /ירקותסך 199.3222.2 !202.2223.517.6111.96.925.261.9Vegetables  total

943.572.460.465.92.533.80.66.922.1Tomatoesגבניות
28.524.721.021.20.19.02.03.46.7Cucumbersמלפפונים

12.38.39.99.46.70.71.60.4Carrotsנזר
וגמבה 11.914.214.414.90.88.70.23.71.5Peppersפלפל and gamba

ינש 20.330.127.333.94.520.90.51.66.4Dryנצל onions
5.95.85.25.40.23.70.10.60.8Eggplantsחצילים
8.56.76.25.23.20.10.51.4Vegetableקישואים marrows

6.77.47.67.20.13.70.10.72.6Cabbageגרוב
5.25.94.55.13.60.10.21.2Cauliflowerכרובית

3.92.01.93.10.60.90.21.4Beetסלק
3.64.74.03.30.11.30.41.5Radishesצנון

ירוק 0.4Green__4.32.82.01.20.10.7בצל onions
5.23.53.73.82.70.40.7Lettuceחסה

(סלרי) 2.31.33.15.03.0כרפס
0.41.6Celery

2.71.00.91.11.1Horseפולים beans
,2.40.20.61.30.20.20.20.7Radishesצנונית red

(ארטישוק) 9.72.44.53.30.52.60.10.1קנרס


Artichokes
0.10.3Garlic■3.52.74.44.03.6שום

6.55.75.75.50.50.70.11.52.73eansשעוסית
שדה 1.43.33.22.70.20.52.0Strawberiresתות

11.017.111.721.00.78.73.02.26.4Miscellaneous§שונות

 שה 96.082.978.717.626.70.58.125.8Melonsמק 

הבל totalסך

בבעל ,54.953.834.035.77.77.00.11.319.6Watermelonsאבטיחים
unirirgated

בהשקייה .21.025.730.122.56.611אבטיחים 10.24.6Watermelons,
irrigated

בבעל ,15.89.26.67.91.30.20.46.0Sugarmelonsמלונים
unirrigated

בהשקייה ,6.47.312.212.63.37.31.80.2Sugarmelonsמלונים
irrigated
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המטעים שטח  י"ג/5. לוח

Table xiii/5.  Area of fruit plantations

Thousand dunams דונמים אלסי

1976/197תשלז

=r^.llf.iMpתשל"ו3תשליה3תשיל ",

משקים
משקיםיהודיים

לא"יהודייב הכל1969/701974/7531975/763 סך
Total

" O

r= >rv a

1/
c0 c

III
nW J

אחרים
Other
Jewish
farms

Non
Jewish
farms

הכל 84086187088515029011299135TOTALסך
4204254304206517761693Citrusהדרים

575048502318171Pomeגרעיניים fruit
3430293231865Stoneגלעיניים fruit

מאכל 4128293017715Tableענבי grapes
יין Wine_5250505028139ענבי grapes
Bananas_19171717143בננות

1 106112110112411394Olivesזיתים 1

404948484812114Almonds.שקדים
(פקן) 14232628313111Nutsאגוזים (pecan)
283845562623151Subtropicalסובטרופיים fruit

4339384254312Otherמטעים fruit
2 ,plantations1אוזרים!, 2

1 Including fruit plantations not on farms.
 Thereof 32,000 dunam carobs.
3 Change in method of computation and estimation.

חקלאיים. למשקים מחוץ מטעים שטחי כולל 1
חרובים. דונם 32,000 מזה 2

ואמידה חישוב שיטת שינוי 3

מינים לפי ,1 יער נטוע שטח  י"ג/6. לוח

Table xiii/6.  Afforested area \ by species

Thousand dunams; end of agricultural year חקלאית שנה סוף דונמים; אלפי
תשל"זתשל"ותשל"התש"לתשכ"התש"ךתשטותש"יתש"ט
1948/491949/501954/551959/601964/651969/701974/751975/761976/77

הכל2 53691952994175345963608610TOTALסך
141218321372380380Coniferousמחטניים

92118122127130130Eucalyptusאקליפטוס
(אשל, 6681919798100Othersאחרים (Tamarisk,
וכוי) Acaciaשיטה, etc.)

1 In addition to the afforested area there are about 350,000 יערות דונם כ350,000 יש יער, הנטוע לשטח נוסף י

dunamsofnatural forests and about 250,000 dunamsof potential פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים
area for afforestation. ■ Including roadside plantations הכבישים בצידי נטיעות בולל 2 לייעור. המיועד
(according to scale: 1km 7 dunams). ■> Ownership : דוננ1). 7 שווה נטיעות ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים
government 108,000; J.N.F. 486,000; others 14,000. .14,000 אחרים ;486,000 קק"ל ;108,000 ממשלה בעלות: 3
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נ עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י"ג/7. לוח

Table xiii/7.  Average yields of main field crops 1

Kg/dunam ק''ג/דונם

תש"יגידול
1949/50

תשך
1959/60

תשיל
1969/70

תשלד
1973/74

תשל"ה
1974/75

תשלו
1975/76

תשלז
1976/7

Crop

2 10580150340285235285Wheatחיטה 2

11065175250230200130Barleyשעורת2 2

בעל לגרעיניט, 75235240250250250250Sorghumסורגום for grain,
unirirgated

לגרעינים, X485400500490500500Sorghumסורגום forgrain, irrigated
בתשקייה

וזור8ית ,230170330435385375380Hayשחת winter

ירוק, מספוא
בעל חורפי,

9001,1501,9952,150§2,4002,6502,950Green fodder, winter,
unirrigated

ירוק, מספוא
נהשקייה חורפי,

6,0006,4007,0857,3007,5007,5007,750Green fodder. winter,
irrigated

ושלחין בעל ,5580100130125120110Sunlfowerחמניות, unirirgated and
irrigated

בעל ,50655075808035Salffowerחריע, unirirgated

בהשקיית סובר X4,4506,1556,0505,6105,6506,100Sugarסלק beet, irrigated

בעל סיבים, XX4565606565Cottonגותנת, lint. unirirgated

X100110130125135130Cottonבות1ה,סיבים,בהשקיית lint. irirgated

בעל גרעינים, ,X85110105110110Cottonseedבותנה, unirirgated

גרעינים, ,x160165220215215220Cottonseedכותנה, irrigated
בהשקיית

' 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 In:!. irirgated and unirirgated.
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למשק כלל בדרך מתייחסים הממוצעים היבולים 1

הממוצעים היבולים הלאיהודיים במשקים היהודי
בדואים שבטי שמגדלים ולשעורה לחיטה פרט דומים

ובהשק"ה. בעל כולל 2 בנגב.



Employed
בעבודה ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות/ בענף מועסקים  י"ג/8. לוח

Table xiii/8.  Employed in agriculture, by population group and employment status

מועסקים g

Thousands (annual average) שנתי) (ממוצע אלפים

196019701972197319741975219761977

כולל* 121.189.895.693.183.980.482.482.7GRANDסך TOTAL■

קואופרטיבים והברי עצמאיים ,32.528.525.827.226.825.928.026.0Employersמעבידים, selfemployed and members of
cooperatives

קיבוץ 21.015.516.916.816.317.216.616.4Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.514.912.68.210.211.510.7Unpaidבני family members

46.231.338.036.532.627.126.329.6Employeesשכירים

הבל סך  97.864.564.260.756.054.055.853.7Jewsיהודים  total

קואופרטיבים, חברי עצמאיים, מעבידים,
תשלום ללא משפחה ובני קיבוצים

61.746.545.644.541.840.943.940.8Employers, selfemployed, members of
cooperatives and qibbuzim and unpaid
family members

36.118.018.616.214.213.111.912.9Employeesשבירים

הבל סך  23.325.331.432.428.026.526.629.0NonJewsלאיהודים  total

קואופרטיבים, חברי עצמאיים, מעבידים,
ובו' תשלום ללא משפחה בני

13.212.012.012.19.612.512.212.3Employers, self employed, members of
cooperatives, unpaid family members etc.

10.113.319.420.318.414.014.416.7Employeesשבירים

10.18.37.38.65.24.64.56.5Fromמישראל Israel

המוחזקים 5.012.111.713.29.49.910.2Fromמהשטחים the Administered Territories

' Includes employees from the Administered Territories. 2 Population estimates
are based on revised estimates : therefore one should be careful on comparisons with data
preceding 1976. For a detailed explanation and definitions see introduction to Chapter XII,

על מבוססים אוכלוסייה אומדני 2 המוחזקים. מהשטחים שכירים כולל 1

מפורט הסבר .1076 שלפני לשנים בהשוואה להיזהר יש לכן מתוקנים, אומדנים
י"ב. לפרק במבוא ראה והגדרות

כ

0



Agricultural production and marketing חקלאיים ושיווק "צור
ראשית קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי החקלאי הייצור ערן  י"ג/9. לוח

ביניים) תוצרת (כולל

Table xiii/9.  Value of agricultural production and quantity and price indices,
by main group (incl. intermediate produce)

Main group תשל"ז
1976/77

§ תשלו
§1975/76

תשל*ה§
§ 1974/75

תשל"ד§
§ 1973/74

תש"ל
1969/70

תשיך
1959/60

תשיט
1948/49 ראשית קבוצה

Value(מיליונישוטפיםבמחיריםערך at current prices (IL. million) לירות)

כולל 5,382.2§44.4749.8993.8סך 18,387.611,655.015,657.8GRAND TOTAL
22.8381.1138.03,081.6גידולים ;4,769.66,617.79,206.8Crops

שדה 6.5117.1279.41,072.81,506.82,156.02,977.2Fieldגידולי crops
אדמת תפוחי ,5.668.1232.9559.4814.51,135.91,589.9Vegetablesירקות' potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 6.9110.7382.8801.01,452.41,855.92,375.6Citrusפרי

הדרים) (להוציא 3.278.7206.8550.4812.21,209.71,795.0Fruitפירות (excl. citrus)
0.66.536.198.0183.7260.2469.1Otherאחר

ותוצרתם חיים 21.6368.7855.82,500.73,618.05,037.36.451.0Livestockבעלי Si livest. products
ושינויים לבשר חיים 5.2151.8393.11,140.71,706.82,335.22,899.0Livestockבעלי for meat and

ההי livestockבאינוונטר inventory changes
7.284.5215.5553.6935.61,371.81,871.7Milk"לב

רבייה! וחומרי מאכל 6.793.7171.0431.8754.71,009.91,247.1Tableביצי eggs Sl breeding
materials1

1.618.745.7105.5148.9220.7283.7Fishדנים
0.919.930.569.172.099.6149.5Otherאחר

 כמות בסיס:מדד 970/71 = 100base :Quantity index

כולל סך
גידולים

114990115122129134GRAND TOTAL
1144*9114122126133Crops

שדה 115388123120120132Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,155793101120124129Vegetablesירקות, potatoes,

melonsומקש and pumpkins
חדר 174389100106108108Citrusפרי

הדרים) (להוציא 83589130140155155Fruilפירות (exct. citrus)
ותוצרתם חיים 115.591117123135138Livestockבעלי £ livest. products
ושינויים לבשר חיים 64488124130141142Livestockבעלי for meat and

החי livestockבאינוונטר inventory changes
176098117125140143Milkחלב

רבייה! וחומרי מאכל 157393106109119122Tableביצי eggs Si. breeding
materials1

14548589879091Fishי5יח

מחירים בסיס:מדד = 100base: 1970/71index Price

כולל 166187186273358462GRANDסך TOTAL
136087187270365481Cropsגידולים

שדה 176488248357509640Fieldגידולי crops
אדמה תפוחי ,144698214262354478Vegetablesירקות, potatoes,

melonsומקשה and pumpkins
הדר 74576140239314402Citrusפרי

הדרים) (להוציא 169195171234307454Fruitפירות (excl. citrus)
ותוצרתם חיים 196390188284358449Livestockבעלי & livest. products

ושינויים לבשר חיים 186787180261330404Livestockבעלי for meat and
ההי livestockבאינוונטר inventory changes

186091201318417554Milkחלב
רבייה! וחומרי מאבל 206188194316372453Tableביצי eggs A breeding

materials 1

185383185268359457Fishדגים

J Before 1974/75 chicks for expoi t appeared under "other". באחר". נכללו ליצוא אפרוחים תשל"ה לפני 1
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/10. לוח
Table xiii/10.  Volume of agricultural production

)incl. intermediate produce)
Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות' אלפי

Qj ~an1976/77תשל"ז

Ic?גידול S
PSrS

eg.
> S
~r. (7)

Isהמשק כל
All

מזה:יהודי
Thereof:

Crop
farmsJewish

21.241.3125.0243.3205.5220.0201.5Wheatחיטה
20.026.613.620.618.216.67.1Barleyשעורה
3.015.610.932.212.613.513.4Sorghumסורגום

וקטניות אחרים 10.812.813.125.122.422.321.4Otherגרעינים cereals and pulses for
grainלגרעינים

סיביט 10.735.348.853.764.064.0Cottonכותנה, lint
גרעינים 16.958.682.087.0108.0108.0Cottonseedכותנה,

סוכר 169.0237.0259.0323.6320.0317.2Sugarסלק beet
0.317.018.718.823.522.519.5Groundnutsבוטנים

0.61.71.60.60.81.00.1Tobaccoטבק
0.42.63.16.48.58.35.7Sunlfowerחמניות

אחרים ושמן תעשייה 1.35.89.88.94.95.55.2Otherצמחי industrial and oil crops

40.678.6137.3148.4140.1111.1103.6Hayשחת
2 ירוק 373.01,696.1573.11,445.7מספוא 1,289.51,374.01,372.0Green fodder 2

48.362.0127.9234.4201.7222.3204.7Strawקש
דונם) (אלפי ירוק 15.386.810.515.013.67.77.7Greenזבל manure (1,000 dunams)

80.0296.2472.3609.2581.1582.1496.8Vegetablesירקות

אדמה 26.081.8137.1163.0174.7214.0212.5Potatoesתפוחי

13.052.0131.5134.8134.8132.0105.1Melonsמקשה and pumpkins

272.7609.6261.91,506.0הדרים 11,531.21,528.11,512.8Citrus

גרעיניים
} "26.998.6124.0124.2140.3137.9Pome fruit

10.640.752.654.345.041.4Stoneגלעיניים fruit
מאכל 10.631.124.732.231.629.425.4Tablegrapesענבי
יין 7.221.636.043.345.940.640.6Wineענבי grapes

3.534.361.152.257.461.761.7Bananasבננות

0.24.117.118.521.821.8Avocadoאבוקדו

10.76.86.64.919.58.14.9Olivesזיתים

ואגוזים שקדים
אחרים פירות

2.014.12.3 I
18.7 J

5.0
16.7

5.5
17.8

5.9
17.9

5.1
14.0

Almonds and nuts
Other fruit

לבשר 172.9§5.045.7עופות 101.7187.5192.1191.6Poultry for meat

לבשר 2.025.135.637.144.147.046.3Cattleבקר for meat
לבשר 0.54.98.48.48.68.94.7Sheepצאן and goats for meat

לבשר אחרים 15.77.111.811.713.210.1Otherבע"ח livestock for meat

ליטר) (מיליון בקר 582.2§78.8277.3חלב 440.5655.7671.5661.5Cow's milk (million litres)

(מיליון צאן חלב
ליטר)

7.240.547.243.645.248.522.2Sheep's and goat's milk (million
litres)

(מיליונים) למאכל 231.6,108.1,442.2ביצים 1,193.2 1523.9 §1,552.0 1,537.0Table eggs (millions)
(מיליונים) לדגירה 10.965.9127.7ביצים 126.8152.6152.3152.3Hatching eggs (millions)

(מיליונים) 78.987.590.890.8Chicksאפרוחים (millions)

3.513.921.822.024.224.623.8Fishדגים

0.50.81.71.71.71.51.5Honeyדבש

מ3) (מיליון אורגני 0.42.22.32.82.93.02.8Organicזבל manure (million m')

* Not included in agricultural production.
2 Incl. fodder for silage and sown pasture.

החקלאי. בייצור נכלל לא 1

זרוע. מרעה ו לתחמיצים מספוא לרבות 2
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערן  י"ג/11. לוח
Table xiii/11.  Value of agricultural production

)incl. intermediate produce )

IL. million, at current pirces שוטפים במחירים לירות, גויליוני

Crop
1976/77 תשלז
מזה:
יהודי

Thereof:
Jewish

המשק כל
All
farms

5 at
§P c t

JN1 OS

a 5 גידול

TOTAL

Wheat
Barley
Sorghum
Other cereals and pulses for
grain

Cotton lint
Cottonseed
Sugar beet
Groundnuts
Tobacco
Sunlfower  
Other industrial and oil crops
Hay
Green fodder 1

Straw
Green manure
Vegetables
Potatoes
Melons and pumpkins

Citrus
Pome fruit
Stone fruit
Table grapes
Wine grapes
Bananas
Avocado
Olives
Almonds and nuts
Other rfuit
Other crops
Poultry for meat
Cattle for meat
Sheep and goats for meat
Other livestock for meat
Changes in livestock inventory
Cow's milk
Sheep's and goat's milk
Table eggs
Hatching eggs and chicks'
Fish
Honey
Organic manure
Livestock and its products, n.e.s.

14,949.4 15,657.8 11,655.0 8,387.6 1,993.7 749.6 44.0

387.3 422.4 331.6 294.2
10.8 25.3 26.6 20.0
22.3 22.5 16.9 29.6
95.8 99.7 82.8 71.1

1,323.4
266.3
102.2
191.7
2.5

38:8
23.7
114.6
155.1

95.7
0.8

825.1
393.7
170.5

2,352.0
610.2
208.4
114.4
104.8
216.6
193.5
38.0
78.9
141.4
468.5

2,021.2
563.9
90.7
101.3
12.6

1,662.6
87.1
892.6
353.9

273.9
25.8
75.6
41.2

1,323.4
266.3
103.2
223.5
25.4
56.2"
26.7
122.8
155.4

103.6
0.8

985.7
396.0
208.2

873.0
148.8
103.8
168.5
17.1
17.2
17.6

122.9
116.1

72.3
0.8

772.8
225.6
137.5

499.4
99.0
77.2
98.6
9.1
38.2
24.0
81.7
100.4
63.6
0.7

549.7
153.8
111.0

2,375.6 1,855.9 1,452.4

620.5
225.0
131.5
104.8
216.6
193.5
63.1
86.1
153.9

395.6
139.3
78.9
77.5
125.1
139.5
93.8
63.4
96.6

287.0
107.6
51.9
59.0
91.8
84.3
18.5
53.0
59.1

469.1 260.2 183.7

2,023.4 1,576.1 §1,127.7
572.8 460.7 329.4
158.9 117.9 102.6
129.4 111.1 83.1
14.5 69.4 64.0

1,678.9 1,248.5 §844.0
192.8 123.4 91.6
893.2 742.6 §566.1
353.9 267.3 188.6

283.7 220.7 148.9

26.1 21.8 19.5
80.2 62.8 41.2
43.2 15.0 11.3

38.4
3.4
2.9
9.9

84.5
17.9
16.3
21.0
5.7
2.5
3.4

18.8
46.9

7.5
0.2

169.4
32.1
31.4

382.8
84.1
28.4
15.7
11.3
32.3
6.5
6.7
9.5
12.3

36.1

227.8
109.2
28.5
17.6
10.0

9.0
4.6
2.7
4.1

23.0
2.6
8.9
9.8
2.8
2.0
2.5
6.2
34.0
3.4
1.5

48.8
11.8
7.4

110.7

37.0

12.3
5.7
14.3
0.2
4.2

5.0

6.5

71.8
54.5
9.3
10.8
5.4

189.5 72.4
26.0 12.1
137.2 79.5
33.8 14.2
45.7 18.7
3.7 2.0
19.6 16.4
7.2 1.5

1.1
0.7
0.1
0.6

0.1
C2
0.1
0.1

1.0
1.7

0.5
0.1

4.2
1.1
0.2

6.9

0.S{
0.8
0.4
0.5

0.8

0M
0.6
3.1
0.5
0.1
2..
1.4
6.6
0.6
6.1
0.6
1.6
0.1
0.8

הכל סך
חיטה

שעורה
סורגום

וקטניווו אחרים גרעינים
לגרעינים

0יבים כותנה,
גרעינים כותנה,

סוכר סלק
בוטנים
טבק

חמניות
אחרים ושמן תעשייה צמחי

שחת
ג ירוק מספוא

קש
ירוק זבל
ירקות

אדמה תפוחי
מקשה

הדרים
גרעיניים
גלעינייט

מאכל ענבי
יין ענבי
בננות
אבוקדו
זיתים

ואגוזים שקדים
אחרים פירות
שונים גידולים
לבשר עופות
לבשר בקר
לבשר צאן

לבשר אחרים חיים בעלי
החי באינוונטר שינויים

בקר חלב
צאן חלב

למאכל ביצים
ואפרוחים3 לדגירה ביצים

דגים

דבש
אורגני זבל

בצנ ותוצרתמ, בע"ח
' Incl. fodder for silage and sown pasture. 2 Not included in
the agricultural production value. 3 Before 1974/75 chicks for
exports appeared under "Livestock and livestock products n.e.s";
frcsi 1974/75 ilie value includes all the chickens and hatching
eggs only for export.

נכלל לא 2 זרוע. ומרעה
ליצוא אפרוחים תשל"ה לפני
ערך נתשלה ייחל ב.צ.י.; ,:

לייצוא רק דגירה וביצי

לתחמיץ מספוא לרבות 1

3 החקלאי. הייצור בערך
"תוצר"! בע" בסעיף הופיעו
האפרוחים כל גולל הייצור
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  י"ג/12. לוח
Table xiii/12.  Volume of agricultural production, by disposal

1976/77 תשלז,
Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם מונות/ אלטי

1 ק Marketing1שיוו
msinצריכהלצריכהייצוו
הכל סך
Produc

מקומית
For

לתעשייה
2 מקומית

ליצוא
ישיר

עצמית
Home

ביניים
Inter

don local
ForForconsummediate

totalconsum
localdirectptioaproduce

ptioaindustry2export

שדה FIELDגידולי CROPS
וקטניות 272.47.2191.76.23.064.3Cerealsandpulsesדגנים /or grains

לגרעינים
220.02.0181.05.03.029.0Wheatחיטה

16.60.40.216.0Barleyשעורה
13.513.5Sorghumסורגום
22.35.210.31.05.8Otherאחרים

ושמן העשייה Industrial.529.312.8422.353.70.639.9צמחי andoil crops
סיבים 64.0כותנה,

25.039.0Cotton lint
גרעינים 108.070.038.0Cottonseedכותנת,

סוכר 320.0סלק
320.0Sugar beet

22.56.31.512.70.51.5Groundnutsבוטנים
1.0טבק

1.0Tobacco
8.36.12.00.10.1Sunlfowerחמניות

0.10.1Sesameשומשמין
גרגרים לשימורים, 4.6אפונה


4.4

0.2Canning peas
0.40.30.1Salffowerחריע

0.40.3O.Iאחרים
Other

גס 1,485.11.485.1Roughageמספוא
111.1שחת

111.1Hay
3 ירוק 1,374.01,374.0Greenמספוא fodder3

222.3קש
222.3Straw

דונם) (אלפי ירוק 7.7זבל
7.7Green manure (1,000 dunams)

אדמה תפוחי ,VEGETABLES■928.1477.9189.5170.563.926.3ירקות, POTATOES,
MELONSומקשה 81. PUMPKINS
582.1259.4166.7103.742.010.3Vegetablesירקות

אדמה 214.0148.120.419.414.711.4Potatoesתפוחי
132.070.42.447.47.24.6Melonsandpumpkinsמקשה

94.050.436.65.02.0Watermelonsאבטיחים
36.018.32.410.82.02.5Sugarmelonsמלונים
2.01.80.10.1Pumpkinsדלעת

הדר CITRUS.1,528.1109.2465.3921.632.0פרי
אחרים 370.6235.665.242.820.46.6OTHERפירות FRUIT
140.3107.013.58.97.13.8Pomeגרעיניים fruit

105.078.612.06.85.62.0Applesתפוחים
34.427.71.52.11.31.8Pearsאגסים
0.90.70.2Quincesחבושים

O.iStone/.45.034.24.11.35גלעיניים fruit
22.219.20.10.72.00.2Peachesאפרסקים
7.64.81.50.50.8Apricotsמשמש
15.110.12.50.12.30.1Plumsשזיפים

0.10.1Cherriesדובדבנים
מאכל 29.420.84.30.15.50.1Tableענבי grapes
יין 40.6ענבי

40.10.5Wine grapes
61.750.40.310.10.9Bananasבננות

ואגוזים 5.95.10.70.1Almondsשקדים and nuts
4.33.8שקדים


0.40.1Almonds

1.61.30.3Pecanפקן nuts
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  י"ג/12. לוח

Table xiii/ 1 2.  Volume of agricultural production, by disposal (conf.)

\976/77 תשלז;

אחרת צוין לא אם טונות' Thousandאלפי tons. unless otherwise stated

1 Marketingשיווק <

 ייצור
הכל סך
Produc

לצריכה
מקומית
For

לתעשייה
2 מקומית

ליצוא
ישיר

צריכה
עצמית
Home

תוצרת
ביניים
Inter

tion localForForconsummediate
totalconsulocaldirectptionproduce

mptionindustry*export

8.14.62.80.7Olivesזיתים
ואחרים 39.613.50.121.12.52.4Subtropicalסובטרופיים and other fruit

21.83.018.70.1Avocadoאבוקדו
4.12.91.00.2Datesתמרים

1.91.10.10.7Guyavaגוייבות
ומנגו אפרסמון ,3.43.10.20.1Annonaאנונה, persimmon Si mango

2.21.30.30.6Pomegranateרימון
0.70.40.10.2Figsתאנים
3.30.10.82.4Carobsחרובים

אחרים ופירות 2.21.60.6Loquatשסק and other fruit

לבשר חיים 261.186.2157.66.011.3LIVESTOCKבעלי FOR MEAT
192.171.0107.66.07.5Poultryקופות

פטימיט 131.550.874.90.85.0Broilersתרנגולים
הודו 49.817.530.22.1Turkeysתרנגולי

ואחרים 10.82.72.55.20.4Layersמטילות and others
47.07.039.30.7Cattleבקר

5.62.31.82.5Sheepכבשים
3.22.21.0Goatעזים

אחרים חיים 13.23.78.90.6Otherבעלי livestock

ליטר) (מיליון 719.9248.9419.035.416.6MILKחלב (miUion litres)
בקר 18.54.8Cow's_671.4236.6411.5חלב milk

כבשים 2.37.6Sheep's_20.44.26.3חלב milk
עיזים 28.18.11.214.64.2Goat'sחלב milk

ואפרוחים EGGSביצים AND CHICKS
יחידות) million)(מיליון units)

מאכל 1,552101,284.419.1163.585.0Tableביצי eggs
דגירה 152.224.9127.3Hatchingביצי eggs

90.88.582.3Chicksאפרוחים

24.519.62.51.60.8FISHדגים
14.011.70.51.20.6Pondcultureמדגה

אגמים 1.80.80.90.1Lakeדיג ifsheries
ימי 8.77.11,10.40.1Marineדיג catch

במרחקים 6.05.50.20.3Distantדיג waters
התיכון בים 1.00.70.10.10.1Inshoreחופים

התיכון בים עליונים 0.70.10.6Pelagicמים in Mediterranean
התיכון בים 1.00.80.2Trawlמכמורת in Mediterranean

ל.נ.מ.א. ותוצרתם, LIVESTOCKבע"ח Si PROD. ,N.E.S.
1.51.00.40.1Honeyדבש

(3 מ (מיליון אורגני 3.03.0Organicזבל manure {million m')
0.40.10.10.2Woolצמר

J Incl. organized marketing and estimate of private sales.
2 Incl. exports through industry. 3 Incl. fodder for silage
and sown pasture.

המכ ואומדן מאורגן pTi'v ?713 1
לרבות 3 התעשייה. באמצעות יצוא כולל 2

זרוע ומרעה לתחמיצים גוספוא
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן  י"ג/13. לוח
Table xiii/13.  Value of agricultural production by disposal

1976/77 תשליזן
il. million, at current pirces שוטפים במחירים ל*י, מיליוני

יייצור Marketingשיווק תוצרתצריבה1
הכל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהסך
Produc2מקומית HomeInterישירמקומית
tionFor localFor localDirectconsummediate
totalconsum.industry2exportsptionproduce

כולל סך
הכל סך  15,657.84,978.04,749.94,333.3453.51,143.1GRANDגידולים TOTAL

9,206.82,382.01,890.64,023.1187.4723.7CROPS  TOTAL
שדה 2,977.2104.91,230.3997.29.8635.0FIELDגידולי CROPS

לגרעינים נ. וקט 569.922.5390.915.55.8135.2Cerealsדגנים and pulses for grain
422.43.9349.79.75.853.3Wheatחיטה

25.30.60.424.3Barleyשעורה
22.522.5Sorghumסורגוט
99.718.640.65.435.1Otherאחרים

ושמן תעשייה 2,024.782.4839.4981.74.0117.2Industrialצמחי and oil crops
סיבים 1,323.4517.0806.4Cottonכותנה, lint

גרעינים 266.3163.7102.6Cottonseedכותנה,
סוכר Sugar__103.2103.2סלק beet

223.537.89.0161.23.012.5Groundnutsבוטנים
25.425.4Tobaccoטבק

56.240.913.61.00.7Sunlfowerחמניות
1.40.80.50.1Sesameשומשמין

לשימורים 18.617.61.0Canningאסונה peas
1.71.50.2Salffowerחריע
5.02.91.50.50.1Otherאחרים

גס 278.2278.2Roughageמספוא
122.8122.8Hayשחת

ירוק3 155.4155.4Greenמספוא fodder 3

103.6103.6Strawקש
ירוק 0.80.8Greenזבל manure

ומקשה תפו"א ,.1,589.9902.3200.7376.880.729.4VEGSירקות, POTATOES £ MELONS
985.7518.7157.4259.149.90.6Vegetablesירקות

אדמה Potatoes■396.0279.238.536.520.821.0תפוחי
Melonsandpumpkins■208.2104.44.881.210.07.8מקשה

125.165.151.65.82.6Watermelonsאבטיחים
80.136.74.829.64.05.0Sugarmelonsמלונים
3.02.60.20.2Pumpkinsדלעת

הדר 2,375.6178.2203.41,972.521.5CITRUSפרי
אחרים 1,795.01,164.2228.7305.775.421.0OTHERסירות FRUIT
620.5477.562.639.824.516.1Pomeגרעיניים fruit

494.0374.957.232.320.09.6Applesתפוחים
121.999.15.47.53.56.4Pearsאגסים

4.63.51.00.1Quincesחבושים
225.0178.319.26.819.01.7Stoneגלעיניים fruit
121.7107.40.64.18.41.2Peachesאפרסקים
35.022.77.12.32.9Apircotsמשמש
66.846.711.50.47.70.5Plumsשזיפים

1.51.5Cherriesדובדבנים

מאכל 131.594.119.45.911.90.2Tableענבי grapes
יין 104.8103.81.0Wineענבי grapes

216.6177.51.055.72.4Bananasבננות

ואגוזים 86.174.411.00.7Almondsשקדים and nuts
59.753.06.00.7Almondsשקדים

Pecan_26.421.45.0םקן nuts
63.136.622.44.1Olivesזיתים

ואחרים 347.4125.80.3206.511.83.0Subtropicalסובטרופיים and other
193.514.30.1178.70.4Avocadoאבוקדו
84.760.521.92.3תמרים

Dates
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערן  י"ג/13. לוח
Table xiii/13.  Value of agricultural production by disposal (cont.)

1976/77 תשלז;
IL. million, at current prices שוטפים במחירים ל*י/ מיליוני

1^וד Marketing1Kftimsinשיווק
הכל בינייםעצמיתליצואלתעשייהלצריכהמך
Producישירמקומית2מקומיתHomeInter
tion For localFor localDirectconsummediate
totalindustry^J consum.exportsptionproduce

7.84.90.42.40.1Guyavaגוייבות
ומנגו אפרסמון 30.927.4אנונה,


2.70.8

Annona, persimmon, mango
10.46.31.62.40.1Pomegranateרימון
2.31.50.20.6Figsתאנים
3.91.12.8Carobsחרובים

אחרים וסירות 13.910.90.12.9שסק
Loquat and other

שונים 469.132.427.5370.938.3OTHERגידולים CROPS
ושתילים גוי צמחי 379.826.9332.420.5Flowers,gardenפרחים, plants,seedlings

ירקות 50.232.417.8Vegetableזרעי seeds
8.12.06.1Citronאתרוגים

יער 31.03.527.5תפוקת
Forest output

6,451.02,596.02,859.3310.2266.1419.4LIVESTOCKבע"חותוצרתם tf PROD.
לבשר חיים 2,884.5946.91,743.868.3125.5LIVESTOCKבעלי FOR MEAT

2,023.4747.81,140.868.366.5Poultryעופות
פטימים Broilers__1,313.4510.3752.48.042.7תרנגולים

הודו 609.8215.9371.622.3Turkeysתרנגולי
ואחרים 100.221.616.860.31.5Layersמטילות and others

572.885.6478.78.5Cattleבקר
106.142.934.828.4Sheepכבשים

52.834.50.517.8Goatsעזים
אחרים חייט 129.436.189.04.3Otherנעלי livestock

חי באינוונטר 14.514.5CHANGESשינוי IN LIVESTOCK
INVENTORY

1,871.7650.71,079.289.652.2MILKחלב
בקר 1,678.9597.01,038.833.59.6Cow'sחלב milk

כבשים 9.930.5Sheep's_99.221.837.0חלב milk
עזים 93.631.93.446.212.1Goat'sחלב milk

ואפרוחים 1,247.1746.211.1176.440.9272.5EGGSביצים AND CHICKS
מאכל 893.2746.211.195.040.9Tableביצי eggs

4 דגירה 54.254.2Hatchingביצי eggs 4
299.7אפרוחים


27.2


272.5Chicks

283.7233.523.818.67.8FISHדגים
164.6138.75.614.06.3Pondמדגה culture

אגמיס 14.96.77.90.3Lakeדיג ifsheries
ימי 104.288.110.34.61.2Marineדיג catch

במרחקים 69.363.22.53.6Distantדיג waters
התיכון בים 17.814.21.90.90.8Inshoreחוסים

התיכון בים עליונים 4.90.54.00.4Pelagicמיט in Mediterranean
התיכון בים 12.210.21.90.1Trawlמכמורת in Mediterranean

שונות ותוצרתם, 149.518.71.446.92.380.2LIVESTOCKבע"ח A PROD., MISCL.
26.117.67.70.8Honeyדבש

אורגני 80.2Organic_80.2זבל manure
43.21.11.439.21.5Othersאחרים

בקר 22.522.5Exportofיצוא cattle
4.41.11.30.51.5Woolצמר

פרווה 0.10.1Fur_0.2היות animals
16.1שונות


16.1


Miscellaneous

. 11101. orgaized marketing and estimate of private sales.
2 Incl. exports through industry. J Incl. fodder for silage
and sown pasture. 4 The value is given only for exports.

כילל י הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל 1

לתחמיץ מספוא כולל 3 התעשייה. באמצעות יצוא
היצוא עבור רק ניתן הייצור ערך 4 זרוע. ומרעה
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הדר פרי ללא וגירות ירקות ייצור  י"ג/14. לוח
Thousand tons Table xiii/14.  Production of vegetables and fruit, excl. citrus fruit מונות אלפי

1976/77תשל"ז

משקים

תש"ךתש*6גידול לאמשקוושלותשל"התשל
הכל1948/491959/601969/701974/751975/76 יהודייםיהודיםך

TotalJewishNon
farmsJewish

farms

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
pumpkinss andmelons, potatoes,et ableVeg

כולל סך
ירקות

119.0430.0740.99O7.0890.6928.1814.4113.7GRAND TOTAL
80.0296.2472.3609.2581.1582.1496.885.3Vegetables

22.2110.0157.0277.5237.1219.5176.443.1Tomatoesעגבניות

14.227.844.852.949.648.935.513.4Cucumbersמלפפונים
6.935.558.747.654.751.449.61.8Carrotsגזר

וגמבד, 3.210.929.831.633.842.039.82.2Peppersפלפל and gamba
יבש 1.718.947.256.954.073.272.50.7Dryבצל onions
4.813.622.922.823.521.119.21.9Eggplantחצילים
2.99.513.814.416.715.812.83.0Vegetableקישואים marrows

5.213.916.821.425.023.319.34.0Cabbageכרוב
3.69.26.28.87.47.86.61.2Cauliflowerכרובית

2.46.28.49.08.911.37.83.5Beetsסלק

3.97.49.910.29.17.75.32.4Radishצנון
1.05.67.27.47.27.64.92.7Beansשעועית

0.21.25.58.311.79.89.70.1Celeryכרפס
שונים 7.826.544.140.442.442.737.45.3Miscellaneousירקות

אדמה 26.081.8137.1163.0174.7214.0212.51.5Potatoesתפוחי

13.052.0131.5134.8134.8132.0105.126.9Melonsמקשה t£ pumpkins
11.029.7102.0106.398.094.072.022.0Watermelonsאבטיחים

1.420.827.726.534.836.031.24.8Sugarמלונים melons
0.61.51.82.02.02.01.90.1Pumpkinsדלעת

ללא הדרפירות citrusfruiפרי t, excl.Fruit
כולל סך

גרעיניים פירות
39.2145.6289.0348.0§374.7370.6352.717.9GRAND TOTAL

r26.998.7124.0§124.2140.3137.82.5Pome fruit
עץ 95.8105.0103.11.9Apples§23.261.896.7תפוחי

27.334.433.90.5Pears§2.235.826.4אגסים
1.51.10.91.10.90.80.1Quincesחבושים

גלעיניים 10.640.752.654.345.041.43.6Stone*5.2פירות fruit
2.418.023.225.322.221.40.8Peachesאפרסקים
0.614.612.214.07.66.70.9Apricotsמשמש
7.68.017.014.815.113.21.9Plumsשזיפים

0.00.10.20.20.10.1Cherriesדובדבנים
מאבל 10.631.124.732.231.629.425.44.0Tableענבי grapes
יין 7.221.636.043.345.940.640.6Wineענבי grapes

3.534.361.252.257.461.761.7Bananasבננות
10.76.86.64.919.58.14.93.2Olivesזיתים

ואגוזים 5.55.95.10.8Almonds§2.35.0שקדים and nuts

1.83.64.04.33.50.8Almondsשקדיפ
1.51.61.6Pecan§0.51.4פקן nuts

36.339.635.83.8Subtropical§2.014.318.833.8פובטרופיים and others
ואחרים

4.117.118.521.821.8Avocadosאבוקדו
2.33.54.14.14.1Datesתמרים

2.11.91.20.7Guyavas§3.42.3גויבות
אפרסמון ,1.22.63.13.43.4Annon'aאנונה, persimmon and

mangoומנגו
1.82.12.12.21.21.0Pomegranatesרימון
,1.30.80.80.70.20.5Figsתאנים fresh
3.13.53.43.32.01.3Carobsחרובים

אחריט ופירות 2.22.21.90.3Loquats§1.61.9שסק and other fruit
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ייעוד לפי הדר, פרי ייצור  י"ג/15. לוח

Table xiii/15.  Production of citrus fruit, by disposal

Disposal

הדר !פרי
אחר
Other
citrus
fruit

לימונים
Lemons

אשכוליות
Grapefruit

זהב תפוחי
Oranges

אפילים
Lates

שמוטי
Sha
mouli

הכל סך
Total ייעוד

Quantity (thousand tons) טון) (אלפי כמות

1975/76  TOTAL §

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and pirvate
sales

1976/77  TOTAL

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

74.0

31.8
30.0
7.1
5.1

82.6

30.0
35.7
11.9
5.0

37.9

18.7
8.3
6.9
4.0

40.8

18.4
10.1
8.3
4.0

458.5

243.2
17.0
193.3
5.0

259.5
17.1

215.6
5.0

302.5 658.3 1,531.2

207.0
16.0
74.2
5.3

455.1
30.2
159.9
13.1

225.1 388.6
17.8 28.5
81.1 148.4
5.0 13.0

955.8
101.5
441.4
32.5

497.2 329.0 578.5 1,528.1

921.6
109.2
465.3
32.0

הכל§ סך  תשל"ו
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

הכל סך  תשל"ז
ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

Value (IL. million)
at current prices

לי) (מיליוני ערך
שוטפים כמהירים

הכל§ סך  1,855.9863.8426.8379.368.4117.61975/76תשל"ו TOTAL §

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

1,563.3
134.6
140.8
17.2

776.9
27.2
55.5
4.2

382.2
20.2
22.7
1.7

304.5
15.9
57.6
1.3

43.6
18.8
2.4
3.6

56.1
52.5
2.6
6.4

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

הכל סך  2,375.6957.3620.7543.094.3160.31976/77תשל"ו  TOTAL

ליצוא
למאכל

לתעשייה
פרטית ומכירה עצמית צריבה

1.972.5
178.2
203.4
21.5

847.5
30.9
73.1
5.8

551.3
29.1
37.9
2.4

442.7
16.2
82.7
1.4

57.1
28.3
4.2
4.7

73.9
73.7
5.5
7.2

For exports
For consumption
For industry
Home consumption and private
sales

prices975/76Atותשליבמחירי 1

הכל סך  1,855.2744.4476.0422.673.3138.91976/77תשל"ז  TOTAL
ליצוא
אחר

1,534.6
320.6

659.0
05.4

422.7
53.3

344.5
7S.i

44.4
28.9

64.0
74.9

For exports
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המקומית1 התעשייה למפעלי וירקות 3יחת אס3קת  י"ג/16. לוח
Table xiii/16.  Supply of fruit and vegetables tolocal factories 1

Tonsטונות

1976/77 תשלז
מתוכננת תוצרת

תשניאגידול
1960/61

תשיל
1969/70

תשל"ה
1974/75

תשליו
הבל1975/76 סך

Produceplanned forCrop
Totalמקומי ליצואשיווק Local

marketingExports

הכל 155,565795,024סך §491,262742,288.. 791,298TOTAL

הדר 83,390469,760פרי 324,966457,3276,492 487,607481,115Citrus
שמוטי זהב: 64.114212,201תפוחי 148,862161,8971,387 148,328146,941Oranges : Shamouti
1,14366,994אפילים 77,88379,5611,020 81,80280,782Late oranges

12,988164,396אשכוליות 83,564202.7393,828 237,349233,521Grapefruit
5,0578,751לימונים 7,5097,03164 8,6378,573Lemons

קלמנטינות
ומנדרינות

333,054 8953,00591 4,6374,546Clementines and
mandarins

אחר הדר 5514,364פרי 6,2533.094102 6,8546,752Other citrus fruit
וגלעיניים 3,32412,154גרעיניים 11,09317,4787,549 20,58413,035Pome and stone fruit

עץ 1,6466,740תפוחי 3,84911.8203,806 14,94811,142Apples

9773אגסים 2602881,236 1,474238Pears

136חמישים 82 Quinces

547317אפרסקים 1,05634165 9227Peaches

62,998מישמש 5,1393,738277 1,5211,244Apircots

1,1031,320שזיפים 7811,2892,165 2,549384Plums

נבים2 35,10049,180ע 40,40050,40545,149Grapes*
לכבישה 2,3409,964זיתים 6,3794,2377,954Olives forpickling

אחר 366§1,264פרי 626491913Other fruit
אבוקדו
גויאבות

22 6529Avocado
15411 720 Guysvas

1,110320תאנים 619300234 884650Figs
ובננות 13תמרים 106 Dates and bananas

אדמה 2,25713,696תפוחי 8,45119,14220,095 24,0333.938Potatoes

27,900238,911ירקות 98,368191,48758,014 202,663144,649Vegetables

13,896163,030עגבניות 49,078116,14024,584 120,96396,379Tomatoes
3,7705,725מלפפונים 3,7416,0167,860 7,973113Cucumbers

1,59112,539גזר 16,76014,6501,621 12,93511,314Carrots
וגמבה 4534,224פלפל 4,2445,4771,867 6,4234,556Peppers and gamba

יבש 1,1202,245בצל 4,7554,4762,216 7,3735,157Dry onions

448חצילים 624243303 35350Eggplants
1,5621,979כרוב 2,2601,2801,631 1,69160Cabbage

110578כרובית 121237410 880470Caulilfower
891,486מלק 845670552 3,5302,978Beets

3 בתרמילים 3,97010,242אפונה 8,2829,15210,122 10,610488Peas in pod3
10אספרגוס 62 Asparagus

94256במיה 210107 107Okra
1,843לפת 171,60844 44Turnips

(סלרי) 01,280כרפס 02,124218 4,3244,106Celery

401300Paprikaפפריקה
5443,023שעועית 1,7852,2002,413 2,827414Beans

שדה 13191תות 94518444 1.059615Strawberries

3 קלחים 32729,192תירס 4,91326,1363,389 21,31317,924Maize 3

351229שונות^ 577260233 25825Miscellaneous"

9901,093מלונים 1,2791,721552 2,3951.843Sugar melons

' Incl. produce from Judaea, Samaria and Gaza districts.
2 Including grapes for wine, alcohol and raisins. 3 In
other table in this chapter, these varieties are included in ifeld
crops. * Radish, spinach. horse radish, leek, garlic, parsley
and dill, and mushrooms.

כולל 2 ועזה. שומרון יהודה, מחבלי תוצרת כולל 1

בפרק אחרים בלוחות 3 ולצימוקים. לכוהל ליין, ענבים
צנון, * השדה. מגידולי כחלק אלה מינים מופיעים זה

ופטריות. שמיר פטרוזיליה, שום, לוף, חזרת, תרד,
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זית ושמן זיתים ייצור  י">/17. לוח
Table xiii/17.  Production of olives and olive oil

Thousand ton. טונות אלפי

המשק Allכל farmsלאיהודי משק :Thereofמזה: NonJewish farm.

Olivesזיתים

זית שמן
Olive oil

Olivesזיתים

זית שמן
Olive oil הבל סך

Total

לנגישה
For

pickling
For oil

הבל סך
Total

לכנישה
For

pickling

לשמן
For oil

194910.72.58.22.06.91.05.91.5

19S03.82.61.20.32.41.31.10.3

19312.72.00.70.21.81.00.70.2

195214.54.510.02.411.41.89.62.3

195313.52.910.62.510.11.68.52.0

195421.53.518.04.016.31.714.63.2

19552.82.00.80.21.81.00.80.2

195625.05.020.04.218.02.615.43.2

19577.04.03.00.64.52.02.50.4

195817.95.412.52.913.02.011.02.6

19598.05.42.60.54.02.02.00.4

19606.84.82.00.55.23.22.00.5

196120.86.814.02.115.22.412.81.9

19624.83.81.00.22.91.91.00.2

196313.07.45.61.48.22.95.31.3

196421.08.312.72.814.53.011.52.6

196510.56.14.41.07.02.74.31.0

196610.96.84.11.06.82.84.01.0

196724.58.915.63.016.53.013.52.6

196S9.55.93.60.96.03.03.00.8

196921.19.112.02.613.83.010.82.3

19706.65.51.10.33.42.41.00.3

197112.58.73.80.96.5 .3.03.50.8

197227.012.514.53.318.04.014.03.2

19734.04.00.50.5

197430.215.015.23.418.94.014.933

19754.94.9
0.70.7

197619.514.05.51.48.73.25.51.4

*19778.15.32.80.73.20.42.80.7
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת  י"ג/18. לוח

Table xiii/18.  Slaughtering of livestock in slaughterhouses

סונ

תשי"ח
1957/58

תש"ך
1959/60

תשביה
1964/65

תשיל
1969/70

תשל"ה
1974/75

תשליו
1973/761976/77

Kind
(טונות) משוער חי משקל

Estimated live weight (tons)
ראשים
Heads

כולל 12,97126,97032,33437,89441,29548,36949,81003,896GRANDסך TOTAL

הכל סך  8,52421,84128,34031,05330,37839,19539,30384,639CATTLEבקר  TOTAL

ומעורב 7,00519,02825,89930,22630,34139,13639,25184,437Purebredגזעי and mixed

ומבכירות 1,3806,0858,3368,30010,09916,91718,86134,238Cowsסרות and heifers

ופרים 3,6408,24114,70320,11619,04120,28118,58841,781Calvesעגלים and bulls

זכרים בקר, בני
1,985 >

3,2621,4977025718468133,443Young stock. male

נקבות בקר, בני
{

1,4401,3631,1086301,0929894,975Young stock, female

מקומי 3375952202Localור9312,1701,357גזע breed

7791,31380242416162678Maleזכרים

152857555349214326124Femaleנקבות

לשחיטה 5886431,08454Importsיבוא for slaughtering

ר492578900זכרים
Male

966518447נקבות



Female

הכל סך  1,3211,0971,1952,5323,1021,7981,62330,416SHEEPצאן AND GOATS 
TOTAL

1.79S1,62330,416Sheep,■9707999981,8392,24כבשים

351298197138210עזים
Goals

לשחיטה יבוא


834 555
Imports for slaughtering

834כבשים 474


Sheep

עזים


81
Goats

אחרים חיים 3,1264,0322,7997,815בעלי 4,3098,884 7,37688,841OTHER LIVESTOCK
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Farm income מחקלאות חכנסח

בחקלאות קנויה ותשומת תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי י"ג/19.תוצר לוח
Table xiii/19.  Net domestic product (value added), oufput and purchased

input in agriculture

ל*י) (מיליוני שוטפים במחירים
At current pirces (IL. million)

הגידול nmt
לתשליז מתשל"ו

Percentage growth from
1975/76 to 1976/77

ו/של
1969/70

תשלה
1974/75

תשלו§
1975/76§

תשל'ז
1976/77

כמות
Quantity

מחיר
Price

עיר
Value

חקלאות תפוקה .1
(1.1+1.2)

1,875.510,942.2 §7,865.214,852.04.929.335.7AGRICULTURAL OUTPUT
)1.1+ 1.2)

חקלאי ייצור .1.1
תוצרת (להוציא

1 ביניים)

1.828^810,689.7 §7,675.714,521.75.229.235.81.1 Agricultural production
)excl. intermediate 

produce) *

1,030.56,015.6גידולים 4,285.18,489.76.732.341.1Crop products

חיים בעלי
ותוצרתם

798.24,674.1 §3,390.66,032.03.225.029.1Livestock and livestock
products

השקטה נכסי ייצור .1.246.7252.5 189.5330.35.037.730.81.2 Production for investment

קנויה תשומה .2
אחרים)2 (מסקטורים

939.75,902.7 §4,272.37,723.71.528.930.92. PURCHASED INPUT
)FROM OTHER SECTORS)*

נקי מקומי תוצר .3
3(12)

935.85,039.5 §3,592.97,128.39.029.841.43. NET DOMESTIC
PRODUCT3 (12)

פגעי על פיצויים .4
טבע

23.750.5 21.268.5XX35.64. COMPENSATION FOR
DAMAGE BY NATURE

נובעת הכנסה .5
4(3+4) מחקלאות

959.55,090.0 3,614.17,196.8XX41.45. INCOME ORIGINATING
INAGRICULTURE (3+4)>

עבודה שכר .5.1240.01.001.5 710.01,479.0XX47.75.1 Wages and salaries

חכירה ודמי רבית .5.270.0475.0 350.0742.7XX56.45.2 Interest and rent

לעבודה תמורה .5.3
ורווח עצמיים ולהון

649.53,613.5 §2,554.14.975.1XX37.75.3 Returns to own work and
capital. and proift

' Details are given in TableXIII/1 3. 2 Detailsof purchased
input are given in Table XIII/20. J At factor cost.
4 The estimatesof income originating appearing here differ from
those given in Table VI/9. This is due to the fact that the ifgures
in the latter table include the incomes originating in nonproift
;nit;t11t:cr.s serving agriculiuic. In audition. the data for the
agricultural years have been adjusted to a calendar year basis.

פירוט 2 י"ג/13. בלוח נמצא זה נתון של פירוט 1 ,
גורמי במחירי 3 י*ג/20. בלוח נמצא הקנויה התשומה
שונים באן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני 4 ייצור.
הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה ו/9. בלוח המופיעים מאלה
רווח, למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות נוספו
של הנהונים הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את המשרתים

לוח. לשנות החקלאיות השנים
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/20. לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

Table xiii/20.  Inputs purchased by agriculture from other sectors
)value, quantity index and price index)

תשך1952קנוצה
1959/60

תשג'ה
1964/65

תשלא
1970/71

תשלה
1974/75

תשל"ו
1975/76
§

תשל''ז
1976/77Group

במחירים ליי)שוטפיערר (מיליוני ם
(IL. million)rent pricesat cuiValue

הכל 4,272.35,902.77,723.7TOTAL§60.3337.4578.21,192.3סך

10.5140.9195.6443.71,686.42,248.03,010.2Feedlngstuffsמספוא
6.734.448.874.7254.9464.1553.2Waterמים

אריזה 5.124.755.1113.2376.7448.3555.5Packingחומרי material
139.2210.2260.3Fertilizers§5.016.928.042.9דשנים
255.9335.7446.4Transport§4.416.942.384.6הובלה

וכלים תיקונים 4.014.433.264.0213.3240.2257.7Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,2.69.317.625.4190.6274.8349.7Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 1.610.824.882.0268.9395.6505.2Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 4.116.727.852.7191.5278.8380.1Servicesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 2.86.89.826.2103.7168.8276.7Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
13.545.695.2182.9591.2838.21,128.7Depreciationבלאי

TOTAL

Feedingstuffs
Water
Packing material
Fertilizers
Transport
Spare parts, repairs and tools
Fuel, lubricants and electricity
Plant and animal protection
materials

Services and government
Imported seeds, plastic and
miscellaneous expenses

Depreciation

Quantity indexbase : 1970/71 = 100 בסיס: כמות מדד
128 126 119 100 70 54 20

134
98
119
123
128
97
127
124

136
182

137

132
104
121
120
126
113
119
118

130
162

132

124
95
117
106
122
131

113
99

124
153

124

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

בסיס: מחיר 1001970/71מדד base :indexPrice
הכל 299390503TOTAL§255667100סך

225967100306384514Feedingstuffsמספוא
225270100361601760Waterמים

אריזה 173658100284326410Packingחומרי material
355880100304404486Fertilizersדשנים
246312415Transpotr§96100הובלה

וכלים תיקונים .224965100חלפים, 255332417Spare parts. repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,3070801006599031,075Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 386276100331410499Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 80100293408531Servicesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 304870100258396577Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
225071100261347449Depreciationבלאי
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ההדרים ענף חשביו  י"ג/21. לוח

Table xiii/21.  Citrus growing account

Quantity Priceמחירכמות

ותשליה תשליזתשלי
1974/751975/761976/77

תשלזתשלותשליזהשליו
S1975/76

§

1976/771975/761976/77

ליי קודמתאחוזמיליוני שנה לעומת שינוי
IL. millionPercent change on previous year

תפוקה .11,452.41,855.92,407.52.61.331.228.1Output

1.278.51,563.31.972.54.11.827.528.5Exportsיצוא

173.9292.6403.16.29.658.525.7Cullsבררה

נזקי לכיסוי 31.928.1Compensationפיצויים for damage
וטב9 byמלחמה war and natural

causes

קנויה תשומה .2667.0865.51,054.50.52.129.124.4. Purchased input
והובלהז 454.3573.4696.72.12.123.624.2Packingאריזה and transport

קטיף
פרדסים עיבוד

12.718.025.90.80.040.643.9Picking
146.0201.9241.53.02.142.522.2Cultivation

וציוד מטע 54.072.290.43.02.137.827.9Depreciationofplantationפחת
and equipment

נובעת הכנסה .3
(12)

785.4990.41,353.05.14.332.931.0. INCOME ORIGINATING
)12)

ע3ודה1 הוצאות .4299.8400.1564.81.31.831.743.8■. Labour costs1

103.8135.3190.55.43.623.746.1Packingבאריזה

114.0162.0233.30.80.241.044.3Pickingבקטיף

82.0102.8141.03.02.029.340.0Cultivationבעיבוד

להון תמורה .5
(34) ורווח

485.6590.3788.29.0XXX. RETURNS TO CAPITAL
AND PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונימ

טון) (אלפי בול
יצוא

לתעשייה למאכל,
ואחר

1,506.0
926.9
579.1

1,531.2
955.8
575.4

1,528.1
921.6
606.5

1.7
3.1
0.6

0.2
3.6
5.4

X

X

X

X

X
X

YIELD (thousand tons)
Exports
Local consumption, industry
and other

הבל מסך היצוא 61.562.460.31.53.4XXExportsאחוז as percent of total

אריזה ללא עבודה ימי
(אלפים)
עיבוד
קטיף

3,870

1,480
2.390

3,845

1,436
2,409

3,810

1,406
2,404

0.6

3.0
0.8

0.9

2.1
0.2

X

X

X

X

X
X

MANDAYS, excl. packing
)thousands)
Cultivation
Picking

' Hired .'A^ax *ud labour of fanners and unpaid family ממוצע שכר לפי זקופה עצמית ועבודה שכירה עבודה 1

members inputed at average national wage rate. אך£;י1
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זן לפי ,1 ההדרימ עגף חשבון  י"ג/22. לוח

הזנים Allכל vairetiesשמוטיShamouti

חשלה
1974/75

תשליו
1975/76

§

תשלז
1976/77

ו1שלה
1974/75

תשל'ו
1975/76

§

תשל"ז
1976/77

דונם) (אלפי ההנבה בגיל 400388380200192180שטח

(טון) לדונם 3.83.94.03.43.43.2יבול

(טון) לדונם 2.32.52.42.12.42.2יצוא

חשבון
1,452.4
1,278.5
173.9

ליי) (מיליוני הענף
2,407.5 1,855.9
1,972.5 1,563.3
403.1 292.6
31.9 

561.1
502.0
59.1

863.8
776.9
86.9

988.7
847.5
109.8
31.4

558.1
513.2
44.9

708.7
640.9
67.8

887.2
797.6
89.6

253.3
233.5
19.8

319.0
297.6
21.4

353.8
326.0
27.8

894.31,147.21,520.3307.8544.8634.9

126.7180.0259.249.767.778.4

767.6967.21,261.1258.1477.1556.5

228.0304.7382.5114.0150.8181.2

539.6662.5878.6144.1326.3375.3

54.072.290.427.035.742.8

485.6590.3788.2117.1290.6332.5

פרי של התפוקה ערך ,1
יצוא
אחר

וטבע מלחמה לנזקי פיצויים

ומשלוח אריזה הוצאות ,*
יצוא
אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3

קטיף הוצאות .*

(34) העץ על הפרי ערך .5

עיבוד הוצאות .6

(56) שוטף בחשבון עודף ז.
פחת .8

(78) ורווח להון תמורה ..

(ל*י) לדונם ממוצע
פרי של התפוקה ערך .1

יצוא
אחר

וטבע מלחמה לנזקי פיצויים

3,631
3,196
435

4.783
4,029
754

6,336
5,191
1,061

84

2,805
2,510
295

4.499
4.046
453

5,493
4,708
610
175

ומשלוח אריזה הוצאות .2
יצוא
אחר

1,395
1,283
112

1,827
1,652
175

2,335
2.099
236

1,266
1,167

99

1.661
1,550
111

1,966
1,811
155

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .32,2362,9564.0011,5392.8383,527

קטיף הוצאות .4317464682248353435

(34) העץ על הפרי ערך .51,9192,4923,3191,2912,4853,092

עיבוד הוצאות .85707851,0075707851,007

(56) שוטף בחשבון עודף ,71.3491.7072,3127211,7002,085

פחת .8135186238135186238

(78) ורווח להון תמורה .*1,2141.5212.0745861,5141.847

יג/21. ללוח 1 הערה ראה 1

agriculture 422



Table xiii/22.  Citrus account x, by variety

LatesאפיליםGrapefruitאשכוליות

תשל"ה
1974/75

תשלו
1975/76
§

תשל"ז
1976/77

תשלה
1974/75

השליו
1975/76

§

תשליז
1976/77

85

4.9

2.8

87

5.3

2.8

91

5.5

2.9

74

4.0

2.9

74

4.1

2.8

71

4.6

3.2

Area of fruitbearing age (thousand
d imams)

Yield per dunam (tons)

Export per dunam (tons(

Whole branch (IL. million)

358.8
318.1
40.7

379.3
304.5
74.8

543.1
442.7
100.3

0.1

425.1
396.3
28.8

426.8
382.2
44.6

621.1
551.3
69.4
0.4

1. Value of fruit output
Exports
Other
Compensation for damage by war
and nature

145.4
133.1
12.3

191.0
163.4
27.6

257.1
224.2
32.9

129.3
122.1
7.2

153.0
142.8
10.2

218.1
202.4
15.7

2. Cost of packing and transport
Exports
Other

213.4.. 188.3286.0295.8273.8403.03. Value of fruitj exgrove (12)

34.648.471.125.640.064.04. Costofpicking

178.8139.9214.9270.2233.8339.05. Value of fruit on tree (34)

. 48.468.392.642.258.171.56. Costof cultivation

130.471.6122.3' 228.0175.7267.57. Surplus on current account (56)

11.516.221.910.013.816.93. Depreciation

118.955.4100.4218.0161.9250.69. Returns to capital and proift (78)

Average per dunam (IL.)
1. Valueof citrus fruit output

Exports
Other
Compensation for damage by war
and nature

2. Cost of packing and transport
Exports
Other

3. Valueof fruit ,exgrove (12)

4. Cost of picking

5. Value of fruit on tree (34)
6. Costof cultivation

7. Surplus on current account (56)

8. Depreciation

9. Returns to capital and proift (78)

4,2214,3605,9685,7445,7688,748
3,7423,5004,8655,3555,1657,765
4798601,102389603977


16

1.7112,1962,8251.7472,0683,072
1,5661,8782,4631,6501,9302,851
14531836297138221

2,5102.1643,1433,9973,7005,676

407556781346541901

2,1031,6082,3623,6513,1594,775

5697851,0185707851,007

1,5348231,3443,0812.3743,768

135186241135186238

1.33963711032.9462,1883,530

/< See note 1 to Table XHI21.
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הכותנה חשבון  י"ג/23. לוח

Table xiii/23.  Cotton growing account

Quantity Priceמחירכמית

תשליזתשליותשל"ה
תשליזתשל'ותשליזתשליו1974/751975/761976/77

1975/761976/771975/761976/77

ליי קודמתאחוזמיליוני שנה לעומת שינרי
L. millionנPercent change on previous year

התפוקה ,1598.41.021.81.589.79.320.056.229.71. Output
499.4873.01,323.410.019.359.027.1Lintסיבים

99.0148.8266.36.024.141.844.2Seedגרעינים

קנויה תשומה .2256.8386.5674.812.933.033.331.32. Purchased inputs

השטח .173.3273.2470עיבוד V14.736.137.426.5Cultivation

מים :33.661.891.312.120.464.122.7Thereofמזה: water
'58.997.4196.625.054.632.3הדברה 30.5plant protection
והובלה 44.260.6115.49.322.225.455.8Harvestאסיף and transport

14.520.334.58.829.729.031.2Depreciationפחת
כלליות 24.832.454.88.829.720.230.4Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3341.6635.3914.96.612.174.5.2S53. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה! הוצאות .454.179.2142.8S.I26.135.442.94. Labour coscfs1

44.765.3118.57.927.035.442.9Cultivationעיבוד

9.413.924.39.322.335.442.9Harvestאסיף

להון תמורה .5287.55S6.1י 772.1XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFITS (34)

כמותייםנתוני 0t aic a 1 d aPhys

דונמים) (אלפי שטח
(כולל בהשקייה
עזר) השקיית

בעל

402.2
340.9

61.3

434.1
381.7

52.4

551.3
459.5

91.8

7.9
12.0

14.5

27.0
20.4

75.2

X

X

X

X

X

X

AREA (thousand dunams)
Irrigated (inc. auxiliary
irrigation)

Unirrigated

(אלפי סיבים יבול
טונות)

48.853.764.010.019.2XXYIELD OF LINT (thousand
tons)

(אלפי גרעינים יבול
טונות)

82.087.0108.06.124.1XXYIELD OF SEED (thousand
tons)

נבחרות תשומות
מ3) (מיליוני מים

(אלפים) עבודה ימי

138.0

491.5

154.7

531.6

186.3

670.7

12.1

8.1

20.4

26.2

X

X

X

X

SELECTED INPUTS
Water (million m3)
Mandays (thousands)

1 Hired labour and labour of farmers and unpaid family
members imputed at average national wage rate.

לפי זקופות עצמית ועבודה שכירה עגודה 1
הארצי. הממוצע השכר
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החלב רפת חשבון  י"ג/24. לוח

Table xiii/24.  Dairy farming account

Quantity Pirceמחירכמות
חשלזתשל"ותשליה
ליו1974/751975/761976/77 תשלזתשלותשליזתש

1975/761976/771975/761976/77

לירות השנהמיליוני לעומת השינוי הקודמתאחוז
IL. millionPercent change on previous year

תפוקה .11.184.311.740.82,196.1§/4.31.528.628.01. Output
830.51,662.6חלב §1,234.2§13.32.631.131.3Milk
279.4423.7493.323.80.322.516.8Meatבשר

באינוונטר, §74.4שינוי 82.940.2§10.367.624.249.4Inventory changes, export
ושונות andיצוא miscellaneous

קנויה תשומה .2885.31,240.61,540.25.92.632.327.5. Purchased inputs
ותחליפי מרוכז 513.3734.2920.211.72.628.028.6Concentratesמזון and milk

substitutesחלב
גס 196.0267.3313.09.07.049.826.0Roughמזון fodder

וטרינריים 18.425.029.16.03.628.212.4Veterinaryשירותים services
ושונות ריפוד ,40.952.168.33.41.723.228.9Inseminationהזרעה, straw etc.

שיווק 33.652.371.013.12.737.632.3Marketingהוצאות costs
37.648.056.83.51.723.416.3Depreciationפחת

כלליות 45.561.781.83.51.731.030.4Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3299.0§500.2.65S9§39.21.520.229.23. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה! הוצאות .4166.2232.3321.44.35.334.046.24. Labour costs1

להון תמורה .5132.8§267.9334.5XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDורווח PROFITS (34)

כמותייםנתוני aם taal dPhysic

(אלפים) חולבות 2.51.7XXMILCH§104.4106.2§101.9§פרות COWS (thousands)

החלב2 תפוקת
ליטר) (מיליוני

568.6§644.2661.5§13.32.7XXMILK PRODUCTION*
)million liters)

החלב מעדר בשר
טונות) (אלפי

32.241.341.028.30.7XXMEAT FROM DAIRY HERD
)thousand tons)

מספוא צריכת
מזון) יחי (מיליוני
מרוכז מספוא

גם מספוא

749.2

492.7
256.5

782.3

550.7
231.6

757.2

532.8
224.4

4.4

11.8
9.7

3.2

3.3
3.1

X

X

X

X

X

X

FODDER CONSUMPTION
)million F.U.)
Concentrates
Rough fodder

גידול (כילל עבודה ימי
(אלפים) מספוא)

1,5251,591150.64.35.3XXMANDAYS (incl. fodder
growing) (thousands)

גם מספוא שטח
דונמים) (אלפי

483.3461.5435.5^4.55.6XXAREA UNDER ROUGH
FODDER (thousanddunams)

/1SeenotetoTable XHI21.
2 F.xc!. milk for suckling.

י*ב/ו2. לליח ילעךת ר>;יי 2

להגמשת. חלב כולל אינו 2
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בלול ה3טימי0 שלוחת חשבון  י"ג/25. לוח

Table xiii/25.  Broiler account

Pirce

תשל*ז
1976/77

תשל"ו
1975/76

Quantity כמות

תשליז
1976/77

תשלו
1975/76

תשלז
1976/77

תשל"ו
1975/76

תשלה
1974/75

, ליי שנהאחוזמיליוני לעומת קודמתהשינוי
[L. millionon previous yearPercent change

.1783.91,041.51.325.08.20.122.727.1Output
778.91,034.31,313.48.20.122.726.9Meatבשר

5.07.211.68.00.033.361.1Manureזבל

קנויה2. 703.1939.51.219.08.23.723.534.7Purchasedתשומה inputs2.

449.2594.8779.95.95.025.138.0Feedמזון
רבייה 127.4167.7229.415.92.413.533.6Breedingחומרי materials

שונות שוטפות .60.285.1100.18.85.029.923.9Miscהוצאות current expenses
31.842.648.68.55.023.520.0Depreciationפחת

כלליות 34.549.361.09.05.031.130.3Overheadsהוצאות

נובעת3. 80.3102.0106.08.534.616.322.8INCOMEהכנסה ORIGINATING3.
(12)d2)

עבודה!4. 75.597.1126.57.49.233.643.3Labour§הוצאות costs14.

להון3. 2.34.920.4XXXXRETURNS§תמורה TO CAPITAL5.
(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

פטימים בשר יצור
טונות) (אלפי

121.4131.4131.68.2x 0.2XBROILER MEAT
PRODUCTION (1,000 tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

3643853665.8.x S0XCONSUMPTION OF
CONCENTRATED FEEDS
)1,000 tons)

של מקומית מכירה
(מיליוניס) אפרוחים^

64.074.276.015.9x 2.4XLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS* (millions)

(אלפים) עבודה 7046525927.4x§ימי 9.1XMANDAYS (thousands)

1 See note to Table XIII/21. 2 Refers to the period 1 VII
30 VI. Excl. exports and sales to the Administered Territoires.

לתקופה מתייחס 2 י"ג/21. ללוח הפרה ראה 1
המוחזקים. לשטחים ומכירות יצוא ללא ,30 viעד 1 vii

agriculture 426



בלול מאכל ביצי שלוחת חשבון >"ג/26. לוח

Table xiii/26.  Table egg branch account

Price

1976/77
תשל"ו
1975/76

Quantity כמות

תשלז
1976/77

תשל"ו
1975/76

תשליז
1976/77

תשל"ו
1975/76

תשל"ה
1974/75

1. Output

Table 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)

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent change on previous year

18.3 24.4 2.1 2.8

18.1 24.2 1.9 2.8
24.8 28.1 9.0 1.5

31.8 28.2 2.6 5.6

33.5 29.1 2.1 2.9
33.3 12.8 17.5 9.6
23.9 29.8 1.9 18.7
19.9 23.4 1.9 18.4
30.4 31.1 1.9 18.4

19.9 14.8 0.8 3.8

43.2 33.6 3.1 2.9

xxx

ל"י מיליוני
IL. million

902.4 746.7 584.2

867.7 721.2 564.5
34.7 25.5 19.7

743.5 549.8 406.0

5S9.4 432.3 325.4
30.4 19.4 15.7
48.9 38.8 25.2
45.7 37.4 25.6
29.1 21.9 14.1

158.9 196.9 178.2

136.9 134.7 98.0

28.0 62.2 80.2

תפוקה .1

מאבל ביצי
(וזבל) בשר

קנויה תשומה .2

מזון
רבייה חומרי

שוטפות הוצאות
פחת

כלליות

נובעת הכנסה .3
02)

עבודה! הוצאות .4

להח תמורה .5
(34) ורווח

TABLE EGG PRODUCTION
)millions)

MEAT FROM LAYERS
)thousand tons)

CONSUMPTION OF CON
CENTRATED FEEDS
)thousand tons)

LOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS* (thousands)

MANDAYS (thousands)

Physical data

x x 1.9 2.9

x x 4.8 6.7

x x 2.1 2.9

x x 17.4 15.0

x x 2.1 2.9

כמותיים נתונים

1,509.0 1,480.9 1,438.7

4.4 4.2 4.5

318.4 311.7 303.0

5,400 4,600 4,000

875.6 903.9 §878.7

למאכל ביצים ייצור
(מיליונים)

מטילות בשר
טונות) (אלפי

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

של מקומית מכירה
(אלפים) 2 אפרוחים

(אלפים) עבודת ימי

/1 See note 1 to Table XIII21.
2 See note 2 to Table XJ11/25.

.21 י*ג', ללוז? 1 הערה דאה :
יג/25. ללוח 2 הערה ראה 2
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הנכס סוג לפי החקלאי, במשק * הון מלאי  י"ג/27. לוח
Table xiii/27.  Capital stock 1 in agriculture, by type of asset

government participation

במחיריםישוטפים ליי; .ILמיליוני million, at current prices

הנגס סוג
תשיך
1959/60

תשיל
1969/70

תשל"ד
1973/74

תשל'"ה
1974/75

תשליו
1975/76

תשל"ז
1976/77

Type of asset

גולמי הון Grossמלאי capital stock

הכל 3,156.2סך 1,131.37,159.910,866.814,698.719,822.8TOTAL

978.8מטעים 284.01,663.02,399.73,166.44,393.5Fruit Plantations

חיים 522.5בעלי 328.51,334.32,155.32,888.13,781.5Livestock

חקלאיות ומכונות 512.5ציוד 133.81,307.32,280.43,566.44,967.1Agricultural equipment and
machinery

חקלאיים 704.1מבנים 278.81,703.12,428.33,064.43,908.1Agricultural structures

השקייה 368.9רשת 94.0918.31,250.51,528.02,103.8Irrigation system

31.8חממות 169.7246.0337.4452.4Greenhouses

דגים 21.1בריכות 8.127.242.554.171.8Fish ponds

ניקוז 16.5מפעלי 4.137.064.193.9144.6Drainage

נקי הון Netמלאי capital stock

הכל 2,012.4סך 908.94,294.36,515.58,849.811,878.7TOTAL

669.8מטעים 253.61,042.41,498.41,983.52,741.4Fruit plantation

חיים 522.5בעלי 328.51,334.32,155.32,888.13,781.5Livestock

חקלאיות ומכונות ציור

חקלאיים מגנים

250.4 63.7

353.7 182.6

650.4

715.6

1,131.9

983.0

1,786.2

1,296.2

2,486.4

1,684.3

Agricultural equipment and
machinery

Agricultural structures

השקייה 181.6רשת 72.7436.3576.8675.5888.4Irrigation system

18.1חממות 81.7113.8.141.9181.5Greenhouses

דגים 7.1בריכות 5.113.219.825.134.4Fish ponds

ניקוז 9.2מפעלי 2.720.436.553.380.8Drainage

Excl. value of land and spraying aircraft and water rights. ריסוס. ומטוסי מים, ,זכויות הקרקע ערך כולל לא 1
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Means of production ייצור <y*13N

חיים בעלי י"ג/28. לוח
Table xiii/28.  Livestock

יחידות שנה' Endסוף of year, units

לאיהודי
יהוד Jewishמשק farmsNon

Jewish
farms

1947/481949/501959/601969/70 I 1964/65§1974/751976/77 |§1975/761976/77

33,58047,735185,450205,650בקר 177,1101286,400289,150 '288,15015,700CATTLE
לחלב Dairyבקר cattle

19,06525,64563,10082.000פרות 68,300101,900 106,200 104,400
I

Cows ך
Heifers 2 1

and calves ?■

2 מבכירות
14,15521.30063,70062,000ועגלות 51,80087,05085,000 { 85,30019,700 ■S

360380200150פרים 160150150 150Bulls
לבשר בקר


41058,45061,500 56,850197,30097,800 '98,300IBeef cattle J

POULTRYעופות
(thousands)(אלפים)

1,4262,9127,5006,800תרנגולותמטילות 6,8007,7009,200 8,200250Laying hens
13,90015,500תרנגולים(ות) 14,900Broilers

לפיטוט
ברווזים 21158001,800אווזים, 1,1004,5005,500 5,3000Geese, ducks and
הודו turkeysותרנגולי

HEEPצאן
£ GOATS

22,00037,000117,00013,500כבשים 124,000104,200107,000 103,000135,000Sheep
גזעיות 4,90015,00032,00022,000עזים 28,50014,50015,000 14,50013,000Goats, improved

breed
מקומיות עזים 

 120,000Goats, local

23,00029,00047,00052,000דבוריות 65,00055,00055,000 55,0003800BEEHIVES

1 Change of calculation and estimation method.
* Heifersincalf.
3 Except primitive hives.

ואמידה. חשיבה שיטת שינוי 1
הרות. עגלות 2

פרימיטיביות. דבוריות כולל לא 3

End of year, units

עיקריות חקלאיות מכונות  י"ג/29. לוח
Table xiii/29.  Main agricultural machinery

יחידות שנה< rpo

1977 1 1976 י 1975 1970 1965 1962 1960 1950 1948

6802,6007,4258,91511,11016,36019,25021,10022,850TRACTORSטרקטורים
4001,1151,8251,8751,8101,480750800850Crawlerזחליים

2 2801,4855,6007,0409,30014,88018,50020,30022,000Wheelאופניים 2

2606109751,025780575520525540GRAINקומביינים
COMBINESלגרעינים

עצמית 270505555580555520525540Selfpropelled*בהנעה
34047047020020Drawnנגררים
1754058459851,125940950980980BALERSמכבשים

כותנה 50135205353380385405COTTONקטפות PICKERS
טורית /"}חד yf} 2052301007050One row
טורית 12328033153355Twoדו row

l Change of calculation and estimation method .

l Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors.
 Thereof 245 hydrostatic cotton pickers.

ואמידה. חישוב שיטת שינוי 1

חדסרנייט. טרקטורים 760 כולל 1970 שנת עד *
הידרוסטטיות. קטפות 245 מזה s
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סוג לפי חיים, לבעלי י מרוכז מספוא תערובות מכירת  י"ג/30. לוח
Table xiii/30.  Sales of concentrated feed mix \ by type

Thousand tons טונות אלפי

Typeתשל"זתשליותשל''התשל"ד ג ו 1973/741974/751975/761976/77ס

כולל סך
לבקר

1,547.71,572.31,684.01,641.6GRAND TOTAL
513.9541.4594.2572.7For cattle

הכל סך  961.3956.01,005.2988.4Forלעופות poultry  total
372.3364.3398.1369.1Broilersלפטימים

מאכל ביצי 302.8315.0315.8305.6Layersלהטלת
רבייה ביצי 42.831.833.033.5Breedingלהטלת

הודו 192.4195.3209.1214.3Turkeyלתרנגולי
51.049.649.265.9Otherלאחר

ואחרימ 72.574.984.680.5Forלצאן sheep, goats and ottre■. livestock

About23X are destined for the Administered
Terirtories and abroad.

לשטחים מיוצאות מהתערובות 23yo כ 1

ולחול המוחזקים

בחקלאות מים צריכת  י"ג/31. לוח
Table xiii/31.  Water consumption in agriculture

Million cubic meters מק מיליוני

תפוחי ירקות,
מטעים

הכל שדהסך ומקשהגידולי הדרים)אדמה דגים(כולל >בריכות שונות
TotalField cropsvegetatuts,

potatoes,mdons
and pumpkins

Orchards
)incl. citrus)

Fish pondsMiscellaneous י

25745351086271948/49תשיט

332555811492131949/50תשי

4138675119113201950/51תשיא

46893100127125231951/52תשיב
563126125139146271952/53חשי'ג

60158131180154371953/54)תשיד

760219118216163441954/55תשטו
830235125248175471955/56תשט"ז

830261104250170451956/57תשיז

1,000315130315185551957/58חשיח

990317113325180501958/59תשיט

060335120370183521959/60,תשך

025335105365168521960/61,תשכ"א

1,125370110405180601961/62תשב"ב

140379111420170601962/63,תשכג

1,02531085415160551963/64תשכיד

1,09535090440160551964/65תשביה

יו 265420110515160601965/66,תשב

1,115355100455150551966/67תשביז

265410120525150601967/68,תשכיח

"ט 235405120505145601968/69,תשב

1,340470130525150651969/70תשיל

245425125490145601970/71,תשל"א

275445130490150601971/72,תשלב

295455130505145601972/73,תשליג

160380120460140601973/74,תשל"ד

230435120485130601974/75,תשליה

1,325465120545130651975/76תשליו

♦1.300480120500130701976/77תשליז*

עזר משקי ,lfowersוכי'.פרחיםמשתלות'1 etc.' Auxiliary farms, nurseries
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החקלאי במ,שק דשנים צריכת י"ג/32. לוח
Table xiii/32.  Consumption of fertilizers in agriculture

Tons ; fertilizer years  1 VII30 VI. ביוני 30 עד ביולי 1  דשנים קונות טונוח;

Fertilizer
I

1977/78 1976/77 1975/76
I

1974/75 1969/70 1959/60 1953/54 נטו תכולה
Net content דשן

NITROGENOUS
PHOSPHATE
POTASH

Plant nutrients מזיניס יסודות

39,158 37,500 36,700 32,700 29,650 16,900 10,700
19,800 18,650 19,350 16,950 14,100 14,600 7,450

17,615 18,500 17,900 15,200 9,400 2,150 2,250

N

PO5זרחניים
K2Oאשלגניים

Nitrogenous

Ammonium sulphate
Calcium ammonium
Nitrate

Urea
Aqueous ammonia
Other liquid fertilizers

Phosphate

Superphosphate.single
Superphosphate,
enirched

Superphosphate.tirple

Potash

Potassium sulphate
Muriate

Complex

Granulated
Granulated
Granulated
Uquid
Liquid
Liquid
Liquid
Potassium nitrate
Miscellaneous

Fertilizers

80,000 75,480 78,240 75,050 65,075 70,830 42,060
3,000  3,190 2,410 11,750 5,000 8,840

14,500 15,750 15,140 12,955 11,485 620 500

34,000 30,490 27,000 22,935 19,140 2,870 
28,800 30,450 §22,200 §20,300 §16,000 §2,250 

800 210 335 525 4,935 23,670 30,190

84,000 79,700 75,050 72,470 54,080 25,080 

110 4,330   5,870 5,000

800 410 560 750 1,150 1,130 
27,000 27,900 27,400 23,300 13,780 2,620 3,710

  4,470  
  1,630  
 500 

3,520 115 800 600

12,000 10,740
3,500 3,380

 25

1,340 2,580
600 4S0

795 735

9,770 9,675

2,950 2,805
40

1,080
60

1,690

560

2,005
40

580

485

חנקניים

גפרתי 20.5אמון

סידני חנקתי 21אמון

46שתנה

מימית 20אמוניה

אחר גוזלי 1821דשן

VP2O5זרחניים

רגיל 1820סופרפוספט
מועשר 2122סופרפוספט

משולש 4043סופרפוספט

XK2Oאשלגניים

גפרתי 4850אשלגן

כלורי 6062אשלגן

VNP2O5מורכבים
K2O

15150מגורען
12120מגורען

0927מגורען
12.512.50נוזלי
1680נוזלי
8240נוזלי

10105נוזלי
אשלגן (6*^130)הנקת
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הצומח להגנת הדברה בחומר ןשימוש  י"ג/33. לוח
Table xiii/33.  Pesticides used for plant protection

Tons טונות

פעיי5תכשירים חומר
Pesticides (formulation)Active ingredient

1975197619771976 | 19751977

כולל 19,9718,65421,2019,715סך 13,3212,446GRAND TOTAL

ואקריות חרקים 8,4987,5738.9254,294קוטלי 6,344.285Insecticides and acaricides
אורגניות 2,2222,5303,2311,060זרחות 811,253Organo phosphorus compounds

אורגנוכלוריים 523474658118פחמימנים 15189Chlorinated hydrocarbons
272397478145קרבמטים 13210Carbamates

משיכה) (חומרי 423231408פרוטאינים 210Proteins (attractants)
ריסוס 4,8002,3822,8212שמני 382 4,8002,191Spray oils

6811,3671,506181אחר 438232Other

פטריות 2,6963,5113,5212,441קוטלי 2,3452,615Fungicides

581659743388דיתיוקרבמטיט 415484Dithiocarbamates
36444330בנזאימידזולים 828Benzimidazoles

אנאורגניים נחושת 553595720530תכשירי 490626Unorganic copper products
אורגניים בדיל 6683תכשירי 35Organic tin products

אורגניים 1321178זרחנים 57Organophosphorus

כספית 97Mercuryתכשירי products
12121פירימידיניט 3Pyirmi dines

קוינון 1982תולדות 14Quinone derivatives
60626231פטאלאימידים 3032Petalimides
בנזן 12204015תולדות 930Benzene derivatives
342אנילינים _2Anilines

גפרית 1,3551,9311,7511,371תכשירי 1,3241,333Sulphur products
n60\78150אחר 6061Other

עשבים 3,8163,8092,757938קוטלי 1,0751,914Herbicides
17812323262טריאזינים 90167Triazines
82725125אנילינים 3425Anilines

אוריאה 203224250166תולדות 151193Urea derivatives
קרבמטים ותיול 2991946364קרבמטים 13314Carbamates and thiol carbamates

37564545אורצילים 3023Uraciles
7920021579טריאזולים 44108Triazoles

25483431אמידים 1721Amides
רבעוני אמוניומ 20020024040תולדות 4056Quaternary ammonium derivatives

1818245אתרים 55Ethers
פנוקסי חומצות 20318420973תולדות 6980Phenoxy acid derivatives
אורגני ארסן 47434473168תרכובת 22923Organic arsen compounds

אורגניות חומצות 128779666תולדות 10779Organic acid derivatives

1,8902,0691,225114אחרים 1261,120Others

קרקע 7938761,489734מחטאי 5771,028Fumigants

ברום תכשירי
קרבמטים

770
23

876{1,089
400

896
132

Bromine products
Carbamates

4,1752,8854,5031,308שונים 2,9832,604Miscellaneous

ויונקים ציפריט דוחי
נברנים קוטלי

83{} 3271783{ 2{9
Repellents (birds and mammals)
Rodenticides

וזרעים לפירות חיטוי 81499חומרי 79Fruit disinfectants
וחניטה גידול 6211415028מווסתי 2428Plant growth regulators

חלזונות 765466קוטלי 54Mallicides

527615876משטחים 52149Emulsiifers
חסר מחלות 854289229211ריפוי 790160Plant deifciency agents

עליט 1,3071,3351,730312משלכי 301313Defoliants
1,8006001,767600דונגיט 1,8001,767Waxes

עצים 26215662משחות 2156Plant and wood pastes
אחר

3801 9Other
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תעשייה ♦ ד " י פרק

התעשייה' מדדי נתוני הנחקרת. התקופה
לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה מוצרי
על והנתונים והמלאכה התעשייה סקרי נתוני
תקציב. לשנת מתייחסים בתעשייה' המים צריכת

באופן הקשורים השכירים כל הם פועלים
בחומרים הפיסי לטיפול הייצור, לתהליך ישיר
עוב הם אם בין הציוד, להחזקת או ובמוצרים,
בשכר או יומי, בשכר חודשית, במשכורת דים

קבלני.

ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים
שכר. ללא העובדים המשפחה

השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
(שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות במספר
היעדרות ימי כוללים אינם ו (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 וכדי חגים לה,

המפעל.
השנה ימי כל הם אפשריים עבודה ימי
חג וימי (שבתות מוכרים מנוחה ימי למעט

רשמיים).
הה הסכומים כל ומשכורת. עבודה שכר
המופי מסים), ניכוי (לפני הכנסה במם ייבים
שכר כולל! לשכירים, התשלום בגיליונות עים
ומשפחה ותק מקצועית, יוקר, תוספות: יסוד,
פרמיות, נסיעה, ודמי ילדים) קיצבת (ללא
ימי נוספות, שעות עבור! ותשלומים בונוסים
דמי וחג), מחלה חופשה, ל (כגון היעדרות
הח ,"13" ומשכורת מקצועית ספרות הבראה,
המעביד רבב עבור זקיפה (לרבות רכב זקת
כלכלה ביגוד, טלפון, העובד), ברשות שנמצא
ותשלומים בלבד) הכנסה במס (החייב ואש"ל

וכדי). דיור שי, ארוחה, ו (כגון בעין
העבודה בשכר נכללים לא התעשייה במדדי
ושנתיים חדפעמיים מענקים הפועלים, של
עבור שכר והפרשי ("13 "חודש משכורת (כגון

קודמות. תקופות

המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן השכירים' בהעסקת הקשורות

433 תעשייה

הגדרות

8 עד י"ד/1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
המופיעים והמלאכה' התעשייה סקר נתוני
למפעלים מתייחסים 14 עד י"ד/9 בלוחות

ויותר. מועסקים 5 המעסיקים
(לוח בתעשייה המים צריכת על הנתונים
המים שצריכת למפעלים מתייחסים י"ד/16
באיכות מ"ק, 5'000 על עולה שלהם השנתית

מים. .לליטר כלורידים מי'ג 2"000 עד
(לוח בתעשייה חשמל צריבת על הנתונים
י"ד/17) (לוח תעשייה מוצרי ייצור ועל י"ד/15)
עצ לרבות התעשייה' מפעלי לכל מתייחסים

שכירים. מעסיקים שאינם מאיים
במם שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
לפי סווגו להלן) (ראה התעשייה מדדי גרת
המפעלים של העיקרית לפעילות בהתאם ענפים
הסיווג לפי ,(1968) המדדים של הבסיס בתקופת

.1(1970) הכלכלה ענפי של האחיד
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
לטש מסווגים המפעלים הבעלות. צורת
המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם קבוצות
רשומים שאינם קיבוצים בבעלות מפעלים
לצורת בהתאם סווגו נפרדת משפטית כיחידה
אגודה  דהיינו עצמו, הקיבוץ של הבעלות

שיתופית.
י"ד/2) (לוח סקטורים לפי הסיווג סקטור.
המפעל. על העיקרית לבעלות בהתאם נעשה

בגיל המופיעים העובדים כל הם שכירים
אגודות חברי וכן לשכירים התשלום יונות
במפעל העובדים קיבוצים חברי שיתופיות.
נחשבים שבר, ומקבלים אינם אך קיבוצי,
עבודות המבצעים עצמאיים נכללים לא בבעלים.
והמלאכה, התעשייה בסקרי למפעל. בקבלנות
השכירים מספר חושב ,14 עד י"ד/9 לוחות
השנה במשך נבחרים חודשים בארבעה כממוצע

הנחקרת.

.1973 ,40 מס' טכני פרסום ראה 1

industry



מקורות

נת י"ד/81 בלוחות המובאים .הנתונים
מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת קבלו
מהמפעלים שנתקבלו חודשיים דו"חות על
"שיטות להלן: (ראה המדדים במדגם שנכללו
הדרושים מהנתונים חלק ואומדן"). חישוב
מתקבל התעשייתי הייצור מדד חישוב לצורכי
מוצרי ייצור להלן: (ראה אחרים ממקורות גם
י"ד/9 בלוחות המובאים הנתונים תעשייה").
והם התעשייה סקרי במסגרת נתקבלו 14 עד
מה שנתקבלו שנתיים דו"חות על מבוססים
בלו התעשייה. סקרי במדגם שנכללו מפעלים
ממפ 1965/66 נתוני נתקבלו י"ד/1412' חות

.1965 והמלאכה התעשייה קד
י"ד/16) (לוח בתעשייה המים צריבת נתלני
המים נציבות של השנתיים מהסקרים נתקבלו
החקלאות. משהד של בתעשייה למים והמחלקה
נתקבלו שוטפים) (במחירים הפדיון נתוני
של התעשייה וממדדי והמלאכה התעשייה מסקרי

.* הלשכה
(לוח התעשייה במפעלי חשמל צריכת נתוני
לישראל החשמל מחברת מתקבלים י"ד/15)
כוח תחנות שברשותם תעשייתיים וממפעלים

ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק בעלות
המוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
חודשיים דו"חות על מבוססים י"ד/17) (לוח
(פיט מזה הבאים. מהמקורות המתקבלים
ממשרד  גולמי ונפט כותנה חוטי לסוכר),
משקאות בדים, והתיירות! המסחר התעשייה,
בלו בתשלום החייבות אחרות וסחורות משכרים
יתר כל לגבי הדו"חות והבלו. המכס מאגף 
ישר מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים

מהמפעלים.

ואומרו חישוב שיטות

י"ד/81) (לוחות התעשייה מדדי
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

למוסד תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות
(השוואה, לקרנות למבטחים, לאומי, לביטוח
מעסיקים, מס מקביל, מס ופיצויים), פנסיה
המע ע"י שולמו אם ופנסיה פיצויים תשלומי
עובדים הסעת לשרות הוצאות חשבונו' על ביד

וכד'. המסעדה ולהחזקת

מחלוקת מתקבל נקוב יומי עבודה שכר מדד
עבודה ימי במדד הפועלים של עבודה שכר מדד
עבודה ימי הם (אלה הפועלים של בתשלום

בתשלום). היעדרות וימי למעשה

כוללת שוטפים, במחירים חומרים, צריכת
אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות את
עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים, עזר' חומרי
המפעל בעבור שנעשתה קבלנית עבודה ש.ל
עבו על הוצאות וכן אחרים ע"י הוא בחומריו
המפעל ומבני ציוד של ותיקונים אחזקה דות
כהפרש חושבו הנתונים אחרים. ע"י שבוצעו
השינוי לבין האמורים הסעיפים על ההוצאות בין
גמורים) מוצרים מלאי (להוציא המלאי בערך

השנה. במשך

ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
שניתנו הסחורות וערך שנמכרה התוצרת
מעבודות הכנסות ן המפעל מתוצרת לעובדים
או מפעליט עבור שבוצעו תיקונים) (כולל
ערר את כולל (לא בחומריהם אחרים אנשים
הע את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערד < בודות)
המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה מם הוא!
בלוחות יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל: אינו
1976 ולשנים הפדיון נתוני ,7 ,4 ,3 י"ד/1,

מוסף. טרך מם כוללים ו1977

ושל הפדיון כסר מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערר בתוספת המפעלים
מסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,
ייצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא עקיפים

הת בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף ערך
והגדרה לפי חומרים. צריכת לבין הגולמית פוקה
לשכר הוצאות המפקדי המוסף הערר כולל זו
פחת' נטו' עקיפים מסים ולמשכורת, עבודה
ריבית ביטוח, פרסומת' כגון כלליות הוצאות
של הרווח ואת אחרים עסקיים ושירותים

המפעלים.
מודד התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
המיוצר קבועים, במחירים המוסף, הערך את

מענפיה. אחד ובכל כולה בתעשייה

.1976,3336 עמ' ,2 מס' מוסף", לישראל, ד.סטטיסטי ב"ירווון ראה נוספים פרטים 1
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התעשייה סקר של מוקדמים מסיכומים שנתקבל
.1968 והמלאכה

.עד י"ד/9 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי
מדג סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי .(14
מבוסס והוא מפעלים כ2,000 במדגם מיים.
כל כלולים בסקר .התעשייה. מדדי מדגם על
מועס 5 שהעסיקו המדדים, במדגם המפעלים
מייצגים חודשים בארבעה בממוצע ויותר קים
ונובמבר). אוגוסט מאי, (פברואר' הסקר שנת של
לפי 1975 בשנת החל שחושבו השכר מדדי
במם הרפורמה הנהגת לאחר החדשה, ההגדרה
השר שיטת קודמות. לשנים שורשרו הכנסה,
לירחון במוסף פורסמו קשר ומקדמי שור
3 עמי ,1976 ,3 מסי לישראל, הסטטיסטי

ואילן.

23 משנתון הקודמים, השנתונים בששת
. אלו סקרים תוצאות (גתמצית) פורסמו 28 עד

,27 בשנתון בתעשייה: השקעות סקר 
.399 עמ'

,23 בשנתון מקצועי! אדם כוח סקר 
.407406 עמ'

ן 1968 לשנת הקבוע ההון מלאי סקר 
.447444 עמי ,24 בשנתון

העסיקו במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות
באוכלוסייה. המועסקים מכלל כ00/0ד

הוספת ידי על חודש מדי מעודכן המדגם
שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים

המקורי. המדגם הוצא בה

השינויים את מודדים התעשייה מדדי
בפדיון התעשייתי, בייצור חודש מדי החלים
העבודה, ובשכר בתעסוקה שוטפים), (במחירימ

הבסיס. לתקופת בהשוואה

מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
בערר השינויים על חודשי דיווח המפעלים
התע הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף
אינדיק באמצעות השינויים את מודדים שייתי,
במ פדיון מוצרים, ייצור כגון, שונים טורים
בהם שהשינויים בהנחה, ועוד, קבועים חירים

המוסף. בערך השינויים את משקפים

ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים משנה
התע הכל ולסך ראשי ענף לפי המדדים הענף.
ענפי של המוסף לערך בהתאם משוקללים שייה
למש כמקור הכל. וסך ראשי ענף בתוך משנה
משמש ראשיים וענפים משנה ענפי עבור קלים
כפי הייצור, גורמי לפי המפקדי, המוסף הערך

וים נבח פרסומים

טכניים פרסומים

בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי (10)

1965 והמלאכה התושייה מפל,ד
פרסומים 13 הופיעו

אתריים כרםומימ
(בהוצאת (1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר ♦

התע בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות
שייר,).

(כהו (1955 שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות .
בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות צאת

התעשייה).

מיוחדים טרסומים
א' חלק ,(1952) החרושת מפקד (26)

ב' חלק (1952) והתעשייה החרושת מפקדי (41)

(1961) היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר (119)

התעשייתית התוצרת של השיוזק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1966) העבודה עלות סקר (280)

(1968) בתעשייה הקבוע ההון מלאי סקר (413)

(1970) בתעשייה מקצועי אדם כוח (448)

(1969/701971/72) בתעשייה ופיתוח מחקר סקר (480)

(1975) והמלאכה התעשייה סקר (567)
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Physical and ifnancial data וכספיים פיסיים נתונים
עבודה שכר ס"ה פועלים, של למעשה עבודה ימי שכירים, מועסקים,  י"ד/1. לוח

לפועל נקוב יומי עבודה ושכר פדיון השכירים, של ומשכורת
שכירים) המעסיקים (מפעלים

Table xiv/ 1 .  Employed persons, employees, mandays worked by workers, total
wages and salaries of employees, revenue, and workers' daily nominal wage

)Establishments engaging employees)

יומי עבודה שבר
(ל'י) לפועל נקוב
Workers' daily
nominal wage

)IL.)

פדיון
ל''י) (מיליוני
Revenue

)IL. million)

עבודה שבר ס"ה
של ומשכורת
השכירים

ל''י) (מיליוני
Total wages and

salaries
of employees
)IL. million)

למעשה עבודה ימי
פועלים של
(אלפים)
Mandays
worked by
workers

)thousands)

שכירים!
(אלפים)

Employees1
)thousands)

מועסקים!
(אלפים)
Employed
persons1

)thousands)

22.4
23.4
26.2
29.0
33.0
40.8
56.0

2 80.4
106.5
157.4

7,800
9,227
10,659
13,135
16,809
21,418
32,487

§47,101
§64,177
95,726

1,310
1,514
1,782
2,106
2,548
3,147
4,457

§6,667
§9,305
13,632

42,058
46,937
49,082
51,563
54,760
53,209
53,457
§54,244
§55,301
54,991

190
210
223
231
244
247
254
§255
263
270

203
223
235
247
258
262
268
269
278
284

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

. Annual average. 2 According to new deifnition (see introduction). מבוא). (ראה החדשה ההגדרה לפי 2 שנתי. ממוצע 1

וסקטור גודל קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/2. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

Table xiv/2.  Establishments and employed persons, by size group and sector
)Establishments engaging employees)

1977
O'lSOOאחוזיםמוחלטים

Absolute numbersPercentages

מועסקים
מועסקיםמפעלים(אלפים)מפעלים

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

הכל 12,083284.4100.0100.0TOTALסך
גודל Sizeקבוצת group

במפעל) המועסקים Number)(מספר of employed persons in
establishment)

145,09113.042.14.6I♦
593,17520.926.37.459
10141,20913.910.04.91014
15195439.14.53.21519
20243958.73.33.02024
25292286.11.92.12529
304954320.54.57.23049
509944330.73.610.85099
10029930150.02.517.6100299
300+155111.51.339.2300+

Type of ownersbip
(sector)סקטור
11,540197.795.569.5Privateפרטי

50846.74.216.4Histadrutהסתדרותי
3540.10.314.1Publicציגורי
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ראשי ענף לפי פדיון, י"ד/3. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

Table xiv/3.  Revenue, by major branch
)Establishments engaging employees)

IL. million ל"י מיליוני

ראשיסמל 1970197519761977Majorענף branchCode
No.

הכל12 64,17795,726TOTAL12§47,101§10,659סך

והציבה10 2441,2101,1821,851Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,2,28110,44314,48420,444Foodמזון, beverages H tobacco1112

8852,8393,8195,806Textiles13טקסטיל13

6072,1453,1284,583Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 122340527768Leatherעור and its products15

ומוצריו16 4051,6802,3323,124Woodעץ and its products16

ומוצריו17 1,7402,482Paper§1,217§256נייר and its products17

לאור18 והוצאה 3009721,3732,232Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 4571,8462,4793,520Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 7013,8825,0897,666Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתנתיים

4802,2502,8393,701Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 3601,5751,9002,495Basicמתכת metal22

מתכת23 9464,2265,4307,923Metalמוצרי products23

4751,9762,3764,056Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 6833,8815,2057,159Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 2,6005,886§607כלי §3,853Transport equipment$2

7093,4775,64010,649Diamonds27יהלומים27

1415427811,381Miscellaneous28שונות28
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Indices of industry חתעשייח מדדי
(Establishments engaging employees) שכירים) המעסיקים (מפעלים

(מדדים) ומשכורתנ עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור  י"ד/4. לווז
Table xiv/4.  Industrial production, gross revenue, employment, wages and

salaries 1 (indices)

Base: Average1968 = 100.0=1968 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור
Industrial
production

פריון
במחירים
שוטפים

Gross revenue
at current
prices

שכירים
Employees

עבודה יכלי
של למעשה
פועלים

Mandays
worked

by workers

ענודה שכר
ומשכורת
שכיריס של
Wages and
salaries of
employees

עבודה שבר
נקוב יומי
לפועל

Workers' daily
nominal wage

195832.721.056.655.223.743.5

195937.361.260.727.345.4

196042.165.164.530.4 47.1

196148.873.372.937.550.9

196255.243.880.980.145.756.7

196363.153.787.887.655.863.0

196471.963.892.393.865.569.4

196579.172.493.794.476.079.3

196680.476.191.991.685.992.1

196777.776.487.084.083.097.0

1968100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1969115.8118.3110.4111.6115.6103.8

1970126.8137.0117.4116.7136.0116.6

1971140.1168.4121.8122.6160.8129.6

1972156.8215.5128.6130.2194.5147.1

1973165.4274.5129.9126.2239.9181.7

1974172.7416.5133.6127.0339.9248.8

1975176.9607.6134.6126.6478.3351.3

1976184.7828.8138.0129.2667.9463.8

1977196.51,231.8140.6130.3986.0680.0

' As from 1969, indices of industry are based on a new
series and are calculated on the base: 1968 = 100. The
former indices, which were compiled between 1959 and 1963 (on
tbe base: 1958 ■= 100) and between 1964 and 1968 (on the base:
1963 ■= 100) are presented in this table by linking to 1968 =
100; see explanation of the indices in the introduction.

חדשה סדרה על התעשייה מדדי מבוססים ,19693 Vnn 1

הקודמים, המדדים .100 = 1968 בסיס: לפי ונוחושביס
(100 = 1958 בסיס: (לפי 1963 עד מ1959 שחושבו
זח 2לוח תויגו (100 = 1963 יטיס (לפי 1968 עי ו19815
המדדים על הסברים .100 = ל1968 שרשור ידי על

במבוא. ראה
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ס"ה פועלים, של למעשה עבודה ימי שכירים, מועסקים, מפעלים,  י"ד/5. לוח
ראשי ענף לפי לפועל, נקוב יומי עבודה ושכר שכיריס של ומשכורת עבודה שכר

שכירים) המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף
?I
au

(אלפים) מועסקים
Employed persons

)thousands)

(אלפים) שבירים
Employees (thousands)

הו

J3 gr.
ג£ £ ם

3

19771975197619771975197619771975

הכל12 54,244§12,083269278284255263270סך

והציבה10 58545544917כרייה

וטבק1112 משקאות 1,0523639413538407,432מזון,

5802222212221214,781טקסטיל13

1,5432519302427285,844הלבשה14

ומוצריו15 532445344799עור

ומוצריו16 1,7041414141212122,722עץ

ומוצריו17 1,064§144565555נייר

לאור18 והוצאה 89810101199102,017דפוס

ופלסטיק19 גומי 3511111111010102,083מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 2831314151314152,327מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 5511111101011102,223מוצרי

בסיסית22 906666661,205מתכת

מתכת23 2,0623132322929295,936מוצרי

3721313131212122,699מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 4172625252525254,735ציוד

הובלה26 1292424252424254,673כלי

27r יהלומים
1,3171314151112142,787

28( שונות
מבוא). (ראה החדשה ההגדרה לפי 1
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Table xiv/5.  Establishments, employed persons, employees, mandays worked
by workers, total wages and salaries of employees and workers' daily nominal

wage, by major branch
(Establishments engaging employees(

Mandays
worked

by workers
)thousands)

ומשכורת עבודה שבר ס"ה
לי) (מיליוני השכירים של
Total wages and salaries
of employees fIL. million)

נקוב יומי עבודה שכר
(ל"י) לפועל

Workers' daily nominal
wage (IL.)Major branchCode

no.

197619771975197619771 1'97519761977

§55,30154,991§6,667§9,30513,63280.4106.5157.4TOTAL12

871898212229347127.7168.1240.8Mining and quarrying10

8,0798,2637401,0881,59372.095.6139.7Food, beverages and tobacco1112

4,7384,57148765589072.999.3139.8Textiles13

6,3476,46038558382652.871.899.6Clothing and madeup textiles14

874847619212563.988.0122.6Leather and its products15

2,8472,79425635147674.198.1135.7Wood and its products16

§1,042985§145§193253§75.1104.3148.8Paper and its products17

2,0572,15625135653186.7119.1168.3Printing and publishing18

2,1582,06924234549374.1101.1148.4Rubber and plastic products19

2,3622,5534877011,095104.7140.6212.4Chemical and oil products20

2,2792,08329840251691.0116.4165.7Nonmetallic mineral products21

1,1951,10619225735295.1126.9184.5Basic metal22

5,9725,8537421,0201,46183.5109.5158.9Metal products23

2,5292.54536447874388.0119.8187.0Machinery24

4,4794.3446949491,39480.7114.1175.4Electrical and electronic equipment25

4,5424,2388731,2561,970101.5126.3209.1Transport equipment26

79.9 ן

70.9 j

107.3158.0Diamonds27

2,9303,225238350567

.9C3141.3Miscellaneous28

l According to new deifnition (see introduction).
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ראשי ענף לפי עבודה, ושכר עבודה ימי תעשיית*, ייצור  י"ד/6. לוח
(מדדים)

968ו=100.0 ממוצע הבסיס:

ראשיסמל ענף

תעשייתי ייצור
Industrial production

פועלים של עבודה ימי
Mandays worked

by workers

משקל
Weight19701975197619771970197519761977

הכל12 100.0126.8176.9184.7196.5126.6סך 116.7130.3 129.2

והציבה10 3.95125157124126107כרייה 115107 102

וטבק1112 משקאות 14.58114157169181110מזון, 107125 120

9.91116148151165106טקסטיל13 109104 105

6.06126180187202124הלבשה14 122140 135

ומוצריו15 1.1311311311812785עור 11092 93

ומוצריו16 4.30114126133132108עץ 107112 113

ומוצריו17 130§146163§146§2.64113נייר 111123 §128

לאור18 והוצאה 4.15116122125144109דפוס 109117 111

ופלסטיק19 גומי 4.95138185193209129מוצרי 117130 133

נפט20 ומוצרי כימייט 8.59129196211231148מוצרים 115161 151

אלמתכתיים21 מיניליט 5.32126161166154114מוצרי 111108 117

בסיסית22 3.19121130125130122מתכת 109115 121

מתכת23 9.94139196200203136מוצרי 126136 137

3.85127161154175142מכונות24 121128 133

ואלקטרוני25 חשמלי 6.09159277298305206ציוד 142192 195

הובלה26 5.09164288313339227כלי 152210 221

4.9010216319620675יהלומים27 10096 82

1.36133218223249122שונות28 130128 121
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Table xiv/6.  Industrial production, mandays worked and wages, by
major branch (indices)

Base: Average 1968 = 100.0

ומשכורו ענודה שכר
שכירים של

Wages and salaries
of employees

יומי עבודה שגר
לפועל נקוב

Workers, daily
nominal wageMajor branch

Code
No.

19701975197619771970197519761977

667.9 478.3 136.0986.0116.6351.3463.8680.0TOTAL12

482 447 125729.3114411517731Mining and quarrying10

558 380 121831113339451758Food, beverages and tobacco1112

519 386 130720114357484682Textiles13

624 412 138896117330450623Clothing and madeup textiles14

429 284 125595115320439612Leather and its products15

512 373 126705117322425592Wood and its products16

§703 §532 135939120§363504707Paper and its products17

487 343 121731116306418591Printing and publishing18

663 466 136958112330451664Rubber and plastic products19

850 591 1321,277116383515731Chemical and oil products20

576 428 128762117350446623Nonmetallic mineral products21

625 467 133886120350467684Basic metal22

724 527 1471,057119364478692Metal products23

644 490 137967116339462704Machinery24

1,138 ' 833 1711,683120346479722Electrical S electronic equipment25

1,157 805 1751,835116364453750Transport equipment26

346 233 106593106311418615Diamonds27

705 '!S2 159126404548811Miscellaneous28
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מקובץ מישנה עגף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייצור  י"ד/7. לוח
(מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור

הענף הענףסמל שם
Industrial productionפדיוןRevenue

Code No.
197519761977197519761977

כולל12 176.9184.7196.5607.61,231.8סך 828.8

הכל10 והציבהסך 157.0123.6126.0688.41,073.4כרייה 672.4

חול101,102 ובריית אבן טחינת גריסה, 225.6195.7171.6741.31,099.3חציבה, 895.1
טבעי100,103,104,108 גז גולמי, נפט מלחים, נלהבות, 123.187.6103.5661.11,056.3הפקת 551.2

אחרים ומחצבים

הכל1112 וטבקסך משקאות 157.1169.0181.4578.31,157.7מזון, 802.3

מטבהיימ110 ובתי ועופות בשר 210.0249.2325.8890.32,296.8עיבוד 1,593.8
וגלידה112 חלב 152.5163.7176.5537.61,039.5מוצרי 706.5
ופירות111,113 ירקות דגים, 175.8203.9223.1535.81,244.6שימורי 792.8
ומרגרינה114,115 שמן מוצרי 153.9160.3160.3602.31,239.5שמן, 802.0
וגריסתה116 תבואה 171.7176.0176.4723.41,255.6טחינת 988.7
ובצק117120 מאפה 139.7148.3172.8456.5834.6מוצרי 573.6
וממתקים122 120.3131.3132.7377.0844.4שוקולד 502.6
סוכר)121,128 (כולל ל.נ.מ.א. מזון 173.1172.0143.9534.51,125.8תעשיית 723.6
חריפים123,124 ומשקאות 120.1122.0134.9396.8707.7בירה 467.6
קלים125 141.3131.7144.0724,81,322.9משקאות 915.0
טבק126 164.5161.8142.8447.4881.7מוצרי 613.6

הבל13 148.1151.0164.5397.2830.4טקסטילסך 534.1

ניפוט130,131 (כולל חוטים של ושזירה סלילה 111.2117.2125.6273.6640.4טוייה, 421.4
כותנה)

סינתטיים132,133 ובדים חוטים וייצור בדים 158.5153.7173.2403.9835.9אריגת 532.4
ובדים134 חוטים של ואשפרה הדפסה ליבון, 162.6177.8174.2530.01,169.4צביעה, 829.2
בדים135 402.1428.7478.5939.01,811.6סריגת 1,084.6
ל.נ.מ.א.136,138 טקסטיל 102.795.0117.4344.4725.2תעשיית 422.7

הכל14 180.0186.6201.7466.91,017.3הלבשהסך 680.9

140 בגדים' ומתפרות עליונה 181.3191.9189.1477.11,015.1הלבשה 717.1
תחתונה141 196.3197.1227.1492.71,088.1הלבשה 682.7
ל.נ.מ.א.142,148 הלבשה ומוצרי טקסטיל 114.3116.1196.3346.1907.7מוצרי 414.6

ISהכל סך  ומוצריו 112.8117.9126.7342.2787.6עור 530.7

100.682.584.3337.7686.1בורסקאות150 488.1
נעליים151 106.3116.6111.5319.0729.0ייצור 505.3
158 ל.נ.מ.א.. ותתליפיו, עור 185.8235.6340.4509.01,643.1מוצרי 909.5

industry 444



Table xiv/7.  Industrial production, gross revenue and employees, by
aggergated minor branch (indices)

Base: Average1968 = 100.0

Employeesשכיריס

197519761977

Branch

134.6138.0140.6GRAND TOTAL

118.0106.2108.4Mining andQuarrying  total

117.8114.0108.1Quarrying, crushing, grinding of stone and sand pits
118.1101.2108.7Salt pan operation, crude oil and natural gas wells, mining of

metals and other minerals

114.1124.3132.1Food, beverages and tobacco  total

197.3282.2322.3Preparation and preserving of meat, poultry and slaughterhouses
111.6123.7138.9Dairy products and ice cream
110.4116.2118.3Canning and preserving ifsh, vegetables and fruit
126.6123.9120.8Oil, oil products and margarine
116.5121.9123.2Grainmill products
110.6117.3122.4Bakery and noodle products
85.691.4101.2Chocolate and sweets
101.5112.6115.2Food industry, n.e.s. (incl. sugar(
105.8106.4108.8Beer, wine and spirits
137.3133.8179.6Soft drinks
86.981.178.1Tobacco products

111.7110.4108.2Textiles  total

92.492.086.6Spinning, winding and interweaving (incl. cotton gins(

112.9115.4111.6Weaving of fabrics and manufacture of synthetic yarn and fabrics
131.7136.1142.1Dyeing, bleaching, printing and ifnishing of yarns and fabrics
252.8224.5242.8Knitting mills
110.7116.0121.6Textile industry, n.e.s.

124.4139.5143.8Clothing andmadeup textiles  total

124.5139.8142.0Outerwear, incl. tailors and dressmakers
138.4154.9165.5Underwear
81.390.4100.4Finished textile goods and wearing apparel, n.e.s.

88.396.696.0Leather and its products  total

89.888.988.4Tanneries
83.791.885.2Manufacture of footwear
110.3131.1I 60.1Leather nrnrincts. J2.es.
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מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, גדיון תעשייחגי/ ייצור  י"ד,/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס!

הענף סמל
Code No.

הענף שם

תעשייתי ייצור
Industrial productionפדיוןRevenue

197519761977197519761977

הגל16 סך ומוצריו 125.7133.4131.6479.0665.0907.8עץ

160
161

162165

עץ של בסיסית תעשייה
ושעם עץ מוצרי

מרפדיות) כולל  ובניין (רהיטים נגרות
122.5
97.3
134.3

§138.7
104.9
136.8

128.9
114.2
137.5

437.6
224.0
570.0

644.8
312.0
754.9

837.3
470.3

1,041.0

הכל77 סך  ומוצריו 899.31,308.3§681.3§5.9163.4*7§145.7§נייר

170
171

וקרטון נייר של בסיסית תעשייה
וקרטון נייר מוצרי תעשיית

130.3
§157.8

140.0
§150.5

181.0
149.7

604.1
§728.2

849.5
§930.1

1,440.0
1,275.6

הכל18 סך לאור והוצאה 122.3124.7144.4404.8571.6940.5דפוס

180.181
182
183

עת וכתבי עיתונים ספרים, של לאור הוצאה
וצינקוגרפיה ליתוגרפיה דפוס, בתי

כריביות

95.0
152.5
118.5

93.4
158.2
.138.6

109.0
180.8
169.9

336.6
473.0
402.3

437.3
698.3
721.8

763.6
1,097.2
1,274.2

הכל19 ופלסטיקסך גומי 184.6193.4209.1577.4774.91,122.2מוצרי

190
191.192
193

ואבובים) לצמיגים (פרט גומי מוצרי
ואבובים צמיגים וווידוש ייצור

פלסטיים מוצרים

185.2
146.7
210.1

172.2
160.8
223.6

184.9
177.1
238.7

596.5
461.8
630.4

734.5
612.5
819.1

1,099.2
S81.2

1,244.8

הכל20 נפטסך ומוצרי כימיים 196.1210.6231.4722.1946.71,425.9מוצרים

200
201
202,203
204
205
206,208

בסיסית בימית תעשייה
תרופות תעשיית

ותנורוקים סינתטיים ניקוי חומרי סבון,
ולבות צבעים

וחיטוי הדברה חומרי תעשיית
נפט) זיקוק (כולל ל.נ.מ.א. כימיים מוצרים

169.3
§273.0
163.7
166.8
385.3
160.0

183.6
301.9
183.7
170.0
445.8
155.4

220.2
318.4
202.8
168.2
511.0
150.2

735.6
692.4
569.4
537.3

1,210.7
666.6

939.1
925.9
809.2
691.4

1,597.0
855.3

1,414.8
1,413.7
1,243.9
836.0

2,410.1
1,373.4

הכל21 אלמתבתייםסך מינרלים 160.6165.6154.0628.3793.07,050.9מוצרי

210,214
211
212
213,218

וסיד חימר מלט, מוצרי
זכוכית ומוצרי זכוכית

קרמיקה ניוצרי
(כולל ל.נ.מ.א. מתכתיים אל מינרלים מוצרי

מלט) ייצור

198.3
128.6
146.5
148.3

192.6
162.6
145.8
153.0

158.3
154.3
136.5
155.4

826.3
395.5
574.9
572.9

1,001.0
654.7
613.6
711.7

1,245.3
1,072.6
975.0
882.3
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Table xiv/7.  Industrial production. gross revenue and employees, by
aggregated minor branch (indices) (cont.)

Base: Average 1968 = 100.0

Employees

197519761977

Branch

114.7116.8116.9Woodand its products  total

110.8
71.5
123.2

116.4
84.5

121.8

113.8
100.5
120.1

Basic manufacture of wood
Wood and cork products
Carpentries for furniture and building (incl. upholstery(

§142.0§/55.0130.3Paper and its products  total

165.7
§129.4

157.6
§127.5

138.2
126.3

Basic manufacture ofpaper and cardboard
Paper and cardboard products

113.2115.6123.7Printingandpublishing  total

99.5
121.6
114.8

100.2
124.8
122.3

101.3
136.2
139.7

Publishing of books, newspapers and periodicals
Printing, lithography and zincography
Bookbinding

134.7138.6139.5Rubberandplastic products  total

130.2
147.4
131.5

119.2
150.5
143.2

113.5
154.5
146.0

Rubber products (excl. tyres and tubes)
Manufacture and retreading of tyres and tubes
Plastic products

164.2169.3178.6Chemical andoil products  total

163.4
137.6
143.3
116.6
261.3
180.3

170.5
143.4
158.2
105.7
278.6
177.1

186.6
148.3
172.3
106.6
312.7
170.1

Basic chemical industry
Pharmaceutical industry
Soaps, synthetic detergents and cosmetics
Varnishes and lacquers
Insecticides, fungicides and disinfectants
Chemical products. n.e.s. (incl. oil refining(

125.7127.5118.5Nonmetallic mineral products  total

151.9
89.4
121.7
114.4

149.6
92.2
120.5
123.1

130.8
85.8
113.3
130.2

Cement, clay and lime products
Glass and glass products
Ceramic products
Nonmetallic mineral products, n.e.s. (incl. manufactureof cement(
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מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייצור  י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור
הענף הענףסמל שס

Industrial productionפדיוןRevenue

Code No.
197519761977197519761977

הכל22 בסיסיתסך 130.3125.0130.0622.5750.91,000.2מתכת
ופלדה220 ברזל של בסיסית 97.092.884.5553.0738.7817.3תעשייה
ולפלדה221 לברזל יציקה 129.5133.2109.0803.21,045.81,034.4בתי
אלברזיליות222 מתכות 144.1163.6196.6457.5718.81,233.1תעשיית
מתכת223 157.1120.7133.3804.1673.61,029.1צינורות

הכל23 מתכתסך 196.2199.8203.3723.6929.91,338.8מוצרי
ארמטורה230 193.8197.6203.6634.5867.11,303.7מוצרי
פח231 117.0114.7108.7552.9618.9889.4מוצרי
ומוצריו232 145.7133.3127.3674.3827.61,154.3תיל
ואביזריהם234 עבודה כלי 176.9204.9239.7632.5970.61.666.4סכו"ם,
ומסגריות235,236 מבניים מתכת 235.6233.8232.3898.71,105.41,580.5מוצרי
לחשמליים233 (נרט וחימופ לבישול ומכשירים 173.4212.4251.1474.5777.81,233.2כלים
למתכת237 אחרים וציפויים 142.6168.4184.4660.81,005.31,566.9גילוון
ל.נ.מ.א.239 מתכת 171.6190.0226.6539.1762.21,281.2מוצרי
מתכת238 166.8184.8157.4575.1845.11,059.4רהיטי

הבל24 סך 161.3153.5175.1589.3716.71,229.3מכונות
חקלאיות240 185.6203.1180.0883.5930.11,291.7מכונות
ולבניין241 לתעשייה 193.0181.0224.5747.4908.11,883.1מכונות
בית242 ולמשק למסחר לשירותים, 103.391.792.2404.6468.2616.1מכונות
התפלה243 ומיתקני שאיבה ציוד מדחסים, 142.3143.3153.6545.5702.51,072.2משאבות,

הבל25 ואלקטרוניסך חשמלי 276.8297.5305.4990.91,329.01,853.5ציוד
חשמליים250 300.8313.5326.2961.71,258.21,703.6מנועים
סוללות251.252 (כולל ולמאור חשמלית להתקנה 224.5215.7222.3701.7878.31,319.1ציוד

ומצברימ)
חשמליים253 בישול וכלי בית 278.8271.0241.01,175.31,569.41,998.7כלי
ומכשירים254256 קשר מכשירי רדיו, 317.8371.3384.61,241.71,738.72,372.3מכשירי

טלויזיה) (כולל אלקטרוניים

הכל26 הובלהסך 288.1313.1338.61,101.61,632.42,071.7כלי
וחלקיהם260 קטנועים אופנועים, מכוניות, 113.0113.4121.6416.5543.6757.8ייצור
ואוירונים262,263 שיט בלי של ותיקון 468.6520.2569.62,209.23,393.55,227.5ייצור
ל.נ.מ.א.268 הובלה 73.769.595.3275.9352.2521.4כלי

162.8196.3206.1503.3816.51,572.1יהלומים27

הכל28 סך 218.1222.9249.2558.7805.91,450.9שונות
וצילום280,281 אופטיקה ומכשירי מדויקים 372.3335.0360.01,152.71,409.92,259.3מכשירים
חן282,283 וחפצי 85.5109.8150.4325.2576.01,570.7צורפות
משרד284,288 כלי (כולל ל.נ.מ.א. שונות 160.4192.3211.3431,4673.31,039.7תעשיות

ודומיהם) מקש קליעה ומוצרי
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Table xiv/7.  Industrial production, gross revenue and employees, by
aggregated minor branch (indices) (cont.)

Base: Average 1968=100.0

Branch

Employees שכירים

Basic metal  total

Iron and steel basic industries
Iron and steel foundries
Nonferrous metal industry
Metal pipes

Metal products  total

Plumbing fixtures
Tinware products
Wire and wire products
Cutlery, tools and accessories
Structural metal products and metal workshops
Heating and cooking equipment (nonelectrical)
Galvanizing and other metal coating
Metal products, n.e.s.
Metal furniture

Machinery  total

Agricultural machinery
Industrial and building machinery
Commercial and domestic machinery
Pumps, compressors, pumping equipment and water desalination

Electrical and electronic equipment  total

Electircal motors and transformers
Electrical supplies (incl. batteries and accumulators)

Domestic electrical appliances
Radios, gramophones, communication and electronic equipment
)incl. television)

Transport equipment  total
Manufacture of cars, motorcyclesr, motor scooters and their parts
Manufacture and repair of seacraft and aircraft
Transport equipment, n.e.s.

Diamonds

Miscellaneous  total

Precision, optical and photographic instruments
Manufacture of jewellery and objets d'art
Miscellaneous manufacturing, n.e.s. (incl. office equipment
basket work, straw plaiting and t!1£ like)

129.4

144.9

136.8

229.9

221.3

99.4

123.2

131.8

145.4

137.7

230.2

217.1

82.5

117.3

130.3

138.9133.7121.3
148.2154.1145.6
125.3132.4138.3
107.3104.0109.2

144.5

158.8162.0166.6
104.199.193.0
124.6116.1106.8
150.2158.3162.4
161.2158.4160.3
95.9115.4132.9
115.0133.4142.0
159.9164.2156.5
122.0163.5145.8

141.7

101.0122.8127.3
172.9167.5168.4
104.593.586.3
125.7127.8125.3

236.0

211.5198.4192.4
162.1151.1152.2

185.4194.4177.5
322.4322.7325.4

220.9

112.5109.5109.1
300.7297.3305.1
73.453.649.4

77.9

112.9

228.8221.6216.1
81.994.0113.3
92.495.4Qd 2
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בתעשייה, פועלים של בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי  י"ד/8. לוח
ראשי ענף לפי

Table xiv/8.  Mandays worked and days of paid absence of workers in
industry, by major branch

ראשיסמל ענף

עבודה ימי
למעשה

Mandays
worked

היעדרות ימי
בתשלום

Days of paid
absence

Major branchCode
No. האפשרי העבודה מזמן כאחוז

As percentage of possible
work time

197519761977197519761977

הכל12 84.183.782.75.15.9סך 4.8TOTAL12

והציבה10 87.288.892.15.93.0כרייה 1.9Mining and quarrying10

וטבק112 משקאות 80.680.078.63.12.9מזון, 2.7Food, beverages and
tobacco

1112

84.283.885.44.13.5טקסטיל13 3.1Textiles13

85.683.283.61.92.4הלבשה14 1.7Clothing and madeup
textiles

14

ומוצריו15 86.184.684.72.32.8עור 2.3Leather and its products15

ומוצריו16 85.587.486.34.14.2עץ 4.0Wood and its products16

ומוצריו17 87.987.186.15.98.5נייר 6.2Paper and its products17

לאור18 והוצאו! 93.293.592.22.23.7דפוס 2.6Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי 87.387.885.75.75.8מוצרי 5.2Rubber and plastic
products

19

נפט20 ומוצרי כימיים 86.888.287.77.07.6מוצרים 6.8Chemical and oil
products

20

מינרלים21 מוצרי
אלמתכתיים

84.084.983.54.87.0 4.1Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 84.584.082.410.69.9מתכת 8.1Basic metal22

מתכת23 81.982.682.44.15.7מוצרי 4.8Metal products23

87.284.581.85.97.0מכונות24 5.3Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 83.981.880.87.18.4ציוד 6.9Electrical and electronic
equipment

25

הובלה26 81.080.576.513.519.4כלי 15.2Transport equipment26

80.983.281.2Diamonds27יהלומים27

88.189.085.42.02.7שונות28 1.8Miscellaneous28
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Surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי
גודל קבוצות לפי ומועסקים מפעלים  י"ד/9. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
Table xiv/9.  Establishments and employed persons, by size group

)Establishments with 5 and more employed persons)

אחוזיםמוחלטיםמספריט
Absolute numbersPercentages

גודל קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

Size group
)numberofemployed
persons in establishment) מפעלים

Establish

מועסקים
Employedמפעלים

Establish
מופסקים
EmpLoyed

ments(1,000)mentspersons

1968/695994194.5100.0100.01968/19
05,733205.9100.0100.01969/70ל/969ז
1970/715,926216.4100.0100.01970/71
1971/726,165229.7100.0100.01971/72
1972/736,600243.0100.0100.01972/73 הכל סר  1975/766,278258.5100.0100.01975/76  TOTAL

י 592,68517.542.86.859
10141,22014.619.45.61014
15194237.26.72.81519
20243267.15.22.72024
25292216.03.52.32529
304952720.18.47.83049
509945331.47.212.15099
10029928346.34.617.9100299
300 +141108.32.242.0300+

בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים  "יד/ס!. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/ 1 0.  Establishments and employed persons, by type of legal
organization

)Establishments with 5 and more employed persons)
1975/76

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

תושבים מספר בבעלות
פרטית מניות חברת

ציבורית מניות חברת
שיחופית1 "גוח?

ידוע) לא (כלל אחר

100.0 100.0258 .5 6,278
4.5 21.7 11.7 1,354
4.7 17.8 12.1 1,120
52.6 52.6 136.1 3,306
28.0 2.8 72.3 178
5.6 4.9 14.5 306
4.6 0.2 11.8 13

TOTAL
Single owner
Partnership
Private limited company
Public limited company
Cooperative society1
Other (incl. not known)

l Incl. estahljsheisnis owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

451 תעשייה

ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל 1
נפרדות משפטיות ביחידות רשומיט



טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/11. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/11 . Establishments and employed persons, by district, subdistrict
and natural region

) Establishments with 5 and more employed persons)
1975/76

טגעי ואזור נפה ,nar

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

District, subdistrict
and natural region מפעלים

Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

כולל 6,278258,485100.0100.0GRANDסך TOTAL

ירושלים 41112,6516.64.9JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 39010,9326.24.2Judeanהרי Mountains

יהודה 211,7190.30.7Judeanשפלת Coastal Plain

הצפון .44330,4327.011מחוז gNORTHERN DISTRICT

צפת 694,0281.11.6Zefatנפת SubDistrict

החולה 452,3370.70.9Hulaעמק Basin

מזרחי עליון 209680.30.4Easternגליל Upper Galilee

חצור 47230.10.3Hazorאזור Region

נרת כ 562,2540.90.9Kinneretנפת SubDistrict

■■כנרות
Kinerot

מזרחי תחתון Easternגליל Lower Galilee

יזרעאל 16812,2452.74.7Yizrc'elנפת SubDistrict

שאן בית 131,4080.20.5Betעמק She'an Basin

חרוד 441,4950.70.6Harodעמק Valley

כוכב Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 203,1830.31.2Yizer'elעמק Basin

מנשה Menasheרמת Plateau

נצרתתירען 765,6041.22.2NazarethTir'anהרי Mountains

ענו 15011,9052.44.6Akkoנפת SubDistrict

מערבי תחתון 291,3670.50.5Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 65890.10.2Yehiamאזור Region

אילון 204570.30.2Elonאזור Region

נהריה 614,0231.01.6Nahariyyaאזור Region

עכו 345,4690.52.1Akkoאזור Region

industry 452



(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/11. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/1 1 .  Establishments and employed persons, by district, subdistrict
and natural region (cont.)

)Establishments with 5 and more employed persons)
1975/76

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute numbersPercentages

District subdistirct
טבעי ואזור נפה andמפעליםמועסקיםמפעליםמחוז, natural region

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

חיפה 79143,07912.616.7HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 64932,73410.312.7Haifaנפת SubDistrict

חדרה 14210,3452.34.0Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 169880.30.4Karmelחוף Coast

יעקב זברון 44790.10.2Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר 41180.10.1Alexanderהר Mountain

חדרה 1188,7601.93.4Haderaאזור Region

המרכז 1,07163,19717.124.4CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 2808,9204.53.5Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 48421,3217.78.2Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 1404,1352.21.6Southernדרום Sharon

תקוה פתח 34417,1865.56.6Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 8022,6021.38.7Ramlaנפח SubDhtrlct

רחובות 22710,3543.61.0Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 915,8541.42.3Rehovotאזור Region

לציון ראשון 1364,5002.21.7Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,12377,37849.729.9TELמחת AVIV DISTRICT

אביב חל 3,12377,37849.729.9Telנפח A fir SubDistrict

הדרום 43831,7487.012.3SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 26518,5624.27.2AshqtlonSubDistrictנפת

מלאכי 231,0320.30.4Mal'akhiאזור Region

לכיש 325,2610.52.0Lakhishאזור Region

אשדוד 1246,6292.02.6Ashdodאזור Region

אשקלון 875,6401.42.2Ashqelonאזור Region

שבע באר 17313,1862.8Be'erנפת Sheva SubDistrict

גרר Gerarאזור Region

בשור 111,1040.20.4Besorאזור Region

שבע נאר 894,2201.41.6Be'erאזור Sheva Region

צמיגית 31,2380.10.5Northernערגה Arava

דרומית Southernערבה Arava

הנגב 474,9000.81.9Negevהר Mountains
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ראשי ענף לפי שכירים, של למעשה עגודה וימי מועסקים מפעלים,  >"ד/12. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף
מפעלים

Establishments

מועסקים

הכל סך
(אלפים)

Total
)thousands)

1965/661971/721972/731975/761965/661971/721972/731975/76

הכל12 6,6136,1656,6006,278179.1229.7243.0258.5סך

והציבה10 837461583.94.64.24.9כרייה

וטבק1112 משקאות 1,00670078567527.933.334.635.5מזון,

380טקסטיל13 22.324.221.3{422413י
< 1,087< 34.1

771הלבשה14 )855827J22.023.723.5

ומוצריו15 2961852252594.13.43.43.6עור

ומוצריו16 74161964162111.910.511.511.5עץ

ומוצריו17 1241161151013.34.54.95.3נייר

לאור18 והוצאה 3634434583987.58.78.88.8דפוס

ופלסטיק19 גומי 1961812292176.19.610.110.4מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 2031871821958.310.010.515.4מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 35829930230811.19.810.210.5מוצרי

בסיסית22 757273774.05.25.66.0מתכת

מתכת23 25.728.131.0ו9761,030912ומוצרי
< 1,153[27.1

j206225249J10.810.710.6מכונות24

ואלקטרוני25 וזשמלי 2812392472548.317.820.423.9ציוד

הובלה26 13612112012011.319.019.024.3כלי

2883624404217.28.18.67.7יהלומים27

2232321901713.04.54.54.5שונות28
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Table xiv/12.  Establishments, employed persons and mandays worked, by
major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

Employed personsשכירים של למעשה עבודה ימי
(מיליוניס)

Mandays worked by employees
)milllions)Major branch

(אלפים) שכירים מזה:
Thereof: employees (thousands)Code

.0ו1

1965/661971/721972/731975/761965/661971/721972/731975/76

172.4221.6234.0249.744.8S7.661.864.1TOTAL12

3.94.44.24.81.01.21.11.3Mining and quarrying10

26.832.733.834.86.88.28.7 8.6Food, beverages and tobacco1112

22.0 .24.021.05.8 ]6.35.4Textiles13

 32.81
< 8.5

2!.l i22.622.55.4 J6.05.8Clothing and madeup textiles14

3.73.13.13.10.90.80.80.8Leather and its products15

10.99.210.010.12.82.42.72.6Wood and its products16

' 3.14.54.95.20.81.11.21.4Paper and its products17

7.28.38.48.52.02.32.42.4Printing and publishing18

6.08.79.39.41.62.42.52.5Rubber and plastic products19

8.29.910.315.32.22.72.74.0Chemical and oil products20

10.89.59.910.22.92.52.62.6Nonmetallic mineral products21

4.05.25.56.01.11.41.41.5Basic metal22

24.5 .26.629.6" /6.87.3Metal products23

 26.1► 6.8

10.5 <10.310.22.8 J2.72.7Machinery24

8.117.520.123.52.14.55.26.0Electrical and electronic equipment25

11.119.018.924.32.94.85.26.2Transport equipment26

6.97.78.07.11.82.12.21.8Diamonds27

2.84.04.04.00.71.01.11.1Miscellaneous28
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חומרים צריכת נוספות/ עבודה והוצאות משכורת עבודה/ שכר י"ד/13. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסמל ענף

נוספות עבודה והוצאות משבורת עבודה, שבר
Wages, salaries and other labour expenses

ליי) (מיליוני הבל סך
Total (IL. million)

(ליי) למעשה עבודה ליוט ממוצע
Average per manday worked (IL.)

1965/661971/721972/731975/761965/661971/721975/76 1 1972/73

הכל12 1,221.82,762.73,539.19,346.827.347.9145.8סך 57.3

והציבה10 44.299.2114.8320.042.883.6248.9ברייה 103.0

וטבק1112 משקאות 171.0335.0412.21,007.425.340.6117.7מזון, 47.5

230.1298.8674.8j39.5123.8(טקסטיל13 47.1

< 180.521.1
J164.1208.7500.4I30.486.1הלבשה14 35.0

ומוצריו15 20.927.932.381.022.133.698.2עור 39.7

ומוצריו16 71.4103.0139.1341.625.342.6129.4עץ 51.7

ומוצריו17 22.954.467.6180.827.747.4130.7נייר 54.1

לאור18 והוצאה 61.9116.9136.6321.331.550.8136.3דפוס 57.5

ופלסטיק19 גומי 42.9109.8137.6336.427.046.4133.6מוצרי 55.3

נפט20 ומוצרי בימיים 74.2164.4204.5740.734.562.0186.1מוצריט 74.8

אלמתכתיים21 מינרלים 90.8136.4170.1419.631.253.7160.2מוצרי 64.8

בסיסית22 36.682.5109.9260.634.360.5170.3מתכת 71.8

מתבח23 307.8413.81,151.149.9157.0[מוצרי 60.7
/ 184.6\ 21.)

J151.2179.3418.5/54.7153.2מבונות24 65.5

ואלקטרוני25 חשמלי 57.2235.7333.1959.527.852.6158.9ציוד 63.9

הובלה26 103.8323.2438.61,305.836.068.0210.3בלי 84.0

43.382.4101.0202.224.638.8113.4יהלומים27 45.5

15.738.947.2125.122.037.3117.4שונות28 44.9
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Table xiv/13.  Wages, salaries and other labour expenses, materials
consumed and gross output, by major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

(מיליוני חומרים צריבת
Materials consumed
)IL. million)

ל''י)
גולמית תפוקה

שוק) במחירי ל"י (מיליוני
Gross output

)IL. million at market prices)Major branchCode
No.

1965/661971/721972/731975/761965/661971/721972/731975/76

3,118.87,563.79,564.828,818.25,622.313,294.016,781.848,755.1TOTAL12

51.7126.3141.0643.6170.0326.8396.91,360.7Miining and quarrying10

900.51.948.62,401.98,331.71,318.22,762.13,373.010,735.9Food, beverages and tobacco1112

/688.0851.31,635.9)1,153.71,485.62,959.3Textiles13

< 509.1< 845.1
J450.8588.41,420.6)706.3914.42,224.4Clothing and madeup textiles14

46.974.2102.0255.679.4122.3157.9413.0Leather and its products15

170.7261.0334.5924.6290.1.485.5643.91,665.9Wood and its products16

69.6186.1251.3888.3124.6351.4423.41,422.7Paper and its products17

65.2151.8203.5511.0165.9336.3438.£1,154.1Printing and publishing18

101.8304.0372.11,050.1) 204.9608.(719.>1,917.6Rubber and plastic products19

161.8448.3586.02,348.!351.6< 902.1,138.;4,296.Chemical and oil products20

146.3261.1355.21,355.0. 367.8/ 634.;780.42,643.8Nonmetallic mineral products21

93.2232.6300.8986.1429.6 179.7541.41,675.Basic metal22

(ף.713.1897.42,411 1,308.1,665.(4,760.5Metal products23
} 318.9\ 673.3
J285.7r 342.9916.)593.!721.!1,936.>IMachinery24

117.3494.31,848.2 י643.0 227.73,836.0 1,316.6 961.Electrical Sc electronic equipment25

116.9361.61 462.61,711.'815.2 274.9S 1,048.3,483.!Transport equipment26

224.5508.91,308.0 632.31,685.7 810.2 644.0 293.2Diamonds27

24.467.398.6271..582.6 207.0 153.0 56.0Miscellaneous28
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ראישי ענף ל8י מפקדי, מוסף ערן  י"ד/14. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xiv/14.  Census value added, by major branch

)Establishments with 5 and more employed persons)

ראשיסמל ענף

מפקדי מוסף ערך
שוק) במווירי ל"י (מיליוני

Census value added
)IL. million at market pirces)Major branchCode

No.

1965/661971/721972/731975/76

הכל12 2,518.65,730.27,217.019,936.9TOTAL12סך

וחציבו!10 118.4200.4255.9717.1Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,417.7813.4971.12,404.3Foodמזון, beverages Sl tobacco1112

13

14

טקסטיל

הלבשה
335.9

465.7 )

255.5 j

634.4

326.0

1,323.5

803.8

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

ומוצריו15 32.548.155.9157.4Leatherעור and its products15

ומוצריו1.6 119.4224.4309.4741.3Woodעץ and its products16

ומוצריו17 55.0165.3172.0534.3Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 100.7184.4235.1643.2Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 103.1304.0347.5867.4Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 189.8453.8552.21,948.2Chemicalמוצרים and oil products20

אלמתכתיים21 מינרליים 221.5373.1425.21,288.8Nonmetallicמוצרי mineral products21

בסיסית22 86.4196.9240.6689.5Basicמתכת metal22

23

24

מתכת מוצרי

מכונות
. 354.4

595.6

308.1 .

767.6

378.6

2,349.7

1,019.7

Metal products

Machinery

23

24

ואלקטרוני25 חשמלי 110.3466.9673.61,987.8Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה/26 173.0453.6585.51,772.1Transportכלי equipment26

68.7135.1177.9377.6Diamonds27יהלומים27

31.785.7108.4311.1Miscellaneous28שונות28
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Electricity חשמל

ראש* ענף לפי תעשייה, במפעל* חשמל צר>5ת  *"ד/15. לוח

Table xiv/15.  Consumption of electricity in industrial establishments, by
major branch

Million KWH קוט"ש מיליוני

ראשיסמל 1970197519761977Majorענף branchCode
No.

הכל12 1,840.32,683.42,806.93,015.7TOTAL12סך

והציבו!10 201.0232.0212.2228.4Miningכרייה and quarrying10

11121 וטבק משקאות ,249.4334.6353.9385.3Foodמזון, beverages and
tobacco'

1112

256.1312.5312.6324.2Textiles13טקסטיל13

5.010.612.014.6Clothingהלבשה14 and madeup
textiles

14

ומוצריו15 7.69.28.38.1Leatherעור and its products15

ומוצריו16 44.158.361.462.6Woodעץ and its products16

ומוצריו17 82.799.2122.8138.0Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.620.523.2Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6140.0152.8Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9688.8746.3Chemicalמוצרים and oil products20

מינרלים21 מוצרי
אלמתכתיים

186.0257.9261.1251.9Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 60.8129.6146.2168.1Basicמתכת metal22

מתכת23 100.4224.3236.6250.1Metalמוצרי products23

23.032.534.934.1Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.662.571.5Electricalציוד and electronic
equipment

25

הובלה26 51.493.899.2112.3Transportכלי equipment26

8.111.813.818.0Diamonds27יהלומים27

9.018.420.126.2Miscellaneous28שובות28

Source: data of Israel Electric Corporation and of industrial מפעלט ונתוני לישראל החשמל חגרת נתוני המקור:
establishments owning power stations with a registered capacity של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
of 30O kw. or more; excluding the Electirc Corporation in East ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; קו"ט 300
Jerusalem. 1 Ind. cold storage. קירור. בתי כולל <
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מים

נבחרים תעשייה במפעלי לפדיון המים צריכת בין היחס  י"ד/16. לוח
ראשי ענף לפי

במחירי פדיון ל"י לאלף מים מ3 תקציב; 1963שבת

ראשיסמל 1962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/69ענף

הכל12 29.729.021.219.221.519.819.6סך

והציבה10 206.5227.9113.2131.8142.5122.3148.4כרייה

וטבק1112 משקאות 17.016.515.1111.212.912.513.2מזון,

21.916.514.616.215.917.117.0טקסטיל13

ומוצריו15 18.217.316.319.220.215.416.7עור

ומוצריו16 24.320.414.013.57.27.62.8עץ

ומוצריו17 91.366.354.550.051.958.645.2נייר

ופלסטיק19 גומי 11.78.56.56.65.65.36.7מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 42.242.838.733.239.128.536.3מוצרים

אלמתבתיים21 מינרלים 18.213.912.411.010.89.39.6מוצרי

בסיסית22 6.64.94.13.93.94.33.9מתכת

מתכת23 11.311.07.96.86.46.16.0מוצרי

1.71.41.11.31.31.11.9מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 8.66.05.73.62.62.31.6ציוד

הובלה26 2.32.51.91.31.71.11.9כלי

מ3. 5,000 מעל היא שלהם השנתית המים שתצרוכת מפעלים 1
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Water

Tablexiv/ 16. ■Ratio between water consumption and revenue in selected industrial
establishments \ by major branch

Budget year; m3 of water per IL. 1,000 revenue at 1963 prices

1969/701970/7!1971/721972/731973/741974/751975/761976/77Major branchCode
No.

16.916.514.613.813.913.112.312.6TOTAL12

119.4105.793.592.2114.572.288.9Mining and quarrying10

11.111.010.810.510.410.19.59.7Food, beverages and tobacco1112

14.916.614.413.716.016.015.215.1Textiles13

15.214.916.714.415.912.413.812.0Leather and its products15

3.04.83.13.74.84.74.14.2Wood and its products16

42.132.927.929.023.925.425.528.0Paper and its products17

3.94.94.24.03.73.63.23.5Rubber and plastic products19

33.728.423.019.419.617.416.515.8Chemical and oil products20

8.39.310.48.79.29.59.78.0Nonmetallic nimeral products21

3.83.63.53.32.52.62.32.7Basic metal22

5.65.65.14.84.35.54.54.1Metal products23

1.11.30.81.10.90.80.70.8Machinery24

2.11.81.61.61.51.61.31.8Electrical and electronic equipment25

i.sIS2.11.81.62.21.61.7Transport equipment

j

26

1 Establishments whose annual water consumption is above 5,000 m3.
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Industrial products

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ד/17. לוח

Table xiv/ 1 7.  Production of industrial products (Quantities)

תעשייה מוצרי

19601970197519761977UnitiProductיחידה!מוצר

והציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי ל'נפט 14840מיליון 884231Mil. LCrude oil

טבעי מ113 60מיליון 1345857Mil. m3Natural gas

ט'נחושת 5.88.0אלף 11.02.11,000 tCopper ore
(שיווק) r>>y< Quartz,,24.573.269.472.3חול sand (marketing)

(שיווק) 25.356.348.970.9'*חרסית
..

Ball and ifre clay
)marketing)

1361,175אשלג 8691,038,,Potash
"8826391,228*פוסםטים

Phosphate rock

FOODמזון
Flour קמח

אחיד קמח
2 אחר קמח

ט' 82אלף
154

133 95
319 234

107
337

107
353

1,000 tStandard
Other*

חלב Milkמוצרי products

מפוסטר ל'חלב 84.2202.1מיליון 132.2210.2212.0MilLPasteurized milk

פתוח ל'חלב 7,726אלף 4,3301,000 LUnbottled standard milk

מעוקר חלב
מקומית חמאה
חמוצה שמנת

2,63714,620 11,30316,27217,605,,Sterilized milk
2,496טי

6,792
2,767 2,956

r 9,461
10,385 J 280I 975
33,299 21,994

3,0703,139t

.. ן
Domestic butter
Sour cream

קלה מתוקה שמנת
לקצפת ש&נת
רבה גבינה
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11,015

10,800

36,421

 10,852

38,347
:: jSweet cream

Cream for whipping
Soft cheese

מלוחה 1,0601,182בבינה 1,404727960Salt cheese
"יי ■ ■ ^י ■ !■ ^#|

קשה גבינה
מוהכת בבינה

2,6299,789 6,83010,90012,046,,Hard cheese
8391,480 1,1631,7101,153,,Boiled cheese

ואשל לבן 13,52552,101"יוגורט, 30,72657,84058,841■'
Yoghurt, leben and eshel

סובר
לבן 21,70828,413סובר 27,11835,64433,582

Sugar
Reifned sugar

(גוולסה) סוכר 9,6569,324פסולת 14,65723,71421,568,,Molasses

יבשה 9,2348,204פולפה 12,64517,06918,165"Dry pulp

שמנים
14,02633,112מרגרינה 25,28431,15430,651

Oils
Margarine

מזוקקים בלתי שמנים
(יצוא)

מזוקקים שמנים
אדמה אגוזי

קוקוס
כותנה זרעוני

11,032

31,232
806

2,862

2,031 19,556

55,730 41,194

127 557

5,726

57,737

314

1,996

60,818

209

"

■ Unreifned oils
)export)

Reifned oils
Peanut
Coconut

4,3154,595 3,2564,7122,788Cotton seed

חמניות
חריע

1.474
54438 155213280

"
Sunlfower seed
Salffower seed

21,53050,077סויה 36,85252,07456,884,,Soya

323תירס 167274509,,Maize

דקלים
ניגר

13
27

40 "
Palm
Niger

151130זית 207150148Olive

ט'כוםפה 131321אלף 2683483201,000 tOil cake

t = ton; L = litre; No. = number; La
Including lfour used for baking matzot.

litrealcohol. ל"כ=ליטרכוהל. יחידה; יחי לי=ליטר; ט'=טונה; 1

מצות. לאפיית קמח בולל 2
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/17. לוח

Table xiv/17.  Production of industrial products (Quantities)
}Cont.)

19601970197519761977Unit!Productיחידה!מוצר

משכרימ משקאות

1

ALCOHOLIC

(שיווק) ל'יין 15,81513,23415,86916,7751,000אלף L
BEVERAGES
Wine (marketing)

למאלט) (פרט M20,83832,39735,51035,09035,347,,Beerבירה (except malt beer)
(שיווק) 9mראק

ל"כ אלף
877
387

1,740
758

1,922
810

2,086
8751,000 La

Arrack (marketing)

(שיווק) ל'ברנדי אלף
לנ אלף

1,645
646

3,553
1,433

3,430
1,358

3,449
1,373

..1,000 L
1,000 La

Brandy (marketing)

אחרים ספירטים
(שיווק)

ל' 1,5113,0543,7403,6531,000אלף LOther spirits (marketing)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS
2,5633,8685,5535,4884,751tCigarettesט'סיגריות
7,54615,46216,05914,48213,054kgCigarsק*גסיגרים

מקטרת Pipe,,14,07018,69416,94014,53513,680טבק tobacco
Tombac,,32,60760,44751,65748,59452,505*טומבק

הרחה 37,53038,75936,48535,21335,176טבק
.'Snuff

TEXTILESטקסטיל
Yarnחוטים

כותנה 10,44922,84221,53321,24422,370tCottonטיחוטי yarn
סרוק גמר Combed,,1,4483,8015,5145,9365,876יחוטי wool yarn
מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (כולל

1,6613,0733,2152,9412,877
"Carded wool yarn

)incl. vigone)

3 Fabricsבדים 3

כותנה בדי
תערובת) (כולל

7,58311,75914,468
..Cotton fabrics

'incl. blends)
Woven,,6,62510,49411,100.ארוגים fabrics
Knitted,,9581,2652,596.סרוגים fabircs

סרוג) (ארוג, Terry,,772.פרוטה (woven, knitted
סרוק צמר 322210192בדי

.'Fabricsof combed woo

1 t *=* ton: L = litre; >lo. = number; La = litrealcohol.
3 Atfer undergoing ifnishing processes (such as bleaching,
dyeing, making up etc.) which are subject to purchase tax.

לכ=ליטרכוהל יח'=יחידה; ל'=ליטר; ט'טונה; 1
צביעה, ליבון, (כגון: סופי עיבוד של תהליך לאחר 3

קנייה. במס החייבים וכוי) אשפרה
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/17. לוח
Table xiv/ 1 7.  Production of industrial products (Quantities)

)Cont.)

19601970197519761977Unit'Productיחידה!מוצר

(המשך) טקסטיל
מנופץ צמר 9841,153463tטיבדי

TEXTILES (cont.)
Fabrics of carded wool

וצמר ויגוניה inch)(כולל vigone and mix
edמעורב) wool)

סינתטיים m6476,0306,306,,Syntheticבדים fabrics
Woven,,6475,2323,254>4ארוגים
Knitted,,3743,052סרוגים

מלאכותיים 565656609t,Manmadeבדים fabrics
אצטת) ,rayon)(זהורית, acetate)

מגוממים Rubberized,,2324,117273בדים and plastic
פלסטיק coveredומצופים fabircs

אחרים "268140בדים
Other fabrics

עץ
לבוד עץ

WOOD
3a40,14795,58463,65270,55073,305m3Plywood

ובידוד ציפוי מ2לוחות 2,6981,604729463871,000אלף m*Plating and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוניט (masonite and

celotex)

וקרטון PAPERנייר AND
CARDBOARD

עיתון 5,8039,3327,47212,68916,051tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה Writing,,12,44631,83245,74239,49850,369ינייר and printing

paper

אחר Other,,7,97323,52926,23230,59329,201נייר paper
.■4,86614,37816,61923,20835,820*קרטון

Cardboard

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS
4071,3921,4661,6801,7201,000Tyresאלףצמיגים

9,94825,15829,48332,47834,334tטי
3445585705935721,000Innerאלףאבובים tubes

9171,5461,4771,5311,492tטי
CHEMICALSכימיקלים

23,39337,74587,52378,96383,309tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי Ammonium,,73,91267,82489,29898,48588,302אמון sulphate

גופרתי Potassium,,9,3665,0168,7429,5099,876אשלגן sulphate
גז Ethylene,,21,50519,60422,312אתילן gas

זרחתי Dicaldum,,9,15513,51617,76724,90724,681דוסידן phosphate
גופרתיוו טיחומצה 2031942081981,000אלף tSulphuric acid (lOOX)

(1000/0)
חנקנית(100/0) 1,59745,02485,19663,90597,190tNitricטיחומצה acid (100^)

זרחתית Phosphoric,,5,85618,82048,09442,40847,117חומצה acid
ל) (/"ל. גופרתי .'m414,3243,2533,2633,475חמרן

Sulphuric aluminium
n T/\

14,83323,31523,46626,275כלור
\* . ' /at

Chlorine
זרחתיים 1,0233,2284,2474,8656,788Phosphoric.מלחים salts
(סודה מאכל נתר

קאוסטית)
היפוכלוריט סודיום

.15,92324,15624,00926,836<.Caustic soda

7,8658,1688,9219,314Sodium hypochlorite
(18/) טיסופרפומפטים 821712462893031,000אלף tSuperphosphates (16X)

17,76526,84133,581tPolyethyleneטיפוליאתילן
קרבונט mסוטסיום

1,6892,3423,3683,616,,Potassium carbonate
8M11,6809,3299,193..Sootיח

l t = ton; L = litre; No. = number; La = litrealcohol. לב=ליטרבוהל. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ;n:11B='B 1

industry 464



(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/17. לוח

Table xiv/17.  Production of industrial products (Quantities)
)Cont.)

1מוצר 19601970197519761977Unit'Productיחידה

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cont.)
פורמאלדהיד אלףל'פבול

3933543223301,000 LPhenol formaldehyde
ט'פרפין

3,0023,5854,9905,212tParaifn
מעובה נפט ,43,989123,261143,270136,250142,338גז ,Liquiifed petroleum gas

(marketing)(שיווק)
מפוגל 4231,025786917Methylatedנוהל alcohol

4 7,04019,48827,13027,29726,693צבעים
"Paints*

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה 6,2216,0795,3605,2555,106Laundryסבון soap

תמרוקים Toilet,,1,5213,2283,6272,8493,347סבון soap
סבון .3752,6365אבקת .,,Powdered soap
סבון Soap,,3991,185699691460פתיתי lfakes

נוזל סינתטי Synthetic,,9,45612,3709,9999,3917,025.דטרגנט detergents 
liquid

 סינתטי Synthetic,,6,11715,32123,70827,27326,064דטרגנט detergents 
powderאבקה

 סינתטי Synthetic,,1,0365,2349,81912,58710,445דטרגנט detergents 
solidמוצק

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS
איטונג 87,546168,272213,541171,083186,788m3Ytongמ3חומרי
שטוחה 2זכוכית מ 2,5583,2913,3763,4963,6091.000אלף m*Plate glass

83,37791,411106,934119,171104,445No.Toiletיח'אסלות bowls
רחצה Wash,,61,62392,610130,518130,060120,182*קערות basins
מטבח Kitchen,,70,54049,82853,34979,40268,795יקערות sinks

מזוגגים קיר 21,78734,77956,21651,13138,8151,000Glazedאלףאריחי tiles
ט'מלט 2,0551,9641,000§2,191§8061,384אלף tCement

מסיליקט 2,5412,435אלףבלוקים


1,000Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS
מאומלות 22,71524,79821,01522,5243,983No.Enameledיחאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1443,2044,094tNailsמימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33668,26879,93272,64657,605No.Electricityיחימוני meters
59.6184.4254.2268.3280.21,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092,3823,9343,896No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות Commercial,,3,5183,485§5,3783,922מכוניות vehicles

35615424ChassisBusesשלדותאוטובוסים

1 t = ton ; L = litre ; No. = number ; La = !:trea!cOii
* Id establishments with 15 employees and over.
s Included in synthetic detergents powder.

לכ=ליטרכוהל. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ט'טונה;
ויותר. שכירים 15 המעסיקים במפעלים 4

אבקה.  סינתטי בדטרגנט כלול 5
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ומים אנרגיה "ו. ט ק ל פ.

'T.O.E  (טשע"ן נפט" ערר שור. "טון
זאת ליחידות התרגום ;(Ton oil equivalent
המוצרים של נטו ההיסק ערך פי על נעשה

השונים. האנרגטיים

,(P.E.E.E.) לייצורו תשומות במונחי חשמל
קני שוני לפי מוצגים בחשמל השימוש נתוני

מידה:
ע"י שהופק!. החשמלית לאנרגיה בהתאם .1

כלומר' המפעלים, ע"י .ונוצל!, הכוח תחנות
לטשע"ן. הכוח תחנות תפוקת תרגום

דלק בצורת הראשונית לאנרגיה בהתאם .2
מזוט), (למשל המשנית האנרגיה או גולמי
המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור שהושקעה
לייצורו" תשומות במונחי "חשמל תיקרא זאת
.(primary energy equivalent of electricity)

מקורות
מינהל  ומוצריו גולמי דלק על הנתונים

הזיקוק. בתי הדלק,
וב החשמל חברות  חשמל על ■הנתונים

ישראל.
מבוססת המשק ענפי לפי הצריכה התפלגות
הדלק. למיגהל הדלק שיווק חברות דיווחי על
לפי עדיין נעשה לא הצרפנים שמיון מאחר
אי יש הכלכלה' ענפי סיווג של אחידים כללים
לשימושים האנרגיה צריכת בחלוקת ריוקים
של הדלק מצריכת שחלק ייתכן, כך הסופיים.
כצריכה סווג בקיבוצים תעשייתיים מפעלים

חקלאית.

חשמל
לישראל. החשמל מחברת מתקבלים הנתונים
נתוני נכללו לא 1955 עד 1950 בשנים
לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת

בע"מ.

מים

.משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מ סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות,
הצרכנים. כל ידי על המוגשים חודשיים דו"חות
ש7 הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג
בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים, נציבות

האנרגיה מאזן

והפגרים הגדרות

המציגה נתונים מערבת הינו האנרגיה מאזן
במשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות את
משק בתוך הגומלין קשרי ואת המדינה

האנרגיה.
לפי מוצגים ישראל של אנרגיה מאזני
המתפרס אנרגיה, מאזני של הכללית המתכונת
כלכלי פעולה לשיתוף הארגון ידי על מים
לתנ התאמות בתוספת '(OEC.D.) ולפיתוח

ישראל. של המיוחדים אים
עיק קטגוריות שתי מייצגות הלוח עמודות

במ1שק. המנוצלת אנרגיה של ריות
המש היא (ראשונית), בסיסית אנרגיה .1
גלגול ללא בפעילותו, המשק את ישירות משת
המנוצלים טבעי גז או גולמי דלק (למשל, נוסף

ומאור). כוח חום, לאספקת ישירות

כוללת משנית) (או מותמרת אנרגיה .2
כגון אחרות, לצורות גילגול שעברה אנרגיה
בבתי המופקים אחרים נפט מוצרי או בנזין
כוח. בתחנות המופק השמל או גולמי, מדלק זקוק
זרימת על מידע לספק נועדו הלוח שורות

המשק. בתוך האנרגיה

שורה המשק. לרשות שעמדה האנרגיה
המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת זאת
את גם כולל הוא אניות; ותדלוק יצוא בניכוי
מסיבות .סטטיסטיים. והפרשים במלאי השינוי
זאת. שורה של הפירוט מוצג לא סטטיסטיות,
המאזן של זה חלק מותמרת. אנרגיה ייצור
ועל לזיקוק שהועבר הגולמי הדלק על מורה
תפוקת חשמל. לייצור האנרגיה צריכת
() שלילי סימן בעוד חיובית היא אנרגיה
הכל סך כאשר תהליך. בתוך בתשומה מתפרש
בהפס זה ערך לפרש יש שלילי בסימן מופיע

ההתמדה. בתהליך דים
את מסכמת זאת שורה סופיים. שימושים
התפלגות במשק. אנרגיה של הסופית הצריכה
אחרי מופיעה המשק ענפי בין זאת אנרגיה

הסיכום. שורת

הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
ומכונה קילוקלוריות ל107 נקבעה השונים
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האנרגיה מאזן

ישראל של האנרגיה מאזני תמצית  ט"ו/1. לוח
טשע"ן) (אלפי נפט" ערך שיה "טון אלפי

אנרגיהאנרגיהאנרגיהחשמלאנרגיהאנרגיהאנרגיה
חשמל

ושימושים הכלמקורות מותמרתבסיסיתסך
הכלבמונחי מותמרתבסיסיתסך

במונחי

Energy PrimarySecondaryתשומות
Energyלייצורו PrimarySecondaryתשומות

לייצורו totalenergyenergy.P.E.E.E2Totalenergyenergy.P.E.E.E2

1 9 7 ר0 11 9

 המשק! לרשות 5,201.1948.1אנרגיה 6,149.2X5,550.96,201.9651.0X

כולל סך
מותמרת אנרגיה 1.740.84,191.5ייצור 5,932.3X1.757.45,975.34.217.9

הכל סך
נפט 549.35,342.7זיקוק 5,892.0X452.65,891.45,438.8

חשמל 1,101.41,071.7ייצור 29.71,693.41,206.372.51,133.81,863.0
בהפצה ואובדן עצמי 90.179.5שימוש 10.6227.498.511.487.1247.0

 סופיים 3,460.33,243.4שימושים 216.91.439.93,793.5226.53,566.91,586.3
הכל סך
1,122.4967.9תעשייה 154.5432.41,169.3160.21,009.1483.5

למפעלים תשומות 193.7193.7מזה: X196.3
196.3X

ופטרוכימיים כימיים
145.3145.3חקלאות 48.0161.3161.354.7

וקידוחים מים 136.9136.9שאיבת 342.6137.8137.8348.5
30.830.8בינוי X32.232.2X

ואוירית יבשתית 953.8953.8תחבורה X1,088.11,088.1X

יבשתית תחבורה 765.9765.9מזה: X867.0867.0X

ושל ציבורית פרטית, 929.6868.6צריכה 61.0616.91,057.265.0992.2699.6
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 141.5140.1צריבה 1.4X147.61.4146.2X

1 9 7 47 51 9

 המשק! לרשות אנרגיה
כולל סך

מותמרת אנרגיה ייצור

6,573.1971.8 7,544.9X6,602.47,344.0741.6X

2,086.85,200.9 7,287.7X2,086.37.060.24,973.9X

הכל סך
נפט 555.36,682.6זיקוק 7,237.9x504.77,003.76,499.0X

חשמל 1,423.01,386.9ייצור 36.12,210.81,470.841.21,429.62,306.0
בהפצה ואובדן עצמי 108.594.8שימוש 13.7266.1110.815.395.5263.7

סופיים 4,486.34,229.1שימושים 257.21,906.04.516.1283.84,232.32,000.9
ל הכ סך
1,399.11.219.6תעשייה 179.5588.11,424.1204.11,220.0616.3

למפעלים תשומות 300.8300.8מזה: X292.0292.0X

ופטרובימיים כימיים
187.4187.4חקלאות 67.4178.6178.673.4

וקידוחים מים 138.2138.2שאיבת 336.3155.4_155.4364.7
33.933.9בינוי X34.034.0X

ואוירית יבשתית 1,302.21,302.2תחבורה X1,294.4.1,294.4X

יבשתית תחבורה 1,029.91,029.6מזה: X1,077.01,077.0X

ושל ציבורית פרטית, 1,267.01,190.7צריכה 76.3914.21,269.678.31,191.3946 5
והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 158.51.4157.1X160.01.4158.6צריכה

סטטיסטיים. הפרשים + במלאי שינוי + אניות תדלוק  יצוא  מקומי ייצור + יבוא בולל 1
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Energy balance

Table xv/1.  Summary of Israel's energy balances
T.T.O.E))ThousancThousands of tons oil equivalent

 אנרגיה
הבל סך

אנרגיה
בסיסית

אנרגיה
מותמרת

חשמל
במונחי

 אנרגיה
הכל סך

אנרגיה
בסיסית

אנרגיה
מותמרת

תשמל
במונחי

*■HUH..■..

Sources and Uses

Energy PrimarySecondaryתשומות
Energyלייצורו PrimarySecondaryתשומות

לייצורו totalenergyenergy2.P.E.E.E2totalenergyenergy
.P.E.E.E2

7 21 ר9 31 9

6,049.36,714.9665.6X6.S46.47,253.8707.8XENERGYrREQUIREMENTSi
 GRAND TOTAL

1,889.06,479.84,590.8X1,991.46,954.94,963.5Secondary energy production 
total

495.16,154.15,659.0X500.06,906.06,406.0Petroleum reifning
1,290.1313.1977.32,019.61,390.631.61,359.02.140.2Electircity generation
103.512.690.9251.8100.817.383.5238.3Own use by energy sector and

losses in distribution
4.I 60.3235.13,925.21,735.44,555.0298.94,256.11,866.2Total ifnal consumption  total

1,252.2162.71,089.5515.51,369.8224.51,145.3566.5Industry
236.4236.4X276.5276.5XThereof: chemical and

petrochemical plants
185.1185.162.3196.0196.068.8Agriculture
143.8143.8359.8123.6123.6316.8Drilling and pumping water
38.538.5X36.136.1XConstruction

1,211.71,211.71,344.31,344.3Land and air transportation
959.5959.51,020.21,020.2XThereof: land transportation

,1167.071.01,096.0797.81,341.073.01,268.0914.1Private consumption, general
government, commerce
and services

162.01.4160.6X144.21.4142.8XNonenergy use

7 61 99 7 71

6,601.67,420.1818.5X6,998.77,779.0780.3XENERGY REQUIREMENTS'
 GRAND TOTAL

2,053.67,150.95,097.32,267.37,492.35,225.0Secondary energy production 
total

 388.47,101.96,713.5X512.67,440.26,927.6XPetroleum reifning
1,547.437.21,510.22,438.71,620.637.11,583.52,575.5Electricity generation
117.811.8106.0290.1134.115.0119.1321.1Own use by energy sector and

losses in distribution
4,548.0269.24,278.82,102.34,731.4286.74,447.02.202.6Final consumption  total

1,367.8185.51,182.3640.51,402.5199.01,203.5679.1Industry
258.4258.4X263.0263.0XThereof: chemical and

petrochemical plants
220.5220.580.7229.1229.186.3Agriculture
164.8164.8364.6169.2169.2365.0Drilling and pumping water
33.933.9X52.052.0Construction

1,311.21,311.2X1,379.41,379.4XLand and air transportation
1.083.6XX1,121.11,121.1XThereof: land transportation
1,308.182.31,225.81,016.51,378.986.31,292.61,072.2Private consumption. general

government. commerce
and services

1/11,714140.3X120.31.4118.9XNonenergy use

Includes: domestic production + imports  exports  bunkering j stock changes / statistical discrepancies.
2 P.E.E.E. = Primary energy equivalent of electricity.
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ישראל של האנרגיה ט"ו/2.מאזן לוח

טשע'ץ) (אלפי נפט" ערך שוה "טון אלפי

בסיסיה אנרגיה
Primary energy

נולל סה"כ
ושימושים Grandמקורות

totaiהכל גולמיסך טבעיפחםדלק שמשגז
TotalCrude oilCoalNatural gasSun

1976

כולל סך  המשק1 לרשות 6,601.67,420.13.4אנרגיה 7,285.549.282.0

הכל סך  מותמרת אנרגיה 2,053.67,150.9ייצור 7,150.9

נפט 388.47.101.9זיקוק 7,101.9

חשמל 1,547.437.2ייצור 37.2

בהפצה ואובדנים עצמי 117.811.8שימוש 11.8

הכל סופייםסך 4,548.0269.23.4שימושים 134.649.282.0

1,367.8185.52.0תעשייה 134.648.9

כימיים למפעלים תשומות 258.4מזה:
 

ופנזרוכימיים
220.5חקלאות


 

וקידוחים מים 164.8שאיבת


 

33.9בינוי
 



ואוירית ינשתית 1,311.2תחבורה 

יבשתית תחבורה 1,083.6מזה: 

המסחר ענפי ושל צבורית פרטית, 1,308.182.3צריכה 
0.382.0

והשירותים
אנרגטית לא 141.71.41.4צריכה 

1977

כולל סך  המשק1 לרשות 6,998.77,779.03.9אנרגיה 7,639.949.286.0

מותמרת אנרגיה 2,267.37,492.3ייצור 7.492.3
הכל סך

נפט 512.67,440.2זיקוק 7,440.2

חשמל 1,620.637.1ייצור 37.1
בהפצה ואובדנים עצמי 134.115.0שימוש 15.0



הכל סופייםסך 4,725.1286.73.9שימושים 147.649.286.0

1,402.5199.02.5תעשייה 147.648.9

כימיים למפעלים תשומות 263.0מזה: 
ופטרוכימיים

229.1חקלאות 

וקידוחיק מיפ 169.2שאיבת
■ 

52.0בינוי 

ואוירית יבשתית 1,379.4תחבורה 
יבשתית תחבורה 1,121.1מזה: 

ציבורית פרטית 1,378.986.3צריבה 
0.386.0

והשירותים המסחר ענפי ושל
אנרגטית לא 120.31.41.4צריכה 



.1 בלוח 1 הערה ראה 1
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Table xv/2.  Israel's energy balance

Thousands of tons oil equivalent (T.T.O.E.(

Sources and uses

במונחי חשמל
תשומות
ליצורי
P.E.E.E.

מותמרת אנרגיה
Secondary energy

חשמל
Electricity

נפט מוצרי
Petroleum
products

הכל סך
Total

ENERGY REQUIREMENTS 1  GRAND TOTAL

Secondary energy production  total

Petroleum reifning
Electricity generation
Own use by energy sector and losses in distribution

Final consumption  total

Industry
Thereof: chemical and petrochemical plants

Agriculture
Drilling and pumping water
Construction
Air and land transportation
Thereof: land transportation

Private, general government, commerce and services
consumption

Nonenergy use

ENERGY REQUIREMENTS 1  GRAND TOTAL

Secondary energy production  total

Petroleum reifning
Electricity generation
Own use by energy sector and losses in distribution

Final consumption  total

Industry
Thereof: chemical and petrochemical plants

Agriculture
Drilling and pumping water
Construction
Air and land transportation
Thereof: land transportation

Private, general government, commerce and services
consumption

Nonenergy use

1 976

9.2

777.3

809.3

4,320.0

1977

11.5

828.5

140.3

768.8

4,396.5

818.5

5,097.3

6,713.56,721.27.7X

1,510.22,401.2891.02,438.7
106.0106.0290.1

4,278.83.510.7768.12,102.3

1,182.3948.3234.0640.5
258.4258.4


X

220.5191.029.580.7
164.831.6133.2364.6
33.933.9X

1,311.21,311.2X
1,083.61.083.6X

i, 225.8854.4371.41.016.5

140.3

780.3

5,225.0

6,927.66,935.37.7X
1,583.52,538.8955.32,575.5
119.1


119.1321.1

4.447.03,615.1817.02,202.6

1,203.5951.6251.9679.1
263.0263.0

X

229.1197.132.086.3
169.233.8135.4365.0
52.052.0X

1,379.41.379.4X
1,121.11,121.1X
1,292.6882.3397.71,072.2

118.9 118.9

/1 See footnote > in Table XV1. P.E.E.cf = Primary energy equivalentof electricity.
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הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה ט"ו/3. לוח

Table xv/3.  Energy requirements and gross domestic product

הכל "סך המשק לרשות אנרגיה
Energy requirements  total

(1970 גולמיי(במחירי מקומי תוצר
Gross domestic product

)at 1970 prices)

האנרגיה יחס
Energy ratio

ליי למיליון טשעץ
טשט"ן ל"ימדדאלפי גולמימדדמיליוני מקומי מדדתוצר

ThousandIndexIndexT.O.E. per IL. Indexנ01ו11נמז
T.O.E.1970 = 100.01970 = 100.0gross domestic1970 = 100

product

46נ12

19705,201.1100.018.865100.0100.0 275.7

19715,550.9106.720,949111.096.1 265.0

19726,049.3116.323,485124.593.4 257.6

19736,546.4125.924,653130.796.3 265.5

19746,573.1126.425,795136.792.4 254.8

19756,602.4126.926,778141.989.4 246.6

19766,601.6126.927,180144.188.1 242.9

19776,998.7134.627,343144.992.8 256.0

הגולמי הלאומי והתוצר הסופיים[ שימושיה המושק, לרשות אנרגיה  ט"ו/4. לוח
לנפש

Table xv/4.  Energy requirements, final consumption of energy \ and gross
national product per capita

לנפש באנרגיה! הסופי גולמיהשימוש לאומי תוצר
המשק לרשות Finalאנרגיה consumptionof energy! per capita(1970 (במחירי לנפש

Energy requirements
per capita  totalTotal חשמלסה"כ נפטElectricityשל מוצרי של

Petroleum products
product per capita
)at 1970 prices)

טשע'ץ
T.O.E.Is

טשע'ץ
T.O.E.si

.a 1
r

f o

s"
■a r
C ON

£

ft
1/£

ל"י
IL.

P§
si.a r~

1970.747100.01.162100.00.169100.00.920I 00.0100.0 6,217

1971.804103.3.233106.10.182107.70.977106.2107.4 6,680

1972.901108.8.307112.50.197116.6 .1.036112.6116.6 7,251

1973.993114.1.387119.30,199117.81.097119.2117.6 7,313

1974.945111.3.328114.20.201118.90.991107.7119.9 7,456

1975.909109.31.306112.30,210124.31.014110.2121.2 7,538

1976.859106.4.281110.20.216127.80.989107.5120.0 7,459

1977.924110.1.300111.90.225133.10.88095.7118.3 7,353

Does not include consumption by the energy sector, such as
electricity generators and reifneries.

החשמל יצרני כגון האנרגיה יצרני ע"י צריכה כולל לא 1

הזיקוק. ובתי

energy and water 472



Electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על והספקתו חישמל ייצור ט"ו/5. לוח

Table xv/5.  Production and supply of electricity by the Israel Electric Corporation

Unit 1977 1976 1975 1970 1965 1960 1955 1950

Installed generating
capacity1

millionGeneration
KWH
MWAnnual peak load

1,000 tFuel consumption

HV transmission A
distribution lines 2

LV distribution lines 2

Distirbution power
transformers 1

Capacity of distir
bution trans
formers 1

TOTAL

Household

Trade
Agriculture
Industry 4
Water pumping

Consumers

MW

km.

km.

No.

MVA

million
KWH

Generation

2,345 2,157 2,181 1,226 720 410

5,198 4,918 4,244 2,739

Electricity, sales
9,331 8,759 8,255 5,697

2,607 2,470 2,302 1,44*

1,728 992

230

,25812,2054,061

242420720

393636109.1

10,696 9,968 9,349 6,610

1,810 1,615 1,509 1,115

2,523 §2,377 2,266 1,666

Mains

498.4 524.7 478.1 265.1 370.4 141.4 250.4

217.5 205.9 336.4 124.4 166.3 212.4 368.8

14,405 13,630 12,699 9,027 6,876 4,831 3,158

569

100מגו''ט

543מיליון
קוט"ש
noמגוט

ט' 193אלף

רשת

70,3ק'מ

203.5קמ

1,613מספר

214מו*א

חשמל מכירות

1,530
372

3,247
1.575

1,366 3 1,258
343 309

3,031 3 2,850
1,549 1,536

Consumers 1

1,000 1,171 1,139 1,103

782
195

1,878
1,394

912

3,450

876

411
113

1,210
840

759

1,857

446

196

669
546

551

1,047

286

123

302
336

464

206

141
117

מיליון
קוטיש

צרכנים1

358 203 אלף

כושר
ייצור

1 מותקן
ייצור

עומס פסגת
שנתית
שימוש
בדלק.

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוה2

חלוקה קוי
במתח
2 נמוך

טרנספור
מטורים
לחלוקה!

הספק
הטרנספו
רמטורים
1 לחלוקה

הכל סך
צריכה

ביתית
מסהר

חקלאות
4 תעשייה

שאיבת
מים

צרכנים

' At the endof each year. 2 Annual increase. 3 Sales
of lighting for industry which ur.;il March i975 had been included
in trade were transferred to industry. ■> Incl. sales to non
industrial consumers who pay according to the industrial tariff.

המכירות s שנתית. תוספת 2 השנה בסוף 1

הועברו במסחר 1975 מרץ עד שנכללו תעשייתי למאור
תעשייתיט לא לצרכנים מכירות כולל 4 לתעשייה.

תעשייתי. תעריף לפי המשלמים
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Water

יישוב וצורת שימוש מקור, לפי כללית/ מים תצרוכת  ט"ו/6. לוח

Table xv/6.  General water consumption, by source, use and type of locality

מ>ס

Million cubic meters מעוקגים מטרים מיליוני

לוח שנת
Calendar yearתקציב Budgetשנת year

U958< 19601964/651969/701973/741974/751975/761976/77

הכל 1,2741,3381,3291,5641,5651,5961,7281,670TOTALסך

מלוחים מים :137137141133Thereof§101110מזה: salt water

הספקה Sourceמקור

מקורות2 "Mekorot"6398538748921,015982חברת 2

עצמית 547556553561574560Selfהספקה supply

377413416423434425Wellsבארות

עיליים 170143137138140135Surfaceמים water

2 אחרים 143155138143139128Othersספקים suppliers 2

Useשימוש

196197199240288295305308Domesticביתי

4654557597949591Industrialתעשייתי

1,0321,0871,0751,2491,1801,2071,3281,271Agriculturalחקלאי

Agricultural consumption. by typeof locality3 Jיישוב צורת לפי חקלאית, תצרוכת

ויישובים 788271737875Townsערים and urban
localitiesעירוניים

.55מושבות 6263636360Moshavot

308377358373421417Moshavimמושבים

507564526540596566Qibbuzimקיבוצים

וחוות 424843283231Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 111823242628NonJewishכפרי villages

74989610611294Otherאחרים

/ Rough estimate. 2 The data include water from
wells and surface water. 3 See introduction.

הן תצרכת כוללים הנתונים 2 גולמי. אומדן 1
מבוא. ראה 3 עיליים, ממים והן מבארות
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בינוי "ז, ט פרק

השטח שבו בניין. למגורים; חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
בניין' קיים לא שעליו מגרש על והנבנה הבניין
לא שממנו הרוס בניין של יסוד גבי על או
בבניין לשמש היכולים קירות כלל נשארו

החדש.
בחודשים הבנייה משד הבנייה; זמן משך
לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר עד מהתחלה
מהמ שונה לדירה הממוצע הבנייה זמן משך
הממוצע הבנייה זמן משן בחישוב לבניין. מוצע
משקל כלשהו בגודל בניין לכל ניתן לבניין
הממוצע הבנייה זמן משך שבחישוב בעוד שווה
הדירות מספר לפי הבניינים משוקללים לדירה,

שבהם.
להא בנייה למגורים, בנייה : בנייה ייעודי
ומלאכה, לתעשייה בנייה ומשרדים, עסקים רחה,

חקלאי. למשק ובנייה ציבור מבני
מתייח בנייה סוג על הנתונים הבנייה: סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה סים
העבודות רוב שבה בנייה רגילה: בנייה
כל.ל בדרך עשוי ותשלד הבנייה באתרי נעשות
מיוצרות בתבניות במקום, יצוק מזוין מבטון
מבלוקים מילוי קירות עם הבנייה, .באתרי

שונים. מסוגים
חלקי רוב שבה בנייה מתועשת; בנייה
ומור מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים הבניין
שונים סוגים יש הבנייה. באתרי כך אחר כבים
העיקריים סוגיה שני אך מתועשת, בנייה של

הם*
סגורה: טרומית או טרומית בנייה .1
ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב שבה בנייד.
נעשית והרכבתם מיוחדים במפעלים מיוצרים
על מראש קבועה תוכנית לפי הבנייה באתרי
שמרכיבים: טרומיים חלקים אלה. מפעלים ידי
ועוד. מדרגות תקרות, ופנימיים, חיצוניים .קירות
רוב שבה בנייה אחרת: מתועשת בנייה .2
יצוקים נושאים קירות בשיטת נבנה הבנין שלד
כלל (בדרן* סטנדרטיות בתבניות בנייה באתרי
טרומיים חלקים גם בה ומשולבים מפלדה)
הבנייה. באתרי או במפעלים מראש המוכנים

ול חדשים לבניינים מתייחסים הנתונים
מספר או השטח אם קיימים, לבניינים תוספת
נכללים לא התוספת. ידי על גדלו ההדרים
ושינויים במובנים פנימיים שינויים תיקונים,

בשימוש.

בינוי

והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף הציבוריות
וקידוח חשמל קוי קשר, קוי הקמת וכן הכלכלה)
של הייעודים על מפורטים הסברים .(1) נפט
בפרק המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף
"הבינוי ,556 המיוחד בפרסום מופיעים זה,

."19741976 בישראל

גנייה

פיסיים נתונים א.

והפגרים רגדרוונ

היסודות. חפירת התחלת בנייה; התחלת
אך החלה, שבנייתם דירה או בניין בבנייה:

הנקוב. במועד נסתיימה טרם

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 גישה לה ויש שירות
הבניין. בתוך אחרות דירות עם משותף משטה

אורחים. חדרי שינה, חדרי דיור: חדרי
ששט וכדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי
 שירות חדרי כולל אינו ויותר. מ"ר 6 חם
הולים וכן רחצה חדרי שימוש, בתי מטבחים,

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
לבנ"ר, מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסק של הבנייה את גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי. טור
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ואומדן חישוכ 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.
יצוין, בנייה. וגמר התחלה על מדווחות אינן
על שדיווחו המקומיות הרשויות מספר כי
ב1949 רשויות מ17 בהתמדה גדל הבנייה
החל רשויות ול41 ב1958 רשויות ל33

ב1968.

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
הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
הגולן, ברמת היהודיים ביישובים הבנייה את

סיני. וצפון עזה רצועת ושומרון, יהודה
כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
בנייה עבור אומדן גם הכוללת בארץ הבנייה

להלן). (ראה חוקית בלתי

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

והשיכון; הבינוי משרד
ציבו עבודות מחלקת  העבודה משרד

ריות!
אחרים! ממשלה משרדי

ו היהודית הסוכנות

גבוה; לחינוך מוסדות

כמקורות הארחה: ובתי תעשייה מפעלי
תעשייה למפעלי שאלונים משלוח לרשימת
משרד דיווח משמשים: אלה הארחה ובתי
פיתוח וחברת והתיירות המסחר התעשייה,
מפעלי שמות על בע"מ התיירות תעשיית
הלוואה בבקשת שפנו הארחה, ובתי תעשייה
עי קטעי בנייה, לצורכי הפיתוח מתקציב
שונים ופרסומים בעיתונות, מודעות תונות,
ובתי תעשייה מפעלי מאותרים שבאמצעותם

להיבנות. עגמדים או הניבנים הארחה

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 שרונים שקמים, שמעונים'

הנגב.

שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה ירוחם,

ושלומי. שדרות ערד,
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תביעות הוגשו בוניהם שנגד הבניינים מספר
בנייה. היתר יקבלו דבר של בסופו אך משפטיות
חוקית הבלתי הבנייה של התחלות אומדן
המ בשטח העבירות מספר הכפלת ע"י מתקבל
הבנייה על מהדיווח (שנתקבל לבניין מוצע
הופחת זה משטח אלה). ביישובים החוקית
בבנייתם שהתחילו הבניינים של המשוער השטח
בעתיד שיקבלו משערים אך בנייה אישור בלי
הארצי, האומדן את לקבל כדי בנייה. היתרי
אומדן 19741977 בשנים הנ"ל 'לנתונים הוסף
לא שעבורם היישובים (עבור אחוזים כ10 של

דיווח). התקבל
נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן
חוקית הבלתי הבנייה התחלות של האומדן

שנה. מלפני

בבנייה מכורות לא דירות סקרי
ת י .ט ר פ

לסט המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
והשיכון הבינוי משרד הזמנת פי על מיסטיקה
וסק ערים ב12 תלתחודשיים סקרים בעריכת
עירוניים יישובים 21 ב חצישנתיים רים

נוספים.
תלת סקרים נערכו ו1975 1974 בשנים
עריכת והופסקה גדולות ערים ב17 חודשיים
העירו היישובים ביתר החצישנתיים הסקרים
הסקר עריכת הורחבה 1976 בשנת החל ניים.
ירושלים, הן: אלה ערים 21 גדולות. ערים ל21
גבעתיים, ים, בת ברק, בני שבע, באר אשדוד,
פתח .נתניה, סבא, כפר חיפה, חולון, הרצליה,
אתא' קרית מוצקין, ים, ביאליק, קריות תקוה,
השרון, רמת גן, רמת רחובות, לציון, ראשון

אביביפו. ותל

הגדרות
ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה: דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
שלא חדשות ודירות הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף עד נמכרו
היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה קיים
הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו לא זה
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.

של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום
צה"ל. ושל הביטחון משרד

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 ב18 הסתכם ,1977 לשנת הפרטית
הכל מסך אחוזים וב11 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

ן 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
לגבי וגמר התחלה על נתונים אלו מועדות

מ"ר. 250 ,על עולה ששטחם הבניינים כל
חוקית הבלתי הבנייה על אומדן

הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות בשנים
הלאיהודיים. ביישובים בעיקר המתרכזת חוקית,
ולכלול ב1974 החל זו בנייה לאמוד הוחלט לכן

בארץ. הבנייה באומדני אותה
על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים נתונים
הלאיהודיים. היישובים רוב נמצאים שבתחומן
העבירות מספר על דיווח התקבל אלו מועדות
על ומידע בנייה, היתר בלי שבנו הבונים של
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המחיר שנה. אותה של רבע בכל נגמרה או
חישוב לצורך למגורים בנייה למ"ר הממוצע
תוצאות על ב1965 החל מבוסס ההשקעה
בהם שנחקרו תקופתיים מסקרים שהתקבלו
(ללא הפרטית בבנייה הבונים של ההוצאות
הבונה. רווח הוסף אלו לתוצאות הקרקע). ערך
למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
האומ ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים
מת מחירים במדדי שוטפים במחירים דנים

אימים.

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
רוב כלליות). והוצאות פיתוח הוצאות בבנייה,
הבינוי משרד ידי על סופקו הנ"ל הנתונים

והשיכון.

בבניי גולמית מקומית השקעה
ועבודות למגורים שאינם נים

אחרות: בינוי
דומה השקעות של זה בסוג האומ?ץ שיטת
למגו הפרטית בבנייה הנהוגה לשיטה בעיקרה
על האומדן מתבסס כך על נוסף אולם רים,
המתבצעות ההשקעות ערך של כספיים נתונים
ממשלה, משרדי במו: ציבוריים גופים ידי על
על וכן עיריות ציבוריות, עבודות מחלקת
אחרים ציבור ומוסדות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה בענף פעילותם על המדווחים

הציבוריות.

ר " מ ל ממוצעת ה הוצא על סקר
למגורים הפרטית בבנייה

המרכזית הלשכה החלה 1965 בשנת
על תקופתיים סקרים בעריבת לסטטיסטיקה
בנייה למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה
הפרטית, בבנייה עירוניים ביישובים למגורים
הבניי גודל ולפי השונים באזורים הארץ בכל
,1965 לשנים כה עד נערכו אלה סקרים נים.

.1976 ועד ו1970 1968

והסברים הגדרות

הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת תוצאה
מ*ביב הפיתוח הוצאות הבנייה, הוצאות התכנון,
כולל לא הבונה. של .הכלליות וההוצאות לבניין

הקרקע. ערך
ההוצאות הותאמו 1973 לשנת בסקר החל
שהסקר השנה למחירי הסקר מן שנתקבלו
לשינויים הותאמו אלו הוצאות אליה. מתייחם

במועד שנמצאה דירה שלד: שלב עד דירה
יצי או חפירה הבאים: מהשלבים באחד הסקר

מחיצות. או גג קירות, בניית יסודות, קת

מקורות
כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
שאלון באמצעות בסקר שנכללו החדשות הדירות
ה פקידת ע"י וגם לקבלנים שהופנה מיוחד
של מפורט תיאור הלשכה. עובדי ע"י בניינים
במו הופיע הסקר של וההגדרות התוצאות
(החל לישראל הסטטיסטיים לירחונים ספים

.556 מסי מיוחד בפרסום כן ובמו ב1969)

כספיים נתונים ב.

.השקעות
מייצגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
וע המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל" שהוגדר כפי אחרות, בינוי בודות
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה
עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה הקרקע
ובנייה למגורים בנייה ההשקעות: ייעודי
בנייה כגון: אחרות ועבודות למגורים שלא
ומ לתעשייה בנייה ומשרדים, עסקים להארחה,
תחבורה הובלה, וחשמל, מים מפעלי לאכה,
(לא וחקלאות ציבור למבני בנייה ותקשורת,

וייעור). במטעים השקעות כולל

הגולמית המקומית ההשקעה
מגורים בבתי

מגורים בבתי הגולמית המקומית 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,

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
משנת נסקרת. בשנה בנייה וגמר התחלות
משקל מתן ע"י משופרת שיטה הופעלה 1963
רבע בכל בנייה ונמר התחלה לשטחי נפרד
העבודות הערכת פי על נקבע זה משקל שנה.
של הממוצע הזמן למשך (בהתאם שבוצעו
החלה שבנייתם במבנים נידונה בשנה הבנייה)
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הכביש סוג
ארצית לתנועה המשמש עורקי): (או ראשי

אזורית. בין או

כבי מקשר או ראשי מכביש היוצא אזורי:
ראשיים. שים

אזורי או ראשי מכביש המוביל גישה:
ביישוב. מסוימת לנקודה

(ערים, יישוב נקודת בתוך עובר פנימי:
ועוד). מושבות
הכביש מבנה

הכביש של העליון הציפוי באספלט: ציפוי
מאספלט. הוא

המטעה רוחב את כולל (מטרים) הכביש רוחב
כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הכביש וחלק

שוליים. כולל אינו ,י וחניונים רחבות

מקורות
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה' וגמר
משרדי והשיכון: הבינוי 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

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

והוצאות שכר "שכירים, החודשית הסידרה
מתפרסמת ציבוריות" ועבודות בבנייה עבודה

מ1968.
ע''י 1973 בתחילת שופר הסדרה מדגם
חד מפעלים והוספת בסיווג שיפורים הכנסת
1971 מינואר מחדש חושבה הסדרה שים!

(מ1968). הקודמת לסידרה בהמשך

זמן במשך שחלו הבנייה תשומות במחירי
התשומות מחירי לעומת בניין כל של הבנייה

הסקר. בשנת הממוצעות,
עי'י התקבלה למי'ר הממוצעת ההוצאה
הבניינים לבניית המותאמות ההוצאות חלוקת
בשטח לעיל) שהוסבר (כפי למגורים החדשים

אלה. בניינים של ברוטו
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
חישוב ושיטת הסקר על נוספים פרטים
ב"מוסף ראה 1976 לשנת המותאמות ההוצאות

.1978,3 מס' לישראל", הסטטיסטי לירחון

מקורות
של מייצג מדגם מזזקירת נתקבלו ההוצאות
נגמרה שבנייתם למגורים, חדשים בניינים
העירוניים. ביישובים הפרטית הבנייה במסגרת
באמצעות מהבונים ישירות נתקבלו הנתונים

פקידה. ידי על או בדואר מיוחד, שאלון

ציבוריות עבודות

הגדרות

עבודות התחלת היא העבודה התחלת
סלי של למטרות החציבה או החפירה היישור,

ביוב. או מים צינורות הנחת כביש, לת
משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
קבלת עם נקבע העבודה גמר והשיכון, הבינוי
קבל (בעבודה העבודה מזמין ידי על העבודה
עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם או נית)
גמר  והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
עם הסופי החשבון גמר עם נקבע העבודה
גם בחשבון נלקח הגמר נתוני בסיכום הקבלן
כל גמר רק ולא העבודה של חלקי ביצוע

הנדונה. העבודה
שעד כביש של חדשה סלילה חדש: כביש
אחד אף בו בוצע לא בכביש העבודה להתחלת

תנועה. בו היתד. ולא הסלילה משלבי
לרוחב שנוספה תוספת כל הכביש: הרחבת

הקיים. הכביש
או הישן הכביש הריסת הכביש: שיקום

מחדש. וםלילתו ממנו שכבות

479 בינוי



היעדרות ימי עבור תשלומים '"13" משכורת
דמי ופו'), מחלה חג, חופשה, מילאוים, (ימי
עבור תשלומים מקצועית, ספרות הבראה,
של רכב עבור זקיפה (לרבות רבב החזקת
כל טלפון, העובד), ברשות הנמצא המעסיקים
דמי בלבד), הכנסה במס (החייבים ואש"ל כלה
(שי, בעין תשלומים וחזרה, לעבודה נסיעה
לילדי לימוד בשכר השתתפות וכד'), דיור,

ובו'. $ובדים
ונסיעות אש"ל כולל: אינו עבודה שכר
קצבת הכנסה, במס חייבים שלא ציבורי ברכב

ופנסיה. פיצויים תשלומי ילדים,

ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו ואת
לקרנות למבטחים, בניין, פועלי לקרן לאומי,
כן וכמו וכר חולים לקופת ותגמולים, פנסיה
על שולמו אם והפנסיה הפיצויים תשלומי את

המעסיק. חשבון
תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
אח הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי אש"ל,
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,

וכר. לעובדים דיור
המספרים השכר, בהגדרות השינויים עקב
ביולי החל עבודה והוצאות שכר על המוחלטים
קוד תקופות עם להשוואה ניתנים אינם 1975
השכר נתוני השוואת את לאפשר מנת על מות.
בהתאם. המדדים שורשרו קודמות תקופות עם

והו שכר על חסידיה על נוספים פרטים
בינה והקשר 1975 ביולי החל עבודה צאות
לירחון "במוסף ראה  הקודמת חסידיה ובין

.1976 ,6 מם' לישראל", הסטטיסטי

הוספת ע"י 1975 בינואר שוב שופר המדגם
חדשים. מפעלים

הגדתת

אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
(שכר) כסף שווה או בכסף תמורה וקיבל
חודשי. או יומי בסיס על מחושבת כשהתמורה
יומיים השכירים, מספר :

קבלניות. בקבוצות חברים
היומיים השכירים (בעיקר
חודש באותו לעבוד עשוי
של למעשה היא המדידה ,

אחד יום לפחוד; מאוישות
שכר. עבורן

שכיר משרות
כולל לא וחודשיים.
שכיר ואותו היות
בענף) ההוב שהם
קבלנים, מספר אצל
שהיו משרות מספר
שולם ואשר בחודש

שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה ביצע
שעות כולל למעשה עבודה ימי מספר שכר.
עבודה. לימי מתורגמות כשהן נוספות עבודה
וכוי) מחלה, חג, (חופשה, היעדרות ימי כולל לא

עבורם. שילמו אם אפילו
השכר נתוני ,1975 בעלי החל עבודה. שכר

חדשה. הגדרה לפי הם

הכנסה במס הרפורמה הפעלת בעקבות
רכב, החזקת עבור התשלומים לשבר נוספו
תשלומי ממנו והורדו וכוי נסיעות טלפון,

עובדים. ילדי קצבת
כולל החדשה ההגדרה לפי העבודה שכר
הניכויים) (לפני ברוטו התשלומים כל את
בחודש לשכירים ששולמו הכנסה במס החייבים
שכר ומקדמות). שכר הפרשי (כולל הדיווח
מקצו יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל! עבודה
פרמיות ילדים), קצבת (ללא משפחה ותק, עית,
ותנאי נוספות שעות עבור תשלומים ובונוסים,
וכד') ערבה שדה, (תוספת מיוחדים עבודה
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נגמרים פרסומים

טכגייפ סיםימימ מיוחדים 8רסומים
דוימ  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדל (17) (1952) כבנייה התעסוקה מידי (13)

המייעצת הציבורית הוזעדד, (תשכד) היסודיים הססר בתי מבני סקר (222)

בסלילה התשומה מחיו, ", (תשב"ח) יסודיים על ספר בתי מבני סקר (312)
(1969) בקיבוצים מגורים סקר (356)

חוק פי על מוגנים בבתים ודיירים בעלים סקר (485)
(1973) הדייר הגנת

(1976 עד 1974) בישראל הבינוי (556)
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Building ייעוד לפי הבנייה, שטח  ט"ז/1. לוח
Thousand sq. m. Table xvi/1.  Area of building, by purpose

בנייה

מיר אלסי

משק מבני
חקלאי

Nonresidential
farm buildings

ציבור מבני
Public buildings

תעשייה
Industry

עסקים הארחה,
ומשרדים
Hotels,

commercial and
oiffce buildings

מגורים
Residential

הכל סך
Total

Former series1
Building completed
.. 28 40

91 104
257 325 347
Building begun2

143 95
148 282 404

26
104
109

89
224

1 קודמת סדרה
בנייה גמר

749 843
1,846 2,145
1,947 2,985

בנייה2 התחלת
1,789 2,116
1,777 2,835

1949
1955
1960

1955
1960

New series (whole country)3
Building completed

358
218
174
175
191
140
139
168
136
159
237
148
190
293

424
375
403
460
547
807
504
619
529
512
645
465
588
549

374
551
476
560
587
510
288
325
361
501
493
461
528
562

3 הארץ)
יה

י13
233
110
206
274
298
206
316
190
153
228
277
241
211

2,195
2,029
2,915
2,964
3,125
3,116
2,381
1,995
2,428
3,134
3,823
4,676
4,954
4,760

(כל חדשה סדרה
בני גמר

3,485
3,406
4,078
4,365
4,724
4,871
3,518
3,423
3,644
4,459
5,426
6,027
6,501
6,375

1960
1961
1963
1964
1965
1966

"1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

293
330
585
454

549
665
656
599

573
609
516
453

215
186
243
264

4,910
5,380
5,230
4,190

6,540
7,170
7,230
5,960

1974
§ 1975
§ 1976
*1977

begunBuildingבנייההתחלת
19603,4332,077259464365268
19614,4092,954295506477177

19634,5493,160214542456177
19645,6093,752315720628194

19654,7323,089330437768108

19663,4212,057246288654176
*19672,8171,651170233561196
19683,8232,396219332745131
19695,1223,668217463626148

19705,9744,513234481552194
19716,9575,102363565772155

19728,6006,356443679922200
19737,3135,349330653790191
19747,4205,340324764594398

519747,5855,490328775594398
§ 19756,3304,700181561528360
§ 19765,6403,700325491593531
*19774,5702,900195403572500

< Data do not include all building in Israel, see introduc
tion. 2 Annual data were compiled as of 1955 only.
JI net. building all over the country; see introduction.
* As of 1967, including total building■ also in Jewish
localities in the Administered Territoires. 5 As of
1974  & new seires, including also estimates of illegal
building; see introduction.

ראה בארץ; הבנייה כל את כוללים אינם הנתונים 1
בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2 מבוא.
ראה הארץ; בכל הבנייה את כוללת 3 .1955
הבנייה הכל סך כולל 1967 בשנת החל * מבוא.
המוחזקים. בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה גם
אומדן גם הכוללת חדשה, סידרה ב1974 החל 5

מבוא. ראה חוקית; הבלתי הבנייה בעבור
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וחדרים דירה, גודל לפי דירות,  ט"ז/2. לוח
Table xvi/2.  Dwelling, by size, and rooms

לפי חדריםדירות, בדירהמספר
ngrooms in dwellinumber ofDwellings, byחדריRooms a

נוספים
לדירות

הכל סך
234fהכל קיימותנדירותסך

TotalTotalIn dwellingsAdditions
in existing
dwellings

קודמת Formerסדרה series
1completedBuildingבנייה1גמר

195531,6702,12020.7908,22054071,02067,3503,670
196028,7401,12010,07016,3401,21079,64075,320' 4,320

בנייה begunBuilding,התחלת
195530,5702,12019,3308,72040073,50071,2202,280
196024,8101,080 9.66012,8701,20068,71064,6704,640

חדשה2 Newסדרה series2
completedBuildingבנייהגמר

196030,9901,50011,14016,8601,49086,09080,5405,550
196126,36099011,37012,7401,26072,32067,2205,100
196339,69089013.89022,9002,010112,010105,9606,050
196437,98079010,46023,8702,860112,000105,1306,870
196538,4207808,55024,8704,220117,690110,9406,750
196637,5805608,53024,3104,180114,110107,8706,240

3196727,9006306,53017,4103,33085,05079,6005,450
196822,6104704,82014,3302,99069,55065,010 ■4,540
196925,6304204,18015,7905,24083,48077,7205,760
197031.3804503,71019,1308,090104,55098,6405,910
197138,7302803,31024,08011,060133,420124,910 8,510
197247,3402703,32029,58014,170162,350154,4707,880
197350,8702803,85030,69016,050175,710167,3708,340
197450,3107205,06027,11017,420172,820165,4207,400

*197451,7107405,15027,70018,120177,710170,3107,400
§197555,6108205,57030,02019,200187,210180,3706,840
§ 1976. 55,6508906,43029,51018,820184,590178,1106,480
*197743,0109604,97020,82016,260145,180139,5205,660

בנייה begunBuildingהתחלת
196026,9201,42010,67013,2401,59075,72069,2106,510
196141,5801,15017,70020,4402,290113,730107,5506,180
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

3196718,9803704,20012,0402,37059,56054,3305,230
196824,2604403,40014,7405,68080,34074,3406,000
196936,9503803,95022,32010,300124,030117,9406,090
197046,7003903,83029,49012,990157,810150,3607,450
197151,8302103,07032,42016,130179,500170,7508,750
197266,2706405,80037,90021,930227,230217,6309,600
197355,8206206,11029.29019,800193,430184,0209,410
197457,2309806,33030,98018,940193,320184,8708,450
>197458,6301,0006,44031,59019,600198,140189,6908,450
§197551,6201,4608,20025,38016,580166,670158,3108,360
§ !97535,0903903,00015,36016,340124,660118,8905,770
*197725,6307902,3909,04013,41093,23088,7104,520

< See note 1 Table XVI/1. 2 See note * to Table
XVI/1. 3 See note * to Table XVI/1. * See note
toTableנ XVI/1.

ללוח 3 הערה ראה 2 ט"ז/1. ללוח 1 הערה ראה 1

הערה ראה * טז/1. ללוח * הערה ראה 3 ט*ז/1.
.1110 ללוח 5
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ומחוז יוזם לפי הבניית, שטח ט"ז/3. לוח

מ*ר אל6י

ומחוז יוזם

ננייד Buildingגמר completedבנייה התחלת

הכל יTotalסך Residentialלמגורים הכל1 Totalסך

§ 1975§1976.1977§1975§1976.1977§ 1975§ 1976.1977

3,2 כולל 7,1707,2305,9605,3805,2304,1905,640סך 6,3304,570

736625538535477371431ירושלים 633472

1,0241,2921,1207589167541,179הצפון 1,311996

951811693658585478680חיפה 718431

1,9221,8841,5391,4501,3841,1291,375המרכז 1,6801,077

אביב 1,4441,5261,2131,1991,1268601,112תל 940989

1,0411,038777738696538781הדרום 941527

 *יבורית בנייה
הגל2 מך

2,6102,5801,8901,9802,0701,4701,400 2,530870

322300208219243165146ירושלים 293179

373431378261356301561הצפון 556202

379277154258218131119חיפה 23846

433419310369360259161המרכז 454112

אביב 397455295307327154181תל 23679

654644465524520400355הדרום 646174

 פרטית בנייה
3 הבל סך

4,5604,6504,0703,4003,1602,7204,240 3,8005,700

414325330316234206285ירושלים 340293

651861742497560453823הצפון 755794

572534539400367347561חיפה 480385

1,4891,4651,2291,0811,0248701,214המרכז 1,226965

אביב 1,0471,071918892799706931תל 704910

387394312214176138426הדרום 295353

טיז/1. ללוח 5 הערה ראה 3 ט"ז/1. ללוח * הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תוספת חדשות, דירות בולל 1
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Table xvi/3.  Area of building, by initiating sector and distirct

Thousand sq. m.

Building begunהשנה בסוף Underבבנייה construction at end ofyear

הכל■Residentialלמגורים' Residential1Initiatingלמגורים'Totalסך sector
and district

§1975§1976.1977§ 1975§1976.1977§ 1975§1976.1977

4,7003,7002,90012,91911,3299,9398,6495,829 7,119GRAND TOTAL*, 3

4583052721,9631,7691,703914643 742Jerusalem

1,0397526651,8621,7491,6251,4701,217 1,306Northern

5154112521,3211,190928881481 707Haifa

1,2489347362,9132,4041,9422,2301,387 1,780Central

6898356772,8982,4842,2601,6911,217 1,400Tel Aviv

6623952501,8301,5731,3231,353764 1,052Southern

.2,0609304405,5454,3653,3454,3702,200 3,230Public building' 
total 2

224111105733579550521329 389Jerusalem

475272124976901725870609 786Northern

1825319571413305411134 246Haifa

40410137893635437811330 552Central

1558423927653437533159 290Tel Aviv

531241841,3131,0247331,114519 835Southern

2,6402,7702,4607,3746,9646,5944,2793,629 3,889Private building 
total J

2341941671,2301,1901,153393314 353Jerusalem

564480541886848900600608 520Northern

333358233750777623470347 461Haifa

8448336992,0201,7691,5051,4191,057 1,228Central

י 347516541 9711,8311,8231,1581,058 1,110Tel Aviv

131154166517549590239245 2!7Southern

1 /Includesnew dwellings, addition of rooms and services. 2 See note 4 to Table XVI1. נ See note 5 to TableXVI/I .
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ומחוז יוזם לפי ושטחן, דירות ט"ז/4. לוח

ומחוז יוזם

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

מר)Dwellingsדירות (אלפי שטח
Area (thousand sq.ar.)דירותDwellings

§ 1975§1976.1977§1975§1976.1977§1975§1976.1977

2,1 כולל 55,61043,010סך 55,6505,005 5,1383,96551,62035,09025,630

5,1403,860ירושלים 4,990464 5083654,7802,7802,410

7,4008,080הצפון 9,730857 70369611,3108,0306,710

7,3505,110חיפה 6,700562 6344565,8404,1402,460

14,39010,850המרכז 13,7701,322 1,3871,05913,0308,0305,790

אביב 11,6907,710תל 10,9301,091 1,1688196,7806,8605,060

9,0506,460הדרום 8,800663 6965108,6404,3202,480

 ציבורית 26,54019,750בנייה 27,4802,030 1,9361,44627,73012,0005,420
1 הכל סך

2,8902,130ירושלים 3,090242 2191652,9201,2101,140

3,4103,780הצפון 4,470335 2442865,8403,5701,480

3,4901,940חיפה 3,020217 2541312,570820230

5,0903,520המרכז 4,810358 3652575,4801,370470

אביב 4,1202,120חל 4,270327 3071542,2001,050290

6,9505,320הדרום 7,090505 5053937,4803,0501,090

פרטית 29,07023,260בנייה 28,1102,975 3,2022,51923,89023,09020,210
2 הכל סך

2,2501,730ירושלים 1,900222 2892001,86015701,270

3,9904,300הצפון 5,260522 4594105,4704,4605,230

3,8603,170חיפה 3,680345 3803253,2703.3202,230

9,3007,330המרכז 8,960964 1,0228027,5506,6605,320

אביב 7,5705,510תל 6,660764 8616654,5805,8104,770

2,1001.140הדרום 1,710158 1911171.1601,2701,390

טז/1. ללווו 5 הערה ראה 2 ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 1
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Table xvi/4.  Dwellings and their area, by initiating sector and district

Building begunבסוף mvnUnderבבנייה construction at end ofyear

Initiating sector
and distirct

מיר) (אלפי שטח
Area (thousand sq.m.)דירותDwellings(מיר (אלפי שטח

Area (thousand sq.m.)

§1975§1976.1977§ 1975§1976.1977§1975§1976.1977

4,4373,4642,68896,48075,92058,5408,4086,8675,590GRANDTOTAL 1,2

44429125910,0207,8106,360897724618Jerusalem

96269560416,52014,82013,4501,3821,2201,128Northern

49038523510,4607,9005,250854677456Haifa

1,17786667823,96018,22013,1602,1731,7171,336Central

64779663917,20013,13010,4801,6761 3811,201Tel Aviv

62836322517,00012,5208,5401,295995710Southern

2,00291141856,57041,09026,7604,2753,1562,128Public building 
total '

2241111056,6204,7403,750520389329Jerusalem

43726310910,7009,8007,500816744567Northern

17952185,5903.3901,680403238125Haifa

4001003610,7507,3104,260SOI543322Central

15584236,9703,7501,920532289158Tel Aviv

5182337914,62010,5806,3501,072800486Southern

2,4352,5532,27039,91034,83031,7804,1333,7113,462Private building
total 2

2201801543,4003,0702,610377335289Jerusalem

5254324955,8205,0205,950566476561Northern

3113332174,8704,5103,570451439331Haifa

77776664213.21010,9108,9001,3721,1741,014Central

49271261610,2309,3808,5601,1441,0921,043Tel Aviv

1101301462,3801,9402,190223195224Southern

1/Seenote *toTable XVI/1. 2 See note 5 to Table XVI1.
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ומחוז ייעוד לפי למגורים, שלא הבנייה שטח  ט"ז/5. לוח
Table xvi/5.  Nonresidential building area, by purpose and district

Thousand י5 ". מר אל6,

Distirct

השנה בסוף בבנייה
Under construction at end

ofyear

*1977 §1976 §1975

בנייה nVnnn
Building begun

1977 §1976 §1975

ננייה גמר
Building completed

.1977 §1976 §1975

מחוז

GRANDTOTAL1,2 | 4,110 4,210 4,270 1,670 1,940 1,630 1,770 2,000 1,790 | ("כילל2/1

Total

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Total

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Hotels, commercial
St. off ice buildings

עסקים הארחה, בתי
ומשרדיס

הכל 1862432641813251959861,068999סך

192816331412245231227ירושלים

2135632650358810375הצפין

36233433902057124110וזיפה

323134324522105119107המרבז

אביב 458089417486423417414תל

334527165119636961הדרום

strיהתעשי yInd u

הכל 6095164535614914031,023998948סך

553133534635198213215ירושליט

1298573971086684107100הצפון

905464775648868872חיפה

1131151121039164243219171המרכז

אביב 10612610710990116240204213תל

116102521149668164158174הדרום

Total

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Public buildings
1,898 1,925 1,988 55/

563
178
246
196
416
269

579
189
250
189
463
241

602
170
261
198
544
204

102
91

43
93
110
110

593

66
123
91

81
113

110

528

83
95
68
72

101
99

ציבור מבני

599 656 665

118
102
47
86

157
82

89
104
102
90
194
73

121
77
153
109
94
101

הכל סך
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

Nonresidentialfar r
buildings חקלאי משק מבני

הכל 330585454360531500273219265Totalסך

6514455Jerusalem__6ירושלים
3915212854146139504455Northernהצפון
144770253268362119Haifaחיפה

2182641782252241621379781Centralהמרכז
אביב Telחל Aviv
53122785012980465355Southernהדרום

/' See note * to Table XVI1.
2 See note 5 to Table XVI/1.

ט"ז/1. ללוח * הערה ראה 1

ט*ז/1. ללוח 5 הערה ראה 2
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יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות,  ט"ז/6. לוח
Table xvi/6.  Dwellings, by size and initiating sector, and rooms, by initiating

sector

בנייה בנייהגמר התחלת
Building completedBuilding begun

Initiating sector
דירותוחדרים dwellingsיוזם, and rooms

§ 1975§ 1976.1977§1975§1976.1977

1 הכל סך  55,61055,65043,01025,630דירות 35,090 51,620DWELLINGS 
TOTAL'

דירה Sizeגודל of dwelling
אחד 820890960790חדר 390 1 4601 room

חדרים 25,5706,4304,9702,390 3,000 8,2002 rooms

חדרים 330,02029,51020,8209,040 15,360 25,3803 rooms

חדרים 416,54016,61013,51010,230 13,360t 4,7604 rooms

חדרים 5 +2,6602,2102,7503,180 ■■ 2,980 1,820. 5+ rooms

1 ציבורית 25,54027.48019,7505,420בנייה 12.000 27,730Public building 1

אחד 310360680250חדר 190 8601 room

חדרים 23,6503,7602,940630 920 5,5902 rooms

חדרים 317,11017,10011,0802,540 6,680 14,5503 rooms

חדרים 45,3306,0704,8301,750 3,860 6,4604 rooms

חדרים s +140190220250 350 2705+ rooms

פרטית2 29,07028,17023,26020,210בנייה 23,090 23,890Private building*

אחד 510530280540חדר : 200 6001 room

חדרים 21,9202,6702,0301,760 2,080 2,6102 rooms

חדרים 312,91012,4109,7406,500 8,680 10,8303 rooms

חדרים 411,21010,5408,6808.480 9,500 8,3004 looms

חדרים 5 + 2,5202,0202,5302,930 2,630 1,55054 rooms

לדירה חדרים 3.33.23.33.5ממוצע 3.5 3.1Average rooms per
dwelling

ציבורית 3.13.13.13.2בנייה 3.3 3.0Public building

פרטית 3.53.43.53.33.63.6Privateבנייה building

לדירה ממוצע 92.489.992.286.098.7104.9Averageשטח area
per(מר) dwelling

(sq. m.)

ציבורית ■72.973.973.2בנייה 72.275.977.1Public building

פרטית 110.1105.6108.3101.9110.6112.3Privatebuildingבנייה

הכל סך  189,080186,760147,690170,960127,56095,200ROOMSחדרים  TOTAL

הכל 182,240180,280142,030162,600121,79090,680Inבדירותסך dwellings  total

ציבורית 80,96084,45060,24082,90039,29017,390Publicבנייה building

6רטית 101,28095,83081,79079,70082,50973,290Privateבנייה building

 נוספימנ 6,8406,4805,660SJ605,7704,520Additionalחדרים rooms' 

הכל totalסך

ציבורית 2,1001,4008402,4804701,000Publicבנייה building

פרטית 4.74n5,0804,8205,8805,3003,520Privateבנייה building

/See note < to Table XVI/1. 2 Ss sol = to Table XVI1.
J h private buiiding, by Amidar for large families and by the
Jewish Agency and Ministry of Construction and Housing /a
qibbuzim and moshavim.

ללוח 5 הערה ראה 2 ט~ז/1. ללוח * הערה ראה 1

למשפחות עמידר עיי הפרטית, בבנייה 3 ט*ז/1.
הבינוי ומשרד היהודית הסוכנות ידי על ילדים, מרובות

בהתיישבות. והשיכון
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הבנייה וסוג מחוז הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות  ט"ז/7. ליח

1977

■ (מ*ר)י הדירה Areaשטח ofdweeling (sq.m.)

מחוז
הכל סך
Total

10ק;1 61707180819091100עך60

101
ויותר
101
and
more

Absoluteמוחלטיםמספרים numbers

בנייה גמר

1976 הכל סך
1977

27,480
19,750

3,940 3,900
2,520 3,210

12,740
8,440

4,340
3,540

2,040
1,630

520
410

1976 ירושלים
1977

3,090
2,130

250 310
250 480

1,290
600

670
330

380
200

190
270

!976 הצפון
1977

4,470
3780

890 330
680 240

1,900
1,510

1,090
1,050

220
270

40
30

1976 חיפה
1977

3,020
1,940

510 890
240 590

830
740

430
280

360
90



1976 המרכז
1977

4,810
3,520

700 430
210 660

2,580
2,040

800
410

300
200

1976 תלאביב
1977

4,270
2,120

130 370
250 320

2,940
1,060

530
380

300
10010

1976 דרום
1977

7,090
5,320

1,450
790

1,400
710

2,930
2,060

740
940

470
750

100
70

בנייה התחלת

הכל 1976סך
1977

12,000
5,420

970
530

2,000
1,040

5,600
1,990

1,860
970

1,160
540

410
350

1976ירושלים
1977

1,210
1,140

60
60

70
110

360
280

160
160

340
270

220
260

1976הצפון
1977

3,570
1,480

150
90

690
500

1,770
400

770
410

150
20

40
60

1976חיפה
1977

820
230

270
10

220
130

170
50

130
40

30


1976המרכז
1977

1,370
470

170
120

180
30

830
280

90
20

90
20

10

1976תלאביב
1977

1,050
290

20
10

90
20

570
180

110
40

160
20

100
20

1976הדרום
1977

3,050
1.090

290

180

580
190

1,360
360

420
220

370
140

30

כפריים. באזורים דירות רובן  מהדירות אחוז כ30 וההתחלות מהדירות אחוז כ15 כולל אינו הבנייה גמר 1
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Table xvi/7.  Dwellings in public building, by area, district and type of building

1977

הבנייה Typeסוג ofbuilding

הכל1 סך
Total!

רגילה
Regular

Industrializedמתועשת
District

.  הכל סך
Total .

טרומית
prefabricated

אחרת
Other

Percentagesאחוזים

Building completed

100.0
100.0

67.7
69.7

32.3
30.3

20.7
13.8

11.6
16.5

1976
1977

TOTAL

100.0
100.0

80.1
90.1

19.9
9.9

8.1
2.6

11.8
7.3

1976
1977

Jerusalem

100.0
100.0

77.5
81.6

22.5
18.4

13.5
17.5

9.0
0.9

1976
1977

Northern

100.0
100.0

98.6
87.8

1.4
12.2

1.4
12.2

1976
1977

Haifa

100.0
100.0

68.8
70.7

31.2
29.3

17.4
12.9

13.8
16.4

1976
1977

Central

100.0
100.0

59.7
58.9

40.3
41.1

25.0
14.8

15.3
26.3

1976
1977

Tel Aviv

100.0
100.0

42.4
49.3

57.6
50.7

42.2
21.8

15.4
28.9

1976
1977

Shoutern

Building begun

100.067.432.6'24.77.91976TOTAL
100.068.331.728.92.81977

100.088.012.08.43.61976Jerusalem
100.094.95.15.11977

100.075.524.517.07.51976Northern
100.065.234.834.81977

100.090.89.29.21976Haifa
100.0100.0

1977

100.056.143.941.02.91976Central
100.046.453.652.41.21977

100.063.836.222.114.11976Tel Aviv
100.090.69.49.41977

100.046.653.446 .*7.01976Southern
100.026.373.763.210.51577

. Building completed does not include about I5yo of dwellings and building begun about 30^  mostly in rural areas.
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* שנגמרו למגורים בבנ"נים לדירה ממוצע בנ"ה משן  ט"ז/8. לוח

גודל קבוצת
במר) הבניין (ש0וו

הב? ציבוריתTotalסך בנייה

בניינים
Buildings

שטח
הנניינימ
מר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

רירוח
Dwellings

ממוצע בנייה משך
2 (חודשיס)

Average building
duration (months) בניינים2

Buildings

שטח
הבניינים
מיר) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per dwelling

לבניין
Per building

19723,9283,80941,02617.315.11,3111,414

19733.6S23.80041,74617.815.41,0161,382

19743,5563,79441,53621.318.21,1351,466

19753,6203,94243,70622.419.71,0501,676

הכל סך  §19763,1503,71942,05923.120.29981,718

11492272630015.414.7152

15029956211786518.720.0499

3004993271251,09418.5. 18.93613

5006992451461,53016.716.43722

7009993512923,22817.116.47160

1,0001,4995787058,44521.120.7294357

1,5001,9992704635,68422.322.1149256

2,0002,4992285136,43823.423.6151343

2,5002,9991664515,19825.125.3104283

3,0004,9991495536,27225.825.983309

+5.000473293,00534.534.7964

הכל סך  *19772,5302,82631,16024.920.77061,245

11492112426521.320.3283

1502993948764719.017.8267

30049930611892913.218.24016

5006992261351,22616.916.72313

7009993462893,00518.817.85245

1,0001,4994515466,31322.821.9181218

1,5001,9991492542,85925.524.671120

2,0002,4991874204,96327.426.6123280

2,5002,9991153123,71626.326.084226

3,0004,9991174315,03227.227.066250

+5,000282102,20535.034.91267

החדשים הבניינים שטח כל מסך אחיז כ75 מכסים הנתונים כפריים: ביישובים רובם למגורים מהבניינים חלק כולל אינו 1
אחוז). כ85 הציבורית (בבנייה הארץ. בבל שנבנו למגורים

מבוא. ראה לנניין; הממוצע הבנייה ממשך שונה לדירה הממוצע הבנייה משך 2
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Table xvi/8.  Average building duration per dwelling in completed residential
buildings 1

Public buildingפרטית Pirvateבנייה building

Size group
(area of building in sq.m.(

דירות
Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months) בניינים2

Buildings

שטח
הבניינים
(אלפימר)
Area ofדירות

Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months) 2

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

ouiiuings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

18.31120.418.52,6172,39522,71514.813.31972

18,73219.518.02,6662,41823,01416.514.51973

19,99622.920.82,4212,32821,54019.817.01974

22,64423.523.02,5702,26621,06221.218.31975

23,09424.023.62,1522,00218,96522.118.61976§  TOTAL

5915.116.12122424115.514.61149

16519.021.151310870018.619.9150299

20526.625.729111288916.618.1300499

31424.824.12081241,21614.615.0500699

87123.123.12802322,35714.914.8700999

4,88023.023.12843483,56518.518.31,0001,499

3,61623.523.71212072,06820.120.11,5001,999

4,69723.423.4.771701,74123.423.92,0002,499

3,46724.524.8621681,73126.126.22,5002,999

4,10925.025.1662442,16327.427.03.0004,999

71130.329.7382652,29435.935.9+5,000

16,64028.428.31,8241,58114,52020.917.8.1977  TOTAL

7228.029.81832119318.818.81149

12827.929.63688051916.816.9150299

19025.324.326610273916.317.2300499

17627.928.32031221,05015.115.4500699

61627.527.22942442,38916.616.2700999

2,92028.228.22703283,39318.117.71,0001,499

1,62529.629.7781341,23420.120.01,5001,999

3,72729.629.7641401,23620.520.52.0002,499

2,85826.726.7318685824.824.22,5002,999

3,38628.729.0511811,64624.224.43,0004,999

942.2S227.8161431,26340.140.3+5,000

J Excl. part of the residential buiidings  most in rural localities ; data cover about 75 percent of the total area of new resi
ueati&i buildings built all over Israel (in public building  about 85 percent).
2 Average building duration per dwelling differs from average duration per building; see introduction.

493 בינוי



.1 בבניין קומות מספר לפי מ"ר), (אלפי ושטחס מגורים בנייני  ט"ז/9. לוח

יוזם

הכל Totalסך
בבנייןקומות

121

בנייניט
Buildings

שטח .

Area
בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

שטח
Area

מוחלטים מספרים
בנייהגמר

הכל סך
19743,5563,794953203508226538513

§ 19753,6934,0171,020233513207472443
§ 19763,1593,735737177477198427381
*19772,5362,839570137482226391357

ציבורית בנייה
19741,1351,4662524240155350

?19751,0531,68083191033839
§ 19769981,718751544362831
*19777071,247631431233845

פרטית בנייה
19742,4212,328701161468211485463

י19752,6402,337§ 937214503204434404
§ 19762,1612,017662162433162399350
*19771,8291,592507123451203353312

בנייה התחלת
הכל סך

19743,5604,071836190524216445408
§ 19752,9713,103745169521226417352
§ 19762,5192,289744177569250387370
19771,8181,497588145530262234221י

ציבורית בנייה
19741,2882,157951937176766

§19759861,6151332350392427
§ 197640464549132882241
*197722328763818768

פרטית בנייה
19742,2721,914741171487199378342

1,9851,488612146471187393325י.197§
§ 19762,1151,644695164541242365329
*19771,5951,210525137512255228213

םאחוזי
ב1 ייהגמר

1974100.0100.026.85.414.36.015.113.5
§1975100.0100.027.65.813.95.212.811.0
§ 1976100.0100.023.34.7. 15.15.313.510.2
*1977100.0100.022.54.819.08.015.412.6

בנייההתחלת
1974100.0100.023.54.714.75.312.510.0

§ 1975100.0100.025.15.417.67.314.011.3
§ 1976100.0100.029.57.722.610.915.416.2
*1977100.0100.032.39.729.217.5121914.8

טז/8, ללוח 1 הערה ראה 1
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Table xvi/9.  Residential buildings and their area (thousand sq. m.), by number
of storeys in building 1

Storeys in buildingממוצע iwo
לבניין
(מר)
Average
area per
building
)sq.m.)

4578+
Initiaitog sector

בניינים
Buildings

שטח
Area

בניינים
Buildings

. nev
Area

בניינים
Buildings

שסח
Area

numbersAbsolute
etedcomplBuilding

TOTAL
8621,3015831,125112426,0671974
8411,2346501,260197640,0881975§
6469166221,197250866,182 ■1976§
455628477928161563,1191977.

Public building
40365036061127981,2921974
3995854177481062861,5951975§
2714254157291654821,7211976§
1692752955631113271,7641977*

Private building
459651223514853289621974
442649233512913548851975§
375491207468853849331976§
286353182365502368701977.

TOTAL

1974
1975§
1976§
1977*

Public building
1974
1975§
1976§
1977.

Private building
1974
1975§
1976§
1977.

1974
1975§
1976§
.1977

Building begun

7911,144
5211,044
389909
141823

5601,675
4151,638
1961,597
361,287

231842
106750
193777
105759

7551,0487521,418248
, 5207195951,116173

384492320611115
23432219140641

366544535951188
198322438789143
11716412722361
66975813112

38950421746760
32239715732730
26732819338854
16822513327529

Percentages
Building completed

24.234.316.429.63.211.2X

22.830.717.631.45.315.9X
20.524.519.732.17.923.2X

17.922.118.832.76.419.8X

Building begun
21.225.S21.134.87.019.4X

17.523.220.036.05.816.8X1975§
15.221.512.726.74.617.0X1976S
12.921.510.527.12.29.4X1977.

1 /Seenote 1 to Table XVI8.
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מכורות לא ודירות מכורות דירות חדשות, דירות של היצע  ט"ז/10. לוח
הפרטית! בבנייה

Table xvi/10.  Supply of new dwellings, sold and unsold dwellings in
the private building 1

XXII 1976 §XXII 1977

Stage of construction and size of
דירה וגודל בנייה היצעשלג

Supply
נמכרו
Sold

לא
מכווות2
Unsold2

היצע
Supply

נמכרו
Sold

לא
מכורות2
Unsold■.

dwelling

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

כולל 10,5352,2918,2448,2303,3004,930GRANDסך TOTAL

הכל גמורותסך 8293065231,208808400Dwellingsדירות completed  total

הכל סך גמר לסני 2,2385901,6481,627703924Dwellingsדירות before completion  total

דירה Sizeגודל of dwelling

חדרים 1248192973145912 rooms

חדרים 38602615995202033173 rooms

חדרים 4+1,3303101,0201,0344865484+ rooms

 שלד עד בשלב 7,4681,3956,0735,3951,7893,606Dwellingsדירות under construction through

הכל frameworkסך  total

דירה Sizeגודל o f dwelling
חדרים 141972816968254312 rooms
חדרים 32,9124952,4171,5073931,1143 rooms

חדרים 4+4,3598723,4873,8201,3712,44944 rooms

Percentagesאחוזים

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL

הבל גמורותסך 7.913.46.314.724.58.1Dwellingsדירות completed  total

הכל סך גמר לפני 21.325.720.019.821.318.7Dwellingsדירות before completion  total

דירה Sizeגודל o f dwelling

חדרים 120.50.80.30.90.41.212 rooms
חדרים 38.211.47.36.36.26.43 rooms
חדרים 4+12.613.512.412.614.711.144 rooms

שלד עד בשלב 70.960.973.665.554.273.1Dwellingsדירות under construction through

הכל frameworkסך  total

דירה Sizeגודל o f dwelling
חדרים 121.91.27.00.80.80.912 rooms
חדרים 327.621.629.318.311.922.63 rooms
חדרים 4+41.438.142.346.441.549.644 rooms

1 In 21 large towns ; see introduction.
2 At end of period. מבוא. ראה גדולות; ערים 211 1

התקוםה. בסוף 2
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ייעוד לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה  ט"ז/11. לוח
Table xv///7 . Gross domestic capital formation in construction, by pwrpore

il. million ליי מיליוני

19731974197519761977

Atשוטפיםבמחירים current prices

כולל! 7,48311,10914,40115,75918,160GRANDסך TOTAL 1

למגורים! 4,6976,8728,7269,2709,648Inבבנייה residential building 1

למגורים שלא בבנייה
ציבוריות ובעבודות

הבל סך

2,7864,2375,6756,4898,512In nonresidential building and
in public works  total

163182193239266Hotelsהארחה

ומשרדים 70144168246323Businessעסקים and oiffces

ומלאכה 3375496748491,088Industryתעשייה and crafts

וחשמל מים 191296468534638Waterמפעלי and electricity
enterprises

ותקשורת 6688411,1241,1401,471Transportתחבורה and
communication

ציבור 1,2141,9772,6912,9494,090Publicמבני buildings

*143248357532636Agricultureחקלאות2

1970 Atבמחירי 1970 prices

כולל! 4,5034,4434,5604,0073,402GRANDסך TOTAL■

למגורים! 2,8282,7492,8402,4561,906Inבבנייה residential building 1

למגורים לא בבנייה
ציבוריות ועבודות

הכל סך

1,6751,6941,7201,5511,496In nonresidential building and
public works  total

9771595850Hotelsהארחה

ומשרדים 4156515960Businessעסקים and oiffces

ומלאכה 201213205206201Industryתעשייה and crafts

וחשמל מים 113117142130117Waterמפעלי and electricity.
enterpirses

ותקשורת 417347338267247Transportתחבורה and
communication

ציבור 715784816704709Publicמבני buildings

91106109127112Agirculture2חקלאות2

1 Inc!. building in trie Jewish localities in the Administered
Territories and an estimate for illegal building  see introduction.
* Excl. fruit plantations and forestry.

המוחזקים בשטחים היהודיים ביישובים הבוייח כולל 1

לא 2 מבוא. ראה  חוקית בלתי בנייה עבור ואומדן
וייעור. מטעים כולל
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ויוזם מחוז לפי מגורים, בבתי גולמית מקומית הישקעה  ט"ז/12. לוח

Table xvi/12.  Gross domestic capital formation in residental buildings,
by district and initiating sector

IL. million ליי מיליוני

ויוזם §1973§מחוז 1974§1975§19761977District and initiating sector

שוטפיםבמחירי ricesurrenם t pAt c

כולל2,1 4,6976,8728,7269,2709,648GRANDTOTAL1,2סך

6568651,0171,0491,115Jerusalemירושלים
5869071,5001,7611,952Northernהצפון
6328539571,0511,106Haifaחיפה

1,0821,6512,1702,1402,240Centralהמרכז
אביב 1,1071,5711,5841,8422,104Telתל Aviv

6229641,3291,234929Southernהדרום

ציבורית1 1,6632,7543,6313,1532,147Publicבנייה building^  total
הכל סך
244350414381316Jerusalemירושלים
232416644717638Northernהצפון

258371355220108Haifaחיפה

262429588485195Centralהמרכז

אביב 241389451283190Telתל Aviv

4147381,010874498Southernהדרום

 פרטית2 3,0344,1185,0956,1177,501Pirvateבנייה building1  total
הכל סך
412515603668799Jerusalemירושלים
3544918561,044.1,314Northernהצפון
374482602831998Haifaחיפה

8201,2221,5821,6552,045Centralהמרכז
אביב 8661,1821,1331,5591,914Telתל Aviv
208226319360431Southernהדרום

1במחיר 9 7 0 es97י 0 pricAt 1

כולל1'2 2,8282,7492,8402,4561,906GRANDסר TOTAL',2
ו

395347331278223Jerusalemירושלים
353364489472392Northernהצפון

382342310272213Haifaחיפה
648656698555431Centralהמרכז

אביב 663623510473405Telתל Aviv
380395445348194Southernהדרום

ציבורית1 Publicבנייה building*  total
הכל 1,0281,1431,238931486סך

15114614111271Jerusalemירושלים
143173220212144Northernהצפון

1601541216524Haifaחיפה
16217920114344Centralהמרכז

אביב 1491621548343Telתל Aviv
256307344258112Southernהדרום

 פרטית2 Privateבנייה building1  total
הכל 1,8001,6061,6021,5251,420סך
244201190166152Jerusalemירושלים
210191269260248Northernהצפון

222188189207189Haifaחיפה
486477497412387Centralהמרכז

אביב 514461356390362Telתל Aviv
124881019082Southernהדרום

/1 See note * to Table XVI1.
2 Incl. an estimate for illegal building.

בנייה בעבור אומדן בולל 2 ראההערה4ללוחט"ז/1. 1

חוקית. בלתי
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למגורים בבניינים למ"ר הבוגים של הממוצעת ההוצאה  ט"ז/13. לוח
בבניין וקומות מחוז לפי ,* הפרטית בבנייה שנגמרו

Table xvi/13.  Average costs of builders per sq. m. of completed residential
buildings in private building 2, by district and storeys

בבניין וקומות 197419751976Districtמחוז and storeys in building

IL2.ל"י2

הכל 1,4171,912TOTAL§1,114סך
1,6012,0742,605Jerusalemירושלים
1,3711,792Northern§1,028הצפון
1,0431,4892,063Haifaחיפה
9991,3251,705Centralהמרכז

אביב 1,1191,3371,976Telתל Aviv
9821,4661,979Southernהדרום

קומה 1 בני 1,1041,6802,075Buildingsבניינים of 1 storey
קומות 241,0761,3661,68624 storeys
קומות 5 +1,1731,4572,1515f storeys

Percent change on previous year
Average costs ofbuilders per sq.m, 34.9
in private residential building

Pirce index of input in residential 26.4
building

קודמת שנה לעומת השינוי אחוז
27.2

30.7

55.6

47.2

למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה
למורים פרטית בבנייה

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד

1 In urban localities only; excl. land value; see introduction. מבוא, ראה
2 Prices are adjusted for the respective year  see introduction.

הקרקע; ערך כולל לא בלבד; עירוניים ביישובים 1

מבוא. ראה  שנה לאותה מותאמים המחירים 2

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,  ט"ז/14. לוח
Table xvi/14.  Employment, wages and labour expenses in construction

Monthly averages חודשיים ממוצעים

מוחלטים Indicesמדדיםמספרים
Absolute numbers968= 100.0

יחידה
Unit1975§197619771975§19761977

 שכיר 1,00075.1משרות 81.267.7145.9135.0121.6EMPLOYEES POSTS 
הכל TOTALסך

18.6חודשייט 18.916.9203.7200.0182.3Monthly
56.6"יומיים 62.350.8135.2122.7110.4Daily

של למעשה עבודה 1,045ימי 1,152921136.9125.1109.3Actual mandays worked
יומיים ofשכירים daily employees

לחודש עבודה ל'ישכר 184.0מיליוני 148.8222.3484.4592.5716.0MONTHLY
.ILסךהכל SALARIESמ110תבמ  TOTAL

לשכיר Xממוצע XX322.4419.3568.4Average per employee
לשכיר לחודש .ILממוצע 3,645לי 2,5875,185253.5350.8487.1Monthly average per

monthlyחודשי employee
יומי לשכיר ליום m112ממוצע 87149361.8466.6621.3Daily average per daily

employee

עבודה ליהוצאות 253.8מיליוני 203.5309.4517.9639.9780.1MONTHLY LABOUR
הכל סך  IL.millionEXPENSESלחודש  TOTAL

לשכיר Xממוצע XX347.8457.7625.9Average per employee
לשכיר לחודש .ILממוצע 4,690ליי 3,3106,729274.3379.9538.8Monthly average per

monthlyחודשי employee
יומי לשכיר ליום 159*ממוצע 122214386.3504.1677.8Daily average per daily

employee
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Public works ציבוריות עבודות
ותיעול ביוב מיט, צינורות הנחת והרחבתם, גבישים סלילת  ט"ז/15. לוח

Table xvi/15.  Construction and widening of roads, installation of water and
drainage pipes and canalization

צינורות
ותיעול ביוב

(קמ)
Drainage
pipes and
canalization

)km.)

צינורות
(ק"מ) מים

Water pipes
)km.)

כבישים! הרחבת
Widening of roads 1

שטח
מ'ר) (אלפי

Area
)thousand
sq.m.)

(ק"מ) אורך
Length
)km.)

כבישימ סלילת
Construction of roads

שטח
מ'ר) (אלפי

Area
)thousand
sq.m.)

(ק*מ) אורך
Length
)km.)

(2) on(2)mגמר p 1et iCo
קודמת 1Formerסדרה serie

1956240.51,629.1157.71956
1960405.0646.5214.91960
1961484.233.2729.7166.91961
1963388.4104.3766.3253.21963

חדשה Newסדרה series
1963407.6108.8793.01963
1964527.997.3690.1188.81964
1965489.2.,537.5187.0 :986.5602.3228.51965
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
1972215.6,265.9166.4946.7712.7177.41972
1973231.6,388.7116.9785.1687.5203.21973
1974207.9,243.1112.2.727.7797.5173.31974
1975254.41,498.680.4376.8640.0177.41975

§1976333.0,954.173.1322.2760.7180.21976§
*1977217.1.200.6156.8 1691.1585.9107.91977*

BKinninBeהתחלה
1956231.41,825.7153.51956
1957459.11,551.8289.51957
1959397.6919.5220.61959
1960501.4843.8220.71960
1961482.648.3950.9263.21961
1963562.079.3904.4250.41963
1964555.3127.8782.1256.11964
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1966324.61,738.3183.6,044.5672.2163.71966
1967259.51,693.1317.0,660.5584.4137.51967
1968268.91,992.8228.8,328.4616.7170.41968
1969302.31,747.3197.1,083.9802.0162.61969
1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
1971302.21,974.4173.91,173.7600.5206.51971
1972253.51,906.7230.71,326.6806.7213.41972
1973285.81,870.8156.51,072.1787.3225.81973
1974246.51,456.4129.1712.2700.6175.61974
1975266.41,396.270.1315.6815.3185.71975

§ 1976316.12,013.191.7451.8649.8117.01976§
*1977268.51,608.789.9368.8620.0107.91977.

< Incl. repair. 2 Data on completion of road construction
and water pipe installation in the former series did not include
partly completion of some works, e.g., completion of a road
segment or a water pipeline, which are included in the new series.

צינו והנחת דרבים סלילת גמר נתוני 2 שיקום. כולל 1
עבודות של חלקי ביצוע קודמת בסדרה כוללים אינם מים רות
החדשה. בסדרה הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון
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ורוחב ציפוי סוג, מחוז, לפי כבושים, סלילת  ט"ז/16. לוח
Table xvi/16.  Construction of roads, by district, type, coating and width

Roads begun סלילה התחלת

1977 §1976 1975 1974

Roads completed סלילה גמר

1977 §1976 1975 1974

TOTAL

District
Jerusalem
Notrhern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Type
Main
Regional
Access
Inner

Coating
Without asphalt
With asphalt

Width (meters)
Up to 2.9
34.9
55.9
66.9
79.9
10 and over

Length (km.)

268.5 316.1 266.4 246.5

48.2 29.6 40.7 44.9
85.6 93.3 68.0 27.0
14.6 50.4 34.0 18.8
46.3 22.7 31.8 42.0
21.2 15.2 33.5 15.2
52.6 104.9 58.4 98.6

41.3
17.3
56.0
153.9

50.5
218.0

40.8
39.7
28.4
64.5
49.9
45.2

32.7
33.8
44.0
205.6

3.5
312.6

49.4
51.4
16.4
86.1
67.1
45.7

20.8
23.1
57.3
165.2

8.5
257.9

75.3
37.0
27.6
57.8
38.8
29.9

26.4
34.5
45.0
140.6

4.4
242.1

54.8
11.3
15.6
59.3
84.7
20.8

217.1

(ק*מ) אורך
333.0 254.4 207.9

39.0 55.2 36.8 29.6
71.2 62.4 59.7 45.3
19.7 37.7 28.1 18.6
30.7 32.2 48.4 38.8
18.5 42.6 37.8 21.5
38.0 102.9 43.6 54.1

17.5 14.5 23.5 9.1
29.6 2.4 24.3 40.9
47.5 66.9 36.9 31.4
122.5 249.2 169.7 126.5

1.4
215.7

3.3
329.7

1.6
252.8

4.6
203.3

40.2 94.4 51.8 40.5
35.9 49.6 18.4 14.4
33.8 8.7 37.1 15.2
52.7 58.1 55.2 46.6
26.3 60.8 63.3 66.2
28.2 60.4 28.6 25.0

הכל סך
■ז

ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

ראשית
אזורית
גיקה

פנימית

ציפוי

אספלט בלי
אספלט עם

(מטרים) רוחב
2.9 עד
34.9
55.9
6*.9
79.9

ומעלה 10

thousandscArea)(.1mמף)(אלפישטח

הכל 1,243.11,498.61,954.11,200.61,456.41,396.22,013.11,608.7TOTALסך

Districtמחוז
203.5211.5281.5257.7278.6154.1222.8239.8Jerusalemירושלים
278.9313.1299.6317.9135.2327.2433.0460.6Northernהצפון
90.8168.0268.1146.5107.1257.4358.178.4Haifaחיפה
250.3321.4199.0168.1302.3158.2122.4220.1Centralהמרכז

אביב 130.4243.2317.8130.798.1249.399.2156.5Telתל Aviv
289.2241.4588.1179.7535.1250.0777.6453.3Southernהדרום

Coatingציפוי
אספלט 23.18.022.07.121.839.527.8326.1Withoutבלי asphalt
אספלט 1,220.01,490.61,932.11,193.51,434.61,356.71,985.31,282.6Withעם asphalt

501 בינוי



הכביש2 וסוג מחוז ל3י ושיקומם, כבישים1 הרחבת  ט"ז/17. לוח
Table xvi/17.  Widening J and repair of roads, by districtand type of road

Roads begun סלילה התחלת
1977 | §1976 | 1975 | 1974

Roads completed סלילה גמר
1977 | §1976 | 1975 | 1974

gth((קמ)אורך (km.Len

הכל 112.280.473.1156.8129.170.191.789.9TOTALסך
District

5.23.01.58.57.82.514.25.3Jerusalemירושלים
20.926.07.240.522.119.013.928.5Northernהצפון
15.66.79.231.25.910.414.618.7Haifaחיפה
11.512.020.330.530.511.813.721.9Centralהמרכז

אביב 12.66.011.917.75.76.75.810.7Telתל Aviv
46.426.723.028.457.119.729.54.8Southernהדרום

Type
31.014.519.929.247.16.420.413.0Mainראשי
24.63.34.243.528.59.720.019.9Regionalאזורי
18.523.423.839.816.225.824.032.7Accessגישה

38.139.225.244.337.328.227.324.3Innerפנימית

מחוז

סוג

.sq.mמ"ר)(אלפישטח )usan d(thoArea

הכל 727.7376.8322.2691.1712.2315.6451.8368.8TOTALסך

Districtמחוז
21.517.512.164.650.914.484.228.0Jerusalemירושלים
105.777.523.2138.155.065.856.793.3Northernהצפון
116.832.140.8109.831.664.570.780.0Haifaחיפה

63.369.789.0172.8198.557.560.283.9Centralהמרכז
אביב 81.334.469.078.429.124.933.464.4Telתל Aviv
339.1145.688.1127.4347.188.5146.619.2Southernהדרום

* 11101. repair. 2 All widenings are with asphalt coating. אספלט. ציפוי עם הן ההרחבות כל 2 שיקום. בולל 1

הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי מים, צינורות הגחת  ט"ז/18. לוח
Table xvi/18.  Installation of water pipes, by district, diameter and

material of pipe
.Kmקמ

הנחה הנחהגמר התחלת
Installation completedunInstallation bee

1975
1 1976 1

.197719751976 |*1977 |

הכל 640.0760.7585.9815.3649.8620.0TOTALסך
Districtמחוז

85.2150.492.2133.4121.9126.5Jerusalemירושלים
143.9159.8109.6216.9129.9107.2Northernהצפון
56.563.035.467.067.832.7Haifaחיפה

129.3151.3122.7151.8127.1113.2Centralהמרכז
אביב 36.241.434.939.238.445.2Telתל Aviv
188.9194.8191.1207.0164.7195.2Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)
2 124.197.1127.4109.7Upעד to 2

34122.7106.4116.4109.134
6138.7104.4111.4100.26

810228.9161.4183.6165.9810
12+146.3116.6111.0135.112+

Mateiralחומר

220.5262.3248.3283.5Steelפלדה
276.4157.4187.7151.2Asbestosאסבסט
196.9147.8180.9160.0Plasticפלסטי

ידוע 66.918.432.925.3Notלא known
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הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי ותיעול, ביוב צינורות הנחת  ט"ז/19. לוח

Table xvi/19.  Installation of drainage pipes and canalization, by district,
diameter and material of pipe

.Kmק"מ

הנחה הנחהגמר rbr\K\
ation completedInstallInstallation begun

19751976*197719751976.1977

 ותיעול ביוב 177.4180.2107.9185.7117.0107.9DRAINAGEצינורות AND CANALI
כולל ZATIONסך PIPES  GRAND

TOTAL

Districtמחוז

11.019.915.310.44.31.7Jerusalemירושלים

27.516.04.99.17.63.3Northernהצפון
18.523.032.732.318.36.5Haifaחיפה

50.747.332.948.349.250.7Centralהמרכז
אביב 43.244.120.255.522.829.9Telתל Aviv
26.529.91.930.114.815.8Southernהדרום

הכל ביובסך if94.785.0Drainagepipes.147.377צינורות  total

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)
6 47.829.535.830.0Upעד to 6
6i852.029.335.527.76i8
8i1019.67.413.37.58i10
10^1210.73.47.34.810i12
12i+17.28.02.815.012i+

Materialחומר

84.043.672.161.7Asbestosאסבסט

2.80.20.8Steel_פלדה
ידוע 63.331.222.422.5Notלא known

הכל תיעולסך 32.930.322.322.9Canalizationצינורות pipes  total

(ס"מ) Diameterקוטר (cm.)
40 12.116.38.08.2Upעד to 40
41506.43.35.74.84150
51608.74.44.03.15160
61803.12.92.41.86180
81 +2.63.42.25.081 +

Materialזזומר

24.44.911.14.7Concreteבטון
צמנט 0.719.52.614.5Cementאסבסט asbestos

ידוע 7.85.98.63.7Notלא known
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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 חברי שהם עובדים מניות' בחברת

קיבוץ. חברי וכן שיתופיות'

הסחורות כל ערך הן העסק בבעלות מכירות
הן הדו''ח בתקופת מכר שהעסק העסק בבעלות
והחזרות, הנחות בניכוי באשראי' והן במזומנים
עקי מסים (כולל שילמו שהקונים המחיר לפי
סובסי כולל לא אך וכדי' מע"מ קנייה' מס פים,
שנמכ סחורות עבור תקבולים נכללו לא דיות).
סחו חשבה על מקדמות או הדו'"ח שנת לפגי רו

הדו''ח. תקופת אחרי שנמכרו רות

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 הקזדם, בסעיף שצוינה זו כמו

העמילזת.

(המ התמורה הם (קומיםיש עמילות דמי
המכירות) מערך כאחוז לרוב חושבת
בבעלותם סחורות מכירת עבור העסק שקיבל

מסחריות. עסקות תיווך בעד או אחרים' של

הם הדויח שנת בסוף לקוחות של חובות
סוף עד שהצטברו הלקוחות של החובות יתרת

קודמות. משנים חובות כולל הדו"ח' שנת
בשנת שנרכשו הסחורות ערך הן קניות
מחירי לפי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח,
והובלה אחסנה דמי מסים, כולל הרכישה,
הסחו וערך הנחות בניכוי העסק)' ע"ח (שנזקפו
הסחורות ערך כולל לא לספקים. שהוחזרו רות
תמו למכירה (סחורות העסק לבעלות עברו שלא
עבור הדו"ח בשנת תשלומים .עמילות)' דמי רת
מקדמות או הדו"ח 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' שנת סוף עד הצטברו אשר לבנקים)'
החובות אחוז קודמות. משנים חובות כולל
ביחס חושב הסחורות קניית מערך לספקים
העסק, ידי על שנקנו הסחורות ערך הכל לסד
של בבעלותם הסחורות מכירת ערך בתוספת

העמילות. דמי פחות אחרים,

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר
מוב שתוצאותיו '1976/77 המסחר סקר
המסחר עסקי כל את מקיף זה, בפרק אות
לעסקים פרט בישראל' והקמעוניים הסיטוניים
מועסקים. 41 המעסיקים הקטנים, הקמעוניים

והסגרים הגדרות
העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
ומ סוכנים (כולל וקמעוני סיטוני במסחר
שהוג כפי רוכלים)' כולל לא מסחריים' תווכים

הכלכלה". ענפי של האחיד ב"הסיווג דרו
סוכנויות (כולל עסקים הם סיטוניים עסקים
סחורות' בקניית עיסוקם שעיקר מסחריות)
מידי במישרין גדולות' בכמויות כלל בדרך
מכירתן ובריכוז אחרים מסיטונאים או היצרנים
לסיטונאים או למוסדות ליצרנים' לקמעונאים'
לשימושם בודדים לצרכנים לא אך אחרים,
גם נכללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק
במ העוסקים עסקים הם קמעוניים עסקיים
וכן ביתית או אישית לצריבה מוצרים כירת
אינו אם אף לציבור, המזכר מסחרי עסק כל
מכונות ו (כגון וביתית אישית לצריכה מוכר

ובדי). 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 בה שמתנהלת בלבד' אחד במקום הנמצאת
סיטוניות פירמות של מחלקות מסחרית. לות
נחשבו וקמעוניות סיטוניות פירמות של וסניפים
של מחלקות בסקר. נפרדות חקירה ליחידות
הוגדרו לא כלבו) (בחנויות קמעוניים עסקים
היתה אם גם בסקר' נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן

ובני בעלים שכירים' כוללים מועסקים
במשרה שכר, ללא בעסק העובדים משפחה

חלקית. או מלאה
בעסק השכיריט 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

חמאירגן חקמעונ* המסחר
והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
מסח לפירמות השייכות "שרשרת" חנויות א.
יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות ריות
והמוכרות, שונים במקומות נפרדות, חנויות
(כגון: סחורות של אחיד סוג כלל, בדרך

וכר). גז דלק, הנעלה, הלבשה, מזון,

ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
הקו של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
ובאר בע"מ" העובדת החקלאית אופרציה

ותנועתיים. אזוריים קניות גוני
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
נפרדות במחלקות סחורות של שונים
בית לכלי לרהיטים, להנעלה, (להלבשה,
כל עבור נפרדים חשבונות ומנהלות וכד')
הקוראות חנויות בסקר נכללו לא מחלקה.
שו סחורה סוגי המוכרות ''כלבו" לעצמן
עם מחלקות לפי מאורגנות אינן אך נים,

מחלקה. לכל נפרדת חשבונות הנהלת

(''המסחר לעיל ראה והסברים הגדרות
והקמעוני"). הסיטוני

קבועים. במחירים המכירות ערך נודד
בירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים
.1968 4 מם' מוסף,  לישראל הסטטיסטי

מקורות

סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
חודש מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות

כולל העסק בבעלות המלאי ערך מלאי
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי גם
וערך וכוי) ערובה במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת ובמחסניו בעסק נמצאו אם גם

המלאי.

ערך חלוקת עיי מתקבלת המלאי מחזוריות
השנה במשך העסק כבעלות הסחורות מכירת
סחורות של הממוצע השנתי המלאי בערך

העסק. בבעלות
הסכו כל הוא (ברוטו) שנתי עבודה שכר
והחייבים התשלום בגיליונות המופיעים מים
יסוד, שכר כגון: הניכויים, לפני הכנסה, במס
עבור תשלומים וכוי), מושפתה (יוקר' תוספות
תשלומים כגון הטבות, פרמיות, נוספות, שעות
עבו שבר כולל וכד/ טלפון רכב, אחזקת עבור

לעסק. מחוץ העובדים לשכירים ששולם דה
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 וכוי), לאומי

וכוי. סחורות בצורת מים
הבעלות צורת לפי הוגדרה הבעלות צורת

העסק. של המשפטית
נעשה מחוזות לפי העסקים סיווג ומחוז. עיר
העסק. כתובת פי על המינהליים, המחוזות לפי

געשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור.
.* הע0ק על העיקרית לבעלות בהת^ם

1976/77 סקר עריכת שיטת

ששי חוזר, מדגם חקירת על התבסס הסקר
.1973/74 לסקר מש

המעסיקות סיטוניות, פירמות של המדגם
מועם 5 המעסיקות קמעוניות ופירמות שכירים
של המעבידים כרטסת מתוך הוצא ויותר, קים
ע"י ל1976/77 ועודכן לאומי לביטוח המוסד
של המדגם ואילו זו, לכרטסת עסקים הוספת
שכירים מעסיקות שאינן סיטוניות פירמות

שטח". "מדגם באמצעות התקבל

מ"ו. עמ' .1966 ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מ5קי בפירסומי ראה סקטור?ם לפי הסיווג מקורות על פרטים 1
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הארחת * ת ו ר שי בניק"מא צריכה מוצרי אספקת

והפגרים 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
קליטה. למרכזי שהפכו מלון בתי לא ואף פינג
בפרי מופיעים והסברים מפורטים נתונים
בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים סומים
ולשירותי לתיירות הסטטיסטי וברבעון המבוא)

הארחה.

לתיירים מומלצים מלון בתי תיירות. מלונות
מדור והתיירות והמסחר התעשייה, משרד ע"י
כוכבים מ5 בדרגות ,1970 בינואר החל גים,
קיימים כן כמו אחד. כוכב עד ביותר) (הגבוהה
נופש וכפרי דורגו, שלא מומלצים מלון בתי

בנפרד. המסווגים

מיטה לפחות בהם שיש חדרים חדרים;
שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת אחת
אכ לשם פרטיים מבתים המלון בית ידי על
משרד, חדרי צוות, חדרי כולל: לא אורחים. סנת
הנתונים וכיו"ב. מחסנים אולמות, אוכל, חדרי
המלון בית אם (אף בדצמבר ל31 מתייחסים

עונתית). סגור

המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
המלון בית ידי על השכורות המיטות וכן
.דש). בו שבועיים במשך (לפחות פרטיים מבתים

מיטות. כשתי נחשבת כפולה מיטה

בכל המיטות מספר הן אפשריות לינות
כל שבהם הימים מספר כפול המלון בתי

הנידונה. בשנה פתוח היה אחד

בבית. אחד לילה של שהות למעשה. לינות
מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של המלון
"קומפלט'' בדירת או כפולה, מיטה עם או
אורחים של לינות (כולל אחת בלינה נחשבת
שכורים בחדרים .המלון בית ידי על שאוכסנו

פרטיים). בבתים

הלינות. כל נזיטות: של התפוסה אחוז
הנידו בשנה הפתוחים המלון בבתי למעשה
בבתי האפשריות הלינות בכל מחולק נה,

הנ"ל. המלון

והסבריס הגדרות

לשלב מתייחסים המקומי' הייצור נתוגי
היבוא ולגבי מהמפעל' הסחורות יציאת של

מהמבס. המטען שחרור של לשלב

עולים של היבוא את גם כוללים הנתונים
הקניות את כוללים ואינם חוזרים, ותושבים
ממס  חלקית או מלא  (הפטורות שלהם
נוסעים מכוניות מלבד הארץ, מתוצרת קנייה)
חשמליים מקררים מלותיה, מקלטי חדשות,

כביסה. ומכונות

לשוק סחורות לאספקת מתייחסים הנתונים
לצרכנים' למכירתן ולא ומיבוא) מקומי (מייצור
שינויים עקב מהאספקה שובה להיות היכולה

הסוחרים. אצל הנמצא הסחורות במלאי

את גם כוללים הנתונים ינוסעים. מכוניות
וממס ממכם חלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנייה.

יולי עד חשמליים. ומקררים טלויזיה מקלטי
המכי את במלואן כוללים הנתונים אין ,1969
החל ו קנייה ממם 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

מקורות

רוב של (בכמויות) האספקה על הנתונים
הוו"חות על מתבססים מקומי מייצור המוצרים
הכל המחלקה של קנייה מס חיוב על החודשיים
של דוחו"ת ועל והבלו, המכס אגף של כלית
מקלטי חדשות, נוסעים מכוניות לגבי המפעלים
חשמליים ומקררים כבימה מכונות וכן טלויזיה

ביתיים.

הסטטיסטי על מתבססים יבוא על הנתונים
סחורות. יבוא של קה
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מקורות
ולינות אורדוים על הנתונים תיירות. מלונות
חודשי דיווח באמצעות מלון בית מכל מתקבלים
הנתונים בישראלי/ המלון בתי ל"התאחדות
מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה' על
של מייצג ממדגם ישירות חודש מדי בלשכה
ו4 5 בדרגות מלון בתי מלון. בתי כ150

במדגם. כולם נכללים כוכבים
מתקבלים הנתונים אחרינו. מלון בתי
של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי בלשכה

מלון. בתי כ50
מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
על המתבססות זקיפות עבורם נערכות המלון,

המלון. בתי משאר שהתקבל הדיווח

ומסופים אלקטרוגיים מחשבים
והסגריםנ הגדרות

מפעלים מוסדות, כוללת הסקר אוכלוסיית
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 התעשייה תע"ש, הביטחון, מערכת של

שלה. הבת וחברות

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^ג^נג!:)^
בתוך המותקנים מחשבים נכללים לא כן, כמו
ייצור לביקורת המשמשים מחשבים מערכות,
בעיקר המופעלים זעירים ומחשבים וכיו"ב,

במםופים.

בהתאם סווגו הסקר נתוני כלכלי. ענף
.1970 הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג

משתייך שהמפעל הסקטור קביעת סקטור.
עליו. העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה אליו

החד כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
בתקו הפתוחים המלון בבתי התפוסים רים
העומדים החדרים בסך מחולק הנדונה, פה
ימי מספר כפול המלון בתי אותם לרשות

החודש.

בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים:
לילה לפחות בו ולן חודש באותו המלון
בו ונרשם המלון בית את שעזב אורח אחד.
האורחים במנין נחשב חודש, באותו שנית
כלולים כן כמו נכנסים. אורחים כשני החודשי
בחדרים המלון בית ידי על שאוכםנו אורחים

פרטיים. בבתים שכורים

משפחה ובני בעלים שכירים' מועסקים;
הארחה בבתי שכר; ללא המלון בבית שעבדו
המאוי המשרות מספר את גם כולל בקיבוצים
שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי על קוות

שכר. מקבלים
המלון בבית שעבדו העובדים שכירים;
שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום לפחות
בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה בני כולל

שכר. תמורת המלון

בגיליונות המופיעים הסכומים עבודת: שכר
יסוד, שכר כולל הדו"ח, חודש עבור התשלום
דמי פרמיות, משפחה), ותק' (יוקר, תוספות
אם ובין העסק ידי על שולמו אם (בין שירות,
משותפת) מקופה העוברים בין לחלוקה הועברו

וכיו"ב.
הסכומים כל גם נכללים ,1975 ביולי החל
חויבו ואשר המעסיק ע"י לשכיר ששולמו
אחזקת (כגון! הרפורמה בעקבות! הכנסה במס
הארוחות ערך כוללן לא וכדי). טלפון רכב,
פיצויים תשלומי ילדים, קיצבת מס, ללא

זפנםיה.

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 ממועדונילילה, מברים. קאות,

וכד!'. מבריכות עיון,
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
עקיפים, מסים העובדים), בין ישירה ■לחלוקה
מהעובדים שהתקבלו תשלומים וכן סעד היטלי
סובסידיות כולל לא וכדו'). דיור ארוחות, (בעד

זתמריצים.

מוסף",  לי,שראל הספטיםםי ב"ירחון פורסמו 1978 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 1
פ. מפי 1978.
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(9 (לוח למועסק הממוצע השכר בחישוב
חד תשלומים נכללו לא בכלל ועד 1974 עד
אלה. תשלומים גם נכללו ב1975 פעמיים.
לשכר נוספות הוצאות כוללות ב1976 החל
ידי על ששולם ושבר. על מוסף ערך מס גם

פיננסיים. ומוסדות מלכ"רים

דמי המחשבים; של ותחזוקה שכירות דמי
למחשבים לדצמבר. בדולרים ותחזוקה שכירות
המשוערים ותחזוקה שכירות דמי  בהזמנה
תשלומים גם כוללים השכירות דמי לחודש.
ביחידות למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד עבור
זקיפה נערכת המוסד' בבעלות הוא המחשב בהן
לפי החודשיים, והתחזוקה השכירות לדמי

ו הנוסחה

חודשיים שכיחות דמי +
הקנייה מדמי 20^,

12

לחמש מוינו המחשבים המחשב; גודל
והתחזוקה השכירות דמי פי על גודל קבוצות
הש דמי שגובה הנחה מתוך אחת, למשמרת

המערכת: היקף גודל את מבטא בירות

לחודש ויותר $ 75,000  ענקים
לחודןש $ 30,00074,999  גדולים
לחודש $ 7,00029.999  בינוניים
לחודש $ 2,000  6,999  קטנים
לחודש. $ מ2,000 פחות  זעירים

(הדגם)' הסוג .מאותו מחשבים ששני ייתכן
שונה, זיכרון גודל או שונה היקפי ציוד עם אך
כן כמו שונות. גודל בקבוצות מסווגים יהיו
לשנייה אחת גודל מקבוצות מעברים חלים
כתוצאה גודל בקבוצת עלייה השנים: במשך
גודל בקבוצת ירידה או היקפי, ציוד מהוספת

מפחת. כתוצאה

במפעלים נתונים עיבוד על אחרות הוצאות
על הוצאות (א) שזשב: בהם שמותקן
בדצמבר, מחשב תוכניות של קנייה ו/או חכירה
ידי על שבוצעה תובנה, עבור ששולמו הוצאות
עצמאיים (מתכנתים למפעל מחוץ גורמים
הוצאות (ב) המפעל; עבור פותחה אשר וכו'),
המחשב, בהפעלת ישירות הקשורים חומרים על
למחשב, נייר בגון: שבירות, ו/או קנייה גולל
סרטים אחר, מתכלה וציוד ניקוב כרטיסי
אחרות, חוץ הוצאות (ג) זבו'; דיסקים מגנטיים,
פרט וכד', הדפסה ניקוב, עבור הוצאות כגון

במחשב. לעיבוד

כתובת פי על נעשה למחוזות הסיווג מחוז.
בו. מותקן שהמחשב המפעל

שקיימ במוסדות מועסקים המועסקים: מספר
עבודתם ושעיקר בסקר שנחקרו מחשב, בהם
נחקרו בכלל ועד 1972 עד למחשב. קשורה
יחידות המקצועייםמנהלי המועסקים בסקרים
תכנון! צוותות ראשי מקצועיים! אוטומציה
מפעילי ? מתכנתים ומתכננים; מערכות מנתחי
נחקרו ב1973 החל מסופים. ומפעילי מחשב
ציוד מפעילי נקבניות, אחרים: מועסקים גם
ומפעילי בקרה עובדי מתאמים, קונבנציונאלי,
הק אחרים מינהל ועובדי פקידים עזר, ציוד
עיתוי, פקיד כגון: המחשב, ליחידת שורים
עובדים גם נחקרו ב1974 החל המחשב. ספרן
טכנאי וכן במחשב, עבודתם שעיקר מדעיים,
קלט/פלט. עובדי גם נכללו ב1976 מחשב.

שנר הנ"ל מהסוגים המועסקים כל כולל:
חלקית) עבדו אם (גם התשלום בגליונות שמו
עובדים וכן בספטמבר),  (ב1973 בדצמבר
שירות מחלה, בגלל מהעבודה זמנית שנעדרו

וכוי. תשלום ללא חופשה מילואים,
המועסקים נבללו לא 1973 עד כולל: לא
והתל זעירים, מחשבים רק בהם שיש במפעלים
נכללים לא כן אלה. עובדים גם נכללו ב1974
אן במפעל, למחשב קשורה שעבודתם עובדים
בעבודה עוסקים אלא המפעל, עובדי אינם
במפעלים העובדים או חוץ) (עובדי קבלנית
של במחשב והמשתמשים מחשב להם שאין
המשתמשים מדענים גם נכללים לא אחר. מפעל
זו שאין והחינוך המחקר במוסדות במחשבים

עבודתם. עיקר

אח עבודה הוצאות ומשכורת, עבודה שכר
עבודה שכר (א) חדפעמיים: ותשלומים רות
הג (לפי למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת
בגל המופיעות שנה, כל בדצמבר לעיל) דרתם
תוספות יסוד, משבורת כגון: התשלום, יונות
י, וכו' נוספות ושעות משמרות), משפחה, (יוקר,
.י כגון עבודה לשכר אחרות עבודה הוצאות (ב)
ופיצו פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
וכיו"ב: עובדים הסעת הוצאות מקביל, מס יים,
הבראה, דמי כגון: פעמיים, חד תשלומים (ג)
משכו ©שכורת, הפרשי מקצועית, ספרות המי

וכיואב. חגים מענקי ,"13" רת

בשכר נכללו הרפורמה הנהגת בעקבות
סכומים ,1975 בדצמבר החל ומשכורת, עבודה
זה, בסעיף >נכללו לא שבעבר במם החייבים

וכד'. טלפון החזקת רכב, החזקת כגון:
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מסופים מרחוק: אוצוות לעיבוד מסופים (ג)
ונתו תוכניות להזנת בעיקרם המשמשים
תוצאות ולקבלת במחשב עיבוד לשם גיס
הלק בעצמם לבצע בכושרם אולם העיבוד,
והפלט. הקלט של העריבה פעולות ממיכלול

הפקר עריכת שימת
שמותקן המפעלים רשימת הסקר, מסגרת
בשבה שנערך מהסקר נתקבלה מחשב בהם
מרש מחשבים, המשווקות מהחברות הקודמת,
התעשייה, משרד של ומיכון ציוד ליבוא יונות

בעיתונות. ומהודקות והתיירות המסחר

החקירה שיטת
שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים
במסגרת הנכללים המפעלים כל אל בדואר

הסקר.

בעיתונות מודעות
בש הופיעו בעיתונות מודעות על נתונים
,1975  26 מס' לישראל, הסטטיסטי נתון

.481 עמ' ושירותים, מסחר  י"ז פרק

הסיטוני במסחר המכירות ערד מדד
במסחר המכירות ערך מדד על נתונים
לישראל, הסטטיסטי בשנתון הופיעו הסיטוני
ושירותים, מסחר  י"ז פרק ,1977  28 מסי

.455 עמי

שב העבודה שטח גודל מרכזי: זכרון נפח
עיבודיו. את המחשב מבצע תוכו

שהמחשב הנתונים כמות משני: זכרון נפח
ישירה. בגישה אליהם לגשת יכול

המחובר. התקן זעיר: מסוף לרבות  מסוף
ב או המחשב בקירבת להיות (יכול למתעב
להעברת בעיקר ומשמש ממנו) כלשהו מרחק
למסוף ממנו. נתונים וקבלת למחשב נתונים
ועצמאי. עיבוד של מסויים כושר להיות יכול
למחשבים המחוברים מסופים רק נכללים בסקר
באותה האלקטרוניים המחשבים בסקר שנחקרו

שנה.
זעי מחשבים גם כלולים המסופים במספר
אשר מחשבים כמסופים. בעיקר המשמשים רים
במחשבים פעלו זמנם עיקר אך כמסופים שימשו
בסקר אלא מסופים, בסקר נכללו לא עצמאיים

מחשבים.
מב להעברת וטלפרינטרים טלקס מכשירי
נכללו לא כמסופים, מזמנם חלק ששימשו רקים
המות מסופים נכללו לא כן כמו מסופים. בסקר
למחשבים הקשורים הביטחון במערכת קנים
הבי למערכת שייכים שאינם בסקר, שנחקרו

טחון.

קבוצות! ל3 חולקו המסופים
להצגת במסך מצוידים מסופים צג; מסופי (א)
מה ונקלטים המחשב אל משודרים נתונים
גרפית). בצורה או אותות (בצורת מחשב
בעלי מסופים מדפיסים: תקשורת מסופי (ב)
או למחשב מוזנים נתונים הדפסת כושר

מהמחשב. נקלטים

נבחרים פרסומים

(1969) המכולת חנויות סקר (331)

(1972) חופשות סקר (470)

(1977) תיירות (582)

(1976/77) המסחר סקר (590)

מיוחדים 8רמומיט
האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר (164)

(1962)

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1967/68) ומשקה אוכל שירותי מפקד (298)
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הסיטוני המסחר

ענף לפי הסיטוני, במסחר ומלאי קניות מגירות, מועסקים, עסקים,  י"ז/1. לוח

ליי)עסקים (מיליוני מכירות
Establishmentsmillion)Sales (IL

דנמזה: n11Bnעמילות >י

Commissionמועסקיםעסקיםסמל sales

Codeבבעלותהמעסיקיםענף
No.הכל סך

Total
שכירים
Thereof:
establish
ments

personsהכל סך
Total

העסק
On own
accountהגל סך

Total

£
tz c..c: or0 53

n ■s |
withjf 8

employees

שביריםהמעסיקעסקים 0'
1965/66X2,4645,009.2 18,4962,974.22,035.092.5
1966/67X2,6085,349.7 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

1972/734,1553,05718,206.7 32,5569,257.88,948.8467.2

1973/744,5693,48924,686.5 35,46312,101.012,585.5613.4

הכל50 סך  1976/774,8623,83675,753.9 36,91843,143.432,610.41,370.9

מעורבות500 בסחורות סיטוני .7373מסחר 8,438.8 1,242710.87,728.0232.0

501 חקלאיים. גלם 98442,100.6חומרי 6551,213.3887.4

וכימיקלים502 מתכות 57552118,915.9מינרלים, 5,20914,246.54,669.4168.7

כימיקלים5023 32130314,682.3מזה: 3,79312,925.01,757.388.6

בניין503 וחומרי 3983264,119.6עץ 1,6342,353.51,766.122.4

וכוי5031 לבידים עץ, 1791071,691.1מזה: 6601,268.3422.82.1

רכב504 ובלי ציוד 6496136,665.0מכונות, 5,9883,678.32,986.8193.5

S041לתעשייה וציוד מכונות 2302122,355.1מזה: 1,7101,052.71,302.4113.1

לציוד5047 למכונות, חילוף 1641461,034.1חלקי 1,223898.4135.86.2

רכב ולכלי
וחומרים505 אריזה כלי מתגת, 2231871,312.6חפצי 1,383754.9557.743.4

חשמליים
חשמליים506 מכשירים 3993094,411.3רהיטים, 3,4062,844.11,567.192.7

בית ובלי
חשמליים5062 מכשירים 1851852,417.9מזה: 2,1741,598.9819.055.9

קונפקציה507 הלבשה, טקסטיל,
והנעלה

6274114,632.3 2,7823,804.2828.127.6

5071
מזה:

3882623,570.5טקסטיל 1,5672,935.2635.417.0

14793461.7הלבשה5072 807397.264.46.1

וטבק508 משקאות 1,3721,01221,968.8מזון, 11,50511,347.010,594.8533.7

5081
מזה:

וירקות 3593417,643.7פירות 4,5242,696.14,947.6320.6

מכולת5082 5853155,261.3צורכי 3,0464,293.3967.963.8

ל.נ.מ.א.509 בסחורות סיטוני 4483403,188.9מסחר 3,1142,163.81,025.048.4
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Wholesale trade
Table xvii/1..  Establishments, employed persons, sales, purchases and

inventory in wholesale trade, by branch

Branch

העסק בבעלות מלאי
Inventory owned by
establishment

מתזוריות
המלאי

Turnover
of inventory

11
BO

X|

n r נד **

Cc*> o

8? s 3

irisc£p1

Establishment with employees
1965/66
1966/67

■ 1967/68

1963/64
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1976/77  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
materials

Furniture, electircal appliances and household
utensils

Thereof: electrical appliances
Textiles, clothing, madeup textiles and
footwear

Thereof:
Textiles
Clothing

Food, beverages and tobacco
Thereof:
Fruit and vegetables
Groceires

Wholesale trade in commodities n.e.5.

9.92,523.1224.913.2
12.72,680.4259.111.7
10.62,561.010.0274.710.7

stablishmentsAll e
2,133.7219.610.7

10.33,776.98.8410.311.0
9.64,397.68.2483.810.7
9.84,893.68.0568.510.2
9.15,792.07.9686.210.2
10.07,559.28.9876.510.6
9.910,570.49.81,342.49.0
8.937,686.59.96,719.66.4

22.4637.122.288.88.0

14.71,019.612.0117.310.3
6.113,391.712.54,327.83.3

6.012,267.013.04,149.33.1

8.91,968.38.9167.614.0

8.51,097.410.277.316.4

11.12,749.66.4610.76.0

7.2789.14.1178.25.9

12.5684.96.4171.95.2

8.0574.26.2108.17.0

10.62,270.27.6285.410.0

12.41,258.59.5174.89.1
9.83,336.711.5367.010.4

9.72,595.711.5281.010.4
9.3340.214.047.68.3
4.19,995.83.9427.626.6

3.82,250.04.953.550.4
6.13,626.86.1258.016.6
10.11,743.29.4219.19.9
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נוספות עבודה והוצאות עבודה שכר שגירי0' עסקים, ,11 ** לוח
ענף לפי הסיטוני, במסחר

Table xvii/2.  Establishments, employees, wages and other labour expenses
in wholesale trade, by barnch

./'שכרעבוד'(ברוטו)1 Wages (gross).

ha gשכיריט
עבודהI|(ממוצע

נוספות
§§סמל j?(שנחיc8, jמשכר
Code
No.

ף נ v£10ק1ם.
yees

s jעבודה
Other

Branch

(annual?!aitlabour

haverage)hexpenses
as "/0

.T jof wages

1963/642,50917,262107.143818.01963/64
1965/662,46416,443115.458317.11965/66
1966/672,60817,817136.263316.01966/67
1967/682,52417,874138.665014.91967/68
1968/692,60321,831189.172214.71968/69
1969/702,80925,209228.575515.91969/70
1970/712,98626,866276.085619.41970/71
1971/723,02328,426316.992922.91971/72
1972/733,05728,944380.81,09628.81972/73
1973/743,48931,714503.91,32431.11973/74

הכל50 1976/773,83633,1781,480.73,71929.21976/77סך  TOTAL

בסחורות300 סיטוני 731,23363.54,29232.5Wholesaleמסחר trade inmixed commodities
מעורבות

חקלאיים501 גלם 4457532.84,75021.5Agriculturalחומרי raw mateirals

וכימיקלים502 מתכות ,5214,959245.54,12533.9Mineralsמינרלים, metals and chemicals
S023כימיקלים :3033,733190.54,25233.5Thereofמזה: chemicals

בניין503 וחומרי 3261,44463.53,66726.4Woodעץ and construction mateirals
וכו'5031 לבידים עץ, ,10750422.63,73327.3Thereof:woodמזה: plywood, etc.

רכב504 ובלי ציוד ,6135,682288.14,22526.8Machinesמכונות, equipment and vehicles
:Thereofמזה:

לתעשייה5041 וציוד 2121,61899.15,10521.4Machinesמכונות and equipment for
industry

למכונות,5047 חילוף 1461,09752.84,00922.3Spareחלקי parts for machines, equipment
רבב ולבלי andלציוד vehicles

50Sאריזה כלי מתכת, 1871,19560.84,23927.7Metalחפצי products, packingand electrical
חשמליים mateiralsוחומרים

חשמליים506 מכשירים ,3093,099149.14,01033.7Furnitureרהיטים, electircal appliances and
בית householdוכלי utensils

חשמליים5062 מכשירים :1852,11687.13,43137.9Thereofמזה: electircal appliances
קונפקציה507 הלבשה, ,4112,04677.23,14423.3Textilesטקסטיל, clothing, madeup textiles

andוהנעלה footwear
:Thereofמזה:

2621,14247.93,49722.5Textilesטקסטיל5071
9358616.72,37825.4Clothingהלבשה5072
וטבק508 משקאות ,1,01210,218380.23,10129.8Foodמזון, beverages and tobacco

:Thereofמזה:
S0B1וירקות 3414,270152.22,97129.0Fruitפירוין and vegetables
מכולת5082 3152,29183.73,04426.7Groceriesצרכי
בסחורות309 סיטוני 3402,727120.03,66623.7Wholesaleמסחר trade in commodities n.e.s.

ל.נ.מ.א.
Excluding other labour expenses. נוספות. עבודה הוצאות כולל לא 1
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גודל, קבוצת לפי הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים,  י"ז/3. לוח
וסקטור בעלות צורת מחוז ראןשיות, ערים

Table xvii/3.  Establishments, employed persons and sales in wholesale trade,
by size group, main towns, district, type of legal organization and type of

ownership
1976/77

עסקים
Establishments

מועסקים
Employed personsSales מבירות

O Sn£1 אחוזים3

SB
ffאחוזים

מיליוני
ל'י
11"

אחוזים
a aPercena c

c uPcrcenPercen £ J?tagestZ 3£ 5
tagesmillion

tages

119A

הכל 4,862100.036,918100.0,100.07S753.9TOTALסר
ו

(המכירות גודל קבונת
לי) באלפי בע&ק
250 מ 1703.52720.70.2פחות 22.1

Size group (sales of establishment in
IL. thousand)

Under 250

250 4992545.25721.50.1 90.8250 499

500 99954911.31,2323.30.5 399.6500 999

1,000 1,99975015.42,4116.51.6 1,192.41,000 1,999

2,000 4,9991,13223.34,57112.44.7 3,583.82,000 4,999

5,000 9,99971914.85,59115.16.6 5,029.95,000 9,999

10,00049,99999820.510,04127.226.3 19,902.110,00049,999
50,000199,9992374.88,20222.233.3 25,289.250,000199,999

200,000+531.24,02611.026.7 20,244.0200,000+

עיר
2174.51,5854.34.8ירושלים 3,666.9

Town
Jerusalem

אביביפו 2,92060.121,30057.760.8תל 46,042.3Tel AvivYafo

64313.25.92616.119.0חיפה 14,380.4Haifa

מחוז
והדרום העיר) (כולל 4649.52,9628.08.5ירושלים 6.439.1

District
Jerusalem (incl. the town)
and Southern

הצ6ק
העיר) (כולל חיפה

2585.31,6524.54.0 3,017.2Northern
69114.26,28217.019.6 14,843.2Haifa (inch the town)

3006.22,2846.23.6המרכז 2,718.0Central
העיר) (כולל אביב 3,14964.823,73864.364.3תל 48,736.4Tel Aviv (incl. the town)

בעלות Typeצורת of legal
organization

אחד אדם של 2,16644.57,74021.014.1בבעלותו 10,711.4Single ownership and private
פרטית ושותפות

פרטית מניות 2,24146.221,30157.751.7חברת 39,189.9
partnership

Private limited company

ציבורית מניות 931.91,9665.310.5חברת 7,927.6Public limited company

(קואופרטיב שיתופית 3417.05,12013.920.5אגודה 15,501.1Cooperative society

ידועה) לא (בולל 210.47912.13.2אחרת 2,423.8Other (incl. not known)

Typeסקטור of ownership
)sector)

4,45791.729,882מרסי .80.971.5 54,111.2Pirvate

7.65,82415.823.2!37הסתדרותי 17,598.9Histadruth

340.71,2123.35.3גיבורי 4,043.8Public
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במסחר נוספות עבודה והוצאות עבודה ישגר מועסקים, עסקים, ■

ענף ל3י הקמעוני,

הקמעוני חמסחר

י"ז/4. לוח

מועסקיםעסקים
Establishments. personsEmployes

מזה:עסקים
שכיריםהמעסיקיםסמל מזה:
Codeשנתי)שכיריםענף (ממוצע
No.הכל הכל:Thereofסך :Thereofסך

TotalestablishTotalemployees
ments(annual
withaverage)

employees

העסקים בל
1968/695,959 30,15264,34517,749
1970/716,985 31,33170,28921,364
1971/727,540 35,12076,32122,716

יותר עם מועסקעסקים י10מ4

1968/691,38312,919
1970/711.595 1,62015,35714,239
1971/721,474 1,50015,26014.392
1972/731,497 1,52217,18416.544
1973/741,631 1,65618,35817.577

הכל5156 סך  1976/772,163 2,20722,80521,178

מעורב51 קמעוני 69מסחר 703,6585.555
כלבו510 חנויות 47מזה: 483,3983,398
52 518מזון. 5435,9055,684
154סופרמרקטים520 1544.3854,385
ומעדגיות521 צרכניות מכולת, 242חנויות 2671,004891
ועופות523 דגים לבשר, 76חנויות 76412304
וממתקים524 קונדיטוריה לדברי 46חנויות 46104104
והנעלה53 הלבשה 398טקסטיל, 4163,5393.122

מזה:
ומגבות530 מיטה כלי לבגדים, 251חנויות י2512,479 2,244
ולוילונות532 לריפוד אריגים לשטיחים, 29חנויות 29138106
לנעלים533 88חנויות 88593530

כלי54 מכונות, רהיטים, בית, 489צורכי 4894,7114,387 וגז חשמל ומכשירי רכב
גז541 ומיכלי ציוד חשמלי, לציוד 222חנויות 2222,0171,811
ילדים542 ועגלות לרהיטים 90חנויות 90815781
עתיקות543 בית, קישוטי מזכרות, אמנות, לדברי 96חנויות 96678605

חן וחפצי שעונים קדושה, ותשמישי
חילוף544 וחלקי רבב בלי למכונות, 65חנויות 651,1181,110

וב.צ.נ.55+56 דלק) (כולל ל.נ.מ.א. קמעוני 689מסחר 6894,9924,330
מזה:

וכימיקלים550 צבעים עבודה, כלי בניין, לצורכי 84חנויות 84429377
בדלק551 קמעוני 332מסחר 3322,5652,277
משרדי552 וציוד בתיבה מכשירי דפוס, לדברי 95חנויות 95690608
וטרינריות553 לתרופות וחנויות תמרוקיות מרקחת, 82בתי 82515292

אופטי וציוד

מועסקים. מ4 פחות ובהם דלק ותחנות במושבים צרכניות פירמות, של סניפים שהם עסקים גם כולל 1
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Retail trade
Table xvii/4. ■ . Establishments, employed persons, wages and other labour

expenses in retail trade, by branch

Branch

הוצאות 0/o

עבודה
נוספות

עבודה משכר
Other
labour

expenses as
percentage
ofwages

(ברוטו) עבודה שכר
Wages (gross)

חודשי ממוצע
(ליי) לשכיר
Monthly

average per
employee (IL.)

שנתי הכל סך
ליי) (מיליוני
Annual total
)IL. million)

1968/69
1970/71
1971/72

1968/69
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1976/77  TOTAL

Retail trade in mixed commodities
Thereof: department stores

Food
Supermarkets
Groceries, cooperatives and delicatessen stores
Meat, fish and poultry
Cakes and sweets

Textiles, clothingandfootwear
Thereof:
Clothing, beddingand towels
Carpets and drapery
Footwear

Household utensils, 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 materials, tools, varnishes and chemicals
Fuel
Printed matter, stationery and oiffce appliances
Pharmacies, cosmetics, veterinary drugs and
optical appliances

A 11 establishments
16.1
19.7
22.0

458
546
620

97.8
139.8
169.0

Establish ment s with more than
4 employed persons 1

104.561221.7
119.669325.3
155.778426.8
213.41,01226.5
663.32,61030.6

118.22,69429.6
110.42,70829.3

137.92,02144.4
97.31,84851.1
26.32,46128.8
40.82,96322.8
3.52,80840.9

72.11.92428.6

48.91,81630.3
3.93,07729.5
14.52,27722.2

176.73,35728.0

76.13,50226.7
30.93,30224.8
19.82,73216.8

47.13,53335.3

158.53,05023.2

17.73,90224.2
81.92,99822.7
20.72,83925.9
8.52,43831.7

' Includes also hranche..! of large ifrms, cooperative stores in rural localities, and petrol stations, with less than 4 employed
persons.
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המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצת לפי ,* מאורגן קמעוני במסחר מכירות  י"ז/5. לוח

1972 1971 1970 1965 1964 סחורות קבוצת

1,895,400

ל"י) (אלפי שוטפים במחירים מכירות

1,505,400 1,214,800 574,908 504,210

הכל ח.סך אישי לצריכה 320,933373.4S7751,700910,5001,105,600מוצרים

182,524209,917374,000454,800543,900מזון

והלבשה 69,24080,039150,600182.700202.000טקסטיל

8,55410,18217,60019,50023,000הנעלה

מכשירים (רהיטים, בניקיימא מוצרים
וכוי) חשמליים

7,65811,17581,40093,100127,900

ומטבח בית 8,90812,18132,70041.20058,200כלי

ביתי לשימוש 35,09440,03354,00061,80072,400גז

8,9559,96041,40057,40078,200שונות

הבל אחריםסך 183,277201,421463,100594,900789.800מוצרים

ומוצריו 137,472154,353351,600450,400599,500דלק

וכדי דשנים 45,80547,068111,500144,500190,300מספוא,

כולל סך

קבוטיט במחירים נזכירות מדדי
1968  100.0 ד,נ8יס;

כולל 71.777.9138.5152,3172.8סך

הבל אישיתסך לצריכה 71.377.17.57.5145.8159.6מוצרים

75.980.5122.0132.0145.3מזון

והלבשה 78.887.7140.9157.2154.8טקסטיל

69.578.0106.6111.6108.7הנעלה

מגשירים (רהיטים, בניקיימא מוצרים
וכוי) חשמליים

25.035.6239.8250.3307.8

ומטבח בית 49.464.5150.9173.3216.2כלי

ביתי לשימוש 71.982.1110.9116.1121.6גז

40.943.7152.4185.8226.3שונות

אחרים מוצרים

וסולר 72.481.3142.1166.5199.3דלק

ובדי דשנים 72.072.6133.0149.9180.4מספוא,

וכלבו. 'שרשרת* חנויות צרכניות, 1
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Large scale retail trade

Table xvii/5.  Sales by large scale retail trade 1. by commodity group

Commoditygroup 1977 1976 1975 1974 1973

GRAND TOTAL

Commodities for personal use  total

Food

Textiles and clothing

Footwear

Durable goods (furniture, electirc
appliances etc.)

Household and kitchen utensiU

Gas for domestic use

Miscellaneous

Other commodities  total

Petroleum and its products
Feed, fertilizers, etc.

Sales at current prices (IL. thousand)

13,316,800 9,468,300 6,837,600 4,275,800

Sales indices atfi xed prices
Base: 1968 = 100.0

J Cooperatives, chain stores and department stores .
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2,430,800

1,384,5002,174,4003,426,3004.614,8006,721.700

683,1001.044,3001,733,8002,449,8003,639,500

249,100358,200526,300668,100901,900

26,80035,80051,40075.000109,200

175,500320,600449,300517,500778,800

74,600121.200191.500242.600335,300

79,700150,900247,200341.200485,700

95,700143,400226,800320.600471,200

1,046,3002,101.4003,411,3004,853,5006,595,000

772,4001,653,9002,766,8003,787.8005.073.100

273,900447,500644,5001,065.7001,521,900

189.6203.7219.5227.6232.7GRAND TOTAL

168.7187.0207.9214.9226.4Commodities /orpersonal use  total

152.5162.0184.5206.8218.7Food

159.1176.6205.8191.8197.8Textiles and clothing

108.5115.5131.4139.7152.0Footwear

356.0467.6471.5416.5458.2Durable goods (furniture, electrical
appliances etc.)

245.7264.3289.0275.1279.9Household and kitchen utensils

123.8137.1140.9146.5148.9Gas for domestic use

223.2249.2270.9284.0300.0Miscellaneous

Other commodities

226.3234.1244.6245.1249.7Petroleum and fuel oil

212.5218.2216.1258.0270.5Feed, fetrilizers, etc.



בניקיימא צריכת מוצת אספקת

המקומי לשוק גבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת  י"ז/6< לוח
יחידות

מוצר

ומיבוא מקומי Fromמייצור domestic production and imports

196319651970197219731974197519761977

חדשות נוסעים 18,424מכוניות 11,348 11,65435,94940,13238,443§19,64621,07425,644

1,223קטנועים 2,823 4,7993631941,335478429

טלויזיה 114,739מקלטי 8,243 1,87377,51890,83889,40076,05570,13665,980

משולבים רדיו מקלטי
אחרים מכשירים עם

16,888 27,587 25,94129,41059,16457,06938,03229,044

בלתי רדיו מקלטי
משולבים

וטרבזיסטורים

146,468 44,518 36,89198,289137,039111,12660,31339,444

למכוניות רדיו 30,10934,01432,10614,649מקלטי

ופטיפונימ קול 27,552רשמי 53,507 43,84239,52756,39178,89738,81149,133

1,068פסנתרים 1,6411,6883,2113,3302,0852,327

חשמליים מקררים
ביתיים

53,991 59,773 61,31666,18071,32191,38477,80065,53266,077

ביתיות כביסה 47,241מכונות 37,417 23,64873,12394,28695,95370,79861,65759,128

וכיריים תנורים
ולאפיית לבישול1
וחשמל) גז (של

46,007 47,576 53,37890,130108,43083,19484,809

ביתייט אויר מזגני
כ"ס 3 עד

19,422 10,251 9,09626,00433,06932,43929,417

מים לחימום מתקנים
השמש ע"י

לחימום נפט 24,857תנורי 46,436 33,926

6,852

36,225

8,412

23,269

6,316

26,893

11,976

16,787

תטירה 12,570מכונות 11,905 12,71216,72221,68939,00417,906

מזון 39,407מערבלי 37,39029,20735,29335,84130,931

אבק 23,43715,61215,87413,91912,0448,753שואבי

אומדן. 2 מיבוא. תנורים כולל אינו בכלל) (ועד 1971 עד 1
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Supply of durable consumer goods

Table xvii/6.  Supply of selected durable consumer goods to the local market

Units

Thereof: from domestic production (percentages) (אחוזים) מקומי מייצור inn
Commodity

196319651970197219731974197519761977

16.511.6 20.6 29.29.96.0New passenger cars

  .  .Motor scooters

71.4 S8.9 65.470.268.6 80.673.2TV sets

90.31.9 10.9 79.30.30.1 Radio receivers combined with other
devices

10.4  7.2 Radio receivers not combined with other
devices and transistors

72.365.468.475.8Radios for cars

38.40 0 13.60 Tape recorders and gramophones

  Pianos

90.191.0 93.5 93.184.880.287.1 80.474.0Domestic refrigerators

79.629.8 49.0 58.520.617.522.8 24.1Domestic washing machines

210088.6 2100 210089.484.291.1Stoves and ranges for cooking 1 and
baking (on gas and electricity(

95.787.7 82.3 93.689.996.696.9Air conditioners, domestic, up to 3 H.P.

21002100 2100 2100210021002100Solar heating device

21002100 2100 2100210021002100Kerosene heating stoves

63.833.7 49.4 65.421.511.516.2Sewing machines

42.4 22.8 35.632.631.053.5Mixers

10.07.415.112.336.563.0Vacuum cleaners

1 Up to Viii (kici.) doe? not include imported stoves. 2 Estimate.
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הארחת שירותי

דרגה ל8י ,* מלון בתי  >"ז/7. לוח

המלון בתי כל
All hotelsתיירותמלונות

1977

הגל197619771961196519701976 סך
Total

54
כוננים
Stan

נרגנים
Stan

2 מלון 488בתי 4801902152912832952260

2 26,791חדרים 25,2316,5019,17415,10021,62523,2555,8476,869

חדרים ממוצע
2 מלון לבית

55 533442527679266114

2 53,673מיטות 50,95430.28043,15446,07211,16113,666

(אלפים) 9,356.0לינות 8,460.21,970.82,934.15,086.77,651.88,589.42,209.32,894.8

3 אפשריות לינות
(אלפים)

3,768.9 17.098.2 16,593.85,431.90,148.24,959.2 115,621.83,952.84,736.7

(אלפים) 2,984.9אורחים 2,612.7558.2906.51,473.62,415.32,802.4647.6979.5

 מועסקים
שנתי ממוצע

9,24713,58815,0425,8984,920

שכירים 8,67313,11014,4835,8944,834מזה:

 מועסקים
לחדר ממוצע

0.60.60.61.00.7

(אלפי סדיון
הכל סך  ל*י)

199,680,210,573,990.848 1838,419 1663,056

שנתי פדיון
לבית ממוצע

לי) (אלפי מלון

688.64.277.66,748.638,110.011,050.9

שנתי פדיון
למוטטק ממוצע

לי) (אלפי

21.689.1132.4142.2134.8

עבודה* שכר
(אלפי ברוטו

הכל סך לי)
58,370344,737541,529257.778177,833

> שכרעבודה
ממוצע חודשי
(ליי) לשכיר

5612,1943,1163.6453,066

באופירה. מלון ובתי קמפינג חניוני נוצריות, אכסניות נוער, אכסניות כולל לא נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי 1

נוספות. עבודה הוצאות כולל לא * פתוח. המלון היה שבהם הימים מספר בפול המיטות מספר 3 השנה. בסוף 2
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Hotels

Table xvii/7.  Hotels 1, by grade

st hotelsTo uriאחרים מלון בתי
Other hotels

1977

19761977 3
כוכבים
Stars

2
כוכבים
Stars

1

כוכב
Star

כפרי
נופש
Holiday
villages

ללא
דרגה
Not
graded

8932 691310193 197Hotels 2

5.695649 2,0761,3587613,536 3,606Rooms 1

6420 301047618 18Average number
of rooms per hotel 2

11,2081,261 4,1433,0811,5527,601 7,800Beds 2

2,128.6174.0 629.8398.0155.0766.6 808.4Bednights (thousands(

3,915.6>tO7.1 1,388.9887.2333.41,476.4 1,634.6Potential bednights 3

(thousands(

732.373.4 196.5128.045.1182.5 197.4Guests (thousands(

2,660211 735465153Employed persons  annual
average

2,348159 683413152Thereof: employees

0.50.3 0.40.30.2Employed persons  average
per room

527,71755,033 14,200 69,30323,120Revenue
(IL. thousand)  total

3,682.2M3.8 1,004.4*,233.3 <2,312.0 '
..

Revenue per hotel  annual
average (IL. thousand(

123.267.3 94.3118.4151.1Revenue per employed
person  annual average
(IL. thousand(

67.402,033 14,77314,327 C6,383Cross wages4
OL. thousand)  total

2,3921.590 1,8022,8913,499Wage monthly average 4

per employee (IL.(

. Hotels, pensions, rest houses and holiday villages. Not including youth hostels, Christian hospices, camp sites and hotels
at O^iaia.. 2Atendofyear. נ Numberofbeds multiplied by number of days on which the hotel was open.
4 Excl. other labour excuses.
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נבחרים ויישובים דרגה לפי ,* מלון בבתי ותפוסה לינות  י"ז/8. לוח

המגורים יבשת לפי לינות,
האורח של

תיירים

הכל מך
Total

כולל סך
Grand total

ממוצע
לינות
לאורח
Average
bed
nights
per guest

התפוסה nm*
Percent occupancy

חדרים של
Of rooms

מיטות של
Ofbeds

אלפים
1,970.81,135.9
2,934.11,875.6
5,086.73,431.7
6,352.74,310.0
6,435.74,187.7
6,344.93,944.2
7,651.85,347.0
8,589.46,509.7

2,209.31,944.5
2,894.82,188.9
2,128.61,531.7
629.8459.5
173.9114.0
398.0192.1
155.079.0

אחוזים
100.075.8

100.091.6
100.088.9
100.096.6
100.090.9
100.071.4
100.059.3
100.046.2
100.038.4
100.077.0
100.081.0
100.061.6
100.046.8
100.086.7
100.072.0
100.045.1
100.056.6
100.037.0

אלפים
1,013.0190.6
1,032.2162.1
932.4212.1
838.4215.9
808.4218.0
766.6148.1

3.5
3.2
3.5
3.3
3.3
3.1
3.2
3.1

3.4
3.0
2.9
3.2
2.4
3.1
3.4

3.1

3.8
3.7
3.9
3.1
2.3
3.0
1.6
3.1
2.0
3.6
2.6
2.7
2.5
4.4
1.8
2.6
3.8

3.5
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2

53.4
53.2
49.1
56.7
60.5

63.4
66.6
58.4
49.3
46.6
49.0
53.2

60.5

66.5
70.5
60.1
68.8
62.2
60.6
'53.9
46.5
48.5
52.7
54.7
38.7
48.8
52.9
47.0
43.2
65.9

52.3
54.0
50.1
48.5
47.6
44.2
51.1
55.0

55.9
61.1
54.4
45.3
42.7
44.9
46.5

55.0

61.1
63.5
57.1
58.8
55.6
56.5
45.9
43.8
45.9
49.0
52.3
37.0
42.6
49.7
45.5
40.1
61.7

39.9
46.5
49.4
45.7
49.5
51.9

תיירות מלונות

1961
1965
1970
1973
1974
1975
1976

זל19סךהכל
דרגות

כוכבים 5
כוכבים 4
כוכבים 3
כוכבים 2
כוכב 1

נופש כפרי
דרגה ללא

הכל סך
יישוביםנבחרים

ירושלים
ירושלים מערב
ירושלים מזרח

אביביפו תל
חיפה
אילת

שבע ובאר אשדוד
אשקלון
י0 בת
הרצליה
טבריה
נהריה
נצרת
נתניה
ערד
צפת

המלח ימ שפת

אחרים מלון בתי
1970
1973
1974
1975
1976
1977

נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי
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Table xvii/8.  Bednights and occupancy in hotels \ by grade and selected
localities

Bednights by continent of residence of guest

Tourists
ישראל

Israelאחראירופהאמריקה
AmericaEuropeOther

TOURIST HOTELS
Thousands

633.8371.9130.2834.91961
900.4805.9169.41,058.51965

1,861.41,240.1330.21,655.01970
2,155.11,708.5374.52,042.71973
2,059.41,769.6358.72,248.01974
1.711.81,800.0432.42,400.71975
2,304.32,523.1519.52,304.81976
2,450.53,359.5699.72,079.71977 TOTAL

Grades
1,067.5630.6246.5264.85 stars
890.01,084.5214.4705.94 stars
351.81,024.4155.5596.93 stars
62.5356.940.1170.32 stars
19.879.814.360.01 star
34.4134.722.9205.9Holiday villages
24.548.66.075.9Not graded

Percentages
28.539.18.224.2TOTAL

Selected localiti es
39.742.09.98.4Jerusalem
44.532.711.711.1West Jerusalem
31.058.86.83.4East Jerusalem
41.534.215.29.1Tel AvivYafo
38.420.312.728.6Haifa
9.047.92.4, 40.7Elat
16.426.13.753.8Ashdod and Beer Sheva
4.033.41.061.6Ashqelon
8.661.56.923.0Bat Yam
33.244.92.819.0Herzeliyya
17.841.42.438.4Tiberias
9.834.32.753.2Nahariyya
7.776.72.313.3Nazareth
11.358.02.728.0Netanya
13.229.12.854.9Arad
16.437.52.743.4Zefat
9.219.78.163.0Dead Sea shore 

ThousandsOTHER HOTELS
822.41970
870.11973
720.31974
622.51975
590.41976
618.51977

Holds, pensions; rest houses and holiday villages.
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.  . אלקטרוניים מחשבים
ושכ"ע מחשב ושברשותם במוסדות מועסקים גודל, לפי מחושבים,  ♦9/t"< לוח

ומחוז סקטור ענף, לפי למועסק, ממוצע

ם£> ב המחשבים 31מספר

Number of computers on 31 XII

siS a

PIסמל
Code no.

g הכל2 זעיריםקטניםבינונייםגדוליםענקייםסך u o£1Si
c

TotalGiantLargeMediumSmallMini

19686485

11

32
Y

25§28
1970118§1623444§84
1972187§2755259§164
1974252§378410§4973§242
1975281§439517§5682§279
1976314§490§6§19§59§86§320

הכל 197740761092157105418סך
כלכלי ענף

לחקלאות0005 ושירותים 131313חקלאות
וחרושת)12 (כרייה 1001251112489תעשייה
ומים3 910217חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 101028בינוי
5162211049מסחר5056
הארחה58 5514שירותי
ותקשורת6 אחסנה 303943725תחבורה,
פיננסיים70 30812281554מוסדות
15204313ביטוח71
שירות733 729313151262לשכות
עסקיים720,732,738 שירותים 4413שאר
ממשלתיים800 מינהל 892j312שירותי
לאומיים802804 מוסדות ישראל, 492151משטרת

לאומי לביטוח והמוסד
המקומיות82 הרשויות של מינהל 891413שירותי
ומדע83,84 חינוך 27914131666שירותי
דת85,8789,98 וסעד, רווחה בריאות/ 2819\2130שירותי

ל,נ.מ.א. ואישיים ציבוריים ושירותים

פרטי 266393562763292סקטור
711094131676הסתדרותי
467038111632ממשלתי
1219122410לאומי

מקומי 56213שלטון
מעורב 7131255ציבורי

ירושלים 43723371544מחוז
24242517הצפון
681071191878חיפה

3857124743הנלרכז
אביב 2153234143454217תל
192711619הדרום

הוצאות כולל לא 2 במבוא. הסבר ראה  זעירים מחשבים רק בהם שהיו במוסדות מועסקים כולל לא 1973 7v 1

בלבד. מקצועיים למועסקים 3 במבוא. הסבר ראה  לשכ"ע נוספות

commerce and services 524



Electronic computers
Table xvii/9.  Computers, by size, employed persons in institutions with
computers and average wage per employed person, by branch, type of

ownership and district

1 בדצמבר המועסקים /מספר I
Number of employed persons in December >2 £

._ p

מקצועייםמזה מועסקים
J9 C ^\n " Jr u S

Thereof: skilled employed personstfO. r,
tr יל"

Ml
/ ||
n gj Or

הבל סך
Total

הבל סך
Total

n

11 s

ill

2
.3

I

£IIIII
2ssso

"3
c
1

si5 "
a S

c

^j\
#*

c
I
n

a3
,QaJ 1

c
.Occss IIr.h >

86839461968
1,29618421645344331,0991970
1,84424334264661331,3511972

5.1142.6183504678839182,1161974
5,6832,987389585950,06313,1181975
6.2883,2964386451,096,11714,1681976
7,1903,6885077241,146.31116,0591977  TOTAL

Economic branch
36251420Agriculture and agricultural services

80348464851401956,129Industry (mining and manufacturing(
178114122937369,423Electricity and water
4131542204,864Construction (building and public works(
384236373967936,537Commerce
1188Hotels

53134926611341286,499Transport, storage and communication
1,62647973751411906,540Financial institutions
228122172239446,006Insurance

1,375648901491742355,919Business service bureaux
391841676,398Other business services

68146375116174985,451Government administrative services
329151321859425,085Israel police, national institutions and the

National Insurance Institute
234124131944484,750Local authorities' administrative services
406297418785845,161Education and scientiifc services
288139171940635,503Health, welfare and social services,

religious, public and personal services n.e.s.

3,0601,5462172923836546,141Type of ownership Pirvate
1,23755375901802086,095Histadruth
1.9121,1951652794542976,131Government
555160202556595,135National
1076981024275,162Local authoirties
319165222849666.615Public mixed

1,2097361251532611975,603District Jerusalem
1147481119365,590Northern
862479531061451756,150Haifa
4292853058891085,879Central

4,4152,0122803726077536,226Tel Aviv
161102112425425,249Southern

1 Up to 1973, excluding employed persons in institutions which used only minicomputers  see explanation in
introduction. 2 E*cl. other labour expenses. 3 To skilled employed persons only.
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בהם שמותקן במוסדות אוטומטי נתונים לעיבוד הוצאות  י"ז/10. לוח
ומחוז סקטור ענף, לפי מחשב,

Table xvii/10.  Data processing expenses in establishments with installed
computers, by branch, type of ownership and district

IL. thousand ; December of each year שנה כל דצמבר ל"י; 'S^lf

N1§4)
f Ojj C tfpoc r a

הכל סך

H.a 2his
תוכנה

חומרים
למחשב
Materials

הוצאות
אחרות

Totalרו ^_ כד cSoftware
for

Other
1rc* *■

R .2computerexpenses
03

£3E13
c " ~

 .2

197548,921.322.767.918,358.01,015.75,761.11,018.61975
197672,139.734,732.526,583.6899.48,645.41,278.81976

הכל סך 1977134,351.057,866.354,395.12,153.817,272.72,663.21977  TOTAL

כלכלי Economicענף branch
ושירותים 125.77.517.81.5Agricultureחקלאות and agricultural

servicesלחקלאות

וחרושת) (כרייה 13,697.66,769.45,184.9288.0951.0504.3Industryהעשייה (mining and
manufacturing)

ומים 4,815.52,372.51,698.457.7678.98.0Electricityחשמל and water
ועבודות (בנייה 564.9281.2211.69.459.63.0Constructionבינוי (building and

publicציבוריות) works)

7,304.23,185.93,023.5183.3865.745.8Commerceמסחר

הארחה 89.81.19.0שירותי


Hotels

ותקשורת אחסנה ,10,490.74,806.24,238.3301.1945.1200.0Transportתחבורה, storage and
communication

פיננסיים 28,887.914,368.28,045.8446.05,585.5442.5Financialמוסדות institutions

4,116.21,853.61,496.2109.8353.2303.5Insuranceביטוח
שירות 21,837.310,256.08,249.6424.52,678.5228.8Businessלשכות service bureaux

עסקיים שירותים 688.8312.2298.08.510.160.0Otherשאר business services

ממשלתיים מינהל 13,893.34,600.75,883.4121.52,883.7404.1Governmentשירותי administrative
services

מוסדות ישראל, 5,340.12,119.32,415.92.5567.6234.9Israelמשטרת police, national
לביטוח והמוסד institutionsלאומיים Si National

Insuranceלאומי Institute
מקומיות 4,072.21,716.61,659.217.8550.6128.0Localרשויות authorities

ומדע חינוך 13,636.52,805.910,155.186.1588.11.4Educationשירותי 8c scientiifc services

רווחה בריאות, ,4,439.42,104.81,619.788.9528.697.4Healthשירותי welfare and social
ושירותים דת ,servicesוסעד, religious, public

לנמ''א. ואישיים andציבוריים personal services n.e.s.

Typeסקטור of ownership
56,868.724,866.6Uפרטי 24,342.41,046.45,690.5922.8Private

,21,740.1הסתדרותי 10,324.38,046.7371.82,610.3387.0Histadruth
;38,856.1ממשלתי 15,571.815,763.9508.56,042.5969.4Government
10,145.43,891.53,844.0179.21,952.7278.0Nationalלאומי

מקומי 1,595.4718.9630.017.8170.658.0Localשלטון authorities
מעורב 5,145.33,017.41,243.930.0806.048.0Mixedציבורי public

ירושלים 25,774.48,549.411,674.0338.64,529.0683.4Districtמחוז Jerusalem
1,839.2867.8813.521.0133.33.5Northernהצפון
14,700.97,364.25,965.9184.51,033.1153.3Haifaחיפה

9,832.93,587.55,606.378.2537.223.6Centralהמרכז
אביב 79,528.036,364.429,138.11,439.910,793.61,792.1Telתל Aviv
2,675.61,132.91,197.491.5246.57.3Southernהדרום

. Since 1976 incl. V.A.T. on wages ofnonproift institutions. שבר^למלכירים. על מע"מ בולל ב1976 החל 1
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וסקטוו המחשב גודל לפי במחשבים, והמשני המרכזי הזיכרון נפח  .11/t"< לוח

Table ™1/11 . Main and secondary memory capacity in computers, by size of
computer and type of ownership

שנה בל Decemberדצמבר of each year

משני mbזיכרוו ביחידות מרכזי KBזיכרון mb)1ביחידות = תוים (מיליון
(kb = בתים Secondary(אלף memory

Main memory in KB units
151in"1רוז1 MB

(thousand bytes= KB)(million characters = MB)Size of computer and type
וסקטור מחשב ofownershipגודל

ממוצעממוצע
הבל הכללמחשבסך למחשבסך
TotalAverage perTotalAverage per

computercomputer

197642,16980.057,018335.41976

הכל סך 53,93588.482,793431.21977לל" TOTAL

המחשב Sizeגודל, of computer

7,56118.1זעירים
Mini

5,79555.23,07629.3Smallקטנים

11,997210.516,402287.8Mediumבינוניים

11,307538.437,9181,805.6Largeגדולים

17,2751,919.425,3972,821.9Giantענקיים

Type o f ownership סקטור

27,77070.727,157268.9Privateפרטי

7,03264.513,808418.4Histadruthהסתדרותי

14,521207.434,187899.4Governmentממשלתי

2,980156.84,802533.5Nationalלאומי

מקומי 48480.7777259.2Localשלטון authorities

מעורב 1.14888.32,062257.8Mixedציבורי public

l Excl. minicompiucis.

527 ושירותים מסחר

זעירים. מחשבים כולל לא 1



המחייב, גודל עליו, והבעלות המסוף סוג לפי ומסופימ, מחושבים  י"ז/12. לוח
ומחוז סקטור כלכלי, ענף

1 9 7 4XII1 9 7 6XII*** 1 977

מחשביםמחשבים
שמחובריםמחשביםשמחוברים
שמחובריםאליהם

אליהםאליהם
מסופיםמסופים

Computers
to which
terminals

מסופים
Terminals

מסופים
Computers
to which

terminals are

מסופים
TerminalsComputers

to which
terminals

are

connectedconnected
are

connected

הכל 25358681,121100סך

המחשב גודל
53668ענק
162681543016גדול
1910117בינוני
461109031קטן
5291913428זעיר

בלבלי! ענף
ותעשייה לחקלאות שירותים f118619חקלאות,

ובינוי מים 18חשמל,
2132

והארחה אוכל שירותי I6249מסחר,
ותקשורת אחסנה תחבורה,

3 {19
,3<

2556
עסקיים ושירותים פיננסיים 8116מוסדות

וקהילתיים ציבוריים 163213366247שירותים
אישיים שירותים

1

סקטור!
132373955061פרטי

7961448219ממשלתי
31183911הסתדרותי

לאומי
מקומי שלטון {493)
מעורב 2143412ציבורי

מחוז!
ירושלים
יהדרום {10014306'I)

אביב תל
"המרכז {17235 }

309
298

50
6

חיפה
הצפון

586
* {208'I)

בו. מותקן שהמחשב המפעל של 1
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Table xvii/12.  Computers and terminals, by ownership and type of terminal,
size of computer, economic branch, type of ownership and district

1 9 7 7X I I

Terminalsמסופים

המסוף Typeסוג of terminalהמסוף טל בעלות
Onwership of terminal

המפעלמסופי

הבל מסופיםתקשורתסך
מותקן מפעליםשבו

Totalצג המהשבלעיבודמדפיסיםמסופי
Pstahlishאתרים

DisplayPrintingאוצוותOther
terminalscomמרחוקmeni in

which the
establish

municationR.J.E.ments
terminalscomputer

is installed

1,7921,0865411651,604188TOTAL

Size o f computer
58232121645473109Giant
596486783252076Large
2177486572152Medium
28814411430288Small
10961471108

1

Mini

Economic branch'
1458147171432Agriculture, agricultural services and

industry
,184263Electricityר29 water and construction
7043234664Commerce, restaurants and hotels
368306584368Transport, storage and communication
3071291265229215Financial institutions and business

services
87151826984707164Public and community services
22


2


Personal services

Type o f ownership * (sector(
91247731112483478Private
653532903156192Government
82512566715Histadruth
811070181National
9729Local authorities
559433523Mixed public

District'
3722667135251121Jerusalem
563125488Southern

6893502429763752Tel Aviv
41533363194132Central
251100139122465Haifa
96

1
29


Northern

! Of establishments where the computer is installed.
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ותקשורת תחבורה י''ח. פרק

ידי על מתקבל קבועים במחירים הפדיון
מחירי במדד שוטפים במחירים הפדיון ניכוי
מתקבל בתעופה המשנה. ענף של התפוקה
ישיר חישוב ידי על קבועים במחירים הפדיון
במדד ניכוי ידי על ולא הכמויות מדד של
מחירי הם המחירים מקרה בכל המחירים

אחרת. צוין כן אם אלא ,1968

התחבורה בענפי העיקריים הפדיון מרכיבי
הם:

בקוים נוסעים מהולכת פדיון אוטובוסים:
מיוחדות בנסיעות נוסעים מהולכת קבועים,

אחרים. ומשירותים וטיולים

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון רכבת:
אחרים. ומשירותים מטענים

מהו נוסעים, מהולכת פדיון ימית; הובלה
אניות. ומהתכרת וכד' דלק מטענים, בלת

(כגון: בסיסיים נמל משירותי פדיון נמלים;
למט משירותים וכוי), רציף דמי גיתוב, אגרת

לנוסעים. ומשירותים פריקה) (טעינה, ענים

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון תעופה:
ומשירותי מטוסים מהחכרת ודואר, מטענים
נוס חנייה, נחיתה, אגרות כגון. אויר, נמלי

וכוי. עים
דואר, משירותי פדיון ותקשורת: דואר

וכוי. טלפון שירותי מברקה,

שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
"סל* נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
נבדקים מחיריהם אשר מייצגים שירותים של

שוטף. באופן

עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ג.

אוי הובלה המשגה בענפי השכירים. מספר
ב המועסקים כלולים אינם ימית והובלה רית
קואו חברי נבללים באוטובוסים בחו"ל. סניפים

פרטיבים.

ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
שהיו לעובדים המעבידים ידי על שולמו אשר
הדו''ח. בתקופת התשלום בגיליונות רשומים
המוחזרים סכומים בולל השכר אין ב1970 החל
מב לאומי, (ביטוח שונים ביטוח מוסדות ע"י
המע ע*י שנרכשו חוב איגרות או וכדי) טחים

השכירים. להעסקת בקשר חשבונו על ביד

עבודה ותשומת תפוקח מדד*

הגדרות

ענפים א.

באו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
קבו וביןעירוניים עירוניים בקוים טובוסים
חברות בבעלות אוטובוסים כולל אינו עים.
ותלמידים עובדים להולכת המשמשים ומוסדות
בענף האוטובוסים. חברות של תחנות ומפעלי
גם ב1968 והחל הכרמלית, כלולה זה משנה

האוטובוסים. חברות של מוסכים

מזנון לשירותי פרט לשראל רכבת רכבת:
הכר את כולל (לא בתל מסילת קוי והנחת
סדנאות. גם כולל  ב1968 החל מלית)!
להולכת ישראליות חברות ימית: הובלה
אינו באניות. בים משאות ולהובלת נוסעים

שעשועים. וסירות דיג אניות כולל

שירותי לאספקת ומפעלים חברות נמלים:
נמלים, מנהלות לאניות' שירותים כגון: נמל,

מגדלורים.

נוסעים להולכת ישראליות חברות תעופה:
כולל איגו אויר. נמלי ולהפעלת באויר ומשאות
נסיעה סוכנויות אוירי, ריסוס אוירונים, בדק

מטיאורולוגי. ושירות
דואר, סוכנויות דואר, בתי כולל תקשוורת:
שירותי ומברקה, טלפון שירותי חבילות, דואר
השידור. ורשות הדואר בנק כולל אינו הנדסה.

פדיון ב.

התק את כולל שוטפים במחירים הפריון
בענף המפעלים או חברות של בולים
הדו"ח בתקופת ניתנו אשר שירותים בעבור
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
מם גם 1976 ביולי (החל מסים כולל
יוצא סובסידיות. בולל ואינו מוסף) ערך
תעופה המשנה בענפי הפדיון הוא הכלל מן
הנסיעות מס בפדיון נכלל לא שבהם וספנות,
ה (מס לאוצר ישירות הנוסעים .ע"י ששולם

.(1977 בנובמבר בוטל נסיעות
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משוק שנתי רבע בסיס על שנתיים נתוגים הם
מוצא 1977 ביולי החל הקו. גודל פי על ללים
נתונים הם המובאים והנתונים שנתי חצי מדגם

שנתי. חצי בסיס על שנתיים

אוירית והובלה ימית הובלה
הגדרות

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
המבוטא האניה נפח : (Registered Tonnage

מעוקב. רגל תפוםה=100 טון 1 של ביחידות
.(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מסים, תשלום לצורך האוניה של המשא נפת
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) מעמם
במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה האניה
ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
המסומן המעמס לקו עד האניה את מוריד

עליה.

המ בתחילת במסים הרפורמה הנהגת עם
הגדרת שונתה ,1975 שנת של השנייה חצית
הס בל את כולל הוא ומעתה הכולל, השכר
נכללו כך הכנסה. מס בניכוי החייבים כומים
מס, בניכוי החייבים אש"ל תשלומי גם למשל
ועוד. טלפון אחזקת דמי רכב, אחזקת דמי
הוצאות (החזר ממס הפטורים סכומים נכללו לא

נסיעה).
ימית והובלה אוירית הובלה המשנה בענפי
בענף בחו"ל. סניפים עובדי של שכרם כלול לא
הקואופ חברי של שכרם כלול האוטובוסים

רטיבים.

לשכר בנוסף כוללות עבודה הוצאות
פנסיית לקרנות המעביד תשלומי גם עבודה
השוואה. ולקרן לאומי לביטוח ותגמולים,
הוצאות אש"ל, גם .הנתונים כללו 1969 עד

וכוי. צוות אנשי של רפואיות
ב החל נכללים במסים, הרפורמה בעקבות
לזכות המעביד שהפריש סכומים גם 1975
ביולי החל הכנסה. מם בניכוי החייבים העובד
באותם השבר על מם תוספת גם נכללת 1976
הפעלת עקב (מלכ"ר), בכך החייבים ענפים

מוסף. ערך מס חוק
מיוחד פרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט

.432 מסי

מקורות
ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
רישום דו"חות על מבוססים בנמלים האניות
רשות ע"י הארץ בנמלי הנערכים יומיים

הנמלים.
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 ד', בפרק שהנתונים בעוד צוות אנשי
כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על ססים
ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי

האחרונה.
ההב נובעים 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

ושגר תעסוקה
מקורות

הענף בכל והשכר התעסוקה על הנתונים
את הכולל חודשי דו"ח על מבוססים י"ח/2) (לוח
ממד הענף בכל המועסקים ומספר השכר נתוני
המעבידים כרטסת על המבוסם מעבידים, גם
בפרק המופיעים הנתונים הלאומי. הביטוח של
מדגם על הם אף מבוססים ושכר, עבודה  י"ב
המעבידים ע"י המוגש דו"ח מתוך נלקחים זה,

לאומי. לביטוח

אוטובוסים

מתק האוטובוסים שול המסחרית, המהירות
כמסגרת הלשכה. ע"י שנערך שוטף מסקר בלת
העירוניים, האוטובוסים קוי משמשים לסקר
זו, מסגרת מתוך והפרבריים. הבינעירוניים
זמן xתדירות) הקו לגודל בהתאם מדגם מוצא
שנדגמו הקוים שנה. לרבע אחת ממוצע), נסיעה
המשמרות משלוש באחת חול ביום נפקדים
המובאים הנתונים ולילה. הצדדיים אחרי בוקר,
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לאעיותיים בכבישים תגועח

מקורות

נבחרים כביש בקטעי תנועה נפח

המ תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
המוצבים מכניים במונים הלשכה ע"י בוצעות
מספר את והמונים לאעירוניים בכבישים
שני כל קטע. באותו העוברים הרכב צירי
סופרים אין אחד. רכב לכלי מתורגמים צירים

וקטנועים. אופנועים
שבוע חודשים'. ל4 אחת נעשית הספירה
הוא ליממה רכב כלי וממוצע פעם' בכל
השנה. במשך ספירות שלוש של ממוצע
קטן הוא התנועה נפח שבהם מסוימים בקטעים
או שנה לחצי. אחת ספירה מבוצעת יחסית,

 .לשנה. אחת

ספירות מבוצעות קבועות נקודות בשלוש
היממה. שעות בכל השנה ימי בל במשך

על נתונים בולל הנתונים, יתר.של פירוט .

למצוא אפשר רכב, סוגי לפי התנועה התפלגות
וב לתחבורה המחלקה של פנימיים בפרסומים

.424 מסי מיוחד פרמ,ום

הארצי הקילומטראז'

של מתקבליםי'האומדנים 1969 בשנת החל
ע"י הנערך שוטף מסקר הארצי הקילומטראז'

בארץ. הרישוי בתחנות הלשכה
בשנתון הופיעו החישוב שיטות על פרטים
לרבעון בנספח וכן 484 עמ7 1975  26 מס'

.1977,3 מם' תחבורה של לסטטיסטיקה

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 בהן שמעודב תאונות כוללים כן אולם

רגל. הולך או אזרחי, רכב עם צבאי

משאיות

מש סקר על ומבוססים ארעיים הנתונים
קודמים סקרים תוצאות ועל 1976/77 איות
של מייצג מדגם פי על נערך זה סקר בנושא.
למעלה היה המורשה שמט,ענן משאיות כ2,200
הסקר זו). אוכלוסייה מכלל (ב0/"15 טון מ2.5
עד 1976 (מגובמבר שלמה שנה במשך נערך
על נחקרה משאית בל כאשר ,(1977 אוקטובר
המשאיות מכל ■ ימים. שבוע במשך פעילותה
(טונאז/ הפיזית התפוקה על נתונים נאספו
בענף. ההוצאות מבנה ועל וכוי) ק"מ 0 טון
נתו גם נאספו ובתשלום המובילות מהמשאיות
נתקבלו כן הובלה. משירותי הפדיון על נים
(שייכות הענף של הארגוני המבנה על נתונים
וכר). ההובלה ענף ארגון כלכלי, ענף לפי

תקשורת
התקשורת, משרד ידי על רוכזו הנתונים
מן שנתקבלו חודשיים דו"חות מתוך ועובדו

המשרד.

כבישים

עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקו והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

מיות.
מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/23 לוח
לסטטיס המרכזית והלשבה מע"צ ע"י הנערכים

י י, לשנתיים. אחת טיקה

מנועיים רכב כלי

אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
טרקטורים, כוללים אינם הנתונים הרישוי.
כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב גרורים,
זמניים, רישיונות בעלי חוץ אזרחי של רכב
חוד משלושה פחות השוהים תיירים של רכב
וכדומה. או"ם רכב דיפלומטי, רכב בארץ, שים
במרס ל31 מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים
31 ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל
1960 לשנת בנתונים שנה. בכל בדצמבר
רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא ואילך

משנה. למעלה פג
בפרסום ראה ההידתת של יתר פיריט

.548 מם' מיוחד
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בהתאם פעמים מספר הנהגים מן חלק הרישיון,
מורשים שהם הרכב כלי של השונים לסוגים

בהם. לנהוג
השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.548 מסי מיוחד פרסום ראה

נסיעה הרגלי סקר
רכב על ובעלות הנסיעה הרגלי על נתונים
,1975  26 מסי' הסטטיסטי בשנתון הופיעו
,507 מיוחדים ובפרסומים 518522 עמודים

ו518. 509

לעבודה נסיעה דפזסי סקר
אוקטוברדצמבר בחודשים נערך הסקר
שנערך נסיעה הרגלי לסקר כהמשך ,1976
מעודכן מידע לקבל הסקר מטרת .1972 בשנת
התושבים של בואם ואמצעי נסיעתם אופן על

העבודה. למקומות מבתיהם העובדים
שנשאלו שאלות ממערכת כחלק בוצע הסקר

י"ב). פרק (ראה אדם כוח בסקר משיבים

נהגים

והגדרות מקור

על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד ידי

התחבורה. במשרד הרישוי אגף

הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
רישיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
ישראל במדינת הוצאו אשר אזרחיים נהיגה
האוכלוסיה הדיווח. שנת בסוף בתוקף היו ואשר
צבאיים נהיגה רישיונות בעלי כוללת אינה
נהיגה רישיונות בעלי כוללת אינה וכן בלבד,
החזיקו אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים

הדיווח. שגת בסוף בלבד, זמניים רישיונות

אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם בל הוא נהג
הנסקרת. השנה בסוף בתוקף היות אשר ישראלי

את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. דרגת
בהם. לנהוג מורשה הרישיון שבעל הרכב סוגי
נהיגה המתירות רישיון דרגות שקיימות מאחר
דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב, סוגי במספר

נבחרים גוסומיס

ונתונים תפוקה תשומה,  בישראל התחבורה (432)
(1972) פיסייםתפעוליים

א'ג' חלקים ,(1972) נסיעה הרגלי סקר (518,509 ,507)

.(1976) לעבודה נסיעה דפוסי (555)

ו חלק (1977) נפגעים עם דרכים תאונות (583)

וו חלק  (1977) נפגעים עם דרכים תאונות (587)

(31.12.1977 ליום (מצבה מנועיים רכב כלי (588)

מיוחדים 6רםומיפ
(1958) בדרכים מטענים הובלת סקר (98)

בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת (137)
(1961)

(1961/62) ישראל דואר (141)

א'ב' חלקים  (1970/71) משאיות סקר (430 ,411)

(19631972) בינעירוניים בכבישים התנועה (424)
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פיסיים נתונים  והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
Table xviii/1 . Development of transport and communication  physical data

אורך
דרכים
סלולות
Length
of roads

תקופה) (סוף מנועיים רגב בלי
Motor vehicles (end ofperiod)

נפגעים טם בדרגים תאונות
Road accidents involving casualties

הכל סך
Total

:nraThereof:

 תאונות
הכל סך

Accidents 
Total

בתאונות נפגעים
Casualties in accidents

פרטיות מכוניות
Private cars

ורכב משאיות
סגור מסחרי
Trucks and

closed
commercial
vehicles

הבל סך
Total

הרוגים מזה:
Thereof:

fatally injured

Km. )a"pאלפיםThousandsמספרNumber

1949

19503,1323,875228

195134.19.613.63,7324,751212

195238.010.614.73,8885,036228

195341.612.015.64,0355,056174

195444.012.916.34,6915,912184

195546.814.117.15,1926,432134

195650.815.718.46,2497,843155

195756.117.620.17,0678,873219

195820.420.48,09710,269207

195963.120.420.48,25510,738200

196069.624.021.58,35610,542176

19616,67580.429.423.28,79011,162244

19626,87493.537.525.39,23912,123250

19637,150111.146.928.010,65614,113289

19647,702134.260.631.911,86916,025325

19657,904171.380.541.511,35615,474336

19668,3711 181.088.845.011,23415,545297

19678,518193.196.647.310,82615,039376

19688,697209.8107.849.811,19715,784407

19698,961239.5131.357.612,24317,459439

19709,712266.2147.866.013,35519,526529

197110,005296.2171.072.814,75721,006623)

197210,420327.9197.479.715,30322,011651

197310,657370.9233.988.314,60621,730683

197410,865408.3267.494.814,71921,555716

197511,119419.4279.596.114,30921,106648

197611,452432.5292.498.014,32220.920602

197711,669450.4307.8101.415,75322,721636

l Up to 1965
calendar year.

end of budget year; as nf 1966 enH ^r 1*** ב~'££12 הה'. והקציב! jm** 1*15 ~
""" לוח!'
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פיסיים נתונים ^ והתקשורת התחבורה התפתחות  י"ח/1. לוח
(המשך)

נהגים
Drivers

ציבורית תחבורה
Public transport

שהגיעו אוניות
Ships arriving

האניות חפיסת
שהגיעו

Tonnage of
ships arriving

אוטובוסיט
Buses

רכבת
Railways

שנתי ממוצע
Annual
average

קילונ!טראז'
Kilometrage

נוסעים
Passengers

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

אלפים
ThousandsNo. מיליוניםמסי

MillionsThousands .Noאלפים ט.ר.ןמסי אלף
Thousand n.r.t.

1949520 1,0081,7952,534
1950779 1,5571,5483,088
19511,42288.0917 1,7771,4332,844

19521,57379.0888 2,2651,1662,336
19531,67079.01,080 2,5361,2532,420

19541,66281.01,299 3,0601,3992,554

19551,69482.01,377 3,3911,4882,051

19561,70182.01,534 4,5651,3562,611

19571,79092.51,838 4,6571,5583,000
19581,924110.01,681 4,7061,5143,067

19592,011122.81,944 4,8371,6323,031

19602,097129.21,949 4,3861,7883,187

19612,199155.31,963 3,5041,9443,540

19622,303168.22,762 5,0152,0213,958

19632,415179.43,338 5,0582,0204,241

19642,605208.12,280 4,9622,0694,320

19652,780230.12,639 4,9212,1904,589

1966284.82,935241.42,424 4,5342,3104,838

1967311.83,004243.12,292 4,0702,3724,528

1968346.23,120261.72,984 4,1482,9205,064

1969387.93,288292.53,201 3,8193,1065,164

1970439.33,654313.53,419 4,1172,9515,174

1971492.74,008355.03,200 4,2323,0045,280

1972543.34,180387.93,136 4,4303,1445,488

1973592.64,330363.63,475 4,0593,1026,287

19744,578346.83,666 3,7222,9916,559

1975713.34,743373.03,332 3,5792,8346,665

19764,953365.73,467 3,4982,5906,802

1977816.75,226380.74,1052,6797.627

תקציב. שנת 1974 עד קלנדרית; שנה  בל1975 החל 1

במעבר. נוסעים כולל לא 2
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Table xviii/1 . Development of transport and communication  physical data
(cont.(

בנמלים immmn ns>1:n
Freight handled in portsנוסעים

נכנסים

בינלאומית אויריח הובלה
International air transport

Telephone services1 1p^D 1/TTV2?

נטענו
Loaded

נפרקו
Unloaded

ויוצאים
הים בדרך

נחיתות
Landings

נוסעים

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון שיחות
Telephone calls

Passengers
arirving and
departing
by sea

שהגיעו
2 ושיצאו
Passengers
arriving and
departing 2

הארץ בפנים
Inland

בינלאומיות
בלבד יוצאות

International
outgoing
only

אלפי
nd tons

טונות
Thousa

אלפים
Thousands

No. פ"מThousandsאלפיםמסי מיליוני
Million m.p.

דקות אלפי
Thousand
minutes

2241,0702,20591.935.8 25.8

2131,4352,272116.689.0 31.1

2091,590114.72,955166.034.6

2301,1221,66361.339.8

3671,23059.01,59063.445.1 '

1,40261.81,34969.057.2

6271,53891.61,37376.8110.1 66.0

7171.473104.11,59286.872.4

8421,5621,517101.480.0

7791,6412,229143.490.4

1,0911,88191.42.458167.7102.3

1,1792,03599.32,926223.4305.0 122.597

1,0612,154141.63,351292.2134.2

1,1062,401201.33,461320.9155.8

1,3192,296247.13,883409.3■.

1,4082,479241.74,401429.4539.2 227.0

1,8362,473257.14,765485.8629.0 270.2230

2,0312,578238.44,904579.9675.3 316.9

2,3112,417142.75,738620.6750.6 358.5

2,9013,425168.97,370969.7885.4 419.1

3,0673,560144.38,844985.5J ,058.6 474.8

3,3454,273125.3.9.0791,050.21 .240.0 525.62,468

3,3634,668163.510.0551,498.41,440.7 586.5

3,4644,926174.311,1411,713.21,642.9 642.8

3,2345,632172.510,7571,621.71,816.6 698.85,! 5

3,7206,250132.79,1821.573.21,919.0 751.7

3,4865,359146.28,1881,531.42,088.0 796.3.414

3,6695,123156.09,4311,881.42,376.9 869.09,177

4.6985,035211.810,2272.274.62,471.7 929.912.182

< As of 1975  calendar years; ■jp to 1974 budget years.
2 Exci. passengers in transit.
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ענף לפי עבודה, והוצאות שכר שכירים,  י"ח/2, לוח
לחודש ממוצע

3///
£ £ 8

86!!
tr5= PS 1

*1
£E S

Sg£ § a2rc Z

E8JN.g£שנהענף "
> S

אלפים
Thousandsל''י .ILמיליוני millioDל'יIL.

197361.5106.5129.01,7382.102
197461.0141.5172.82,3262,840

הכל 197560.0203.4248.83,3844,126סד
197660.2278.0342.54,6165,680§ו

197762.5414.9520.96,6348,329

197315.729.436.8§1,8722,303

בדרכים: נוסעים 197415.639.350.72,5193,252הולכת
197515.558.074.53,7464,811

ומוניות תחתית רכבת אוטובוסים, 197615.770.993.84,5265,996שירותי
197716.1110.8146.76,8849,115

19734.35.16.21,1841,455

מטענים הובלת משאיות: 19744.17.38.61,7942,110שירותי
19754.19.612.22,3593,001

נוסעים 3,5944,468§16.120.1§19764.5והולכת
19775.829.737.15.0906.361

19735.97.49.21,2911,593
19745.79.711.91,7722,162

מכס ועמילות נסיעות סוכני 19755.714.117.52,4683,063רכבת'
19766.320.525.23,2804,032
19776.630.638.14,6265,764

197311.028.132.22,3482,686
אניות סוכני ימית' 197411.336.041.43,1813/59הובלה

197510.351.859.65,0245,779
נמלים §ושירותי 19769.873.880.67,2418,219

19779.693.9108.59,76711,286

19736.413.015.32,3022,376
תעופה חברות סוכני אזיריה, 19746.717.821.23,1593,159הובלה

19756.926.130.63,7814,442
אויר נמלי §ושירותי 19766.940.148.25,7696,934

19777.467.281.19,03010,891

19731.21.41.71,1251,339
.19741.21.72.11,3691,668

19751.42.93.52,0202,474אחסנה
19761.44.05.12,9923,792
19771.25.77.14,5795,743

197315.922.127.61,3891,733
197416.429.736.91,8092,251

ותקשורת 197516.140.950.92,5373,157דואר
197615.754.769.73,4754,429
197715.777.1102.34,9076.513
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Table xviii/2.  Employees, wages and labour expenses, by barnch
Monthly average

Branch Year

PI!
Pit

r
a
P

Indices  base: 1970  100.0 הבסיס:  מדדים

110.6185.9188.2163.1170.21973 .
110.8248.4251.3219.8228.61974
108.4349.6351.1322.1323.41975TOTAL
108.7470.7480.5432.6440.61976§
112.8702.9731.1622.3646.71977

117.8205.1181.7157.3151.71973Passenger road transport:
116.7269.6250.1211.5214.21974
116.0402.4368.0318.8318.21975bus services, underground
117.3483.4459.2377.4392.91976
120.5755.4718.5574.0596.21977and taxis

118.3165.9168.4140.3144.31973
112.3240.3233.7212.6209.31974Truck services: freight and passenger
112.9310.5333.7278.6303.21975
123.7513.9553.2412.8444.41976§transport
161.4945.01021.9584.6632.81977

108.2168.9170.4149.1153.31973
103.1218.2220.6204.6208.11974Railways, travel agents
103.7310.9313.9262.9282.91975
114.2437.5442.2326.0367.11976and customs agents
120.4652.9669.3459.7524.81977

91.9150.7180.1171.7202.61973
91.4197.5228.7226.4259.11974Sea transport. shipping

§80.7314.8311.6392.2390.11975
76.6441.8418.6551.4549.01976§and port services
75.0562.2563.7743.9753.91977

129.6222.6217.8171.4167.71973
135.3304.6301.7225.1222.91974Air transport. aviation agents and airpor
138.8433.9425.8313.8301.61975
139.7650.6656.9464.9469.41976§services
149.41,095.11,108.8732.7741.91977

113.0144.5153.2129.6135.41973
113.0177.6189.7157.7168.71974
128.9269.4292.2219.5256.91975Storage
122.2383.7425.4312.6354.11976
112.1536.3601.2478.4536.21977

112.5213.4208.4187.4183.41973
116.2286.3279.3244.1238.21974
114.3390.9381.6342.1333.81975Posts and communicatioa
111.5522.4522.4468.5' 468.31976
111.3736.6767.1661.5688.6

1

1977

1
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת תפוקח מדד*  ♦3/n"< לוח
Table xviii/3.  Indices of output and labour input in selected branches

Base: 1968 = 100.0 ו הבסיס

תקשורת
Communication Aviation

נמלים
Ports

ימית הובלה
Sea transport

רכבת
Railways

אוטובוסים
Buses

Revenue at current prices שוטפים במחירים פדיון
1970115.5123.9138.9128.8119.7154.4
1972186.4147.6260.0178.5211.0234.1
1973205.6171.8308.7239.7253.8306.1
1974279.4245.1529.0356.1331.7420.4
1975392.7329.0769.1492.2445.7622.1
§1976537.5377.0967.8600.5771.1921.1
1977751.6520.81,387.5802.11,298.31,267.4

במחירים Revenueקבועיםפדיון at fixed prices
1970109.7111.8116.9124.0148.8
1972128.3110.0130.1183.9202.0
1973125.0116.3139.6211.0216.5
1974123.6114.7160.5207.5239.1
1975148.6111.6138.4185.7270.9

§ 1976133.9128.2133.1236.7306.6
1977134.6138.3134.2308.6331.8

1 Employeesשבירים 1

1970108.099.4113.6135.7110.6
1972118.193.393.1110.4165.9117.7
1973122.192.790.0112.1176.8124.5
1974124.094.881.5107.3186.9128.6
1975123.395.874.797.2195.7126.4
1976125.591.4§73.090.4197.3123.4
1977131.289.271.886.5209.8123.2

עבודה Labourהוצאות expenses
1970136.9108.4129.0140.0155.9125.6
1972204.1146.3190.7179.7275.8181.8
1973178.4239.4273.0259.9
1974342.4230.6319.8339.4498.3347.5
1975501.3307.6497.1439.6711.1479.0
1976§631.8389.3§762.1508.21.099.6655.3
19771.010.6557.0959.2737.11.856.3956.1

לחודש לשכיר עבודה שכר Averageממוצע monthly wage per employee
1970121.1111.0116.3108.9112.3
1972161.5155.9146.9153.9151.1
1973190.7194.7229.6193.7210.5
1974248.1244.8291.2250.6274.1
1975368.1320.8401.9347.2384.2
1976§444.3423.4486.9§513.4525.9
1977669.7622.9..724.6830.0742.7

הוצאות לחודשממוצע לשכיר Averageעבודה monthly labour expenses per employee
1970126.7109.0123.3114.2113.4
1972172.7156.9204.9162.9166.3154.5
1973202.4193.0266.2243.7204.1208.1
1974281.4243.7392.5316.5266.7270.2
1975406.6322.0665.6453.2364.8378.8
1976§503.7426.9§ 1.024.0562.5§557.6531.2
1977770.2625.91,311.0852.6885.2781.2

ב Incl. cooperative members. קואופרטיבים. חברי בולל 1
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Railways

ישראל רכבת י"ח/4.ושירותי לוח
Table xviii/4.  Israel railway services

Budget year. unless otherwise stated

רכבת

אחרת צוין לא אם תקציב, שנת

Unit 1949195519601965197019751976היחידה

הרחבה המסילה אורך
הסטנדרטית

km. 290403420464470484484Lengthקמ of railway line,
standard gauge

השלוחות 156186237270290299302Lengthofאורך sidings

בתשלום נטו 1,0005201,3771,9492,5683,3553,3613,641Netטון revenue ton

נטו 39,881136,703216,098321,203462,744416,671461,837Netטון/ק"מ revenue ton/km.
בו/שלופ

הנוסעים Number(2,895)1,0083,3914,3864,8674,1133,660מספר of passengers

.Passenger/km(248,732)37,730246,117350,388393,869355,850315,733נוסע/ק"מ

לקימ נטו 1,000138414515692993861954Netטון/ק"מ ton/km. per km.
line in use בשימוש קו

לטון ממוצע מרחק
מטען

ט^ 7799111126138124127Averageקמ distance per
1 ton freight

לק"מקו נוסע/קימ
בשימוש

1,0001,0471,0161,1421,023907(715)Passenger/km. per km.
line in use

377380818785(86)Average distance per
לנוסע ממוצע .kmמרחק passengerק"מ

הכל פדיוןסך
שוטפים) (במחירים

ל"י אלפי
IL. 1,000

6925,41811,80521,71233,63186,676100,283REVENUE TOTAL
)at current pirces)

מטענים 03423,24355,03564,895From;4903,3726,12313מהובלת freight

נוסעים 1561,8974,7177,3467,97023,47024,489Fromמהולכת passengers

אחרים! 461499651,3322,4188,17110,903Fromממקורות other sources'

לטון/ ממוצע פדיון
נטו קימ

אגורות
agorot

1.22.32.63.84.813.013.7Average revenue per
net ton/km.

ממוצע פדיון
לנוסע/קימ

0.410.771.351.902.27.4(9.8)Average revenue per
passenger/km.

תפעול הוצאות
 הכל סך

ליי אלפי
IL. 1,000

7917,35011,55129,56839,439129,124171,052OPERATIONAL EX
PENSES  TOTAL*

17,00334,96092,55817,139Thereof:
מזה!

עבודה Labourהוצאות expenses

שכירים
לחודש) (ממוצע

No. 1,6782,3302,2452,143dumberמס' of employees
)monthly average)

ממוצע שכר
לחודש לשכיר

IL. 6791,0042,6623,514Averageל''י wage per em
ployee per month

' E.g. payments for delay, storage, lease of wagons, etc.
2 Calendar years; as of 1968, the series includes data on work
shtrns; not included previously.

אחסנה, דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות בגון 1
התל קלנדריות; לשנים 2 וכוי. קרונות השכרת
שלא הסדנאות על נתונים כוללת הסדרה 1868 ב

כן. לפני נכללו
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Buses אוטובוסים

אוטובוסים שירותי י"ח/5. לוח
Table xviii/5.  Bus services

יחידה
Unit1965197019741975§19761977

.noאוטובוסים 2,7803,6544,5784,7434,9535,226Busesמסי
שנתי) yearly)(ממוצע average)
ישיבה 1,000122.7162.7209.7218.3227.9240.6Seatingמקומות capacity
שנתי) yearly)(ממוצע average)

106230.1313.5346.8373.0365.7380.7Kilometrageקילומטרז'
km. קימ

הכל ליפדעןסך 219.3M1.2752.71,057.81,448.02,824.6REVENUEמיליוני 
.L(במחירים millionTOTAL

at)שוטפים) current prices)

בקוים Mמנסיעות *189.7254.6520.3752.3982.91,409.6From regular lines
tripsקבועים

מיוחדות 26.552.1216.9280.9443.8590.3Fromמנסיעות special trips
andוטיולים journeys

ושונות 3.24.515.524.621.324.7Fromמחבילות parcels and
miscellaneous

לקימ .ILמדיון 0.950.982.172.843.905.25Revenueליי per km.

הכל פדיוןסך
(במחירים

לי מיליוני
L. ת11110ומ

186.9295.4333.1§333.6360.6362. SREVENUE 
TOTAL

at)קבועים) fixed pirces)

בקויט mמנסיעות <r161.4240.4224.9232.3246.62S3.4From regular lines
tripsקבועים

מיוחדות mמנסיעות m22.850.6110.7100.4105.6102.8From special trips
andוטיולים journeys

ושונות mמחבילות m2.64.37.18.05.64.7From parcels and
miscellaneous

.noמועסקים 7,8469,30013,21613.14313,37113,985EMPLOYEDמסי
PERSONS

קואופרטיב 4,8295,6248,3538,2978,0767,714Cooperative*חברי
members

שכירים
'

3,0173,6764,8644,8465,2956,268Employees

לייהוצאות 118.2207.1587.3859.91,083.81,733.3LABOURמיליוני
.ILעבודה millionEXPENSES

ממוצע Averageשכר
monthlyלחודש wage
.ILלמועסק 9771,3842,8134,1745,0387,595Perלי employed

קואופרטיב m1,2691,7923,5635,3486,59610,570לחבר
person

Per cooperative
member

m5117591,5252,1642,6663,939Perלשכיר employee
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אוטובוסים של מסחרית מהירות י"ח/6. לוח
Table xviii/6.  Commercial speed of buses

Km/h קמיש

196819691970197)1972197519761977

הכל עירונייםסך 18.617.818.218.519.118.518.518.4URBANקוים LINESTOTAL

אביגיפו 18.217.017.217.617.417.817.817.7Telתל AvivYafo

18.219.417.919.019.918.218.918.9Haifaחיסה

19.219.920.018.919.018.818.718.7Jerusalemירושלים

אחרות 19.919.920.3Other(22.2)19.918.020.419.7ערים towns

פרבריים 26.026.026.025.024.423.424.023.8SUBURBIAIקוים LINES

ביןעירוניים 49.548.148.045.746.045.045.843.0INTERURBANקוים LINES

Sea transport ימית הובלה
הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון י"ח/7, לוח

Table xviii/7.  Revenue and labour input in sea transport
שוטפים Atבמחירים current prices

1965197019741975§19761977

לי)1 הכל(מיליוני 353.0735.92,831.74,117.15,180.57,427.2REVENUEפדיוןסך TOTAL (IL. milionh
שוטפים) At)(במחירים current prices)
מטענים 2,321.73,268.54,297.26,183.2From§246.1584.4מהובלת freight
אניות 46.6133.9458.0797.0847.71,175.8Fromמהחכרת chartering of ships

6.57.652.051.635.668.2Fromמשונות miscellaneous

הכל עבודהסך 64,24390,598224,559358,086548,898690,913LABOURהוצאות EXPENSES  TOTAL
ליי) .IL)(אלפי thousand)

יבשה 12,91219,21245,89385,147121,197162,875Landעובדי workers
ים 51,33171,386178,666272,939427,701528,038Seaעובדי workers

עבודה הוצאות 9021,5394,2087,31911,48414,703Averageממוצע monthly labour expenses
(ליי) לחודש perלשכיר employee (IL.)

הכל סך  5,9334,9064,4474,0773,9833,916EMPLOYEESשכירים  TOTAL
יבשה 1,2701.1311,3231,3481,2961,264Landעובדי workers

ים 4,6633,7753,1242,7292,6872,652Seaעובדי workers
ישראלים :3,0892,2201,8381,8451,8941,888Thereofמזה: Israelis

' Up to 1975 includes passenger revenue.
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וגילה האניה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אניות/  י"ח/8. לוח
Table xviii/8.  Ships, tonnage and deal weight ofthe merchant fleet, by type

of ship and age
End of year שנה סוף

Type of ship and age 1977 1976§ 1975 1970 21965 1960 1956 וגילה אניה סוג

sofshipNumberאניותמספר

הכל 3050103110108104105TOTALסך

1 אניה Typeסוג 1 of ship
משא 22417579717274Cargoאניות ships

קירור 913987Refrigeratingאניות ships

441116272424Tankersמיכליות

האניה Ageגיל of ship
שנים 2 10202961465Upעד to 2 years

342165138141434
5956464127262659
10142219364033361014

1519311141823201519

ומעלה שנה 2085313420 years and over

Grossכוללתתפוסה tonnage
הכל 135,731288,387834,9601,437,5942,509,8752,430,0062,498,502TOTALסך

אניד,1 *Typeסוג of ship
משא 67,292204,727496,918793,148914,888895,110930,256Cargoאניות ships

קירור 49,92389,30467,24546,54434,802Refirgeratingאניות ships

34,52740,930201,171540,8461,521,2971,491,9251,533,444Tankersמיכליות

האניה Ageגיל of ship
שניט 2 52,638117,560256,193291,935715,464351,04281,042Upעד to 2 years

3410,026113,72062,351269,940472,895476,784694,89334
5911,28717,337409,522447,475736,401911,708987,61759
101410,0069,14882,630371,700406,127447,291513,0681014

151912,2837,1872,42456,544166,431221,378193,6251519

ומעלה שנה 2039,49123,4352),84012,55721,80328,25720years and over

Deadמעמס weight
הכל 174,913374,1791,111,5542,411,8384,474,8134,434,4454,579,948TOTALסך

משא 102,359291,982695,0311,275,6001,410,9871,384,6201,440,534Cargoאניות ships

קירור 51,708101,23379,43055,21040,919Refrigeratingאניות ships

52,85261,809333,7451,032,4352,983,4962,994,6153,098,495Tankersמיכליות

< Up to 1975 includes passenger ships. 2 As of 1965
ncludes data on Israeli ships under foreign flag.

ב1965 החל 2 נוסעים. אניות כולל 1975 עד 1

זר. נדגל ישראליות אניות על נתונים כולל
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Ports נטלים

בנמלים עבודה ותשומת פדיון  י"ח/9. לוח
Table xviii/9.  Revenue and labour input in ports

1977 §1976 1975 1970 1968

Revenue (IL. million)

TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services
Thereof: from wharfage

From storage
From basic port services
From services to passengers

Atשוטפיםבמחיריב current prices

156.4201.4769.8939.11,254.5
129.5177.3687.6840.31,100.3
125.0 .167.8599.7778.71,028.4
48.678.0365.7427.8571.1
4.59.587.961.571.9
11.512.137.851.075.4
2.21.86.68.215.1

לירות) (מיליוני פדיון
הכל סך
למטענים משירותים

משינוע מזה:
רציף מדמי מזה:

מאחסנה
בסיסיים נמל משירותי
לנוסעים משירותים

Labour input

Employees
Average monthly wages per
employee (IL.)

Average monthly labour expenses
per employee (IL.)

5,7396,5525,5755,1884,964
9061,0543,6684,4836,671

9,478 6,253 5,006 1,356 1,100

עבודה תשומת

שבירים
(לי) לחודש לשכיר שכר ממוצע

למועסק עבודה הוצאות ממוצע
(ליי) לחודש

Revenue

TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services
Thereof: from wharfage

From storage
From basic port services
From services to passengers

TOTAL
From freight services
Thereof: from marine services
Thereof: from wharfage

From storage
From basic port ^^^^/^^^
From services to passengers

Indicesמדדים

Atשוטפיםבמחיריםפדיון current prices

הכל סך
למטענים משירותים

100.0128.8492.2600.5802.1
100.0137.0531.0648.9849.8

משינוע 100.0134.2479.7623.0822.7מזה:

רציף מדמי 100.0160.7753.1881.21,176.2מזה:

100.0211.21,953.71,367.61,597.7מאחסנת

בסיסיים נמל 100.0105.5328.7443.4655.2משירותי

לנוסעים 100.081.8298.2374.5687.1משירותים

Atקבועיםבמחירים ifxed prices

הכל סך
למטענים משירותים

100.0116.9§138.4133.1134.2
100.0122.6§144.9140.6138.2

משינוע 132.0139.1137.1§100.0119.4מזה:

רציף מדמי 100.0120.5140.3133.8135.1מזה:
100.0209.8293.2183.2174.0מאחסנה

בסיסיים נמל 109.4111.6123.5§100.0105.5משירותי

לנוסעים 123.7115.4156.5§100.081.8משירותים

Labour input

100.0113.697.290.486.5Employees
100.0116.3401.9486.9724.6Average monthly wages per

employee (IL.)
100.0123.3453.2562.5852.6Average montly labour expenses

per employee (IL.)

עבודה תשומת

שבירים
(לי) לחודש לשכיר שבר ממוצע

לשכיר עבודה הוצאות ממוצע
(לי) לחודש
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גנמלי ונוסעים מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אניות תנועת י"ח/10. לוח
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ

Table xviii/10.  Movement of ships (excl. oil in bulk tankers), freight and
passengers in Israel ports, and the share of the Israel flag in it

1 19511 19651970197519761977

shipsהאניות2תנועת 2Movement of

האניות 1,3702,1902,9512,8342,5902,672NUMBERמספר OF SHIPS

חיפה 1,1681,7251,7361,5441,5061,523Haifaנמל Port
אשדוד 71,1271,1809581,007Ashdodנמל Port
אילת 5488110126142Elatנמל Port

של נטו 2,4404,5895,1746,6656.8027,626TONNAGEהתפוסה OF

שהפליגו SHIPSהאניות DEPARTING
רשום) נפת טונות thousand)(אלפי N.R.T.)

חיפה 2,0263,8563,3394,1814,5754,937Haifaנמל Potr
אשדוד 201,6512,1321,8482,212Ashdodנמל Port
אילת 114184352379477Elatנמל Potr

Freight traffic (thousand tons) טונות) (אלפי המטענים תנועת
UNLOADING TOTAL

Haifa Potr
Ashdod Port
Elat Port

LOADING  TOTAL

Haifa Potr
Ashdod Port
Elat Potr

סך  1,5892,4734,2735,3595,1235,014הכלפריקה

חיפה 1,3202,1733,1403,6183,8293.729נמל
אשדוד 199331,416882899נמל
אילת 54200325412386נמל

סך  2181,8363,3453,4863,6694,684הכלטעינה

חיפה 1931,5671,1061,1461,3521,503נמל
אשדוד 41,9011,8431,8932,480נמל
אילת 232338497424701נמל

PASSENGERS  TOTAL

Arirving
Departing

Passenger traffic
221,428 156,432 146,240

110,061
111,367

78,669
77,763

73,462
72,728

הנוסעים תנועת

125,296 257,100 114,745

69,149
56,147

132,049
125,051

93,691
21,054

הכל סך  נוסעים
מגיעים
מפליגים

של ישראלחלקו Share(אחוזים)דגל of Israel flag (percentages)

 המטענים 18.140.938.336.234.8FREIGHTתנועת TRAFFIC 
הכל TOTALסך

18.951.146.443.945.1Unloadingפריקה
12.427.328.026.323.6Loadingטעינה

Incl. transport in the Tel Aviv and Yafo ports.
Including traiffc between Israel ports.

אניות מעבר כולל 2 ויפו. ת"א בנמלי תנועה כולל 1
הארץ. נמלי בין
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Civil aviation אזרחית תעופה

בינלאומיים בקוימ ישראל !של תעופה שירותי י"ח/11. לוח
Table xviii/11.  Israeli aviation service on international lines

יחידה
Unit

195019651970197519761977

נודדות' 00טיסות ■4753,1846,0246,710מסי 8,2309,136Single Bights1
הטיסות קיממרחק 1,77116,19530,82127,65631,97035,564Rightאלפי distance

1000 km.
טיסה .noשעות 6,56023,46743,42239,23645,27550.019Hoursמסי lfown

1,000נוסעים 15.5306.0546.3773.4998.61,158.0Passengersאלפי0
בתשלוםג :14.7288.3501.9701.0923.01,076.0Thereofמזה: revenue

passengers 2

בתשלום 49.71,331.42,531.23,234.94,339.94,889.9Revenueמיליוניםנוסע/קימ passenger/km.
millions

בתשלום שהובלו דואר tonsדברי 50483745770917938Revenueטונות mail
בתשלום3 שהובלו 47,19497.620Revenue§2786,69320,39831,109מטענים freights

* Flight in one direction.
than 25^ of the fare.

2 I.e., a passenger paying more
3 Incl. excess freight of passengers.

%25n למעלה המשלם נוסע 2 אחד. בכוון טיסה 1
נוסעים. של עודף מטען כולל 3 מהמחיר.

אויר ובנמלי אוירית הובלה בשירותי עבודה ותשומת פדיון  י'<ח/12. לוח
Table xviii/12.  Revenue and labour input in air transport and airport services

1977 1976 1975 1970 1965 יחידה
Unit

At current prices
REVENUE  TOTAL

Thereof: From passengers
From freight and maii
From other services

TOTAL

Thereof: from passengers
from freight and mail

159.4353.11,315.02,275.33,830.6

129.4267.6977.71,724.32,698.7
19.061.3230.4354.1696.8
11.024.2107.0172.6293.6

eקבועים d pricesAt ifx
365.9547.8690.0910.6

274.7404.8511.8576.1
76.096.3123.0239.6

שוטפים במחירים
ליי מיליוני
1L. million

ליי מיליוני
IL. million

הכל סך  פריץ
נוסעים מהולכת מזה:

ודואר מטענים מהובלת
אחרים משירותים

הכל סך
נוסעים מהולבת מזה:

ודואר מטענים מהובלת

Labourעבודהתשומות input
הכל סך  no2,4534,1886,0406,0886,500EMPLOYEDמס'שכירימ TOTAL

תעופה 1,9773,4944,5034,5884,872Inבחברות aviation companies
אויר 4766941,5361,4991.627Atיבנמלי airports

 עבודה 30.470.9328.9520.5876.0LABOURל"מיליוניהוצאות EXPENSES 
הכל millionIL.TOTALסך

תעופה 26.764.2278.9454.0770.5Inבחברות aviation companies
אויר 3.76.750.066.5105.5Atבנמלי airports

לשכיר שכר IL8621,1973,8935,9199,495AVERAGEל"ממוצע MONTHLY
WAGESלחודש PER EMPLOYEE

תעופה 9351.2904,3376,79511.125Inבחברות aviation companies
אויר 5597252,4883,2304.613Atבנמלי airports
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ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית תנועה  "ח/13. י לוח
Table xviii/13.  International air traffic of passengers, freight and mail

194919601970197519761977

שנחתו 2,2052,9269,0798,188rמטוסים 9,43110,22AIRCRAFTS LANDING

(אלפים) הכל נוסעיםגסך
נכנסו

. 91.9

69.7

223.4

111.6

1,189.6

603.3

1,650.0

826.0

2,027.9

1,012.2

2,413.0

1,206.6

PASSENGERS'  TOTAL
)thousands)

Arriving

22.2111.8586.3824.01,015.71,206.4Departingיצאו

(טינות) הכל *4593,51630,71044,12958,966107.46JFREIGHTמטענים2סך  TOTAL (tons)

2931,48613,52816,57318,50840,95Unloadedנפרקו

1662,03017,18227,55640,45866,511Loadedנטפנו

(טינות) הכל סך  1305221,7632,4742,5872,858MAILדואר  TOTAL (tons)

713219141,4201,5321,770Arirvedהגיע

592018491,0541,0551,088Dispatchedנשלח

l As of 1970, including passengers in transit.
2 Excluding mail.

במעבר. נוסעים כולל ,19703 החל 1

דואר. בולל לא 2

לישראל שכר טיסות  י"ח/14. לוח
Table xviii/14.  Charter flights to Israel

19731974197519761977

הכל שנחתוסך 408253214320706AIRCRAFTSמטוסים LANDING

בךגוריון אויר 408253206259570Atבנמל BenGurion Airport

אילת אויר 861136Atבנמל Elat Airport

הכל סך  73,31650,56443,77570,837166,230PASSENGERSנוסעים  TOTAL

בןנוריון אויר בנמל
הבל סך

נכנסו

73,316

37,067

50,564

25,701

■W I
21,599

60,841

30,843

142,446

72,351

At BenGurion Airport  total

Arriving

36,24924,86321,23529,99870,095Departingיצאו

 אילת אויר בנמל
הכל סך

נכנסו
:941

554

9,996

5,472

23,784

12,173

At Elat Airport  total

Arirving

3874,52411,611Departingיצאו
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Survey of trucks  . . . משאיות סקר

ומעלה טון 2.5 של מורשה מטען בעלות משאיות תפעול י"ח/15. לוח
Table xviii/15.  Operation of trucks with a load capacity of 2.5 tons and over

Unit 1976/77 1970/71 1966/67 1961 יחידה

המשאי Allוווכל trucks

פעילות 9,55210,63112,74113,578no.Activeמספרמשאיות trucks

למשאית ממוצע 11.89.78.87.7yearsAverageשניםגיל age per truck

הכל סך  שהובל טוןטונאז' 28.229.974.884.8millionTonnageמיליוני transported total

למשאית טוןממוצע 3.02.85.96.2thousandאלפי tonsAverage per truck

הכל סך  שהובל מליוניטון/ק"מ
טון/קמ

968.31,423.02,886.03,360.1million ton/km.Ton/km transported  total

למשאית אלפיממוצע
טון/קמ

101134227247thousand
ton/km.

Average per truck

מטען לטון ממוצע 34483940km.Averageקממרחק distance per ton of
freight

הכל סך  קמקילומטראז' 241.1274.7497.3489.2millionמיליוני km.Kilometrage  total

למשאית קמממוצע 25263936thousandאלפי km.Average per truck

 מטען עם קילומטראז'
הכל סך

קמ 159.6166.5282.4303.7millionמיליוני km.Kilometrage with freight 
total

למשאית קמממוצע 17162222thousandאלפי km.Average per truck

הובלה :Thereofבתשלוםמזה: paid transport

פעילות 5,8856,9898,8099,495no.Activeמספרמשאיות trucks

למשאית ממוצע 12.410.09.47.6yearsAverageשניםגיל age per truck

הכל סך  שהובל טוןטונאז' 18.021.161.472.8millionמליוני tonsTonnage transported total
למשאית" טוןממוצע 3.13.07.07.7thousandאלפי tonsAverage per truck

הכל סך  שהובל 628.51,063.92,338.72,856.4millionמיליוניטון/קמ ton/km.Ton/km transported total
י טון/ק'מ

למשאית 107152265301thousandAverageאלפיממוצע per truck
.ton/kmטון/ק"מ

מטען לטון ממוצע 35503839km.Averageקממרחק distance per ton of
freight

הכל סך  ק'"מקילומטראז' 145.2189.5364.6387.7millionמליוני km.Kilometrage  total

למשאית קמממוצע 25274141thousandאלפי km.Average per truck

 מטען עם קילומטראז'
הכל סך

קמ 90.6107.0204.9230.5millionמלמיוני kml.Kilometrage with freight 
total

למשאית קמממוצע 15152324thousandאלפי km.Average per truck

הכל סך  ליפדיון .326.91,857.7IL"מליוני millionRevenue  total

למשאית ליממוצע .37.1195.7ILאלפי thousandAverage per truck
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דלק וסוג מותר מטען לפי המשאיות תפעול  י"ח/16. לוח
1976/77

אחרת צוין לא אפ שנתיים, נתונים

Tntal
מותר (טונותמטען

דרי תל י

7J11 yJ.JOld1

7.92.5
11 ד ירוי

הכל הכלסולרבנזיןסך בנזיןסך מזה;
TotalGasolineFuel oilTotalThereof:

gasoline
המשאיות צי
פעילות 13,5782,70310,8751,8061,579מספרמשאיות
מורשה1 טוןמטען 159.613.3146.37.36.3אלפי

למשאית ממוצע מורשה 11.84.913.54.14.0טיןמטען
למשאית ממוצע .7.710.47.110.511שניםגיל 1
ממוצעת דלק לליטרצריכת 2.83.12.83.3ק"מ קילומטראז'

הבל ק"מסך 489.236.2453.036.924.7מליוני
למשאית ק"מממוצע 36.013.441.720.415.7אלפי

מטען עם בנסיעות למשאית ק''מממוצע 22.411.125.216.012.8אלפי
הקילומטראז כל מסך מטען עם 6283607882אחוזבנסיעות וטון/ק"מ טונאז'

הכל סך  שהובל טוןטונאז' 84.83.181.72.51.8מליוני
למשאית ממוצע ,טוןטונאז' 6.21.17.51.41.2אלפי

הכל סך  שהובל קמ טון/ק"מטון/ 3,360113324.79262מליוני
למשאית ממוצע טון/ק"מטון/ק"מ 247422995139אלפי
מטען לטון ממוצע 3937403834ק''ממרחק

מטען לנסיעה ממוצע 10.63.111.72.82.8טוןטונאז'
מטען עם בנסיעות מורשה מטען אחוזניצול

הוצאות
הכל סך  ל"יהוצאות 1,752.8230.51,522.3160.6130.3מליוני

הכל סך  למשאית ל"יהוצאות 129.185.3140.088.982.5אלפי
למשאית קבועות 14.97.916.610.97.8הוצאות

ביטוח 9.36.410.09.06.2מזה:
רשיון "אגרת "1.70.72.00.80.7

למשאית שוטפות 114.277.4123.378.074.7הוצאות
וסיכה שמניט דלק, >tמזה: "37.125.739.927.926.9

ורכישה חידוש  itצמיגים jt13.22.315.93.32.3
*תיקונים m21.810.024.810.59.3

שבירה "עבודה '42.139.342.836.236.2
נסיעה לק"מ ממוצעת שוטפת 3.175.782.963.824.77ליהוצאה עבודה וימי מועסקים
חודשי) (ממוצע הכל סך 14,7113,07111,6402,0881,829מספרמועסקים:

למשאית 1.11.11.11.21.2ממוצע
משאית על עבודה ימי 216195221213211יממוצע

שכירים נהגים של עבודה ימי 226172238175166"מזה: הרכב תעסוקת
משאית של עבודה 209199211213212מספרימי

תיקונים בגלל: משאית של בטלה 3119342321ימי
ומבחן
עבודה 4658433736"חוסר
ליום משאית של עבודה שעות ממוצע

וילזילירח
.9.58.29.88.68.3

בתשלום מובילות משאיות
פעילות 9,4959158,580846713מספרמשאיות

ק"מקילומטראז' 387.714.3373.419.810.9מליוני
שהובל טוןטונאז' 72.81.171.71.40.8מליוני

שהובל טון/ק"מ
פדיון2
הכל סך

טון/ק"מ 2,856432,8134123מליוני

לי 1,857.7112.41,745.3122.391.3מליוני
למשאית ל"יממוצע 199.1132.3206.2141.0135.5אלפי
לטון/ק"מ 0.662.820.632.934.15ל"יממוצע

אוגוסט במחירי 2 יתר. עומס כולל 1.1977
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Table xviii/16.  Operation of trucks, by load capacity and type of fuel
1976/77

Annual data. unless otherwise stated

Load capacity (tons

7.95.0
8.0
14.9

15.0
19.9

20.0 + הכל סך
Total

סולר :ms
Thereof:
Fuel oil

Unit

The truck fleet
2,7601,7376,1541.4731,385no.Active trucks
17.611.666.324.444.0thousand tonsLoad capacity1
6.46.710.816.631.8tonsAverage load capacity per truck
9.910.16.95.65.5yearsAverage age per truck
3.13.32.92.31.9km. per litreAverage fuel consumption

Kilometrage
63.354.2239.874.274.9million km.Total
23.031.239.050.354.1thousand km.Average per truck
16.220.823.428.532.0" "Average per truck on trips with freight
7067605759percentOn trips with freight of total kilometrage

Tonnage andton/k m.
6.45.345.417.013.6million tonsTonnage transported  total
2.33.17.411.69.8thousand tonsAverage tonnage per truck
2422071,3136721,041million ton/km.Ton/km. transported  total
88119213456751thousand ton/km.Average ton/km. per truck
3839293977km.Average per trip with freight
5.15.610.717.221.8tonsAverage tonnageper trip with freight

percentUtilization of load capacity on trips
with freight

Expenditure
260.9174.4769.1257.2305.0IL. millionExpenditure  total
94.5100.4125.0174.6220.2IL. thousandExpenditure per truck total
10.211.515.819.021.0Regular expenditure per truck
7.17.39.410.811.8Thereof: insurance
1.11.41.82.72.8" "licensing fees

84.488.9109.1155.6199.2Current expenditure per truck
25.126.438.047.258.0.* "Thereof: fuel. oil and lubrication
5.47.315.022.123.9" "renewal and buying tyres
15.418.421.833.936.9" "repairs
38.536.934.452.380.4hired labour
3.682.852.803.093.68IL.Average current expenditure perkm. /trip

Employed persons and workdays
3,2172,1156,3911,5111,504no.Employedpersons  total (monthly averages(
1.21.21.01.01.1Average per truck
197213220232226Average workdays on truck
211226239242237Thereof: workdays of employed

Employment 0 f truck
199211206219229Work daysof truck
2733323440Idle days of truck due to: repairs and tests

6449493722<.unemployment
8.58.99.510.610.9Average work hours of truck per

active day
Trucks transporting for paymen

1,2501,0634,9721,2321.195no.Active trucks
36.634.6199.662.369.4million km.Kilometrage
4.13.941.014.212.1million tonsTonnage transported
146140112.9563978million ton/km.Ton/km. transported

Revenue2
155.2139.4825.1296.1459.0IL. millionTotal
126.2128.9171.8246.9381.1IL. thousandAverage per truck
1.080.980.760.54047IL.Average per tcn/ksn.

נ Incl. overweight. 2 At August 1977 prices.

551 ותקשורת תחבורה



הגעלימ של כלכלי ענף לפי המשאיות, תפעול  י"ח/17. לוח
1976/77

אחרת צוין לא אם שנתיים, תונים

יחידה

המשאיות Allכל trucks

תחבורה
Transport הכל סך

Total
בתשלום :nm
Thereof:
for payment

המשאיות צי
פעילות 13,5789,4958.501מספרמשאיות .

מורשה2 טוןמטען 159.6124.4110.9אלפי
למשאית ממוצע מורשה 11.813.113.1טוןמטען

למשאית ממוצע 7.77.67.7שניםגיל
ממוצעת דלק לליטרצריבת 2.82.72.7ק"מ
קילומטראז'

הכל ק"נ!סך 489.2387.7343.1מליוני
למשאית ay■ממוצע 36.040.840.4אלפי

מטען עם בנסיעות למשאית 22.424.324.1ממוצע

הקילומטראז' כל מסך מטען עם rirm625960בנסיעות

וטון/ק"מ טונאז'
הכל סך  שהובל טוןטונאז' 84.872.862.7מליוני
למשאית ממוצע טוןטונאז' 6.27.77.4אלפי

הכל סך  שהובל ק''מ טון/קימטון/ 3,3602,8562,535מליוני
למשאית ממוצע טון/קימטון/ק"מ 247301298אלפי

מטען לטון ממוצע 403940קממרחק
מטען עם לנסיעה ממוצע 10.611.611.4טיןטונאז'

מטען עם בנסיעות מורשה מטען 81.584.0אחוזניצול

הוצאות
הכל סך  לייהוצאות 1,752.81,273.01,156.8מליוני

הכל סך  למשאית לייהוצאות 129.1134.1136.1אלפי
למשאית קבועות 14.917.517.1הוצאות

ביטוח 9.310.19.9מזה:
רשיון 1.72.01.9אגרת

למשאית שוטפות *הוצאות *114.2116.6118.9
וסיבה שמנים דלק, 37.141.140.6מזה:

ורכישה חידוש  *צמיגים *13.216.115.4
21.824.523.8תיקונים

שבירה mעבודה 142.135.040.1
נסיעה לק'מ ממוצעת שוטפת 3.172.862.95ליהוצאה

עבודה וימי מועסקים
חודשי) (ממוצע הפל סך 1,471.1989.4891.2מספרמועסקים:

למשאית 1.11.01.0ממוצע
משאית על עבודה ימי 216221220ממוצע

שכירים נהגים של עבודה ימי 226239236מזה:

הרכב תעסוקת
משאית של עבודה 209207209מספרימי

בגלל: משאית של בטלה ימי
ומבחן 313333תיקונים
עבודה 464644*חוסר

ליום משאית של עבודה שעות 9.59.99.9יממוצע
פעילות

יתר. עומס כולל 2 ושירותים. מסחר בעיקר 1
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Table xviii/17.  Operation of trucks, by economic branch of owner
1976/77

Annual data. unless otherwise stated

Unit אחו1
Otheri

שירותים
צבוריים
Public
services

בינוי
Construction

תעשיה
Industry Agriculture

The truck fleet
Active trucks
Load capacity1
Average load capacity per truck
Average age per truck
Average fuel consumption

Kilometrage
Total
Average per truck
Average per truck on trips with
freight

Kilometrage on trips with freight,
ofpercent total kilometrage

Tonnage and t o n / k m.
Tonnage transported  total
Average tonnage per truck
Ton/km. transported  total
Average ton/km. per truck

Average per trip with freight
Average tonnage per trip with freight
Utilization of load capacity on
trips with freight

Expenditure
Expenditure  total
Expenditure per truck  total
Regular expenditure per truck
Thereof: insurance

licensing fees
Current expenditure per truck
Thereof: fuel. oil and lubrication

renewal and buying tyres
repairs
hired labour

Average current expenditure per
km. /trip

Employed persons and
workdays
Employed persons total (monthly

averages)
Average per truck

Average work days on truck
Thereof: work days of employed
drivers

Employment of truck
Work daysof truck
Idle days of truck due to :

repairs and tests
unemployment

Average work hours of truck per
active day

8431,1994884252,108no.
10.011.56.43.517.1thousand tons
11.89.613.28.28.1tons
7.46.46.57.59.1years
2.93.12.83.03.2Km. per litre

29.340.815.39.650.6million km.
34.734.031.422.524.0thousand km.
22.824.919.315.815.7" "

percent 65

2,236

197

70 61

737 464

215 209

73

1,599

245

66

3.84.47.01.65.2million tons
4.43.714.43.72.4thousand tons
17922311045263million ton/km.
212186225107125thousand

ton/km.
4851162951km.

10.27.115.36.16.7tons
percent

94.7157.866.661.3213.8[L. million
112.3131.6136.5144.2101.4[L. thousand
12.88.211.06.813.1
8.66.58.15.69.7
1.31.31.80.51.3

99.3122.9127.1135.088.3
30.731.235.531.930.1
12.78.515.57.27.5
21.519.126.116.115.8
35.361.149.274.534.5
2.863.614.056.013.68IL.

744

0.91.31.01.71.1
193246197265188
249211225230200

187

3721402725
7329443954
9.28.99.97.68.5

' Mainly commerce and services. 2 Incl. overweight.
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Posts and communication ותקשורת דואר

ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון  >"ח/18. לוח
Table xviii/18.  Revenue and labour input in postal and communication services

1977 1976 1975 1970 1965 1963

A t current prices שוטפים במחירים
REVENUE  TOTAL

)IL. million)

Thereof: postal services

telegraph services

telephone services

4,149.5 3,015.8 2,036.9 505.5 176.5 121.2

294.4 246.2

219.3 174.4

3,377.4 2,273.1

TOTAL

Thereof: postal services

telegraph services

telephone services

A t fixed prices

1,086.3 1,003.9

62.1 67.9

45.9 49.1

957.9 807.5

183.3

137.2

1,555.9

886.8

68.5

49.2

718.0

58.5

32.6

344.0

487.5

54.9

30.1

335.2

32.7 26.1

16.5 9.5

118.9 77.9

הכל פדיוןסך
ל"י) (מיליוני

דואר שירותי מזה:

מברקי, שירותי

טלפונים שירותי

קבועים במחירים
הכל סך

דואר שירותי מזה:

מברקה שירותי

טלפונים שירותי

עבודה trתשומת 1np uLabo u

שכירים ממוצע
(מספר) לחודש

10,42512,36214,11116,12715,73615,712AVERAGE NUMBER OF
EMPLOYEES PER
MONTH (number)

6,8577,63810,19412,66212,99013,080Permanentקבועים workers

3,5684,7243,9173,4652,7462,632Temporaryארעיים workers

 עבודה שכר
ל'י) (אלפי הכל סך

47,86873,967125,592490,986656,122925,163WAGES  TOTAL (IL. thousand)

38,83357,811107,742446,337614,619868,260Permanentקבועים workers

9,03516,15617,85044,64941,50356,903Temporaryארעיים workers

(ל"י) לחודש לשכיר 3834967412,5373,4754,907Monthlyממוצע average per employee (IL.)

 עבודה הוצאות
ליי) (אלפי הכל סך

59,52091,605160,090610,9691,228,006 836,275LABOUR EXPENSES  TOTAL
)IL. thousand)

49,42173,451139,010559,0771,140,235קבועים 783,658Permanent workers

10,09918,15421,08051,89248,77767,991Temporaryארעיים workers

(ל"י) לחודש לשכיר 4766159453,1574,4296,513Monthlyממוצע average per employee (IL.)
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דואר י"ח/19.ושירותי לוח
Table xviii/19.  Postal services

Budget year תקציב שנת
1977 | 1976 | 1975 | 1970 | 1960 | 1950 | Unit יחידה |

Post oiffces and branches
Postal agencies
Mobile Post Routes
Localities served by
Mobile Post Oiffces

Rented post oiffce boxes
Mail dispatched  total

 inland
 abroad

Received from abroad
Mail dispatched abroad
Thereof: by air mail

Parcels  total
Inland
Dispatched abroad
Received from abroad

Air mail parcels
 outgoing

Telegrams  total
Inland
Dispatched abroad
Received from abroad
Ships at sea

207
392
44
665

73.9
449
316
72
61

(1,690)
(660)
2,258
1,617
230
411

(290)
1,473
547
419
460
47

206
393
44

§647

65.0
440
309
70
61

1,889
647

2,264
1,575
213
476

§309
1,564
545
452
518
50

206
388
44
658

63.5
436
306
70
60

1,854
615

2,354
1,634
253
467

367
1,656
604
480
522
50

181
345
36
592

42.1
360
263
52
45

1,657
518

2,445
1,737
263
445

275
2,208
805
678
689
36

114
218
29
550

15.9
165
116
23
26
716
169

1,461
1,005
131
325

45
1,570
671
450
431
18

64
77
5

95

289
65

730
139
17

574

524
471
429

No. מסי

1,000
1,000,000

kg. 1 ,000rp
1,000

kg. 1,000 קנ
1,000

וסניפים דואר בתי
דואר סוכנויות
נע דואר קוי

נע לדואר קשורות נקודות

שכורים דואר תאי
הכל סך  דואר דברי

בארץ נשלחו
לחו"ל נשלחו
מחו"ל התקבלו

לחו"ל שנשלחו דואר דברי
אויר בדואר מזה:
הכל סך  חבילות

הארץ בפנים
לחו"ל נשלחו
מחו"ל התקבלו

אויר בדואר חבילות
לחו"ל

הכל סך ם י ק ר ב מ
הארץ בפנים
לחו"ל נשלחו
מחו"ל התקבלו
ים בלב אניות

Budget year

תקשורת  י"ח/20. לוח
Table xviii/20.  Communication

תקציב שנת
Unit/npm |1950| 19601970| 1975| 19761977

Telephoneטלפון
.Noמירכזות 527889112121124Exchangesמסי

ניידות :2232828Thereof"מהן: mobile
המירכזות 797831Exchange§1,00080441720קיבול capacity

מחוברים ישירים 1768369597642686Directקוים exchange lines

(בולל ממתינות 132070179179188בקשות
connected

Applications outstanding
ביצוע) .incl)הודעות installation

orders)
טלפון 31123526813888993Telephonesמכשירי

ציבוריים .Noטלפונים 6,7606.900Public§5403,7406,760מסי telephones
בינלאומיים 140422491531International"אפיקים channels

נתונים להעברת 387478Data§46208קוים transmission lines
הארץ בפנים .m.pשיחות 106 893051,2002,0152,0902,565Inlandפ~מ calls

בינ"ל דקותשיחות 2086,23620,97227,01אלפי 136,300International calls
הכל 0ך 1,000 minut. total

972,4687,9469,61113,000Outgoingיוצאות
ישיר בחיוג :2,6044,2538,550Thereofמזה: bydirect dialling

933,71713,02617,40023,300Incomingנכנסות
ים בלב אניות 145164With§1851110עפ ships at sea

Telexטלקס
המירכזות .Noקיבול 'OS4501,9604,1304,180(4,130)Exchange capacity
טלקס 2801,3502,3752,5152,770Machines*'מכשירי

הארץ בפנים m.p.lOOOcs2,5139,65919,91018.56019,250Inlandשיחות calls
ביךלאומיות דקותשיחות iib1,8435,6976,3727,35iInternationalאלפי calls

1,000 minut.
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Roads כבישים

החזקה לפי סלולות, דרכ>מ  י"ח/21. לוח
Table xviii/21.  Roads, by type of maintenance

תקציב Budgetשנת year

196119651970197319761977Maintenanceהחזקק

Length(ק'נ0אורך (km.)

הדרכים! 6,6757,9049,71210,65711,45211,669ALLכל ROADS 1

בלבד 3,0733,1683,2853,3363,1083,445Governmentממשלה only

ורשויות ממשלה
מקומיות

744790888§909§1,223Government and local
authorities

מקומיות רשויות
הכל סך 

2,7553,7155,1175,8296,279Local authoirties
 total

עיריות :1,6592,1312,8353,1403,630Thereofמזה: municipalities

מקומיות 6341,0391,2751,4631,594localמועצות councils

מ"ר)שטח Area(אלפי (thousand sq. m.)

הדרכים 41,49654J32462,84467,54068,741ALLכל ROADS

בלבד 16,658ממשלה 15,27019,406■ .
Government only

ורשויות ממשלה
מקומיות

3,3383,8715,1866,1396,176Government and local
authorities

מקומיות רשויות
הכל סך 

19,991 13,57530,16436,32240,241Local authoirties
 total

עיריות :9,34312,87819,36522,44226,787Thereofמזה: municipalities

מקומיות 2,5414,7626,4878,1088,336localמועצות councils

(מטרים)רוחב Averageממוצע width (meters;

הדרכים 5.35.65.95.95.9ALLכל ROADS

בלבד Government■.5.05.35.9ממשלה only

ורשויות ממשלה
מקומיות

4.54.95.56.85.0Government and local
authoirties

מקומיות רשויות
הבלי סך 

4.95.4. 6.06.26.4Local authoirties
 total

עיריות :5.66.06.87.17.4Thereofמזה: municipalities

מקומיות 4.04.65.15.55.3localמועצות councils

* Incl. privately maintained roads. פרטית. באחזקה דרכים כולל 1
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ובהשתתפותה הממשלה שגהחזקת סלולות דרגים  י"ח/22. לוח

Table xviii/22.  Roads maintained by the government and with
government participation

תקציב Budgetשנת year

החזקה 1961196519701974197519761977Modeצורת of maintenance

TOTAL

Asphalt paved

Non asphalted

Only by govenrment

By government and local
authorities

Length (km.) (קמ) אורך

4,564 4,331 4,331 4,339 4,173 3,958 3,817

4,560 4,321 4,321 4,329 4,082 3,682 3,094

4 10 10 10 91 276 723

3,445 3,108 3,366 3,366 3,285 3,168 3,073

1,119 1,223 965 973 790 744

הכל סך

bVdok עם

אספלט ללא

בלבד הממשלה ידי על

בשיתוף הממשלה ידי על
מקומיות רשויות

Goverment expenditure on maintenance להחזקה הממשלה הוצאות
and construction (IL. million) י) ל* ליוני (מ לילה ולס

הכל 16.363.2135.9309.3365.6387.0586.4TOTALסך

בלבד הממשלה ידי 10.011.220.540.740.670.686.7Byעל government only

1 בטיחות ואביזרי 2.03.72.212.915.217.821.0Repairsשיפורים and safety
implements 1

ושיקום 3.442.062.7129.5140.8154.9296.4Constructionסלילה and repair

בשיתוף הממשלה ידי על
מקומיות רשויות

0.30.84.312.416.815.617.8By government and local
authorities

כבישים ושיקום סלילה
הממשלה ידי על חדשים
מקומיות רשויות בשיתוף

0.65.546.2113.8146.8128.1164.5Construction and repair of
new roadsby government
and local authorities

< Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.;
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המסעה ורוחב הכביש סוג לפי הביןעירונייםנ, הגבישים אורן י"ח/23. לוח

Table xviii/23.  Length of interurban roads 1, by type and width of road

Km.

(מטר המסעה road(.ים)רוחב (mofWidth

הכביש הכלסוג סך
Total3.00

3.99
4.00

4.99
5.00

5.99
6.00

£.997.00
7.01

9.99
10.00

13.9914.0014.01 +
Type of road

1965

הכל 3,076469866548479600144052gTOTALסך
1,5566726022533856783251gTrunkעורקי
Y 1

1,15529544726112516371Regionalאזורי
36510715962161731Localמקומי

1970

הכל 3,239291699425724912103413015TOTALסך
1,6494818814028781662812512Trunkעורקי
1,201174352227354783643Regionalאזורי
389691595883181מקומי


1


Local

1974
הכל 3,360198452250,0101,208סך 1104217714TOTAL

1,755211775932195363417212Trunkועורקי
1,2111351601335372293852Regionalאזורי
3944211558152261מקומי

Local

1977

הכל 3,2031323982061,174סך 1,0716151956TOTAL
1,63920163393148942141894Trunkעורקי

1,178801391165772543162Regionalאזורי
387329651180261Localמקומי

00
,10

0

ק'8 §
U

כ
E
E
0u
ס
C
ס

O
Q.

Maintained by government only. בלבד. הממשלה באחזקת 1



Motor vehicles מנועיים רכב כלי

הרגב סוג לפי מנועיים, רכב כלי י"ח/24. לוח
Table xviii/24.  Motor vehicles, by type of vehicle

End of year שנה סוף

הרכב 1951196019651970197519761977Typeסוג of vehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233419,389432,499450,415TOTALסך
פרטיות 9,57823,98080,542147,785279,486292,438307.785Pirvateמכוניות cars

13,58221,45341,45166,01396,13898,062101,398Trucks1משאיות1
1,4192,3943,2474,6555,7705,9706,225Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6043,4204,5424,8164,932Taxisמוניות
2 מיוחד 3948151,3772,3253,3023,3793,432Specialרכב service vehicles2

וקטנוטים 7,89118,46142,13842,03530,14827,83426,643Motorcyclesאו6נו9ים and motor scooters

1 Including tractors and semitrailer combinations.
2 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

ותומך. גורר רגב כולל 1

ובו'. סניטריות מכוניות אמבולנסים, בגון 2

הרכב סו5ג לפי המנועיים, הרכב כלי .של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ח/25. לוח
Table xviii/25.  Average age and year of production of motor vehicles, by

type of vehicle

אופנועים
Motorcycles

מיוחד רכב
Special
service
vehicles

מוניות
Taxis

אוטובוסים
Buses

משאיות
Trucks

מכוניות
פרטיות
Pirvate
cars

הכל סך
Total

Average age (years)

7.6
8.0
8.0
8.4
8.9
9.5

(שנים) הממוצע הגיל
7.6
7.7
7.7
7.8
8.1
8.2

2.2
2.2
3.5
2.9
2.9
3.5

7.1
7.9
7.9
8.4

6.1
5.8
5.7
6.0
6.2
6.5

5.1
4.9
4.9
5.4
5.9
6.3

5.8
5.4
5.3
5.7
6.1
6.5

31 5011970
31 ?01 1973
31 ?01 1974
31 ?01 1975
31 501 1976
31 ?01 1977

רבב כלי Sumberמספר ofvehicles
1 31 501 1977450,415307,785101,3986,2254,9323,43226,643
ייצור שנת

Year of production
Up to 1957 6,1832,9361,503298252041,217עד
1958196222,99115,7963,8831,016123741,910
1963196780,15551,30319,1831,267225197,861
19681972150,818100,42334,8981,7151,6361,15710,989
19731976160,760116,59134,3861,8032,4711,0804,429
1977+29,50420,7367,54212576698237

J Incl. vehicles of year of production not known.
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ייצור ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי מסחרי, ורכב משאיות  י"ח/26. לוח
Table xviii/26.  Trucks and commercial vehicles, by load capacity, type of

fuel and year of production

End of year שנה סוף

(טונות)קבוצות מורשה Loadמטען capacity groups (tons)

דלק ?jסוג >

ייצור ciושנת dyear ofproduction
' 21.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0+
>? a
=■ a

1976

98,06240,45042,2534.0937,7541,9101571,445ALLותהמשאיכל TRUCKS
נ85,73440,40242,1332,961בנזין 5032353Gasoline
12,328481201,1327,6041,8781541,392Fuelסולר oil

1977

המשאיות! כל
ifg

101,398
89,285
12,113

42,828
42,790

38

43,479
43,386

93

3,971
2,854
1,117

6,968
157

6,811

2,342
39

2,303

394
3

391

1,416
56

1,360

ALL TRUCKS'
GASOLINE
FUEL OIL

1957 עד
בנזין
סולר

1,503
1,169
334

665
664

1

322
306
16

272
190
82

191
4

187

30
1

29

3

3

20
4
16

Up to 1957
Gasoline
Fuel oil

19581962
בנזין
סולר

3,883
2,888
995

1,446
1,443

3

1,117
1,102

15

476
318
158

677
22
655

100
2

98

2

2

65
1

64

19581962
Gasoline
Fuel oil

19631967
בנזין
סולר

19,183
17,808
1,375

13,298
13,296

2

3,429
3,420

9

1.248
1,058
190

956
25
931

141
4

137

13
1

12

98
4

94

19631967
Gasoline
Fuel oil

19681972
בנזין
סולר

34,898
30.479
4,419

15,459
15,445

14

14,204
14,171

33

1,195
820
375

2,696
32

2,664

832
3

829

95

95

417
8

409

19681972
Gasoline
Fuel oil

19731976
בנזין
סולר

34,386
29,864
4,522

8,033
8,019

14

21,338
21,330

8

632
407
225

2,232
57

2,175

1,186
28

1,158

270
1

269

695
22
673

19731976
Gasoline
Fuel oil

1977 +
בנזין
סולר

7,542
7,074
468

3,926
3,922

4

3,068
3,056

12

147
60
87

216
17

199

53
1

52

11

1

10

121
17
104

1977 +
Gasoline
Fuel oil

Including vehicles of year of production not known. ידועה. לא ייצור משנת רגב כולל 1
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Traffic on nonurban roads עירוניים לא בכבישים תנועה

נבחרים דדן בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  >"ח/27. לוח

Table xviii/27.  Daily traiffc volume on selected road sections (annual average)
Thousand vehicles רכב כלי 9ff^if

מס'
הכביש
No. ofהקטע תיאור

בק"מ הק0ע
Section196319651970197519761977

Descirption of road
section

roadin km.

אביב001 Jerusalemירושליםלטרוןתל Latrun Tel Aviv
הגיא00103 שאולשער גבעת 2.621.311.719.416.118.8GivatShaulמסעף jun. Sha'arHaGay
נשר00104 ביוו צומת  הגיא 21.3A1.58.010.711.212.8Sha'arשער HaGay  "Nesher"

factory junction
001O6רחובותרמלה המסילה 45.248.95.98.516.821.822.725.9Railwayמפגש Crossing Rehovot 

יפו שער Ramla  Jaffa Gate
יפו)צומת00107 (שער 48.952.86.910.520.523.928.926.4Zerifinצריפין (Jaffa Gate)  Bet

דגן Dagonבית junction
השבעה00108 דגןצומת בית 52.854.317.220.830.442.744.455.7Betצומת Dagon junction  Mish

mar HaShiva junction
השבעהאזור00109 54.356.112.916.931.837.541.342.9Mishmarצומת HaShiva junction

Azor
אביבנתניהחיפה011 תל Telכביש Aviv  Netanya  Haifa
גלילות01107 ברוךצומת 7.910.714.222.428.136.139.239.8Telתל Barukh Gelilot jun.
נתניה01110 דורהצומת 27.932.212.721.821.122.121.8Doraצומת junction  Netanya

junction
גבעת01111 נתניהצומת 32.247.46.68.515.820.024.120.0Netanyaצומת junction  Giv'at

Olgaאולגה junction
01111 אולגהצומתא גבעת 47.450.56.57.28.99.7Giv'atצומת Olga junction  Ha

חדרה עוקף deraכביש detour
פרדיס01113 בנימינהצומת 56.665.38.25.06.15.67.3Binyaminaצומת junction  Furei

dis junction
תקוה012 חדרהפתח Haderaכביש  Petah Tiqwa 

ראם Ramlaרמלהצומת  Re'em junction
כנות01201 צומת  ראם 0.0צומת 5.65.810.515.516.115.1Re'em junction  Kannot

junction
בילו01203 נוףצומת תל 9.515.05.05.48.39.010.612.0TelNofצומת junction  Bilu junc

t/ou
רמלה01204  בילו 15.021.54.86.46.96.8Biluצומת junction  Ramla
לוד01210 התעופה 30.031.64.69.212.212.316.1Lodלודלשדה  Lod airport
השרון01215 סגולההוד 43.950.06.511.09.513.910.613.9Segulaצומת jun.  Hod HaSharon
ליד01217 בית רעננהצומת 53.069.75.48.812.211.611.0Ra'ananaמסעף junction  Bet Lid

junction
הרואהצומת01219 כפר 77.582.63.24.16.08.07.57.1Kefarמסעף Haro'e junction 

Haderaחדרה junction
רעננהראשל"ציבנה013 Ra'ananaכביש highway  Rishon

אשקלון LeZiyyon  Yavne 
Ashqelon

השומר01303 תל גההצומת 10.914.16.810.623.840.340.841.6Gehaצומת junction  Tel Hasho
mer junction

השבעה01306 מסוביםצומת 17.421.09.919.137.360.153.853.3Mesubimצומת junction 
HaShiva junction

ראשון01307 השבעהמחלף 21.025.45.67.315.330.032.835.1HaShivaצומת junction  Rishon
LeZiyyonלציון junction

אשדוד01310 זכאיצומת בן t4.65.111.67.65.05.9BenZakay^39.5צומת junction Ashdod
junction

יד01314 צומת  אשקלון 66.475.23.510.610.110.6Ashqelonצומת junction  Yad
Mordekhayמרדכי junction
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(המשך) נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ח/27. לוח

Table xviii/27.  Daily traffic volume on selected road sections (annual average)
)cont.)

Thousand vehicles רכב בלי אלפי
מסי

הכביש
No. ofהקטע תיאור

3ק"מ הקטע
Section196319651970197519761977

Description of road
section

roadin km.

ת"'אפיו;014 Telכניש Aviv  Petah Tiqwa
בילינסון01408 גההמסעף 8.410.115.821.133.144.341.748.3Gehaצומת jun.  Beiiinson jun.
פית01409 עוקף  בילינסון 10.111.016.122.127.134.929.029.8Beiiinsonמסעף jun.  Petah Tiqwa

detour
עטרות015 הטייסיםבני HaTayasimכביש  Bene Atarot
מסובים01503 הטייסיםצומת 4.56.211.512.124.227.231.830.0HaTayasimכביש  Mesubbim jun
השומר01504 תל 6.27.96.69.815.118.421.120.0Messubimמסוביםמסעף  Tel HaShomer
יהוד01505 השומרצומת תל 7.911.54.76.212.414.416.913.2Telמסעף HaShomer jun.  Yehud
הטייסים01506 יהודצומת 11.514.04.37.09.713.310.29.2Yehudצומת jun. HaTayassim jun.

בניעטרות Bene Atarot
חיפה020  אולגה Giveatגבעת Olga  Haifa

דליה02001 מחלף 47.263.99.611.712.9J3.5Toעד Dalia interchange
עתלית02002 63.877.57.810.910.211.7Toעד Atlit
חיפה02003 77.586.06.89.210.710.9Toעד Haifa
חיפהעכונהריה021 Haifaכביש  Akko  Nahariyya

הנקרה Roshראש HaNiqra
ביאליקעבו02104 קרית 10.220.75.28.611.518.616.621.4QiryatBialikמסעף jun. Akko jun.
21.628.74.64.16.710.410.011.7Akkoעכונהריה02106  Nahariyya
021O9הנקרה הצפוןראש .39.341.80.61.20.8Northכביש hwy  Rosh HaNiqra
פינה023 Akkoעכוצפתראש  Zefat  Rosh Pinna
אחיהוד02301  21.729.92.13.85.66.26.1Akkoעכו  Aliihud
פרוד02302 אחיהודצומת 29.953.23.25.75.65.0Ahihudמסעף jun.  Parod jun.
פינה02307 ראש צומת  74.582.61.84.44.13.8Zefatצפת jun.  Rosh Pinna jun.
חיפהנצרתטבריה024 Haifaכביש  Nazareth  Tiberias
יגור02402 המפרץצומת 3.510.35.06.410.513.318.112.6Haifaמסעף Bay jun.  Yagur jun.
נהללנצרת02406 25.036.02.73.73.94.94.1Nahalalצומת junction  Nazareth
פוריהטבריה02410 בי"ח 63.069.02.32.84.74.14.8Poriyyaמסעף junction  Tiberias
פלמחיםאשדוד03001 מ^נ^מ!^?26.545.012.014.513.3צומת jun.  Ashdod
פרודעפולהחדרה032 Parodכביש highwayAfulaHadera
גולני03201 פרודצומת 0.021.90.30.61.71.51.4Parodצומת jun.  Golani jun.
תבור03202 גולניבפר 21.931.91.52.92.73.3Golaniצומת jun.  Kefar Tavor
תבורעפולה03203 3.84.85.1Kefar(2.5)8.11.3)^31.9כפר Tavor  Afula
עירון03206 מגידוצומת 59.879.41.32.04.05.24.87.0Meggidoצומת jun.  Iron jun.
שמואלחדרה03210 86.890.53.84.67.89.09.76.0Ganגן Shemu'el  Hadera
ראםנחשון071 Ashqelonאשקלוןצומת  Re'em junction

Nahshon
אשקלוןהודיה07101 0.0צומת 4.23.92.01.82.92.63.0Ashqelon junction  Hodaya
ראם07103 מלאכיצומת 16.020.33.85.412.516.612.614.0Mal'akhiצומת jun.  Re'im jun.
נחשון07104 ראםצומת 20.335.41.93.73.04.4Re'imצומת jun.  Nahshon jun.
שבעצומת081 באר Be'erכביש Sheva highway PeJu

מלאכי gotפלוגותצומת jun.  Maleakhi jun.
קנ(הא08101 שבעבית 0.024.44.74.65.8Be'erבאר Sheva  Bet Qama
פלוגות08102 קמהצומת 24.450.82.04.26.34.84.6Betבית Qama  Pelugot jun.
מלאכי08103 פלוגותצומת 50.864.03.26.05.73.97.5Pelugotצומת jun.  Maleakhi jun.
שבעדימונהסדום083 Be'erבאר ShevaDimonaSedom

דימונה08301 נבטיםמסעף 0.035.30.71.92.63.63.83.8Nevatimמסעף jun.  Dimona jun.
08302 סדום דימונהבביש 35.369.42.12.22.0Dimonaמסעף junction  Scdom 

Elאילת at highway
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רכב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן  י"ח/28. לוח

Table xviii/28.  Estimated kilometarge, by type of vehicle

Million km. per year בשנה קימ מיליוני

רבב 196319651970Iסוג IX
1973

1974197519761977Type of vehicle

1 הכל 2,1743,1305,8926,4139,0069,1879,2649,272TOTAL1סך

:Thereofמזה:

פרטיות 9251,5802,8453,4264,9245,0255,0845,100Privateמכוניות cars

2 6368032,0112,0252,9453,0673,1073,032Trucks2משאיות

197244372294409408436447Busesאוטובוסים

182200259243349320323366Taxisמוניות

וקטנועים 363294305273224225Motorcyclesאופנועים and motor
scooters

' Incl. special service vehicles.
2 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.

מיוחד. רכב בולל 1
ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנדרים, כולל 2

בשגוע יום לפי ביןעירוני, קילומטראז'  י"ח/29. לוח

Table xviii/29.  Interurban kilometrage, by day of week

בשבוע 19621965197019731974197519761977Dayיום of week

בשנהמיליוני Millionק*מ km. per year

הכל 1,086.81,758.32,966.34,250.04,338.84,502.44,634.6TOTALסך

Percentagesאחוזים

א' 16.014.415.615.015.615.415.415.6Sundayיום

הי עד בי ימים
יומי) (ממוצע

15.415.314.914.915.015.115.115.1MondayThursday
)daily average)

ו' 13.212.513.113.313.513.313.113.0Firdayיום

9.21.911.712.010.910.911.110.9Saturdayשבת
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הדלק וסוג הרכב גיל הרכב, סוג לפי לרכב, קילומטואז' ממוצע  י"ח/30. לוח

Table xviii/30.  Average kilometrage per vehicle, by type and age of
vehicle and type of fuel

Thousand km. ק'מ אלפי

כולל ומשקל דלק סוג גיל, רכב, 19701974197519761977Typeסוג of vehicle, age, type of fuel
and gross weight

הכל סך  פרטיות 19.319.618.417.716.9PRIVATEמכוניות CARS  TOTAL

שנים 3 22.523.520.218.517.3Upעד to 3 years

שנים 4920.218.618.318.317.549 years

שנים 102117.614.515.515.915.41021 years

שנים 22 +14.014.117.315.216.222+ years

הכל סך  7S783.372.268.275.0TAXIS.מוניות  TOTAL

סולר :84.286.773.068.275.2Thereofמזה: fuel oil

שנים 3 עד :82.085.878.572.975.7Thereofמזה: up to 3 years

הכל סך  30.532.232.131.631.0TRUCKSמשאיות  TOTAL

הכל סך  26.826.926.927.227.0Gasolineבנזין  total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

4 עד :26.226.226.727.326.6Thereofמזה: Up to 4

4.19.030.127.527.926.830.74.19.0

9.116.0(34.6)(49.5)(31.8)(27.0)(47.4)9.116.0

הכל סך סולר
(טונות) כולל משקל

51.465.765.758.754.4Fuel 017  total

Gross weight (tons)

9.116.0 ;51.463.360.853.353.7Thereofמזה: 9.116.0

16.125.059.080.972.567.155.216.125.0

26.0+(61.9)(67.5)(84.0)(114.2)(59.6)26 +

 וקטנועים אופנועים
הכל סך

8.68.88.77.88.3MOTORCYCLES AND

MOTOR SCOOTERS  TOTAL

עזר מנוע עם אופניים :6.36.9Thereof(8.0)7.75.9מזה: Bicycles with engine

8.911.111.311.410.3Motorcyclesאופנועיפ

9.09.78.48.38.4Motorקטנועים scooters
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Road accidents דרכים תאונות

מעורגיט רבב וכלי נפגעימ נפגעי6, עפ דרכינו תאונות י"ח/31. לוח

Table xviii/31 . Road accidents involving casualties, and vehicles involved

1977 1976 1975 1974

Annual average שנתי ממוצע

19701974 19651969 19601964 19551959 19511954

מוחלטים Absoluteמספרים numbers

4,0866,9729,58211,37114,84614,71914,30914,32215,753Accidents involving casualties

5,188
199

1,273
3,716

8,830
183

1,785
6,862

12,793
257

2,165
10,380

15,860
371

2,675
12,813

21,567
668

3,610
17,289

21,555
716

3,376
17,463

21,106
648

3,393
17,065

20,920
602

3,472
16,846

22,721
. 636
3.490
18,595

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Severely injured
Slightly injured

5,4939,30113,86816,80223,32423,45622,80022,75025,030Vehicles involved in accidents
involving casualties

נפגעים עם תאונות

הכל סך  נפגעים
הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

עם בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים

ישיעורים תושבים 1100,000ל100,000 populationRates per

נפגעים עם 254364418416440436414405436Accidentsתאונות involving casualties

הכל סך  322461558580640638611592629CASUALTIESנפגעים  TOTAL
121011142021191718Fatallyהרוגים injured

קשה *79939497107100989896פצועים Severely injured
קל 231358452468513517494477515Slightlyפצועים injured

בתאונות מעורבים רו:ב 341486605615692696660644693Vehiclesכלי involved in accidents 
[.פגעים involvingעם casualties

' Average annual population ofeach period. לשנה. ממוצעת אוכלוסייה 1

r

£
TiL.
fa
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in



נפגע וסוג תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות  י"ח/32. לוח

Table xviii/32.  Road accidents involving casualties, by type of accident and
casualty

19751976

1977

סךהנל
Total

הרוגים
Fatally
injured

פצועים
קשו!

Severely
injured

קל פצועים
Slightly
injured

הכל סך  14,30914,32215,7532,648תאונות 54912,556ACCIDENTS  TOTAL

תאונה 1Typeוג of accident
רבב עם התנגשות

נע
6,9496.8577,696883 1436,670Collision with moving

vehicle

רכב עם התנגשות
עומד1

25734225543 5207Collision with parked
vehicle1

עצם עם התנגשות
דומם

302332368100 15253Collision with an
obstruction

בהולך פגיעה או דריסה
רגל

4,9704,9415,3641,176 3033,885Running over or collision
with a pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רכב כלי

48152460149 1551Injury of passenger inside
vehicle

576652653187התהפכות 51415Turning over
13812110319החלקה 282Skidding
636553713191אחר 29493Other

* הכל 21,10620,92022,7213,490נפגעיםסך 63618,595CASUALTIES  TOTAL 2

גיל
(014) 2,9653,0863,636559ילדים 1022,975

Age
ChUdren (014)

(1564) 16,65216,28117,4042,673מבוגרים 48714,244Adults (1564)
(85+) 1,4891,5531,681258קשישים 2001,376Old (65+)

נפגע Typeסוג of injured
5,5335,5816,327743נהגים 1065,478Drivers

אופנועים 968937874142רוכבי 10722Drivers ofmotorcycles
8,4108,2028,7051,202נוסעים 1857,318Passengers

אופניים 8048391,010161רוכבי 25824Riders of bicycles
רגל 5,2845,2735,6561,219הולכי 3084,129Pedestrians

1078814923אחר 2124Other

1 Incl. collision with vehicle stopped, not for parking.
2 Incl. injured of age not known.

חניה. לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות כולל 1

ידוע. אינו שגילם נפגעים כולל 2
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נסיעה, ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים ריב כלי  י"ח/33. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי

Table xviii/33.  Motor vehicles involved in road accidents per one milion
km. trip, by type of accident and type of vehicle

תאונה וסוג שנה
סךכולל
Grand
Total

רכב
ויותר גלגלים 4 רכב

Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of accident
32
גלגלים
Vehicles
with 23
wheels

הכל סך
Total

מוניות
Taxis

משאיות
Trucks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Pirvate
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

19693.57.7 .2.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.42.13.02.13.62.31974

1975

1976

2.3

2.3

5.8

6.3

2.2

2.2

3.2

3.4

1.9

1.7

3.5

3.2

2.2

2.3

1975

1976

הכל סך  19772.56.62.43.11.93.82.51977  TOTAL

התנגשויות

נע רכב עט מזה:

1.7

1.6

4.5

4.3

1.6

1.6

2.3

2.3

1.3

1.2

1.7

1.6

1.8

1.7

Collisions

Thereof: with moving vehicle

רגל הולך 0.61.20.50.60.50.80.6Runningדריסת over of pedestrian

בתו* בנוגע n0.10.!n1פג*ע" 1nInjury"f pas<e""er inslHe vehicle
רכב כלי
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!Drivers onn<

רי1שיון דרגת לפי לנהוגנ, מורשים  י"ח/34, לוח

Table xviii/34.  Licensed drivers x, by type of license

שנה Endofyearסוף

לנהוג 1966197019711972197319751977Typeרשאי of license

הכל2 *284,817439,290492,708543,342592,628713,277816,653TOTALסך

ותלת קטנועים ,79,658111,740118,174122,630125,282136,028143.553Motorcyclesאופנועים, motor scooters or
tricyclesאופנועים

טון 4 עד ומשא פרטי 262,467416,718470,590524,181585,581699,847806,709Privateרכב cars £ trucks up to 4 tons

טון 4 מעל ומשא פרטי 104,282137,330149,486162,770183,874200,927219,217Privateרבב cars A trucks over 4 tons

42,73546,876Taxis§52,06134,10636,31737,32637,929מונית

16,26420.39221,53622,02322,44324,97927,219Busesאוטובוס

6,6639,99510,96312,00712,70215,26116,890Semitrailersגורר

1 Excl. drivers licensed to dirve tractors and combines only.
2 Drivers holding all types of licences do not sum up to the
total, because some drivers are licensed to drive more than one
type of vehicle.

ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

דרגות בעלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
מן שחלק מפני הכללי הכל לסך מתאים אינו הרשיון

רבב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגים

וגיל מין לפי נהגים,  י"ח/35. לוח

Table xviii/35.  Drivers, by sex and age

גיל

1 9 7 51 9 7 7

Age
הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

הכל 713,277558,621154,656816,653621,019195,634TOTALסך

18 12.08010,8101,27014,39612,3122,084Upעד to 18

1924128,599102,92525,674135,192104.77030,4221924

2534243,905179,46964.436298,578212.61885,9602534

35^4125,486110,20735.279160,321117,87842,4433544

455495.11376,52718,586105,79482,97922,8154554

556447,92742,2715,65656,58249,0567,5265564

65 +18,34116.8811,46024.77722,6252,15265+

ידוע 21,82619.5312,29521,10218,8702.232Notלא known
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וגיל ר^ון הוצאו* ושנת לפי נהגים  י"ח/36. לוח

Table xviii/36.  Drivers, by year of licensing and age

גיל Ageקבוצות group

הרשיון הוצאת שנת
Year of issue of license

הכל סך
Total

18 עד
Up to 18

ידוע+1924253435444554556465 לא
Not known

total הכל 828,248138,205סך 17,860299,964161,488106,95757,42021,103 25,251

Up to 1971 ,.480,122עד 10,217 1.050167.205122,61286,82949,45719.713 23,039

197255,66413,609 3326,8968,2234,5061,82233 542

197349,61814,763 821,6217,0184,0681,59243 505

197461,11322,893 1426,2026,8023,4461,35015 391

197559,71926,506 1,10622,2725.8412,7591,0075 223

197661,96429,943 3,62919.4265,2572,50398511 210

197756,08520,274 12,00816,0174,6462,1208273 190

Not known ידוע N$3,963 123251,0897263801,280 151

n
F

§

On 8



Survey on commuting patterns to work

לעבודה הנסיעה וזמן לעבודה בואט אמצעי ל3י מועסקים, י"ח/37. לוח
Table xviii/37.  Employed persons, by means and time of commuting to work

Daily average x xii 1976 יומי ממוצע

לעבודה נסיעה דפוסי סקר £
c

o

"5
V'c3
E

8
ס

a

o
Q.
C
ס

Means of commuting

Time of commuting (minutes) (דקות) נסיעה זמן

91 + 6090 4559 3044 2029 1019 59

1 הכל סך
Total 1

נסיעה אמצעי

TOTAL

Thereof: Bus

Private or commercial
vehicle

Special transportation

Bicycle/on foot

Absolute numbers

)7,345) 100,710 70,865

)5,485) 77,090 50,675

)4,460) (5,945)

15,330 11,155

מוחלטים מספרים

210,900 124,145 219,030 82,110 926,175

119,090 44,480 36,865 .. 338,585

47,990 36,650 72,460 28,835 198,260

31,285 21,180 23,135 .. 108,220

7,330 16,005 77,215 44,430 148,055

הכל סך
אוטובוס מזה:

מסוזרי או פרטי רכב

מיוחדת הסעה

אופניים/ברגל

tאחוזים agesPercen

הכל Total(0.8)100.08.923.613.422,87.610.9סך

אוטובוס :100.010.913.135.215.022.81.6Thereofמזה: Bus

מסחרי או פרטי רכב

מיוחדת הסעה

100.0

100.0

14.536.6

21.4

18.5

19.6

24.2

28.9

3.0

10.3

2.3

14.1

Private or commercial
vehicle

Special transportation

100.030.052.210.85.0Bicycle/onאופניים/ברגל foot

J Incl. not known, and employed persons with identical addresses ^01 working
place and residence, or with address ofworking place unknown.

שאין מועסקים וכן זהים, ומגוריהם עבודתם מקום שכתובת ומועסקים ידוע לא כולל 1
קבועה, עבודה כתובת להם



יד ונישלח בעבודה מעמד לעבודה, בואט אמצעי לפי מועסקים,  י"ח/38. לוח
Table xviii/38.  Employed persons, by means of commuting to work,

status at work and occupation
Daily average x xii 1976 יומי ממוצע

Status at work and means
of commuting

Thereof מזה

צווארון
אפור

Blue collar

צווארון
 לבן
נכיר לא
White
collar 
non senior

צווארון
בביר  לבן
White
collar 

הכל סך
Total נסיעה ואמצעי בעבודה מעמד

Absoluteמוחלטיטמספרים numbers
כולל 926,115294,515303,855317,045GRANDסך TOTAL

אוטובוס 338,585114,6251מזה: 14,540108,330Thereof: Bus
מסחרי או פרטי 198,26094,13054,67048,185Privateרכב or commercial

vehicle
מיוחדת 108,22020,48021,19561,855Specialהסעה transportation
148,05539,63572,96034,905Bicycle/onאופניים/ברגל foot

זהות ומגורים עבודה 11,4508,240Same(5,010)24,830כתובות address of work
and residence

:Thereofמזה:
הבל סך  763,160269,010230,545253,110Employeesשכירים  total

אוטובוס :313,315111,765102,03598,425Thereofמזה: Bus
מסחרי או פרטי 151,40581,12538,67030,360Privateרגב or commercial

vehicle
מיוחדת 104,38520,35520,65058,690Specialהסעה transportation
112,56037,01546,98528,000Bicycle/onאופניים/ברגל foot

זהות ומגורים עבודה Same(4,150)כתובות address of work
and residence

הכל סך  135,63021,91559,86553,585Selfemployedעצמאיים  total
אוטובוס :19,1409,7707,430Thereofמזה: Bus

מסחרי או פרטי 39.82011,42513,74014,655Privateרכב or commercial
vehicle

/ברגל B(5,495)27,10219,370אופניים S1 cle/on foot
זהות ומגורים עבודה Same(5,905)18,1309,165כתובות address of work

and residence
taאחוזים gesPerce n

כולל 100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
אוטובוס :36.638.937.734.2Thereofמזה: Bus

מסחרי או פרטי 21.432.018.015.2Privateרבב or commercial
vehicle

מיוחדת 11.76.97.019.5Specialהסעה transportation
16.013.524.011.0Bicycle/onאופניים/ברגל foot

זהות ומגורים עבודה 2.71.73.82.6Sameכתובות address of work
and residence

:Thereofמזה:
הכל סך  100.0100.0700.0100.0Employeesשכירים  total

אוטובוס :41.141.544.238.9Thereofמזה: Bus
מסחרי או פרטי 19.830.116.812.0Privateרכב or commercial

vehicle
מיוחדת 13.77.68.923.2Specialהסעה transportation
14.813.820.411.0Bicycle/onאופניים/ברגל foot

זהות ומגורים עבודה Same(0.5)כתובות address of work
and residence

הבל סך  100.0100.0100.0100.0Selfemployedעצמאיים  total
אוטובוס :14.116.313.9Thereofמזה: Bus

מסחרי או פרטי 29.452.123.027.3Privateרבב or commercial
vehicle

20.032.410.3Bicycle/onאופניים/ברגל foot
זהות ומגורים עבודה 13.415.311.0Sameכתובות address of work

and residence
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וביטוח ♦בנקים ט " י פרק

בתוצאה השער שינויי את להוציא ערים,
ב שהופעלה החדשה הכלכלית מהמדיניות
הפרשה לפני הוא התפעולי הרווח .28.10.1977

הרווח. על למסים

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני
מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים,
בעיקר המסחריים מהבנקים ניבדלים אליהם,
הם אמצעיהם את כסף. יוצרי אינם שהם בכך
שתמורתם ערך, ניירות הפצת ע"י מגייסים
פיקדונות קבלת וע"י באוצר, ברובה מופקדת

המפקיד. הכוונת לפי הלוואות למתן
בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
צמידים שהם במידה רק משוערכים והם המאזני
ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר. לשער
מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת דלאניידי

סמלי. בערך >זה סעיף רושם
וסטטיסטיקה "ישראל בנק מאזן המקור:
ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות של

ניטיח1 חניות

והפברימ הגדרות
ע"י שנעשו עסקות בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידס זרות חברות ישראליות, חברות
שנעשו עסקות כלולות לא בישראל. מבוטחים
סניף של תיווך ללא זרות' חברות ע"י בארץ
מפרטים העסקים חשבונות בישראל. מורשה או
בחו"ל..המא ישראליות חברות של עסקים גם
גם כוללים הישראליות החברות של זנים

לארץ. בחוץ והתחייבויות תביעות
פעי שעיקר זרות וחברות של המאזנים
הביטוח לעניין שייכים אינם בחו"ל, הוא לותן
והת נכסיהן רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי

בישראל. חייבויותיהן
חלקיים נתונים קיימים לוידס עסקי על
יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד,

העסקים. בחשבונות הנתונים

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקאיים המוסדות מאזני

הכספיים הנכסים סיכום מובא יט/1 בלוח
חלו 1977 בשנת ישראל. בנק של וההתחייבויות
ההכנסות למשל, כך, הנתונים. בהצגת שינויים
במקום צבירות בסיס על מחושבות וההוצאות
במיון בשינויים מתבטא והדבר מזומן בסיס על

וכוי. במאזן הסעיפים
ב מיוגם שיטת לפי מוצגים 1976 נתוני
את לאפשר כדי הקודם, המיון לפי וגם 1977

הקודמות. השנים לנתוני השוואתם
השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
בנק של הכספיים לדוח"ות בביאורים ראה

.1977 בדצמבר 31 ליום ישראל
המו של והמאזנים סיכום חינו י"ט/2 לוח
למש הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים סדות
כלולים) אינם הדואר בנק ובן ולהשקעות כגתאות
בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים לרבות
המוסדות בין ההדדיות היתרות נוכו לא זה

הבנקאיים.
חברות, פרטים, כולל "ציבור" המונח
הממשלה למעט ובו'' מקומיות רשויות מוסדות,

הבנקאות. ומערכת
בצד וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
מוסדות גם כוללים ההתחייבויות ובצד הנכסים
למש בנקים בגון בסיכום, בכללים שאינם

כנתאות.

של תיפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התיפעולי הרווח את מראה י'יט/3 לוח
מה ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

בהתאמה. שנה לכל הכנסות
רווחי התיפעולי הרווח בלל לא 1974 סוף עד
חליפין. שערי ומשינוי נכסים ממכירת הון
משינויי רווחים בולל הוא ואילך, מ1975

וסעד. רווחה שירותי  כה נפרק הפסלים, הנתונים עפ יחד 3ובא>פ, לאומי לביטוח המוסד של הכספייפ הנתוניב 1
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מתת כתוצאה שנפגעו אחרות יחידות כולל לא
האש. פשטות

שנפגע הרכוש ערך של משוער אומדן נזק;
;אומדן ללא הכבאים, ע"י שנערך בשריפה

הרכוש. אבדן עקב העקיפים הנזקים

הת אולמי מוסכים' במבנה: אחר, מקום
מקל מרתפים, חולים, בתי מלון, בתי כנסות,
שימוש. ללא עזובים מבנים בבנייה, מבנים טים,
חצרות, פתוחים: במקומות אחר, מקום

פתוחים. במקומות שונים מתקנים
מסוימים, במקרים מלא. אינו נזק על הדיווח
(אלא הכבאים ידי על להערכה ניתן הנזק אין
ואף (במלואו עליו דווח ולא השמאים) ידי על
לנתונים בזהירות להתייחס יש לכן, בחלקו). לא
הנזק אומדן הכל סך כי להניח ויש נזק על

מטה. כלפי מוטה בשריפות
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

גמל קופות

ומקורות הגדרות
מתקב י"ט/15י"ט/17 בלוחות הנתונים
המרכזית הלשכה שעורכת שנתי מסקר לים
מפו הסברים הגמל. קופות על לסטטיסטיקה
ל1977 גמל קופות סקר לגבי יותר רטים
לישראל, הסטטיסטי לירחון במוסף מופיעים
מקופות חלק קיבלו הזמן במשך .1978 ,8 מם'
אחרות וקופות השקעה, מסלול של אופי הגמל
כן, על סוציאלית. שמטרתן כקופות נשארו
לאופיין, בהתאם 1976 בשנת מחדש הקופות סווגו
סיווג פי על מחדש חושבו ל1975 והנתונים
הסיווג לפי הן  פעמיים מופיעים והם זה

החדש. הסיווג לפי והן הישן

מוות, למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
וביטוח פיטורין פיצויי ביטוח גמלא, גיטוח

אלה. ביטוח סוגי של שילוב כל וכן נכות,

פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח
חיים. לביטוח

ביטוח את כולל הרכב ביטוח 1976 בנתוני
כביטוח ,1976 מספטמבר החוק לפי החובה

אבנר. עם .משותף

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 זתביעות

ששולמו התביעות הן השנה תביעות
וגידול תביעות ליישוב הוצאות למבוטחים,

והמאושרות. התלויות התביעות ביתרת

לשנים מתייחסים הנתונים התקופה.
קלנדריות.

מקורות
חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח
1977 לשנת הנתונים בישראל (לונדון) לוידס
ארעיים דו"חות על המבוססים אומדנים הי1ם
הכנת את כבר סיימו אשר הביטוח חברות של

הכספיים. הדו"חות של הטיוטא

קרנות

תשלומים למתן שנועדה קרן פנסיה: קרן
או מוחלטת פרישה לאחר לעובד תקופתיים
לש או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו, חלקית

מותו. לאחר איריו

סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים: קרן
מותו, לאחר לשאיריו או לעמית פעמי חד
נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו מכספים

. ההשתלמות. קרנות

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
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ומ עובדים של הפרשות מעבידים: חובות
45 תוך המעביד ע'י'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
הכס מהדו"חות 1971 עד התקבלו הנתונים
המאושרות הגמל קופות של השנתיים פיים
הנתונים ב1972 החל הכנסה. מס נציב ע"י
הגמל. לקופות הנשלחים שאלונים על מתבססים

כספים בה צובר שהמעביד קרן פיצויים: קרן
כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמי לתשלום

מות. או פרישה עקב
מקי 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 השקטות

בניכוי המשוערך הערך שיערוך: הפרשי
החל בשער. שהצטברה והריבית הרכישה ערך
בחשבונות השיערוך הפרשי נכללו 1975 בשנת

הקרנות.

שהוכרו השקעות, סוגי מוכרות: השקטות
ושה במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב ע"י
מנכ מוגדר אחוז בהן להשקיע חייבות קופות

סיהן.

נבחרים פרסומים

מיוחויפ פרסומים

(1971 !1972) בישראל גמל קופות (436)
(1976) כבאות ושירותי שריפות (552)

(1976) בישראל ביטוח עסקי (561)
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Banking בנקים

ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיגים  >"ט/1. לוח
Table xix/1.  Statement of assets and liabiliHes of the Bank of Israel

ליי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

1976119761977

הכל סך  35,23636,39173,000ASSETSנכסים  TOTAL

לארץ חוץ כלפי Foreignתביעות assets

חוץ במטבע ונכסים 12,03112,03124,173Goldזהב and assets in foreign
currency

חוץ במטבע אחרים 2,0391,9583,262Otherנכסים assets in foreign currency

לממשלה Governmentאשראי debt

נטו מועד ארוך 10,55610,55613,256Longחוב term debt (net)

2 אוצר 218שטרי
Treasury bills 2

ארעיות 5235239,551Provisionalמקדמות advances

ערך וניירות אחר Otherאשראי discounts, advances and loans
and securities

ישראלי במטבע ,3,5973,5824,569Discountsאשראי advances and loans
in Israel currency

חוץ במטבע ,4,3574,35713,520Discountsאשראי advances and loans
in foreign currency

יצוא למימון פיקדונות פחות:
בנקאיים מוסדות של

754
Less : export finance deposits
of banking institutions

ערך 1,1911,7782,770Securitiesניירות

אחרים 9041,0931,384Otherהשכונות accounts

ואשראי שניתנו ערבויות
(ראה תעודות
התחייבויות)

574513515Guarantees anddocumentary
credits (see liabilities)

בצד ערך לניירות הועברו אוצר שטרי 2 מבוא. ראה חדש; מיון 1

ההתחייבויות. בצד בנקאיים מוסדות של פיקדונות ולסעיף הנכסים
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(המשך) ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום  י"ט/1. לוח
Table xix/1 . Statement of assets and liabilities of the Bank of Israel ( cont. )

לי מיליוני שנה; 0Endofוף year; IL. million

1976197611977

הכל סך  35,23636,39173,000LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

במחזור ומעות כסף 5,0735,0736,860Banknotesשטרי and coins in circulation

שהוקצו מיוחדות משיכה 435435801Allocationsזכויות of special cleairng
rights

לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liabilities

בנקים של pn מטבע פיקדונות
לישראל pnn

8888151Depositsof foreign banking in
stitutions in foreign currency

המטבע קרן של פיקדונות
משיכות בגין הבינלאומית

7837831,440Depositsof the I.M.F. in
respect ofdrawing

אחרות 16120192Otherהתחייבויות liabilities

של pn מטבע פיקדונות
המוסדות ושל הממשלה

הלאומיים

4604602,232Deposits of Government and
National Institutions in fo
reign currency

של חוץ במטבע פיקדונות
בישראל בנקאיים מוסדות

8,976Deposits ofbanking institutions
in Israel in foreign currency

חוץ במטבע נקובים פיקדונות
בנקאיים מוסדות של

12,770Deposits ofbanking institutions
in foreign currency

של חוץ במטבע פיקדונות
בישראל בנקאיים מוסדות

Deposits ofbanking institutions
in Israel in foreign currency

תושב לא פיקדונות 1,8123,109Againstכנגד nonresident deposits

פיצויים  תושב פיקדונות 1,51532,763Againstכנגד resident deposits 
restitution

אחרים  תושב פיקדונות 51413,036Againstכנגד resident deposits other

מוסדות של פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

Depositsofbankingand ifnancial
Institutions in Israel

בנקאיים מוסדות של 5,3585,7429,021Depositsפיקדונות of banking iastitutions

כספיים מוסדות של 4747129Depositsofפיקדונות ifnancial institutions

אתרים 2681,052Otherפיקדונות deposits

אחרים 6367261,679Otherחשבונות accounts

מילואים וקרן הבנק 202020Capitalהון and reserve

ערבויות כנגד התחייבויות
תעודות ואשראי שניתנו

נכסים) (ראה

574513515Ltabilities on account0/ guarantees
and documentary credits (see
assets)

J For new classification see intrcdnctior.. ' Treas*.
assets and to the item ' 'deposits" on the side of liabilities.

~j bills v.'erc transferred to the item *'securities'* on the side of
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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

19711973197519761977

הכל סך  25,84650,097118,947172,924327,670ASSETSנכסים TOTAL

הכל סך  ישראלי 14,36229,83070,966106605177,162Israeliמטבע currency  total

ומעות כסף 4996202296542Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 2,0093,9333,6445,8958,967Depositsפיקדונות with Bank of Israel

אוצר 189101201621Treasuryשטרי bills

במוסדות והלוואות פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

1591,0723,0496,64910,793Deposits and loans with banking
and ifnancial institutions in Israel

לציבור 7,39612,25926,62234,78450,484Creditאשראי to the public

לממשלה 9474,87118,41629,39254,563Creditאשראי to the government

ערך 1,5032,70210,53616,42929,990Investmentsניירות in securities

אחר ורכוש הבנק 2053797931,0961,449Bank'sבנייני premises and other property

לקוחות '8651,6934,5077,04310,315Customersהתחייבויות liabilities

אתרים 1,0402,7243,1775,00510,038Otherחשבונות accounts

Foreign currency  total

Banknotes and coins

Deposits with Bank of Israel

Deposits and loans with banking
and financial institutions

Credit to the public

Credit to the government

Investments in securities

Customers' liabilities

Other accounts

150,508 66,319 47,981 20,267 11,484

389 100 54 20 16

48,660 21,992 14,329 6,720 4,729

34,469 13,986 10,012 6,096 2,981

37,790 18,187 12,983 4,412 2,035

10,244 4,460 4,603 191 492

563 278 211 95 79

17,003 6,626 5,827 2,515 1,052

1,390 690 502 218 100

הכל סך חוץ מטבע

ומעות כסף שטרי

ישראל בבנק פיקדונות

במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

לציבור אשראי

לממשלה אשראי

ערך ניירות

לקוחות התחייבויות

אחרים חשבונות
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח

Table xix/2.  Summary of balance sheets of banking institutions (cont.)

לי מיליוני שנה; Endסוף ofyear ; IL. million

19711973197519761977

הכל סך  25,84650,097118,947172,924327,670LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

הכל סך  ישראלי 14,48530,05671,580107,400178,395Israeliמטבע currency  total

עצמי 4789942,1903,3286,233Equityהון capital

הוניים חוב 282817737551,695Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

3021,0462,2943,4855,427Deposits and loans from banking
and ifnancial institutions

ישראל מבנק 324הלוואות ,1,0682,4933,7804,934Loans from Bank of Israel

הציבור 7,10710,98822,83133,03555,175Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 2,8418,66227,97044,78676,381Authorizedפיקדונות deposits for
granting loans

ממשלה 1,2061,9254,6175,8988,056Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חשבון על 8651,6934,5077,04310,319Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers

אחרים 1,3343,3993,9055,29010,175Otherחשבונות accounts

הגל סך  חוץ 11,36120,04147,36765,524149,275Foreignמטבע currency  total

הוניים חוב 261211767712,103Capitalשטרי notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2,0624,18913,04616,41533,791Deposits and loans from banking
and ifnancial institutions

ישראל מבנק 9081,3593,7344,16813,407Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 6,58110,43922,64534,56175,430Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 10370511662,217Authoirzedפיקדונות deposits for
granting loans

ממשלה 5131,1181,4762,2334,093Governmentפיקדונות deposits

לקוחות חשבון על 1,0522,5155,8276,62517,002Liabilitiesהתחייבויות on behalfof customers

אחרים 1162304125851,232Otherחשבונות accounts
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הבנקא"מ* המוסדות של תפעול* ורווח הוצאות הכנסות,  >"ט/3. לוח

Table xix/3.  Income, expenditure and operational profit of banking institutions 1

IL. million ל*י מיליוני

197021974197519761977

הכל סך  1,280.612,82217,188.127,972.951,417.6INCOMEהכנסות  TOTAL

ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים ובמוסדות

ישראלי במטבע

266.8274552.4833.11,635.9Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other bank
ing institutions in Israeli
currency

וניסיון מהלוואות ריבית
ישראלי במטבע שטרות

700.08.14810,761.518,203.433,834.7nterest on loans and bills discounted
in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי הכנסות
ודיבידנדים) ריבית (גולל

ישראלי במטבע

141.31,9692,661.94,435.49,062.1Net income from securities (incl.
interest and dividends)
in Israeli currency

חוץ במטבע פיננסיים 1,6942,286.43,206.14,660.8Financialנכסים assets in foreign currency

אחרות והכנסות 172.5737925.91,294.92,224.1Commissionעמלות and other income

הכל סך  1,197.812,02115,942.126,414.148,718.7EXPENDITUREהוצאות TOTAL

ומשכורת 240.41,0161,185.71,722.22,685.0Wagesשבר and salaries

הציבור פיקדונות על ריבית
ישראלי במטבע והממשלה

759.38,58911,347.919,621.938,249.0Interest paidon public andgovern
ment deposits in Israeli currency

מוסדות של פיקדונות על ריבית
הוניים חוב שטרי בנקאיים,
ישראל מבנק משנה וניביון

ישראלי במטבע

77.2419597.8965.11,659.8Interest paid on deposits in banking
institutions, interest on capital
notes and rediscounting from the
Bank of Israel in Israeli currency

חוץ במטבע 1,5312,020.72,856.64,240.5Expenditureהוצאות in foreign currency

ריבית כולל מינהליות, הוצאות
3 נזילות גירעונות על

120.9466790.01,248.31,884.4Administrative expenses, incl.
interest on liquidity deifcits 3

תפעולי רווח
הכל סך

82.88011,246.01,588.82,700OPERATIONAL PROFIT
TOTAL

l Incl. branchesof foreign banks active in Israel; excl. the Israel כולל לא בארץ; הפועלים זרים בנקים של סניפים כולל 1

BankofAgriculture. 2 Newclassiifcation (see introduction). מבוא). (ראה חדש מיון 2 לישראל. החקלאות בנק את
3 incl. bad debt reserves, various taxes (except income tax), למס (פרט שונים מסים מסופקים, לחובות הפרשה כולל 3

donations and expenses connected with linkage differentials. הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה),
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להשקעות הבנקים מאזני סיכום  >"ט/4. לוח

Table xix/4.  Summary of balance sheets of investment banks

לי מיליוני שנה; סוף
Endof year; IL. million

19711973197519761977

הכל סך  3,7505,77410,87615,70733,239ASSETSנכסים  TOTAL

ומעות כסף 00111Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 52076103275Depositsפיקדונות with Bankof Israel

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

2878982,1663,34911,496Deposits and loans with banking and
ifnancial institutions

לציבור 2,3683,5806,0018,46612,372Creditאשראי to the public

לממשלה 5855466831,2162,406Creditאשראי to the Government

ערך בניירות 6990133164222Investmentsהשקעות in securities

אחר ורכוש הבנק '66589Banksבנייני premises and other property

לקוחות '154301475437483Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 2763331,3361,9635,975Otherחשבונות accounts

הכל סך  3,7505,774i0,87615,70733,239LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

עצמי 6447898999811,126Equityהון capital

הוניים חוב ושטרי חוב 7621,5163,5574,94713,447Bondsאיגרות and capital notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים

9351,6183,1935,0939,703Deposits and loans from bankingand
ifnancial institutions

הציבור 127313518518607Depositsofפיקדונות the public

הלוואות למתן מאושרים 39954546751.523Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

הממשלה 7817571,1472,3334.569Governmentפיקדונות deposits

לקוחות '154301475437483Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 3083856337231.781Otherחקבונות accounts

 1
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  >"ט/5. לוח

Table xix/5.  Summary of balance sheets of mortgage banks

ליי מיליוני שנה; ;Endofyearסוף IL. million

1971197519761977

הכל סך  4,02816,10622,45832,269ASSETSנכסים TOTAL
ומעות כסף 0001Banknotesשטרי and coins

בנקאיים במוסדות 493087139Depositsפיקדונות with banking institutions

המבוצעות הלוואות למתן 2212,7554,2997,264Depositsפיקדונות for granting loans granted by
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי bankingעל and financial institutions

לממשלה 7911,5912,2763,787Creditאשראי to the government

הכל לציבורסך 2,73410,14913,93018.231Creditאשראי to the public  total
בת לחברות 9207122 subsidiaries

מקומיות לרשויות 4291,1861,5021,998 local authorities

לשיכון 1.8477,52410,63614,381 housing

אחרים למבנים 281400368441 other buildings

בנייה ולחברות לקבלנים מקדמות 1357001,2721,236 advances to contractors
and building companies

לאחרים 33132140173 other

ערך 32134175303Securitiesגיירות

ניידי דלא ונכסי הבנק '12171518Banksבנייני premises and real estate
בעד לקוחות של 30758717942Liabilitiesהתחייבויות on behalfof customers for

אחרות והתחייבויות guaranteesערבויות and other liabilities
אחרים 1596729591,584Otherחשבונות accounts

הכל סך  4,02816,10622,45832,269LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

ועודפים קרנות 1844095601,208Surplusהון reserve capital
הוניים חוב 124657Capitalשטרי notes

חוב 1,4205,9398,50113,003Bondsאיגרות
וכספיים בנקאיים ממוסדות ופיקדונות 1601,8503,2514,992Loansהלוואות and deposits from banking and

ifnancial institutions
הלוואות: למתן מאושרים Depositsפיקדונות for granting loans:
בנייה ומחברות מקבלנים 4021,0791,1991,502 from contractors and

building companies

מאחרים 1828911,2301,531 from others

ארוך לטווח צמודים פיקדונות


58135197Long term linked deposits

ממשלה 1,2933,6454,8656,323Governmentפיקדונות deposits

מאושרות חיסכון תוכניות לפי 145488578883Approvedחסכונותשהופקדו saving schemes

לקוחות! לחשבון אחרות והתחייבויות 30758717942Guaranteesערבויות and other liabilities on
behalf of customers1

אחרים 2129771,3761,631Otherחשבונות accounts

1 As of June 1975, includes guarantees according to the sales law. המכר. חוק לפי ערבויות כולל ,1975 ביוני bm 1

banking and insurance 582



Insurance companies ביטוח חברות

בישראל המבטחים של חיימ ביטוח פוליסות סכומי  י"ט/6. לוח
Table xix/6.  Amounts of life insurance policies by insurers in Israel

End of year; il. ""iiion לי מיליוני שנה; סוף

195019601965197019741975

 בישראל ביטוחים
הכל סך

34.8304.05,772.0 1,888.9§22,760.90,749.0INSURANCE INISRAEL 

TOTAL

צמוד 171.03,092.5בלתי 921.510,036.88,574.2Unlinked

לדולר! 54.488.3צמוד 104.0116.2131.1Linked to U.S. dollar!

למדד 78.62,306.5צמוד 863.411,540.20,420.0Linked to C.P.I.

השתתפות עם צמוד בלתי
הצמדה ברווחי



284.7 1,067.71,623.7Unlinked with participation
in linkage proifts

 ישראליות חברות
הכל סך

25.3246.35,074.4 l,661.i22,034.640,154.0Israeli companies  total

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחול

7.770.11,580.9 653.66,146.89,939.0Thereof: with reinsurance
abroad

צמוד 121.42,397.6בלתי 699.79,312.317,981.1Unlinked

לדולר! 46.785.6צמוד 98.4114.4129.2Linked to u.s. dollar'
למדד 78.22,306.5צמוד 863.411,540.220,420.0Linkedto C.P.I.

השתתפות עט צמוד בלתי
הצמדה ברווחי

284.7 1,067.71,623.7Unlinked with participation
in linkageproifts

זרות חברות
הכל סך

9.51 57.7603.1 .227.>426.6264.7foreign companies  total

צמוד (בלתי 600.4 221.8 49.6425.C262.8Unlinked

לדולר! !צמוד 2.7 5.6 7.7■ l.S1.9Linked to u.s. dollar!
למדד 0.4צמוד

Linked to C.P.I.

לוידס מורשי
צמוד) (בלתי

299.5 94.5330.3Lloyd's brokers {unlinked)

. Ind. insurance in foreign currency.
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הביטוח ענף לפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות  י"ט/7. לוח

Table xix/7.  Premiums received and claims paid in Israel, by insurance branch

IL. thousand ,,L ,_l"

1977. 1976 1970 196S 1960 1950

Life insurance חיימ ביטוח

PREMIUMS RECEIVED1

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

CLAIMS PAID*

By Israeli companies

Thereof: on account of reinsurance
abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

1,340,558 909,536 124,291 50,223 11,226 1,785

1,329,229 898,687 111,111 45,489 9,409 1,305

106,796 72,160 8,987 3.J49 554 90

10,415 10,181 12,663 4,734 1,817 480

914 668 517  _ _

431,647 282,904 40,654 14,818 4,034 362

423,973 276,269 36,273 12,009 2,877 184

36,625 27,010 5,422 986 183 45

7,040 6,111 3,980 2,809 1,158 178

634 524 401   _

שנתקבלו1 פרמיות
ישראליות !man עיי

משנה ביטוח n"s< מזה:
בחויל

זרות חברות עיי

לוידס מורשי עיי

ששולמו2 תביעות
ישראליות חברות ע*י

משנה ביטוח עיח מזה:
בחו"ל

זרות חברות עיי

לוידס מורשי .עיי

General insurance (including marine insurance) ימי) (גולל כללי ביטוח

שנתקבלו! 5,42757,008172,375390,2953,540,328פרמיות 2,627,988PREMIUMS RECEIVED'

ישראליות חברות 3,02339,247125,027298,2232,168,6623,062,213By■עיי Israeli companies

משנה ביטוח ע"ח מזה:
גחויל

1,62819,28964,885145,478606,480876,363Thereof: on account of reinsurance
abroad

זרות חברות .1,77412,62330,146עיי 54,941342,145328,241By foreign companies

לוידס מורשי 6305,13817,20237,131117,181149,874Byעיי Lloyd's brokers

ששולמו* 9184,9111,058,6971,707,922CLAIMS)2,04123,85591,6תביעות PAED2

ישראליות חברות 09262,584141,561872,3321,445,772By*93916עיי Israeli companies

משנה ביטוח עיח מזה:
בחויל

5669,30637,36578,598316,433562,448Thereof: on account of reinsurance
abroad

זרות חברות 7705,95218,53824,931143,129190,205Byע^י foreign companies

לוידס מורשי 3321,81110,54718,41943,23671,945Byעיי Lloyd's brokers

* Including registration fees. 2 Including expenses on
settlementof claims; 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 כללי ביטוח פרמיות  י"ט/8. לוח
עיקרייםנ ביטוח

Table xix/8.  General insurance premiums received and claims paid in Israel, by
main insurance branch 1

IL. thousand ל"י אלפי
ששולמוג תביעות
Claims paid'

1976 1975 1974

שנתקבלה פרמיות
Premiums received*

1976 | 1975 | 1974

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: 0/aof 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 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

אוירוניםהובלה וגוף אוניות גוף ,tion hulle and avia

הכל 166,890195,440253,02163,411117,602103,344סך
ישראליות חברות 100,958121,370161.61139,61970,74368,074עיי

משבה ביטוח עיח 68,33284,324110.72431,06952,16548,765מזה:
בחויל

זרות חברות 32,26134,17236,7069,25020,55618,360עיי
לוידס מורשי 33,67139,89854,70414,54226,30316,910עיי

מנועיים רכב Motorכלי vehicles

הכל 483,155700,9491,189,029238,179358,125502,297סך
ישראליות חברות 398,728603,7001,058,658200,264302,706431,162עיי

משנה ביטוח עיח 54,98666,04059,33240,17251,80063,776מזה:
בחויל

זרות חברות 67,41082,942123,95529,34342,21360,607עיי
לוידט מורשי 17,01714,3076,4168,57213,20610.528עיי

אישיות accidentsPersonalתאונות

הכל 75,241106,623148,31327,15835,28848,309סך
ישראליות חברות 62,38490,464121.62723,18431,02541,529עיי

משנה ביטוח עח 15,36418,90723.6955,8556,2748,386מזה:
בחויל

זרות חברות 6,2898,82517,9261,9682,1784,605עיי
לוידס מורשי 6,5687,3348,7602,0062,0852,175עיי

Employers:ועבידי0

הכל 67,02796,907124,73827,82536,61049,081סך
ישראליות חברות 55,39882,588106,71323,85630,39942,292עיי

משנה ביטוח עיח 11,55915,31018,50011,3599,07511,502מזה:
בתויל

זרות חברות 11,13312,95017,4303,8915,8136,433עיי
לוידס מורשי 4961,36959578398356עיי

Fire and lossofproperty (incl. comprehensive) מקיף) (כולל רכוש ואבדן אש

הכל 308,575460,315664,998143,665158,805285,874TOTALסך
ישראליות חברות 239,130367,863546,658103,791129,639240,700Byעיי Israeli companies

משנה ביטוח ע*ח :131,913220,856299,00571,16379,178153,825Thereofמזה: o/a of reinsurance abroad
בחויל

זרות חברות 60,04174,688103,71330,49925,48638,323Byעיי foreign companies
לוידס מורשי 9,40417,76414,6279,3753,6806.851Byעיי Lloyd's brokers

1 Total appears in Table XIX/7. Here no other risks are "סיבונים כלולים לא באן ייט/7. בלוח מופיע כללי סהיב 1

included. 2 ind. registration fees and policy fees. כולל נ פוליסה. ודמי רישום דמי כולל 2 אחרים'.
3 inci. expenses on settlement of claims; exd. increase in תלויות. בתביעות גידול כולל לא תביעות; ליישוב הוצאות
pending claims.
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חגיטוח סוג לפי מרוכז, עסקים חשבון  >"ט/9. לוח
לי לפי

החשבון סעיפי

בישראל עטקים
Excl. reinsurance in Israel בישראל משנה ביטוח ישראליותללא חברות

הבל סך
Total

זרות חברות
Foreign

companies

ישראליות חברות
Israeli companies

משנה ביטוח
בחו"ל

Reinsurance
abroad

19751976197519761975197619751976

חיים ביטוח
66,499 48,912 695,857 482,725 19,126 14,194 714,983 496,919

39,93943,71913415939,80543,5601

134,875166,6901,4022,204133,473164,4868,48011.268
472,933698,4357,1097,818465,824690,61748,66660,891

23242324
595,635776,6681,8915,180593,744771,488

154,059225,2126,3356,880147,724218,332
5,661 8,2341,192 650 897,868 3,115 2,6771,195,765 900,545

66,499 48,912 695,857 482,725 19,126 14,194 714,983 496,919

82,505116,6942,1013,19580.404113,49918,96926,998
39,62446,93117014939,45446,782
1,3932,8641,3932,86459135

86,576122,2561,6601,96484,916120,292
1,2602,3438749533861,390

60,28188,284383160,24388,3153,6845,399
31,03543,57516411830,87143,45710,01514,172
87,036130,0272,6856,01584,351124,012

  67,520 41,433
19,795 16,185 87,726 59,274 6,763

 67,520 41,433
6,502 94,489 65,776

הכל סך  הכנסות
חדפעמיות סרמיות
ראשונה שנה פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי
ההשקעות ערך התאמת

ריבית
הביטוח עתודת הגדלת פחות:

הכל סך  ביטוחי ורווח הוצאות

מוות מקרי :1 השנה תביעות
תקופה תום
קצבאות

פוליסות פדיון
למבוטחים דיוידנדה

ראשונה שנה עמילות: דמי
חידוש פרמיות

רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות

מיוחדות עתודות הגדלת
רווח

בללי ביטוח
הכל סך  231,802הכנסות 2,186,0241,472,387313,2311,240,5851,872,793555,194 413,342

213,880פרמיות 2,172,611 1,415,512294,5911,201,6321,878,020606,480 453,541
פוליסות ודמי רישום 35,257דמי 338,196 215,41547,554180,158290,642

הביטוח עתודת הגדלת 17,335פחות: 324,783 158,54028,914141,205295,86951,286 40,199

 ביטוחי ורווח 231,802הוצאות 2 186,0241,472,387313,2311,240,585555,194 413,342 1,872,793
הכל סך

יישובן והוצאות תביעות 104,980תשלום 1,015,461 705,592143,129600,612872,332316,433 222,985
התלויות התביעות 27,200גידול 606,931 332,13847,888304,938559,043117,863 70.545

וניהול עמילות 98,653דמי 511,249 355,338135,408256,685375,841184,953 133,927
הנהלה 14,092הוצאות 240,294 157,27419,418143,182220,876

מיוחדות עתודות הגדלת 4,782 5,8185,8184,782

ביטוחי 13,123■יותז 192,693 83,77332,61270,650160,08164,05514,115

תביעות* ליישוב והוצאות תלויות בתביעות גידול גם כולל נ
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Table xix/9.  Consolidated revenue account, by type of insurance

IL. thousand

Business in Israel

לוידס עסקי
Lloyd's business

Account items

Israeli companies

עצמי שייר
Self retention

בוזו"ל נטו עסקים
Net business

abroad

הבל סך
9צמי שייר
Total self
retention

19751976197519761975197619751976

INCOME  TOTAL

Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Registration and policy fees
Adjustment of valueof investments
Interest
Less: increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT  TOTAL

Claimsof the year1 : deaths
end of insurance period
allowances
policies surrendered
dividends paid to policy holders

Commissions: ifrst year
renewal premiums

Administrative overheads and medical
examinations

Increase in extraordinary reserves
Proift

Life insurance

669 1,086 631,585 435,375 2,227 1,562 629,358 433,813

668 1,006 43,559 39.805   43,559 39,805

80

669 1,086 631,585 435,375 2,227 1,562 629,358 433,813

124,993153,218416153,218 125,409
417,158629,7261,5482,374632,100 418,706

232424 23
593,744771,488545771,533 593,749
147,724218.3321322218.354 147,737
889.6341,186,989420214,187,203 890,054

61.43586,50169397562,12887,47682624
39,45446,78239,45446.782

1,3342,7291.3342.729

84,916120.29284,916120.292

3861,3903861.390

56,55982,91615256.71182,91612197
20,85629,28514923321,00529,518

84,351124,012546084,405124,072


41,43367,52025821741,69167,737
43,08967.93125674243,34568,673

insuranceneralGe

827,2431,317,599130,161183,4271,501,026 957,404105,030117,181REVENUE TOTAL

748,0911,271,540133,440221,5571,493,097 881,53191,740101,192Premiums
180,158290,642290,642 180.15813,29015,989Registration and policy fees
101,006244,5833,27938,130282.713 104,285Less : increase in the insurance reserve

827,2431,317,599130,161183,4271,501,026 957,404105,030117,181EXPENDITURE AND UNDERWRIITNO
PROFIT TOTAL

377,627555.899101.914140,063695,962 479,54151,54043,236Claims paid and settlement expenses
234,393441.1806,89720,427461,607 241,2905,55011,684Increase in pending claims
122,758190,88829,31853,710244,598 152,07621.64640.892Commission and administration fees
143,182220,87610.34515,221236,097 153,527Management expenses
5,8184,7824,782 5,818[ncrease in extraordinary reserves

y6,02618,31345,994142,020 74,848Underwriting proift

* Incl. increase in pending claims and expenses on settlement of claims.
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ישראליות ביטוח חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/10. לוח

Table xix/10.  Summary of accounts of profit1 and loss and appropriation of
profits of Israeli insurance companies

ל"י .ILאלפי thousand

1950195519601965197019751976

הכל1 סך  מחשבונותעסקיט המועברים הפסדים או 524572,5517,17510,58431,50373,348Proiftרווחים or loss transferred from business accounts  total1

חיים 35333541,5374,70443,34568,673Lifeביטוח insurance
מנ?וב9ים רכב ללי ביטוח .554744629774,74683,742111,568Motor vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 18292151,0022,18110,5929.343Sicknessביטוח and personal accidents insurance
רכוש ואובדן אש 905121,4023,6624,0316,2569,412Fireביטוח and loss of property insurance
מעבידים אחריות *36159575611,49714,35419,809Employersביטוח liability insurance
אחרים סיבונים 361171,1242,11412,6735,866Otherביטוח risks insurance

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, ■5202192266803ביטוח 6,27316,441Transport, marine and aviation hull insurance
כללי ביטוח עסקי לדו"ח שנזקפה 52,651169,139Imputedריבית interest allocated to general insurance accounts

מרכוש והכנסות דיוידנדה 735321,8016,45015,225159,428270,751Interestריבית, ,dividends and income from property
. אחרות והכנסות השקעות ממימוש .רווח 702068572,50967,229112,995Proift from realization of investments and other income

בחשבונות נכללו שלא וכלליות הנהלה הוצאות :196521,3865,0287,81828,20245,753Lessפחות: management and general expenses not debited to
otherאחרים accounts

השכר על שירותים ומס מוסף ערך .20,07018,488V.A.Tמס and employers' taxes on wages
לחובות והפרשה נדחות והוצאות ההשקעות ערך 11763341,4451,17215,00417,986Depreciationהפחתת of investments, delayed expenditure and

provisionמסופקים for bad debts
לשנה 953312,8388,00919,328131,878228,171Proiftרווח per year

ההכנסות על למסים .הפרשה 1431,325 .2,0624,949.35,51772,096Provision for taxes on income
לשנה נקי 1881,5135,94714,37996,361156,075Netרווח proift per year

המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל 6817,797718Outstandingעתודה premiums above recognized rates
קודמת משנה הפסד או רווח 143271373,82912,63924,873Proiftיתרת or loss balance from previous year

הכל המיועדסך 2021,8405,81017,527101,203181.666APPROPRIABLEהרווח PROFIT  TOTAL

אחרות ולקרנות שמורה לקרן 486391,9276,82830,33660,041Transferהעברה to general reserve funds and to other funds
הטבה 140541מניות .75576526,66437,608Bonus shares

המניות לבעלי 2,6575,42327,23138,249Dividends'49392דיוידנדה to share holders
מיועדת בלתי 6352684714,51116,97245,768Nonappropiratedיתרה balance

U
C
ס

ס
C
ס

0
.0

1 Excl. imputed interest. זקופה. ריבית כולל לא 1



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/11. לוח
Table xix/1 1 . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies

Endofyear; IL. thousand ליי אלפי שנה; סיף

Assets'1950196019651970197519761977נכסים

כולל 7,26983,521315,279859,1074,723,0067,458,27411,187,411GRANDסך TOTAL

ערך 1,29318,558116,325398,4442,710,7084,102,681Securitiesניירות  total
הגל סך

צמודות r26,65044,58089,681'119,629Linkedאגח bonds to dollar
15,201/לדולר

למדד צמודות 75,053308,9992,528,3393,856,078Linkedאגח bonds to C.P.I.
צמודות בלתי 5,0222,53113,2668,524Bondsאג"ח not linked
חברות של /מניות 2931,0864,3636,52148,04768.040£ one hocShares of companies
ביטוח בחב' 7428423,82712,46814,9530,0מניות /j,/oD

Shares in insurance companies
inבישראל Israel

ביטוח בחב' 774440537185Sharesמניות in insurance companies
abroadבהו"ל

זרים 7553,95524,7933,92219,269Foreignנייק securities
על צבירה ..6,65614,800ריבית 16,188Cumulative interest on invest

mentהשקעות

ל כ ה ך תס ו א ו ו ל 3,40724,33146,98084,604607,8831,137,6021,413.277Loansה  total

פוליסות על 3733,4679,25922,04649,05269,219124,557Loansonהלוואות life insurancepolicies
חיים לביטוח

בניינים על )1,5855,081משכנתאות 3,614
> 34,107

Mortgages on buildings
אחרות l288;720Other,1,44915,78362,558558,8311,068,383הלוואות loans

 קבוע 3027,48227,74489,270244,256314,034504,779Fixedassetsרכוש  total
הכל סך

בבנקים 523,2571,01029,18576,391104,380232,663Timeפיקדונות deposits in banks (for
העולה moreלתקופה than one year)

שנה על
ומגרשים r2,43910,90224,11792,757fבניינים 116.099Buildings and plots of land

ריקים
בת בחברות 250מניות ■>1,45913,37730,17148,187J 70,472272,116Shares in and loans to subsi
להן I]diaryוהלוואות companies
אחר קבוע ]I3272,4555,79726,921רכוש 23,083Other ifxed assets

 שוטף 2,26733,150124,230286,7891,160,1591,903.9572,393,569Currentרכוש assets  total
הכל סך

לגבייה 16,47761,004111,728455,329628,9361,025,794Outstandingפרמיות premiums and
סוכנים! של 'fagentsויתרות balances1

בקופה )7,96216,65337,582361,338מזומנים 572.942Cash on hand and in banks
2.267J1ובבנקים

ביטוח )2,71315,67550,630170,571[חברות 470,7581,367,775Other insurance companies2
2 jjאחרות

2 אחר שוטף 231.321Other^5,99830,89886,849172,9211רכוש current assets*
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכומ  י"ט/11. לוח

/Tablexix1 ו . Summary of balance sheets of Israeli insurance companies (cont.)
ליי אלפי שנה; Endofסוף year; IL. thousand

195019601965197019751976.1977Liabilitiesהתחייבויות

כולל 7,26983,521315,279859,1074,723,00611,187,411סך 7,458,274GRAND TOTAL

וקרנות 1,10212,49459,767115,650378,889988,052הון 543,204Share capital and reserves
חופשיות total

הכל סך 
נפרע 8998,92839,99664,051166,149321.948הון 227,365Paid up capital

שמורה 1621,8574,94031,6201קרן 10,677f 165,350General reserve
3 אחרות ^341.44114,36015,46885,091666,104קרנות 104,725Other reservesS

והפסד: רווח 62684714,51116,972Iחשבון 45,764Proift and loss account : ba
הרווח lancesיתרות ofprofit

לטווח הלוואות 5,000Long term loans
ארוך

ביטוח 3,62140,750151,361460,3722,862,6666,513,368עתודות 4,439,933Insurance reserves  total
הכל סך
חייט ביטוח 2,90030,0241עתודת 19,656355.1392.334,8645,296.135 3,544,937life .nsurance reserve net of

משנה ביטוח reinsuranceבניכוי
כללי ביטוח 6067,88522,11567,417369,683910,671עתודת 663,065General insurance reserve, net

משנה ביטוח ofבניכוי reinsurance
לסיכונים Reservesעתודות for extraordinary
מהכלל: :risksיוצאים

חיים 751,2455,54626,803118.430258,715ביטוח 187,339life insurance
אלמנטרי 401,5964,04411,01339,68947,847ביטוח 44.592general insurance

מבטחי 1,1297,09625,47790,317274,435404,142פיקדונות 350.210Depositsof reinsurers  total
הכל משנהסך

חיים גי6וח
אלמנטרי ביטוח

634
494

510
6,586

3,809
 21,66890,317 ■274,435404,142 350,210

Life insurance
General insurance

3469,90933,36398,117823,0492,203.599תביעות 1,304,704Claims admitted or pending
או מאושרות total

הכל תלויותסך
בניכוי חיים 474131,3202,98617,45249.116ביטוח 26.079Life insurance net of reinsu

משנה suranceביטוח
אלמנטרי 2989,49632,04395,131805,5972,154,483ביטוח 1,278,625General insurance net of rein

משנה ביטוח suranceבניכוי

1,07313,27245,31194,651383,9671,078,250התחייבויות 815,223Current liabilities  total
שוטפות

הכל סך
ביטוח 6887,91422,11656,156193,595חברות 472,381Other insurance companies

אחרות
אחרים 2794,98418,86927,770151.205271,860Sundryזכאים creditors and credit

זכות* balances4ויתרות
שנפרעו '84140פרמיות 2,3741,078,250 >Prepaid premiums

6,051מראש 23,55256,613
אחרות והכנסות /429ריבית 127Prepaid interest and other in

מראש comeשנפרעו
(אחרי מוצעת 182051,8254,67415,615Lדיוידנדה 14,369Proposed dividend (after de

הכנסה) מס ductionניכוי of income tax)

' Inch outstanding bills receivable. 2 Deposits in other
insurance companies are included in "Other current assets".

ביטוח בחברות פיקדונות 2 לגבייה. שטרות כולל 1
רזרבה בולל 3 אחר". שוטף ב"רכוש כלולים אחרות

3 inci. life insurance bonus reserve and shares for allocation ועתודה להקצאה ומניות חיים כביטוח בונוסים להענקת
נולל 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 * מביטוח התחייבויות  י"ט/12. לוח
זרות2

Table xix/12.  Insurance liabilities * and investments in Israel of foreign insurance
companies 2

ליי אלפי שנה; ;Endofyearסוף IL. thousand

החשבון 195519601965197019751976Accountסעיפי items

TOTAL

Life insurance fund

Pending claims (life insurance)

Insurance liabilities1

327,489 250,247 80,018

38,349 35,005 36,367

781 627 893

מביטוח! התחייבויות

General insurance fund (excluding marine
and aviation insurance)

Pending claims (general insurance, excl.
marine and aviation insurance)

Mairne and aviation insurance fund

Pending claims (marine and aviation in
surance)

110,910 84,325 14,830

176,234 129,334 23,365

877 665 1,730

338 291 2,833

הכל 12,76421,66342,269סך

חיים ביטוח 8,24410,87817,078קרן

חיים) תלויות(ביטוח 117157363תביעות

כללי ביטוח קרן
ואוירי) לימי (פרט

1,8503,9158,769

(ביטוח תלויות תביעות
לימי פרט כללי

ואוירי)

1,7915,68913,783

ואוירי ימי ביטוח 2765331,027קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

4864911,249

TOTAL

Israel government bonds

Investments in Israel

351,115 277,843 81,934

בישראל השקעות

Other secuirties (excluding shares in local
insurance companies)

Shares in local insurance companies

Loans on life insurance policies

Mortgages

Other loans and deposits with banks

Fixed assets

Cash and treasury and bank deposits

Other current assets

40,880 15,582 6,640

61,190 55,284 12,101 5,190 3,813 1,975

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7061,5843,9028,85311,70511,366

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1026933,81351785706

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1,1221,5052,1085,91512,15913.914

3485391361043משכנתאות

ופיקדונות אחרות הלוואות
בבנקים

1431,0887,13513,17867,42287.881

קבוע 11913829826010,161189רכוש

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

1,3242,7434,0497,01718,37728,072

147.794 102,646 34,083 14,249 3,479 801

הכל סך
ממשלת של חוב איגרות

ישראל

אחי י"!"" רבו?!

< After deduction of local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's brokers.
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Fires שריפות

וחודשים כיבוי רשויות לפי שריפות, י"ט/13. לוח
Table xix/V3.  Fires, by ifrefighting authority and month

שריפותקוצים, ללא שריפות
ומזבלהFiresשריפות בור

Fires, without thistle, uncultiv
ated ifelds and rubbish dump fires

197519761977197519761977

הכל 12,09513,11013,1484,3314,6395,393TOTALסך

כיבוי Firefightingרשות authority
40435540987108119Ayalonאילון
831041464854116Elatאילת

1,049790955333325448Ashqelonאשקלון
שבע 368371450147133213Beerבאר Sheva
שמש 27426836480118128Betבית Shemesh
ברק 613699598209276255Beneבני Beraq
10195124464758Givatayimגבעתיים
312333325112131126Herzeliyyaהרצליה
341407386186193190HaSharonהשרון
464523453174194298Haderaחדרה
261264309109137183Holonחולון
1,1761,4751,127311251283Haifaחיפה
35134139212911088Tiberiasטבריה
836989993400425501Yizreelיזרעאל
8407861,087369336368Jerusalemירושלים

(נהריה המערבי 708811837177153197Westernהגליל Galilee (Nahariyya
(Akkoעכו)
479525398182213135Netanyaנתניה

תקוה 766845728235289263Petahפתח Tiqwa
שמונה 745918883182190255Qiryatקרית Shemona
לציון 23622629013297175Rishonראשון LeZiyyon

2452142267995103Rehovotרחובות
גן 261230217133125116Ramatרמת Gan
אביב 1,1821,5411,451471639775Telתל Aviv

Monthsחודשים

1334401293265291265I
11256340285200260223II
III466430377298280298III
IV,040658512369320362IV
V,9472,1782,029522559667V
VI!,153;2,4212,553554527761VI
VII.5551,8212,094449497653VII
VIII,1931,5371,562318494551VIII
IX.0661,1591,276359404495IX
X1,1089811,086402376480X
XI574818749313356382XI
XII403366332282275256XII
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ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות,  י"ט/14. לוח
Table xix/14.  Fires, by place of outbreak and damage

19731974197519761977

השריפות 11,67012,85812,09513,11013,148FIRESכל  TOTAL

הכל סך  1,9781,9791,9241,9291,882Inבמבנים buildings  total

חרושת 265264237205228Factoriesבתי

מגורים 808843820893694Dwellingsדירות

ומשרדים 261255209208255Shopsחנויות and oiffces

293270333306281Warehousesמחסנים

אחרים 351347325317424Otherמקומות places

הכל סך  פתוחים 9,69210,87910,17111,18111.266Inבמקומות open places  total

רכב 422585565649645Vehiclesבלי

חקלאיים 258352367404637Cultivatedשדות ifelds

441410574573787Forestsיערות
ומזבלות קוצים 7,6598,7857,7648,4717,755Thistleשדות ifelds and rubbish dumps

אחרים 9127479011,0841,442Otherמקומות places

על בהן שדווח 2,1181,7381,7391,9512,423FIRESשריפות WHERE DAMAGE WAS

הכל REPORTEDנזקסך  TOTAL

הכל סך 1,0678358039431,147Inבמבנים buildings  total

150119138126175Factoiresבתיןחרושת
מגורים 416363326418402Dwellingsדירות

ומשרדים 15510894112180Shopsחנויות and ofifces

218157170183215Warehousesמחסנים

אחרים 1288875104175Otherמקומות places

הכל פתוחיםסך 1,0519039361,0081.276Inבמקומות open places  total

רכב 261281268370505Vehiclesכלי

חקלאיים שדות
יערות

180
213

188
170

197
234

193
224

277
211

Cultivated ifelds
Forests

ומזבלות קוצים 191114645530Thistleשדות ifelds and rubbish dumps
אחרים 206150173166253Otherמקומות places

על דווח (בהן משריפות! הנזק
הכל סך  נזק)

שוטפים) במחירים "י, ל (מיליוני

43.5103.644.695.4398.6FIRE DAMAGE ' (where damage was
reported)  TOTAL

)IL. million, at current prices)

הכל סך  24.290.630.376.9366.0Inבמבנים buildings  total

חרושת 4.171.713.028.8298.8Factoriesבתי

מגורים דירות
ומשרדים חנויות

1.8
2.5

2.5
6.8

3.3
7.1

5.3
5.2

6.7
35.3

Dwellings
Shops and oiffces

2.86.04.527.619.0Warehousesמחסנים

אחרים 13.03.62.410.06.2Otherמקומות places

ל כ ה םסך פתוחי 19.313.014.318.532.6Inבמקומות open places total

רכב 3.63.55.410.014.2Vehiclesכלי

חקלאיים שדות
יערות

0.9
2.6

1.7
2.9

2.5
2.5

4.1
2.3

6.3
5.5

Cultivated ifelds
Forests

ומזבלות קוצים שדות
אחרים מקומות

0.7
11.5

1.7
3.2

0.6
3.3

0.5
1.6

0.7
5.9

Thistle ifelds and rubbish dumps
Other places

< Reporting incomplete  see introduction.
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הקרן סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות  י"ט/15. לוח
גמל קופות

ליי ©יליוני

 הכנסות
הכל סך

Income 
total

Allowances העברותהפרשות
מחלוקת
רווחים

Transfers from
distributing

proift

נטו העברות
ומקרבות מקופות

אחרות
Net transfers
from other

funds

הכל סך
Total

שוטפות מזה:
Thereof: current

1=2+4+52345

הכל סך
781.8532.5525.6195.653.7
868.4621.7593.3243.33.4

1,655.21,194.11,154.5451.110.0
2,120.51,519.61,496.6636.735.8
3,421.42,418.6894.6108.2
9,684.33,107.12,559.516,398.8178.4
15,016.14,294.13,713.410,555.9166.1
26,738.17,012.66,893.519,485.6239.9

קרנות פנסיה■
419.0255.4252.0108.155.5
444.5294.2268.8138.511.8
595.0388.0351.6214.87.8
847.6515.2489.3345.012.6

1,307.9733.3701.1482.292.4
4,221.91,011.61,003.13,118.591.8
7,385.11,445.01,400.05,942.12.0
10,921.72,204.82,191.18,716.00.9

םקרנות תגמולי
210.7150.4149.058.12.2
221.9158.0156.871.17.2
688.9474.0471.8169.345.6
865.7669.6664.9206.910.8

1,571.71,265.11,261.7275.631.0
4,202.91,590.81,052.22,492.2119.9
6,457.02,333.91,803.23,921.2201.9
12,641.93,771.43,669.18,595.0275.5

פיצוייםקרנות
99.074.572.427.53.0

130.695.994.235.00.3
232.1172.6171.670.8. U3
270.6187.9187.389.36.6
382.7259.2258.8132.59.0
985.2285.5285.0703.03.3

1,201.2347.7346.4880.226.7
2,699.1503.1503.12,232.236.2

סוציאליותקרנות
53.152.252.21.9_1.0
71.473.673.51.30.9
139.2159.5159.53.816.5
136.6146.9155.14.55.8
159.1161.04.36.2
274.3219.2219.285.130.0

475.4533.3530.257.60.3

1969
1970
1972
1973
1974
1975

§ 1976
1977

1969
1970
1972
1973
1974
1975

§ 1976
1977

1969
1970
1972
1973
1974
1975

§1976
1977

1969
1970
1972
1973
1974
1975

§ 1976
1977

1969
1970
1972
1973
1974
1975

§1976
1977

מבוא. ראה שיערוך. הפרשי גידול כולל
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Social insurance funds

Table xix/15.  Provident fund accounts, by type of fund
IL. million

 הוצאות
הכל סך

Expenses 

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

והעברות שעזבו לעמיתים החזרות
לזכאים

Returns to members who letf
and transfers to creditors

חשלומימ
הדדי לביטוח
Payments for

mutual
insurance

בקרן הגידול
Increment
of fund

total
הגל סך
Total

לעובדים :nta
Thereof: to
employees

6 = 7+ 8 + 107891011 = 16

11.5531.91969

17.5558.51970
11.11,145.71972

17.21,507.01973
23.92,443.71974

25.98,209.71975
33.912,806.31976§
57.623,570.61977

Pensionfuad s

4.7296.01969
10.3293.11970
2.5370.21972

6.6545.71973
8.7823.51974
13.23,542.01975
13.36,375.519768
19.09,413.31977

Provident f u n d s

6.8162.61969
7.2168.11970
8.6566.81972
10.6724.91973

15.21,310.61974
12.63,767.51975

18.65,649.21976§
23.01 1,582.51977

Severance funds
66.0 .1969
83.41970

168.11972
197.31973
268.41974

0.1782.31975

0.1934.21976§
0.12,317.01977

1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976§
1977

Social funds
7.3
13.9
40.6
39.1
41.2

117.9

257.8

TOTAL
57.743.2
61.337.9
91.361.5
133.334.2
214.2
98.046.7

175.6
141.2

40.340.1
47.737.1
59.055.9
73.831.0
69.05.4
42.117.4
17.6
0.2

3.73.1
5.90.8
28.25.6
26.03.2
36.38.7
13.810.4
100.0
123.7

 13.5
7.4

3.8

33.5
60.8

25.32.2
76.0
17.0

16.7

15.5

0.2
0.3
0.3

48.1
16.8

0.3

180.8
231.2
407.1
463.0
739.6

1,350.7
2,000.2
2,968.7

78.0
93.4
163.3
221.5
406.7
624.6
978.7

1,489.2

37.7
40.7
85.3
104.2
209.6
409.0
689.2
912.7

 19.5
39.9
60.2
39.8
53.5
177.5
190.9
365.0

45.6
57.2
98.3
97.5
69.8
139.6

201.8

250.0
310.0
509.5
613.5
977.7

1,474.6
2,209.8
3,167.5

123.0
151.4
224.8
301.9
484.4
679.9

1,009.6
1,508.4

48.2
53.8
122.1
140.8
261.1
435.4
807.8

1,059.4

33.0
47.3
64.0
73.3
114.3
202.9
267.0
382.1

45.8
57.5
98.6
97.5
117.9
156.4

217.6
' Incl. increment in differences on revaluation. See introduction.
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קופה סוג לפי הגמל, בקופות הצבירה מרכיבי  י"ט/16. לוח

לי .מיליוני

נטו מעמיתים Netצבירה accumulation from members

nTos
הכל הפרשותסך העברותמזה:

גמלמקרנות(כולל תשלומיםתשלומי
הכל נטונוספות)סך אחריםSocialומקופות
TotalThereof:NetinsuranceOther

allowancestransferspaymentspayments
(incl.from funds

additional)

1=2+7+ 112=3+4563456

הכלסך
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

19747,346.71,548.92,418.6108.2739.7238.2

19758,382.81,810.93,107.1178.41,350.7123.9

§ 197613,581.22,250.24,294.0166.02,000.2209.7

197724,901.74,085.27.012.5240.03.069.398.0

פנסיה
19753,954.9474.31,306.951.5806.877.3

§ 19766,456.5478.31,702.726.71.135.162.6

197711,239.81,037.32,821.611.61,751.621.1

בנקים
19753,270.6983.21,414.715.5418.728.3

19765,676.21,526.52,114.7185.7652.5121.4

197710,348.12.520.53.264.6267.7976.934.9

השתלמות
1975

1976
124.2

273.6

60.3

101.3

97.0

164.3

31.5

60.6

5.2

2.4
1977520.8192.6318.20.1121.34.4

אוזר
19751,033.1293.1288.5111.493.713.1

19761,174.9144.1312.37.0152.023.2
*19772,793.0334.8608.116.2219.537.6
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Table xix/16.  Components of accumulation in social insurance funds, by
type of fund

IL. million

Net accumulation rfom funds* activity הקופה מפעילות גטו צבירה

הכל סך
Total

הצמדה ריבית
שוטפות והכנסות

Linkage interest and
current income

מימוש רווחי
אחרות והכנסות

Realization proift and
other income

שוטפות הוצאות
אחרות הנהלה והוצאות
Current and other ad
ministrative expenses

שיערוך בהפרשי גידול
Increment in differences

on revaluation

7 = 8+910891011

TOTAL

4.5

234.6

354.6

522.3

1,439.7

4,643.8

4,546.0

8,762.2

16,110.9

2,274.3

4,603.4
7,740.7

1,752.3

3,243.6

6,214.7

50.9

145.5

299.5

468.5

769.7

1,856.0

27.2

31.4

33.0

40.1

50.7

79.3

113.9

170.4

Pensions

96.9

Banks

 63.5

94.5

Study fund
2.1

3.6

Other

7.9

13.9

156.7153.139.8

226.8220.038.2

271.3253.051.3

372.7311.0101.8

509.9386.2174.4

780.2552.6306.9

1,154.0877.5 .390.4

2,025.91,346.1850.2

2,568.8

4,705.6,,

594.7

120.4

268.9

0.9

3.2

134.2

71.7

708.5 1,206.3

1,374.8
2,461.8

535.1478.2 . 

906.1731.7

1,612.9

13.014.2

26.827.2

28.7

271.5145.2

261.1203.3

602.2
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הקופה סוג לפי גמל/ קופות נכסי טימ0  י"ט/17. לוח

ליי מיליוני שנה; סוף

בערך eרכישההשקעות valueInvestment at purchas

בערך :Thereofמזה:נכסים

הכל משוערךסך
Assets at revalua
tion  total

הכל1 סך
Total'ערך ניירות

Secuirties
פיקדונות
Deposits

נילן
Real estate

1=2+6+7+9+ 102345

הכל סך
19683,175.22,394.2

19693,601.32,713.82,547.875.072.2

19704,368.6§3,217.83,002.9112.681.8

19725,441.03,802.83,593.3106.377.9

19717,215.84,968.44,75X9109.178.8

197310,226.36,417.76,100.1177.8109.5

197417,573.08,779.58,319.4300.3110.2

197525,140.611,650.811,125.1358.099.3

§ 197639,354.116,774.716,077.6478.5141.5

197764.255.825,121.824,437.4456.4169.1

הפנסי

197513,049.75,484.25,213.6126.777.1

§ 197620,253.87,794.67,401.0185.6138.8

197731.493.611,022.910.614.8182.1168.5

םבנקי

19758,955.44,576.44,352.7202.720.0

197614,571.86,941.16,677.3259.9

197724,919.910,931.410,700.0231.4

השתלמות
1975313.4188.4186.61.8

1976. 597.9318.0316.11.9

19771.118.7556.3550.06.3

אחר

19752,822.11,401.81,372.226.82.2

19763,930.61,721.01,683.231.12.7

19776,723.62,611.22.572.636.60.6

פורטו. שלא אחרות השקעות גם כולל 1

חיים. ביטוח ופרמיות עזר, קרן מתוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות כולל 2
והצמדה. ריבית וחייבי מקבילים חשבונות ובקופה, בבנקים ומזומנים אחרים חייבים גם כולל 3
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Table xix/17.  Summary of social insurance funds' assets, by type of fund

Endofyear; IL. million

Banks

Loansשוטף Currentרכוש assets

:Thereofמזה:

שיערוך הפרשי
Differences on
revaluationהכל סך

Total

לחברים2 מזה:
Thereof: to
members2

קבוע רכוש
Fixed assets

הנל3 סך
Total3המעביד חוב

Employers'

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
debtlinkage 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

l,48i.l484.0456. 16.0276.396.7134.7

2,920.8590.5562.86.1291.2102.9109.0

7,564.6779.6754.611.6437.7134.9176.8

12,033.8901.3883.132.1522.6157.5255.8

20,796.01,029.01,015.118.5735.9261.4371.7

36,906.91,282.31,275.932.6912.2327.9438.3

Pensions

6,646.3542.1527.930.6346.5137.5152.4

11,249.7664.8653.916.4528.3230.5241.5

18,990.3819.8813.531.2629.4300.2237.6

4,006.9261.1257.2111.073.8

7,250.5249.6246.6130.63.095.3

13,465.2338.2338.1
185.11.9141.1

Study fund

116.40.20.28.45.81.4

261.97.67.6
10.48.80.7

561.40.40.4
0.6

Other

1,264.297.997.81.556.714.228.2

2,033.9107.0107.02.166.619.134.2

3,890.0123.9123.91.497.125.859.6

' Incl. other not speciifed investments.
2 Incl. loans through banks directly from subsidiary funds, and life insurance premiums.
J Incl. other debtors and cash in banks and in cash, counter accounts and debtors of interest and linkage.
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המקומיות והרשויות הממשלה כ. פרק

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.

הפנקס1, 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 שתינן תקציביות,
סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,
ב/10 בלוח כלולים שאינם ותקבולים תשלומים

והם: וכ/11;
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
עבור חוץ ממקור מקבלת ממשלתית שיחידה

מסוים. שירות

כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
במשנהו) אחד כספי נכס (המרת גרידא
שמ ממשיות והכנסות הוצאות הינן ובחלקן
(לרבות בתקציב נכללו לא שונות סיבות

התקציבי). הגירעון מימון

ובחירות הכנסת

כ/1), (לוח לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
את להקל שנועד סדר לפי הרשימות סודרו
גשי בהתחשב הבחירות, מערכות בין ההשוואה
מובאות בהן. שהשתתפו ברשימות שחלו נויים
ואילו העיקריות לרשימות ההצבעה תוצאות
קגוצות: בשתי קובצו יותר הקטנות הרשימות
שהוצגו לרשימות (פרט המיעוטים רשימות יתר

הרשימות. .ויתר בנפרד)

הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות לכנסת

המיוחדים. הפרסומים
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 ואינו
לא לכן' ניידי); ודלא דניידי (נכסי מוחשיים
בכבישים, שהושקעו הסכומים אותם כל נכללים
גם הממשלה. של אחר וברכוש בציוד בבניינים,
של העסקיים המפעלים של בנכסים ההשקעות
אינן והנמלים הרכבת הדואר, כמו הממשלה,

במאזן. כלולות

שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות
המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה

הן:
מעס כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
עוברות אינן ואשר האוצר, של שוטפות קות
והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב את
בבנ הממשלה פיקדונות הם אלה שוטפות).
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
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ישראל ומשטרת המדינה עובדי

שי בצינות דו"חות על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה רות
המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,
הכנסת, מזכירות הנשיא, לשבת לעובדי פרט
לממשלה, המשפטי היועץ המדינה, מבקר משרד
החינוך, במערכת הוראה עובדי ודיינים, שופטים
לביטוח המוסד עובדי התעסוקה, שירות עובדי
בנציגויות מקומיים עובדים דואר' סוכני לאומי,
של אזרחים ועובדים חיילים בחו"ל, המדינה
הביטחון. מערכת של ביחידות ועובדים צהי'ל

מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים
שנה, אותה של במרס ב31 העובדים למצבת

עבודה. ליחידות ולא

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 שלהן 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 כ/16 בלוח בונות
מלוות נשארו רגיל הבלתי ובתקציב הרגיל,

לפיתוח. המיועדים
מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה וייעוד

בלבד. מקור לפי

בתקציב כ/17) בלוח פירוט (ראה הכנסות
הרגיל

הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור; לפי א.
ומ מהתושבים ישירות גובות הרשויות אשר
עס מס םללית, ארנונה כוללות: והן מוסדות
מכסות היטלים, ושדזתים, ודומי אגרות קים,
השתתפות אזוריות, .במועצות מקומיים ועדים

ומוסדות. בעלים
הממ שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
אריונת וכוללות המקומיות הרשויות עבור שלה

רכב. כלי ואגרות מקרקעין שבח מס רכוש,
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הממשלה של וההכנסות ההוצאות רישום
תקבו רק המתוקנת. המזומנים שיטת לפי נעשה
ורק כהכנסה כלל, בדרך נחשבים, מזומנים לי
יוצאים יש אולם מזומניםכהוצאה. תשלומי
בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון: זה, מכלל
ספקים, אצל בהקפה וקניות כהכנסה) (הנרשמת
(ובמק העסקיים במפעלים כהוצאה. הנרשמות
רושמים הממשלה) במשרדי גם 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 זהוצאות

לאומית. והוצאה
ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות באפריל
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 1זזברות עצמאי שכיר, בפועל.
קואו וחברי חברות מנהלי הכנסה! מס לסיווג
וב ב1961/62 עצמאיים. עם נכללו פרטיבים
מס ax מעצמאיים המס נתוני כוללים 1966/67
אם בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה
היו אם ובין שכירים היו וההכנסה מקבלי
קטנים סכומים אלה היו 1961/62 עד עצמאיים.

נפרד. בסעיף בודדו לא והם
ב1975 החל הלוואות; חשבון על ריבית
הכללי. החשב ע'יי שחושבה זו, ריבית .נוספה
לחייבי הניתנות הלוואות חשבון על ריבית זוהי
הכללי. הח'שב מכספי הבנקים באמצעות מם
הוא הכנסה מס לזכות הריבית לתוספת הטעם
הכנסה מם חשבונות עם החשב שעורך ההתאמה
בהתאמה נפדו שטרם הלוואות של והניכוי

שנתית.

רכוש. ומס הכנסה מס נציבות מקור;



בגני גננות ושל יסודיים ספר בבתי המורים
על ספר בבתי מורים של המשכורות חובה.
אם רק כלולות אחרות גננות ושל יסודיים
לרשות שייכים בהם משרתים שהם המוסדות
שירותי על ההוצאות כלולות לא כן המקומית.
מקומיים ועדים של הכספיות והפעולות הדת
הוצ האזוריות. במועצות המאוגדים ביישובים
מספר של בחשבונות המופיעות לדת אות
במועצה בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות

הדתית.

וההוצ ההכנסות את כוללים אינם הנתונים
ובחיפה אביביפו בתל חולים בתי שני של אות
של הכספיים בדו"חות גלולות ושהן למרות
של שתקציביהם היא לכך הסיבה אלו. עיריות
המדי בתקציב במלואם בלולים אלו חולים בתי

הממשלה). של הכללי התשב (דו"ח נה
רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות
המיועדים סכומים כוללות והן מאחר זהות הן
כול אינן זה בתקציב ההכנסות בלבד. לפיתוח
הרגיל, התקציב לאיזון המיועדים מלוות לות
לתקציב ההעברות את כוללות אינן וההוצאות

איזונו. לשם הרגיל

ה לתקציב מתייחם תקציבי עודף/גירעון
ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא בלבד רגיל

וההוצאות.

לבנ חייבת שהרשות סכומים מלוות. יתרת
בלבד). (קרן אחרים כספיים ומוסדות קים
והשנה 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

המ הרשויות של כספיים דו"חות המקור:
קומיות.

כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
שי בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
תרבות, חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר רותים,
גם זה מעיף כולל 1975/76 בשנת ודת. סעד
ארנונה מיסי איהעלאת עבור הפיצוי את
מהממשלה. המקומיות הרשויות שקיבלו כללית

הגירעון להקטנת התקציב לאיזון מלוות
ולקונסולידציה. המצטבר

כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב*
וממלכתיים מקומיים שירותים מאספקת ממסים'

כ/17). בלוח ראה (פירוט
מקור לפי ההכנסות רגיל הבלתי בתקציב
כספיים, וממוסדות מבנקים מלוות כוללות:
והבעלים הממשלה השתתפות קבלני, אשראי

רכוש. ממכירת וההכנסות

גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
לא עדיין אם גם הממשלה, של התחייבויות
בשנים שהתקבלו הכנסות וכן למעשה, התקבלו

השנה. ותוקצבו קודמות

הוצאות

מוינו רגיל ובלתי הרגיל בתקציב ההוצאות
כ/18). בלוח פירוט (ראה והוצאה וסוג ייעוד לפי

בסיס על נרשמו והמקומיות הרשויות הוצאות
שגלמו שלא הוצאות גם רשומות דהיינו, צביר,
ההו הנדונה. השנה ע"ח חיוב היה ורק עדיין
של קרן לפירעון תשלומים גם כוללות צאות
התק הגירעון הבאות. לשנים והעברות הלוואות
מתייחם הכנסות, על הוצאות עודף שהוא ציבי,

בלבד. רגיל לתקציב

לחינוך הוצאות כוללות! אינן ההוצאות
של במשכורות הקשורות המקומיות ברשויות

נגמרים פרסומים

פיזיים נתונים  (1975/76) המקומיות הרשויות (542)

כספיים נתונים  (1975/76) המקומיות הרשויות (554

טכניים 8רםומים
(1955/56 !1956/57) הממשלה והוצאות הכנסות (2)

מיוחדים פרסומים
המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

(1959/601961/62)

ולרשויות השמינית לכנסת הבחירות תוצאות (461)
(1973) המקומיות

government and local authorities 602



605604 עמי כ/1, ללוח מקרא
Legenda to Tablexx/1, pp. 604605

הרשימהסימן Nameשם of listSymbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAMT
המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party

הישראליתאת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PartyAT
העבודה andואחדות Unity of Labour

>רפ"י)בא ישראל פועלי Israelרשימת Workers' ListKA
(מפ"מ)מ המאוחדת הפועלים Unitedמפלגת Workers' Party (MAPAM)M
(מפא"י)א ישראל ארץ פועלי Israelמפלגת Labour Party (MAPAI)A
העבודהתו Unityאחדות of LabourTW

במערך קשורות מיעוטים 'Minoritiesרשימות Lists Connected with
Alignment

והפועלב המזרחי לאומית, דתית Nationalחזית Religious Front, MizB
rahiהמזרחי and Mizrahi Workers

ישראלג אגודת התורה' Agudatיהדות Yisrael (Orthodox religious)G
ישראלד אגודת פועלי ■התורתי, Agudatהמחנה Yisrael WorkersD
(ד"ש)יש לשינוי הדמוקרטית Democraticהתנועה Movement for ChanJS

ge (DASH)
. החופשיט Freeהמרכז CenterT
LikudMHLהליכודמחל
הציונותכן להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization of ZioKN

nism Movement
LikudHLTAMהליכודחלטעמ

(גח"ל)תל ליברלים חרות Herutגוש  Liberal Front (GAHAL)HL
ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM
החרותח Freedomתנועת Party (Herut)H
הליברליתל Liberalהמפלגה PartyL
העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA
רצ  האזרח לזכויות 'Citizensתנועה Rights Movement RZ
שליש ShelliSמחנה

MoqedKNמוקדקן
הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK
הזהש Haolamהעולם HazeS
ו ולשויון לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andW

הישראלית הקומוניסטית Equalityהמפלגה (Rakah) and Black
שחורים ופבתרים Panthers(רק"ח)

המיעוטים השימות Otherיתר minorities' lists
שרוןפש Flattoפלאטו SharonPS

הרשימות Otherיתר lists
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והבחירות הכנסת

רשימה! לפי כנסת, וחברי לכנסת הבחירות תוצאות כ/1. לוח

כנסת

**1n111IVVVIVIIVIIIרשימה

2514930 vn 5126 Vn 553X1 5915 VIII 612X1 6528X6931 xn 7317 V77

הבחירות esתוצאות u 1t sectio n 1El

מוחלטמספרי Absoluteיטם numbers

בחירד זכות ^בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,2851,499,7091,748,7102,037,4782,236,293

1,771,726|440,095695,00786,085994,3061,037,0301,244,7061,427,9811,601,098הצביעו

כשרים 434,684687,492קולות j853,219969,3371,006,9641,206,7281,367,7431,566,8551,747,820

ntagאחוזים ePerce

הכל O100.O100.0100.0100.0.100.0100.0100.0100.0100סך

46.239.624.6אמת
.36.7את
7.9כא
.214.712.57.37.27.56.6מ

.35.737.332.238.234.7א

228.26.06.6תו
מיעוטים 3.01.13.33.93.53.33.52.51.4רשימות
במערך3 קשורות

9.88.39.2§8.39.19.99.88.9ב
ג
ד

, 2.0
1 1.64.74.7

} "3.3
1.8

r J.J
I 1.8} S.S3.4

1.3
11.6יש
1.2.ט

33.4מחל
1.9.ננ

ט9מ< 30.2חל
21.321.7חל
3.1עמ
11.56.612.613.513.8ח
5.216.210.26.213.6ל5
4.13.24.44.663.83.23.61.2לע7
2.21.2רצ שלי 1.6ש
1.4קג8
3.54.04.52.84.21.11.2ק

הזה העולם 1.21.20.7ש
2.32.83.44.6וי

רשימות 3.61.60.80.40.50.00.20.4יתר
מיעוטים

2.0פש
10.13.61.92.20.31.31.13.32.2יתר

רשימות  חמישית כנסת עד 3 במפ"פ. כלולה העבודה אחדות רשימת 2 .603 בעמוד המלאים הרשימות שמות ראה 1

ציונים הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד 5 הממלכתית. והרשימה החופשי המרכז גח"ל, כולל 4 במפא"י. הקשורות
הפרוגרסיבית המפלגה הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד 7 הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה 6 כלליים.

תכלתאדוט. תנועת ואת הישראלית הקומוניסטית המפלגה את כולל 8
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The Knesset and elections

Table rxf\. Results of elections to the Knesset and Knesset members, by list1

esse tKn

List IIImIVVVIVIIvniDC

2514930 vn
51

26 vn
55

3X15915VOI
61

2X16528X6931xn
7317V 77

Knessetכנסתחברי member!

ELIGIBLE VOTERS

VOTED

VALID VOTES

120120120120120120120120120TOTAL
565132AMT
45AT

10KA
2192159998M
4645404742A
221078TW

214544431Minorities connected with
alignment3

{
10111212 '11121012B , §3

i §266{ 6
4
2} 2

5
4
1

G
D

15JS
2T

43MHL
*2KN

39HLTM*
2626HL
4AM

148151717H
720138>S17L3
545665441LA7

31RZ
2SHELLI
1KN><
4563511K

12S
3345W

41Other minoirties

1PS
73

Other lists

1 SeeMl namesof lists on page 603. 1 AhdutHaAvoda included in Mapam. 3 Until the FourthKnesset  connected
with Israel Labour Party (MAPAI). < Likud includes GAHAL, Free Center. State List. ' Until Four* Knesset 
. .General Zionists", 6 Progressive Party !ndiided in Liberal Party. י Until Fourth Knesset  "Progressive Vixtj".
. Moked (KN) includes Israel Communists and the Tekhelet Adom movement
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העיקריות הרשימות לפי המקומיות, לרשויות הבחירות תוצאות  .2/3 לוח

Table xx/2.  Results of municipal elections, by main lists

14X126 VII3xn2 XI28 X31 xn
195019551959196519691973רשימה

זכות בעלי 421,334833,8001,037,8111,280,0911,572,2061,926,234ALLכל ELIGIBLE VOTERS

בחירה

335,287655,227832,2461,058,0411,242,2651,410,681VOTEDהצביעו

כשרים 329,838648,288821,2571,022,4871,188,6151,376,936VALIDקולות VOTES

Percentagesיםאד!1)
הכל O100.0100.0100.0TOTAL.100.0100.0100סך

39.937.3AMT__אמת

33.6את
AT

8.0KAנא

111.56.15.96.1Mמ

127.330.834.7א
A

7.05.6TWתו

ד2 ג, 13.413.515.114.114.714.5B.G.D2ב,

טעמ3 חל
27.1HLTAM3

21.924.2חל
HL

1.8Tט

1.7AMעמ

10.312.311.5Hח

24.515.111.1ל*
L*

4.65.04.44.04.03.9LA5לע5

0.5KNקנ

2.43.62.41.00.7ק6
K>*

1.11.01.0Wו

מיעוטים '0.53.73.74.04.04.4Minoritiesרשימות lists

הרשימות 5.52.95.66.28.011.3Otherיתר lists

',3 ' See notes 2, 58 to TableXX /1.
2 Because of various combinations of the parties par
ticipating in this list, votes are given as a national total.

ג/1. בלוח *5 ? הערות ראה ,63 1
בצירופים הללו המפלגות של המשותפת ההופעה בגלל 2

הארצי. בסיכום יתד קולותיהן רוכזו שונים,
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ/3. לוח
Table xx/3.  The Knesset  plenary sessions and committee meetings

19491978

ועדה

nesseנסתנ tK

Committee
111IIIIVVVIVIIVIIIIX

272624693293401המליאה 457 430 503106PLENARY SESSIONS

1 קבועות 1,0051.9391,8318353,225ועדות 2,982 2,235 2,142698PERMANENT COMMIT
TEE MEETINGS 1

הכנסת 11620020584183ועדת 227 199 19270House Committee

ומשפט חוק 118236258115222חוקה/ 364 288 33443Constitution,Law Si Justice

207479514234646נספים 648 500 457139Finance

וביטחון 12917613972387חוץ 319 190 15390Foreign Affairs Si Security

2 ורווחה 7214212343476טבודה 437 226 20189Labour and Welfare 2

13415013989284כלכלה 318 169 18857Economics

ותרבות 7022118258258חינוך 222 189 15059Education and Culture

הסביבה ואיכות 8819214687270פנים 208 188 31554Interior Affairs and
Environment

ציבוריים 7113412553271שירותים 181 168 152Public Services

3 המדינה 228ביקורת   26State Control 3

וקליטה עלייה   5CImmigrationandAbsorptioi

המשנה 7231.024885616ועדות 1,062 1,910 1,406 335193SUBCOMMITTES

1 Asof the sixth Knesset, sessionsof joint committees have been המשותפות הועדות ישיבות נכללו השישית, בכנסת החל 1
included in the total only. 2 As of the Ninth Knesset this זו ועדה התשיעית, בכנסת החל 2 בלבד. הבל בסך
committee includes also welfare. Public Services committee was אינה הציבוריים השירותים ועדת הרווחה. את גם כוללת
abolished in the Ninth Knesset; subjects dealt with by this com בועדה שטופלו הנושאים התשיעית; בכנסת עוד פועלת
mittee have been transfered to theLabour andWelfare cc:r.1r.;tt;s בגנסד. ההל ג והרווחה. העבידו; קוע1ת הועברו זו
3 Active only since the Eighth Knesset. השמינית.
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לסדר הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, ח1ק>0  כ/4. לוח
ושאילתות היום

Table xx/4.  Laws passed, by subject matter and responsible committee,
motions for the agenda and interpellations

19491978

K 1

וועדה עניין
נמתכ

Subject matter and
111IIIIVVVIVIIvmIXמטפלת

responsible committee

שנתקבלו 22128129212428125731834977LAWSחוקים PASSED

Subjectבעניין matter
יסוד 117511.חוקי

Basic laws

618726595Knesset■כנסת

וכלכלה 58959236708410513217Finance.כספים and economics

חיילים ,27382913202421202Defenceביטחון, soldiers and mili
צבאי taryושיפוט jurisdiction

ובריאות 7413437103Welfare*עד and health

דתיים 310446108Religiousשירותים services

37222411134Education^ינוך

147989657Agircultureלחקלאות

ומשפט 53686423676578623Administration■שלטון and justice

ושכר 39932816333312Employmentקבודה and wages

1 1515182121311246Municipal■6נים 1

מ0חר ,8397211391212Transport.תחבורה, trade, industry
ותיירות2 andתעשייה touirsm 2

לאומי 2316172312Nationalביטוח insurance

המדינה 1State*1בקר comptroller

19102914331384Miscellaneousשונות

המטפלת Responsibleהועדה
committee

הכנסת 133434532House■ועדת Committee

ומשפט חוק ,61767330706769638Constitutionזזוקה, Law <£ Justice

619210041869110611921Financeכספים
וביטחון prv112022611141616.4ForeignAffairs and Secuirty

ורווחה 9232184126526628Labourעבודה

19202912271420164Economics>לכלה

ותרבות 36123711134Educationלחינוך and Culture

הסביבה ואיכות 23283517282323357Inteiror■פנים Affairs and
Environment

ציבוריים 6725671011Publicשירותים Services

המדינה 31Stateביקורת Control

משותפות 11645385Joint■ועדות committees

אחר 4Otherגוהל procedure

182476450184448366581839211MOTIONSהצעות FOR THE
היום AGENDAלסדר

5431,7871,958שאילתות 19982,5297,8986,0077,1291,226INTERPELLATIONS

Until the Ninth Knesset  "Municipal"
Since the Ninth Knesset.

"מוניציפאלי".  התשיעית הכנסת עד 1
התשיעית. מהכנסת *
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Government
Assets and liabilities of the treasury

האוצר של מונטריות והתחייבויות זכויות ריכמ  כ/5. לוח

ממשלח
האוצר של והתחייבויות זכויות

Table xx/5.  Consolidated statement of the treasury's monetary assets and
liabilities

31 in each year; IL. million ליי מיליוני שנה; כל במרס 31

1977 1976 1 1975 1971

Assetsזכויות

1,721.95,330.08,581.611,856.9Current assets

Government assets derivi ng
from operation o f budget

5,031.39,505.213,542.318,662.3Loans granted

1,614.11,897,52,047.52,153.5Investments in securities

50.2Loan fund (deposits)

20.020.020.020.0Investment in Bank of Israel shares

1,295.52,679.23,690.25,076.1Amounts not yet classiifed as loans
or investments

1,434.14,576.66,268.97,620.9Government investments in assets
in creation

307.51,495.51,492.21,646.2Stock

'104.7641.1902.71.695.9Various assets

11,579.326,145.136,545.448,731.8TOTAL

13.56.69.410.5Assets from commercial agreements

שוטפות זכויות
נובטות ה המדינה זכויות

תקציבים מביצוע
שניתנו הלוואות
במניות השקעות

(הפקדות) חובות לתשלום קרן
ישראל בנק של מניות בהון השקעה

או כהלוואות נקבעו טרפ אשר 0בומים
בהשקעות

בתהליך בנכסים הממשלה השקעות
התהוות

מלאי
שונות זכויות

הכל סך
סחר מהסכמי זכויות

litiesLiabiהתחייבויות

שוטפות 12,187.85,905.07,150.19,805.1Currentהתחייבויות liabilities

הנובעים המדינה חובות
תקציבים מביצוע

Government liabilities
deriving from operation
of budget

פנים 11,217.035,825.449,458.563,688.7Internalמלוות loans

לצרכן המחירים מדד עליית עקב 892.524,976.836,447.658,199.3Increaseגידול due to rise in the Consumer
Price Index

מצטברת ריבית עקב 615.41,265.61,756.11,666.1Increaseגידול due to cumulative interest

לבניין חיסכון במפעל ערך גמול 1גידול 104.1597.6841.21,182.2Compensatory value to depositors in
saving for housing projects

חוב  השיכון משרד עי ביצוע
לקבלנים

1240.1376.6631.8461.6Operations ofMinistry of Housing 
debt to contractors

חוץ2 8,830.131,547.746,626.969,864.8Foreignמלוות debts 2

הכל 24,087.0100,494.7142,912.2204,867.8TOTALסך

סחר הסכמי ע"ח 4.621.814.7Liabilitiesהתחייבויות o/aof commercial agreements

3,097.57,087.59,615.613,040.5Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Repotr.
1 New clas$'ifcat''on. 2 Inc!uding current debts
abroad previously registered as budgetary income.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
שוט5י הרבות כולל 2 ה~. מיון 1

תקציבית. כהכנסה בחלקם שנרשמו לארץ
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31 III each year; IL. million

האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  כ/6. לוח
Table xx/6.  Current assets and liabilities of the treasury

ל"י מיליוני שבה; נל במרס 31

1977

זכויות
מונטריות
Monetary
assets

יתרה
נמאזן

Position in
balance
sheet

19761

זכויות
מונטריות
Monetary
assets

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

TOTAL

Cash

Banks and financial institutions

In Bankof Israel

 compulsory saving deposits

 deposits of importers

Investment in securities

Debtors

Working capital for activationof budg
ets, purchases and advance payments

Deifcits deirving from operation
of budget 2

זכויות
9,146.9581.68,12,325.9

Assets

11,856.9

3,107.5.107.53,2,725.32,725.3

3,384.4,384.43,6,205.06,205.0

4.8

196.8

4.8

196.8{
56.456.4

13.713.72.12.1

181.9181.9667.7667.7

1,915.2,692.512,349.82,200.4

 319.6 342.6

הכל סך

מזומנים

פיננסיים ומוסדות בנקים

ישראל בבנק

חובה חיסכון פיקדון 
יבואנים הפקדות 
ערך בניירות השקעות

חייבים

תקציבים, לביצוע חוזר הון
ומקדמות קניות

תקציביות מפעולות גירעון

iבויותהתחיי tiesLiabil

הכל 9,146.97,150.112,325.99,805.1TOTALסך

פיננסיים ומוסדות 2,794.22,794.23,024.43,024.4Banksבנקים and financial institutions

/. חברות ממוסדות, הפקדות
ושונות ןממשלתיות

Deposits of institutions, government
companies and miscellaneous

> יבואנים 946.9946.91,693.71.1.693.7Depositsofהפקדות importers

חובה חיסכון פיקדון
*■ ישראל Compulsory[בבנק saving deposit in Bank

of Israel

המשרדים תקציב ביצוע ע"ח 2,433.72,433.74,630.24,630.2Claimsתובעים o/a of budget operations of
the ofifces

סילוקין בחשבונות 690.0690.034.534.5Debtsחובות in clearing accounts

והפרשות 285.3285.3422.3422.3Fundsקרנות and allowances

להכנסות מיועדים תקבולים
זכות ויתרות

1,996.8
2,520.8

Receipts earmarked for income and
credit balances

Source: Accountant General's Report.
> New classification. 2 For breakdown see Table XX/9. כ/9.

הכללי. החשב דוח המקור:
בלוח פירוט ףאה 2 חדש. מיון 1
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כלילי ענף 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 31
31 III each year; IL. million

במניות הלוואות1השקעות
Investments in sharesLoans'

כלכלי Economicענף branch

1976197719761977

הכל סך
r ודינ ייעור חקלאות,

ומים ^j327n

2,047.62,153.513,592.917,036.0TOTAL

293.2
249.4

293.2
308.0

431.9
809.5

598.8
726.9

Agriculture, forestry and ifshing
Electircity and water

r {683.2תעשייה 685.6
286.5
445.2

248.8
737.7

Industry
Mining

n" 1
74.589.88,874.211,931.0Construction

ושירותים 45.147.0526.1555.9Tradeמסחר and services

עסקיים ושירותים פיננסים
ותקשורת תחבורה

.' מקומיות רשויות
1 לאומיים מוסדות

423.4
201.1

443.5
207.2

ו

152.1
573.0
144.3

1,071.1

180.5
620.0
67.1

1,069.2

Finances and business services
Transport and communication
Local authorities
National institutions

ך אחריס ■>77.7מוסדות 79.2250.2264.8Other institutions

C J28.235.3Otherאהר

J Excluding government loans through banking institutions;
including amounts not yet classiifed as loans or investments,
and investments in assets in creation and bonds. Hence, total
loans here differs from total loans granted in Table XX/5.

באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את כולל אינו 1
נקבעו טרם אשר סכומים כולל הבנקאיים; המוסדות
הלוואות לסך שווה אינו כאן ההלוואות סך לכן אג"ח. לכן

ב/5. בלות שניתנו

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/8. לוח
Table xx/8.  Government debt. by type 1

31 in each year; IL. million ל"י מיליוני שנה; כל במרס 31

החוב 195619601970197519761977Typeסוג ofdebt

הכל 1,0842,16515,60267,37396,086133,553TOTALסך

הבל סך פנים 4009618,91335,82549,45963,688Internalחונות debt  total

חוץ2 למטבע 651511,5514,5098,3078,041Linkedצמודים to foreign currency*
2 למדד .442244,59327,73234,74145,867C.P.Iצמודים linked*

הצמדה 2915862,7693,5846,4119,780Nonlinkedללא

הבל חוץסך 6841,2046,68931,54846,62769,865Externalחובות debt  total

בלי לפירעון
3 חוץ במטבע לפירעון

56292767731827949Repayable in IL.

6289125,92230,81745,80068,916Repayable in foreign currency'

' Excluding current liabilities. Increase derives in part from
turning liabilities, ifrst registered as current, into budgetary debts.
2 Adjusted to changes in the rate of exchange or the C.P.I.
J The value in IL. is calculated according to the rateof exchange
on the relevant date.

נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות בולל Kb 1

לחוב בשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
שטר לפי מחושי בל"י הערך 3 לצרכן. המחירים

מהתאריכים. אהד בכל החליפין
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Government income and expenditure הממשלה והוצאות הכנסות

תקציגיים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  כ/9. לוח

Table xx/9.  Income, expenditure and budgetary surpluses or deifcits

ל*י .ILמיליוני million

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

או עודף
() גירעון
Surplus or
deifcit()

או עודף
1 מצטבר () גירעון
Cumulative surplus
or deifcit((1

1948/49291 2811
1949/509319410

1950/511501 14911

1951/521962091312
1952/5329628884
1953/5440239751
1954/556622 653910

1955/55806817111

1956/579781,0507273
1957/581,1211.1321184
1958/591,3771,298795
1959/601,4811,5153439

1960/611,7081,7292160
1961/622,3022,2713129
1962/632,5952,47711889

1963/643,2233,114109198

1964/653,6553,67621177

1965/664,3864,3981216S

1966/674,4724,856384219
1967/686,3596,515156375
1968/697,4277,862435810

1969/7010,05010,02822788

1970/7112,53712,341196592
1971/7216,59416,329265327
1972/7320,50219,970532205
1973/7435,21535,49127671
1974/7547,21747,521304375
1975/7673,06073,02832343
1976/7797,43797,41523320

Source: Accountant General's Report.
1 Does not include the entire defence budget.
2 Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.

הכללי. החשב דו"ח המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את בולל אינו 1

שעריס. הפרשי קרן של ל"י מיליון 25.1 כולל 2
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הממשלה הכנסות  כ/10. לוח

Table xx/ 10.  Government income

IL. million ליי מיליוני
ההכנסותלמעשההכנסה אומדן

Actual incomeEstimateof incomeBudget section הכנסה וסעיף תקציב andסוג income item
1975/76§1976/77§1977/781978/79

1 כולל (73,028.197,210.7137,548.7202,068.0GRANTסך TOTAL1

השנה במשך תקציבי 32.522.8Budgetaryגירעון deifcit during the year

הבל סך  רגיל 35.364.350,143.796,560.0135,300.0Ordinaryתקציב budget  total

הכנסה 12,341.617,555.027,925.038,700.0Incomeמס tax
ארנונה) לקרן העברה (פחות רכוש 822.91.269.0880.01,200.0Propertyמס tax (less: transfer to war risk

insurance)
מקרקעין שבח 357.1375.4460.0650.0Landמס betterment tax

הפיננסי הסקטור על מוסף ערך .146.929.1400.0800.0V.A.Tמס imposed on the ifnancial sector
מעסיקים *864.01,274.01,900.03,200.0Employersמס tax

כללי2  6,081.47,422.29,820.07,850.0Customs§מכס  general *

דלק 2,219.32,415.02,900.03,000.0על fuel
שונות) מלט משקאות, (טבק, 756.1905.91.060.01,430.0Exciseבלו duty (tobacco, beverages,

cement, miscellaneous)
מוסף ערך 4,899.59.930.017,700.0Valueמס added tax

קנייה 4,721.25,874.17,550.09,250.0Purchaseמס tax
חוץ נסיעות 219.3286.0390.0Foreignמס travel tax
שעשועים 3.12.3Entertainmentמס tax

מסמכים) (על הכנסה בולי 494.2653.5650.0930.0Revenueמס stamp tax (documents)
ביטחון 313.6473.0600.0740.0Defenceבול stamp tax

רכב כלי  ואגרות רשיונות 117.8125.3185.0300.0Licenceדמי fees  vehicles
אחרים 164.8214.9365.0500.0 other

שירותים יבוא 474.8700.0Servicesהיטל impotr due
ומאוצרות עסקיים ממפעלים 310.9410.6653.01.070.0Royaltiesתמלוגים from enterprises and natural

resourcesטבע
ישראל בנק 958.81,328.7700.01,500.0Proiftsרווחי of the Bank of Israel

1,417.12,031.62.073.03.050.0Interestריבית
קודמות שנים תקציבי ע"ח 31.248.8100.0200Refundsהחזרות on accountof formeryears'

שערים והפרשי מלאי על יתר 651.7221.650.01.300.0Surtaxמס on stock and exchange rate
adjustment

שונים משירותים 950.4421.8500.01.000.0Incomefromהכנסות vairous services
פיתוח מתקציב 24,734.037,780.0Transferהעברה from development budget

מלחמה 36.92.6175.0Warמלוה loan
מעבידים חיסכון 964.51,231.01,600.02,800.0Employer'sמלוה saving loan

ארנונה 282.2197.8260.0350.0Arnonaקרן fund
יוקר תוספת 134.5Costמלוה of living loan

הפחתות 2.8Deductionעודפי balances

ותשלום פיתוח 27.406.036,609.727,400.046.700.0Developmentתקציב budgetanddebt repayment
הכל חובותסך total

פיתוחהלוואות מלווה חוץ3! מקורות
ובזענק'פ ג!הה"ץ

14,865.222,971.128,850.044.700.0Foreign sources3 : development loan 
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(המשך) הממשלה הכגסות  כ/10. לוח

Table xx/10.  Government income (cont.)

ליי .ILמיליוני million

ההכנסותלמעשההכנסה אומדן
Actual incomeEstimate of income

הכנסה וסעיף תקציב Budgetסוג section
and income item

1975/761976/771977/781978/79

(המשך) חובות ותשלום פיתוח Developmentתקציב budget and debt repay
ment (cont.)

לאומי לביטוח מהמוסד ;3 פנים 1,193.11,452.73,900.05,600.0Internalloansמלוות 3: from National
Insurance Institute

ואמיסיות 4,569.88,166.213,300.024,500.0fromמבנקים banks and
emissions

חשבון על גבייה אחרות: 512.8548.5600.02,500.0Otherהכנסות revenue: collectionson account
רכוש ומכירת ofהלוואות loans and sale of

property(קיו) (capital)
154.2190.5233.4245.0depreciationפחת

השתתפות ע'"ח 314.1384.9416.6555.0incomeo/aהכנסות ofparticipa
tionבהשקעות in investments

ופיצויים לפנסיה 146.8195.8274.0380.0allowancesהפרשות for pension
and severance pay

הרגיל לתקציב 24,734.037,780.0transferהעברה to Ordinary
Budget

ישראל מבנק 5,650.02.700.04,560.06,000.0advancesמקדמות from the
Bank of Israel

הכל עסקייםסך 10,290.310,480.113,588,720,068.0Businessמפעלים enterprises  total

האוצר 148.5216.0282.0Treasuryמפעלי projects
השיכון 3,651.92,804.83,947.14,874.0Housingמפעלי projects

לבניין החיסכון 118.264.360.060.0Savingמפעלי for building scheme
90.7104.2146.4314.0Railwaysרכבת

בהוצאות הרגיל התקציב 60.191.491.080.0Participationהשתתפות of ordinary budget in
'railwaysהרכבת expenditure

התקשורת 2,163.62,847.93,950.07,030.0Communicationמפעלי enterprises
ישראל מקרקעי 330.3459.5525.0735.0Israelמינהל Lands Authority

וים תעופה 139.52.22.9Airנמלי and sea ports
והייצור העבודה לפריון 22.730.737.958.0Israelהמכון Institute of Productivity

ההוראה לאמצעי 9.210.413.119.6Instituteהמכון for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 3,704.13,918.44,600.06,612.5Governmentחשבונות trade accounts

J Excluding extrabudgetary transactions and earmarked in
come. 2 Incl. import levy. 3 All loans, except short
term loans, are registered without deducting redemptions during
the year. On the other hand, expeaditure connected with the
raising of new loans has been deducted.

מותנות והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו 1
פרט המלוות, כל 3 יבוא. על כוללהיטל 2 בהוצאות.
לנכות בלי כלומר: ברוטו, נרשמו מועד, קצר למלווה
סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את

מלוות. להשגת שהוצאו
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הממשלה הוצאות  כ/111. לוח
Table xx/11.  Government expenditure *

לי .ILמיליוני million

תקציבלמעשההוצאה
Actual expenditureBudget ההוצאה וסעיף התקציב Budgetסוג section and

expenditure item
§1975/76§1976/77§1977/781978/79

1 כולל 73,028.197,210.7137,548.7202,068.0GRANDסך TOTAL' 2

הבל רגילסך 49.719.169,400.296,560.0135,300.0Ordinaryתקציב budget  total

הממשלה חברי הגנסת, המדינה, 60.783.5114.4199.0Presidentofנשיא the state, Knesset, Cabi
המדינה netומבקר Ministers and state Comptroller

3 הממשלה ראש  216.0249.4271.1568.4Primeמשרד Minister's Oiffce 3 העלייה לקליטת 
האוצר 

58.1
320.6

76.8
430.5

121.4
595.1

209.0
1,081.7

Ministry of  immigrant Absorption
 Finance הביטחון 25.623.335,288.040,775.055,300.0 Defence

הבריאות 1,320.11,528.21,646.73,470.0 Health
הדתות 122.7208.2234.9406.0 Religious Affairs
החוץ 305.0391.1483.5753.8 Foreign Affairs

והתרבות החינוך 3,681.44,689.36,868.011,535.0Education and Culture
החקלאות 183.3282.5349.0657.8 Agriculture

והתיירות המסחר התעשייה §295.8417.5465.0497.2 Industry, Trade and
Tourism

והתשתית האנרגיה 26.7140.0 Energy and
Infrastructure

הפנים 27.060.2146.062.0 Interior
המשטרה 753.91,054.61,348.52,284.3 Police
המשפטים 104.0140.3172.2324.2 Justice

והרווחה העבודה ,547.3
1238.4

1,121.11,409.62,935.5 Labour and Social
Welfare

והשיכון הבינוי 272.5543.4815.0322.0 Building and Housing
התחבורה 81.7112.8120.4201.6 Transport

מפלגות 71.656.599.4164.7Financingמימון political parties
5,209.49,144.914,750.021,500.0ריבית

ופיצויים גימלאות
לנכים תגמולים

לאומי לביטוח למוסד  העברות

392.0
284.7

,1849.8

595.0
267.7

2,690.6

764.0
424.0

4,101.0

1,502.8
683.6

5,756.0

Pension and compensations
Gratuities to invalids
Transfer  to theNational Insurance

הכנסות (ראה לרכבת 60.191.491.080.0
Institute

 to railways (see revenue
עסקיים) ofמפעלים business enterpirses^

לתחבורה 204.8201.4230.0350.0 to transport
(כולל המקומיות לרשויות 2,333.53,082.94,227.05,575.0to local authorities (inclu

מועברת) dingהוצאה transferred expen

ליצוא שווקים לפיתוח  2,426.74,017.66,040.0200.0הענקות

diture)
Subsidies  for promotionof exports

מחירים לייצוב 2,501.12,346.12,765.03,000.0 for stabilizationofpirces
100.8128.8167.0320.0Miscellaneousשונות המדידות 72.899.9114.724.0Surveyמחלקת department

אשראי 8,000.0Subsidiesסיבסוד to credit
6,824.47,196.4Reservesרזרבות

1 Due to changes in the structure of ministires ,sumc of the data
differ from those based on the Accountant General's report.

יתונלכ כמיל המשרדים במבנה משינויים בתוצאה 1
הכללי. החשב דו"ח על המבוססים מהנתונים שונים
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(המשך) הממשלה הוצאות  .111 כ לוח

Table xx/71.  Government expenditure (cont.)

ל"י .ILמיליוני million

תקציבלמעשההוצאה
Actual expenditureBudgetBudget section and ההוצאה וסעיף תקציב ה expenditureסוג item

1975/76§1976/77§1977/781978/79

ופירעון פיתוח 13,009.117,331,727,400.046,700.0Developmentתקציב budgetanddebt repayment
הכל סך  חובות total

ופיתוח לחקלאים שיגון (כולל 277.0210.7936.71.407.3Agricultureחקלאות (incl. rural housing and de
velopmentהערבה) ofArava region)
מים 98.245.7291.0600.0Waterמפעלי projects

, ותיירות מ0חר ,691.41,079.11,744.53,135.0Industryתעשייה, Trade and Tourism
וכבישים 315.7339.2452.5736.0Communicationsהחבורה

557.0658.2455.0500.0Housingתקשורת
3,391.03,506.54,325.05,490.0Loans■שיגון to local authorities

המקומיות לרשויות 128.1108.6181.0233.0Buildingsהלוואות forpublic andgovernment in
וממשלתיים ציבוריים למוסדות 1,169.31.411.21,413.81,768.0institutionsבניינים and investments in

חברה בשירותי socialוהשקעות services
אנרגיה מקורות 162.5364.6640.01,650.0Developmentקיתוח of energy sources
שונים ומפעלים 324.3267.4335.0492.7Tourismתיירות and various establishments

חובות 5,482.19,158.715,780.030,000.0Debtפירעון repayment
695.5538.0Reserveרזרבה

תקציבי חוזר 412.5181.8150.0150.0Budgetary.הון working capital

הנל2 עסקייםסך 10,299.910.4ns13,588.720,068.0Businessמפעלים enterprises  total 2

האוצר .מפעלי 147.2216.0282.0Treasury projects

השיכון 3,651.92,804.83,947.14,874.0Housingמפעלי projects
לבניין החיסכון 125.364.360.060.0Savingמפעלי for building scheme

150.8195.6237.4394.0Railwaysדכבת

התקשורת 2.163.62,847.93,950.07,030.0Communicationמפעלי enterprises
ישראל מקרקעי 330.3459.5525.0735.0Israelמינהל Lands Authoirty

וים תעופה 139.52.22.9Airגמלי and sea ports
והייצור העבודה לפריון 22.730.737.958.0Israelהמכון Institute ofProductivity

הוראה לאמצעי 9.210.413.119.6Instituteהמכון for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 3,706.63,918.44,600.06.612.5Governmentחשבונות trade accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and expenditure
depending on income. 2 The expenditure of busi
ness enterpirses includes sums transferred as revenues to the
ordinaryand development budgets, in the formofsurpluses.
royalties, interest, pension funds, severance pay funds,
amortization funds, loans and debts redemption. ' Incl.
expenditure of the Atomic Energy Commission and partici
pation in the Broadcasting Authoirty budget.

והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו 1
המפעלים של ההוצאות 2 בהכנסות. מותנות
כהכנסות שהועברו סכומים כוללות העסקיים
עודפים, בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב
לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריגיח, תמלוגים,
בולל 3 חובות. ותשלום הלוואות ובתור זלפחת,
והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות

השידור. רשות בתקציב
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המשלם מעמד לפי חובה, ומלוות הכנסה מס תקבולי  כ/12. לוח

Table xx/12.  Income tax and compulsory loan receipts, by status of taxpayer

gמלווהניכויים 3

הכל1 עצמאיםnronשכיריםסך
Self

במקור
Deductמעסיקיםo 2a £

Total'EmployeesCompaniesemployedions at
Employers'

loan
a o
jP■ a

sourcea S
w

.BillionILליימיליוני 1

1949/509.34.41.23.71949/50

21956/57178.875.237.066.6
1956/572

1961/62380.5169.080.8130.71961/62

1966/671,163.6590.2220.3353.11966/67

ג 1970/713,228.41,446.1685.9611.2232,2253.01970/71 3

1974/7510,695.04,273.83,364.91,459.6905.4691.31974/75

1975/7615,645.75,082.75,056.62,076.21,601.7964.5864.01975/76

1976/776,819.5 §21,658.55,977.53,350.02,756.51,231.01,274.01976/77

1977/7832,485.811.135.36,912.15,491.34,142.12,032.02,323.01977/78

הכל סך  1975/7615,645.75,082.75,056.62,076.21,601.7964.5864.01975/76  total
הכנסה 13,569.64,801.24,427.21,875.51,601.7X864.0Incomeמס tax

חובה 2,076.14281.5629.4200.7X964.5XCompulsoryמלוות loans

הכל סך  1976/77
הכנסה מס

§6,819.5 §21,658.55,977.53,350.02,756.51,231.01,274.01976/77  total
21,147.16,783.35,863.33,239.02,756.51,231.01,274.0Income tax

חובה 261.4136.2114.211.0XXXCompulsoryמלוות loans

הכל סך  1977/7832,485.811,135.36,912.15,491.34,142.12,032.02,323.01977/78  total

הכנסה 32,382.711,135.36,868.65,431.74,142.12,032.02,323.0Incomeמס tax

חובה 103.143.559.6מלוות
Compulsory loans

Percentages אחוזים

1949/50
1956/57 2
1961/62
1966/67
1970/71 3

1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

1975/76  total
Income tax
Compulsory loans

1976/77  total
Income tax
Compulsory loans

1977/78  total
Income tax
Compulsory loans

1949/50100.047.312.939.8
2 1956/57100.042.120.737.2

1961/62100.044.421.234.4

1966/67100.050.918.930.3

3 1970/71100.044.821.318.97.27.8
1974/75100.040.031.513.68.46.5

1975/76100.032.532.313.310.26.25.5

1976/77100.031.927.915.612.85.86.0

1977/78100.034.321.316.912.86.37.2

הכל סך  1975/76100.031.932.613.410.36.25.6

הכנסה 100.035.432.613.811.8X6.4מם

חונה 7.632.410.3X49.7X"100.0מלוות

הכל סך  1976/77100.031.927.915.612.95.85.9

הכנסה 100.032.127.715.313.15.86.0מם

חובה 4.3XXX§52.043.7§100.0מלוות

הכל סך  1977/78100.034.321.316.912.86.37.2

הכנסה 100.034.421.216.812.86.37.1מס

חובה 100.042.257.8מלוות

' inci. ■merest on account of loans amounting to il. 250.0 ל'י מליוני 250.0 בסך הלואות חגבון טל ריבית כולל 1
m.llion in 1976 and IL. 450.0 million in 1977. 2The ifgures נכללו לא ב1956/37  .1977a 450.01 19763
for 1956/57 exclude IL. 30.8 million defence levy which were not
recorded in the budget.
compulsory loans are included.

As of iviOjii, aii types of
4 Incl. cost of living loan.

מחוץ שנרשמו ל"י' מיליון 30.8 בסך מגן יהב תשלומי
לסוגיה חובה מלוות בולל ,1a70/713 7hn 3 .SSjn7

יוקר. תוספת מלוה כולל 4
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Government employees המדינה עובדי

ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  כ/13. לוח
Table xx/13.  Government employees, by ministries, and the Israel Police

31 III each year שנה כל במרס 31

196519701975197619771978Ministryהמשרד

הכל 54,24770,30582,57685,12287,11688,132TOTALסך

הכל מדינה1סך 45,82057,40866,29867,39768,95569,244Governmentעובדי employees*  total

2 הממשלה ראש 1,3401,2011,0551,059960889Primeמשרד Minister's Oiffce2
האוצר 6,6717,1717,5977,5537,8118,038Ministryמשרד of Finance

הביטחוןנ 1,4371,8182,3152,5933,6383,407Ministryמשרד of Defence3
הבריאות* 8,14010,40113,66914,48615,81217,129Ministryמשרד ofHealth"

הדתות 427367391395384391Ministryמשרד of Religious Affairs
החוץ 8488561,0701,075933917Ministryמשרד of Foreign Affairs

והתרבות5 החינוך 1,5012,5493,6953,7313,7613,939Ministryמשרד of Education 8l Culture5
החקלאות 2,0633,3553,3583,4063,3493,382Ministryמשרד ofAgriculture

ישראל מקרקעי 540490588626627609Israelמינהל Lands Authority
המסחר התעשייה משרד

והתיירות6
958, 9441,1961,1751,1881,225Ministry of Industry, Trade and

Tourism6
(אזרחים)6 המשטרה 257545202030Ministryמשרד of Police (oiffce staff)6

המשפטים 1,3121,5631,8051,8301,8541,872Ministryמשרד of Justice
הסעד6 1,3301,7962,0252,1352,247Ministryמשרד of Social Welfare6

והרווחה6 העבודה 3,5503,8323,8193,8073,7193,724Ministryמשרד of Labour and Social
Welfare6

הפיתוח6 163178Ministryמשרד of Development6
הפנים 641728892909897971Ministryמשרד of Interior

העלייה לקליטת .375610539534518Minמשרד for Absorption of Immigration
והשיכון6 הבינוי 8208731,0091,0061,0143,258MinistryofConstructionמשרד Sl Housing 6

התחבורה' 1,1491,6302,6602,7332,6891,355MinistryofTransport7משרד
ישראל 2,3362,2692,1952,3052,2612,246Israelרכבת Railways

התיירות6 187286278260298Ministryמשרד of Tourism6
התקשורת 10,15014,18116,05115,75414,94915,089Ministryמשרד of Communication

והתשתית^ האנרגיה משרד


285MinistryofEnergyand Infrastructure6

ישראל 8,42712,89716,27817,72518,16118,888Israelמשטרת Police Force  total
ל הכ סך

ונוטרים 7,77511.42714,48915,89016,23116,702Policemenשוטרים Si supernumerary
constables

(סוהרים) הסוהר בתי 6521,4701,7891,8351,9302,186Prisonשירות staff (warders)

' See detailed deifnition in the introduction. 2 Data for
1965 include also the "Kol Israel" (broadcasting service) staff;
As of 1966, they are the independent "Broadcasting Authority".
> As of 1977 incl. also special contract and daily workers.
* As of 1977 incl. Malben workers. 5 Data for 1965 do
not include secretaries, service personnel and aides to kindergarten
teachers. * In June 1977 changes were made in the names
and composition of these ministries  for detailed explanation,
see Introduction. ל In 1978 the workers of BenGurion
Airport .became an independent authority, and are therefore no
longer included among government employees.

כלולים 1965 בנתוני 2 במבוא. מפורטת הגדרה יאה 1 עצמאית רשות הם 1966 מאז ישראל''; "קול עובדי
עובדים גם כולל ב1977 החל 3 השידור". "רשות
עובדי כולל ב1977 החל 4 ויומיים. מיוחד בתוזה
שרתים מזכירים, כוללים אינם 1965 נתוני 5 מלב"ן.
אלה אי בשמות שינויים חלו 1977 ביוני 6 לגננות. ועוזרות
ב1978 7 מבוא. ראה מפורט הסבר ובהרכבם. משרדים
ולכן עצמאית, לרשות גוריון בן התעופה נמל עובדי הפכו

המדינה. עובדי בין כלולים אינם
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מדינה עובד*  כ/14. לוח

Table xx/14.  Government employees, by professional gradation

31 in <* y"r שנה כל במרס 31

1955196019701975197619771978

הכל 3,7317,93910,80921,41722,59823,44825,375TOTALסך

4115769471.5681,6441,7642.006Physiciansרופאים

וטרינריים 44546568706971Veterinaryרופאים surgeons

ומיקרוביולוגים 126239445591640681713Biochemistsביובימאים and
microbiologists

4129Pharmacists)4068721141231רוקחים

1 המשפטי השירות 326510526628637651665Workersofעובדי judicial services 1

והרוח החברה במדעי 702471,3662,9133,1723,3883,637Academicאקדמאים workers in social
sciences and humanities

2 פסיכולוגים
131148167185Psychologists 2

7241,2641.6351,9862,1272,1792,263Engineersמהנדסים

נ הוראה 3455739242.1212,1942,1252,207Educationalעובדי staff 3

סוציאליים* 135247עובדים


482535587626Social workers *

1,5102,294אחיות5


4.9865,3265,7436,179Nurses 5

2 פיזיותרפיסטים
73688592Physiotherapists 1

עיתונאים
23669198211213227Journalists

וטכנאים הנדסאים
1,6314,5175,1445.2575,2095,864Practical engineers and

technicians

2 רנטגן טכנאי
139155171176Xray technicians 2

מחקר עובדי
243275291302335Research workers

* Piror to 1970 .including judges and judges of rabbinical courts.
* New gradation. 3 Excl. teachers and kindergarten
teachers. 4 Nonacademic workers were transferred to the
standardgradation in 1967, and academic workers  to graduates
of various sciences; as of 1974, academic workers were given a
special gradation. 5 Transferred to standard gradation in
1966 but were granted special grades in 1974. * See note 7
to Table xx/13.

ודיינים. שופטים כולל ,1970 שלפני בשנים 1

וגננות. מורים כולל אינו 3 חדש. דירוג 2

בשנת האחיד לדירוג הועברו אקדמאים הלא *

שונים; מדעים למוסמבי  והאקדמאים ,1967
מיוחד. דירוג קיבלו האקדמאים מ1974
ב1974 אך ב1966; האחיד לדירוג הועברו 5

ב/13. בלוח 7 הערה ראה 6 מיוחד. דירוג קיבלו
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31 m each year

האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי  כ/15. לוח

Table xx/15.  Government employees, according to standard grade

שנה כל במרס 31

ניקוד
Points19671970197419751976197741978

הכל 39,46843,71843,68244,95944,86745,50743,869TOTALסך

Gradeדרגה

1117638231mאג

121374598532279451811rvד

n14159858478873832039445V

16172,3182,0831,125861864491270VIו

18192.9682,8371,3681,2279631,233777VIIז

20213,2303,8642,3732,0591,8621,596964vmח

22233,7313,7482,9952,9673,0092,7662.003IXט

924254,6635,3234,2724,7534,2674,1842,812X

26273,8374,5634,6994,7245,4935,4104,617XIי"א

28292,6603,1364,3774,6514,6274,9175,588XIIיב

יג ■30311,8462,1513,5194,0824,613'4,8984,716XIII

32331,4871,5672,3042,7322,7403,3384,255XIVיד

34359971,2131,8912,1172.4392,6963,142XVטו

■':3637ט"ז 8018151,4711,6101,4501,7072,161XVI

3839408435.7768011,0511,0131,369xvnי*ז

4042200219292302508764923xvinי"ח

94126102158311433XIX"4345114י*ט1! 11

ייט2 .;171 .717587145XIX 2

X29191817183257XXכ

X614XXIכ'א

ושוליות X87868684751013Traineesחניכיס and appren
tices

2 מיוחד X86322186159200341284Specialהוזה contract 2

3 ארעיים X7,5138,58810,59511,17810,2079,5959,270Temporaryעובדים workers 3

1 This grade was split in 1975. 2 According to overall כוללת. משבורת לפי 2 התפצלה. הדרגה ב1975 1
salary. Workers on special contracts according to grades are המתאי בדרגות נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים בעלי
included with the corresponding grades. As of 1977 also wor ממוצע ■3 דירוג. ללא עובדים גם כולל ב"1977 החל מות.
kers without gradation. 3 Annual average as of 1972. ב/13. בלוח 7 הערה ראה * ב1972. החל שנתי'
* See not 7 to Table xx/13.
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Finance of local authoirties המקומיות זזרשויות כספי

ובלתי רגיל בתקציב מלוות ויתיות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות  ג/16. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל

Table xx/16.  Income, expenditure, surplus or deifcit and loans outstanding
in ordinary and extraordinary budgets of local authorities, by municipal status

IL. million לי' מיליינ'

nrtina
אזוריות
Regional
councils

rVKVOT
מקומיות
Local
councils

I

עיריות
Municipalities

הכל סך
Total

Incomeהכנסות
1963/6454741282531963/64

§ 1965/66859614160851965/66§
§ 1967/689997091831071967/68§
§ 1969/701,2849112031701969/70§
1970/711,4131.0002251881970/71
1971/721,7771,3012682081971/72

§1972/732,3661,7153692821972/73§
1973/743,1632,2904674061973/74

§ 1974/754,6633,2967436241974/755
§ 1975/766,9544,8511,1479561975/76§
1976/779,3896,4801,5951,3141976/77

Expenditureהוצאות
1963/6455241783521963/64

§ 1965/66914660168861965/66§
§ 1967/689997011891091967/68§
§ 1969/701,2809052061691969/70§
1970/711,4371,0192301881970/71
1971/721,782 1,3072672081971/72י

§ 1972/732,3831,7433552851972/73 §
1973/743,2382,3514764111973/74
1974/754,8583,4647566381974/75 .

§1975/767,0094,9011,144 '9641975/76§
1976/779,6546,6921,6261,3361976/77

1 () גירעון או Surplusעודף or deifcit () 1

1963/6455111963/64
1965/665546811963/66
1967/68

8621967/68
1969/7046311969/70
1970/7124195 =.1970/71
1971/725611971/72
1972/7317281431972/73
1973/747561951973/74 :
1974/7519516813141974/75
1975/765550381975/76
1976/7726521231221976/77 .

31111 ליוט מלוות mLoansיתרות outstanding at 31
19689646512111021968
19691,1097642381071969
19701,3179122831221970
19711,4821,0313021491971
19721,7471,2183541751972
19732,1281,5423842021973
19742,7372,0294232851974
19753,0842,793516370i975
19765,1023,8926815291976

1 In ordinary budget only corrected data. מתוקנים. נתונים בלבד הרגיל בתקציב 1
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מוניציפאלי ומעמד ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות  ג/17. לוח

לי מיליוני
עיריות

Municipalities

1976/77 §1975/76

Total הבל סך

1976/77 § 1975/76
הכנסות

6,480.2

5,050.8

1,429.4

5,050.8

4,851.3

3,687.2

1,164.1

3,687.2

9,389.4

7,081.2

2,308.2

7,081.2

6,954.2

מקור
5,112.1

1,643.62,367.61,265.21,835.8
419.4699.6364.2603.5
101.7142.289.7123.9
401.1544.3306.5401.5
223.4289.2158.6219.2

341.5458.0248.3326.7

818.61.169.9734.81,047.3
620.1958.7567.8869.1

'2,168.53,078.21,328.41,826.0
'1,183.21,707.0710.4938.4

985.31,371.2618.0887.6
542.0783.1307.3456.3

366.1466.3264.3347.2

481.4465.5358.8341.7

1,842.1

1.322.01.673.9837.51,060.7

187.1221.9131.8108.6
93.7180.466.0132.9

78.763.544.630.0
117.080.248.932.9

43.688.335.364.3

ייעוד

5,112.1

2,633.03,888.01.961.42,821.6
390.2523.1296.2396.6

86.4113.767.292.7
21.324.612.714.2
90.7125.275.9105.9

91.7105.672.282.6
100.1154.068.2101.2

1,212.21,672.1772.51,084.6
804.31,152.4480.4700.9
380.5485.9274.9361.3

27.433.817.222.4
374.2493.5284.3375.3
21.139.014.031.0
481.4465.5358.8341.7

כולל סך

הכל סך  רגיל תקציב
הכל סך עצמיות הכנסות

כללית ארנונה מזה:
עסקים מס

שירותים ודמי אגרות
השתתפויות

ומפעלים רכוש
הכל סך מועברות הכנסות

רכוש ארנונה תמורת מזה:
הבל ממשלהסך השתתפות

כללי מענק
מיועדת

חינוך מזה:
סעד

הרגיל התקציב לאיזון מלוות
הכ סך  רגיל בלתי תקציב

מבנקיט מלוות
ממשלה השתתפות
בעלים השתתפות
מוסדות השתתפות

רגיל מתקציב הקצבה
וכוי) הרשות (קרנות אחר

הכל סך  רגיל תקציב
כללי ומענק מסים

הכל סך מקומיים שירותים
תברואה

וביטחון שמירה
ובניין תכנון

ציבוריים נכסים
אחר

הכל סך ממלכתיים שירותים
ותרבות חינוך

סעד
וכוי) דת (בריאות אחר

מפעלים
אחר

הרגיל התקציב לאיזון מלוות

לי. מיליוני 234 בסך עירוניים, מסים איהעלאת עבור פיצויים כולל ב1975/76 1
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Table xx/17.  Income of local authorities, by source, use and municipal status

IL. million

Income

אזוריות מועצות
Regional councils

1976/77 §1975/76

מקומיות מועצות
Local councils

1976/77 §1975/76

GRAND TOTAL

INCOME TO ORDINARYBUDGET  TOTAL

Selfincome  total
Thereof: General arnona

Business tax
Services fees
Participations
Property and enterprises

Transferred income  total
Thereof: for property arnona

Government participation  total1
General grant1
Earmarked

Thereof: education
welfare

Loans for balancing of ordinary budget

INCOME TO EXTRAORDINARY BUDGET
TOTAL

Loans from banks
Government participation
Owners' participation
Participation of institutions
Allocation from ordinary budget
Other

" INCOME TO ORDINARYBUDGET  TOTAL

Taxes and general grant
Local services  total

Sanitation
Guarding and safety
Planning and building
Public assets
Other

Government services
Education and culture
Welfare
Other (health, religion etc.)

Enterprises
Other
Loans for balancing ofordinary budget

1,314.5

349.1

Use

965.4

955.8

293.9

661.9

1,594.7

529.7

1,065.0

1,147.1

Source

763.01,065.0661.9965.4

167.4237.6211.0294.2
35.054.320.241.8
7.711.24.37.1

40.963.853.779.0
31.034.133.835.9
45.464.247.867.1
64.793.119.129.5
38.967.013.422.6
473.5683.6366.6568.6
256.4397.5216.5371.1
217.1286.1150.1197.5
123.7178.2111.0148.7
80.393.021.526.1
57.450.765.273.1

384.1

304.9379.3179.7233.9
20.157.735.355.6
13.621.714.125.8
7.520.626.512.9
34.732.333.315.0
3.318.15.05.9

763.0

367.4561.3304.2505.1
42.654.551.472.0
12.312.96.98.1
0.81.27.89.2
11.214.13.65.2
8.810.610.712.4
9.515.722.437.1

245.9332.3193.8255.2
159.4232.5164.5219.0
82.596.423.128.2
4.03.46.28.0
48.664.141.354.1
1.12.16.05.9

57.450.765.273.1

J In 1975/76 incl. compensation for not raising municipal taxes, amounting to IL. 234 million.
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מוניציפאלי ומעמד ייעוד סוג, לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ/18. לוח

ל*י מיליוני

הוצאות

הבל MunicipalitiesעיריותTotalסך

§ 1975/761976/77§1975/761976/77

כולל 7,008.79,654.44,901.06,692.1סך

5,262.7

1.982.5
1,129.9
712.2
93.0

1.345.7
370.4
331.9
643.4

1,429.4
1,242.0

70.7
38.5
15.2
63.0

3,736.9

1,304.8
832.2
566.1
80.4
953.3
283.3
257.2
412.8

1,164.1
984.8
72.2
23.3
17.5
66.3

7,346.2

2.578.3
1.788.7
1,061.9
179.0

1.737.9
483.4
447.7
806.8

2,308.2
1,951.6
129.8
58.9
38.6
129.3

סוג

5,166.6

1.698.7
1.284.3
825.8
152.7

1,205.1
361.8
333.3
510.0

1,842.1
1,534.3
118.5
39.2
28.6
121.5

ייעוד

הכל סך  תיל בתקציב הוצאות
ומשכורת שכר

לפעולות הוצאות
ותרומות השתתפויות
חדפעמיות הוצאות

הכל סך  מלוות פירעון
קרן תשלומי

ריבית תשלומי
הצמדה הפרשי

הכל סך  תיל בלתי בתקציב הוצאות
פיתוח עבודות
וציוד מכונות
הון העברות

וקרקע בניינים רכישת
אחר

הכל סך  תיל בתקציב 5,166.67,346.23,736.95,262.7הוצאות

520.2776.2346.3496.4הנהלה
הכל סך מקומיים 1,502.12,175.01,166.41,690.8שירותים

502.3693.9420.7575.2תברואה
וביטחון 133.6187.376.1110.1שמירה
ובנייה 78.1117.362.794.7תכנון

ציבוריים 541.7753.3426.9582.2נכסים
וכוי) עירוני (פיקוח 246.4423.2180.0328.6אחר

הכל סך ממלכתיים 2,571.6.5,592.51.803.62,492.8שירותים
ותרבות 1,859.22,642.51,269.01,774.9חינוך

557.8730.5424.8563.1סעד
דת) (בריאות, 154.6219.9109.8154.8אחר

442.3605.4332.3450.6מפעלים

אחרות 130.4196.788.3132.1הוצאות

הכל סך  רגיל בלתי בתקציב 1,842.12,308.21,164.11,429.4הוצאות

הכל סך מקומיים 706.6932.3457.9605.9שירותים
תברואה 127.1200.993.9151.2מזה:

וביטחון 176.0224.489.0107.2שמירה
ציבוריים 367.5456.6249.0312.6נכסים

הכל סך ממלכתיים 878.01,021.35.57.9619.7שירותים
ותרבות חינוך 757.4850.4474.1503.1מזה:

הכל סך  160.9211.4102.4134.2מפעלים
אחרות 96.6143.245.969.6הוצאות
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Table xx/18.  Expenditure of local authorities, by type and use
of expenditure and municipal status

1L. million

Expenditure

אזוריות מועצות
Regional councils

1976/77 §1975/76

מקומיות מועצות
Local councils

1976/77 §1975/76

GRAND TOTAL

EXPENDITURE TO ORDINARY BUDGET 
TOTAL
Wages and salary
Expenditure for activities
Participations and donations
Nonrecurrent expenditure
Repayment of loans  total

Payment of principal
Payment of interest
Linkage differentials

EXPENDITURE ON DEVELOPMENT  TOTAL
Development
Machinery and equipment
Capital transfers
Acquisition of real estate
Other

1,143.61.626,0964.11,336.3
Type

759.51,096.3670.2987.2

248.7374.9145.2220.9
212.9301.7239.1357.1
138.3190.0121.4159.7
37.740.334.645.6
121.9188.8129.9203.4
35.950.142.662.9
39.658.936.556.9
46.479.850.883.6

384.1529.7293.9349.1
314.9434.4234.6275.2
26.134.020.225.1
9.49.86.510.6
7.017.54.15.9

26.734.028.532.3

Use

759.51,096.3670.2987.2EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGET  TOTAL

96.4156.177.5123.7Administration
154.9224.4180.8259.8Local services  total
56.581.825.136.9Sanitation
15.921.741.655.5Guarding and safety
9.213.36.29.3Planning and building
64.292.550.678.6Public assets
9.115.157.345.5Other (municipal supervision etc.)

429.2600.1338.8500.0Government services  total
299.1436.0291.1431.6Education and culture
104.0129.229.038.2Welfare
26.134.918.730.2Other (health, religion)
5S.if83.251.471.6Enterprises
20.432.521.732.1Other expenditure

384.1529.7293.9349.1EXPENDITURE TO EXTRAORDINARY
BUDGET  TOTAL

130.0184.9118.7141.5Local services  total
27.938.75.311.0Thereof: Sanitation
37.451.649.665.6Guarding and safety
60.683.957.960.1Public assets
197.8270.4122.3131.2Government services  total
177.9241.0105.4106.3Thereof: education and culture
31.239.827.337.4Enterprises  total
25.134.625.639.0GiliCT e'XyCndiiuie
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ומשטרה כ"א.משפטים פרק

שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
בתי לרבות ראשונה' מדרגה משפט בבתי
חרום)' (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים המשפט
חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
שבה האחרונה, העבירה לפי נקבע העבירה סוג

השנה. במשד האדם הורשע

עד בישראל, שנתחייב מי הוא חדש עבריין
עבירה בשל אחת' פעם רק הנחקרת, השנה סוף

המשטרה. של ההאשמות בפנקס שנרשמה

סוף עד אשר עבריין הוא מועד עבריין
עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת השנה

19 מגיל ונשים גברים מבוגר: עבריין
ומעלה.

תושבו המבוגרים העבריינים ושל השיעורים
מין, לפי המתאימה' באוכלוסייה 1,000 כל על

עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל,
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
ההאשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
מתייחסים המספרים מהעוונות). וחלק (פשעים
ניכוי לאחר כלומר: ה"אמיתיות'', לעבירות רק
הטיפול העברת (עקב כפול רישום של מקרים
המקרים וניכוי לשנייה) אחת משטרה מתחנת

אשמה. מחוסר במשטרה תיק סגירת של
בוללים כ"א/11) (לוח האסירים על הנתונים

חוב. תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם
של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית סטטיסטיקה

הלשכה. של המיוחדים

מבחן שירותי

נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
שהופט ומבוגרים והגנה" ל"השגחה הזקוקים
כוללים מבחן על הנתונים המשפט. בתי ע"י
על בטיפול או בהשגחה ומבוגרים נוער בני
בשיטת שינויים על בלבד. משפט בית צו פי
ראה  בטיפול התיקים של והספירה הרישום
למ המבחן בשירות .668 עמי ,24 ימס' שנתון
(ולעו 1977 תחילת של הנתונים תוקנו בוגרים,

והסברים הגדרות

משפטית סטטיסטיקה

בלזחות הנתונים המשפט, בבתי העניינים
פעולות את כוללים k"32/k'o/5אינם
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 ע1יינים של ניכר מספר
לבית ולא לפועל למוציא ישירות ובקויקים

המשפט.

(תיקון המשפט בתי חוק תוקן 1975 במרץ
בתי של סמכותם שהורחבה באופן (6 מס'
שסכומן אזרחיות בתביעות לדון השלום משפט
המשכון חוק להוראות בהתאם ל"י. 50.000 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

שנה. מדי הלשכה של דים

פלילית סטטיסטיקה
המש את משקפים כ"א/6 בלוח הנתונים
בבתי שנתבררו ראשונה בדרגה הפליליים פטים
ופרט קלות תנועה לעבירות פרט המשפט'
המש ובבתי העירוניים המשפט בבתי לעניינים
מספר הורשע או הואשם אדם אם הצבאיים. פט
^דזת פעגגים נכלל הוא השנה, במשך פעמים

זאת. בסטטיסטיקה

המבוגרים העבריינים של בסטטיסטיקה
עבריין כל בתשבץ הובא שהורשעו והצעירים
מספר הורשע אם גם שנה, בכל אחת פעם רק

תשנה. במשך פעמים
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טקורוו*

וכן כ"א/5 עד כ"א/2 בלוחות הנתונים
הסט הדיווח מתוך נלקחו כ"א/14 עד כ"א/10
הדין בתי המשפט. בתי מזכיתיות של מיסטי
הסוהר, בתי שירות .הדתיים הדין בתי לעבודה,

לנוער. החסות ושרות המשטרה מטה

מדגם על מבוססים כ"א/4 בלוח הנתונים
בלשכה המתקבלים .המפורטים הדיווחים מתוך
אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה המרכזית
להליכים (פרט השלום משפט בבתי שנתבררו

והמחוזיים. נלווים)
לקוחים כ"א/8 עד 6 כ"א/ בלוחות הנתונים
המשפט בתי מזכירויות ע"י שסופק ,חומר מתוך
חומר מתקבל 1974 בשנת החל המשטרה. ומטה
תושבי לשנה. אחת ממוכן' בקובץ המשטרה
מן נוכו בישראל שנשפטו המוחזקים השטחים

הקובץ.
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.

מקרים התיקים. ספירת סמך על (1976 סוף מת
הסתיים בהם שהטיפול לתיקים צורפו אלה

ב1976.

שונות

שופטים
המכה השופטים גם כלולים השופטים בין
המכהנים הרשמים המשפט, בתי בהנהלת נים
העי המשפט בבתי השופטים כל שופט, בדרגת
 1969 בשנת והחל תעבורה שופטי רוניים,

לעבודה. הדין בתי שופטי

דין עורכי

על הדיז 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

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

שנתבררו האזרחיים בעניינים הטיפול משך (401)
ב1970 המשפט בבתי

(1970) הנוער עבריינות (408)

(1976) משפטית סטטיסטיקה (560)

(1975) פלילית סטטיסטיקה (569)
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Judicial statistics משפטית ■סטטיסטיקה

ועבריינים עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים  ♦l/w"a לוח
Table xxi/1 . Coutr matters decided, offences and offenders

משפט בבתי שנתבררו Courtעניינים matters decidedS .a
? I

בעבירות שהורש9ו עבריינים
רציניות

Offenders convicted of

הכל מך
Total

זרתיים א
Civil

Criminal Iפליליים | 8

£ £* 8 ים

? r
1 *

offencesgirevous

הכל סך
Total

כולל לא
עבירות

קלות תנועה
Excl. minor

traiffc
offences

מבוגרים
Adult

צעירים
Juvenile

1951115,84614,98549,009 100,86133,5548,3201.072

1952149,92518,51869,440 131,40737,93413,4142,177

1953157,61925,09076,127 132,52935,37114,2271,767

1954191,53530,49185,265 161,04436,94012,836

1955194,88940,70276,249 154,18737,73412,443

1956210,21350,81476,765 159,36943,71815,602

1957219,42459,23384,369 160,19146,25916,2131,758

1958284,28672,22587,023 176,06148,32016,7512,905

1959247,57891,57884,295 156,00049,60915,5663,050

1960292,001108,914104,118 183,08756,14616,7513.988

1961280,986118,967106,766 162,01958,82317,1563,973

1962324,677134,042123,424 190,63564,48217,610

1963330,920139,452126,292 191,46372,60417,338

1964352,548152,368138,205 200,18079,62918,0445,139

1965389,863172,313145,871 217,55089,95620,0325,330

1966432,255188,811147,022 234,44497,00419,1945,341

1967430,943205,390147,079 225,55399,70913,9073,631

1968449,877214,854144,662 235,023101,28314,1794,460

1969413,189177,449142,312 235,740109,80917,7305,062

1970392,021149,726146,954 242,295134,54518,1835,282

1971395,846143,722144,409 252,124140,987

1972421,194142,961151,380 278,233146,446

1973380,499132,653147,934 247,846135,678

1974388,458140,988141,369 247,470162,05118,1903,421

1975491,560162,979170,972 328,581180,24721 4373,229

1976542,983165,605185,492 377,378189,552

1977550,391167,161193,318 383,230203,91220,7052,755
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פעולהנ ושלב עניין סוג לפי משפט, גבתי עגיינימ  ג"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage of

proceeding 1

Type ofmatter Stage of
proceeding 1977 1975 1970 1965 1960 1955 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

ALL
MATTERS

Civil

Criminal

Thereof:
cirminal
without
minor
traiffc
offences

All courts* המשפט2 בתי כל
Entered 556,598 501,367 395,281 403,691 301,256 194,833 96,686

Decided 550,391 491,560 392,021 389,863 292,001 194,889 90,745

Pending 146,786 126,919 85,819 99,987 69,679 36,957 18.330

Entered 168.767 166,818 148,825 180,331 116,149 44,445 14,437

Decided 167,161 162,979 149,726 172,313 108,914 40,702 13,456

Pending 85,833 79,017 52,851 68,918 40,427 15,788 7,218

Entered 387,831 334,549 246,456 223,360 185,107 150,391 82,249

Decided 383,230 328,581 242,295 217,550 183,087 154,187 77,289

Pending 60,953 47,902 32,968 31,069 29,252 21,169 11,112

Entered 199,022 173,569 150,835 150,188 107,386 74,963 46,529

Decided 193,318 170,972 146,954 145,871 104,118 76,249 42,541

Pending 51,866 41,450 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
נתבררו

גל
העניינים

אזרחיים

סליליים

מזה:
פליליים
עבי בלי
תנועה רות

■קלות

Rates per 1,000 population
aged 15 and over

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

70.2104.2164.7193.8151.3147.5152.3EnteredALLהוגשו>ל
MATTERS3העניניםג

16.638.885.8105.875.272.369.9EnteredCivilהוגשואזרחיים

3 53.665.478.988.076.175.282.4EnteredCriminal3הוגשואליליים
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(המשך) פעולהנ ושלב עניין סוג לפי משפט, גבתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage of

proceeding * (cont.)

סוג
עניין

שלג
1950195519601965197019751977פעולה

Stage of
proceeding

Typeofmatter

בל
העניינים

הוגשו

העליון המשפט בית
1,988 1,138 5962,56S

rt

3,137

m eC0 u

3,834

Supr e

4,114EnteredAll matters

2,000נתבררו 1,283 4222,4392,8663,5543,921Decided

טרם
נתבררו

674 639 3786059371,4872,070Pending

1,612הוגשואזרחיים 819 4532,0632,1582,7162,657EnteredCivil

1,630נתבררו 930 3201,9341,9072,4522,510Decided

טרם
נתבררו

564 571 3114987561,1981,517Pending

386הוגשופליליים 319 1435059791,1181,517EnteredCriminal

370נתבררו 353 1025059591,1021,411Decided

טרם
נתבררו

6768110107181289553Pending

rtsletCOהמחוזייםהמשפטבתי UDis tr

כל
העניינים

7,46213,24926,12439,99254,66865,14260,500EnteredAllהוגשו matters

6,62713,24124,03536,18852,58865,15162,178Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,6564,95713,18125,41427,06443,05441,934Pending

6,20511,15323,06634,57348,95657,12351,614EnteredCivilהוגשואזרחיים

5,54810,70921,13031,10747,50157,71852,560Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

3,2494,11511,32223,31924,57838,84938,247Pending

1,2572,0963,0585,4195,7128,0198,886EnteredCirminalהוגשופליליים

1,0792,5322,9055,0815,0877,4339,618Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

4078421,8592,0952,4864,2053,687Pending
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(המשך) י פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח
Table xxi/2.  Court matters, by type of matter and stage of

proceeding J ( conf. )

Type of matter
Stage of
proceeding

1977 1975 1970 196S 1960 1955 1950 שלנ
פעולה

סונ
עניין

AH matters

Civil

Criminal

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Magistrates' courts השלום משפט בתי
368,346 334,166 246,329 272,654 211,015 143,140 70,925
364,629 322,443 249,438 264,802 206,163 141,755 67,481
79,193 64,207 41,395 62,270 45,981 25,595 12,108

101,960
100,133
40,177

96,246
92,165
34,381

90,255
94,709
23,935

141,878
137,354
44,121

89,851
84,418
27,369

28,387
24,788
8,788

7,779
7,588
3,658

266,386 237,920 156,074 130,776 121,164 114,753 63,146
264,496 230,278 154,729 127,448 121,745 116,967 59,893
39,016 29,826 17,460 18,149 18,612 16,807 8,450

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

גל
העניינים

אזרחיים

פליליים

All matters Entered
Decided
Pending

Juvenile courts

7,792 5,622
7,061 5,795
2,612 1,569

5,111
5,341
1,048

לנוער השלום משפט בתי
5,2.57
5,228
1,329

4,321
4,156
1,135

1,907
1,833
389

479
508
241

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

כל
זלעניינים

Alt matters Entered
Decided
Pending

Municipal courts
102,306
99,709
14,643

80,745
83,013
11,405

77,105
75,176
10,817

81,403
79,288
9,389

עירוניים משפט בתי
56,157
53,849
7,528

31,309 13,928
32,468 13,392
3,024 861

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

גל
ז?עניינים

Tenancy tribunals לשכירות הדין בתי
3,879הוגשו 9191,1211,0452,240991EnteredAll matters

4,161נתבררו 1,0161,2259352,6171,226Decided
2,202טרם 6216035091,026530Pending

vmru

Work tribunals * * לעבודה הדין בתי

גל
העניינים

7,854הוגשוגל  9,61812,489EnteredAll matters
5,462נתבררוהעניינים  8,98711,667Decided

4,016טרם  4,1715,804Pending
נתבררו

_6,379הוגשואזרחיים  8,49311,545EnteredCivil
4,459נתבררו  8,02710,732Decided

3,040טרם  3,5635,362Pending
נתבררו

1,475הוגשופליליים  1,125944EnteredCriminal
1,003נתבררו  960935Decided

976טרם 608442Pending
נתבררו

l Some discrepancies between successive years are due to omis
ssions and additions in the reports. 2 Inch antiprofiteering
tribunals (up to 1963) and national insurance tribunals (up
to 1969). 3 Excl. minor trafifc offences. 4 Started
functioning in September 1969.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים 1

למניעת הדין בתי כולל 2 בדיווח. והוספות השמטות
לביטוה הדיי ובית (1083 (*ד וס^סרות שערים הפקעת
קלות. תנועה לעבירות פרט 3 .(1969 (עד לאומי

.1969 בספטבמר לפעול החלו *
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עניין סוג לפי משפט, בגתי שנתבררו עניינים  כ"א/3. לוח

Table xxi/3.  Court matters decided, by type of matter

Type of matter 1977 1975 1970 1965 1960 1955 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

All civil matters

High Court of Justice
Civil appeals
Other civil matters

All criminalmatters

Supreme Court
3,921 3,554 2,866

2,510 2,452 1,907

653

779
1,078

1,411

614

643

1,195

1,102

381

599

927

959

העליון המשפט בית
2,439 2,000 1,283 422

1,934 7,550

388

533

1,013

505

333
567

730

.570

930

209
385

336

353

320

86
151

83

102

העניינים כל
העניינים בל
האזרחיים

לצדק גבוה דין בית
אזרחיים ערעורים

אחרים אזרחיים עניינים

העניינים כל
הפליליים

Durtהמחוזייהמשפטבתי srict CoDist

העניינים 6,62713,24124,03536,18852,58865,15162,178ALLכל MATTERS

העניינים 5,54810,70921,13031,10747,50157,71852,560Allכל civilmatters
האזרחיים

כספיות 5281,3362,8684,7986,2795,6464,975Monetaryתובענות claims

508415897178207243Arbitrationבוררות

1,3011,5143,3424,1406,6698,7639,123Successionירושה

חולי על 2862515097821,0292,3143,030Guardianshipאפוטרופסות of luna
ונעדרים קטינים ,ticsרוח, minors and

absentees

וגירושין 6692316348464369Marriageנישואין and divorce

ילדים 44154162205316397392Adoptionא^ץ of children
רגל 1132363402507847300Bankruptcyפשיטת

1524249251225268288Companiesחברות

.6370945388שותפויות 238145Partnerships

אזרחייט 6591,5712,0161,9072,9974,2364,742Otherעניינים civil matters 
הבל סך  Totalאחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 137126625909404217Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property

19819669110132913Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 116228228823Declaratoryןפסקי
431<■ 1,338judgements

גיל J1,216111הכרזת .Declaration of age

אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60826,20131,66526,622Motionsהמרצות and other
petitions

אזרחיים 6087038731,5981,1981,4701,948Civilערעורים appeals

הכנסה מס 287161,3721,9501,4661,203383Incomeערעורי tax appeals

העניינים 1,0792,5322,9055,0815,0877,4339,618Allכל criminal matters
הפליליים

פליליים 6441,6171,4383,4233,7925,5176,846Criminalעניינים matters in
ראשונה ifrstבדרגה instance

פליליים 4359151,4671,6581,2951,9162,772Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, גבוגי שנתבררו עניינים  כ"א/3. לוח
Table xxi/3.  Court matters decided, by type of matter (cont.)

Type of matter 1977 1975 1970 1965 I960 1955 1950 עניין סוג

Magistrates' courts השלוט משפט בתי
ALL MATTERS

All civil matters

Actions concerning
possession of immo
vable property

Actions concerning
partition ofimmo
vable propetry

Monetary claims

Arbitration

Other civil matters
Thereof: Pecuniary

Declaration
of age

Motions and other
petitions

AH criminal mattersi

364,629 322,443 249,438 264,802 206,163 141,755 67,481

100,133 92,165 94,709 137,354 84,418 24,788 7,588

5,096 6,453 5,113 4,233 4,063 2,073 2,015

174 145 81 68 57 42 112

72,312 65,364 76,183 117,588 67,647 18,954 5,125

 18 34 54 51 19

5,648 3,774 1,788 1,899 679 552 317

427 410 125 663 462 460 220

2,037 2,477 1,165 905   

16,903 16,429 11,526 13,532 11,918 3,116

264,496 230,278 154,729 127,448 121,745 116,967 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

40,70347,84144,186Misdemeanour

837451317Pirvate complaints

5,5962,6974,780Contravention

9,14312,46613,651Road accidents
95,302157,609189,722Other traiffc offences

3,1489,21411,840Vairous petitions2

העניינים כל
העניינים ל >ב

האזרחיים

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

לחלוקת ז/ובענות
מקרקעין

כספיות .תובענות
בוררות

אחרים אזרחיים עניינים

ממונות מזה:

גיל הכרזת

ובקשות המרצות
אחרות

העניינים! >בל
הפלילייט

עוונות
פרטיות קובלנות

חטאים

דרכים תאונות

אחרות תנועה ■עבירות

שונות2 1קשות

ileלנוערהשלוםמשפטבתי courtsJuven

העניינים 5081,8334,1565,2285,3415,7957,061ALLכל MATTERS

622595978891,0911,085995Felony^שעים

3771,4042,9794,0653,9473,6863,593Misdemeanour.עוונות

פרטיות 71316531Pirvateקובלנות complaints

1444316459146Contraventionץזטאים

דרכים 2510921287382036Roadהאונות accidents

אחרות תנועה 827296363995190Otherעבירות traiffc offences

והגנה 151713130180225248Careהשגחה and protection

3 שונות 396241,853Vairousבקשות petitions 5

1 TJntil 1957 includes Only partof felonies, 2 Nnt included
previously incourt reports. 3 Incl. retirals which were
not included in reportsofprevious years.

ישייפ 2 ךפקזעיח. rn rrhn רילל 1957 rp £
בולל 3 המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא .קודמות

בדיווח. קודמות בשנים נכללו שלא חוזרים ■משפטים
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* שנתבררו האזרחיים בענייגים 1 טיפול של ממוצע משן  כ"א/4. לוח

Table xxi/4.  Average duration of proceedings 2 in civil matters decided :

Monthsחודשים

מחוזיים משפט בתי
District courts

השלום משפט בתי
Magistrates courts

19681970197519771968197019751977

הכל 9.38.410.29.54.1סך 4.14.44.7TOTAL

המשפט בית Localityמקום 0 f court
7.67.212.111.73.5ירושלים 3.34.04.3Jerusalem

אגיב 9.57.710.79.75.1תל 5.35.76.2Tel Aviv

9.811.710.39.34.9חיפה 3.85.65.3Haifa

העניין Typeסוג of matter
אזרחיים 7.06.98.48.0ערעורים Civil appeals

פקיד החלטת על ערעורים
שומה

7.96.08.310.6 Appeals against the decisionof the
Tax Commissioner

במקרקעין הנוגעות S35.65.9.29.030.524תובענות 7.16.97.7Immovable property actions

כספיות 11.814.423.120.54.0תובענות 3.74.14.5Pecuniary actions

ירושה 5.62.94.34.1ענייני Succession matters

האישי המעמד 9.24.97.16.3ענייני Matters of personal status

גיל 4.1הכרזת 4.34.04.2Declaration of age
אחרים 14.86.916.914.48.1עניינים 6.78.27.6Other matters

הפתיחה Modeצורת of commencement

רגילה תביעה 17.314.115.817.23.9פרשת 4.25.25.3Statementof claim
מקוצר 6.88.511.110.64.4דיון 3.93.24.0Summary procedure
אחרת 6.74.75.15.35.2דרך 5.318.012.2Other mode

עדויות Hearingשמיעת of testimony
עדויות 13.416.111.19.5נשמעו 9.412.511.3Testimony heard

עדויות נשמעו 8.67610.03.7לא 3.93.64.2Testimony not heard

הסיום M.צורת ode o fdispos a

13.413.117.416.96.1פשרה 6.95.76.5Compromise

נתקבלה 6.35.26.25.82.9התביעה 2.83.33.3Claim allowed

החזרה בדרך נתקבל /8.3הערעור P.I
8.3 >

 Appeal allowed by remittal

החזרה בלי נתקבל /8.1הערעור S,/ ■ Appeal allowed without remittal

נדחו הערעור או 14.412.215.313.78.2התביעה 7.410.58.4Claim or appeal dismissed

. Between the date of submitting the ifle to the court
and the verdict. 1 Not including motions.

הדין. פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשת מועד בין 1
נלויט. הליכים כולל לא 2
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1 פעולה שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/5, לוח

Table xxi/5.  Religious court matters, by stage of proceeding 1

פעולה 1950195519601965197019751977Stageofproceedingשלב

הרנניים הדין בתי
הוגשו

נתבררו
נתבררו טרם

9,018
8,635
1,514

13,668
11,785
6,765

23,421
20,722
19,185

26,378
31,608
16.274

29,093
30,713
17,348

36,021
35,586
19,702

39,847
37,279
25,258

Rabbinical courts
Entered
Decided
Pending

2 השרעיים הדין בו/>
הוגשו

נתבררו
נתבררו טרם

2,043
2,030

13

1,782
1,774

49

2,651
2,625
136

3,178
3,154
162

2,051
2,075
140

3,432
3,383
298

3,324
3,225
347

Sharia coutrs2
Entered
Decided
Pending

2 הדרוזי הדין בית
הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם





435
376
106

119
151
85

184
177
75

184
182
39

Druze court*
Entered
Decided
Pending

 היווניים הדין בתי
אורתודוכסים

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרפ

180
174

6

193
193

181
179

2

228
228

552
552

501
499
10

..

Greek Orthodox courts

Entered
Decided
Pending

 הקתוליים הדין *תי
מלביתיים

CatholicMelkite courts

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

53
53

55
55

74
77

57
57

63
63

91
91

Entered
Decided
Pending

המרוניטי הדין בית
הוגשו

נתבררו
נתבררו טרם

23
22
1

37
44
1

32
32
4

17
17
1

35
35

Maronite coutr
Entered
Decided
Pending

האבנגלי הדין גית
אפיסקופלי
הוגשו

נתבררו
נתבררו טרם





7
7

23
17
6

EvangelicalEpiscopal court

Entered
Decided
Pending

< See note 1 to Table XXI/2. * As from June 1967, marirage
matters which do not require legal proceedings were not included.

1967 ביוני החל 2 כא/2. ללוח 1 הערה ראה *
משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נכללו >א
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Criminal statistics פלילית סטטיסטיקה
ועונש עבירה סוג לפי פליליים, במשפטים הרשעות  כ"א/6. לוח

Table xxi/6.  Convictions in criminal matters, by type of offence
and penalty

1951195519601965197019751977

32,02549,55056,26469,86471,76770,53167,453Accusationsהאשמות

הכל סך  22,25037,47044,68959,62762,29261,54458,346CONVICTIONSהרשעות  TOTAL

משפטית אישיות :1553558831,1121,465980801Thereofמזה: Legal Person

האשמות 100 על Convictions'69.575.679.685.386.887.386.5הרשעות per 100 accusations

1 אוכלוסייה Populationקבוצת group1

18,02031,27536,81449,75649,92348,20145,120Jewsיהודים

4,0755,8406,9928,75910,90412,36312,425NonJewsלאיהודים

Sexlמין1

20,14533,61040,43153,90056,77755,75452,830Malesזכרים

1,9503.5053,3754,6154,0504,8104,715Femalesנקבות

Ageiגיל1

2,2103,3354,9386,2066,2404,1403,526Juvenilesצעירים

19,88533,78038,86852,30954,58756,42454,019Adultsמבוגרים

העבירה Typeסוג of offence

הציבורי הסדר 2,2254,3465,3916,1455,5786,1326,505Againstכלפי public order and ad.
חוקית רשות ministrationוניהול of lawful au

thority

אדם של גופו 2,7054,3625,4526,9076,1026,2806,462Againstבלפי the person

המוסר 210385508554691601482Againstכלפי morality

הרכוש 5,5306,5128.89S12,17013,75513,14510,729.Againstכלפי property

וזיוף 2403314061,7721,2831,5612,4701Fraudרמאות and forgery

אופי בעלות f12,90714,56312,6699,436■Offencesעבירות of administrative
וJמנהלי

character

פיסקליות 15,8661,235(9,325עבירות 6475383081,557Fiscalן offences

עסקיות כלכליות, עבירות
ומקצועיות

I0,136J10,70011,0208,0977,531Economic, business and
professional offences

האדם של הטוב שמו 50102818452724Defamationכלפי

תנועה 1,6405,5668,0477,6158,61611,58412,482Traiffcעבירות offences

ידוע 325לא
8412694570668Not known

Penaltyעונש

3,4401,8152,1972,4052,7202,3102,522Imprisonmentמאסר

וקנס 105135209257393390514Impirsonmentמאסר and fine

קנס'" או "מאסר או 5,04448,15050,48246,90645,281Fineor(14,65030,660קנס ' 'impirsonment or ifne"

אחר 4,0554,8607,2398,8158,69711,93810,029Otherעונש penalties

< Excl. legal person.
2 As of 1974, data are obtained from the police.

משפטית. אישיות בולל לא 1

ישראל. ממשטרת הנתונים מתקבלים 1974 בשנת החל 2
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אוכלוסייה קבוצת ל3י בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים  ג"א/7. לוח
Table xxi/7.  Convicted adult offenders, by population group

NonJews לאיהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

twin
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה
Rates per

1,000 of the
respective
population

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

.Excluding affray and minor assaults קלות ותקיפות קטטות כולל לא
19518,2308.94,9101,2721,4106881951

195512,44310.85,2532,6652,3182,2071955

196014,10211.24,9154,0541,9103,2231960

196516,79311.15,8856,0001,5713,3371965

196915,2888.84,8765,7102,3822,3201969

197015,6068.74,9776,6761,4832,4701970

197518,2628.66,4326,9712,0792,7801975

197719,3288.96,1638,7081,7102,7471977

קלות ותקיפות קטטות minorכולל assaultsIncluding affray and

196016,75112.46,0704,9142,1463,6211960

196520,03213.27,2427,030 ■1,8983,8621965

196917,73010.25,7826,5562,7052,6871969

197018,18310.15,8697,6291,7702,9151970

197318,0099.05,7407,0242,4922,7531973

197521,43710.17,5488,2422,4443,2031975

20,7059.66,6269,1851,9112,9831977ל197סךהכל  TOTAL

עבירה 1סוג c eType of offer
הציבורי הסדר כלפי

רשות וניהול
חוקית

5,1212.41,6592,070660732Against public order
and administration
of lawful authoirty

אדם של גופו 5,1122.41,6292,349439695Againstכלפי the person

המוסר 3610.21041792949Againstכלפי morality

הרכוש 6,7813.12,0253,1375661,053Againstכלפי property

וזיוף 1,9450.9533947120345Fraudרמאות and forgery

געלות עבירות
מנהלי אופי

2280.188783626Offences of admini
strative character

פיסקליות 4530.22541741213Fiscalעבירות offences

כלכליות, עבירות
ומקצועיות עסקיות

4580.22821083137Economic, business
and professional
offences

תנועה 5£Traiffcלי'14<;עבירות ofefnce.

197X381201227Notלאירוע known
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(המשך) אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגריט עבריינים  כ"א/7. לוח
Table xxi/7.  Convicted adult offenders, by population group

)cont.)

NonJews לאיהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Jews יהודים

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000

באוכלוסייה
המתאימה
Rates per
1,000 of the
respective
population

מספרים
מוחלטים
Absolute
numbers

(|tySn) 19771977 (cont.)

18,09117.15,2358,2771,6982,881Menגברים

2,6142.41,391908213102Womenנשים

Age גיל
17191

2024

2529

3039

40 and over

124

702

575

921

661

21.6525516242

17.31,7152,528798

12.91,1931,895296

11.61,3482,032297

4.71,8452,214278

117191,407

20245,743

25293,959

30394,598

ומעלה 404,998

Continent of birth (Jews only)

Israel

Asia

Africa

Europe 
America

Not known 243 134

בלבד) (יהודים לידה יבשת
5,8529.92,4053,447ישראל

2,1787.49141,264אסיה

4,58914.51,4943,095אפריקה

2,8153.81,6791,136אירופהאמריקה

377 ידוע לא

Period of immigration (Jews only)

Israel born

Up to 1947

19481954

19551960

19611964

Since 1965

Not known

בלבד) (יהודים עלייה natpn

Recidivists per 100
offenders

60.9

9.92,4053,447

4.4329753

5.89972,086

9.45691,143

9.0534943

6.91,033569

X759244
1

55.1

ישראל 5,852ילידי

1947 1,082עד

194819543,083

195519601,712

196119641,477

ואילך 19651,602

ידוע לא .1,003

100 לכל Xמועדים

עבריינים

' Women aged 19 and over. בלבד. 19 מגיל נשים 1
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בדין שחייבו צעיייט עבריינים  כ"א/8. לוח
Table xxi/8.  Convicted juvenile offenders

הכל NonJewsלאיהודיםJewsיהודיםTotalסף

שיעורים
מספרים
מוחלטים

ל1,000
מועדיםחדשיםמועדיםחדשיםצעירים

Absolute
numbers

Rates per
1,000offendersRecidivistsoffendersRecidivists

juveniles

19603,98810.01,8681,0047923241960
19655,33010.42,2572,1965733401965

19684,4608.31,6891,9735542441968
19695,06211.11,8212,3886122411969

19705,2829.61,9382,4426452571970
19753,2295.51,0861,4105072261975

הכל 19772,7554.19501,1204642211977סך  TOTAL

עבירה Typeסוג of
offence

הציבורי הסדר 3650.5147919433Againstכלפי public order
חוקית רשות andוניהול administration

of lawful authority
אדם של גופו 3500.51411186427Againstכלפי the person

המוסר 450.0199116Againstכלפי morality
הרכוש 1,9232.8613877283150Againstבלפי property
וזיוף 270.0131112Fraudרמאות and forgery

אחרות 450.01714113Otherעבירות offences

Ageגיל

הכל סך 2,5337.38331,049438213Boysבנים  total

9121060.73148243912
13143425.07816682161314
151696414.4251468149961516
17181,10916.4468360183981718

ידוע 12X57Notלא known

הכל סך 2220.711771268Girlsבנות  total

91220.011912
1314100.23251314
1516510.82615911516
17181562.584531271718

ידוע 3X3Notלא known

(י לידה בלבד)יבשת Jews)הודים only)birthCo ntinent of

srael]1,5863.7711875ישראל
אפריקה  3019.1138163Asiaאסיה  Africa

אמריקה  1002.86832Europeאירופה  America
ידוע 83X3350Notלא known

111

100 לכל XX54.132.3Recidivistsמועדים per 100

offendersעבריינים
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המשטרה, "של ההאשמות בפנקס ושנרשמו "אמיתיות" עבירות כ"א/9. לוח
עבירה סוג לפי

Table xxi/9.  "True" offences recorded in the charge register of
the police, by type of offence

עבירה 1950195519601965197019751977Typeסוג of offence

הכל 22,06236,73456,14689,956134,545180,247203,912TOTALסך

הציבורי הסדר כלפי
חוקית רשות וניהול

7,8347,57710,69610,715Against public order and adm
stration of lawful authority
 total הכל סך 

חירום חוקי על אבירות
צבאי ממשל (הסתננות,

וכוי)
נשק ירייה, כלי החזקת
בלי נפץ וחומר אוזר

8032,8973,0911,756896460253Offences under emergency
laws (inifltration, military
government etc.)

196216299473290170270Unlawful possession of ifre
arms, other weapons, and
explosives רישיון

לשירות בנוגע ■38520537368עבירות 176386536Offences connected with de
fence service הביטחון

זה מסוג אחרות ..עבירות
5,2376,3159,6809,656Other offences of the above

type

אדם של גופו 10,1029,14818,10116,716Againstכלפי theperson  total

הכל סך 
50302629464453Murder

רצח
לרצח גיסיון

עקב מוות וגרימת הריגה
רשלנות

חמורה גופנית חבלה
גופנית ותגלה ne^n

53
148

86
129

37
48

35
50

43
62

140
46

146
26

Attempted murder
Manslaughter and causing
death by carelessness

1,8663,8276,616
449

7,373
438

5,655
476

11,043
507

9,460
Grieveous bodily harm
Assault and bodily harm

. 1J J M 1 1r ■dl 1 1 I laj Wit

לסמים בקשר 1021292112741,6631,6511,915Offencesעבירות connectedwith dan
gerous drugs

מסוכנים
זה מסוג אחרות ..עבירות

1,8921,2414,7014,609Other offences of the above
type

המוסר 3226401,4571,8942,2302,5072,388Againstכלפי morality

 הרכוש 64,481109,406138,946161,929Againstכלפי property  total

הכל סך
לשוד וניסיון 201604647181298378Robberyשוד and attempted rob

bery

4,1105,1587,08316,18332,75343,18050,927Housebreakingהתפרצויות
■ . ■ t^m wmgm ft f

9,14214,46221,61140,41767,45978,78692,763Thefts

של החזקה או 7873633645901,1552,8052,802Receivingorקבלה possessing stolen
property

גנוב רכוש
לרכוש נזק וגרימת 7191,8584,0844,8005,51910,34612,397Arsonהצתה and causing damage

to propetry

פלילית גבול ..הסגת
2,4442,3393,5312,662Criminal trespass

וזיוף 3276311,3914,0923,9518,62010,791Fraudandרמאות forgery

פיסקליות 1,143352227701248748620Fiscalעבירות and economic offences

וכלכליות
אחרות 2,0555,3769,0008521,88562975SOtherעבירות offences
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המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני  כ"א/10. לוח

Table xxi/10.  Youths and adults under the care of probation services

Activities
of probation services

למבוגרים המבחן שירותי בטיפול
Under care of adult probation

services

25
£■■3

?I
ffZ /

£ c

II
If!

>

לנופר המבחן שירותי בטיפול
Under care ofyouth probation

services

£■3

ffg .O i.
si I
a s a

P.* n
£5, £

'>

פעולות
המבחן שירותי

1953
Investigation
Probation

1955
Investigation
Probation

1960
Investigation
Probation

1965
Investigation
Probation

1970
Investigation
Probation

1975
Investigation
Probation

1976
Investigation

. Probation

1977
INVESTIGATION
Males
Females

Jews
Others

PROBATION
Males
Females

Jews
Others

38
247

85
301

144
627

301
63

351
171

691
448

276
182

382
178

726
477

63
128

54 1,074 3,461 3,684 853
294 1,019 350 543 826

109
598

3,397 6,457 7,014 2,840
856 359 476 739

473 2,195 2,325 343 6,056 9,888 10,646 5,298
1,566 773 853 1,486 1,703 869 968 1,604

598 2,714 2,739 573 6,109 10,560 10,100 6,569
1,816 1,045 956 1,905 1,475 1,294 1,129 1,640

1,158 3,167 3,500 825 4,977 8,141 9,655 3,463
2,061 1,147 1,289 1,919 1,566 1,429 1,702 1,293

1,476 3,056 3,374 1,158 5,196 9,442 9,661 4,977
1,980 1,320 1,239   2,061  1,597 1,587 1,618 1,566

1,107 3,331 3,275 1,163 6,975 8,393 10,172 5,196
1,038 3,167 3,086 1,119

69 164 189 44

893 2,825 2,762
214 506 513

956 5,363 6,608 8,010 3,961
207 1,612 1,785 2,162 1,235

1,158 1,305 1,794 1,385 1,589 1,377 1,5971,941

1,792 1,082 1,206 1,668
149 76 99 126

1,766 1,082 1,202 1,646 1,121
175 76 103 ''IS 264

1,440
149

1,224 1,337
!53 260

1953
חקירה
מבחן

1955
חקירה
מבחן

1960
חקירה
מבחן

1965
חקירה
מבחן

1970
חקירה
מבחן

1975
חקירה
מבחן

1976
חקירה
מבחן

1977

חקירה
זכרים
נקבות
יהודים
אתרים

מבחן
זכריט
נקבות
יהודים
אחרים

I See introduction. מבוא. ראה 1
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אוכלוסייה וקבוצת סוג לפי אסירים,  כ"א/11. לוח
Table xxi/1 1 .  Prisoners, by type and population group

1951195519601965197019761977

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,9543,6723,724ALLכל RECEPTIONS
שפוטים
יהודים

לאיהודים

3,142
1,876
1,266

2,637
1,860
777

3,326
2,473
853

3,332
2,588
744

4,166
3,072
1,094

2,270
677

2,869
2,048

821

Convicted persons
Jews
NonJews

עצורים
יהודים

לאיהודים

1,983
1,295
688

465
363
102

408
248

160

562
377
185

788
543
245

511
214

855
626
229

Detainedpersons
Jews
NonJews

השנה בסוף 7019261,1681,4871,9852,7162,807ENDמצבה OF YEAR
FIGURES

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"א/12. לוח
Tabelxxi/1 2.  Convicted juveniles committed to institutional care

195719601965197019751977

הכל Totalסך
376378684931549484RECEIVEDנכנסו

297347576936533537RELEASEDשוחררו
השנה 5067089601,110703657ENDבסוף OF YEAR

ממשלתיים חסות Governmentמעונות institutions
302272524728388367Receivedננגסו

264259475821364347Releasedשוחררו
השנה 415485578595333375Endofyearבסוף

אחרים אומנותמוסדות fosterומשפחות familiesinstitutions andOther
74106160203161117Receivedננגסו

3388101115169190Releasedשוחררו
השנה 91223382515370282Endבסוף of year

העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות  כ"א/13. לוח
Tablexxi/1 3.  Activities of the execution oiffces, by type of matter

העניין 195019551960196519751977Typeofmatterסוג

הכל 10,97212,36446,43187,151101,761128,400RegisteredTOTALנרשמוסך
5,3403,09312,70122,58654,37875,962Executedבוצעו

ושטרות 56,84181,579RegisteredChecksנרשמושיקים and bills
22,72241,830Executedבוצעו

אחרים דין 10,32311,07544,74484,62638,72741,396RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
''5,2612,84412,60722,51330,995בוצעו 33,776Executed

למזונות דין .פסקי "'5241,1001,4932,3875,154נרשמו 5,047RegisteredAlimony
.57208בוצעו 4963246202Executedjudgements

1251891941381,039378RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
22414510415154Executedבוצעו
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Micsellaneous

המשכונות ורשמי הציבוריים הנוטריונים פעולת  כ"א/14. לוח

Table xxi/14.  Notary public actions and registrars of pledges

שתות

הפעולה :id195019551960196519751976Type of action

הכל 19,53928,80639,26357,209185,903178,668TOTALסך

1 משכונות ורישום 1,0991,4612,3195,259642933Contractsחוזים and registration
ofpledges 1

שונים 2,2354,0914,20810,652111,733108,591Cetriifcatesאישורים

4928689832,170415283Warningsהתראות

כוח 15,61620,75830,65837,78272,97768,751Powersofייפויי attorney

971,6281,0951,346136110Protestsפרוטסטיט

ee introduction.1 As of 1967, excl. pledges; s

ודיינים שופטים  כ"א/15. לוח
Table xxi/15.  Judges and judges of rabbinical courts

משפט בית 1950195519601965197019751977TypeofCourtסוג

השופטים 67104129154176204226ALLכל JUDGES

העליון המשפט 79810101111Supremeבית Coutr

המחוזיים המשפט 26334149566979Districtבתי Courts

השלום משפט '325672868996105Magistratesבתי Courts

לנוער השלום משפט 223444Juvenileכתי Courts

העירוניים המשפט 2466778Municipalבתי Courts

לעבודה הדין בתי
101719Labour Courts

הרץ בבתי הדיינים
הרבניים

33556365727472JUDGESin RABB
INICAL COURTS

רשיוגות בעלי דין עורכי  כ"א/16. לוח
Table xxi/16.  Licensed advocates

1977 1975 1970 1965 1960 1955 1950

TOTAL

Thereof: newly called
to the bar

6,443 5,856 4,853

455 366 328

3,395 2,303 1,535 812

247 238 327 47

הכל סך
חדשים מוסמכים מהם:
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חינוך כ"ב. פרק

סקטור לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .1

דוק לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה
הבאים: טורים

הוצ (נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
הציו וההסתדרות היהודית הסוכנות אות

, העולמית) נית
מקו מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות)! מיות
רווח! כוונת ללא המוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים אחרכולל ד.
הסק ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

המממן: טור

של חלקו נמדד הנובצט הסקטור לפי במיון
ולשי לסחורות הישירה בהוצאה סקטור כל
התחשבות ללא ייצור לגורמי ולתשלומים רותים
המוסדות הוצאות כל לדוגמא: המממן. בסקטור
העב האוניברסיטה (כגון: רווח כוונת ללא
נרשמו ושירותים סחורות קניית על רית)
גורמים של ולא עצמם המוסדות של כהוצאה

אותה. מימנו אשר במשק אחרים
החינוך ובמוסדות חובר.) (גילאי ילדים בגני
למו החינוך משרד שמשלם השכר נכלל היסודי
אחזקת ואילו .הממשלה, בהוצאות ולגננות רים
המקומיות, הרשויות על המוטלת אלה, מוסדות

בהוצאותיהן. נכללה
המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי על
אח והעברות מענקים תמיכות, ובן ושירותים
מתן כולל (לא אחרים לסקטורים נטו, רות,

הלוואות). קבלת וכן וגבייתן הלוואות
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 לחינוך הממשלתית ההוצאה
הבאים: הסעיפים

בתקציב והתרבות החינוך משרד הוצאות א.
כוללת היא אין הפיתוח. ובתקציב והרגיל
אגף תזונה' הבאים: ההוצאות סעיפי את
תרבות ואמנות, תרבות מדע, גדנ"ע, הנוער,
אגף הגופני, והחינוך הספורט רשות תורנית,

והמוזיאונים. העתיקות

דיבור ושפות השכלה

הם: ו2 כ"ב/1 בלוחות הנתונים מקורות
1961 והדיור האוכלוסין מפקד של ב' שלג
שני בין ההבדלים על הסברים אדם. כוח וסקרי
בפר ראה הנתונים השוואת ומגבלות המקורות
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 9 מס' סום
וכן  " אי חלק עבודה ''יפוח  1961 והדיור
ושכר. עבודה  זה בשנתון י"ב לפרק גמבוא
הם כ"ב/63 בלוחות הנתונים מקורות
1961 והדיור האוכלוסין מפקדי של בי שלב

ארעיים. ל1972 הנתונים ו1972.

לחינוך לאומית הוצאה
החישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לחינוך הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ידי על שוטף באופן שנצרכו החינוך שירותי
שירותי להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה

כוללת: היא צה"ל. ידי על הניתנים חינוך
נקנו אשר והשירותים, הסחורות ערך (1
עסקיים; מגופים בית משקי ידי על במישרין
למשקי סופקו אשר השירותים ערך (2
ומוסדות רווח כוונת ללא מוסדות ידי יעל בית
להם באין חינם. או מוזלים במחירים ציבוריים
לפי אלה שירותים ערך נמדד שוק, מחיר
שכר הן: הנכללות ההוצאות הייצור. הוצאות
שכר נוספות), עבודה הוצאות (כולל ומשכורת
בניכוי (כלומר נטו שוטפות וקניות דירה
והפ ריבית על ההוצאות נכללות לא מכירות).
ידי על מימון מכך וכתוצאה הצמדה, רשי
ומענקים מסים ידי על מימון לעומת מלוות
החינוך. שירותי ערך אומדן על משפיע אינו
בהוצאות נכלל לא וציוד בניינים על הפחת

במדידתו. הקושי בגלל

הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למט המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

חינוך. רות
לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

השירות. סוג ולפי סקטור
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יש זה בסעיף הלאומית בהוצאה ואילו נטו,
במימון המעסיקים והשתתפויות את גם לכלול
השתתפות ואת לעובדיהם מקצועיים קורסים
ה פרטיים, מוסדות פעולות במימון הממשלה

זה. בתחום פועלים

סוג לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות

הממשלה" של החינוך שירותי על ההוצאה
כוונת ללא המוסדות המקומיות, הרשויות
מוינה עסקי בסים על הניתנים והשירותים רווח
הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות בהתאם
לסיווג בהתאם הוגדרו הענפים השירות. את
ההוצאות כל זאת, לעומת .1970 הכלכלה ענפי
כתיבה וצורכי לימוד ספרי על בית משקי של
סווגו השונים התעשייה ענפי ידי על המיוצרים
התעשייה ענפי לפי ולא נפרד, כולל, בסעיף

יוצרו. שבהם

נכללים עליסודיים" חינוך "מוסדות במונח
מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכוניים ספר בתי
תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים, ימיים
אח ספר בתי ומבוגרים, וחינוך עברית לימוד

והשתלמות. והמשרה רים,
במוס ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
לחי ההוצאה את גם העליסודיים החינוך דות

הביניים. בחטיבת נוך

העל החינוך במוסדות לחינוך ההוצאה
כוללת אינה הגבוה החינוך ומוסדות תיכונים
היא למחקר. המיועדת ההכנסה מתוך הוצאה
תק במסגרת הכלולות למחקר הוצאות כוללת
ושלא. הגבוה החינוך מוסדות של ההוראה ציב

להפרידן. היה ניתן

1970/71 במחירי ההוצאה
ההוצאה של אומדנים מובאים כ"ב/7 בלוח י
במחירים העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית
החישו .1975/76 עד 1971/72 בשנים קבועים
הוצאה. סוג ולכל סקטור לכל בנפרד נערכו בים
ללא ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה,
בשכר הכמותיים השינויים נאמדו רווח, כוונת
ההו עבודה. יחידות במספר לשינויים בהתאם
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על צאות
אומדן לצרכן. המחירים במדד כלל בדרך נוכו
מדד בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי

ממ במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה ב.
תורניים ומוסדות ישיבות אחרים. שלה
עובדים להכשרת המכון הדתות), (משרד
חינוך עובדי להכשרת המדרשה סוציאלים,
מקצועית, והשתלמות להכשרה אגף וטיפול,
העבודה (משרד למדידות הגבוה הספר בית
התחבורה), (משרד ימאים הכשרת והרווחה),
ומוסדות התקשורת) (משרד לבזק ספר בית
ממשלתיות, הברות ,של ועלתיכוני לחינוך

לתיירות. הספר בית כגון
היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך: שסווגה
במוס ונוער ילדים, החזקת נוער, למדריכי
חינוך למוסדות הקצבות נוער, מרכזי דות,

החינוך. וקרן
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.

המקומיות הרשויות של לחינוך התוצאה
הבאים: הסעיפים את כוללת

הר בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
ההו את להוציא רגיל, הבלתי ובתקציב גיל
שיניים ורפואת רפואי פיקוח הבאות: צאות
והחינוך הילד הזנת קייטנות, ספר, בבתי

המשלים.
הלשון" "הנחלת התתמחלקה של ההוצאה ב.

לתרבות. המחלקה מתוך

כוונת ללא המוסדות של לחינוך ההוצאה
תינוך מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח
(הממשלה, הציבורי הסקטור בבעלות שאינם
אולם המקומיות) והרשויות הלאומיים המוסדות
החינוך במוסדות עסקי. בסיס על פועלים אינם
האוני היתר: בין .נכללים רווח כוונת ללא
בחיפה, הריאלי הספר בית והטכניון, ברסיטאות

וכד/ "עיינות" החקלאי הספר בית

כוללת ר^'אחר" הסקטור של לחינוך ההוצאה
ידי על חינוך ושירותי סחורות של קניות
שירותי קניית כגון .עסקיים מגופים בית משקי
י,לדים גני לפקידות, מפר בתי פרטיים, מורים
כתיבה. וצורכי לימוד ספרי קניית או פרטיים
אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני ■

ספר "בתי בסעיף מההוצאה לחלק מלא כיסוי
ההוצאה אומדן והשתלמות". הכשרה אחרים,
הוצאות סקרי .ע.ל מתבסס אלה שירותים על
הבית משקי הוצאות בהם שנרשמו המשפחה,
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בנ מנהל, לפקידות, והנדסאים, לטכנאים ספר
(לוחות אחרים עלתיכונים .וללימודים קאות

וכ"ב/36). כ"ב/12
למוסי האקדמיה תלמידי אין בתשל"ה החל
תלמידי בין נפללים ת"א באוניברסיטת קה
במוס הסטודנטים בין אלא העלתיכון החיגוך

האקדמיים. דות
העברית, האוניברסיטה אקדמיים: מוסדות
אוניברסיטת אביב' תל אוניברסיטת הטפניון,
בן אוניברסיטת חיפה' אוניברסיטת בראילן,

למדע. ויצמן ומכון בנגב גוריון
החל העברי: בחינוך אחרים מוסדות
לגיל מוסדות ובן פרטיים גנים בתשל'ע
עליםודי; וללימוד היסודי הספר בית
עליית מוסדות חסות, מעונות תורה, תלמודי
עסקיים, ספר בתי "קטטת'/ ישיבות הנוער,
להכשרה ספר בתי לחניכים, מקצועיים ספר בתי
אחיות להכשרת קורסים צה"ל, של מקצועית

ומטפלזת. מעשיות

כ'^ב/10). (לוח החינוך במערכת מוסדות

לפי נמנו המוסדות מוסדות. וספירת סיווג
הביניים, חטיבת יסודי, ילדים, (גן החינוך דרג

וכוי). עליסודי
נכללו ירושלים במזרח מכינים מוסדות

הביניים. בחטיבת
ביותר לימודים בהם שמתקיימים מוסדות
.וחטיבת עליסודי (לדוגמא: אחד חינוך מדרג
בשורת ואילו חינוך דרג בכל נספרו ביניים)

בלבד. אחת פעם נספרו הבל הסך
לימו בהם שמתקיימים עליםודיים מוסדות
החד המוסדות בין נמנו אחד לימוד בסוג דים
הלימו מתקיימים שבהם מוסדות ואילו סוגיים;
אחת פעם נמנו אחד לימוד מסוג ביותר דים
סך (ובשורת הרבםוגיים המוסדות בין בלבד
מס את לציין מנת על העליסודי) החינוך הכל
בספירה הארגוניותמינהליות. היחידות של פרן
מהסוגים אחד כל נכלל הלימוד, סוג לפי
את לציץ מנת ,על אלה, במוסדות המתקיקמים

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
הספר ובתי המדרש לכתי המכינות הכיתות
הספר, בתי עם יחד 1מנז ערב של התיכונים

בוקר. של התיכונים
לנערים הספד בתי רוב נכללו מתשל'יח ■החל

המיוחדים. הספר בתי בין עובדים

מתוקנים אומדניפ
נער ו1975/76 1974/75 לשנים באומדנים
ה וההוצאה של הכיסוי להרחבת השלמות כו
פר גנים על בהוצאה בעיקר לחינוך, לאומית
השלמות נעשו בן העלתיגון החינוך ועל טיים
החינוך במוסדות ההשקעות של הכיסוי להרחבת
החינוך שירותי על ההוצאה באומדני הגבוה.
הוכנ "אחר"), (סקטור עסקי בסים על הגועים
הוצאות סקר בסיס על הנ"ל בשגים תיקונים סו
בשי תיקונים גם הוכנסו .1975/76 המשפחה
הדו"חות התאמת שיפור (א) החישוב: טות
תקציבית, לשנה המוסדות של הכספיים
במוסדות האומדנים עריכת פשיטות ושיפור (ב)
מפו סוגים לפי שנערכו העליסודיים, החינוך
פנימיות עם ספר (בתי ספר בתי של יותר רטים

וכוי). מקצועיים עיוניים, פנימיות, וללא
לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר כדי
המחירים אומדנים כ"ב/8 בלוח מובאים קודמות
שנערכו ,1974/75 לשנת וקבועים שוטפים

הקודמות. בשיטות

מקורות

דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1
הלאומיים. המוסדות

המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2
כוונת ללא המוסדות של כספיים ■דו"חות .3

אליהם. המופנים ושאלונים רווח
בנייה. שטחי של וגמר התחלה אומדני .4

המשפחה. הוצאות סקרי .5

חינוך ה מערכת
והסברים הגדרות

הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
הבאות! החינוך במסגרות

(החל ילדים גני כוללת החינוך מערכת .
בתי סוגי 0ל פרטיים), גנים ללא  בתושל"ג
הביניים וחטיבות והעליסודיים היסודיים הספר
בתי על נתונים .(3513 כ"ב/1110, (לוחות
תשל"ז עד שנכללו ולגננות, למורים המדךש
בלוחות כלולים החינוך, מערכת על בלוחות גם

.(37 ,36 כ"ב/12,

"גדולות", ישיבות עלתיכונים: מוסדות
בתי פלסטיות, ולאומנויות למוסיקה האקדמיות
רפו עזר ולמקצועות מוסמכות לאחיות ספר
בתי גם בסיכומים נכללים בתשל"א החל איים.
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כי הלימודים . העלתיכו! בחינוך תלמידים
הבאות! במסגרות מתקיימים העלתיכון דרג
חי מוסדות ב. ולגננות. למורים מדרש בתי א.
וטכנאים להנדסאים  אחרים עלתיכונים נוך
טכ להכשרה הממשלתי המכון בפיקוח (רובם
רפואיים. עזר מקצועות מוסמכות' לאחיות נית),
"ישיבות ג. וכוי! אומנויות ומינהל, פקידות
בדרג וטבנאות הנדסאות לימודי ד. גדולות"!
בתי של י"גי"ד כיתות במסגרת תיכון העל

מקצועיים. עליסודיים ספר
ש.ל הכולל וההיקף את מציג כ"ב/36 לוח
ה לתלמידי פרט העלתיכון, בדרג הלמידה
אומדן), לפי (כ7,000, הגדולות" "ישיבות
נוסף מפורטים. נתונים מתקבלים לא שלגביהם
במוסדות התלמידים על נתונים נמסרים לכך
שונים לימוד במסגרות יתע,לתיכון החינוך

הבאים: בלוחות
להב במוסדות תלמידים  כ"ב/37 לוח

וגננות. מורים שרת

הנדסאות הלומדים ובו שנכללים כ"ב/51 לוח
הלומדים כלל בין העלתיכון בדרג וטבנאות
טכנית' להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
העלתיכון. בדרג שאינם לימודים גם הכולל
וטכנאות הנדסאות תלמידי נכללו לא זה בלוח
עליסודיים ספר בתי של י"גי"ד בכיתות בתשל"ח 1,374 אלה (תלמידים מקצועיים
הנדסאות הלומדים בין כ"ב/31 בלוח נכללו

וטבנאות).

(לא העלתיכון בחינוך  כ"ב/12 לוח
הלומ (כולל זה בדרג הלומדים נכללו אקדמי)
בכי לתלמידים פרט גדולות") ב"ישיבות דים
שנכללו מקצועיים ספר בבתי י"ג_י"ד תות
העל הספר בתי תלמידי כלל בין זה בלוח
המוס לתלמידי ופרט  המקצועיים יסודיים
נמסרים שעליהם וגננות מורים להכשרת דות

בנפרד. נתונים זה בלוח
הלו בין התלמידים במספר קטנים הבדלים
במקורות מהשוני נובעים 37 ,36 כ"ב/12, חות

הנתונים. איסוף ובמועדי

לימוד שכר הסדר לימוד. בשכר הנחות
גדל ומאז בתשי"ח, לראשונה הופעל מודרג
לי לשכר זכאים בתשכ"ו החל בהדרגה. היקפו
מקצועיים ספר בתי תלמידי כל מודרג מוד
ספר בבתי י"ב י"א, כיתות ותלמידי וחקלאיים,
ספר בבתי יי ט', כיתות תלמידי וכן תיכונים
סקר בבחינות בהצלחה עמדו אשר תיכונים
נהנים המשך בכיתות התלמידים ח'. כיתות

(לוחות החינוך במערכת הוראה כוחות
כ"ב/1513). כ"ב/11,

בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
בספירת מורה כל נכלל לפיכך, אחד! ספר
לימד. שבהם הספר בתי כמספר הוראה משרות

כ"ב/13). כ'יב/11, (לוחות
ההוראה משרות בספירת נכללו מתשל"ז
גם והחקלאיים המקצועיים הספר בתי של

המקצועיים. המדריכים משרות

המ השעות כמכסת הוגדרה עבודה יחידת ■

 יסודי בחינוך כדלקמן: מלאה, משרה הווה
הע יחידות חושבו מתשל"ו בשבוע. שעות 30
ז'ח' בכיתות המלמדים המורים לגבי בודה
ובחינוך הביניים בחטיבת בשבוע. שעות 24 לפי
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
יחידות על הנתונים כוללים מתשל"ו ספר.
והחקלאיים המקצועיים הספר בבתי העבודה

כ"ב/13). (לוח ההדרכה שעות גם

ממשרה ביותר המלמדים מורים מורה.
דרג בכל בלבד אחת פעם בספירה נכללו אחת
מורים זה מכלל יוצאים בו. שלימדו חינוך
ביותר בתש"ל שלימדו הערבי בחינוך מעטים
המוסדות כמספר בספירה ונכללו אחד ממוסד
שב אומדן הוא המורים הכל סך לימדו. בהם
דרגת בין משרות בריבוי התחשבו הכנתו
בלבד אחת פעם בו נכלל מורה כל ולכן חינוך

כ"ב/1613). (לוחות

עד כ"ב/17 כ"ב/12, (לוחות תלמידים
כ"וב/32). עד כ"ב/21 כי'ב/19,

בלוחות התלמידים גיל.'גילי לפי תלמידים
המצב לפי חושבו וכ'יב/30 כ"ב/2826 כ"ב/21,
הלמידה שיעורי לחישוב .האזרחית. השנה בסוף
המת בגילים האוכלוסייה על נתונים שימשו
האזרחית. השנה לסוף הם אף המתייחסים אימים

כטעון מוגדר תלמיד טיפוח. טעוני תלמידים
היא אליה משתייך שהוא הקבוצה אם טיפוח
בלימו להצליח יחסית נמוכים סיכויים בעלת
השכלת המוצא, ידי על מאופיינות הקבוצות דים.

במשפחה. הילדים ומספר האב
אחוז לפי המוסדות מוינו כ"ב/25 כלוה
טיפוח. בטעוני המוגדרים שבהם, התלמידים
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מדגמי וסקר וגננות, מורים להכשרת ובמוסדות
בחינוך עליסודיים, ספר בבתי המורים של
בבל המורים על נתונים נאספו בן כמו ,. עברי

הערבי. החינוך דרגי

הע (בחינוך התלמידים של והמוצא הגיל
ב"ב/24 עד כ"ב/21 בלוחות הנתונים רבי.הדת).
חינוך ילדים, גני (לגבי כ"ב/28 עד וכ"ב/26
מפק על מבוססים ביניים) וחטיבת יסודי
ע"י ,שנערבו .תלמידים של מיוחדים דים
ה המפקד לסטטיסטיקה4. המרכזית הלשכה
על התבסס המפקד בתשל"ז. ונערך אחרון
על מולאו אשר תלמידים של שמיות רשימות
ולמוצא לגיל בנוסף וכללו, הכיתות מחנכי ידי
משפחתיים: רקע פרטי גם , התלמידים של
הנתונים במשפחה. הילדים ומספר האב השכלת
עיבודים על מבוססים יסודי, העל החינוך לגבי
החינוך משרד של התלמידים קובץ על שנערכו
למורים המדרש בתי לגבי הנתונים והתרבות.
של התלמידים כרטסת מתוך הוכנו ולגננות
גם שסיפקה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
3 בני על הנתונים כ'^ב/37. ללוח הנתונים את
נאספים וכ"ב/25) כ"ב/22 (לוחות בגנים 4 עד
כל של ינוארמרס בתקופה אדם כוח בסקר
האוכלוסייה פי על אומדן ניתן 5 בני רעל שגה,

זה. בגיל
החינוך בדרגי התלמידים במספרי הבדלים
על נתונים המוסרים לוחות בין  השונים
אחרים לוחות לבין התלמידים של והמוצא הגיל
מ נובעים  תלמידים על נתונים המוסרים

הביצוע. ומועדי המידע במקורות השוני

יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים
"סקר .על מבוססים כ"ב/33 בלוח הנתונים
שנערך יסודיים" ספר בבתי לתלמיד שירותים
בתשל"ו. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
של היסודיים הספר בתי כל נכללים בסקר
בקיבוצים. ספר בתי להוציא העברי, החינוך
לעער שמטרתם שירותים במבחר עסק הס'קר
או עצמו הספר בבית ניתנים ואשר לתלמידים

באמצעותו.

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
(500/0) מורים בני לימוד), משכר לגמרי (פטורים
מתל חלק בתשל"א, החל .(300/0) מורות ובני
תלמידי כל בתשל"ג והתל טי, 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
מביניהם 700 זאת, עם כ",ב/31. בלוח נכללים
בתשל"ו, 750 בתשל"ז, 500 (לעומת בתןשל"ח
בתשל"ג) ו170 .בתשל"ד, 1,150 בתשל"ה, 3,600
לימודים עקב מלא, לימוד שכר בתשלום חויבו
החי רשות אישור ללא מגוריהם ליישוב מחוץ
יי כיתות תלמידי בתשל"ד החל המקומית. נוך
מתשלום פטורים  ספר יישובי באיאלה

ולימוד. שבר

(לוח בגרות בבחינות שעמדו תלמידים
לתלמידים מתייחסים שגה כל נתוני כ"ב./32):
הבחינות בכל שעמדז ואקסטרנים אינטרנים
אלה כולל שנה, אותה של השונים במועדים
קודמות. משנים להם שחסרו בחינות שהשלימו

מקורות
מבו כ"ב/37 עד ב"ב/11 בלוחות הנתונים
וגני הספר בתי של וסקרים מפקדים על ססים
המרכזית הלשכה ידי על שנערכו הילדים
בתר החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה
מבוסס, הפרטיים בגנים הילדים מספר בות1.
24 עד 3 בני של מיוחד סקר על בתשל"ג, החל

(כלהלן).

(לווזות המורים על הנתונים הוראה. כוחות
הוראה3. כוחות סקרי על מבוססים כ'^ב/1613),
הביניים בחטיבות מורים מפקד נערך בתשל"ה

.1978 ,6 מס' לישראל" הסטטיסטי לירחון ב"מוסף תשל"ח"  ספר ובתי ילדים "גני ראה 1

.1978,4 מס' שם, ,"1977 ינוארמרס  היהודית באוכלוסייה 24 בני בקרב יום ובמעונות בגנים "הביקור ראה 2

וההכשרה "ההשכלה וכן: ,578 מס' מיוחד פרסום המוריםתשל"ה של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה ,ראה: 3

הסטטיסטי לירחון ב"מוםף עברי)", (חינוך תשל"ה  וגננות מורים להכשרת במוסדות המורים של הפדגוגית
עברי)", (חיגוך תשל"ה הכינים בחטיבות המורים של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה !1976 ,6 מס' לישראל",
עברי)", (חינוך תשל"ה העליסודיים הספר בבתי המורים ,של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה !1976 ,7 מס' שם,

.1977 ,7 מס' שם, הערבי", החינוך של ספר בבתי "מורים !1976 ,12 מם' שם,
.1978 ,2 מס' שם,  תשל"ז"  הביניים ובחטיבות יסודי בחינוך התלמידים של הדימוגרפיות "התכונות ראה 4
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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 בתשכי'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

זה. מועד
מבו הנתונים כ"ב/38) (ולוח בתשל"ו החל
שכר קבצי מתוך שנערכו עיבודים על ססים
בינוארמרס המצב לפי המוסדות של הלימוד
השלמות בתוספת המתאימה הלימודים שנת של
תואר לקראת תלמידים לגבי בעיקר (אומדנים),
לתשל"ח הנתונים נמסרו כ"ב/41 בלוח שני.
במרס המצב (לפי מהקבצים שהתקבלו כפי

השלמות2. ללא (1978

גם  תשל"זתשל"ח (ולגבי כ"ב/38 .בלוח
ישראליים תלמידים נפללו (41 בכ"ב/39,
ארעיים תושבים (שהינם מחו"ל ותלמידים
ותלמי תואר לקראת הלומדים בישראל),
בתוכניות הלומדים ומחו"ל ישראליים דים
עד ב"1ב/39 בלוחות מיוחדות. אקדמיות לימוד
קבועים תושבים ושוהם תלמידים נבללו ב"ב/41
על והלומדים ארעיים) תושבים (למעט בישראל
הלומדים תלמידים (למעט תואר, לקבל מנת
"עולים מיוחדות). אקדמיות לימוד בתוכניות
מחו"ל התלמידים בין תשל"ג עד נכללו בכות"

הישראלים. בין  ומתשל"ד

הלי תחום וכ"ב/141קבע כ"ב/39 בלוחות
לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע לפי מודים
העב באוניברסיטה לרפואה בפקולטה המחקר
שהם לפקולטה בהתאם תש"ל עד שמוינו רית
המדעי לתחום בהתאם < ומתשל"א בה, לומדים
התלמידים בין לומדים. שהם המקצוע של
לקראת התלמידים נכללו לא תעודות לקראת
התואר. לפי רק שמוינו יחד, גם ותעודה תואר

סקר על מבוססים ,כ"ב/42 ללוח הנתונים
מקובצי הוצא המדגם סטודנטים. של מדגמי
בינואר המצב לפי המוסדות, של הלימוד שכר
.1976 באפריליוני נערכה הפקידה .1976 מרס

בלוח הנתונים הספר. בבתי קולי אור ציוד
קולי אור ציוד "סקר על מבוססים כ"ב/34
והמרכ הלשכה ידי על שנערך חינוך" במוסדות
בחי המוסדות בכל בתשל"ח לסטטיסטיקה זית

והערבי. העברי נוך

הנתו הלימודית, הטלוויזיה בשידורי צפייה
צפייה ''סקר על מבוססים כ"ב/35 בלוח נים
ידי על שנערך הלימודית" הטלוויזיה בשידורי
נובמ בחודשים ולסטטיסטיקה המרגזית הלשםה
היסודיים הספר בבתי 1978 1977מרץ בר
(להוציא העברי החקנוך של הביניים וחטיבות

י העצמאי). החינוך של הספר בתי
(לוח העליסודי בחינוך לימוד בשכר הנחות
של דו"חות ע.ל מבוססים הנתונים כ"ב/31).
ג' בשליש המצב לפי והתרבות החינוך משרד
ללוח זה לוח בין ההבדלים מכאן שנה. כל

כ"ב/19).

(לוח בגרות. בבחינות שעמדו תלמידים
אומדנים. הם ואילך לתשלי'ה הנתהנים כ"ב/32).

על הנתונים טלתיכון. בחיינוך תלמידים
מפקד על מבוססים מדרש בבתי התלמידים
שאלון התלמידים ממלאים שבמסגרתו שגתי

כ"ב/37)נ. ב'^ב/36, (לוחות אישי
האח העלתיבונים המוסדות על הנתונים
מסג של שנתיים מפקדים על מבוססים רים
הלשכה ידי על שנערכו עלתיכוניות לימוד רות

כ'^ב/36). (ולוח לסטטיסטיקה, המרכבית

מבוגרים חינון

משרד ידי על נמסרו כ'יב/50 בלוח ■הנתונים
כ"ב/51 בלוח הנתונים ואילו והתרבות החינוך

העבודה. משרד ידי על נמסרו

אקדמיים מוסדות

על הנתונים את סיפקו האקדמיים המוסדות
 תשכ"ד ועד התארים מקבלי ההוראה, סגל

התלמידים. על גם
הנתונים עובדו בתשכ"ה החל תלמידים.
לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים על

.1978,6 מס' שם,  ארעיים)" (נתונים תשל"ח  וגננות מורים להכשרת "המוסדות 1

.1978,4 מס' שם, "1976/77 תשל"ז, האקדמיים במוסדות "סטודנטים ראה 2
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ללא העלתיכונים לימודיהם את הפסיקו
אשר חלקית תיכונית על השכלה (בעלי תעודה,

נכללו). לא הסקר במועד למדו
200/0 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 פי 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

והסברים הגדרות

התחום נו הי לתואר/תעודה הלימודים תחום
לגבי אליו. משתייך הלימוד שמקצוע המדעי
ממקצוע יותר שלמדו אקדמי תואר בעלי

העיקרי.' הלימוד למקצוע הכוונה  אחד

האחרון התואר
האקדמי לתואר מתייחסים הנתונים בל
בין ומבחינים והאחרון' תיכונית) ועל (תעודה

קבוצות! 3

ותארים B.Sc 'B.A. ראשון: תואר א.
M.Sc ,m.A. שני: תואר ב. מקבילים!
/ לרפואה דוקטור תארי כולל מקבילים, ותארים

ותארים SoD. 'ph. D' שלישי: תואר ג.
מקבילים.

הפחתת ידי על שקימות בשנים חושב הגיל
הנסקרת. השנה מן והלידה שנת

האזרחי: העבודה לכוח שנתית שייכות
השנה במשך אהד יום לפחות שעבדו אנשים

הנסקרת.
הניפוח עקב מדגם. על מבוססים הנתונים
בדיוק מסתכמים אינם הם  המספרים ועיגול

הכל. לסך
ראה נוספים ונתונים מפורטים הסברים
מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון

.1975 ,11

הופקו כ"ב/43 ללוח הנתונים מועמדים.
ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי מתוך
המס האקדמיים. המוסדות של ראשון לתואר
ול (נפשות) למועמדים מתייחסים בלוח פרים
המו פנה שאליהם המוסדות (מספר הרשמות

עמד).

מספרי ניתנו תשכ"ה עד תארים1. מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל התל בלבד. תארים מקבלי
תעודות מקבלי ממפרי גם כ'^ב/44כי^ב/45
תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו, אקדמיות
אלה נמנים התעודות מקבלי בין בלבד). אקדמי
שקיבלו אלה ן תעודות רק זו בשנה שקיבלו
רק מוינו תעודה דגם תואר גם שנה באותה
ברפואה דוקטור תואר מקבלי לתואר. בהתאם

שני. תואר מקבלי בין נכללו

הסגל מספדי כ^ב/46 בלוח אקדמי. סגל
מתייחסים ומחקר) בהוראה (עוסקים האקדמי
וייצמן מכון לגבי שלמות. למשרות ולא לנפשות
הבכיר האקדמי לסגל מתייחסים הנתונים
בספירה נכללו האקדמי הסגל אנשי כולו.
סיכום הוצג לא בלוח לימדו. שבו מוסד בכל
כיוון יחד, שהמוסדות בכל האקדמי הסגל על
(כ400 יותר או מוסדות בשני מועסקים שיש

ב1974).

על או אקדמית השכלה בעלי סקר
21947  תיכונית
כ"ב/4947) (לוחות

החקירה רטיטר" האוכלוסייה
אקדמית השכלה בעלי א. נכללו: בסקר
בעלי ב. י, אקדמיים תארים בעלי דהיינו מלאה,
לימודיהם את שהפסיקו חלקית, אקדמית השכלה
אקדמית השבלה (בעלי תואר קבלת ללא
נכללו)! לא הסקר במועד למדו אשר חלקית
דהיינו מלאה, עלתיכונית השכלה בעלי ג.
לאאקדמיות! עלתיכונות תעודות בעלי
אשר הלקית עלתיכונית השכלה בעלי ד.

.1978 ,2 מס' שם, תשל"ז", האקדמיים המוסדות מן תארים "מקבלי ראה 1

על או אקדמית השכלה "בעלי !1975 ,11 מס' שם,  "1974 ועלתיכונית אקדמית השכלה "בעלי ראה 2
וכן, ,1977 ,4 מס' שם,  "1974  בישראל הלאיהודית האוכלוסייה בקרב חלקית) או (מלאה תיכונית

.1978,4 מם' שם, תיכונית", ועל אקדמית השכלה בעלי של והתעסוקה "ההשכלה
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נבחרים פרסומים

(תשל"ז) המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (565)

(תשל"ו) ילדים וגני ספר בתי (570)

(.תשל"ן) אקדמי) (לא העלתיכוני החינוך (572)

החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים (576)
(תשל"ו) העברי

המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה (578)
(תשל"ה)

תשל"ז  ילדים וגני ספר בתי (579)

1961 והדיור האוכלוסין מ8קד
35 ,34 ,30 ,29 ,21 ,18 ,15 מס'

מיוחדים 6רסומיפ

(1956 (יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת (66)

עד (תשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תכונות (389)
תש"ל)

(תשל"א) האקדמיים במוסרות סטודנטים (418)

היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות (500)
(תשל"ג) המקומיות ברשויות הביניים וחטיבת

שהת (סטודנטים מחו"ל סטודנטים קליטת סקר (516)
חמישי) ראיון  בתש"ל ללמוד חילו

החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים (539)
(תשל"ו) המקומיות ברשויות העברי

תלמידי של הדמוגרפיותחברתיות התכונות (568)
תשל"ו) עד (תשל"ג הספר ובתי הגנים
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Educaitonal level and spoken languages דיבור ושפות השכלה

לימוד1 ושנות אוכלוסייה קבוצת לפי ומעלה, 14 בני  ג"ב/1. לוח

Table xxii/1.  Population aged 14 and over, by population group and years
of schooling 1

Percentages אחוזים

Years of schooling 1977 1976 1975 1970 1965 1961 לימוד שנות

Jews

0 6.9

14

58

912

1315

16 and over

4.2

24.4

45.8

11.2

7.5

7.2

4.4

25.8

45.2

7.6

4.3

25.5

44.9

10.4 10.7

9.3

6.3

31.7

7.0 7.0

8.1

4.9

11.2

7.8

33.9

39.7 36.8

יהודים

12.6

7.5

35.4

34.6

10.3 > 9.9 >

1 1

14

58

912

1315

ומעלה 16

NonJewsלאיהודים

049.543.636.122.922.723.20

\413.914.613.712.912.411.514

5827.532.735.138.037.336.858

9127.68.213.021.723.423.7912

1315

{"{
1.73.13.03.81315

ומעלה 16

0.9

0.41.41.21.016 and over

■ Date for 1961 are based on Population and Housing Census האוכלו6ין מפקד על מבוססים 1961 לשנת הנתונים 1

1 961 ; data for other years are based on labour force surveys. אדם. כוח סקרי על  השנים וליתר 1961 והדיור
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ספר, בבית לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 בני כ"ב/2. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת גיל, מין,

Table xii/2.  Population aged 14 and over, by population group, years of
schooling, sex, age, continent of birth and period of immigration

1977
Percentages אחוזים

לימודשנות
Years of schooling

לידה יבשת גיל, הבלמין, ,Sexסך age, continentofbirth
עלייה Totalandותקופת peirod of immigration

01458912131516+

Jeיהודים ws
Thousandsבאלפים

הכל 12,146.6147.789.4523.8241.6סך 983.8160.3Total
Percentagesאחוזים

הבל 100.06.94.224.411.2סך 45.87.5Total
100.04.23.824.910.1זכרים 47.39.7Males
100.09.54.623.912.4נקבות 44.35.3Females
Ageגיל

1417100.0(0.4)(0.4)14.70.6 83.91417
1834100.01.00.717.217.2 54.69.31834
3554100.09.46.130.310.1 35.09.13554
5564100.013.07.134.08.1 31.86.05564

ומעלה 65100.019.611.233.35.8 24.85.365 and over

ותקופת לידה 1Continentיבשת of birthan c

nperiodעלייה ofimmigra tic
הכל סך ישראל 100.00.70.514.614.3ילידי 61.78.2Israel born  total

ישראל יליד 100.01.00.915.113.5האב 61.97.6Father born in Israel
100.00.80.723.36.8אסיהאפריקה 67.11.3AsiaAfrica
5.622.4(0.2)100.00.5אירופהאמריקר 55.915.4EuropeAmerica

אסיהאפריקה 100.020.16.232.85.4ילידי 33.22.3Born in AsiaAfirca  total
הכל סך

1954 עד 100.023.27.436.54.3עלו 26.32.3Immigrated up to 1954
19551964100.017.94.629.55.8 40.41.819551964
19651968100.015.35.427.36.0 43.8(2.2)19651968
1969 100.010.25.522.711.2מאז 45.45.0Since 1969

 אירופהאמריקה ילידי
הבל סך

1954 עד עלו

100.02.56.327.812.9 39.511.0Born in EuropeAmeirca  total

100.02.56.131.211.0 41.18.1Immigrated up to 1954
19551964100.02.2 8.625.514.1 38.5 11.1. _ . . 19551964
19651968100.0(2.7)10.120.215.0 37.814.219651968
1969 100.02.74.221.316.9מאז 35.819.1Since 1969

JewsNorלאיהודים
Thousandsבאלפים

הכל 2287.266.733.0105.810.9סך 67.92.9Total
Percentagesאחוזים

הכל 100.023.211.536.83.8סך 23.71.0Total
100.010.113.740.95.5זכרים 28.01.8Males
100.036.69.232.72.2נקבות 19.10.2Females

Ageגיל
1417100.02.03.644.0 50.41417
1834100.010.48.646.17.2 26.01.71834
3554100.039.821.027.81.9 8.8(0.7)3554
5564100.065.816.112.9(0.7) (4.5)5564

ומעלה "51GG.G14.45.5(0.6) (1.6)65 and over

Source : Labour force survey.
J Incl. years of schooling not known.

אדם. כוח סקר המקור:
ידוע. לא לימוד שנות מספר בעלי כולל 1
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אחרון ס9ה בית וסוג מין אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 בני כ"ב/3. לוח

Table xxii/3.  Population aged 14 and over, by population group, sex and
type of last school 1

Percentages אחוזים

Type of last school

JewsNonJewsיהודים לאיהודימ

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

אחרון ספר בית סוג

Census 1961 מפקד

100.0100.0100.0TOTAL 2

78.780.274.7Primary, Heder

Yeshiva

1.81.91.9Vocational or agricultural

11.611.412.5Secondary

2.62.42.9
Teacher training college

School of higher education

5.34.18.0Other

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

2 הכל סך

חדר יסודי/

ישיבה

חקלאי מקצועי,

תיכון

ולגננות למורים מדרש בית

גבוה ספר בית

אחר

Census 1972 מפקד

הכל2 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך 2

כותאב חדר, ,35.134.335.965.764.068.2Primaryיסודי, Heder, Kutab

יסודי בייס (בין ביניים כיתות
לתיכון)

3.53.23.89.18.89.6Intermediate classes (between primary
and secondary school)

דינייה' 'מדרסה ,2.24.21.21.21.3Yeshivaישיבה, "Madrassa Diniyyah"

חקלאי מקצועי, תיכון

עיוני תיכון

ולגננות למורים מדרש בית

17.9

22.9

2.9

21.5

19.1

0.8

14.1

27.0

5.1

3.4

14.7

1.5

4.7

14.7

1.3

1.3

14.6

2.0

Vocational or agricultural

Secondary

Teacher training college

אתר 2.11.32.90.60.40.7Otherעלתיכון postsecondary

טכניון ,9.311.07.53.04.01.4Universityאוניברסיטה, Technion

4.14.73.50.90.90.9Otherאחר

l Type of school as speciifed in the census questionnaire; האוכלוסין; מפקדי בשאלוני שצוין כפי  הספר בית סוג 1

last school  school onehad attended previously even if one did אותו, סיים לא אם גם בעבר למד שבו  האחרון הספר בית
not graduate, or was attending at the census date. 2 Exci. למדו"; "לא כולל לא 2 המפקד. במועד לומד שבו או
"did not attend school"; percentages are computed for those
who had attended or were attending school.

בבי'"ס. שלמדו או הלומדים מתוך תושבו האחוזים
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ומין אוכלוסייה קבוצת לפי ומעלה, 14 בני י וכתוב קרוא יודעי  כ"ב/4. לוח
Table xxii/4.  Literates * aged 14 and over, by population group and sex

NonJews לאיהודים
נקבות זכרים
Females Males

הכל סך
Total

Jews

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

כולל סך
Grand
total

המתאימה בקבוצה 14+ בני 100 כל על וכתוב קרוא יודעי
82.9 92.8 87.9 1 84.1 1961 מפקד
87.1 94.1 90.8 87.6

Literates per 100 aged 14+ in respective group
1961 census 28.5 68.0 48.3
1972 census* 48.8 77.8 63.5 *1972 מפקד

קרוא 100עלבעבריתיכתוביודעי קרואכל 100וכתוביודעי literatesCan write and read Hebrew per
75.081.767.341.6ו196171.5מפקד 37.728.51961 census
נמפקד 87.891.284.158.8ו197284.8 52.943.31972 census 2

< One who can wirte a simple letter at least.
* Incl. East Jerusalem.

פשוט. מכתב לפתות לכתוב שיודע מי 1

ירושלים. מזרת כולל 2

יומיום עברית דוביי ומעלה1 14 בני יהודים  כ"ב/5. לוח
Table xxii/5.  Jewsaged 14 and over * who speak Hebrew everyday

Percentof all Jews aged 14+ 14+ בני היהודים מכלל tWK

מפקדמפקד
Census21954CensusCensus
194819611972

הכל עבריתסך 75.575.682.788.4HEBREWדוברי SPEAKERS  TOTAL
עיקרית 69.452.767.477.5Pirncipalבשפה language

יחידה 45.317.320.0Onlyכשפה language
ראשונה 24.135.447.4Firstכשפה language

נוםפת 6.122.915.310.9Additionalכשפה language

1 In 1948 and 1961  aged 15 and over.
2 Labour force survey.

ומעלה. 15 בני וכ1861 ב1948 1
אדם. כוח סקר 2

יומיומי בדיבור העיקריתנ השפה לפי ומעלה, 14 בני יהודים  כ"ב/6. לוח
Table xxii/6.  Jews aged 14 and over, by principal 1 everyday spoken language

Percentages . יןיט

מפקדמפקד
CensusCensus
219611972

הכל 100.0100.0TOTALסך
עיקרית כשפה עברית דוברי :67.477.5Thereofמזה: Speak Hebrew as principal language

 אחרת עיקרית שפה 100.0100.0SPEAKדוברי PRINCIPAL LANGUAGE OTHER
הכל THANסך HEBREW  TOTAL
25.822.2Arabicערבית
23.918.8Yiddishאידיש
9.313.0Rumanianרומנית
6.95.9Germanגרמנית
5.37.4Frenchצרפתית
5.46.6Spanishספרדית
1.74.8Englishאנגלית
4.84.7Hungairanהונגרית

Principal  only or ifrst everyday language.
Aged 15 and over.

יומיומי. בדיבור ראשונה או יחידה עיקרית 1

ומעלה. 15 בני 2
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National expenditure on education לחינוך לאומית הוצאה

עיקריים ושירותים הוצאה סוג לפי לחינוך לאומית הוצאה  כ"ב/7. לוח
Table xxii/7.  National expenditure on education, by type of expenditure

and main services
IL. million; budget years תקציב שנות ל"י; מיליוני

כולל סך
Grand total

שוטפת litureCurrentהוצאה expenc

השקעה
בנכסים
קבועים
Fixed
capital
formation

הכל סך
Total

:maThereof:

ילדים גני
Kinder
gartens

מוסדות
החינוך של
היסודי
Primary
schools

*2
3

1

si

i
nQ O

n

o
?
n£

4

co

HI!
tt"a ".^F8 .i

lift
a
eff

entשוטפיםבמחירינ priceA t curr

1962/63376306191157741701962/63

1963/644673582313195511091963/64

1964/6556943930159116641301964/65

1965/66777606392241561021711965/66

1966/67890724482711881311661966/67

1967/68902757552632081411451967/68

1968/691,032857602842391721751968/69

1969/701,217958643102592112591969/70

1970/711,4301.159733743052752711970/71

1971/721,9071,528954964093653791971/72

1972/732,3361,8561215615164574801972/73

1973/743,2352,5681658047226246671973/74

1974/754,6923,6662721,1489708891,0261974/75

'1974/754,9363,8282991,1519039591,1031974/751

1975/766,4475,1684201,5521,2591,2331,2791975/76

1970/71Atבמחירי 1970/71 prices

1971/721,6121,267793973403103451971/72

1972/731,7261,349874103793213771972/73

1973/741,8461,455974264203493911973/74

1974/751,9411,5261054434283594151974/75

'1974/752,0311,5831174473943824481974/75נ

1975/762,0761,6631264814053964131975/76

' New series; see introduction. מבוא. ראה חדשה; סדרה 1
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ושירות הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/8. לוח

Table xxii/8.  National expenditure on education, by operating sector, type
of expenditure and of service

XL. million, at current pirces; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים לי, מיליוני
1975/76

אחר
Other

JN.O O.sfl
gZ .2

רשויות
מקו
מיות
Local
autho
rities

ממשלה
Govern.
meat

הכל סך
Total

GRAND TOTAL

Current expenditure  total

<5eneral government administration

Kindergartens

Primary schools

Secondary schools

Vocational, nautical and
agricultural schools

Postsecondary schools

Institutions ofhigher education
Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars

Teaching Hebrew and adult
education

Other schools and training

Textbooks and stationery bought
by households

Fixedcapital formation  total

Kindergartens

Primary schools

Postprimary schools

Postsecondary schools and
higher education institutions

410

410

51

209

138

2,471

2,000

80

131

185

413

471

1,588

954

36

198

324

219

146

77 17

1,013 

101 

 14

634

1,978

1,804

147

91

1,097

181

103

6,447 4,936

5,168 3,828

21

183

420

1,552

588

671

123 217

3 1,016

2 103

35

131

299

1,151

431

472

151

808

76

29

36 245 179

 138 101

174 1,279 1,108

1361825611115

304370123508

28732910316957

38139834391

כולל סך
הכל סך  שוטפת הוצאה

הציבורי בסקטור מינהל
ילדים גני

היסודי החינוך של מוסדות
עיוניים תיכונים ספר בתי

ימיים מקצועיים, ספר בתי
וחקלאיים

עלתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך מוסדות

תורניים ספר ובתי ישיבות

מבוגרים וחינוך עברית לימוד

והשתלמות הכשרה אחרים, ספר בתי
שנקנו כתיבה וצורכי לימוד ספרי

בית משקי עיי

קבועים בנכסים השקעה
הכל סך

ילדים גני
היסודי החינוך של מוסדות
עליסודיים חינוך מוסדות

ומוסדות עלתיכונים חינוך מוסדות
הגבוה החינוך

1 See note 1 to Table 5001/7.
2 Included in "nonproift institutions"

כ''ב/7. ללוח הערה1 ראה 1

רווח". כוונת ללא במוסדות כלול 2
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ושירות הוצאה סוג סקטור, לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאו?  כ"ב/9. לוח
Table xxii/9.  National expenditure on education and its financing, by sector,

type of expenditure and of service
IL. million, at current prices ; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים לי, מיליוני "

ממשלה
Government

מקומיות רשויות
Local authorities

ואתו1 רווח כוונת ללא מוסדות
Nonproift institutions

and other'
נטו נטוהעברות נטוהעברות העברות

הכל הכללסקטוריםגיצועסך הכללסקטוריםביצועסך לסקטוריםביצועסך
אחריםעצמימימוןאחריםעצמימימוןאחריםעצמימימון
Total ifOwnNet transfersTotal ifOwnNet transfersTotal ifOwnNet transfers
nancinguseto othernancinguseto othernancinguseto other

sectorssectorssectors

21974/75
כולל 3,3591,4461.913623.1,1905679542,3001,346GRANDסך TOTAL

הבל סך שוטפת 2,9931,3251,6682245764526111,8271,216Currentהוצאה expenditure  total
הציבורי בסקטור 112107519245Generalמינהל government administration

ילדים 1106347102134328710215Kindergartensגני
היסודי החינוך של 1,08181626540237197309868Primaryמוסדות schools
יסודיים על חינוך 84924860139269230299670371Postprimaryמוסדות schools

החינוך ומוסדות תיכונים על חינוך 8419137502412312948563762Postsecondaryמוסדות schools and higher
educationהגבוה institutions

משקי ט"'י שנקנו בתיבה וצורכי לימוד 101101Textספרי books and stationery bought
byבית households

הוי והעברות 366121245399514115343473130Investmentsהשקעות and capital transfers
1975/76

כולל 4,5931,9782,6159181,5886709362,8811,945GRANDסך TOTAL
הכל סך שוטפת 4,2451,8042,4413969545585272,4101.883Currentהוצאה expenditure  total

הציבורי בסקטור 17014723133623Generalמינהל government administration
ילדים 1389147147198511351314Kindergartensגני

היסודי החינוך של 1,4361,097339803242443613195Primaryמוסדות schools
יסודיים על חינוך 1,126343783129379250387920533Postprimaryמוסדות schools

החינוך ומוסדות תיכונים על חינוך 1,37512631,24927173101691,09031.259Postsecondaryמוסדות schools and higher
educationהגבוה institutions

משקי ט"י שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 138138Textספרי books and stationery bought
byבית households

הון והעברות 34817417452263411240947162Investmentsהשקעות and capital transfers

' Including transfers from abroad.
to students to cover living expenses.

2 See note 1 to Table XXII/7. 3 Including grants מלגות בולל 3 כב/7. ללוח 1 הערה ראה 2 לארץ. מחוץ העברות כולל 1

קיום. לצורכי לסטודנטים



Educational institutions חינון מוסדות

המוסד סוג לפי החינוך, במערכת מוסדותנ  כ"ג/10. לוח
Table xxii/10.  Institutions 1 in the educational system, by type of institution

תשל"ח*תשלז§תשל"התשלתשךתשט המוסד Typeof*8ל/1977§1948/491959/601969/701974/751976/77סוג institution

כולל§ 4,128סך 1,330(5,555)(6,553)(7,060)(7,249)GRAND TOTALS

עברי Hebrewחינוך education

הכל§ 3.862סך 1,274(5,299)(6,200)(6,699)(6,893)TOTALi
ילדים2 2,008גני 7093,2354,2494,7354,912kindergartens 2

הכ יסודיסך 1,501חינוך 4671,5191,455L4551,470,Primary education total
יסודיים ספר 1,149בתי 4671,2351,2131,2151,243Pirmary schools
מיוחדימ ספר 82156162166227Schoolsבתי for handicapped chil

dren
עובדים לנערים ס8ר 270בתי ..1288074Schools for working youth 1

חטיבת של ס8ר בתי 32176204220.Intermediate schools
הביניים

 עליסודי 353תינוך 98(544)(472)(476)(476)Tostprimary education  total
הכל סך

חדסוגיים ספר 454338331327Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 90134145149Multitypeבתי schools

בחינוך לימוד Typeסוג of education in
postprimaryעליסודי education

113תיכון 39219217224225Secondary
המשך 95כיתות 33109555562Continuation classes

60מקצועי 26258307316318Vocational
30חקלאי ..30272728Agircultural

ערבי Arabחינוך education

הכל§ 266סך 56(256)(353)(361)(356)TOTAL§
ילדיס 120גני 10177254258260Kindergartens

 יסודי 139חינוך 45219296308312.Primary education  total
הכל סך

יסודיים ספר 138בתי 45207287292297Pirmary schools
ספרמיותדים בתי  ■441115Schools for handicapped chil

dreir
עובדים! לנערים ספר 1בתי 855Schools for working youth 1

חטיבת של ספר בתי 433363i.Intermediate schools
הביניים

 עליסודי 7חינוך 135(97)001)(.87).Postprimary education  total
הכל סך

חדסוניים ספר בתי 919480Onetype schools
רבסוגייס ספר בתי Multitypeר67 schools

בחינוך לימוד Typeסוג of education in
יסודי postprimaryעל education

5תיכון 118778381Secondary
מקצועי 16242311Vocational
1חקלאי 1222Agircultural

' See explanation in introduction : "educational system" and
^'institutions in educational system". 2 From 1972/73, excl.
private kindergartens.

ובמוסדות החינוך* מערכת במבוא: הסברים ראה 1

מוסדות כולל לא בתשל"ג, החל 2 החינוך". במערכת
הגן. לגיל פרטיים
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המוסד1 סוג לפי החינוך, במערכת הוראה משרות  כ"ב/11. לוח

Table xxii/11 . Teaching posts in the educational system, by type of institution 1

המוסד תש"טסוג
1948/49

תש''ו
1959/60

תש"ל
1969/70

תשל"ה
1974/751976/77§ I

תשל"ח"!
1977/78..Typeof institution

Hebrewעבריחינוך education
ילדים2 9762,3693,6724,6355,1405,237Kindergartens2גני

הכל יסודיסך 4,15316,88624,72626,68532,11133.34SPrimaryחינוך education  total
:2,32810,31517,96921,08026,03027,000Thereofמזה:נשים women

יסודיים ספר 4,15315,32822,67324,67029,59630,785Primaryבתי schoois
מיוחדים ספר 7051,6451.7802,2242,560Schoolsבתי for handicapped

children

עובדים לנערים ספר 8534082352913Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של 9016,4437,6248,222Intermediate:תיספר schools
הביניים
נשים :5724,1254,9115,260Thereofמזה: women

עליסודי חינוך
הבל סך

(941)4,74812,37115,38917,17017,496Postprimary education 
total

נשים :1,4465,6917,9109.1729.270Thereof(288)מזה: women
חדסוגייט ספר 9,3969,51110,42010,419Onetype..בתי schools
רבסוגיים ספר 2,9755,8786,7507,077Multitypeבתי schools

1 n3ducatiגרביחינוך 0Arab
ילדים 16175316507553577Kindergartensגני

הבל סך יסודי 1701,1952,5244,5645,0775,151Primaryחינוך education  total
נשים :3777831,8052,0942,120Thereofמזה: women

יסודיים ספר 1701,1912,4834,5254,9835,064Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 19217587Schoolsבתי for handicapped

children

עובדים לנערים ספר 42218193Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר 58660748852בתי
/
ntermediate schools

הביניים

נשים 7185195220Thereofמזה: :women

עליסודי חינוך
הכל סך

612861,1451,3001,324Postprimary education 
total

נשים :233205190195Thereofמזה: women

1 As of 1975/76 inci. instruction in vocational and agircultural המקצועייט הספר בבתי הדרכה כולל בתשל"ו החל 1/schools(seeintroduction): 2 See note 2 to Table xxn10. כב/10. ללוח 2 הערה ראה 2 מבוא). (ראה והחקלאיים.
3 see explanation in introduction "educational system" and "ומוסדות החינוך" 'מערגת בסעיפים במבוא הסברים ראה 1
"institutions in educational system". החינוך". במערכת
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המוסד לזוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים כ"ב/12. לוח
Table xxii/12.  Pupils in educational institutions, by type of institution

המוסד סוג
חש"ט
1948/49

תש''ך
1959/60

חש"ל
1969/70

תשל"ה
1974/75

תשל"ז§
1976/77§

תשל'ח*
1977/78.

Type of institution

כולל 140,817580,202824,4321,010,9281,059,8711,085,550GRANDסך TOTAL

החינוך 134,887555,226754,986868,840914,532936.571Educationalמערכת system
עלתיכונים 5832,7246,90019,40019,55920,129Postsecondaryמוסדות

institutions
אקדמיים 1,63511,30036,24652,08852,78054.060Academicמוסדות institutions
אחרים! 10,95226,30070,60073,00074,790Otherג!וסדות institutions1

פרטיים! ילדים גני :37,00035,80035,370Thereofמזה: private
kindergartens 1

הכל סך  עברי 129,688533,948713,895863,960901,292920,833HEBREWחינוך
EDUCATION 
TOTAL

ל ב ה ך ךס ההינו 127,470508,972644,449721,872756,182773.173Educationalמערכת system total

וציבוריים! עירוניים ילדים 25,40675,699107,668136,135147,757150,107Municipalגני and public
kindergartens1

הכל סך  יסודי 91,133375,054394,354389,748401,870409,632Primaryחינוך education total
יסודיים ספר 91,133357,644375,534375,402387,768395,683Primaryבתי schools
מיוחדים 0פר 7,21313,00211,35411,29013,949Schoolsבתי for handi

capped children
עובדים לנערים ספר 10,1975,8182,9922,8122Schoolsבתי for working

youth
הביניים חטיבת של ספר 7,90850,88260,13365,813Intermediateבתי schools
הכל סך  עליסודי 55,142129,436134,751134,737136,015Postprimary(10,218)חינוך education

 total
חדסוגיים ספר 98,59189,07687,79886,669Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 30,84545,67546,939.49,346Multitypeבתי schools

עליסודי בחינוך לימוד Typeסוג of education in
postpirmary education

תיכון
המשך כיתות

7,16832,89463,73157,40857,15657,063Secondary
1,0487,0658,5086,8186,2486,091Continuation classes

2,00210,16749,55664,64865,83667,260Vocationalמקצועי
5,0167,6415,8775,4975,601Agriculturalחקלאי

למורים מדרש 7135,0775,08310,35611,68511,606Teacherבתי training colleges
ולגננות

עלתיבוניים 246,90019,40019,43020,000Postsecondaryר,5832■מוסדות insti
tutions(לאאקדמיים)3 (non

academic) 3

אקדמיים 1,63511,30036,24652,08852,78054.060Academicמוסדות institutions

אחרים! Z0,3UV/v.ovu/j,yuu/3,OVUGiherמוסדות insiiiuiiun!;*

פרטיים! ילדים גני :37,00035,80035,300Thereofמזה: Private
Kindergartens1
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(המשך) המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים כ"ב/12. לוח
Table xxii/12.  Pupils in educational institutions, by type of institution (cont.)

המו0ד חש"טסוג
1948/49

תש"ף
1959/60

תשיל
1969/70

תשל''ה
1974/75

תשל*ז§
1976/77§

תשלח*
1977/78*Type of institution

הכל סך ערבי 11,12946,254110,537146,968158,579164,717ARABחינוך EDUCATION 
TOTAL

החינוך 11,12946,254110,537146,968158,350163,398Educationalמערכת system

ילדים 1,1247.27414,21116,11116,96517,460Kindergatrensגני

הבל סך  יסודי 9,99136,90385,449105,689112,748115,591Primaryחינוך education total

יסודיים ספר 9,99136,82685,094105,390112,056114.922Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 107117484669Schoolsבתי for handi
capped children

עובדים לנערים ספר 772481822082Schoolsבתי for working
youth

הביניים חטיבת של ספר 2,4579,25710,29511,499Intermediateבתי schools

הכל סך  עליסודי 141,9568,05015,18817,61218,244Postחי0ך primary education
 total

חדסוגיים ספר 141.95613,62915,49715,567Onetypeבתי schools

רבסוגיים ספר 1,5592,1152.677Multitypeבתי schools

עליסודי בחינוך לימוד Typeסוג of education in
postpirmary education

141,9336,19812,85914,90515,800Secondaryתיכון

1,4621,6421,9861,668Vocationalמקצועי

23390687721776Agriculturalחקלאי

למורים מדרש בתי
ולגננות

121370723730604Teacher training colleges

עלתיכוניים (לאאקדמיים)מוסדות
129129Post secondary instituti

ions (nonacademic)^

אחרים 1001,190Otherמוסדות institutions

1 Private institutions for the kindergarten age have been inclu
ded up to 1972/73 in "kindergartens" and as of that year  in
"other institutions" (see introduction). 2 See explanation
in introduction, "institutions in educational system". 3 For
differences compared to Table XXII/36 see introduction 
"Pupils in post secondary education".

תשל"ג עד נכללו הגן לגיל הפרטיים המוסדות 1
אחרים" ב"מוסדות זאת ומשנה ילדים" ב"גני
במבוא, הסברים ראה 2 מבוא). (ראה
הבדלים בדבר 3 החינוך". במערכת "מוסדות
בחינוך "תלמידים במבוא ראה כ"ב/36 לוח לעומת

העלתיכוך.
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Teaching staff in the educational system החינון במערכת חוראת כוחות

הספר בית סוג לפי עבודה, ויחידות הוראה משרות מורימ,  כ"ב/13. לוח

Table xxW/U.  Teachers, teaching posts and workunits, by type of school

הספר גית סוג

1 מורים
Teachers 1

הוראה משרות
Teaching posts

עבות?1 יחידות
Work units'

Typeof school

תשל
1969/70

'2 תשלח
1977/78 .נ

תשיל
1969/70

תשלח*
1977/78.

תשל
1969/70

תשלח*
1977/78.

 עברי חינוך
כולל סך

5(32,500)(49,700)1 ^28,01739,876HEBREW EDUCATION
GRAND TOTAL

הכל ימודיסך 22,01929.68024,72633,34518,68421.675Primaryחינוך education  total

יסודיים ספר 20,14527,39022,67330,78517,19119,980Pirmaryבתי schools

מיוחדים ספר 1,5002,2901,6452,5601,2311,695Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 37434083262Schoolsגתי for working youth

חטיבת של ספר בתי
הביניים

8907,7209038,2225475,583Intermediate schools

עליסודי! חינוך
הכל סך

10,22115,43012,37117.4968,28712,618Postprimary education! 
total

חדסוגיים ספר י9,39610,4196,204בתי 7,455Onetype school!

רבמוגיים ספר 2,9757,0772,0835,163Multitypeבתי schools

 ערבי חינוך
הכל סך

§(2,933)(7,150)2,4196,061ARAB EDUCATION 
TOTAL

יסודיים ספר בתי :2,4504,9802,4835,0642,0794.175Thereofמזה: primary schools

' Deifnition of "teacher" and method of emulation of "work במנוא. ראה _ עבודה יחידןת והישוב .,
J^" ",11'L!™^■ Estimateis based on th למורים. הוראה משרות בין היחס על ratioס of teaching posts to teachers. 3 See explanation in
introduction.
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בהוראה מוכרות ותק ושנות לידה יבשת גיל, מין, לפי מורים, כ"ב/14. לוח
עברי) (חינוך

Table xxii/14.  Teachers, by sex, age, continent of birth and recognized
years of teaching { Hebrew education)

הביניים חטיבת
Intermediate
schools

עליסודיים ספר בתי
Postpirmary schools

להכשרת מוסדות
וגננות מורים

Teacher training
colleges

תשיל
1969/70

תשל"ה
1974/75

חשכיו
1965/66

תשיל
1969/70

תשלה
1974/75

תש"ל
1969/70

תשל"ה
1974/75

מוחלטים הכלמספרים 08906,1168,14210,22113,5678572,072TOTALך  absolute numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים percentages

נשים :63.764.342.748.754.446.149.9Thereofמזה: women

Ageגיל
24 {29.2י}32.013.416.720.4עד .2.5

Up to 24

252922.437.125.322.7
10.7

2529

303922.228.425.327.932.628.831.43039

404915.612.417.115.916.530.429.84049

ומעלה 507.88.715.613.113.430.126.350 and over

חציוני 29.029.933.232.433.943.542.0Medianגיל age

לידה Continentיבשת 0 f birth

48.048.736.942.243.335.544.5Israelישראל

15.618.18.910.312.44.97.2AsiaAfricaאסיהאפריקה

36.433.154.247.544.359.648.3EuropeAmericaאירופהאמריקה

מוכרות ותק שנות
בהוראה

Recognized years
of teaching

1434.438.633.230.614.214

5928.529.027.127.216.159

101416.415.117.117.417.41014

1519

ומעלה 20
20.7

8.6

8.6r22.6
11.8

13.0

17.8

34.5

1519

20 and over

מוכרות ותק שנות חציון
בהוראה

7.86.9..8.18.615.6Median of recognized
years of teaching
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בהוראה מוכרות ותק ושנות לפי אקדמי, תואר בעלי המורים אחוז  כי'ב/15. לוח
עברי) (חינוך בו (שמלמדים הספר בית ותכונות

Table xxii/]S.  Percent academic degree holders, by recognized years of
teaching ™d characteristics of schools in which they teach (Hebrew education)

? להכשרת2. מוסדות
עליסודיים ספר וגננותמוריםבתי

E■0 jPostpirmary schoolsTeacher ?sicollegestraining

תשלהתשלתשלהתשלתשנוחשל"ה
1974/751965/661969/701974/751969/701974/75

הכל 43.342.147.255.847.861.4TOTALסך

47.240.348.760.139.551.6Thereof: women
נשים מזה:

29 גיל 54.1aged(38.9)40.833.039.849.3עד up to 29

Recognized years of מוכרות ותק teachingשנות
בהוראה

1444.439.551.161.314

* Q43.450.858.861.959
Jy

1014
1519

ומעלה 20

41.5
39.8
45.4

49.4
47.2
61.4

56.3
59.0
59.7

64.3
59.2
60.9

1014
1519
20 and over

Characteristics of הספר בית schoolsתכונות
Type of locality

יישוב צורת
ירושלים

אביביפו תל
60.8
57.3
51.4

52.7
56.0
55.9

58.0
60.7
57.7

65.3
70.9
64.6

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa

חיפה
?/? 742.246.551.0Other towns and urban

ויישובים אחרות Joערים .j
localities  total

הבל סך  43.744.550.058.4Veteranעירוניים
ותיקים
34.8חדשים

4]4#
38.1
19.0

41.8
24.3

38.6
41.7

New
Qibbuzim

קיבוצים
אחרים כפריים 37.729.737.955.6Otherיישובים rural localities

District
מחוז

53.5ירושלים
33.2

51.7
23.6

55.6
29.1

64.4
44.5

59.9
(32.4)

67.3
(57.6)

Jerusalem
North

הצפון
47.544.448.559.341.356.2Haifa

39.138.143.652.848.459.2Centralחיפה
המרכז

אביב תל
הדרוט

53.0
36.3

53.5
31.1

58.5
37.7

65.4
42.0

46.4
(46.2)

61.4
61.3

Tel Aviv
Southern

Supervision^
פיקוח2

ממלכתי
דחי ממלכתי

עצמאי2

51.1
28.3
(2.2)

46.9
33.3
10.2

52.9
38.0
5.8

62.0
47.0
5.8

55.0
42.5
27.1

67.2
60.6
20.6

State
Statereligious
Independent*

~ """/ .". .'".o G* teachers inisteimediate schools had
academic degrees. 2 See notes ג^ Table XXII/18.
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בהוראה מוכרות ותק שנות דת, גיל, מיו, לפי ומורים, גננות  כ"ב/16. לוח
ספר בית וסוג להוראה סמיכות

ערבי) (חינוך

Table xxii/16.  Kindergarten teachers and teachers, by sex ,age, religion,
recognized years of teaching, qualification and type of school

)Arab Education)

תש"ל
1969/701 1974/75תשל"ה 1

מוחלטים אחוזיםמספריס
Absolute numbersPercentages

הכל *2,9676,244100.0TOTALסך
:9522,43239.0Thereofנשיםמזה women

Ageגיל
24 9851,81229.2Upעד to 24 25296781,70527.52529
30398811,73027.93039 404928565410.54049

ומעלה 501183084.950 and over הציוני 28.628.8Medianגיל age
דת

1,4943,570מוסלמים .57.2
Religion

Moslems
1,1072,16534.7Christiansנוצרים
2233245.2Druzesדרוזים
1431852.9Othersאחרים

מוכרות ותק Recogni::הוראשנות zed years of
teaching 141,0012,28937.5\t, 597681,74828.859

101448584113.81014 15193385458.91519
ומעלה 2030667211.020 and over

מוכרות ותק שנות 7.97.1Medianofבהוראהחציון recognized yearsof teaching
להוראה Qualification■סמיכות

13366611.1Academicאקדמאי
1,3052,76346.2Qualiifedמוסמך

א"א שלב מוסמך 1152163.6Unqualiifedבלתי A.A.
א+ שלב מוסמך 692בלתי {1502.5UnqualiifedA+
א שלב מוסמך 1,17719.7Unqualiifedבלתי A
ב שלב מוסמך 6741,01216.9Unqualiifedבלתי B

המוסמכים המורים tins
להוואד,3

Percentage of qualiifed
teachers'

ספר בית Typeמוג of school
הכל 49.357.3XTOTALסך

45.047.8XPrimaryיסודי
ביניים 91.7XIntermediateחטיבת school

88,7XPostprimaryעליסודי
ירושלים. מזרח כולל שתכונותיהם1 מורים כולל 2iracteris1 Incl. East Jerusalem 2 11101. teachers whose chi

בעל כולל 3 ידועות. להוראה.אינן אקדמית סמיכות icademicticsי are not known. 3 Incl. teachers qualiifed by
,institution.
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Classes and pupils in the educational system החינוך במערכת ותלמידים (.תות
הספר בבית הגנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/17. לוח
Table xxii/17.  Average number of pupils per school and per class and

percentage of boys among pupils in school

ספר בית סוג
לימוד וסוג

תלמידים ממוצע
הטפר לבית

Average number
ofpupils per
school

תלמידים ממוצע
לכיתה

Average number
ofpupils per

class

בין הבנים nmt
הספר בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

Typeof school
and education

תשלזתש'ךתשלחתשךתשלחתש"ך
1959/601977/78.1959/601977/78.1959/601976/77

כולל1 סך
עברי1 חינוך

הכל יסודיסך חינוך

§216.5325.2§30.626.5§52.550.7GRAND TOTAL 1

§230.4298.6§31.124.7§51.649.8HEBREW EDUCATION 1

249.9278.729.925.751.349.7Primary education  total

יסודיים ספר 311.3318.332.626.951.049.2Pirmaryבתי schools

מיוחדים ספר 88.061.416.111.360.061.8Schoolsבתי for handicapped children
עובדים לנערים ספר 37.8116.9155.970.3Schoolsבתי for working youth
חטיבת של ספר 299.227.449.9Intermediateבתי schools

עליסודיהביניים 147.5285.729.024.451.246.3Postprimaryחינוך education  total
הכל סך

לימוד Typeסוג of education
תיכון

המשך כיתות
291.1253.640.329.440.335.3Secondary
74.498.222.722.444.446.4Continuation classes

מקצועי
חקלאי

169.5211.527.021.475.955.3Vocational
167.2200.029.324.866.652.0Agricultural

ערבינ חינוך
יסודיים ספר בתי מזה:

218.5405.829.433.964.054.3ARAB EDUCATION 1

223.1386.929.231.163.253.1Thereof: primary schools

. See explanations in introduction. במבוא. הסברים ראה 1

Percentages

פיקוחנ לפי הספר, בתי תלמידי כ"ב/18. לוח
עברי) (חינוך

Table xxii/ 1 8.  Pupils in schools, by supervision 1

) Hebrew education) אחוזים

Supervisionפיקוח
הכל סך
Totalדתיממלכתי 2ממלכתי עצמאי

StatereligiousIndependent2

יסודיים ספר 100.068.524.57.01953/54Primaryתשי"דבתי schools
100.066.926.56.61959/60תשך
100.065.627.86.61969/70תשל

100.072.921.35.81977/78תשלח* .
הביניים חטיבת של ספר 100.062.537.51969/70Intermediateתשילבתי schools

.100.073.525.11.41977/78תשלח*

י עליסודיים ספר 100.074.421.93.71969/70Postתש'לבתי primary schools 1

100.073.522.44.11976/77תשלז

1 For postprimary schools, the distinction is between
general schools, religious schools supervised by the
Department of Religious Education and other religious
schools. 2Of Agudat Israel, mainly.

ס6ר בתי בין היא ההבחנה עלי6ודיים, ספר בתי לגבי 1
אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף יפיייח דתיים כללייפ,

בעיקר. ישראל אגודת של נ
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הכיתה דרגת לפי / הספר בבתי תלמידים  כ"ב/19. לוח
Table xxii/19.  School pupils \ by garde

כיתה תשלח*תשלז§תשלהתש'לתשךתשטדרגת
1948/491959/601969/701974/751976/77§1977/78*Grade

כולל 603,716§סך §461,491 §108,131§705,515737,395755,913GRAND TOTAL
 עברי 531,698$חינוך 429,586$ 101.351$1575,381596,740611,460Hebrew education  הבל totalסך

15,12548,42748,80357,55863,05665,046Iא'
12,12450,72448,21753,21358,70261.405IIב'
12,66551,06747,62453,76756,17658,094IIIגי
11,88247,38950,42253,54253,54255.808IVד'
11,79344,89751,24852,42653,83052,853Vה'
10,44745,38850,54150,77653,43453,249VIו'

הבל סך  9,76245,35051,75051,62953,31954,427VIIזי  total
הביניים בחטיבת :5,62918,30321,94023,989Thereofמזה; intermedi

ate schools
הכל סך  7,33538,43149,57050,62750,97052,723VIIIח'  total
הביניים בחטיבת :2,27917,01420,22022,316Thereofנלזה: intermedi

ate schools
בלי יסודיות כיתות .3,3814,0871,5271,0012,332Pirmary schools of
ברורה unspeciifedדרגה grade

הכל סך  4,46121,84143,92648,38747,31648,008IXט' Total
הביניים בחטיבת :15,56517,97319,508Thereofמזה: intermedi

ate schools
2,93615,26335,40241,24941,03841,897Xיי

1,89610,70728,90231,94734,49734,230XIיא
9256,58120,50327,03728,34829,931XIIיב
4351,4051,1571,061XIIIיג
263291354396XIVיד

 ערבי Arab.130,134140,655144,453§72,018§31,905§6,780חינוך education  הכל totalסך
.2,012אי 6,21911,32815,93018,046■ 18,496I
1,3465,40310,92715,9416,79917,448aבי
1,1795,0819,63915,68415,48216,460aiגי
9593,9218,97215,60015,23415,036IVדי
6082,8608,31414,55015,17214.710Vהי
3752,8027,03613,09914,73614,486VIוי

הכל סך  2312,6795,98111,99012,87313,530VIIזי Total
הביניים בחטיבת :3,9484,377Thereof)4663,76מזה: intermedi

ate schools
הכל סך  561,8884,6799,77210.86C11,583Vinחי Total
הביניים בחטיבת (מזה: 321£3,303,4813,888Theerof: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 23501929691,226Primaryכיתות classes of

ברורה דרגה .unspeciifed grade
הכל סך  144952,4918,672ט' 7,4828,987IX Total
הביניים בחטיבת 2,866מזה: 2,1823,234Thereof: intermediT

ate schools
2091,2244,773יי 4,58!5,304X

1868423,945יא 3,0533.788XI
1393,088יב 2,246 5353,399xn

.' See introduction  "Educational System". החינוך* "מערכת  במבוא הסברים ראה 1

education 668



בכיתה תלמידים ומספר הספר בית סוג לפי / כיתות  כ"ב/20. לוח

Table xxii/20.  Classes x, by type of school and number of pupils in class

בכיתה( התלמידים Number■?ספר ofpupils in class

הס9ר בית הכלסוג סך
Total

Typeof school

191014151920242529303435394044454950+

§21,9036561,5942.4503,1383,8374,5003,8141,783105261969/70תש'ל§

§26,8901,3672,5942,7764.0334,6135,5274,5981,27569381974/75תשלה§

 27,9231,4652,9132,6923,8524,5545,9195,0001,40376491976/77תשל"ז  GRAND

כולל TOTALסך

עברי 23,3851,4242,7902,4423,3423,7564,8173,86690S2617HEBREWחינוך
EDUCATION

יסודי 15,7961,0931,9011,4242,2332,5773,4032,5885697IPrimaryחינוך education 
הכל totalסך

יסודיים ספר 14,5045381.3511,2632,2192,5123,3972,58856871Pirmaryנתי schools 
הבל totalסך

כיתות :Thereof.74726335399151331מזה: advance
mentמקדמות classes

מיוחדים ספר 1,0354424421358341Schoolsבתי for handl
capped children

לנערים ספר 25711310826622Schoolsבתי for work
ingעובדים youth

2.19961244201254318536511731Intermediateחטיבת schools
הביניים

על ספר 5,3902706458178558618787672631816Postprimaryגתי schools
totalיסודייט
הכל סך

לימוד Typeסוג of
education

1,9415195135234343438486139812Secondaryתיכון
המשך 2701235779633782Continuationכיתות classes

2,963215511593504403מקצועי 355248120104Vocational
21631632385248252Agirculturalחקלאי

ערבי 4,538411232505107981,1021,1344985032ARABחינוך
EDUCATION

יסודי חינוך
הביניים חטיבת

3,633351041883986299049034044325Primary education
3322104172102911211Intermediate schools

עליסודי 573617527197961408266Postprimaryחינוך
education

1 See introduction  "Educational System" and "Institution
.in Educational System".

ו"נ!ו8דור. ההינו" "מערבו!  נמגוא ה8ברלט ראה 1
החינוך". במערכת.
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הספר בבתי הכיתה לדרגת * התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז  כ"ב/21. לוח
כיתה דרגת לפי הביניים, ובחטיבות היסודיים

עברי) (חינוך

Table xxii/21.  Percentage of pupils above normal age x of their grade
in primary and intermediate schools, by grade

) Hebrew Education)

כיתה תשייבדרגת
1951/52

תשכיב
1961/62

תשיל
1969/701972/73

1976/77

Grade
הכל סך
Total

מוצא
אסיה
אפריקה^
Oirgin
Asia
Africa*

 יסודיים ספר בתי
הכל סך

37.019.913.411.49.411.4PRIMARY SCHOOLS  TOTAL

22.710.07.48.36.98.3Iא

32.011.89.69.48.510.1nנ

39.415.011.410.08.510.6mג

44.519.012.010.810.712.8rvד

48.523.614.812.911.013.2Vה

45.323.916.613.710.612.8VIו

43.029.118.513.910.312.4vnז

40.029.718.315.210.512.5vmח

הכל סך  ביניים 18.514.812.314.3INTERMEDIATEחטיבת SCHOOLS 
TOTAL

14.111.613.5vnז

15.312.514.9viaת

15.212.914.6IXט

1 Grade 1  age 6, grade n age 7 etc. 2 includes bom ובו'. ,7 גיל  בי ביתה דרגת '8 גיל  אי כיתה דרגת 1
in AsiaAfirca and Israel born whose father was born in Aisa יליד שהאב ישראל וילידי אסיהאפריקה ילידי כולל 2
Africa. אסיהאפריקה.
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* ומוצא הספר ב>ת סוג הכיתה, דרגת לפ ספר, בבת* תלמדימ ג"ב/22. לוח
עברי) (חינוך

;Percentages

™le ™VK.  Pupils in schools, by grade, type of school and origin
)Hebrew education)

1972/73 Aged 34
Aged 5

1976/77 Aged3^t total
Public kindergartens
Private kindergartens

AgedS

1966/67
1969/70
1972/73
1976/77  Total*

Gradel
n
HI
IV
V
VI
VII
vm

1972/73
'1976/77  Total

Grade VH
VIII
IX

1966/67
1969/70
1972/73
1974/75
1976/77
1977/78  Total
Type of study
Secondary
Continuation classes
Vocational
Agircultural

Grade IX
X
XI
XII
xni
XIV

אירופה
אמריקה
Europe.
America

Kindergartens
22.1
21.8
24.2
22.7
27.6
24.6

Primary schools
31.6
26.9
24.5
24.0
23.5
23.5
23.8
23.8
23.9
24.6
25.2
25.6

Intermediate schools
30.7 58.6
27.9 57.4
27.2 56.9
28.3 . 57.2
28.2 58.2

Postprimary schools
56.7 35.6
47.2 42.6
41.6 46.4
37.7 49.2
34.0 50.6
32.4 51.3

59.3
61.2
59.8
55.7
52.6
54.3
54.6
56.3
56.9
57.4
57.7
59.0

.1966/67
1969/70
1972/73
1974/75
1976/77
1977/78

Teacher

41.2
45.2
24.6
19.8
27.6
30.2
33.7
37.0
46.3
53.5

training
61.0
60.5
55.9
51.7
51.6
4y.7

38.4
21.4
64.1
65.3
55.0
53.4
50.2
47.5
41.6
35.8

colleges
33.0
32.2
35.2
38.6
38.3
39.3

9.1
11.9
15.7
20.3
23.9
22.2
21.5
19.9
19.2
18.0
17.1
15.4

10.9
14.6
15.8
14.4
13.5

7.7
10.2
12.0
14.1
15.4
16.3

20.4
33.4
11.3
14.9
17.4
16.4
16.1
15.5
12.1
10.7

ילדים גני
34 בני

5 בני
הבל סך  34 בני
צינוריים בגני0
פרטיים בגנים

5 יסודייםבני ספר בתי
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ביניים
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

עליסודיים
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

חטיבת

ספר בתי

תשכז
תשל
תשלג

תשלז0ןהכל2
אי כיתה דרגת
בי
גי
די
הי
וי
זי
חי

תשלג
הכל סך  תשלז

כיתהז' דרגת
ח'

תשכז
תשל
תשל"ג
תשל"ה
תשל"ז

הכל סך  תשלח
סוגלימוד

תיכון
המשך כיתות

מקצועי
חקלאי

ט' כיתה דרגת

ולגננות למורים מדרש בתי

יא
יב
יג
יד
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אב, השכלת לפי ביניים, ובחטיבות יסודיים ספר בבתי תלמידים כ"ב/23 לוח
ומוצא במשפחה ילדים מספר

(תשל"ז) עברי) (חינוך

Tab|e xxii/23. _ Pupils in pirmary schools and intermediate schools' afy father's
education, number of children in .^ **m//y and ori9in

)Hebrew education) (1976/77)

PRIMARY SCHOOLS  TOTAL*

father's education3
Did not attend school
Pirmary, Heder
Yeshiva
Secondary
Vocational or agricultural
Postsecondary, academic

Children in the family
12
3
4
56
7+

INTERMEDIATE SCHOOLS 
TOTAL2

Father's education3
Did not attend school
pirmary, Heder
Yeshiva
Secondary
Vocational or agricultural
Postsecondary , academic

Children in family
12
3
4
56
7 +

Percentages

55.7 100.0 100.0

אחוזים
100.0 100.0 376,525

92.2
75.6
43.2
39.5
37.8
16.3

28.9
42.5
62.6
78.6
91.1

1.5
25.3
4.7
27.2
14.7
26.6

41.7
34.9
13.2
7.2
3.0

11.7
58.3
3.2
14.6
8.1
4.1

12.1
23.0
19.7
21.9
23.2

0.9
21.1
5.9
28.4
18.8
25.0

32.4
40.5
16.6
7.8
2.7

7.0 25,247
42.7 153,903
4.1 14,870

73,832
42,904
49,827

20.5
11.9
13.8

23.4 86,973
29.4 109,554

65,225
57,658
52,730

17.5
15.5
14.2

57.4 100.0 100.0 100.0 100.0 57,200

93.0
75.9
74.9
36.2
33.8
14.3

19.5
33.4
57.0
82.6
95.5

26.6
1.7

28.9
12.1
29.0

41.0
35.2
14.8
6.7
2.4

16.7 1.4
58.4 21.0
3.4 1.3
12.6 30.5
5.2 16.6
3.6 29.1

10.2 5,528
43.9 23,736
2.6 1,419
19.8 10,710
8.8 4,777
14.5 7,846

6.4
14.1
16.8
26.3
36.5

24.9
42.9
21.1
8.8
2.2

18.8
24.2
16.9
18.2
21.9

10,580
13,66
9,506
10.28
12.34'

t Seenote 1 toTableXXII/22. 2 Pupilswhose characteris
tics are not known are included in total only. 3 Last scho0'
attended by fahter.

שתכונותיהם תלמידים 2
הספר בית 3 בלבד.

 יסודיים ספר בתי
הכל2 סך

האב3 השכלת
בלל למד לא
חדר יסודי,

ישיגה
עיוני תיכון

חקלאי או מקצועי תיכון
אקדמי עלתיבון,

בנלשפוזה ילדיפ
12
3
4
56
7+

 ביניים חטיבות
הכל סך

האב3 השכלת
כלל למד לא
חדר יסודי,

ישיבה
עיוני תיכון

חקלאי או מקצועי תיכון
אקדמי עלתיכון

במשפחה ילדים
12
3
4
56
7 +



כב/22. ללוח 1 הערה ראה
הכל בסך נכללו ידועות אינן

בו. לנזר שהאב האחרון
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התלמידים אחוז לפי ביניים, ובחטיבת יסודיים בבתיספר תלמידים כ"ב/24. לוח
שונות תכונות ולפי בכיתה * אסיהאפריקה ממוצא

עברי) (חינוך

Table xxii/24.  Pupils in primary schools and intermediate schools, by percentage
of pupils originating from AsiaAfrica 3 in class, and by various characteristics

) Hebrew Education)

בביתה אסיהאפריקה ממוצא התלמידים Qאחוז

■" 1

Percentage of pupils originating from AsiaAfrica
in class

§ 3<
jg u

rz §

tf co 2?!
'x.s
fl

5 o

Ifהגל סך
Total

עד
Up to
14.9

15.0
34.9

35.0
64.9

65.0
84.985.0+//

iz a
n 3

o

£X

יסודייםבתי aryספר schoolsPrim
361,726100.08.526.3חשל"ג 18.516.030.859.81972/73

הבל סך  376,525100.08.633.1חשל"ז 19.717.621.155.71976/77  Total
יישוב Typeצורת of locality

 עירוניים יישובים
הבל סך

340,268100.06.535.0 19.818.620.256.4Urban localities 
total 249,024100.08.240.1ותיקים 25.114.611.949.3Veteran

91,244100.01.720.9חדשים 5.129.443.076.1New
 כפריים 36,257100.028.715.0יישובים 19.37.729.448.4Rural localities  הבל totalסך 16,176100.049.315.2ותיקים 28.82.64.223.5Veteran

20,081100.012.114.8חדשים 11.511.849.768.5New
מחוז

38,953100.011.332.5ירושלים 26.913.515.849.5
District
Jerusalem

38,927100.013.819.4הצפון 13.917.435.661.6Northern
45,091100.017.131.2חיפה 23.614.213.946.5Haifa
85,101100.05.430.9המרכז 19.119.225.459.5Central

אביב 109,143100.07.744.8תל 25.314.18.147.7TelAviv
59,310100.03.125.4הדרום 6.726.937.971.9Southern
Supervisionפיקוח

275,370100.08.939.0ממלכתי 22.718.910.650.0State
דתי 81,495100.04.018.5ממלכתי 9.115.153.375.4State religious

19,660100.023.39.5עצמאי 22.710.034.553.2Independent

ביניים teחטיבת schoolsIntermedia
38,542100.07.624.7תשל"ג 23.512.631.658.61972/73

הכל סך 57,200100.08.129.9תשל"ז 20.715.725.657.41976/77  Total
פיקוח

41,314100.010.837.0ממלכתי 25.816.210.247.6
Supervision

State
דתי 15,338100.01.312.0ממלכתי 7.814.664.382.3State religious

inn.o100.097.1Independent*54עצמאי

/1 See note 2 to Table XXII21. .21 כיבו ללוח 2 הערה ראה 1
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התלמידים אחוז לפי ביניים, ובחטיבות יסודיים ספר בבתי תלמידים  כ"ב/25. לוח
עברי) (חינוך (תשל"ז) שונות תכונות ולפי הספר בבית הטיפוח1 טעוני

Table xxii/25.  Pupils in primary and intermediate schools, by percentage of
socially deprived 2 pupils in school and by various characteristics

1976/77 ( Hebrew education)

הספר בבית טיפוח טעוני תלמידים אתוז
Percent socially deprived pupils' in school

71100 5170 3150 030
הכל סך
Total

r~a 13

S
,2
a

3 S

1 I

Primary schools  total

Type of locality

Urban localities  total

Veteran
New

Rural localities  total

Veteran
New

District

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Supervision
State
State religious
Independant

Intermediate school
total

Supervision
State
State religious
Independant

20.2 16.3 16.2 47.3 100.0 376,525

340,268100.046.816.817.219.2

249,024100.059.717.312.210.8

91,244100.011.415.430.942.3

36,257100.052.110.68.229.1

16,176100.084.07.93.15.0

20,081100.026.612.812.248.5

38,953100.055.615.58.620.3

38,927100.030.113.816.240.0

45,091100.048.820.916.314.0

85,101100.043.317.617.221.8

109,143100.069.513.212.54.8

59,310100.016.818.227.337.8

7.4 18.0
58.2 13.3
41.2 6.1

30.7 13.9

18.0
12.0
8.4

18.6

56.6

16.6

44.3

100.0 275,370
100.0 81,495
100.0 19,660

36.9 100.0 57,200

41,314100.048.921.916.712.6

15,338100.06.010.26.976.9

548100,0_100.0

הגל מך  יסודיים ספר בתי

יישוב צורת

הכל סך  עירוניים יישובים
ותיקים
חדשים

הכל סך  כפריים יישובים
ותיקים
חדשים

מחוז

ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז

אביב תל
הדרום

ח ו ק י פ
ממלכתי

ממלכתידתי
עצמאי

 ביניים חטיבת
הכל סך

פיקוח
ממלכתי

ממלכתידתי
עצמאי

l By deifnition of the Ministry of Education and Culture (see
introduction).

מבוא). (ראה והתרבות החינוך משרד הגדרת לפי 1
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עברי) (חינוך הגן וסוג ומוצאם הילדים גיל לפי ילדים, בגני ילדים כ"ב/26. לוח

Table xxii/26.  Kindergarten children, by children's age and origin and type of
kindergarten ( Hebrew education)

Age of children and type

of kindergarten

1976/77 תשליז

!PIJ הכל מך
Total

1972/73 תשליג

si ■SP

הבל סך
Total

הגן וסוג הילדים גיל

AGE 2  TOTAL

Publicmunicipal
Private

AGE 3  TOTAL

Publicmunicipal
Private

AGE 4  TOTAL

Publicmunicipal
Private

AGE 51

Absolute numbers

12,200 34,400

5,300 12,900
6,900 21,500

מוחלטים מספרים

47,40023,10057,10024,700

26,40016,50029,10015,400

20,9006,60028,0009,300

51,10027,80062,40029,900

38,30021,40054,30027,100
12.9006,4008,1002,800

32,600 66,500 29,500 51,900

הכל סך  2 גיל
עירוניציבורי

פרטי

הכל סך  3 גיל
עירוניציבורי

פרטי

הכל סך  4 גיל
עירוניציבורי

פרטי

י 5 גיל

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000 in respective group of Jewish population

הכל סך  2 490389AGEגיל 2  TOTAL

ציבורי 183170Publicmunicipalעירוני

307219Private_■■פרטי

הכל סך  3 811732856798AGEגיל 3  TOTAL

452522436497Publicmunicipalעירוניציבורי

359210420301Privateפרטי

הכל סך  4 912900960945AGEגיל 4  TOTAL

683693835855Publicmunicipalעירוניציבורי

22920712590Privateפרטי

נ Aged 5 in population. Almost all the children attend public עירוניים נגנים מנקרים הילדים כל באוכלוסייה 5 בני 1

municipal kindergartens according to the law of compulsory בני של הלמידה שיעור חובה חינוך לחוק בהתאם ציבוריים
education. The rate of attendance at kindergartens of aged 5 is, .96x0 u~1na1~ע7ל .£. lj> .;. 5
according to the estimate, higher than 96/i.
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עברי) (חיכוך וגיל ספר בית סוג לפי ספר, בבתי תלמידים  כ"ב/27. לוח
Table xxii/27.  Pupils in schools, by type of school and age ( Hebrew education )

Rates per 1,000 in respective groupof the Jewish population היהודיה באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

י gלג eA

613
1417
הכל סך
Total

14151617

הכל TOTALסך

"ז 9806208506845413771966/67תשב

9846689107426034381969/70תשל

9896929207666114831972/73תשל"ג

9697489408296815531976/77תשל"ן

יסודי Primaryחינוך education
97891270572171966/67תשב"ז .

962752195622101969/70תש"ל

91951150351671972/73תשל"ג

8783392231171976/77תשל"ז

ביניים ת ב י school.Intermediateחט

193911969/70תש"ל

68541882731972/73תשל"ג

1976/77_.9097353453תשל"ז

Postprimary education עליסודי חינוך
35295806275203701966/67תשב"ז

25906816855814281969/70תש"ל

25885817045934761972/73תשל"ג

16184957616675461976/77תשל"ז

16354837797005821977/78TOTALתשל"חסךהכל

Typeסוגלימוד of education

1 1301227345330302Secondaryתיכון 1

וחקלאי 334256434370280Vocationalמקצועי and agricultural

' Incl. continuation classes. המשך., כיתות כולל 1
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ספר בית וסוג מוצא גיל, מין, לפי ספר, בבתי 17 עד 14 גני תלמידים  כ"ב/28. לוח
עברי) (חינוך

Table xxii/28.  Pupils aged 1417 in schools, by sex, origin and type of
school (Hebrew educaiton)

Rates per 1,000 in the erspective group of the Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

oirgin 1 1 מוצא

אירופת
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

הכל TOTALסך

6205826615127341966/67השב"ז

6686317075498151969/70חש"ל

6926407475928081972/73תשל''ג

7486818176798161976/77תשל"ז

יסודי atiחינוך onPrimaryedu c

919982133481966/67תשטיז

75866521072401969/70תשל

51604162261972/73תשל''ג

33382742191976/77תשל"ז

ביניים schoolsIntermediateחטיבת

3321969/70תש"ל

54515656501972/73תשל"ג

979110499911976/77תשל"ץ

עליסודי 1חינוך tioneduc:primaryPost

5294825793796861966/67תשכיז

5905436404427751969/70תש"ל

5885306494757321972/73תשלג

1976/77_618552686538706תשל"ז

הכל סך  6355677065647071977/78תשל"ח  TOTAL

לימוד Typeסוג of education
3 301216390192435Secondaryתיכון 3

וחקלאי 334מקצועי 351316372272Vocationalי and agircultural

 Ageגיל
1448345251744850114

1577970186171982315

1670061978561479716

1758250466348170017

/1 See note 1 to Table XXII22.
3 See note ' to Table XX1I/27.

2 Incl. intermediate schools. הםלבת כולל 2 כב;22. ללרזז 1 הערה ראה 1

ב"ב/27. ללוח 1 הערה ראה 3 ביניים.
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1 ערבי) (חינוך חיגוד וסוג דת לפי תלמידים,  כ"ב/29. לוח
Table xxii/29.  Pupils, by religion and type of education (Arab education)

1 976/77 תשלץ;

רשמיים בלתי מוסדות
institutionsNonoiffcial

בפיקוחמוסדות מזה:

חינוך וסוג הגלדת סך
Total

רשמיים
Oiffcialהכל סך

החינוך משרד
Religionוהתרבות and typeofeducation

institutionsThereof:
Totalsupervised

by Ministry
of Education

הכל 157,620141,81515,80511,317TOTALסך

Religionדת
!124,166117,4626,7043,577Moslemמוסלמים
20,49911,6378,8627,625Christiansנוצרים
12,81312,712101101Druzeiדרוזים
142413814Othersאחרים

חינוך Typeסוג of education
ילדים 16,96514,8492,1161,662Kindergartensגני

וחטיבת יסודי 123,043112,60310.4406,629Primaryחינוך education and intermediate
1 schoolslהבינייפ

עליסודי 17,61214,3633,2493,026Postprimaryחינוך education

l See explanation in introduction  ' 'Educational System" and
*1Institutions in Educational System".

ובמוסדות החינוך* "מערבת  במבוא הסבר ראה 1

החינוך". במערכת

* ערבי) (חינוך ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בגילים תלמידים ג"ב/30. לוח
Table xxii/30.  Pupils aged 6 77, by sex and religion (Arab education )

Rates per 1,000 in respective group of nonJewish population הלאיהווית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Religionדת

הכל דרוזיםבנותבניםסך
TotalBoysGirlsואחריםנוצריםמוסלמים

MoslemsChristiansDruzes
and others

Aged 613 בני

834.6911.9750.1792.5854.1תשבז 976.71966/67
871.3932.2805.8846.0882.1תשיל 973.01969/70
907.1959.6850.9894.1920.0תשלג 970.01972/73
925.4952.6896.1915.2942.6תשל"ז 978.81976/77

Aged 1417 בני
293.8379.5200.2234.3208.5תש"ל 550.11969/70
356.0439.0266.0316.0279.0תשליג 580.01972/73
449.1525.7365.1414.9323.7תשל"ז (702.7)1976/77

1 Includesprivate schools , but not educational institutions in East
Jerusalem.

חינוך מוסדות כולל לא פרטיים, ספר בתי נולל 1

ירושלים. במזרח
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Reduction in school fees and matriculafion exams בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות

כיתה ודרגת ל>מ1ד בשכר הנחה אחוז לפי עליסודיג, חינוך תלמיד* כ"ב/31. ליח
וערבי)2 עברי (חינוך

Table xxii/31 . Pupils in postprimary education \ by percentage of reduction
in tuition fee and grade (Hebrew and Arab education) 2

Roo. a

r g>=
£atf 8.

לימוד משכר ההנחה אחוז
Percent reductionof fees

100 6099 4059 139 30

הכל 8ך
Total

1972/73
1973/74
1974/75
1975/76 '
1976/77

1977/78  TOTAL

Grade
X
XI
XII
xm
XIV

45.7
48.2
41.2
41.2
40.8

46,191
50,802
44,926
44,915
46,114

11,132
9,798
10,065
9,477
11,245

5,819
4,921
9,465
12.457
11,369

10,733
9.074
12,190
15,066
14.148

27,098
30,751
32,491
27,121
30,260

100,973
105,346
109,137
109,036
113,136

תשל"ג
וושל"ד
תשל"ה
תשל"ו
תשלז

42.1 48,480 12,663 12,377 13,554 28,208 115,282 תשל"חסךהכל
כיתה דרגת

43,68110,3123,2153,0552,57124,52856.2
י36,688 2,28633.5נ9,3505,0894,6845,279
33,5208,1384,9404,4534,63711,35233.9
1,03028523114113423923.2
3631237944427520.7

י"א
י"ב
י"ג
יד

< Not incl. pupils in IX grade. Discrepancies between the number
of pupils in this table and Table XXII/I9 derive from differences in
the period andsourcesofdata. See explanation in the introduction.
נ Not incl. unoiffcial institutions which are not under the super
vision of the Ministry of Education and Culture and institutions
in East Jerusalem. 3 Incl. pupils not entitled to reduction.

התלמידים במספרי ההבדלים ט. ניתות תלמידי כולל לא 1

ובמקורות במועדים מהבדלים נובעים כ"ב/19 ללוח בהשוואה
מוסדות נכללו לא 2 במבוא. הסברים ראה הנתונים.
ואף והתרבות, החינוך משרד בפיקוח שאינם רשמיים בלתי
היו שלא תלמידים כולל 3 ירושלים. במזרח מוסדות לא

להנחה. זכאים

בגרות1 בבחינות שעמדו תלמידים כ"ב/32. לוח
Table xii/32.  Graduates of matriculation examinations 1

עברי Hebrewחינוך education

הבל סן
Total

ערבינבחניםנבחנים חינוך
הכל Arabחיצונייםפנימייםסך
TotalInternalExternaleducation

graduatesgraduates

. 8028028021948/49תשט
942942865771950/51תשיא
2,9812,9042,540364771956/57תשיז
3,5583,4643,238226941960/61תשכא
8,5398,3927,6467461471964/65תשכיח
11,04310,8319,0581,7732121969/70חשל
11,84311,5039,7601,7433401970/71תשלא
11,95511.4699,6301,8394861971/72תשל.ב
12,81012,03010,1001,9307801974/75תשליה
.13.32012,35010,2002,1509701975/76,.שלו*
*13,13012,05010,2001.8501,080,1976/77תשל"ז*

' Excl. graduates in technologic trend (about 2,0003,000 in
1976/77).

(בין הטכנולוגי בנתיב בגרות לתעודת זנאים כולל לא 1
בתשל"ז). ל3,000 2,000

679 והשכלה חינוך



Sjervices in educational institutions

עברי) (חינוך

/Tablexxii33. 

כ< ^" ; יי * בי

~ < ■ _r :" ;? j ~ 1
יסודיים* ספר בבתי ל^למיד^מ שירותיה ג"ב/33. לוח

ו ■

ל; ל64י6דות/ווינון^ שיייותימ
ר" נ' A cv c5 ■> "'. "j o 1; 'o

■jz ""  .; .;t tr

Services to pupilsinptfmdryjschools x ( Hebrew education)

1975/76 ".ת'!\לו>" '.4 I '

■' .'.nvnvczrr ".rv
. ;j.." .1 ,_

i

yf £ '~03:qmo.;c

.'Z '^ Service

''Supervision'''' '. ;;
".a

פיקוח

; לעצמאי
Indepen

:יממלכתי5
דה>" ^
State __

creligibus'

ממלכתי
State

^ "D:is t r! i^cTt 5 'S ~ " 'ז ו n;s, 1

'הדרום
Southern

אביב5 br\:
Tel Aviv

5 המרכז ,
. Central

חיפה
 Haifa

הצפון _

Notrhern'■
ירושלים
Jerusalem

הכל סך
,Total שירות ; 3

...  1 £
''; f■ ' .■ cz2j.:zz ; נ'

PRIMARY SCHOOLSi TOTAL"

Guidance advice ~: 3
Psychological advice
Medical treatment
Dental treatment
Treatment by nurse
Preventive treatment by social worker

Treatment by regular inspecting oiffcer
Nutrition
Circles in Pupils1 clubs
Circles outside pupils' clubs
Library service
Circulating of games

.S108 "J J ;348 ~. ,565 gl§ J _ 240 ± = C237 1 ~ 140 ;■,: J34!| I Ill  ? 1,021

Percent..! =schobls'in\ : ;: p ~ ~ _r
$ 26 ■ ' Z S47, "i

45 M ,.,. ^7,7. "

'73 ^ ' r^
81
34

64
66
53
28
64
13

1  ■ 

which the seryiceisgranted

269:
96

 ._55, "000'j 'y u■

'o '0
82
44 
45
87
26

'59
v87
;;77
'All
96

,..64

:;77
57

r51~
46
83
27

'44'^^ 59 K :ji ?
"80 94 ;: ה \ר0' ''

י; 6} ^ _ 80 / ל" 1:57tj''
'^79_.;:;:76'. ';;63 ^
97 98 ~  M93 ^
43 67"^" 63". :■

השירוו; כ7£_ שקיים ^ן/יהספר 2nns

/ ?4 
"72
47 
49
90
36

rj79
* 52
~59

42
77
22

.74

147 [
ב 82 ■:

2\. :

29
73
83
78
92
73

78
76
52
41
84
18

..30 1
'1776 (

Jl
^0 i

'97 1

'*2I

89 ,
:31\
46
90 1
29 1

., 52
63

 66
■■, 7>i
86 

38

Jrf
"47
44
35
76
32

51
80
J73 .

'72V
95
58

67
49
44
82
25

 לסודיים ספכ ?,'^^;ברני סןי^הכל
■ " '■:^C3c:u'.: c :'r

הכוון ייעוץ
_ ■j ^_ ? נ1 פסיכולוגי ייעוץ
2 ^ על"ידי^רופא^כללי^ טיפול
י' יזירו5א~שיניים על טיפול

אחות ידי על טיפול
עובד י יד ע_ל מונע, ול טיפ

.] \] . '; ;; ~י[ סוציאלי;;
;ידי;קצין:בי,?ןול.סךיר; על טי^ול

הזנה ^וירות
 במסגרתביתהתלמיד וזוכים
התלמיד לבית מחוץ ים ^חוג

ספרייה 'שירות
משחקייה ישירות

l Services granted during entire school year or during patrof it; excl. pirmary
schools in qibbuzim. 2 Of total schools in the respective group. בתי; בולל לא ממנה; בחלק או שנת:הלימודים כל במשך שנותנים :שירו*/י"מ. 1

■j £ הנקובה. בקבוצה הספר בתי הכל סך ^.מתוןל I יסודייםבקיבוצים. :00ר



והפיקוח הדרג לפי אורקולי, ציוד קיים בהם המוסדות  כ"ב/34. לוח
עברי) (חינוך

Table xxii/34.  Institutions with audiovisual equipment ( Hebrew education)
1977/78 תשלח;

Totalסר 1 ^SupervisionפיקוחLevelדרגהבל1
מוחלטים מספרים
Absolute numbersI,!r 8

j. .5
g .Sr 2
a "

a g

הציוד מוג

11
W "SO

jb jl
////

1!
¥

יסודיים

Primarym
ממלכתי
State

e .£
J^■ GOsi
A £c S

g g
2? v

c

ttv■
Type of equipment

a 0£ H

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
 2,041XX1,232544521,145529154INSTITUTIONSמוסדות 
הכל TOTALסך
מוטדות :1,743XX1,066501501,025475117Thereofמהם: Institutions

שאלון whoשמילאו retunred
questionnaire /

המוסדות 85.4XX86.592.196.289.589.876.0Percentאחוז institutions
שאלון whoשמילאו returned

קיים בהם המוסדות אורקולי*אחוז questionnairesניוד
Percent institutions with audiovisual equipment4

שיקופיות 9991.37357.352.872.070.067.053.342.7Slideמטול projector
סרטונים 69585739.942.037.930.045.439.428.2Filmמטול strips projector
שיקופיות C62.257.9.1,0461,53760מטול 68.069.059.442.7 .Slides and iflm strips

projectorוסרטונים
(פטפון) '1,4142,59181.185.372.672.093.8מקול 79.447.9Record player
או רדיו 84.662.346.088.478.532.5Radio'.1,3332,89676מקלט receiver and
transistorטרנזיסטור

רמקולים 746iרשת 1.06942.i40.150.354.050.139.632.5Public address 1מ€51'{5

\513אפיסקופ 54729.'27.933.952.033.925.934.2Episcope
5181אפידיאסקוף 52529.26.039.540.040.420.06.0Epidiascope

ס"מ 16 74943.0מטולנוע 79633.265.568.050.840.624.8Film projector 16mm.
לסרטי 48954128.18.948.554.033.525.121.4Loopמטולווע film projector
מ''מ 8 8לולאה mm.

גלגלים 79745.7רשמקול 997  48.9 43.952.052.848.417.1 ~Reel on vel recorder
קסטות 1,35277.6רשמקול 2,38080.873.690.088.578.747.0Cassette recorder

עקיף 1,15166.0מטול 1,75162.680.482.075.065.556.4Overhead projector
(viograph)(ויוגרף)

טלויזיה 1,44783.0מקלט 2,74185.181.868.098.986.94.3TV receiver

1485וידיאוטיפרקורדר 1798.1.320.154.011.75.70.8Video taperecorder

1116.4רדיוקסטרקורדר 1526.16.912.07.95.91.7Radio casseterecorder
לצילום 1241מכשיר 1247.3.214.924.09.05.93.4Transparency copier

שקפים
לשונית 721מעבדה 694.2.57.412.05.63.2


Language laboratory

1 Incl. special schools, not specified by level and supervision.
2 For postpirmary schools the distinction is between general,
religious school supervised by the religious education department
and other religious shcooi. 3 Inci. institutions for which it is
known that they possess some equipment, but the number of the
items is not known. 4 Of all institutions which returned qu
estionnaires.

ופיקוח. דרג לפי פורטו שלא מיוחדים ספר בתי כולל 1

ספר בית בין היא ההבחנה עליסודייס ספר בתי לגבי 2

כולל 3 אחר. דתי דתי, לחינוך האגף בפיקוח דתי כללי,
אינו הפריטים מספר אך ציוד ברשותם יש כי שידוע מוסרות
הסקר. שאלון את שמילאו המוסדות כלל מתוך 4 ידוע.
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הלימודית הטלויזיה בשידורי צפייה  כ"ב/35. לוח
Table xxii/35.  Viewing of educational television

1977/78 תשל'ח;

הכל סך
DistrictSupervisionמחוז פיקוח

ממלכתירתיממלכתיהדרוםתלאביבהמונזחיפההצפוןירושלים lotaiJerusalemNorthHaifaCentralTel AvivSouthStateState religious

יסודייםבתי 51rimaryפר schools
מותלנויטמספרי: 1Absolute numbers

על שענו 11,00683198143220195167311מוסדות 693[nstitutions that re
 turnedהשאלון the question

הבל Percentagesnaireאחוזיםסך  total
שברשותם 92.284.391.797.291.494.890.385.6מוסדות 95.3Institutions that have
טלויזיה atמכקויר least oneT.Vset2
לפחות2 אחו
שבהם 97.097.296.794.997.096.8100.096.2מוסדות 97.4[nstitutions with at
ביתה leastלפחות one class who
צופה viewsT.V2.אהת
בטלויזיד,2

צופים3 Pupilsתלמידים viewing T.V by
כיתה דרגת grade3לפי

הבל 94.791.696.198.595.294.093.794.1סך 94.9Total
95.790.997.199.495.294.996.196.6ה 95.45
96.797.497.898.296.695.996.096.5ו 96.86
90.680.992.596.395.291.285.187.1ז 91.57
94.693.497.892.892.592.691.1נ.93ז; 93.68
91.589.291.293.689.193.591.689.5תלמידים 92.1Pupils using the edu

cationalהמשתמשים television
הטלויזיד textbooksבספרי 3

הלימודית3
הצופים 23.835.019.628.120.122.824.829.1תלמידים 22.3Pupils viewingT.V 3

oneבטלויזיה3 subject
ב אחד 61.053.663.565.564.160.956.055.2במקצוע 62.524 subjects
מקצועות Intermediateהבינייםחטיבות24 schools

מוחלטים Absoluteמספריט numbers
על שענו 3268(24)373734(10)174'מוסדות 104Institutions that re  turnedהשאלון the question

הבל 0naireך  total
Percentagesאחוזים

שברשותם 81.297.385.387.596.983.8(80.0)90.8מוסדות 96.2Institutions that have
טלויזיה atמגשיר least one
לפחות2 televisionאחד set2
שבהם 84.485.3(95.8)83.891.994.1(60.0)87.9מוסוות 89.4Institutions with at
כיתה leastלפחות one class who
צופה viewsאחת T.V2
בטלויזיה2

צופים3 Pupilsתלמידים viewing T.V
ביתה דרגת byלפי grade'

הכל 74.255.075.380.872.067.277.866.7מך 76.7Total
r68.443.767,370.466.066.277.264.0 69.57
n78.867.476.884.433.366.184.672.3 81.08
75.954.582.987.066.369.970.963.7ט 81.09
66.335.973.379.659.047.377.263.0תלמידים 67.4Pupils using the edu

cationalהנזשתמשים television
הטלויזיה textבטפרי books'

הלימודית3
הצופים 25.614.716.129.131.317.133.931.2תלמידים 23.6Pupils viewing T.V3

oneב&לויץיהג subject
אחד במקצוע

מקצועות 39.127.442.944.538.032.339.233.3ב24 41.224 subjects
1 Incl ; supervision not known. 2 Percentageof total instilut
ions that returned the questionnaire in the respective group.
3 Percentage of all pupils in the respective group in institutions
withat least one class who viewsT.V.

המוסדות מכלל אחוז 2 ידוע. לא ספר בית תואר גולל 1
התל מבלל אחת 3 הנקובה. בקבוצה השאלון על שענו
לפחות אחת כיתה שבהם במוסדות הנקובה בקבוצה מידים

בטלויזיה. צופה
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Pupils ;n postsecondary education עלתיכון בחינוך תלטיד>ם

הלימוד, שנת הלימוד, מגמת לפי / עלתיכון בחינוך תלמידים  כ"ב/36. לוח
וגיל מין

Table xxii/36.  Pupils in postsecondary education \ by course, year of study,
sex and age

Year of study,
sex and age

Course of study הלימוד מגמת

*

.9 ני
a/i a

£/

>ff/f
"x £ a

tE|!
ס

f g
c a

gs
g §

E

IN
£?£

הגל סך
Total

לימוד, שנת
וגיל מין

1970/71

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

1977/78  TOTAL

Y ear of 1t udy
I

II

III

IV

Not known

Sex
Men

Women

Age
1824

2529

30 and over
Not known

1977/78

1,265

1,801

2,051

1,988

1,767

876

1,835

1,971

1,631

1,654

1,364

2,353

2,150

1,984

2,313

600

607

620

598

587

1,177

1,219

1,449

1,588

1,839

Hebrew education
1,767 1,654 2,313 587 1,801

940

297

154

655

489

319

 191

376 

1,138

785

277

98

15

286

215

86

844

537

420

592 524 1,748

1,175 1,130 565

672

596

499

870

553

231

506

1,013

794

Arab education

110 122

477 1,679

503 1,404

79 153

5 244

38

4,793

7,355

6,876

6,510

6,250

6,147

3,596

1,961

444

146

5,260

887

4,039

1,442

666

103

5,442 15,517

11,229 26,399

12.383 27,500

12,442 26,741

12,055 26,465

עברי חינוך
11,452 25,721

4,540 11.999

4,342 8,626

2,509 4,209

61 496

 391

1,217 9,573

10,235 16,148

9441 517,435

1,855 5,691

 2,439

156 156

ערגי חינוך
603 744

תשליא
ה תשלי
השליו
תשלז
תשלח

הכל תשל"חסך
הלימוד שנת

אי

ני

גי

די

ידוע לא
מין

גברים

גשים

גיל
1824

2529

ומעלה 30

ידוע לא

תשל''ה

1 For differences between this table and Tables XXII/12 and
XXI1/37, see introduction  "Pupils in Postsecondary edu
cation". 2 Incl. laboratorians, physiotherapists, occupatio
nsl therapists, rocntgcn tcchsicisns, 2sd dentists' assistants.
3 Incl. music, plastic atrs, theatre and cinematographic arts.
* Incl. guides, travel agents, social and community workers,
youth instructors etc. 5 Incl. 164 pupils aged 17, of whom
148 in teacher training.

ראה וכ"ב/37 כ"ב/12 לוחות לעומת הבדלים לגבי 1

עובדי כולל: 2 העלתיכוך. בחינוך תלמידים במבוא
סייעות רנטגן, טכנאי בעיסוק, ריפוי פיסיותרפיה, מעבדה,
פלסטיות אומנויות מוסיקה, 3,ילל: 3 שיניים, 3יפואח
"וסוכני "דרך מורי כולל: 4 והקולנוע. הבמה אמנות
ובו/ נוער מדריכי וציבורית, סוציאלית עבודה נסיעות,
להכשרת במגמות 148 מהם ,17 בגיל תלמידים 164 כולל 5

מורים.
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המוסדות תכונות לפי / ולגננות למורים מדוש בתי תלמידי  כ"ב/37. לוח
והתלמידים

Table xxii/37.  Pupils of teacher training colleges \ by characteristics of
. institutions and pupils

1977/78תשל"ה

§!§£תשל"זתשל''ותש"ל
1969/701975/761976/771977/78

O 2

מוסדות
הוראה משרות
עבודה יחידות

עברי חינוך
52 40

2,485 1,034
1,199 499

57
2,685
1,314

Hebrew education
137 53
257 2,661
273 1,363

Institutions
Teaching posts
Work units

הכל סך  4,99411,57111,711211,452229STUDENTSתלמידים  TOTAL

Supervision פיקוח
2,9927.6637,7747,522252Stateממלכתי

דתי ממלכתי
אחר דתי

1,224
778

2,833
1,075

2,886
1,051

2.816
1,114

230
143

Statereligious
Other religious

Year of study לימוד .שנת
2,3134,6564,7744,540196Iא

2,1514,5674,3544,342202II

5302,3022,5332,509473mג

465061XIVד

לימוד מסלול
7311,5101,4121,218167

Course
Kindergarten teachers

גננות
הרך לגיל מורים

גו לכיתות מורים
מיוחדנ לחינוך מורים

הביניים לחטיבת מורים
מקצועיים מורים

197
1,862

750
1,454

1,251
2,798
612

2,206
2,969

1,453
2,699
632

2,180
3,123

1,391
2,589
696

2,182
3,135

706
139
X

291
216

Grade 111 teachers
Teachers for lower grades
Special education teachers3
Intermediate school teachers
Vocational teachers

הגברים אחוז
החציוני הגיל

אםיהאפריקה4 ממוצא אחוז
בגרות תעודת בעלי אחוז

ממשלתית גמר תעודת או

13.9
19.5
32.3
48.1

10.9
20.8
38.3
48.9

11.0
21.1
38,3
55.7

10.6
21.1
39.3
55.1

X

X

X

X

Percent men
Median age
Percent origin AsiaAfrica■.
Percent holdersofmatirculation
certiifcates or government
diploma

ערבי חינוך
2 12

Arab education
200 2Institutions

מוסדות
הוראה משרות
עבודה יחידות

34
30

88
59

91
57

89
53

262
177

Teaching posts
Work units

הכל סך  370812731603163STUDENTSתלמידים  TOTAL
Yearו of study לימוד ■שנת

x199407301227114X

171405369289169II
6187XIII

j
הגברים 46.9אחוז 153.3

39.0
48.0
34.8

45.8
38.1

X

X

Percent men
Percent holdersofmatirculation בגרות תעודת בעלי אחוז

ממשלתית גמר תעודת certiifcatesאו or government
diploma

1 ;

differences in data sources (see introduction). 2 Incl. 241
Pupils in classes for nurses. 3 Incl. students in special edu
cation course who major in special education. * 1ncl. Israel
born whose fathers were born in these continents.

מהבדלים נובעים כ"ב/12 ללוח זה לוח בין ההבדלים 1
תלמידים 241 בולל 2 מבוא). (ראה הנתונים במקורות
לחינוך המסלול תלמידי כולל 3 למטפלות. במסלול
עיקרי. כמקצוע מיוחד חינוך הלומדים ותלמידים מיוחד

אלה. ביבשות נולדו שאבותיהם הארץ ילידי כולל 4
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Academic institutions אקדמ"ס מוסדות

ומוסד תואר לפי / אקדמיים במוסדות תלמידים כ"ג/$3. לוח
Table Xxii/38.  Students in academic institutions a, by degree and institution

תשל"ח
1977/78

תשלז§
1976/77§

תשל"ה
1974/75

תשיל
1969/70

תש"ך
1959/60

תשט
1948/49

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Students in special courses

הבל Totalסך
הכל 21,63529,27536,23952,08852,98054,060סך

ראשון 31,54938,34828,05336,05137,55038,650תואר
ראשונה שנה 1902,9259,85410,24612,75013,330מזה:

שני .3תואר .3 _5,1569,8678,7158,640
שלישי 869271,3462,7192,9652,970תואר

8191,2121,2801,320תעודה
לימוד בתוכניות 8652,2392,4702,480תלמידים

מיוחדות

Hebrew University4 העברית< האוניברסיטה

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Students in special courses

13,180 13,075 14,665 12,960 26,752 2957

7,730
3,030
2,550
1,380
420

1,100

7,550
2,650
2,620
1,370
480

8,559
2,405
3,086
1,356
515

1,055 1,149

9,213 36,277
3,296 442
2,119 3..
742
514

372

475

3871
215
3. .

86

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

Technion  Israel institute of technology לישראל טכנולוגי מבון הטכניון

TOTAL

First degree
_ Thereof: ifrst year _ 

Second degree
Third degree

Students in special courses

8,760 8,810 8,471 6,100 22.411

6,150
1,400
1.750
360

500

6,150
1,400
1,750
360

550

5,777
1,407
2,250
420

18

4,066
1,241
1,645
334

55

1,971
_ 450
360
80

2678

676
190
2

הכל סך
ראשון תואר

_ ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
לינלוד בתוכניות ■תלמידים

מיוחדות

Tel Aviv University אביב תל אוניברסיטת

הכל 2616סך 8,25013,00412,90013,530TOTAL
ראשון 3616תואר 6,8368,9439,0009,500First degree ראשונה שנה 288מזה 2,2192,7793,6003.700Thereof: ifrst year שני תואר
שלישי תואר

תעודה

3  _ 951

171

3,120
416
334

2,750
550
300

2,750
630
350

Second degree
Third degree
Diploma

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

292191300300Studems in special courses
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(המשך) ומוסד תואר לפי / אקדמיים במוסדות תלמידים כ"ב/38. לוח
Table xxii/38.  Students in academic institutions1, by degree and institution (cont.)

TOTAL

תשיט
1948/49

תשיר
1959/60

תשיל
1969/70

תשליה
1974/75

תשלז§
1976/77§

השליח
1977/78

בראילן BarIlanאוניברסיטת University

הכל 2423סר 4,3567,2467,9008,150TOTAL
ו

ראשון תואר
ראשונה שנה מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה

3423 
176 
.3

3,925
1,235
272
20
56

5,770
1,260
543
131
83

6,350
1,800
700
200
150

6,600
1,800
700
200
150

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

 83719500500Students in special
courses

חיפה Haifaאוניברסיטת University

הכל 2,8394,8025,7005,920TOTAL.סך
ו

ראשון תואר
ראשונה שנה מזה:

שני תואר
תעודה

 
2,729
1,183

65

4,119
1,325
394
200

5,000
2,000
400
250

5,170
2,100
400
300

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Diploma

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

45895050Students in special
courses

Ben Guiron Universityof the Negev בנגב גוריון בן אוניברסיטת

3,960 3,950 3,308 IMS

1,2842,8833,5003,500First degree
6801,0701,3001,300Theieof: ifrst year

290300300Second degree
5050Third degree

1374100100Diploma

186110Students in special
courses

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

TOTAL

Weizmann Institute ofScience

560 645 592

Second degree
Third degree

Students in special courses

למדע ויצמן מכון

190
350

20

195
435

184
396

12

419 _

169
250

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר
לימוד בתבניות תלמידים

מיוחדות

' Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based on
institutions' ifles and complementary data (estimates) (see
introduction). 2 Students in special courses are included
among other students. 3 Students, for second degree are
included among ifrst degree students. < Incl. Tel Aviv branch
from 1959/60 till 1969/70.

מבוססים הנתונים בתשלז החל מחול. תלמידיפ כולל 1

(ראה (אומדנים) השלמות בתוספת המוסדות קובצי על
בין כלולים מיוחדות לימוד בתכניות תלמידים 2 מבוא).
נין כלולים שני לתואר התלמידים 3 התלמידים. יתר
השלוחה בולל * ראשון. תואר לקראת התלמידים

תשיל. עד מתשיך אביב בתל
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לימוד ותחום תואר לפי ?■ אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/39. לוח
Table xxii/39.  Students in academic institutions \ by degree and field of study

תשלח
שינוי מדד
בסיס:

תשל=100
1977/78
Change
index
Base:

1969/70=100

תשלח
1977/78

תשל''ז
1976/77

תשלה
1974/75

תשל
1969/70

תשכה
1964/65

TOTAL

TOTAL
Thereof: women

Degree
First degree
thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Field of study
Judaism and humanities
Social sciences

Business and admini
stration sciences
Law
Medicine

Mathematics, statistics
and computer sciences

Physical sciences
Biological sciences
Agriculture
Engineering

154.5
158.8

145.5
145.6
180.8
234.4
168.8

145.0

162.6

90.2
211.6

142.5

233.3
171.2

Absolute numbers
51,580 50,510 49,148
Percentages
100.0 100.0 100.0
44.5 43.9 42.8

מוחלטים מספרים
33,383 17,178

אחוזים
100.0 100.0
43.3 36.1

הכל סך

74.9
25.8
16.8
5.8
2.5

30.4
23.3
4.0

3.1
5.4
5.3

3.8
4.5
2.3
17.9

71.1
24.7
17.5
5.9
2.5

31.4
23.6
3.4

3.2
5.1
5.1

3.7
4.4
2.1
18.0

72.4
28.5
19.7
5.4
2.5

30.6
23.2
3.3

3.7
4.6
5.8

4.7
4.7
1.8
17.6

79.6
37.0
14.3
3.8
2.3

82.8
23.6
10.5
4.8
1.9

32.4 30.8

26.0 { 18.2 {

5.3
3.9

14.7

1.5
16.2

8.9
3.8

17.4.

2.2
18.7

הכל סך
נשים מזה:

תואר
ראשון הואר

ראשונה שנה מזה:
שני תואר

שלישי תואר
תועדה

לימוד תחום
והרוח היהדות מדעי

החברה מדעי
הניהול ומדעי עסקים

משפטים
רפואה

סטטיסטיקה מתמטיקה,
המחשב ומדעי

פיסיקליים מדעיפ
ביולוגיים מדעים

חקלאות
הנדסה

' Not including students from abroad (up to 1974/75) and stu
dents in special courses.

לימוד ובתוכניות תשל"ה) (עד מחויל תלמידים בולל לא 1
גגיוחדות.

ויבשת מין לפי ,22029 בגילים * אקדמיים במוסדות למידה שיעורי  כ"ב/40. לוח
(יהודים) לידה

Table xxii/40. Rates of enrolment in academic institutions1 among the 20 29 age
group 2, by sex and continent of birth (Jews)

תשל"התשלגתש"לתשכה
1964/651969/701972/73.1974/75    

כל בניעל באוכלוסייה10,000 היהודית2029
Per 10,000 aged 2029 in the Jewish population

הכל סך
מין

גברים

379

542

635

702

708

787

716

797

TOTAL
Sex

Men
282565625633Womenנקים

Ageגיל
20245648148628982024

25292543525145112529

לידה Continentיבשת of birth
הכל סך  ישראל 813989984951Israelילידי born  total

ישראל יליד 524746875997Fatherהאב born in Israel
אסיהאפריקה יליד 158246276299Fatherהאב born in AsiaAfrica

אירופהאמריקה יליד 1,0741,2621,3801,405Fatherהאב born inEuropeAmerica
אסיהאפריקה 79161203211Bornילידי in AsiaAfrica
אמריקה אירופה 535976932842Bornילידי inEuropeAmerica

כב/39. ללוח 1 הערה ראה tרוב ofהסטודנטים2 the2 Most/' See note ' to Table XXII39.
בתשליה). it'/. (כ זו גיל לקבוצת studentsקיימים belong to this agegroup (about 76J'£ in 1974/75).
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אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי / אקדמיים במוסדות תלמידים  כ"ב/41. לוח
לימוד ותחום תואר עלייה, ותקופת לידה יבשת

Table xxii/41 . Students in academic institutions \ by sex, age, population
group, continent of birth, period of immigration, degree and ifeld of study

אשוןתואר
First degree

תוארתואר
הכל nnsnשליקוישניסך
Total

הכל סך
Total

שבה מזה:
ראשונה
Thereof:

Second
degree

Third
degree

diploma

first year

1974/75 תשלה
הכל 49,14835,58610,1342,666סך 9,6901,206TOTAL

28,09719,6275,6361,976גברים 6,275219Men
21,05115,9594,498650נשים 3,415987Women

Ageגיל
18 2.2762,2481,292עד 1710Up to 19

20217,7237,6033,2493 78392021
222415,80513,3732,80258 1,8495252224
252911,6595,9081,122845 4,4424642529
ומעלה 306,4793,242725976 2,12413730+
ידוע 5,2063,212944783לא 1,18031Not known

הכל סך הודים 47,86734,4359,72/2,660י 9,5781,194Jtws  total
ותקופת לידה Continentיבשת of birth and

periodעלייה 0 f immigration
הבל2 סך  ישראל 27,61621,1496,127975ילידי 4,768725Israel born  total2

ישראל יליד: 3,1982,47678687הא3 53798Father born in: Israel
3J442,77694537אסיהאפריקה 25972AsiaAfrica

21,13315,7924,364847אירופהאמריקה 3,945549EuropeAmerica  אסיהאפריקה 3,8912,943768141ילידי 675132Born in AsiaAfirca 
2 הכל *totalסך

1989 מ עלו 66755013417מזה:. 8713.Thereof: immigrated since 1969  אמריקה אירופה 11,2697,2291,907766ילידי 2,962312Born in EuropeAmerica 
2 הכל *totalסך

1969 מ 3,3212,418719179מזה:עלו 64183Thereof: immigrated since 1969
ידועה לא לידה 5,0913,114919778יבשת 1,17326Continent of birth not known

1,2811,1514136לאיהודים 11212NonJews

1977/78תשלח
הכלג 49,51437,05912,9513,016סך 8,488951TOTAL3

21,97916,9306,157869מזה:נשים 3,382798Thereof: women
לימוד Fieldתחוס of study

והרוח היהדות 14,89911,4134,109682מדעי 1,893911Judaism and humanities
החברה 13,70010,8384,068242מדעי 2,58139Social sciences

1,5611,40238361משפטים 98Law
2,6331,77648868רפואה 789Medicine

ומתמטיקה הטבע 6,4863,8751,6511,397מדעי 1,2131Sciences and mathematics
1,150881376115חקלאות 154Agirculture
8,1386,3941,584242הנדסה 1,502Engineering

מוגדר ולא ידוט 947480256209לא 258Not known and undefined

1 Excl. students from abroad (in 1974/75) and in special courses.
2 Including students whose father's continent ofbirthorperiod of
immigration is not known. J Excl. about 2,070 students,
for whom no data were supplied by the academic institutions.

לימוד ובתכניות (בתשל"ה) מחויל תלמידים כולל לא 1

שנת או אביהם לידת שיבשת תלמידים כולל 2 מיוחדות.
סטודנטים 2,070 כ כולל לא 3 ידועה. לא עלייתם
האקדמייפ. המוסדות מן נתונים עבורם נתקבלו שלא נוספים
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Students survey סטודנטים סקר

אקדמיים במוסדות כ"ב/42.תלמידים לוח
Table xxii/42.  Students in academic institutions

1975/76 תשלו;

תאריםתואר
הכל גראשוןסך גבוהים
TotalFirstHigher

degreedegrees<

46.934.4| 11.7TOTAL  thousands
התלמידיםאחוז מכלל
studentPercentage of tota

45.446.138.7Women
22.429.4(1.5)Age up to 21
36.741.123.92224
25.918.547.92529
15.111.126.830 +
42.435.064.3Marired

Housing
55.652.665.8With relatives or in private dwelling
19.522.011.2In students dormitories
24.925.423.0Oher dwelling

Study program
71.175.856.0Full program
נ 8.417.624.0Half program
6.64.514.3Less than half program
3.82.05.7Other
79.084.362.8Must pay full tuition fees
21.516.942.5Were exempted (partly or fully) from

tuition fees
23.124.917.9Received financial assistance from the

institution of studies
32.232.137.3Received ifnancial assistance from another

institution
Main source o f income

41.234.763.3Work
27.132.39.6Parents' or relatives' assistance
11.911.317.3Spouse's work
67.362.583.0Worked during school year

אלפים  הכל סך
נשים

21 עד גיל
2224
2529

ומעלה 30
נשואים

מגורים
פרטית בדירה או קרובים בבית

הסטודנטים במעון
אחר בדיור

לימודיט תכנית
מלאה תכנית
תכנית חצי

תכנית מחצי פחות
אחרת

מלא לימוד שכר בתשלום חייבים
שבר מתשלום מלא) או (חלקי פטור קבלו

לימוד
הלימוד שכר למימון כספי סיוע קיבלו

הלימודים ממוסד
הלימוד שכר למימון כספי סיוע קיבלו

אחר ממוסד
עיקרי הכנסה מקור

עגודה
קרובים או הורים תמיכת

הזוג בן/בת ענודת
הלימודים שנת במהלך עבדו

התלמידים מכלל nnKהעובדים   .

Percentage 01 total working
נבחרים כלכלה studentsSelectedענפי economic branches

וקהילתיים ציבוריים 53.343.869.4Publicשירותים and community services
ממשלתיים מינהל 14.015.0Governmentשירותי administrative services

נבחרים יד Selectedמשלחי occupations
ואקדמיים מדעיים מקצועות 28.012.862.5Scientificנעלי and academic workers

טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי
ודומיהם

30.634.721.7Other professional. technical and related
workers

ודומיהם פקידות עובדי 26.632.812.9Adminstratorsמנהלים, and managers, clerical and
related workers

מלאה במשרה 42.635.161.4Workedעבדו fulltime

שבועיות עבודה שעות Numberמספר of weekly work hours
שעות 12 22.223.518.8Upעד to 12 hours

שעות 25 עד 1336.339.926.61325 hours
שעלת 264531.027.939.22645 hours

ויותר שעות 4610.58.715.446 hours and over

J Second degree, third degree and diplomas. ותעודות. שלישי תואר שני, תואר 1
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האקדמיים, במוסדות ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים  ג"ב/43. לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות / מין לפי

Table xxii/43.  Conditions for ifrst year studies of first degree in academic
institutions, by sex \ enrolment results and preferred field of study

השליח
שינוי מדד
בטיס:

= תשלא
100.0תשלתתשלז.תשל"ותשלא
1970/711975/761976/771977/781977/78

Change index
Base:

1970/71 =
100.0

Thousandsאלפים
21.532.835.936.1167.7Enrolmentsהרשמות

 (נפשות) 16.224.226.525.7158.8CANDIDATESמועמדים (persons) 
הכל סך

גברים
TOTAL

9.014.114.113.8153.7Men

נשים .7.210.112.411.9165.2 ;Women
  :Thereofמהם:

ויותר .4.16.26.87.3נרשמו,ב2.מוסדות 175.2Enroled in 2 institutions
or more

ולומדים 9.012.413.512.8142.3Haveהתקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 1.74.04.15.2309.9Haveהתקבלו been accepted and
are not studying

.5.05.7נדחו 7.06.4127.4Were rejected

עדיפות Fieldתחום of preferance
והרוח היהדות 4.57.97.67.6170.2Judaismandמדעי humanities

החברה 3.97.08.48.0205.0Socialמדעי sciences ■ :

0.81.21.81.6202.6Lawמשפטים
0.81.92.32.2284.8Medicineרפואה

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.42.4114.4Sciencesמדעי and mathematics
0.20.30.40.6293.5Agricultureחקלאות

ואדריכלות 2.43.12.92.8115.6Engineeringהנדסה andarchitecturel
ידוע לא .1.50.40.70.5Not known _.

!Percentageי.אחוזים

 (נפשות) 100.0100.0100.0100.0XCANDIDATESמועמדים (persons) 
הכל TOTALסך

55.558.453.353.7XMenגברים

44.541.646.746.3XWomenנשים
:Thereofמהם:

ויותר מוסדות ב2 25.725.925.728.3XEnroledנרשמו in 2 institutions

ולומדים 55.551.350.949.7XHaveהתקבלו been accepted and
are studying

לומדים ואינם 10.316.715.320.1XHaveהתקבלו been accepted and
arenot studying

31.223.526.325.0XWereנדחו rejected

■ עדיפות Preferredתחום field of
StUd y

והרוח היהדות .30.433.3מדעי 29.430.1XJudaism and humanities
החברה 26.729.632.631.9X,Socialמדעי sciences

5.25.1משפטים .י 7.06.1X"Law
8.8XMedicine'5.37.88.8רפואה

ומתמטיקה הטבע 14.69.99.29.7XSciencesמדעי and mathematics
.1.41.41.6חקלאות 2.3XAgriculture

ואדריכלות 16.412.911.411.1XEngineeirngהנדסה andacrhitecture

* See introduction. מבוא. ראה 1
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ומוסך תואר לפי / אקדמיים במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/44. לוח
Table xxii/44.  Recipients of degrees in academic institutions \ by degree and

institution

:תשכיה'תשךתשיט Degreeתשליזתשלותשלהתשיל 1948/491959/601964/651969/701974/751975/761976/77תואר

כולל 237;1סך 1932,4915,5668,7999,66510,144GRAND TOTAL
ראשון 779תואר 135:1,7584,0646,6386,9306,876First degree
שני 337תואר 486428071,2331,6021,880Second degree

שלישי 81תואר 1091238273298398Third degree
ןתעודה ..457655835 .990Diploma

העברית2 האוניברסיטה ..Hebrew University2
הכל 707סך 58,1,6622,6223,1243,1333,094TOTAL

ראשון 315תואר r| 1,1131,8491,9991,9721,867First degree .
שני 323תואר 48477411681716706Second degree

שלישי 69תואר 1072135145154169Third degree
227299291352Diplomaתעודה

טכנולוגי מבון Technionלישראלהטכניון  Israel Institute ofTechnology
. הכל 464סך 1355651,0321,3721,3961,433TOTAL

: ראשון 404תואר 1354327911,1401,0591.036First degree ' 1■ '

שני 48תואר 115177165236288Second degree
שלישי 12תואר 18'54247166Third degree

יתעודה ■ 10433043Diploma

אביב תל Telאוניברסיטת Aviv University

הכל 18סך 1261,2031,9952,3982,754TOTAL
י <י~ ראשון 12תואר , 1059351,6321,7261,764First degree .

שני 6תואר ■. 21141220423613Second degree
שלישי .תואר ■ 42490Third degree

תעודה 123119249287Diploma

בראילן BarHanאוניברסיטת University

י.. הכל סך : ■י 48 ;1264238131,0751,023י . _ TOTAL '
ראשון 48תואר 108309649835819First degree
שני תואר 1847100116103Second degree

שלישי תואר ,^. ,9.:9. 5Third degree
תעודה ■675511596Diploma

חיפה Haifaאוניברסיטת University
הכל סך _ 842 187 851■ 938!TOTAL

ראשון תואר ■ 157723729754First degree
שני .תואר  י14_ 3743Second degree

תעודה _
3010585141Diploma

בנגב3 גוריון בן Benאוניברסיטת Gurion University of the Negev'
הכל סך 23537685771TOTAL

ראשון "יתואר  . '23495609636First degree
שני תואר 81164 Secondי degree

תעודה  ■"
346571Diploma

נ למדע ויצמן Weizmanמכון Institute of Science3■. .

הכל סך 1276116127131TOTAL
שני תואר 11. 31456363Second degree

שלישי תואר 145716468Third degree

* See introduction. 1 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 כולל 1 מבוא. ראה 1
עד תארים מקבלי 3 מתשכג. החל אביב בתל

העברית. באוניברסיטה נכללו תשכד
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לימוד ותחום תואר לפי אקדמיים, במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/45. לוח
Table xxii/45.  Recipients of degrees in academic institutions, by degree and

field of study
תשליז שינוי מדדי

Change index 1976/77
תשכה
1964/65

b"vn
1969/701974/75

תשל"ו
1975/76

תשל"ז
1976/77 לימוד ותחום Baseתואר נסים

1969/70
Base בסיס
1975/76

Degree and ifeld of study

= 100= 100

מוחלטים מספרים
Abs olute numbers

הכל 2,4915,5668,7999,66510,144XXTOTALסך

Percentagesאחוזים
הכל סף

נשים מזה:
100.0100.0100.0100.0100.0182.2104.9TOTAL
29.438.143.045.645.6218.1104.9Thereof: women

Degreeתואר
ראשון }96.3תואר

73.075.571.767.8169.099.2First degree
שני 14.514.016.618.5233.0117.1Secondתואר degree

שלישי 3.74.33.13.13.9167.2133.6Thirdתואר degree
8.27.48.69.8216.6118.6Diplomaתעודה

לימוד Fieldתחוס of study
והרוח היהדות 22.132.433.233.733.7189.5104.9Judaismמדעי and humanities

החברה }15.7מדעי
22.021.321.1246.9 {103.7Social sciences

הניהול ומדעי עסקים.
1 /.o1.62.12.7136.1Business and administra

tion sciences
8.06.54.84.43.8105.288.9Lawמשפטים

4.63.23.44.24.9277.6J23.6Medicineרפואה
סטטיסטיקה ,3.13.84.0111.2Mathematicsמתמטיקה, statistics

המחשב fand()ומדעי computer sciences

פיסיקליים מדעים
ביולוגיים מדעים

25.7\ 21.96.15.15.6126.2 >114.7Physical sciences
(15.66.25.6(93.4. Biological sciences

4.12.73.02.72.4164.296.5Agricultureחקלאות
19.815.717.216.516.2188.7103.2Engineeringהנדמה

מוסד לפי (נפשות)נ, אקדמיים במוסדות אקדמי סגל  כ"ב/46. לוח
Table xxii/46.  Academic staff in academic institutions (persons)1, by institution

תשלגתשלתשנהתשךתשט
1948/491959/601964/651969/701972/731975/76

העברית UniversityHebrewהאוניברסיטה
אקדמי 915סגל 2081,1891.5461,8172,067Academic staff

ומרצים פרופסורים 241מזה 984371,0861,0401,159Thereof: professors and lecturers
לישראל טכנולוגי מכון  Technionהטכניון  Israel Institute ofTechnology

אקדמי 428סגל 856371,1151,4451,449Academic staff
ומרצים פרופסורים 194מזה: 20374570730743Thereof: professors and lecturers

אניב תל Telאוניברסיטת Aviv University
אקדמי 98סגל 3941,7282,0422,775Academic staff

ומרציס פרופסורים 50מזה: 1436559571,159Thereof: professors and lecturers
בראילן BarIlaDאוניברסיטת University

אקדמי 90סגל 222732835918Academic staff
ומרצים פרופסורים 26מזה: 140349382376Thereof: professors and lecturers

חיפה Haifaאוניברסיטת University
אקדמי 92336552722Academicסגל staff

ומרצים פרופסורים :1998132334Thereofמזה: professors and lecturers
גוריון בן Benבנגנאוניברסיטת Gurion University of the Negev

אקדמי 375795Academicסגל staff
ומרצים פרופסורים מזה: 219312Thereof: professors and lecturers

למדע וייצמן Weizmanמכון Instituteof Science
בכיר אקדמי סגל 94145195217Senior academic staff

< Incl. parttime posts; see introduction. מבוא. ראה חלקיות; משרות בעלי כולל 1
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Survey of higher education  1974 1974  עלתיכונית אי אקדמית השכלה בעלי סקר
לפי עלתיכוניות, תעודות ובעלי אקדמיים תארים בעלי כ"ב/47. לוח

והשכלה ולפי דמוגרפיות תכונות
Table xxii/47.  University graduates and holders of postsecondary diplomas,

by demographic characteristics and education

University graduates אקדמיים תארים /,Iבעלי
7 41 9

תוארתוארתואר
it o r~

J?ff
הכל1961 |cfsשלישישניראשוןסך

TotalFirstSecondThird
degreedegreedegree

sandsThouםאלפי
הכל סך
יהודים

36.096.760.731.54.478.8TOTAL
35.794.959.331.14.475.7Jews

0.31.81.40.43.0NonJewsלאיהודים
Percentagesאחוזים

הכל סך
נשים מזה:

100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
24.636.739.434.713.971.4Thereof: women

29 עד 37.1A(2.6)13.725.233.911.5גיל ge up to 29

304433.036.836.036.251.937.23044
456445.426.921.235.940.620.54564
65 +7.911.18.916.44.95.165+

חציוני 46.240.136.746.343.735.2Medianגיל age

עלייה ותקופת לידה יבשת
(יהודים)

Continent of birth and period of
immigration (Jews)

13.533.640.620.732.644.3Israelישראל

הבל1 סך  חול 86.566.459.379.367.555.7Bornילידי abroad  total 1
6.17.38.94.45.714.4AsiaAfircaאסיהאפריקה

1960 עד עלו :12.0Thereof(4.0)6.15.16.23.3מזה; immigrated up to 1960

80.456.847.074.461.541.1EuropeAmericaאירופהאמריקה
1960 עד 80.437.033.043.046.933.1Immigratedעלן up to 1960

1961196810.08.513.85.25.219611968
196919729.75.517.69.42.819691972

אסיהאפריקה2 מוצא 6.68.310.25.06.919.0Percentאחוז origin AsiaAfrica*
לתואר/תעודה הלימודים תחום

אחרון
הרוח 12.321.424.915.217.059.9מדעי

Field of study for last degree/
diploma
Humanities

וניהול. עסקים חברה, 11.520.325.411.312.58.9Socialמדעי sciences, business and
administration

Law(3.9)16.99.210.67.0משפטים

עזר ומקצועות רפואה 

רפואיים
 22.513.03.133:6(2.8) 17.8Medicine and paramedical

studies

הטבע מדעי מתמטיקה,
וחקלאות

ואדריכלות הנדסה

10.7

26.6

17.3

18.9

13.6

22.3

19.5

13.4

53.1

10.7

1.4

11.9

Mathematics, sciences and
agriculture

Engineering and architecture
אחרון תואר/תעודה קבלת Placeofמקום receiving last degree/diploma

29.356.569.533.243.679.6Israelישראל

הכל סך  70.743.530.566.856.420.3Abroadחול  total

2.5AsiaAfrica(1.1)4.62.93.42.2אמיהאפריקה

59.230.919.953.519.415.9Europeאירופה
ואוקיאניה אמריקה

אחרון תואר/תעודה קבלת שנת
6.99.77.210.935.91.8America and Oceania

Yearofreceiving last degree/diploma
1947 57.020.918.327.86.715.9Upעל to 1947

1948196043.018.813.628.322.022.619481960
1961196823.022.820.740.930.419611968
19691974


37.345.323.130.431.119691974

Incl. born abroad whose continent of bitrh is not ,ננ'וי1010
נ Incl. Israel born whose father was born abroad.

ידועה. אינה שלהם הלידה שיבשת לוול ילידי כילל 1

לארץ. חוץ ילידי שאבותיהם הארץ ילידי כולל 2
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העבודה לכוח שנתית ושייכות מין, לפי אקדמיים, תארימ בעלי כ"ב/$4. לוח
האחרון והתואר יד משלח כלכלי, ענף האזרחי,

Table xxii/48.  Holders of academic degrees, by sex, annual labour force
participation, economic branch, occupation and last degree

1974

אחרון אחרוןתואר תואר

יד ומשלח כלכלי 3Last^ענף degreeLast degree
ff .0Economic branch and occupation

£ gSB
Pl

Thousands Percentagesאחוזאלפיפ ם

תארים 96.760.731.64.4XXבעלי XXHOLDERS OF ACADEMIC
הכל סך  DEGREESאקדמיים  TOTAL

שנתית שייכים 82.751.227.24.285.486.2מהם: 84.495.0Thereof: annual labour force
העבודה participantsלכוח  total הנל סך

גברים .53.631.718.23.755.457.8 52.282.5Men
29.119.59.05.630.028.4נשים 32.212.5Women

לכוח שנתית 82.751.227.24.2100.0100.0שייכים 100.0100.0Annual labour force
הכל סך  participants1העבודה!  total

Economicענףכלכלי branch
וחרושת) (ברייה 12.410.1(0.2)10.27.22.7תעשייה 14.2(5.3)Industry (mining and

manufacturing)
עסקיים ושירותים 0.115.78.7)12.810.32.4פיננסים 20.4(3.2)Financing and business services

וקהילתיים ציבוריים .49.025.919.4שירותים 3.759.871.9 51.088.1Public and community services
מינהל שירותי 10.67.42.90.312.810.6מזה: 14.56.1Thereof: Government and local

הרשויות ושל authorityממשלתיים services
המקומיות
חינוך 2.325.820.9'21.213.25.6שירותי 26.055.6Educational services

בריאות 11.62.29.10.214.133.9שירותי 4.35.5Health services
(9.97.3אחר 2.5(0.112.19.3 14.4(3.4)Other

יד Occupati.onמשלח
■ מדעיים מקצועות 50.026.320.13.661.574.9בעלי 52.386.3Scientiifc and academic workers

ואקדמיים
ואדריכלים מהנדסים (0.2)10.87.8מזה: 2.813.310.6 15.5(4.8)Thereof: Engineers and architects
שיניים רופאי (0.1)רופאים, 7.9(0.1) 7.79.728.5 (0.2(1.8)Medical doctors, dentists and

שיניים dentalומרפאי practitioners
על בחינוך הוראה (0.1)9.06.9עובדי 2.C11.07.6 13.7(1.8)Teaching staff in postsecondary

ועליסודי תיכון
י * 'י1'

and postprimary education
חופשיים מקצועות 2.314.88.6י.12.09בעלי 19.3Other professional, technical and

ודומיהם טכניים, relatedאחרים, workers
בחטיבות הוראה עובדי S5.43.1.4.43.60מזה: 7.1Thereof: teaching staff in inter
יסודיים, ספר בתי mediateביניים, and pirmary schools.

ואחרים ילדים kindergartensגני and other
0.512.79.5).2נ.10.37מנהלים 14.411.9Administrators and managers

אדמיניסטרטי מנהלים (0.1).2.61מזה: 0.S3.23.2 3.3(3.0)Thereof:Administrative managers
מקצועיים ועובדים ביים and skilled workers in govern
וצי ממשלתיים mentבשירותים and public services

_ בוריים
ודומיהם פקידות (עובדי 6.31.2 5.(7.74.6 9.9Cleircal and related workers

0.6אחר 2.0 2.73.32.4 4.1Other

' Holdersof academic degrees whose economic branch or occu
pation are not known are included in total only.

הענן שלגביהם אקדמיים תאריט בעלי 1

בלבד. הכל בסך נכללו ידועים, לא היד
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שנתית שייכות הלימודים, תחום לפי עלתיכוניות, תעודות בעלי  כ"ב/49. לוח
נבחרים יד ומשלחי האזרחי העבודה לכוח

Table xxii/49.  Holders of postsecondary diplomas, by field of study, annual
labour force participation and selected occupation's

1974
נבחרים יד ומשלחי הלימודים הכלתחום סך

Total
גברים
Men

נשים
WomenFieldof study and selected occupations

(אלפים) הכל1 78.822.356.3סך 1TOTAL. (thousands)

העבודה לכוח שנתית השייכים אחוז :81.088.478.3Thereofמזה: percentage of annual labour force
participants

ספר ובבית בגן להוראה ה 42.96.3הבשר .36.4Training for kindergarten and school teaching 
(אלפים) הבלי סך total ,(thousands)

העבודה לכוח שנתית השייכים 79.887.078.9Percentageאחוז2 of annual labour force participants
האזרחי

הוראה עובדי אתוז3 :80.468.982.6Thereofמהם: percentage3 of teaching staff*
ודומיהם פקידות עובדי מנהלים, 7.910.27.4Percentageאחוז of administrators and

managers ,clerical and related workers
(אלפים) הכל אחיותסך והכשרת Assistance;.10(0.3)10.5סיעוד and nurses training  total (thousands')
האזרחי העבודה לכוח שנתית השייכים 78.5Percentage2(93.1)78.9אחוז2 of annual labour force participants

מוסמכות אחיות אחוז3 :89.7Thereof(94.2)89.9מהם: percentage3 ofqualified nurses
(אלפים) הכל ואדריכלות^םך 9.37.8הנדסה 1.3Engineering and architecture  total (thousands)
האזרחי העבודה לכוח שנתית השייכים *86.688.179.1Percentageאחוז2 of annual labour force participants

והנדסאים הנדסה טכנאי אחוז3 :55.656.549.7Thereofמהם: percentage3of engineering technicians
and practical engineers

ודומיהם פקידות עובדי מנהלים, Percentage(16.5)19.520.0אחוז of administrators and
managers, clerical and related workers

תעשייה, בחקלאות, עובדים '8.2.9.5אחוז . Percentageofworkers in agriculture,
ותחבורה בנייה ,industryמחצבים, mining, building and transport

(אלפים) הבל והחברהסך הרוח 10.96.3מדעי 4.6Humanities and social sciences  total (thousands)
האזרחי העבודה לכוח שנתית השייכים 81.590.369.6Percentage2;אחוז2 of annual labour force participants
; מלחינים, אמנים סופרים, אחוז3 'מהם: 13.4: 15.6(9.5)Thereof: percentage3 of authors, artists,

דת בשירותי ועובדים ,composersעיתונאים journalists and
religion services workers :

הוראה עובדי Percentage(11.3)(6.6)8.3אחוז of teaching staff
מדעיים מקצועות בעלי 14.0.8.523.5Percentageאחוז.יתר of other scientific
מקצועות בעלי ויתר ואקדמיים ,and academic workers and other

אחרים טכניים ,professionalחופשייט, technical and related
workers

מנהלים 18.526.93.8Percentageאחוז of administrators and
managers

ודומיהם פקידות עובדי 34.030.240.7Percentageאחוז of clerical and related workers
עזר_ ות ע ו צ ק מ ו _ה_ט.ב.ע_ ע_י ד 1.33.3Natural_6^מ sciences andparamedical occupations 
(אלפים) הכל סך totalרפואיים (thousands)

האזרחי העבודה לכוח שנתית השייכים 83.885.982.9Percentage2אחוז2 of annual labour force participants
במקצועות ועובדים אחיות אחוז3 :34.6Thereof(16.1)28.9מהם: percentage3 ofnurses and para

. פארהרפואים medical workers
ובעלי הטבע מדעי טכנאי אחוז ,.36.5(12.7)47.0.  Percentage of natural sciences

טכניים אחרים, חופשיים מקצועות  ..,:technicians and other professional,
technicalודומיהם and related workers

פקידות עובדי מנהלים, אחוז ■.(10.0)(15.7)(7.6)Percentage of administrators and
,managersודומיהם clerical and related

workers
מדעיים מקצועות בעלי .(3.8)(23.9)(10.0)אחוז Percentage of scientiifc and academic
מורינו) בולל (לא workersואקדמיים (excl. teachers)

1 Incl. about 700 holders of postsecondary diplomas, who
attended special and other study programs, thereof about 600
annual labour focre participants. 2 Of total holders ofpost
secondary diplomas in the speciifed field. ^ Of holders of
postsecondary diplomas in the speciifed ifeld who are annual
labour force participants.

בתוכניות שלמדו תיכוניות על תעודות בעלי כ700 כולל 1

לכוח שנתית שייכים כ600 מהם ושונות, מיוחדות לימודים
על תעודות בעלי כלל מתוך 2, האזרחי. בעבודה.
על תעודות בעלי מתוך 3 הנקוב. בתחום תיכוניות
העבודה לכוח שנתית שייגיס אשר הנקוב, בתחום תיכוניות

■ ... האזרחי.
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Adult education מבתרים חינוך
והתרבות החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  כ"ב/50. לוח

Table xxii/50.  Public Hebrew courses for adults, sponsored by the Ministry
January each year of Education and Culture שנה כל ינואר

הכל :Thereofמזה:Toatlסך

לומדיםכיתות
עבודהUlpanimאולפנים אולפני

Work Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםכיתותלומדיםכיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,437329078190
19552,09431,8082868813199
196080613,135661,13832496
196599016,2491903,977931,689
196979614,2451373,1591141,959
197080014,4841793,5191272,068
19751,18717,1293275,0291302.100
197698415,2932533,7451302,324
1977"97114,4062734,193981,695
197899015,9772724,4591111.963

מקצועית והשתלמות להפשרהנ בקורסים לומדים  כ"ב/51. ל1ח
העבודה מישרד מטעם למבוגרים

Table xxii/51.  Students in vocational training courses x and supplementary
training for adults, sponsored by the Ministry of Labour

1977

הכל1950195519601965197019751976 סך
נחה:
הכשרה

TotalThereof:
training

הכל 7,91713,77511,40310,24014,86428,33228,28828,16518,645TOTALסך

הקורס Typeסוג of course
מקצועית 7,2734,5475,2635,60010,02418,75719,40918,64518,645Elementaryהכשרה vocatio

nal training
6449,2286,1404,6404,8409,5758,8799,520XSupplementaryהשתלמות vo
cationalמקצועית training
Vocationמקצוע
5,4291,0978331,400650620275260בניין

Building
9652,0125,2364,0004,1853,1732,6222,2401,755Metalמתכת work
87329362360169186193150150Woodעץ work

5363,73629828072Cleircalפקידות work
1,7911652,0905,5490,1548,60028,61528,615Practical.הנדסאות, engineering,
טכנאות, ".technical work and
instruction3הדרכד,3
1,4611,2891,245385Mechanicsמכונאות

ואלקטרו 2,0271,8452,4401,805Electricityחשמל and
electronicsניקה

בית, 1,2401,0221,0402,9293,5455,7483,8503,190Domesticכלכלת economy,
hotelמלונאות, keeping,

וכד' sewingתפירה etc.
נהיגה
שונות

9003,5703,4871,070} 1,3105,525
2,641

4,929
2,787

5,440
3,9252,745

Driving
Miscellaneous

' Excl. on the job training. 2 In 1977 there were 5, 1 50 students of
practical engineering and technicalworkand 1 ,800 graduate students.
See "Pupils inPoslsecondary Education" in introduction. 3 Stu
dying in theGovernment Institution forTechnological Training.

5,150 1977 בשנת בולל 2 בעבודה. אימון בולל לא 1

ראה פרויקטנטים, ו1,800 וטכנאות הנדסאות תלמידי
הלימודים 3 במבוא. עלתיבון* בחינוך "תלמידים

טכנולוגית. להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
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1פיתוח חקר
לימוד מקצועות סמלי "מפתח פי על נקבע

ל.מ.ס. "1974 ועלתיכוניים' אקדמיים
גדלקמן* סווגו ההוצאות ההוצאה: סוג

לשכר ישירות הוצאות מדעי: אדם כוח
אקדמי, סגל לאנשי סוציאליות ולהוצאות עבודה
על או אקדמית ביחידה ישירות המועסקים

מסוים. מחקר תקציב חשבון
והז הישירות ההוצאות מדעיים; שירותים
.י כגון מדעיים שירותים בקבלת הקשורות קופות
וכד'. אלקטדוגי מיקרוסקופ מהשב, שירותי

והזקופות הישירות ההוצאות שומרים: ציוד
שנרכשו או אקדמית ביחידה וציוד חומרים על

מסוים. מחקר מתקציב
הישירות ההוצאות כללי; ונזינהל תקורה
או אקדמית יחידה וארגון לניהול והזקופות

כאלו. בהוצאות מסוים מחקר תקציב חיוב
אחרת. כלהוצאה מפורטות: ולא שונות הוצאות

המימון מקור
לפי סווגו מיוחד מימון בעלי המחקרים
או מקורות שני היו כאשר המימון! מקור
המימון מקורות בין ההוצאות חולקו  יותר
שישה בין מבחינים, להקצבותיהם. יחסי באופן

ו מימון מקורות של סוגים
המוסדות שבעת כל האקדמי: הסקטור
הוולונטריים והארגונים המוכרים האקדמיים

להם. המסונפים האקדמיים המחקר ומכוני
הממ משרדי הציבורישירותי: הסקטור
הלאומיים המוסדות המקומי, השלטון שלה,

הכללית. וההסתדרות
בב בע''מ חברות תציבוריטסקי; הסקטור
המספקות ויחידות והסתדרותית ציבורית עלות
אלה את להוציא בתשלום, ושירותים מוצרים

הציבורישירותי. בסקטור שנמנו
אגודות חוח: כוונת ללא הפרטי הסקטור

תרומותוקו פרטים> בבעלותםשל עותומניות
פרטיות. נות

שותפויות עסקים, הפרטיעסקי: הסקטור
לצי המוכרים פרטית, בבעלות בע''מ וחברות
בריאות, שירותי (כולל ומוצרים שירותים בור

ומחקר). חינוך
בולל מחו"ל, המימון מקורות כל לארץ: חוץ

בישראל. נציגויותיהם
מקורות

(לוחות האקדמיים במוסדות מו"פ
כ"ג/42)

מתייח ו1972/73 1970/71 לשנים הנתונים
לשנה 1974/75 בשנת ואילו הכספים לשית סים
הטכניון, למעט (אוקטוברספטמבר), האקדמית
לשנה השנים בכל .הנתונים מתייחסים שבו

אקדמית.
697 ופיתוח מחקר

מ "ג. כ פרק
מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
במוסדות ופיתוח במחקר לתשומות בעיקרם
הנתונים והמחקר. ובמכוני בתעשייה אקדמיים,
המוע עם בשיתוף שנערכו סקרים על מבוססים
לתכנון הועדה ועם ולפיתוח למחקר הלאומית צד,
המ גבוהה. להשכלה המועצה של ולתיקצוב
במ תוארו הסקרים של והמתודולוגיה קורות
הלשכה: של המיוחדים והפרסומים בסדרת פורט
האקדמיים, המוסדות לגבי  502 מס' בפרסום
ובמוסף התעשייה' לגבי  480 מס' בפרסום 1977 ,3 מם' לישראל, הסטטיסטי לירחון
שננ והסיווגים ההגדרות המחקר. מבוני לגבי
בתחום הבינלאומיות ההמלצות עם תואמו קטו,
כלכלי לשיתוף והארגון אונםק"ו מטעם זה

ולפיתוח.
שיטתית פעילות הוא (מו"פ) ופיתוח מהקר
טכנו או מדעי ידע לייצור המיועדת ומקורית
מדעי ידע של חדש יישום לגלות או חדש, לוגי

קיים. טכנולוגי או

ופיתוח למחקר הוצאות
(לוהכ"ג/1) למו"פ שוטפות הוצאות

והפגרים הגדרות
משרדי רווח: כוונת .ללא ומוסדות ממשלה
ה השלטון ממשלתיים, מחקר מכוני ממשלה,

והסתדרות. לאומיים מוסדות מקומי,
המוכרים. המוסדות שבעת אקדמיים: מוסדות
פרטיים עסקיים, מוסדות יצרני: מיגזר

וציבוריים.
מקורות

הלאומית המועצה ידי על הוכנו הנתונים
אומדנים של לסידרה בהמשך ולפיתוח למחקר
על סקרים באמצעות מעדכנת שהיא שנתיים
(המוסדות שונים ובמגזרים למו"פ ההוצאות
מתקר) ומבוני האזרחית התעשייה "האקדמיים,

.המדינה. תקציב נתוני ובאמצעות
1974/75 הכספים לשנת מתייחסים הנתונים
הותאמו כך ולצורך (1975 1974^מרם (אפריל
1974^םפטמבר (אוקטובר האקדמית השגה נתוני
הכס שנת עם גבוהה להשכלה במוסדות (1975

הנ"ל. פים
(לוחות האקדמיים במוסדות מו"פ

כ"ג/42)
והפגרימ הגדרות

הממו מחקרים מיוחד: מימון בעלי מחקרים
האקדמי המוסד של השוטף לתקציב מחוץ מנים

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורם ושמנהלים
היחידה של המדעי התחום מדעי: תחום
הסיווג ופיתוח. מחקר בה שמתבצעים הארגונית
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ופיתוח במחקר עוסקים
(9 ,8 כ"ג/7, (לוחות

והסגרים הגדרות
לפחות במו"פ שעבד מי כל במו"פ; עוסק
במכוני הנס.קרת. בשנה עבודתו מזמן חלק
בנתוני ("חוקרים"). אקדמאים רק נכללו מחקר
ועלתיבונית אקדמית השכלה בעלי על הסקר
במערכת במו"פ מועסקים גם כלולים ,1974

הביטחון.
ותארים B.Sc. ,BA. ראשונה: ברמה תואר

מקבילים.
ותארים m.Sc. ,M.A. שניה: ברמה תואר

י מקביליים.
ות Dr.Sc. ,ph.D שלישית; ברמה תואר

מקבילים. ארים
בתעשייה פ " ו מ

אק תואר בעלי מועסקים: כולל ; אקדמאים
מהנדסים זה' לתואר מקבילה ברמה או דמי
והאתני האינג'ינרים אגודת .ע"י המוסמכים
את סיימו לא שעדיין סטודנטים וכן טקטים
המחייבות במשרות מועסקים אך לימודיהם

אקדמי. תואר
בעלי מועסקים כולל וטכנאים הנדסאים
מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי תעודת
השרטטים). לבורנטים ובן מעשי ניסיון (בעלי
שהקדיש המשרה חלק; במו"פ: המשרה חלק ■

מלאה למשרה יחסית למו"פ, מזמנו העובד
במפעל. המקובלת

,1975 לשנת ביחס במפעל; וותק גיל
מקורות

סוכמו החוקרים על הנתונים מחקר: מכוני
מילאו. שהחוקרים אישיים שאלונים ■מתוך

התכו על הנתונים בתעשייה: מו"פ
וה .ההנדסאים' .האקדמאים, של האישיות נות
שהורחבו ,1974/75 סקר במסגרת נאספו טכנאים

החקירה. נושאי בו
ועלתיכונית,1974: אקדמית השכלה בעלי

והשכלה. חינוך  כ"ב לפרק מיבוא ראה

פטנטים לרישום בקשות
כ''ג/10) (לוח

המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור:
הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי יצוין,

אישורה. לבין פטנט לרישום

מבוססים הנתונים שוטף. מתקציב מו"פ
ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים על
ראה המוסדות. סגל עם ולאילנות התקציב

י■■ ■ ■■■ י .502 מ6' בפרסום פירוט
הנתוניםנאספו מיוחד.; מימון נזחקריםיבעלי
של החשבונות ומתנהלות למו"פ מהרשויות
הנ"ל. בפרסום פירוט ראה האקדמיים. המוסדות

(לוחב"ג/5) מחקר מבוני
25 נכללו 1974/75 המחקר מכוני בסקך . ,
.הטבע, מדעי בתחומי במו"פ העוסקים מכונים
נתונים נאספו בסקר והנדסה. רפואה חקלאות,
היחידה מכון'לגבי בכל למו"פ על'ההוצאות
חשבונות הנהלת היתה שלגביה ביותר הקטנה
הסטטיסטי לירחון במוסף פירוט ראה נפרדת.

.1977,3 מסי
2(7 כ"ג/6, (לוחות ה י י ש ע ת פ'ב יי .יו מ

והסברים הגדרות
והוצאות משכורת עבודה; שכר מפעלים, י,
 י"ד בפרק הגדרות ראה נוספות: עבודה

תעשייה.
עזר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חונזרים
פחות שימושם .שתקופת .ומכשירים כלי,עבודה

וכד'. חשמל מים, דלק, משנה;
עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

, פטנטים.
לצורכי ובציוד במכונות במבנים, השקעות
ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח מחקר
ביצוע מ^שלתי;ים:.;עבור מהקורות .מימון ■

ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, "מחקר פעולות
הממשלה. ע"י מוזמנים מחקרים ביצוע עבור

מקורות
5 תעןשייההמעסיקים למפעלי מתייחס הסקר ...;
כוללת אינה הסקר אוכלוסיית ויותר. מועסקים
ביהלו .ענף*"תעשיית .רווח. כוונת ל,לא מפעלים
... ..,.. . ,:.., . ,ל,א.נכל^בסקל.זה.. מים"
בסקרי הנכללים והמפעלים לרשימת כמסגרת

משמשים! מו"פ
ה בשנת במו"פ שעסקו המפעלים; רשימת 

הקודם; סקר . :
בשנת במר'פ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי 
סקר במסגרת התקבל עליהם והמיהע הסקר י. "

מינהליים וממקורות שנה באותה התעשייה
. מחקר). ומכוני ממשלתיים (מוסדות

מיוחדים פרסומים
אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות (502)  1969/70) בתעשייה ופיתוח מחקר סקר ■ (480)

(1971/72(1970/71)

.1978,4 מס' מוסף",  לישראל סטטיסטי "ירחון שם, ראה .. 1

..1978,3 מם' וגם 1977 ,12 מם' מוסף",  לישראל סטטיסטי ב"ירחון ראה 2
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חקלאות, הטבע, במדעי אזרחיותנ למטרות למו"פ שוטפות הוצאות  כ"ג/1. לוח
והנדסה רפואה

Table xxiii/1.  Current expenditure on civilianR£D in sciences, agriculture and
engineering 2 .. ■.

1974/75

מממן! ■Financingמיגזר sector^

מבצע הכלמיגזר סך
Total

ממשלה
ללא ומוסדות
רווח3 כוונת
Government

מוסדית
אקדמייט
Academic

יצרני מיגזר
Productive

Operating sector

andinstitusector
nonproift
institutions

: tions

.1Lלימיליוני millic

הכל 710398164148TOTALסך

רווח3 כוונת ללא ומוסדות 1039310Governmentממשלה andnonproift institutions

אקדמיים 4402721644Academicמוסדות institutions

יצרני 16733מיגזר
134Productive sector

Percentagesאחוזינ

י, הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

רווח כוונת ללא, ומוסדות 14.523.46.7Governmentממשלה and nonprofit institutions

אקדמיים 62.068.3100.02.7Academicמוסדות institutions

יצרני 23.58.3מיגזר
 

90.6Productive sector

הכל O23.120.9TOTAL.*100.05סך

ללא ומוסדות רווחממשלה 100.090.39.7Governmentכוונת and nonproift institutions

אקדמיים 100.061.837.30.9Academicמוסדות institutions

יצרני מיגזר
iו

100.0. 19.7. 80.3Productive sector

' Excl. R &D expenses of the defence system and of the Atomic
: .Energy Commission. 2 Financing by private bodies in
Israel and by foreign bodies was included in ifnancing by operating
sector, except special arrangements between foreign bodies and
the Israeli government. which are included in ifnancingby govern

.ment and nonproift institutions . J Most of the ifnancing in
this sector is the government's, followed by the lewish Agency.

והועדה הביטחון מערכת של למו"פ הוצאות כולל לא 1
פרטיים גורמים ידי על מימון 2! אטומית. לאנרגיה
הסקטור ידי על המימון במסגרת נכללו מחו"ל וגורמיט גארץ
וממשלת מחו"ל גורמים בין .מיוחדים הסדרים למעט המבצע
הממשלהומוסדות ידי על במסגרתהמימון נכללו אשר ישראל
של הנו זה במיגזר המימון רוב 03 רווח. כוונת ללא

היהודית. הסוכנות ולאחריה הממשלה
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Expenditure on research and development (R&D) (מו"פ) ופיתוח למחקר הוצאות
in academic institutions אקדמיים במוסדות

במוסדות (מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות  כ"ג/2. לוח
המוסד לפי האקדמיים,

Table xxiii/2.  Total expenditure and expenditure on research and development
)R £ D) in academic institutions, by institution

הכל סך

£§
p gpa
o S

8| c£82
rs.g

m11P t
fa g3

x >.
P 58

11If

8

3

Fi
ift .H

Totaln 2

"a
PfS

si//ri? £"Xm'^ c

'* at

N

gH ■"
I

ל"י1970/71 שוטפיס)אלפי .IL(מחירים thousand (current prices)1970/71

כוללות 379,70977,804הוצאות 124,36767,80514,627 32,54"10,99651,595TOTAL*
ביחידות 53,063מזה: 66,21943,14918,71235,058Thereof: in units con

במו'"פנ nectedקשורות with R &D
הכל 169,74834,062למויפסך 52.977) 24.07285 9.52C41248,617On R&D  total
שוטף מתקציב 124,36625,869מחקר 35,05219,493 8,89335,059Intramural research
מימון בעלי מחקרים

מיוחד
45,3828,194 17,9254,58085 62741213,559Separately budgeted

research

ntאחוזים agesPerce
כוללות 100.0100.0הוצאות 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0TOTAL

ביחידות 70.7מזה: 53.263.657.467.9Thereof: in units con
במו"פ3 nectedקשורות with R&D3
ל כ ה ך פס * ו מ 44.743.8ל 42.53X50.6 29.33.894.2OnR&D  total

שוטף מתקציב 32.733.3מחקר 28.128.727.467.9Intramural research
מימו; בעלי 12.010.5מחקרים 14.46.80.6 1.93.826.3Separately budgeted

researchמיוחד
מימון בעלי 26.724.0מחקרים 33.819.0100.0 6.6100.027.9Percent separately bud
מסך כאחוז getedמיוחד researchof total

למו"פ הוצאה expenditureהכל on R&D
ל"י1974/75§ שוטפים)אלפי .IL(מחירים thousand (current prices)1974/75§

כוללות 1,310,255199,585הוצאות 382,917257,01392,579 120,06389,808168,290TOTAL2
ביחידות 822,348147,889מזה: 226,579165,85119,709 66,71958,975136,628Thereof: in units con

במו"פ3 nectedקשורות with R&D
הכל 595,54187,453למו"פסך 170,81997,2135,211 37,00231,605166,238On R&D  total
שוטף מתקציב 449,42464,462מתקר 115.49476,6524,088 31,98020,120136,628Intramural research
מימון בעלי 146,11722,990מחקרים 55,32520,5611,124 5,02211,48529,610Separately budgeted

researchמיוחד
ntאחוזים agesPerce

כוללות 100.0100.0הוצאות 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0TOTAL
ביחידות 62.774.0מזה: 59.164.521.2 55.565.681.1Thereof: in units con

nectedקשורותבמו''פ with R&D
הכל 45.443.8למויפסך 44.637.85.6 30.835.298.8OnR&D  total
שוטף מתקציב 34.332.3מחקר 30.229.84.4 26.622.481.2Intramural research
מימון בעלי 11.111.5מחקרים 14.48.01.2 4.212.817.6Separately budgeted

researchמיוחד
מימון בעלי 24.526.3מחקרים 32.321.221.6 13.636.317.8Percent separately bud
מסך כאחוז getedמיוחד researchoftotal
למו"פ הוצאה expenditureהכל on R&D

The Negev Research Institute is included among institutes as
of 1974/75 (TableXXII/5). 2 Overheads deducted in 1970/71
and not deducted in 1974/75. 3 Incl. expenditure in non
academic units, part of whose services were imputed to the esti
mate of expenditureonRA D.

(לוח מ1974/75 המכונים בין נבלל הנגב לחקר המכון 1

תקורה ניכוי וללא ב1970/71 תקורה בניבוי 2 כ*ג/5);
לאאקדמיות ביחידות הוצאות כולל 3 ב1974/75.

למו"פ. ההוצאות לאומדן נזקפו משירותיהן שחלק
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לפי / אקדמיים במוסדות השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות כ"ג/3. לוח
הוצאה וסוג מוסד מדעי, תחום

Table xxiii/3.  ExpenditureonRtf D from current budget in academic institutions \
by scientific field, institutions and type of expenditure

§ 1 974/75

inp.2 3£8 3
£ ■a "3 n

!L Ml

e "

n

ill
?z S

הבל סך
Total

ל"י .ILאלפי thousand

הכל 449,424300,34044,6625,59244,12954,140TOTALסך

העברית 115,49454,4165,59232,08322,842Theהאוניברסיטה Hebrew University
64,46229,22135,241Technionהטכניון

אביב תל 76,65243,8025,37612,04615,428Telאוניברסיטת Aviv University
בראילן 31,98020,61311,367BarBanאוניברסיטת Univerity

חיפה 4,0884,088Haifaאוניברסיטה University
בךגוריון 20,12015,6604.045415BenGuironאוניברסיטת University

ofבנגב the Negev
למדע ויצמן 136,628136,628מכון ,Weizmann Institute

of Science

Percentagesאחוזים
הוצאה rסוג eType of expendi t u

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

אדם3 46.244.546.261.245.855.7Manpowerכוח 3
וחומרים 39.746.425.226.233.618.0Equipmentציוד and materials

כללי ומינהל 12.07.325.212.620.622.9Overheadsתקורה and general
administration

מפורטות ובלתי 2.11.83.43.4Miscellaneousשונות and not

מההוצאו כאחוז למו?פ ..קשורותבמו^ביחידותוהוצאות  פ..

speciifed

Percentage of expenditure in units connected withRA D
הכל 54.669.135.342.7סך 27.137.2TOTAL

העברית 51.062.546.0האוניבסיטה 27.141.6The Hebrew University
43.644.840.0הטכניון Technion

אביב תל 46.253.031.439.9אוניברסיטת 43.0Tel Aviv University
בראילן 47.955.838.1BarIlanאוניבסיטת University
חיפה 20.722.1Haifaאוניברסיטת University

בןגוריון 34.151.519.010.1BenGuironאונברסיטת University
ofבנגב theNegev

למדע ויצמן 100.0100.0Weizmannמכון Institute
of Science

1 Excl. separately budgeted
amounting to IL. 561 thousand
sophy of science were included
mic units.

expenditure. 2 Expenditure
onR£D in teaching and phiio
in the total only. J In acade

מיוחד. מימון בעלי למחקרים הוצאות כולל לא 1
של ובפילוסופיה בהוראה למופ הוצאות ליי אלף 561 *
האקדמיות. ביחידות 3 בלבד. הכל בסך נכללו המדעים
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לפי אקדמיים, במוסדות מיוחד מימון בעלי מחקרים על הוצאות  כ"ג/4. לוח
ומוסד הוצאה סוג מממן, סקטור מדעי, תחום

Table xxiii/4.  Expenditure on separately budgeted research in academic
institutions, by scientific field, financing sector, type of expenditure and institution

הכל מך
Total

j■<T

hiHItt.s

m

Z .P

u11
g=>Pi
1jv pq

S£ 2.
PSP|? 5

c !a
IS

£?
611

l\l
~o
3sn 03

o
C u

rf 8
g>S g

.8|M
$

מחירים  לירות יםשוטפאלפי
es 't priic u rren*and tho u11"

1970/7145,38117,9258,1944,5806278541213,5581970/71
1971/7255,56022,0659,3375,3621,0051022,39715,2921971/72
1972/7371,92027,05611,4088,0461,9371953,09720,1811972/73

1974/7555,325 146,11722,99020,5615,0221,12411,485 ■29,6101974/75

 שינוי מדד הבסיס:, ange base: 1970/71 = 100Indexof ch
1974/753223092804498011,3222,7872181974/75

sאחוזי 0;ntag ePerc>
הכל סך § 1974/75100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01974/7S §  TOTAL

מדעי Scienתחום tific field
ומתמטיקה הטבע מדעי .44.327.612.435.852.0י 12.072.899.8Natural sciences and

mathematics
ואדריכלות 18.64.283.916.518.9Engineeringהנדסה and

architecture
2.36.0Agricultureחקלאות
13.429.71.312.52.8Medicineרפואה

וחינוך החברה '9.821.3:מדעי 2.724.859.11.5Social sciences and
. education

ומשפטים הרוח ,12.611.22.432.523.228.94.0מדעי 0.2Humanities and law ,

מממן Financingסקטור sector
ישראלים 57.554.576.668.175.285.290.824.4Israeliמקורות sources  total

הכל סך
10.313.88.02.140.120.22.8Higherאקדמי education

42.436.061.062.029.655.166.618.8Generalציבורישירותי government
and public services

;1.51.23.3ציבוריעסקי 0.60.5 :2.31.01.6General government
and public enter
prises

רווח כוונת ללא 1.52.40.11.80.427.80.60.4Pirvateפרטי nonproift
1.81.14.21.64.62140.8Pirvateפרטיעסקי production

enterprises
חו*ל '42.54.5.523.431.924.814.89.275.6מקרות Sourcesfrom abroad

הוצאה2 Typeסו: of
י י י expenditure2י
אדם .54.155.245.5כוח 53.871.885.956.4Manpower

מדעיים 1.10.31.80.24.53.13.6Scientiifcשירותים services
וחומרים 23.220.330.024.08.76.229.8Equipment.ציוד and

mateirals
5.48.14.84.13.15.2Overheads"תקורה
שונות 16.216.022.817.210.91.75.0Miscellaneousיי

:  See note 1 to Table .0011/2ג
2 Excl. Weizmann Institute.

כ"ג/2. ללוח 1 הערה ראה 1
למדע. ויצמן מכון כולל לאי 2
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Survey of research institutes מחקר מכוני סקר

י . מחקר במכוני ופיתוח מחקר כ"ג/5. לוח
Table xxiii/5.  Research and development in research institutes

תקציב Budgetשנות years

1970/711972/7321974/75

Absolute numbers מוחלטים מספרים
מכונים .26מ0פר 2625Number . of institutes
החוקרים 547סגל 573549Research staff

לילבמחירים שוטפיםאלפי
IL. thousand  at current prices

ופיתוח למחקר iהוצאות
jExpenditure onR &D

הכל 65,909סך j 35,51893,165TOTAL
מדעי Field;תחום .0 f science

32,620חקלאות \ 17,25744,837Agriculture
ומתימטיקה 19,488טבע ! 11,32924,119Natural sciences and mathematics

510רפואה ! 796,1151Medicine
12,395הנדסה / 6,85316,793Engineering

ואחר החברה 896מדעי !  1,301Socialsciences and other
/ מממן Financingסקטור sector

הגל ישראלייםסך 63,568.מקורות ' 33,58392,242Israeli sources  total
: 564אקדמי ■ 43196Higher education

שירותי 53,436ציבורי 26,87470,542General government and public services
עסקי 5,098ציבורי 4,81013,040General government and public

enterprises
רווח כוונת ללא ■פרטי 65 28227Private nonproift

עסקי 4,405פרטי 1,5748,437Private production enterprises
חול 2,341מקורות 1,935923Sources abroad /

הוצאה Typeסוג 0f expenditure ;
אדם1 31,751כוח 18,82544,233Manpower1 \

מדעיים 2,124שירותים 1,918798Scientiifc services
וחומרים 14,565ציוד 5,82520,395Equipment £ materials

16,000תקורה 7,42324,672Overheads
1,469שונות 1,5273,067Miscellaneous

ages \Percentאחוזים

ופיתוח למחקר Expenditureהוצאות 0n R £ D
הכל 100.0סך 100.0100.0;total

מדעי Fiתחום e 1d;0 f science
49.5חקלאות 48.648.1Agriculture

ומתימטיקה 29.6טבע 31.925.9Natural sciences and mathematics
0.8רפואה 0.26.6Medicine
18.8הנדסה 19.318.0Engineering

ואחר החברה j__"מדעי j. ,_ _ ;1.4Social.sciences.and other 
מממן Fסקטור ina n'c ing sector

הכל ישראלייםסך 96.4מקורות 94.699.0Israeli sources  total
0.8אקדמי 0.10.2Higher education

שירותי 81.1ציבורי 75.775.7General government and public services
עסקי 7.7ציבורי 13.514.0 .General government and public

enterprises
רווח כוונת ללא 0.1פרטי 0.8Private nonproift

■ עסקי 6.7פרטי 4.49.1Private productive enterprises
חו*ל 3.6מקורות 5.41.0Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
י■ אדם1■ 48.2בח 53.047.5Manpower1

מדעיים 3.2שירותים 5.40.8Scientific services
וחומרים 22.1ציוד 16.421.9Equipment Sl materials

24.3תקורה . 20.926.5Overheads
2.2שינית 4.33.3Miscellaneous

1 In research units only. 2 The Research Institute
of the Negev was transferred to the higher education sector.

הנגב לחקר המכון 2 בלבד. המחקריות ביחידות 1

האקדמי. לסקטור הועבר
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(מופ) ובפיתוח במחקר העוסקים תעשייה מפעלי סקר

ראשי ענף לפי בתעשייה, למו"פ ומימון השקעות שוטפות, הוצאות  כ"ג/6. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

לי אלפי תקציב; שנות

על שוטפות ופיתוחהוצאות מחקר

עבודה שכר
משבורת

ראשיסמל ענף
הכל סך
Total

והוצאות
נוספות עבודה

Wages,
salaries and

ואנרגיה חומריס
Materials and

energy

other labour
expenses

1972/731974/751975/761972/731974/751975/761972/731974/751975/76

הכל12 94,194172,996282,097115,876סך 65,324183,75621,33245,28073,997

וטבק1112 משקאות 4.6464,2016,8702,330מזון, 2,9543,5296296971,352

ומוצריו1313 עור הלבשה, 2.8342.1193,3711,279טקסטיל, 1,8262,466814734762

והוצאה1718 דפוס ומוצריו, נייר
לאור

3215891,410429 22598286158388

ופלסטיק19 גומי 4,6974,0228.0551,761מוצרי 2,7884,6551.2131,7402,783

נפט20 ומוצרי כימיים 16,38834,52458,35425,670מוצרים 11,47043,2292,8624,7978,467

ומוצריו,10,16,21 עץ והציבה, כרייה
אלמתבתיים מינרלים מוצרי

3,9236,1147.1893,522 2.8874,197676967847

מתכת2223 ומוצרי בסיסית 2,1452,8866,1061,544מתכת 1,5694,3574498751,139

8,4749,81516,6135,997מכונות24 4,7269,0822.6973,4176,484

ואלקטרוני25 חשמלי 31,82664,687113,54147,603ציוד 22,41874.9428,80814,57628,817

שונות26,28 תעשיות הובלה, 18,94044,03960,58825,741כלי 14,46136,3173,09817,31922,958
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Survey of industrial establishments dealing with research and development (R £ D)

Table xxiii/6.  Current expenditure, investments and ifnancing ofR£D, in industry,
by major branch

(Establishments with 5 and more employed persons(

years; IL. thousandBudget

Current expenditure
onR£ D

השקעות
גמננים

למופ ובציוד
Investments
in buildings

and equipment
forRA D

מר*פ מימון
ממקורות
ממשלתיים

R &D ifnanced
by GovernmentMajor branchCode

No.

עבודות ביצוע
ידי על

חוץ גורמי
Contract and
commission

work

1972/731974/751975/761972/731974/751975/761972/731974/7S1975/76

7,53824,344 11,84018,976 10,90629,51714,447'32,65072,696TOTAL12

1,0631,989 1,1741,098 73165270610407Food, beverages and
tobacco

1112

194143 106510 2541,005453241,381Textiles, clothing, leather
and its products

1315

1040 2202 1224022221Paper and its products,
printing and publishing

1718

696617 521673 6939415188687Rubber and plastic
products

19

2,0566.658 4,0575,149 2,2358,5792,8885,61911,340Chemical and oil products20

3602,145 1,625289 311293383451786Mining and quarrying,
wood and its products,
nonmetallic mineral
products

10,16.21

127610 467456 2271,253130595969Basic metal and metal
products

2223

1,0511,047 4011,100 4667141,6741,5623,730Machinery24

6009,782 2,5088,207 4,60714,3826,23621,08751,064Electrical and electronic
equipment

25

1 3919791.3131.2601,2921,6582.9702.2922.310Transport equipment.
miscellaneous
manufacturing

26.28
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ראשי ענף לפ> בוגעשייה, במו"פ ומ1עסקים מפעליט כ"ג/7. ליח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

Table xxiii/7.  Establishments and employed personsinR£D in industry, by major
branch

)Establishments with 5 and more employed persons)

Major branch

נמופ עוטקיט
Dealing withR &D

וטכנאים הנדסאים
Practical engineers and

technicians

מרס
March
1976

מרס
March
1975

מרס
March
1973

אקדמאים
Academicians

מרסמרס
MarchMarch
19751976

מרס
March
1973

//
a

1975/76 1975/76

ראשי ענף
סמל
Code
No.

TOTAL

Food, beverages
and tobacco

Textiles, clothing.
leather and its
products

Paper and its pro
ducts ,printing
and publishing

Rubber and plastic
products

Chemical and oil
products

Mining and quar
rying, wood and
its products, non.
metallic mineral
products

Basic metal and
metal products

Machinery

Electrical and
electronic equip
ment

Transport equip
ment, miscellane
ous manufactu
ring

1,410 1,105 1,259 1,653 1,438 1,254 70,676

55 38 77 69 67

23 8 45 35 24

61 1283 2

51 38 56 50 30

222 191 217 378 325

29 28 49 24 32

59

75

700

36 56 42

135 118 205 185

228

38

9

30

76 8,451

41 3,545

4 810

50 3,607

246 7,950

51 3,282

43 3,430 22

58 78 108 99

578 468 759 647

87 3,847

361 15,796

182 295 19,958

20

49

14

45

16

הכל סך

וטבק משקאות מזון,

הלבשה, טקסטיל,
ומוצריו עור

דפוס ומוצריו, נייר
לאור והוצאה

ופלסטיק גומי מוצרי

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי

עץ והציבה, כרייה
מוצרי ומוצריו,
אל מינרלים

מתכתיים

בסיסית מתכת
מתכת ומוצרי

מכונות

חשמלי ציוד
ואלקטרוני

הובלה, כלי
שונות תעשיות

12

1112

1315

1718

19

20

10,16,21

2223

24

25

26,28
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גיל, מין, לפי במו"פ, העוסקים וטכגאים הנדסאים אקדמאים,  כ"ג/8. לוח
במפעל וותק במו"פ המושרה חלק לידה, ארץ

Table xxiii/8.  Professionals, practical engineers and technicians dealing with
RtfD, by sex, age, country of birth, share of postinR£ D and seniority in

establishment
March 1975 מרס

וטכנאיםהנדסאים אקדמאים
Professionals

Practical engineers
and technicians

מספריםמספרים
אחוזים.מוחלטיםאחוזיםמוחלטים
AbsolutePercentagesAbsolutePercentages
numbersnumbers

הכל 1,43810D.O1,105100.0TOTALסך

1.29990.389881.3Menגברים

1399.720718.7Womenנשים

Ageגיל
24 120.91069.6Upעד to 24

253473551.167761.32534
354438026.418917.13544
455418312.7655.94554
5564553.8262.35564
65 +
ידוע לא

17
56

1.2
3.9

42 {s.sf65 +
Not known

לידה Countryארץ of birth
56239.145741.4Israelישראל

אסיה 493.41019.1Otherשאר Asia

המועצות .1379.5666.0U.S.S.Rברית

פולין
רומניה

1117.7726.5Poland
21715.113712.4Rumania

604.2373.3Germanyגרמניה

אירופה 16511.5898.1Otherשאר Europe

הברית ארצות
אמריקה שאר

ואפריקה אוקיאניה
ידוע לא

52
31
37
17

3.6
2.1
2.6
1.2 

6
21
67

 52

0.5
1.9
6.1
4.7

U.S.A.
Other America
Oceania and Afirca
Not known

במו"פ המשרה Shareחלק of post in R &D

87861.166760.4Moreמעל| than ^
\ עד i 27619.219517.6Moreמעל thani upto ^
\ עד £ 15110.512411.2Moreמעל than^ upto ■^

£1339.211910.8Uptoי*

(שנים) במפעל Seniorityותק i n establish
ment (years)

משנה 14610.2716.4Lessפחות than a year
128519.818716.91

219313.412311.12

316811.712111.03

41107.611110.04

5727719.326724.257

8131389.611810.7813

14+886.1847.614+
ידוע 332.3232.1Notלא known
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; במופ העוסקים גבוהה השכלה בעלי
שנתית השייכים עלתיכוגיות תעודות ובעלי אקדמיים תארים בעלי כ"ג/9. לוח

שונות תכונות לפי ופיתוח, במחקר והעוסקים האזרחי העבודה לכוח
1974

1 אקדמייםבעלי ;ארים

במו' הכלעוסקים סך  הזמןפ רוב מזה:
■

Dealing with R &D totalThereof: most of the time

אחוזיםאלפיםאחוזיםאלפים
ThousandsPercentagesThousandsPercentages

הכל 22.6100.012.2100.0סך
נשיס 5.725.33.226.5מזה:

34 עד :1 9.341.16.049.5גיל
44356.227.33.125.2
54453.917.31.814.5
55+3.113.71.310.5 האחרון: התואר רמת

10.245.05.242.3ראשונה
8.939.54.637.3שנייה

.3.5שלישית 15.42.520.2
נבחרים: לימוד תחומי

הבל סך ואמנות הרות 2.08.61.05.2מדעי
ראשונה 0.94.00.43.6רמה
שנייה 0.62.80.32.7רמה

שלישית 0.41.80.21.9רמה
הכל סך  הניהול ומדעי ם י ק ס ,ע 3.415.11.512.7מדעיהחונרה

ראשונה 2.19.10.97.6רמה
שנייה רמה  ■ . ■0.94.00.32.8 ,

שלישית ".0.42.00.3רמה 2.3
הכל 0ך  רפואיים עזר ומקצועות עזאד, 2.812.50.75.4ר

ראשונה .רמה (0.7)(0.0)(0.3)
/ שנייה 2.611.70.65.0רמה

שלישית (0.1)(0.0)(0.1)(0.0)רמה
הכל סך וחקל,אות2 הטבע מדעי 34.05.746.7■7.7מתימטיקה,

ראשונה 2.611.4l.y13.4רמה
; שנייה 3.113.72.420.0רמה

שלישית 2.08.91.613.2רמה
הבל. סך ואדריכלות 5.926.23.024.9הנדסה

ראשונה '4.017.8רמה 2.016.3
שנייה 1.46.40.76.1רמה

שלישית רמה .0.42.00.3. , . 2.4,.
נבחרים: יד משלחי

ואקדמיים3 מדעיים מקצועות 16.673.49.477.4בעלי
ודומיהם^ טכניים חופשיים/אחרים מקצועות 1.25.40.65.2בעלי 

3.013.31.08.2מנהלים .

: . נבחרים: כלכלה 9נםי.
3.716.21.814.5תעשייה

תקשורת אחסנה, תחבורה, בינוי, מים, חשמל, ■0.83.60.3, 2.9

עסקיים ושירותים rפיננסים 1.67.30.75.4 ■ .

הכל סך  וקהילתיים ציבוריים 15.970.29.275.4שירותים
חינוך .0.8שירותי 3.50.21.5

גבוה חינוך .6.2מוסדות 27.34.536.6
מחקר ומעבדות ומדע מחקר .מוסדות 2.5.11.02.117.4

בריאות .3.314.40.86.8שירותי
3.113.91.613.0אחר

ומדעי סטטיסטיקה גם כולל 2

ביניים בחט' הוראה עובדי כולל לא 4

בלבד. הבל הסך נשורת נבללו ידוע אינו שגילם אקדמיים תארים בעלי של קטן מספר 1

ועליסודי. עלתיכוני לחינוך במוסדות הוראה עובדי כולל לא 3 המחשג.
ואחרים. ילדים גני יסודיים, ספר בתי
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Graduates employedinRSt D
Table xxiii/9.  Holders of academic degrees and holders of post secondary
diplomas in annual labour force dealing with research and development,

by various characteristics
1974 , . .  ■ 

Holders of academic degreesעלתיכוניות תעודות נעלי
Holders of postsecond. degrees

העוסקים rvr/t
מכל במו"פ

במו'פ העוסקים אחוז
מכלל הזמן עוסקיםרוב

הכל סך  במו"פ
העוסקים tins
מכל במו''פ

העבודה במו"פכוח העוסקים (אלפים). העבודהי כוח
Yo dealingX dealing withDealing withOA dealing with
with R&DR &D most of theR &D  totalR&D of total
of totaltime of total(thousands)labour force

labour forcedealing withRA D
28.1
20.4

55.7
58.9

6.098TOTAL :
Thereof women

29.166.0Age1: up to 34

31.651.73334 ■

27.5
21.5

46.8
43.7 ;

' 4554
55+ ;

Level of last degree
20.452.6First

33.752.4Second

84.772.8Third
Selected fields of study

13.252.8(02(.(6.9)Humanities and art  total
ft ?51,2First level

18.751.3Second level

72.858.2 ' '.
Third level

20.446.6.Q47.5Social sciences andadministration  total

15.847.0First level
29.237.4Second level

86.1
27.3

63.1
24.0 ; .:0.98.5

Third level
Medicineandparamedical occupations  total

(10.0)
30,3

(26.2)
23.8

First level
Second level

(27.5)
540

(30.3) .
70. 70.440.8

Third level
Mathematics sciences andagriculture  total

38.7
59.4

65.1
82.2

First level
Second level

91, 183.0Third level

39.853.02.835.6Engineering and architecture  total :

37.651.3 __
First level

39. 152.5   ..Second level__^. . _ .  

96.468.3' 'Third level
Selected occupations

41.158.6(0.2)(20.4)Scientiifc and academicworkers <

16.352.93.519.0Other professional, technical and related workers'1

29.834.20.823.2Administrators and managers
Selected economic branches

36.649.01.629.1Industry

18.846.0(0.2)(10.0)Electricity, water, construction, transport, storage,
communication

13.041.2(0.3)(8.4)Financing and business services

33.159.93.77.8Public and community services  total
6224.11.03.6Educational services
70.274.90.550.0Higher educational institutions ,
87.36.4$0.561.5Research S science inst. £ research laboratories
28.726.60.66.2Health services

25.952.21.118.5Other

smaces. 3 Excluding teaching staff in postsecondary and postpirmary educational
teaching staff in intermediate and pirmary schools, kindergartens and other.

Incl. statistics and computer
institutions. 4 Excluding
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Patents י .. פטנטים

הבקשה מקור לפי בישראל, פטנטים לרישום בקשות'שהוגשו כ"ג/10. לוח
Table xxiii/10.  Applications entered for registration of patents in Israel, by

source of application

הכל מך
Total

מישראל בקשות
Applications from Israel

מחויל בקשות
Applications from abroad

1949638210428

1950600222378

1951624' 258366

195270529J414

1953664280384

1954698303395

1955738290448

1956853302551

1957900323577

19581,099397702

19591,252401851

19601,5144651,049

19611,6964221,274

19621,9274191,508

19632,0594511,608

19642,1684411,727

19652,1974121,785

19662,2893971,892

19672,0562911,765

19682,1062901,816

19692,2912312,060

19702,2952472,048

19712,5453832,162

19722,7253942,331

19732,7233742,349

19742,4383442,094

19752,3984831,915

19762,4245611,863

19772,5295082,021

research and development 710



בריאות שיריתי ד. " כ פרק

התחש ללא ייצור לגורמי ולתשלומים רותים
הוצאות כל לדוגמא; המממן. בסקטור בות
קופתחולים (כגון: רווח כוונת ללא המוסדות
נרשמו ושירותימ' סחורות קניית על הכללית)
גורמים של ולא עצמם המוסדות של כהוצאה

אותה. מימנו אשר במשק אחרים
המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי על
אח והעברות מענקים תמיכות' וכן ושירותים
מתן כולל (לא אחדים לסקטורים נטו, רות,

הלוואות). קבלת pi וגבייתן הלוואות
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
הוצ כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
הפיתוח ותקציב הרגיל התקציב במסגרת אות
של ולבריאות הוצאות הבריאות, .משרד של
לטיפול היחידה של והרווחה' העבודה משרד
הלאומיים המוסדות והוצאות הנאצים בנפגעי

בריאות. על לאומי לביטוח והמוסד
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
כוונת ללא המוסדות של לבריאות ההוצאה
בריאות מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח
(הממשלה, הציבורי הסקטור בבעלות שאינם
אולם המקומיות) והרשויות הלאומיים המוסדות
הבדיל במוסדות בסיסעסקי. על פועלים אינם
קופות היתר בין נכללים רווח כוונת ללא אות
אדום''' דוד ''מגן "הדסה"' השונות' החולים
"שערי והחולים בית בסרטן"' למלחמה "האגודה
החולים בתי חולים"' "ביקור החולים בית צדק"'

ועוד. המסיון של
ה"אזזר' הסקטור של לבריאות ההוצאה
על בריאות ושירותי סחורות של קניות כוללת
קניית בגון עסקיים, מגופים בית משקי ידי
קניית או רפואה ומכוני פרטיים רופאים שירותי

רפואיים. ומכשירים תרופות
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות סוג
הממשלה, של הבריאות שירותי על ההוצאה
כוונת ללא המוסדות המקומיות, הרשויות

לבריאות לאומית הוצאה
חישוג ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
קבועים. בנכסים והשקעה שוטפת

של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
שוטף באופן שנצרכו הבריאות שירותי כל
להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה ידי על
(אך צה"ל ידי על הניתנים בריאות שירותי
בתי בהוצאות הביטחון משרד השתתפות כולל

כוללת: היא חולים).
נקנו אשר והשירותים הסחורות ערך (1
עסקיים; מגופים בית משקי ידי .על במישרין
למשקי סופקו אשר השירותים ערך (2
וע"י רווח כוונת ללא מוסדות ידי על בית
חינם. או מתלים במחירים הציבורי הסקטור
אלה שירותים ערך נמדד שוק, מחיר להם באין
הן: הנכללות ההוצאות הייצור. הוצאות לפי
שבר גלויים)' תשלומים (בולל ומשכורת שכר
מכי בניכוי (כלומר בטו שוטפות וקניות דירה
והפרשי ריבית על ההוצאות נכללות לא רות).
מלוות ידי על מימון מכך וכתוצאה הצמדה
משפיע אינו ומענקים מסים ידי על מימון לעומת
על הפחת .הבריאות. שירותי ערך אומדן על
הקושי בגלל בהוצאות נכלל לא וציוד בניינים

במדידתו.
הוצאות כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
למט המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

בריאות. רות
לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

השידות. 0וג ולפי סקטור
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטור
לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

הבאים: הסקטורים
וה לאומי לביטוח המוסד הממשלהכולל א.

הלאומיים! מוסדות
מקו מועצות (עיריות. המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות); מיות
■, רווח כוונת ללא המוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל  אחר ד.
הסקטור ובין המבצע הסקטור בין .הבחנה יש

המממן:
של חלקו נמדד מבצע סקטור לפי במיון
ולשי לסחורות הישירה בהוצאה סקטור כל
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מתיקונים כתוצאה סעד. נזקקי של רפואיים
וקטן הממשלתי המימון ושל חלקו גדל אלה,
רווח כוונת ללא מוסדות ע"י המימון של חלקו

כושארית). (המתקבל בית משקי וע"י
הוכנסו אחרים בלוחות אחדים בסעיפים
דו"חות בסים על משמעותיים לא תיקונים

נוסף. מיהע או מעודכנים כספיים

מקורות
דו"תות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2

כוונת ללא המוסדות של כספיים דו"חות .3
אליהם. המופנים ושאלונים רווח

בנייה. שטחי של וגמר התחלה אומדני .4

המשפחה. הוצאות סקרי .5
ה פרסום " בישדאל האשפוז "מוסדות .6
במוש וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה מחלקה

הבריאות. רד

אשפוז
והסגרים הגדרות

כוללות החולים בבתי כלליות* מחלקות
נשים ילדים, כירורגית, פנימית' מחלקה
"הנסך. חולים בית כאן נכלל כן כמו וכוי.

1950 בתקופה חולים בתי במספר העלייה
מוסדות הכללת ע"י בעיקר נגרמה 1960 עד
מוםדוית אלה היו הסטטיסטיקה. במסגרת נוספים
מרכזי נפש, לחולי מעונות ממושכות, למחלות
קודם גם קיימים היו אשר למפגרים, שיקום
חולים. בית של מעמד קיבלו זו בתקופה אץ לבן,

הנוסחה לפי חושב 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: ינזי
ימים כולל השנה, במשך החולים בתי את

הדיווח. לשנת שקדמה בתקופה
המיטות שבהם ימים מספר אשפוז: ימי
ימי כולל הנדונה השנה במשך תפוסות היו
החולים. בתי את עזבו שטרם חולים של שהייה
לפי נקבע כ"ד/5) (לוח חולים בית סוג

, המיטות. סוג

עסקי בסיס על הניתנים והשירותים רווח
והמוסדות של הענפית לפעילות בהתאם מוינה
בהתאם הוגדרו הענפים השירות. את הנותנים
כל זאת, לעומת .1970 כלכלה ענפי לסיווג
ומכ תרופות לקניית בית משקי של ההוצאות
התע ענ5י ידי על המיוצרים רפואיים שירים
ולא נפרד, כולל, בסעיף סווגו השונים שייה

יוצרו. שבהם התעשייה ענפי לפי
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
מעבדות גם נכללו שיניים" "מרפאות בסעיף
בסעיף ואילו שיניים וטכנאות שיניים לרפואת
רפואה מבוני גם .נכללו פרטיים" "רופאים

פרטיים. רפואה ומעבדות
על מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
חולים בית סוג בכל האשפוז ימי מספר פי

ממושכות). ולמחלות נפש לחולי (כלליים,

1970/71 במחירי ההוצאה
ההוצאה של אומדנים מובאים כ"ד/1 בלוח
במחירים העיקריים ומרכיביה לבריאות הלאומית
החי .1975/76 עד 1971/72 בשנים קבועים,
סוג ולכל סקןטור לבל בנפרד נערכו שובים
ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה, הוצאה.
הכמותיים השינויים נאמדו רווח כוונת ללא
ההו העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על צאות
הסעיפים של המחירים במדדי כלל בדרך נוכו

לצרכן. המחירים במדד המתאימים
חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי מדד בעזרת
הקו לשנתץ בהשוואה מתוקנים. אומדנים
של מימונה בהתחלקות תיקונים והוכנסו דם,
(לוח סקטורים לפי לבריאות הלאומית ההוצאה
סכומי מהכללת נובע התיקון עיקר כ"ד/3).
נגבה 1973/74 בשנת החל (אשד המקביל תמס
לביטוח המוסד ע"י חוק פי על מהמעסיקים
ידו על ומועבר העובדים כל בעבור לאומי
הממשלה של שוטפות בהעברות חולים) לקופות
בהוצ נכללו כן כמו רווח. כוונת לולא למוסדות
שוטפות (העברות בריאות על הממשלה אות
הרשויות באמצעות או במישרין בית למשקי
רפואי ושיקום בטיפול השתתפות המקומיות),
העבודה משרד והשתתפות הנאצים נפגעי. של
ובצרכים רפואי בביטוח באשפוז, והרווחה
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באמצעות ובילד באם לטיפול .מהתחנות חים
מתייחסים .הנתונים הנפתיות. הבריאות לשכות
ירושלים מזרח כולל לא האוכלוסייה' לבל

ובדוים.
שגרתי: באורח נהוגים חיסונים סוגי שלושה
חי (כולל משולש חיסון אבעבועות, נגד חיסון
שי נגד וחיסון ושעלת) צפדת קרמת' נגד סון
3 כלל בדרך סיגיז; שיטת לפי ילדים תוק
רא חיים בשנת מוחלש חי וירום של האבלות
בראשית רביעית האכלה ע"י דחף וחיסון שונה
ראשו חיים שנת בסוף או השנייה' החיים שנת
1966 בשנת הוחל כשגרה רביעית כהאכלה נה.

ו1965. 1964 לילידי
שנת בסוף כלל בדרך ניתן חצבת נגד חיסון
השניה. ההיים 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
ובילד באם לטיפול התחנות שרק מפני מלא
במקומות החיסונים על מלא. באופן מדווחות

בלבד. חלקי דיווח קיים אחרים

שיעורים

כו שיעורים ובהם שמופיעים הלוחות בכל
שלא בכוח עולים ב1974 החל האוכלוסייה ללת
השיעורים קודמות; בשנים באוכלוסייה נבללו

שונו. לא הקודמות לשנים

חולימ בקופות מבוטחים
18 בני של לאוכלוסייה מתייחסים הנתונים
שנש זןלבדוימ' במוסדות לשוהים פרט ומעלה'
החולים. מקופות באחת מבוטחים הם אם אלו

האדם כוח סקר במסגרת נערכה החקירה
הסקר מבנה על פרטים .1976 ביוליספטמבר
 י"ב לפרק במבוא ראה והחקירה' ושיטות

ושכר. עבוהה

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
הגדרות

שעות 24 הנמצאים חולים הם מאושפזים
בחופשה שהם או פסיכיאטרי במוסד ביממה

לכשיחזרו. המיטה, נשמרת ועבורם קצרה
פסי לטיפול הבאים חולים הם יום חולי
למשך בשבוע ימים למספר לפחות כיאטרי

היום. כל למשך או ביום שעות מספר
ממוסד העברות כוללות אינן לאשפוז קבלות

למשנהו. אחד
מספר הוא טיפוליות אפיזודות הכל סך
וטיפולי אשפוז במתקני הנמצאים החולים
לאשפוז הקבלות כל בתוספת השנה בתחילת יום
(כולל השנה במשך אילה למתקנים יום ולטיפול

למוסד). ממוסד העברות

מקורות
לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
במשרד הנפש בריאות שירותי של וסטטיסטיקה

הבריאות.
של חודשי דיווח על מבוססים הנתונים
נפש לחולי הולים מבתי ושחרורים קבלות
הכלליים, החולים שבבתי נפש לחולי וממחלקות
הודעות היחידה מקבלת כן כמו יום. חולי כולל
או שמתקבל חולה כל על אינדיבידואליות
בין משמשות אלו הודעות מהמוסד. משתחרר
כלולים כן הדיווחים: ולהשלמת לביקורת היתר
יום חולי נוכחות על חודשיים מדו"חות נתונים
וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה היחידה שמרכזת

הבריאות. במשרד

מונעת רפואה
לאפי מהיחידה נתקבלו הנתונים חיסונים.
הדיוו סמך על הבריאות שבמשרד דמיולוגיה

3רס1מ*ם

טבעית. תנוער.  ג' לפרק מבוא ראה
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National expenditure on health לבריאות לאומית תוצאת

עיקריים ושירותים הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ד/1. לוח
Table xxiv/ 1 . National expenditure on health, by type of expenditure and

main services
IL. million; budget years תקציב שנות ל"י; מיליוני

השקעה
קבועים בנכסים
Fixed capital
formation

Thereof: מזה:

מרפאות
חולים קופות

Sick fund clinics
חולים בתי
Hospitals

שוטפת ד,7צאד,
Current

expenditure

הכל סך

Total

tשוטפיםבמחירים pricesA tcurre n

1962/63342317124105251962/63

1963/64392359136119331963/64

1964/65465421161138441964/65

1965/66601549214189521965/66

1966/67684603234203811966y67

1967/68703633243209701967/68

1968/69773694271228791968/69

1969/708717662932571051969/70

1970/711,0369213623131151970/71

1971/721,2491,1204543801291971/72

1972/731,6811,4635875292181972/73

1973/742,2511,8847976043671973/74

1974/753,3592,7511,1678666081974/75

1975/764,6123,7581,6051,1738541975/76

; .1970/71 Atבמחירי 1970/71 prices

1971/721,1321,0164003581161971/72

1972/731,2711,1004453901711972/73

1973/741,3661,141465375. 2251973/74

1974/751,5191,2575094092621974/75

1975/761,6271,3335524312941975/76
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ושירות הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לגריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/2. לוח

Table xxiv/2.  National expenditure on health, by operating sector, ytpe of
expenditure and service

IL. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפיט; במחירים "י, ל מיליוני

1973/741974/75

1975/76

הכל סך
Total

ממשלה
Govern
ment

£. 0

11
5.3

ללא מוסדות
רווח כוונת
Nonprofit
institutionsאחר

Other קופות
חולים
Sick
funds

אחריט
Other

כולל נ2,2513,3594,6121,262104סך ,938558750GRAND TOTAL

שוטפת הוצאה
הכל סך

1,8842,7513.758917621.673363743Current expenditure 
total

ממשלתי 27424646מינהל

Government
administration

ורפואה ציבוריות מרפאות
מונעת

7121,0361.406119431.17371

Public clinics and
preventive medicine

חולים 7971,1671,6057521048028S78Hospitalsבתי

שיניים 237Dentalר123191273920מרסאות clinics

פרטיים 116157206רופאים י ~. 206 Private doctors .

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי עי שנקנו

109158222222Medicines and medical
equipment bought
byhouseholds

בנכסים השקעה
הכל סך קבועים

36760S854345422651957Fixed capital
/ormatton  total

חולים 326523746338252031755Hospitalsבתי

418510871762202Clinicsמרפאות
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה  .3 כייר/ לוח
Table xxiv/3.  National expenditure on health and its ifnancing, by sector

IL. million, at current prices; budget years תקציב שנות שוטפים; במחירים ל"י, מיליוני

§ ו

11
^ 3

£ !
i Ir c

!I
.= bO

הכל סך
Total

FINANCING  TOTAL
Total expenditure on consumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

FINANCING  TOTAL.
Total expenditure on consumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

1,249

2,374

1974/75
93 2,017
77 908

1,125 16 1.109
1975/76

1,721 130 2,761
3,246 104 1,262

3,359

3,359

4,612
4,612

1,525 26 1,499

הכל מימוןסך
והשקטה לצריכה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש:

הכל מימוןסך ..
והשקעה לצריכה כוללת הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הפרש;

1 Including transfers from abroad. , לארץ. מחוץ העברות כולל 1

וסוג מבצע סקטור לפי חולים, בבתי אשפוז ליום שוטפת הוצאה  כ."ד/4. לוח
חולים בית

Table xxiv/4.  Current expenditure per day of hospitalizationin hospitals, by
operating sector and type of hospital

תקציב שנות שלטפים; במחירים .ILל"י, at current prices; budget years

חולים Hospitalsבתי

הכל נפשכללייםסך למחלותלחולי
TotalGeneralMentalממושכות

Chronic

1973/74
; החולים בתי 1041713759ALLכל HOSPITALS.: ■

י 1 לה 1161675064Governmentממש 1 ;

רווח כוונת ללא 1461819082Nonproift'מוסדות institutions
.■ 22921718Otherאחר

1974/75
בתי.החולים 145239כל '5282ALL HOSPITALS

1 1592286790Governmentממשלה 1

רווח כוונת ללא 207259128114Nonproiftמוסדות institutions
: 29,1182521Otherאחר

1975/76
: החולים בתי 19732969106ALLכל HOSPITALS

■32189■222ממשלה! 112Government 1

רווח כוונת ללא 275348164148Nonproiftמוסדות institutions
411663530Otherאוזר

' Including local authorities. מקומיות. רשויות כולל 1
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Hospitalization

Endofyear
ובעלות סוג לפי ,1 חולים בתי  כ"ד/5. לוח

Table xxiv/5.  Hospitals *, by type and ownership

אשפוז

שנה סוף
Type and ownership ♦1977 §1976 1975 1970 1965 1960 1950 1948

TOTAL
Type of

institution
General care
Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation
Ownership

Government
Municipal government
Local authorities
General Workers' Sick
Fund

Hadassah.
Malben
Missions
Other nonproift
hospitals

Private hospitals

ובקלות סוג
126

46

39

38
3

125

47

39

36
3

130

47

41

39
3

160

50

ו42
30 J

35
3

33 33
2 2
1 1

14 14

1 1

19

48

19

47

29 33
2 2
1 1

14 16

1 1

5 5
8 9
19 24

51 69

135

42
1

61

27
4

33

4
14

1

5
8

11

59

133

42
. 3

55

30
3

27

4
16

1

. 10
8
10

57

83

50
9

21

3

20

4
12

30

66

36
9

"{
2

2
10

31
Excluding institutions for mentally retarded since 1974,

הכל סך
מוסד סוג

כללי טיפול
שחפת

נפש מחלות
מפגרים

ממושכות מהלות
שיקום

בעלות
ממשלה

ממשלתית עירונית
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

הדסה
מלבן

מיסיוניט
אחרים ציבוריים חולים בתי

פרטיים חולים בתי
ב1974. החל למפגרים, מוסדות כולל לא 1

1 מיטה סוג לפי חולים, לבתי קבלות  ר61, ל" לוח
Table xxiv/6.  Admissions to hospitals, by type of bed 1

Type,of bed ♦1977 §1976 1975 1970 1969 1968 1965 1961 מיטה סוג

GRAND TOTAL

GRAND TOTAL

General care  total

Thousands
537.7 512.9 498.8 402.9

Rates per 1,000 population
149.8 146.8 142.8 136.2

אלפים
387.9 371.6 319.5 268.8

תושבים ל1,000 שיעורים
134.7 132.2 124.7 122.6

143.4 140.3 136.2 129.2 127.2 125.2 117.2 114.9

21.422.125.126.425.929.229.931.5Internal medicine2
0.70.70.9.0.80.91.01.11.3 .Neurology
16.617.617.717.618.116.917.319.1Paediatricsi

"16.515.9 17.9 17.2 17.115.9  16.6 17.3; General surgery . .
5.04.25.05.35.25.76.06.3Orthopedics

1.52.02.12.52.53.23.23.5Urology

2.12.12.62.93.03.12.94.7Surgery, other*

15.115.115.315.115.316.416.316.5Gynaecology

24.726.226.627.728.528.928.6 28.0Obstetrics

2.42.83.43.63.74.34.34.7Ophthalmology
3.62.63.23.4 :3.64.4 .4.24.6Ear, nose tf throat 1
5.35.95.44.75.45.75.65.3Other'
0.60.70.30.40.40.10.1' 0.0Tuberculosis

3.63.94.04.04.14.34.03.7Mental diseases

0.20.20.10.10.2Mentally retarded
1.6 ,1.81.41.9Chronicdiseaset

3.32.72.63.0.Y7)0.50.80.7Rehabilitation

כולל סך
כולל סך

 כלליות מחלקות
הכל סך
פנימית2
עצבים

3 ילדים
כללית כירורגיה

אורתופדיה .

אורולוגיה
* אחרת כירורגיה

נשים
. יולדות

עיניים
וגרון אוזן אף,

אחרות5
שחסת

נפש מחלות.
מפגרים

ממושכות מחלות
'שיקום Excluding institutions for mentally retarded, since 1974.

* Incl. internal, geriatrics and lung diseases, and also inter^ive
care unit cardiac and respiratory. J Incl. prematures.
4 1oc) neurosurgery, chest surgery, plastic surgery, blood vessels
and oral surgery. 5 Incl. nephrology, dermatology and
venereal. Hansen's disease, oncology and multipurpose.
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פנימית, כולל ' 2 .1974 משנת מוסדותלמסגדים, כולל לא 1
נמרץלב לטיפו? המחלקה בן כמו וריאות, גריאטרית
בולל > פגים. כולל 3 נמרץנשימה. ולטיפול
ד0, כלי פלסטית, כירורגיה חזה, ניתוחי נוירוכירורגיה,
הנסן, מחלת ומין, עור נפרולוגיה, כולל: 5 ולסת. פה

מוגדרות. ובלתי אונקולוגיה



1 מיטה וסוג בעלות לפי חולים, גבתי מיטות  כ"ד/7. ליח
Table xxiv/7.  Beds in hospitals, by ownership and type of bed 1

End of year שנה סוף

Ownershipand type of bed .1977 §1976 1975 1970 1965 1960 1950 1948 מיטה וסוג בטלות

TOTAL

Ownership
Government

Municipal government

Local authoirties

General Workers' SickFund

Hadassah

Malben

Missions

Other nonproift
hospitals

Private hospitals

Typeof bed
General

Tuberculosis

Mental diseases

Mentally retarded

Chronic diseases

Rehabilitation

Absolute numbers

24,883 24,215 23,614 23,727

9,860 9,822 8,413 8,865

1,318 1.373 1,407 1,198

285 285 285 J95

4,794 4,478 4,444 3,744

806 720 631 590

  1,316 1,234

622 622 566 606

1,549 1.541 1,422 1,689

5,599 5,374 5,130 5,606

12.043 11,692 11,433

25 69 93

8.433 8,205 8,175

3.954 3,859 3,360

478 390 553

9,705

273

7,152

3,087

3,015

465

מוחלטיםמספרי ם

הכל 4,6267,62715,61318,382סך

בעלות
6892,9965,7857,608ממשלה

ממשלתית עירונית


מקומיות 4515837931,261רשויות

כללית חולים 6499972,6363,121קופת

431541477491הדסה

מלבן


1,425399

268404434444מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

771657669889

פרטיים חולים 1.3671,4493,3944,169בתי

מיטה סוג

2,6814,7136,6887,958כלליות

623842595430שחפת

נפש מחלות

מפגרים
1.197 1,9176,2627,908ך

ממושכות מחלות

}"■שיקום
155

1,765 ל
/303

1,509

577

תושבים ל1,000 Ratesשיעורים per 1,000 population

הכל 5.65.67.37.17.96.86.96.8TOTALסך

3.23.43.13.13.23.33.33.3Generalכלליות

0.80.60.30.20.10.00.00.0Tuberculosisשחפת

נפש מחלות

}"מפגרים
1.42.93.0

2.4

1.0

2.32.32.3Mental diseases

Mentally retarded

ממושכות מחלות

"{0.1
0.8 7

/0.1
0.61.01.01.11.1Chronic diseases

0.20.20.20.20.1Rehabilitationשיקום

למ8 מומדית 5ו>יל לא הח1 בשנונרים. 1974.ל 1' Excl. institutions for mentally retarded, since 1974.
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מיטה! סוג לפי חולים, בבתי המיטות ותפוסת ממוצעת שהייה  כ"ד/8. לוח
Table xxiv/8.  Average duration of stay and bed occupancy in hospitals,

by type of bed 1

Type of bed .1977 §1976 1975 1974 1970 1965 1961 מיטה טלג

GRAND TOTAL

General care  total

Daysof stay (thousands)
of patients discharged from hospitals

(אלפים) שהייה ימי
החולים נתי את שעזבו מאושפזים של

7,421 7,085 7,414 7,001 6.703 5,132 4,387

Average duration of stay (days)
7.0 7.2

(ימים) ממוצעת שהייה
7.6 7.9 8.9 8.9 8.3

11.511.911.310.310.09.38.6Internal medicine^

15.915.415.214.214.413.012.4Neurology

11.910.69.68.78.98.17.2Paediatircs3

10.510.19.89.28.98.48.2General surgery

13.014.214.214.112.211.511.1Orthopedics

15.016.615.113.812.712.011.5Urology

14.014.112.410.611.210.99.0Surgery, other4

4.64.44.03.53.43.33.4Gynaecology

5.44.84.44.14.14.04.0Obstetrics
13.912.811.110.39.69.68.5Ophthalmology
6.68.77.06.05.65.65.3Ear, nose and throat
8.58.87.410.68.48.28.3Others

132.079.058.081.172.373.386.2Tuberculosis

171.1152.7154.8139.1166.4152.4173.2Mental diseases

435.31.223.3838.0Mentally retarded
89.266.3242.6261.5230.0202.0196.6Chronic diseases

109.079.393.1106.3109.482.876.7Rehabilitation

כולל סך

כלליות מהלקוח.
הכל סך
2 פנימית
עצבים
3 ילדים

כללית כירורגית
אורתופדיה
אורולוגיה

אחרת4 כירורגיה
נשים

יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
אחרות3
* שחפת

נפש מחלות
מפגרים

ממושכות מחלות
שיקום

Hospitalization days (thousands)
incl. patients not discharged (אלפים) אשפח ימי

עזבו שטרם חולים כולל
5,6776.3698,3067,8758,0108,0368,230GRAND TOTALS

(אחוזים) noisnOccupancy (pecrentages)

98.597.496.994.392.790.991.8GRAND TOTAL

96.294.892.488.186.984.584.4General care  total

105.299.997.388.485.484.386.5Internal medicine?

113.3104.3107.6 91.7  ._ . 87.1 .... 83.9 ._83.8..Neurology

88.393.687.586.788.485.083.8Paediatircs3

97.891.789.687.785.880.184.4General surgery
95.094.899.292.788.787.887.5Orthopedics

99.195.894.688.786.082.385.4Urology

89.497.598.686.979.981.178.8Surgery, other♦

107.4102.989.093.596.791.989.3Gynaecology

86.093.395.491.193.191.087.2Obstetircs

100.387.882.685.280.177.178.7Ophthalmology

86.2100.091.686.181.777.575.4Ear, nose and throat

77.779.680.077.572.078.273.4Other'
86.979.170.157.252.056.778.8Tuberculosis

110.1104.1104.599.999(098.9100.4Mental diseases

91.598.396.4Mentally retarded

86.291.397.5102.099.393.596.9Chronic diseases

88.888.290.9102.287.891.490.2Rehabilitation

6 כולל סך

כולל סך
כלליות מחלקות

הכל סך
2 פנימית
עצבים ■
3 ילדים

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגיה

אחרת* כירורגיה
נשים

יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
אחרות5

שחפת
נפש מחלות

מפגרים
ממושבות מחלות

שיקום
' Excl. institutions formentally retarded since, 1974.
notes 2S in Table XXIV/5. 6 See introduction.

*= See ףאה 25 .1874 ^^^^ bm,^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ 1

מבוא. ראה 8 כד/6. בלוח 5 עי 2 הערות
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יוס וחולי מאושפזים  נפש חולי  כ"ד/9. לוח
Table xxiv/9.  Psychiatric inpatients and day patients

.1977 §1976 1975 1974 1970 1966 19S8

At beginning of year
Beds

Places for day patients

Inpatients

Day patients

During the year
Admissions for inpatient
care  total 1

First admissions
Readmissions

Inpatients admitted
Thereof:
Readmitted

Discharged (alive)
Deaths while iu hospital

PATIENT CARE
EPISODES  TOTAL 2

מוחלטים מספרים

6,943 5,891 4,343

7,237 6,047 4,188

294  

12,484 13,274 12,992 12,602 10,577 8,690 4,619

Absolute numbers

7,8587,9788,1538,115

547567713720

8,4128,4578,6868,754

790780807887

4,700 5,135 4,847
7,784 8,139 8,145

11,187 11,895 11,635 11,284

6,487 6,802 6,788 6,589

12,189 12,780 12,452
354 351 316

4,695 .. 3,724 2,309
7,907 .. 4,966 2,310

7,761 4,187

4,037 1,878

12,258 10,074 8,265 5,400
288 262 225 111

24,588 25,150 24,719 23,969 18,108 14,737 8,807

השנה בתחילת
מיטות

יום לחולי מקומות

מאושפזים

יום חולי
השנה במשך

 לאשפוז קבלות
הכל1 סך

ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

לאשפוז שנתקבלו חולים
מזה:

חוזר לאשפוז נתקבלו
נפטרים) כולל (לא שוחררו

חולים בבית נפטרו

 טיפוליות סךהכל2אפיזודות

ל1,000 ation1,000תושביםשיעורים populRates per

השנה Atבתחילת beginningof year
2.22.32.42.42.32.32.2Bedsמיטות

יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients

2.12.32.52.52.52.72.7Tnpatientsמאושפזים

יום וחולי 2.12.32.62.82.33.83.5Inpatientsמאושפזים and day patients

השנה Duringבמשך the year
לאשפוז! קבלות

הכל סך 
2.33.33.63.73.81.41.3Admissions for inpatient care 1

total

ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

1.2
1.2

1.4
1.9

1.4
2.4

1.4
2.4

2.3
3.4

2.2
3.1

First admissions
Readmissions

שנתקבלו 2.13.03.33.41.91.8Inpatientsחולים admitted

מזה:
חוזר לאשפוז 0.91.52.02.03.63.4נתקבלו

Thereof:
Readmitted

נפטרים) כולל (לא 2.73.23.43.63.60.10.1Dischargedשוחררו (alive)

 טיפוליות אפיזודות
2 הכל סך

4.45.66.17.17.27.16.8PATIENT CARE
EPISODES  TOTAL 2

J Excludes transfers from one establishment to another.
2 Includes admissions of day patients.

למשנהו. אחד ממוסד העברות כולל לא 1
יום. חולי של קבלות כולל 2

health. 720



והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות  כ"ד/10. לוח

Table xxiv/10.  Births and deaths in hospitals, as percentage of total bitrhs
and deaths

Deaths פטירות

1 + הגיליט כל
All ages

מת לידות
Stillbirths

חי לידות
Live births

Jewsיהודים
195094.892.159.787.351.31950
195595.994.153.583.548.11955
196099.497.363.388.659.91960
196599.999.765.591.363.21965
1970100.099.968.791.867.11970
1975100.0100.071.790.470.51975

§ 1976100.0100.071.793.270.4!976§
*1977100.0100.072.491.771.51977*

'JNonJewsלאיהודים
196054.594.734.046.128.51960
196580.6100.041.854.034.91965
197091.299.945.667.735.51970
197597.046.066.937.31975

§ 197698.0100.048.673.738.81976§
*197796.8100.049.372.242.1. 1977.

< Including East Jerusalem, since 1973. .1973 בשנת החל ירושלים, מזרח כולל 1

Preventive medicine מונעת רפואה

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון  כ"ד/11. לוח
Table xxiv/ 11.  Immunization of children in the first and second year of life

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדים אחוז
Percent immunized children per 100 reported

חצבת נגד
Against

  measles

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

.האכלה
רביעית

4th feeding

_ שלוש
"האכלות
3 feedings

משולש
Triplex vaccine

דחף זריקת
Booster"
dose

שלוש
 זריקות
3 injections

נגד
אבעבועות
Against

~ smallpox

ב.ק.ג.
שחפת נגד
B.C.G.
against

tuberculosis

הדיווח כיסוי
(אחוזים)
Coverage

of
reporting

)percentages)

הדיווח שנת
Year of
reporting

During first year of life
8729
8827
912258
90812
9257
9045

החיים הראשונהבשנת
196583687890
196787727189
197086767491
19758775290
19768774292
197789752090

During second year o f 1 if e השנייה החיים בשבת
1965749 .485
1967807 386466
19708111 48846624
197579Si 48658178
19768182 58768376
19778281 48658483
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מבצע גוף לפי בפיקוח, והמקרים ובילד באם לטיפול תחנות  כ"ד/12. לוח
Table xxiv/12.  Mother and child health centres and cases under super

vision, by agency

Agency

ממושבות מחלות
Chronic diseases

מבוגריט
Adults

משפחות
Families

ילדים
בגיל
14

Children
aged
14

תינוקות
Infants

*I:
c

If מבצע גוף

Cases admitted during the year השנה במשך שנתקבלו מקרים

1950
1960
1965
1970
1974

1975  TOTAL

MinistryofHealth
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel AvivYafo Municipality
Others

16,52128,16016,356
58942,60348,688. 48,939

64444,44359,58563,54440,920

70756,72272,41877,57752,4405241,935
77870,40389,39096,56268,6175721,970

1,662 639 72,831 103,664 93,425 76,563 778

1,662 639 52052,89363,74772,34050,605
20512,84713,95813,89710,776

3286333328249
223,3928,1808,5846,648
244,4505,5525,5324,515
42,6951,6552,98338

1950
1960
1965
1970
1974

הכל סך  197s

הבריאות משרד
כללית חולים קופת

הדסה
ירושלים עיריית

אביביפו תל עיריית
אחרים

Monthly average of cases
under supervision

של חודשי ממוצע
בפיקוח מקרים

19507,75021,67119,4691950
196058916,57543,487111,458115,7221960
196564422,23853,180167,002154,4511965
197070728,94966,735208,571205,2221,7376,8751970
197477852,706111,868369,487360,0244,0908,2271974

הכל סך  197577844,20587,977295,533279,9482,6415,8931975  TOTAL

הבריאות 193,3082,6415,893MinistryofHealth§52027,94657,478208,272גושרד
כללית חולים 47,225General§20510,53814,33348,383קופת Workers' Sick Fund

32131,7771,5341,369Hadassahהדסה
ירושלים 222,2767,21219,31720,106Jerusalemעיריית Municipality

אביביפו תל 242,5175,31216,81417,680Telעיריית AvivYafo Municipality
י4715אחרים 1,8651,213260Others
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ובילד, באם לטיפול בתחנות נפש ל100 מגעים של חודשי כ"ד/13.ממוצע לוח
מגע וסוג התחנה בעלות רשומים, סוג לפי ממוצעת, פיקוח ותקופת

Tabje xxiv/13.  Average monthly number of contacts per 100 persons in
mother and child health centres, and average period of supervision, by type

of registered case, ownership of centre and type of contact

1975

ובעלות רשומים סוג
התחנה על

מגע פיקוחTypeofconatctסוג תקופת
ממוצעת

Typeof registered case and
ownership of centre רופא בדיקת

Examination
by doctors

(חודשים)Nurseאחות
Average period
of supervision
)months)

בתחנה ביקורים
Visits at station

נית ביקורי
Home visits

 הרות נשים
הכל סך

44107127.1PREGNANT WOMEN 
TOTAL

מזה:
הבריאות 36131126.5משרד

Thereof:
Ministry of Health

חוליפ 71371410.2GeneralWorker'sקופת Sick Fund

אביביפו תל 45130156.8Telעיריית AvivYafo Municipality

ירושלים 329267.7Jerusalemעיריית Municipality

הכל סך  תינוקות
מזה:

הבריאות משרד

32

18

96

107

10

9

11.4

11.0

INFANTS  TOTAL

Thereof:
Ministryof Health

חולים '99441812.7GeneralWorkersקופת Sick Fund

אביביפו תל 41141911.6Telעיריית AvivYafo Municipality

ירושלים 2398810.8Jerusalemעיריית Municipality

הכל סך  617335.8TODDLERSפעוטות  TOTAL

מזה:
_. _ _ הבריאות _משרד . _4 18 _ .237.7

Thereof:
Ministry of Heaith"

חולים קופת

אביניפו תל עיריית

15

6

8

19

5

3

44.5

36.5

General Workers' Sick Fund

Tel AvivYafo Municipality

ירושלים 518221.6Jerusalemעיריית Municipality

ונוער1 322456.2CHILDRENילדים AND YOUTH1

1 נפש 171588.5MENTALחולי CASES 1

ריאות! 53143.6LUNGחולי CASES"

ממושכות מחלות
אחרות!

122946.0OTHER CHRONIC
DISEASES■

. Only governmental health centres take care of this type of
registered cases.

בסוג מטפלות הבריאות משרד בבעלות תחנות רק 1
רשומים. של זה
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Insured in sick funds חולים בקופות מבוטחים
מבוטחת ושאיגה המבוטחת ומעלה 18 בגיל 1 אוכלוסייה  כ"ד/14. לוח
נבחרות וערים לימוד שנות גיל, אוכלוסייה, קבוצת לפי החולים, בקופות

Table xxiv/14.  Population aged 18 and over, insured and not insured in the
sick funds, by population group, age, years of schooling and selected towns

Survey of viiix 1976 סקר

1£
SI
hi

Insured מבוטחים

אחרים
Other

בקופות
חולים2
In sick
funds2

הכל סך
Total וי1?

r: a

EPoS

Percentages אחוזים Thousands אלפים
Total

Population group
Jews
NonJews

Age
1824
2534
3544
4554
5564
65+

Years of schooling
0
l^t
58
910
1112
1315
16+

I n localities with
30,000+ residents
Ashdod
Ashqelon
Beer Sheva
Bene Beraq
Bat Yam
Givatayim
Herzeliyya
Holon
Haifa
Hadera
Jerusalem  total

West Jerusalem
East Jerusalem

Kefar Sava
Lod
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Rishon LeZiyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Tel AvivYafo

6.2

3.0
34.1

12.1
4.9
4.5
3.8
4.1
6.6

13.6
10.9
7.3
5.2
4.5
2.0
(1.9)

(3.4)
(3.9)
(4.2)
(3.2)
(4.5)
(1.5)
(1.7)
(0.9)
(1.9)
(4.6)
23.1
6.6

81.6
(1.6)
(3.4)
(1.0)
(11.4)
(3.5)
(4.4)
(2.6)
(3.7)
(1.9)
4.6

1.8

1.9
0.9

3.2
1.0
1.1
1.0
1.5
3.0

2.5
(1.3)
1.3
(1.1)
2.2
(1.5)
3.4

(2.1)

(0.7)
(1.4)

(0.7)

3.9
(1.3)
2.5
3.2
(0.3)

(4.8)

(3.1)
(0.3)

(2.2)
(0.9)
4.2

92.0

95.1
65.0

84.7
94.1
94.4
95.2
94.4
90.4

83.9
87.8
91.4
93.7
93.3
96.5
94.7

94.5
96.1
95.8
96.1
94.1
98.5
97.6
99.1
94.2
94.1
74.4
90.2
18.1
98.4
91.8
99.0
88.6
93.4
95.3
97.4
94.1
97.2
91.2

93.8 100.0 130.6 3 2,122.0

97.0
65.9

87.9
95.1
95.5
96.2
95.9
93.4

86.4
89.1
92.7
94.8
95.5
98.0
98.1

96.6
96.1
95.8
96.8
95.5
98.5
98.3
99.1
98.1
95.4
76.9
93.4
18.4
98.4
96.6
99.0
88.6
96.5
95.6
97.4
96.3
98.1
95.4

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

56.6
74.0

51.6
23.7
14.9
12.1
10.5
17.7

28.1
13.1
42.5
15.0
23.3
(4.2)
(2.7)

(1.0)
(1.1)
(2.0)
(1.5)
(3.4)
(0.5)
(0.5)
(0.6)
(3.0)
(1.1)
46.7
10.4
36.3
(0.3)
(0.7)
(0.5)
(2.3)
2.7
(1.6)
(0.8)
(1.5)
(1.7)
11.9

1,900.3
221.7

445.7
493.0
333.5
318.2
259.6
272.1

209.8
120.9
587.6
293.9
534.3
208.5
146.7

29.1
29.7
48.1
48.4
76.2
35.6
30.5
69.0
160.0
23.4
204.8
159.8
45.0
19.4
20.1
52,2
20.8
78.4
38.8
32.3
43.0
92.4
259.9

הבל אוכלוסייהסך קבוצת
יהודים

לאיהודים
גיל

1824
2534
35^*4
4554
5564
65 +
לימוד שנות
0
14
58
910
1112
1315
+16

30,000 בני ביישובים
ומעלה תושבים

אשדוד
אשקלון

שבע באר
ברק בני
ים בת

גבעתיים
הרצליה
חולון
חיפה
חדרה

הבל סך  ירושלים
ירושלים מערב
ירושלים מזרח

סבא כפר
לוד

נתניה
עכו

תקוה פתח
לציון ראשון

רחובות
רמלה
גן רמת

אביביפו תל
Source: Labour Force Survey.

1 Excl. residents of insitutions and Bedouin. 2 Includes :

General Workers' Sick Fund, National Sick Fund, Meuhedeth
Sick Fund and Maccabi Sick Fund. 3 Includes 33,600 per
sons for whom it is not known whether or not they are insured.

אדם. גוה סקר המקור;
ובדוים. במוסדות דיירים כולל אינו 1

,מכבי. מאוחדת לאומית, כללית, חולים קופת כולל: 2
לאו. אם מבוטחים הם אם ידוע שלא 33,600 כולל 3
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בקופות מבוטחת ושאינה המבוטחת ומעלה, 18 בגיל 1 אוכלוסייה  כ"ד/15. לוח
עבודה כוח ותכונות לימוד שנות דמוגרפיות, תכונות לפי החולים,

Table xxiv/ 15.  Population 1 aged 18 and over, insured and not insured in *he
sick funds, by demographic characteristics, years of schooling and labour

force characteristics

viiix 1976
Percentagesאחוזים

a חולים_ בקופת מבוטחים |1isick funcInsured inrri.£8 כולל hסך \s s;
*" La 3

Grand
total//כללית

General
workers

מכבי
Maccabi

לאומית
Nationali|

ElO

העבודה כוח 36.8Percentageof(21.6)53.554.754.563.253.759.0אחוז civilian labour
18+ מבני forceהאזרחי of aged18+

זמנית Temporarily(1.8)(3.5)(7.2)6.97.37.29.86.3נעדרים absent from
מכוח workofמעבודתם total labour force

העבודה

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

יהודים :89.692.791.897.899.292.894.343.3Thereofמזה: Jews

49.148.848.747.447.750.558.554.8Menגברים,
50.951.251.352.652.349.541.545.2Womenנשים

משפחתי Maritalמצב status
71.973.672.882.678.382.248.444.7Marriedנשוי
Divorced(1.8)(1.3)(0.6)(0.7)(1.1)1.31.31.4גרוש
6.96.87.04.06.05.013.28.3Widowerאלמן
19.918.318.812.315.012.237.245.2Singleרווק

Ageגיל
182420.419.119.813.514.512.036.039.51824
253423.323.622.832.323.828.913.718.22534
354415.916.216.019.115.817.79.411.43544
455415.215.615.814.816.614.88.59.34554
556412.412.7_ 12.8 14:8 11.5~ 10.410.88.05564
65+12.812.812.88.814.516.221.613.665 +

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Jewsיהודיםסך  tota:

ישוב Typeצורת of locality
9.77.97.52.011.627.013.735.8Jerusalemירושלים

אביביפו 12.312.510.426.522.88.229.09.1Telתל AvivYafo
7.67.97.98.34.18.216.72.3Haifaחיפה

ויישובים 42.443.342.357.548.836.822.431.4Veteranערים towns and
ותיקים urbanעירוניים localities

ויישובים 16,716.918.85.111.57.913.511.5Newערים towns and
חדשים urbanעירוניים localities

((1.2)0.4)4.64.34.6כפרים 11.9(2.69.7Villages
0.2)3.74.04.7מושבים ) (0.2) (2.1Moshavim
3.03.23.8קיבוצים
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בקופות מבוטחת ושאיגה המבוטחת ומעלה, 18 בגיל אוכלוסייה1  כ''ד/15. לוח
(המשך) עבודה כוח ותכונות לימוד שנות דמוגרפיות, תכונות לפי החולים,

Table xxiv/15.  Population 1 aged 18 and over, insured and not insured in the
sick funds, by demographic characteristics, years of schooding and labour

force characteristics (cent.)
viiix 1976

Percentagesאחוזים

s וזולים בקופת מנוטחים
P 5o Ssick fundInsured inusi בולל hסך \X!2 1a 3

Grand
total1 g

J~
כללית
General
workers

מכבי
Maccabi

לאומית
NationalH

c c

6

n .c

a Z

מגורים Districtמחוז of
residence

10.58.88.52.212.028.515.836.0Jerusalemירושלים
20.9Nothern(0.8)12.712.213.93.64.87.9הצפון
15.415.816.511.36.616.722.78.5Haifaחיפה

19.620.021.311.014.419.416.013.1Centralהמרכז
אביב 31.432.527.869.255.023.438.816.8Telתל Aviv
4.7Southern(5.9)(4.1)10.210.511.82.67.2הדרום

מוחזקים 0.20.20.20.1שטחים
Administered territories

לימוד Yearsשנות of
schooli Dg

010.09.210.4(1.0)4.0(3.6)14.221.80

145.85.55.92.75.0(2.1)(4.3)10.114
5828.227.828.719.531.524.020.132.958
91013.914.114.016.115.412.88.811.7910
111225.125.624.832.226.127.230.518.1U12
131510.010.59.914.610.914.68.73.31315
16+7.07.36.313.97.115.713.42.116+

לידה Continentofbirיבשת th

32.632.635.318.325.611.031.032.9AsiaAfricaאסיהאפריקח

37.638.136.846.540.152.430.620.6EuropeAmericaאירופהאמריקה
29.829.327.935.234.336.638.446.5Israelישראל

 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0NonJewsלאיהודים  total
הכל סך
83.374.5Moslems(36.1)(71.4)(18.0)64.058.660.0מוסלמים
21.4Christians(16.7)(6.8)24.125.524.882.0נוצרים

57.14.2Other(28.6)11.916.015.2אחר

/' See note 1 to Table XXIV14. כד/14. ללוח 1 הערה ראה 1
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החולים, בקופות מבוטחים ושאינם המבוטחים ביתי, משק ראש*  כ"ר/16, לוח
ילדים מספר בית, במשק מפרגסימ מספר דיור, צפיפות בית, משק גודל לפ*

אוכלוסייה וקבוצת בית במשק

Table xxiv/16.  Household heads 1, insured and not insured in the sick funds, by
size of household, housing density, number of earners in household, number of

children in household and population group
Survey of viiix J 976 סקר

Thousands אלפים

מבוטחים לא
Not insured

מבוטחים
אדוריט
Other
insured

מבוטחים
בקו6ת
חולים1
Insured
in sick
fund'

מבוטחים
Insured

הכל סך
Total

JEWS  TOTAL

Persons in household
1

2
3

4
5
6
7

8
9+

Persons per room3
1
1

1.011.49
1.501.99

2
2.012.99
2.012.49
2.502.99
3.00j.99_ __

4+  ~

Earners in household
0
1

2
3+

Households

19.1 13.6

4.5
6.0
(2.0)
(2.1)
(1.9)
(0.7)
(0.7)
(0.3)
(0.9)

5.7
4.9
(1.6)
(2.0)
(2.4)
(1.3)
(0.7)
(0.7)
(0.7)
(0.7)

6.4
8.1
3.3
(1.4)

3.1
3.8
(2.2)
(2.1)
(1.2)
(0.5)
(0.2)

(0.6)

4.8
4.2
(1.9)
(1.0)
(0.8)
(0.6)
(0.5)
(0.1)
(0.2)
(0.1)

5.2
3.5
4.6
(0.4)

796.4

104.7
187.8
140.5
156.1
101.3
45.4
24.6
16.5
19.5

200.6
227.3
121.7
107.5
64.7
45.9
16.8
29.1
21.4
5.9

144.4
342.2
255.3
54.6

בית משקי
810.1 2834.3

107.7
191.7
142.6
158.2
102.5
45.9
24.8
16.5
20.1

205.4
231.5
123.6
108.5
65.5
46.5
17.3
29.2
21.6
6.0

149.5
345.8
259.8
54.9

114.3
198.5
145.1
161.0
105.1
46.8
25.6
16.8
21.0

213.1
237.8
125.9
110.9
68.1
48.0
18.0
30.0
22.2
6.7

157.9
355.9
263.9
56.5

הכל סך  יהודים
בית במשק נפשות

2
3
4
5
6
7
8
9+

לחדרנ נפשות

1

1.011.49
1.501.99

2
2.012.99
2.012.49
2.502.99
3.003.99
4+

בית במשק סיט ~מטרנ
0

2
3+

עד 17ילדים ageגיל 17up toChildren

הכל 1,040.61,017.81,003.314.518.7TOTALסך

בית במשק Childrenילדים in household
1133.7131.5129.1(2.3)(1.7)1

2282.4278.1274.2(3.9)(3.6)2
3269.2262.6259.8(2.8)(4.7)3
4149.4145.7144.5(1.2)(2.7)4

588.9?5.985.4(0.5)(3.0)5

6+117.0114.0110.3(3.6)(3.0)6+
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החולים, בקופות מבוטחים ושאינם המבוטחים בית*, משק ראשי  כ"ד/16. לוח
ילדים מספר בית, במשק מפרנסים מספר דיור, צפיפות בית, משק גודל לפי

(המשך) אוכלוסייה וקבוצת בית במשק

Table xxiv/16.  Household heads 1. insured and not insured in the sick funds, by
size of household, housing density, number of earners in household, number of

children in household and population group (cont.)
Survey of viiix 1976 סקר

Thousands אלפים
מבוטחים
לאמבוטחיםבקופת

הכל 1מבוטחיםסך מבוטחיםאתריםחולים
TotalInsuredInsuredOtherNot

in sickinsuredinsured
fundi

1 Households:יתמשקי

הכל יהודיםסך לא
בית במשק נפשות

277.554.853.9(0.9)21.6NONJEWS  TOTAL
Persons in household

14.1(1.7)(1.7)(0.1)2.91

25.82.92.8(0.1)(2.4)2

36.94.74.5(0.2)(1.9)3

47.55.65.5(0.1)(1.7)4

58.46.05.8(0.2)(2.3)5

69.66.86.82.76

78.06.46.4(1.7)7

87.45.35.1(0.1)(2.0)8

9+19.815.315.2(0.1)4.49+

לחדר3 Personsנפשות per r o o m 3

13.3(2.3)(2.3)(1.0)~'
17.23.63.4(0.2)3.51

1.011.493.1(2.6)(2.6)(0.5)1.011.49

1.501.999.17.26.9(0.3)(1.8)1.501.99

210.37.97.7(0.2)(2.1)2

2.012.9912.58.88.7(0.1)3.82.012.99
2.012.494.94.34.3(0.6)2.012.49

2.502.997.64.54.3(0.1)3.22.502.99
3.003.9915.210.910.8(0.1)4.23.003.99

4 +16.611.511.54.74+
בית במשק Earnersמפרנסים in household

010.53.83.6(0.2)5.70
146.035.034.4(0.6)10.91

210.98.48.4(0.1)(2.5)2

3 +10.17.57.5(2.6)3+

185ילדים 17 17 גיל Childrenעד up to
הכל סך

בית במשק ילדים
278.2212.8210.7(2.1)63.1TOTAL

Chi 1 dren in household
16.44.54.5(1.9)1

218.413.313.0(0.3)(4.5)2

324.617.416.8(0.6)7.23

442.530.930.911.64
539.632.031.6(0.4)7.25

6+146.7114.6113.9(0.8)30.76 +

Source : Labour Force Survey.
' See notes 1,2 to Table XXIV/14. 2 Incl. 1,100 of whom
it is not known whether or not they are insured. 3 Incl.
housing density not known.

אדם. כוח סקר המקור:
כד/14. ללוח 2,1 הערות ראה 1

מבוטחים. לא או מבוטחים אם ידוע לא 1,100 בולל 2
ידועה. לא דיור צפיפות בולל 3
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וסעד רווחה שירותי ה. " כ פרק

כלהלן: מתחלקים אלי! תשלומים
ספטמבר עד מיוחדות. זקנה קצבאות א.
ושולמו זקנה מענקי אלו קצבאות נקראו 1968

הסעד. משרד ע"'י
ולשאירים לזקנים מיוחדות גמלאות ב.
אחרי .שעלה למי 1968 בנובמבר החל משולמות

31.8.1967
לקצבת בנוסף שולמה ב1.4.1965 החל ג.
קצבה לבני 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
כ"ה/76) (.לוחות כללית נכות

זה לענף בגבייה הוחל 1970/71 בשנת
ל גמלאות בתשלום הוחל 1974 ובאפריל
ביזם לנכים שהיו מי דהיינו "תדשים"' נכים
הגיעו לפני שלקה מי או אחריו או 1.4.1970
ובהגיעו אחריו או .האמור ביום 18 לגיל
משלמים 1975 באפריל החל נכה. היה 18 לגיל
שהיה לגני בלומר, קודמים, לנכים קצבאות
רפואית נכות לו ונקבעה 1970 אפריל לפני נכה
צומצמ השתכרותו וכושר %50a למעלה של

לפחות. ב750/0
גמלת המקנה הסכם לתוקף נכנס ב1.1.76
מ גבוהה נכותו שדרגת רגלים לנכה ניידות
ולמוגבל תקף נהיגה רשיון בעל והוא 40^,
מעל ואינו מ600/0 גבוהה נכותו דרגת אשד

תקף. נהיגה רשיון
כ"ה/8ג'?ה/12)^ (לוחות עבודה נפגעי  

שאירעה למבוטח מקנה ועבודות נפגעי ביטוח
מכוח הבאות לגמלאות זבות בעבודה פגיעה לו

הלאומי: הביטוח חוק
.עבו שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי א.
ואינה יומיי על העולה לתקופה ונעדר דה,

יום. 182 ,על עולה
איציבה, קצבה זמנית; נכות קצבת ב.
הנפגע, של .נכותו בדרגת לשינויים בהתאם
יציב אינו עדיין הרפואי מצבו כאשר
התש מספר את מבטאים בלוחות (הנתונים
הזמניים, הנכים מספר את ולא לו&יס
אחד חודשי מתשלום יותר אפשרי דהיינו,

לנכה).

729 וסעד רווחה

לאומי ביטוח

והסגרים הגדרות
ה הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
והוצאות הכנסות של בסים על מוצגים כספיים
ההבדל ותשלומים. תקבולים של בסים על ולא
השקעות על הצמדה בהפרשי מתבטא העיקרי
הפר רק נרשמים תקבולים בסים לפי המוסד!
פרעונן זמן שהגיע השקעות של הצמדה שי
הצמדה הפרשי נרשמים הכנסות בסיס על ואילו

השנה. תוך שהבשילו ההשקעות כלל על
ההכנסות את כוללות הכנסות דגל סך
השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי מגבייה
הצמדה והפרשי ריבית חוקי לפי הממשלה

היהודית. והסוכנות הממשלה והקצבות
על מבוסם לאומי בביטוח המבוטחים ומספר
מספר לאומי לביטוח המוסד .ע"י הנערך אומדן

כולל: זה
וקואופרטיבים; קיבוצים חברי כולל שכירים

., מושבים הברי כולל עצמאיים

נתמ כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם
וכוי. סטודנטים כים,

ומה מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה:
הלאומי. הביטוח חוק לפי מבטחים

המע של חלקם לפי משכירים הגבייה מיון
שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים בידים
שהם החלק את השכירים של משברם גנבים

חוק. לפי לנכות רשאים
 חודשיים,  תשלומים גבייתיות:  גמלאות 

הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו
שבגבו. .הביטוח מדמי ממומנים ואשר
ב*ה/4י5) (לוחות ושאירים זקנה

הל הביטוח חוק לפי חיק; לפי תשלומים
אומי.

תשלו על נוסף חוק. לפי שלא תשלומים
ולשאירים לזקנים הלאומי הביטוח חוק לפי מים
מהצי גבייה בעבורם 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
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החייב אם למזונות. דין בפסק שזכתה למי
האשד. 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.

ב"ה/15^כ'/ד,/16) (לוחות ילדים
בישראל ילד בל בגין משלמים ילדים קצבת
,המוםד ע"י ישירות שנה' 18 לו מלאו שטרם
מועד ,1975 ביולי החל  וזאת לאומי, לביטוח
תיקון ובעקבות הכנסה במס הרפורמה הפעלת

הלאומי. הביטוח לחוק 17 מס'
ה והחיילים חוק (לפי צבא יוצאי קצבת
למשפחות ניתנת לעבודה) הזרה משוחררים
ביטחוני בשירות או בצה"ל שירת מבניה .שאחד
ע"י הממומנת זו, קצבה בחוק. .כמוגדר אחר
רביעי ילד בגין לראשונה שולמה הממשלה'
משלמים ב1.1.1974 החל ב1.7.1970. ומעלה

שלישי. לילד גם זו קצבה
לפי זכאות איז כאשר ב1.9.1971, החל
בשי קצבה גיתנת המשוחררים, החיילים חוק
לקבוצות גם צבא יוצאי לקצבת זהה עור

הבאות:

ה במימון סעד נתמכות למשפחות 
., ממשלה

אחרי שעלו חדשים .עולים למשפחות 
היהודית. .הסוכנות במימון  1.9.1967

ל קצבאות במסגרת נכללו הרפורמה לפני
משפחה:

שולמה הקצבה ילדים. מרובת משפחה קצבת
ומעלה, הרביעי הילד בגין ב1.9.1959 לראשונה
החוק, הורחב 1965 בשנת .14 גיל עד לילדים

.18 גיל עד לילדים שולמה והקצבה
ה לילד הקצבה שולמה ב1.4.1970 החל
ומ1.10.1972 לאשבירים, במשפחות שלישי

השכירים. משפחות של שלישי לילד גם

כ לראשונה שולמה עובדים ילדי קצבת
המעביד באמצעות שכירים למשפחות 1.8.1965
.18 גיל עד הראשונים ילדיהן שלושת בעבור
הילדים לשני הקצבה שולמה ב1.10.1972 החל
ואילו המעביד, באמצעות בלבד הראשונים
קצבת במסגרת לב"ל המוסד ע"י השלישי ליןלד
הרפורמה הפעלת ממועד ילדים. מרובת משפחה
יולדיהן עבור קצבה אלה משפחות מקבלות במם,

מהמוסד. ישירות הראשונים
במם הרפורמה .הפעלת ממועד כי יודגש,
בתוכם כוללים לילדים התשלומים הכנםה,

לנפגע שמשלמים צמיתה, נכות גמלת ג.
מספר: באופנים

נכותו שדרגת לנפגע פעמי חד מענק .1

ל190/0; 50/0 ביז
גכותו שדרגת לנפגע חודשית קצבה .2

מ190/0; גבוהה
או כולה החודשית, הקצבה והיוון .3
למטרות הנסה לבקשת הנעשה תלקה,

שיקום.

עקב שנהרג מבוטח לשאירי תלויים גמלת ד.
בו תלויים שהיו ולאלה בעבודות פגיעה

בפרנסתם.

באמצ רפואי) ושיקום אשפוז (בולל ריפוי ה.
חולים. קופות עות

הוא לשיקום זכאי וכלכלי, מקצועי שיקום ו
של נכות דרגת לו שנקבעה עבודה .בפגע
לעבודתו לחזור מסוגל ושאינו לפחות 100/0
לעשותה. שידע אחרת לעבודה או הקודמת
לפי כספי סיוע ניתן השיקום במסגרת

. הבאות: הקטגוריות ■

הנבות קצבת של מראשי תשלום מקדנזה:
שנים. ארבע של ולמקסימום עד

ואיגם לשיקום הזכאים .לאנשים הלוואה
בעלי אנשים כלל (בדרך .נכות לקצבת זכאים

.(10^,200/0 של נכות אחוז
עם לנפגע פעמי חד תשלום מיוחד: מענק

ומעלה. ג?750/0 נכות דרגת
הדומים גמלאות לסוגי ואיבה. ספר נפגעי
זכאים עבודה, נפגעי בביטוח הניתנות לאלו
שולמו אלה גמלאות ספר. פעולות .נפגעי גם
פברואר אחרי שנפגעו לאלה 1956 בדצמבר החל
אחרי שנפגעו איבה פעולות ולנפגעי ,1949

.1970 מאז גמלאות שולמו 4.6.1967

(כ"ה/13ב",ה/14) אימהות
גמלאות: סוגי שני מעניק אימהות תיטוח
.הראשון חלקו יולדת; לכל לידה מטנק א
הוא השני וחלקו האשפוז, הוצאות !וי י. ניתן
.הנולד. לרף ראשוני ציוד לקניית /י j מענק

ב1.4.1954. הוה החוק
עובדת שהיא .למבוטחת לידה דנ ב.
לידר. חופשת של לתקופה עצמאית .או שכירה

שבועות). 12 (עד

הבטחת  המזונות חוק מזונות. דמי
מינימליים קיום אמצעי מבטיח  תשלום
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הוצאות סה"כ
הכנסות סה"כ

החישוב שיטות

= הכולל הנזקים שיעור

חוק לפי הוצאות = הגכייתיים הנזקים שיעור
חוק לפי גבייה

המקובלת בדרך חושבו שאבדו טבודה ימי
תמי ונכות מוות מקרה כלומר: הארצות' ברוב
ימי 6'000 של כאובה נחשב 1ma/o של דית
חושב חלקי עבודה כושר איבוד ואילו עבורה'

הנכות. לאחוז יחסי באופן
1,000 x הנפגעים מספר

מועסקים מספר
שאבדו העבודה ימי מספר

מועסקים מספר

שאבדו העבודה ימי מספר
הנפגעים מספר

= תכיפות שיעורי

= החומרה שיעורי

העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

לנפגע

אס תקציב, לשנות מחושבים הנתונים תקופח.
אחרת. צוין לא

מקורות
ותכנון למחקר האגף מן נתקבלו הנתונים
מפורטים הסברים לאומי. לביטוח המוסד של
הביטוח, דמי שיעורי הגמלאות' סוגי על יותר
למצוא ניתן וסיבתם התקופתיים השינויים
שבעריכתו סטטיסטי ושנתון רבעון בירחון,
המוסד. של ותכנה למחקר האגף של ובהוצאתו

סעד

והפגרימ הגדרות
בסכומ כספית תמיכה כלכלית: עזרה
נתמכת. יחידה של מחייתה את לספק כדי שנקבע
שניתנה כספית תמיכה רק כולל 1962/63 עד
שניתנה תמיכה 0*ילו ברציפות, חודשים 6
"עזרה עם נפללה יותר קצרה תקופה במשד

אחרת". חומרית
בכסף אחרת עזרה כל אחרת; חומרית עזרה
עד למחייה קצרה תמיכה (לרבות במוצרים או

.(1962/63

שנ פעולה כל חומרית: 3חרה ללא טיפול
פרט סעד, לשכת ע"י משפחה למען עשתה

חומרית. עזרה למתן

היו אשר ילדים בגין הניכויים מרכיב את גם
לפיכך, הכנסה. מס בחישובי מקודם קיימים
קצבאות .במימון הממשלה השתתפות הגדלת
רישום באופן שינוי של אופי נושאת הילדים
(במם הכנסות בסעיף מהפחתה החשבונות!
לאומי). (ביטוח הוצאות בסעיף לתוספת הכנסה)
על חל כ"ה/1817) (לוחות אבטלה ביטוח
מסוימים בתנאים בלבד. שכירים מבוטחים
כן כמו לקטינים. גם אבטלה הענקת ניתנת
בהכשרה למשתתפים הנכפה השלמת ניתנת

הזכאות. בתנאי העומדים מקצועית
תש ב1970/71. להתבצע החלה הגבייה

.1973 בינואר החלו גמלאות לומי
לקרן שנה מדי מועבר הגבייה מן מסוים אחוז
הכשרה בתחום פעולות למימון אבטלה למניעת
תעסו ושיקום עובדים לניידות סיוע מקצועית,

לעובדים. קתי
החל כ/'ה/19) (לוח מילואים שירות ביטוח
לחוק 30 ממי תיקון החלת עם בד1.10.7,
ובמקומה השוואה קרן בוטלה לאומי, ביטוח
שירות ביטוח .ענף  'חדש ביטוח ענף הוקם
למשרתים תגמולים תשלום ובאחריותו מילואים,

במילואים.
במילואים ששירת אדם כל לתגמול זכאי
אדם אחד. יום על עלתה שירותו ותקופת כחוק
בשעת עבודה שירות חוק לפי לאימון שנקרא
תגמול תשלום לצורך ייראה (מל"ח) חרום
הענקות ניתנות כן כמו .במילואים. ששירת כאדם
קדם בחינוך ושהשתתף 18 גיל עד עובד לנוער

(גדנ"ע). צבאי
ופירוק רגל בפשיטות עובדים זכויות ביטוח
העובדים ב1.4.75, החל כ"וה/20). (לוח תאגיד
המעסיק של רגל פשיטת ונגד מבוטחים השכירים
עבודה שבר. לתשלומי וזכאים תאגיד, ופירוק
גם משלם הענף כך, על נוסף פיטורים. ופיצויי
רגל ובפשיטה בפירוק המפעלים ,של חובות
רציפות את להבטיח כדי וזאת גמל, לקופות

סוציאליים. לתנאים הביטוח
ה בשבר לתנודות צמודות הענף גמלאות
שנה, כל באפריל המחושבות החוק, לפי ממוצע

השנה. כל במשך יוקר תוספת לתשלום וכן
מסוימים במקרים המוסד משלם לכך נוסף

צדק. מטעמי הענקות
לאסירי הם5 נוספים גבייתיים לא תשלומים
משוחר לחיילות לידה דמי מלבות, והרוגי ציון

מתנדבים. וביטוח פולין אמנת רות,
וכ"ה/12 כ"ה/10 בלוחות הענפים סיווג
הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג זהה אינו

בלשבה. הנהוג
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שהובאו מקורות יש): (אם נוסף קיום מקור
למחייה, התמיכה גובה קביעת לצורך בחשבון
ילדים מרובות משפחות של הקצבאות למעט
אחד ממקור יותר היה אם צבא. יוצאי ושל

העיקרי. צוין
נפתח שבד. 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
(מלל הנקובה לשנה שקדמה .השנה במשך

שלפניה). בשנים תמיכה שקיבלו משפחות

מקורות

לשכות שבטיפול משפחות על הנתונים
שנתיים מדיווחים נתקבלו כ"ה/21) (לוח הסעד
והרווחה. העבודה משרד אל אלו לשכות של
בטיפול שהיו המשפחות בל נכללו אלה בנתונים
חשנה. במשך אחת פעם לפחות הסעד לשבות
משפחות גם כוללים הנתונים ב1969/70 התל
הנתו ירושלים. במזרח הסעד לשכות שבטיפול
נתקב >כ"ה/22^כ"ה/26) האחרים בלוחות נים
סעד תשלומי מרבז ,של הסיכומים מתוך לו

והרווחה. העבודה משרד של

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'ץ;/220,ד,/24 בלוחות
למחייה כספית תמיכה שקיבלו המשפחות על
של סעד לתשלומי /J>7a7 מן מכסות, פי על
המורכבת יחידה נחשבה כמשפחה הסעד. משרד
המתגוררים אנשים קבוצת או משפחה מבודד,

משותף. בית במשק ידוד

שעבודן 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

םוציא עובדים ע"י נקבעת הנזקקות מהות
מסוגלת אינה כי שנמצא יחידה כל לגבי ליים
אחרים אין וכי למחייה מספקת להכנסה להגיע
ממלאת ואשר חוק, פי על במזונותיה החייבים
אישור לגבי בהוראות שנקבעו התנאים את
למחייה. כספית תמיכה קבלת לצורך נזקקות
לנזקקות. העיקרי הגורם נקבע משפחה כל לגבי

נבחרים פרסומים

מיוח באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים (340)
(1968/69) דות

 ג' חלק .(1968/69) המשפחה הוצאות סקר (378)
מיוחדות משכבות משפחות תקציבי

מיוחדימ 8רמומים
ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר (87)

(1956/57) הסעד
(1963/64) נתמכות ©שפחות תקציבי על סקרים (199)
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National insurance לאומי ביטוח

מבוטחיס סוג לפי וגבייה, מבוטחי0  כ"ה/1. לוח
Table xxv/ 1 . Insured persons and contributions, by class of insured persons

Classof insured *1977/78 §1976/77 1970/71 1965/66 1960/61 1935/56 המבוטח 110

Insured persons1 (thousands) at beginningof the year השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים!

TOTAL

Employees

Selfemployed

Nonemployees and
not selfemployed

Voluntairly insured

1,410 1,360 1,060 870 660

1,100 1,076

215

92

205

76

S40

160

55

700

133

30

479

142

30

53S

386

120

20

הכל סך

שבירים

עצמאים

שבירים אינם
טצנלאים ואינם

ברשות מבוטחים

Contirbutions (IL. million) the whole year השנה כל ל"י) (מיליוני גבייה

TOTAL | 3,48,981 3,45,754 3 994 273 112 42 I iX?OTt *]0

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

"~שכיריטסן~הבל" 86:3 "■837687.790.490.490.7Employees  lota!

המעבידים של '62.160.767.770.870.370.5Employersחלקם share

השכירים של '24.222.920.019.620.120.2Employeesחלקם share

שכירים 13.716.412.39.69.69.3Non^employeesשאינם

: Exd. o!dag pn=ior.rs. 2 Up to !.x.1977, mci. reser גולל 1.10.77 עד 2 זקנה. קצבות מקבלי כולל אינו 1

vists' compensation fund, and reserve service insurance after that מילואים. שירות ביטוח כולל זה מתאריך השוואה, קרן
date. 3 inci. defence levy as of April 1970. * Exci. אינו 4 .1970 באפריל החל  התגוננות היטל כולל 3
parallel tax, which the institute collected for the sick Funds. התולים. קופות עבור גבה שהמוסד מקביל מס כולל
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* מימון סוג לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,  כ"ה/2. לוח
Table xxv/2.  Income, expenditure and balances of the National

Insurance Institute, by type of ifnancing 1

1955/561960/611965/66§1970/71§1976/77.1977/78

ליי יוני .ILמל million
הכל סך  S1,395,524,844.0.45.3141.9404הכנסות 14,253.3INCOME TOTAL

הלאומי2 הביטוח 45.3141.9390.91,286.422,421.0לענפי 12,661.9To National Insurance branches1

הביטוח חוק לפי 44.0111.7272.7974.38,811.0מגבייה 5,643.3From contributions by the
Nationalהלאומי Insurance law

לפי הממשלה 9.022.747.42,410.0השתתפות 1,393.2Government participation by
theהחוק law

הצמדה הפרשי 1.321.295.5264.711,200.0ריבית, 5,625.4Interest, linkage differentials
andושונות miscellaneous

הממשלה 13,6109.12,423.0הקצבות 1,591.4Provision of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency to noncontri

butoryלתשלומים payments
לאגבייתיים

3 הכל 14.876.9222.4739.511,034.0הוצאותסך 7,592.2EXPENDITURE  TOTAL 3

2 הלאומי הביטוח חוק 14.876.9208.8630.48,611.0לפי 6,000.8By the National Insurance law 2

ותוספות 13.6109.12,423.0הקצגות 1,591.4Noncontributory allowances
andלאגבייתיות provisions

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה 29.234.863.9343.9200.0עודף 357.5Excess of contributions over

החוק statutoryלפי beneifts

הוצאות על הכנסות 30.565.0182.1656.013,810.0עודף 6,661.1Excess of income over beneifts

* המצטבר 5,000.0847.0*העודף 248,300.0,932.033,000.0 19,141.0Cumulative excess 4

Ratesשיעורים

הכללי הנזקים 32.754.255.053.044.4שיעור 53.3Total damage rate
הגבייתיים הנזקים 33.668.876.564.097.4שיעור 106.3Contributory damage rate

Percentages.םאחוז
הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0הכנסות 100.0INCOME  TOTAL

הלאומי הביטוח 100.0100.096.692.290.2לענפי 88.8To National Insurance branches
חוק לפי 97.178.767.469.835.5מגבייה 39.6From contributions by the law

הממשלה 6.35.63.49.7השתתפות 9.8Government participation by
החוק theלפי law

הצמדה הפרשי 2.915.023.619.045.0ריבית, 39.4Interest, linkage differentials
andושונות miscellaneous

הממשלה 3.47.89.8הקצבות 11.2Provisions of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency to noncontri'

butoryלתשלומים payments
לאגבייתיים

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0EXPENDITURE  TOTAL

הלאומי הביטוח חוק 100.0100.093.985.378.0לפי 79.0By theNational Insurance Law
גבייתיות לא ותוספות 6.114.722.0קצבאות 21.0Noncontirbutory allowances

and provisions

' Excl. parallel tax and civil defence. 2 Incl. reserve service שירות ביטוח ענף 5ןל>< 2 והג"א. מקביל מס כולל לא 1

insurance (up tol.X. 1977  reservists' compensation fund). כולל לא 3 השוואה). קרן  1.10.77 (עד מילואים
3 Excl. administrative expenses. " Mainly investment in the המדינה. באוצר השקעות בעיקר * מינהל. niKSin
treasury.
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ייעוד לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות  כ"ה/3. לוח

Table xxv/3.  Beneift claims approved by the National Insurance
Institute, by type of beneficiary

הגמלה via1955/561960/611965/661970/71§ 1976/77*1977/78Typeof beneift

כולל 83,800143,334195,186253,680393,676402,759GRANDסך TOTAL

ושאירים 18,13924,72747,74351.86751,965Oldageזקנה and survivor

לפי וקנה 10,2339,24218,72019,71018.415Oldageקצבאות pensions by
the law החוק

שלא וקנה קצבאות
החוק לפי


5,0372,9943,063Oldage pensions no

by the law

שאירים '2,2913,3375,2857,8268,120Survivorsגמלאות beneifts

קבורה 5,61512,14818,70121,33722,367Buiralדמי grant

51,99163,13278,025102,668134,792131,320Maternityאימהות

לידה 43,34249,92860,76777,76698.41494,869Maternityמענקי grant

לידה 8,64913,20417,25824,90236.37836,451Maternityדמי allowance

7,47314,10214,074194,2791106.795Allowancesקצבאותבגיןילדים for
children

עבודה 31,80954,32477,99488,90984,14782,349Workנפגעי Injury

פגיעה Injuryדמי beneift

30,52948,08266,57873,48870,09369,933Employeesשכירים

3,6027,1449,92410,73810,902Selfemployedעצמאים

(שכירים נכות גמלת
ועצמאים)

1,2152,5744,1285,3403,1791,220Disability beneift
)employees and
selfemployed)

תלויים '6566144157137294Dependentsבמלת beneift

ועצמאים) employees)(שכירים £ self
employed)

כללית נכות
11.86211,312General disability

14,98814,980Unemploymentאבטלה

2663382867783.492Rehabilitationשיקום

רגל פשיטת
עובדים) (מסי

963546Bankruptcy {no. of
workers)

< As of July 1976  the enactmentof the reform in children's בקצבאות הרפורמה הפעלת מועד  1975 ביולי ■7nj, 1

ft"***?claims for children's allowances ar received for החל ילדים נגין קצבה לתשלום תביעות מתקבלות  vnbb
the ifrst child. r הראשון,, בילד
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הקצבה וסכום ושאירים זקנה גמלאות מקבלי  כ"ה/4. לוח
Table xxv/4.  Recipients of old age and survivor pensions and amounts of

allowance

1955/561960/611965/661970/71§.1976/77♦1976/78

Recipients1 (at beginning of each budget year) תקציבית) שנה גל (בתחילת 1 מקבלים

OLD AGE AND SURVIVORS 
TOTAL

Oldage  total
By the law
Not by the law

Survivors

SUPPLEMENTARY BENEFIT

296,760 286,735 176,696 109,365 62,241

234,885 225,442 140,077 90,188 54,915 
201,438 191,366 115,283 75,388 46,665 
33,447 34,076 24,794 14,800 8,250 
62,745 61,293 36,619 19,177 7,326 
141,272 139,867 79,895 63,408  

 ושאירים mpt
הכל סך

הכל זקנהסך
חוק לפי

חוק לפי שלא
שאירים

סוציאלית הטבה

Basic pension at current prices (IL.) 2 2 (ליי) שוטפים במחירים בסיסית קצבה

To single
To single + 1 dependent (spouse)
To single + 1 dependent (child)
To single + 2 dependents
)spouse and child)

To single + 2 dependents
)2 children)

To single + 3 dependents (spouse
+ 2 children)

To single { supplementary beneift

Basic pension per single
Basic pension to single plus
supplementary beneift

82.55

123.75

156.80

187.05

118.55

At 1970/71 prices (IL.)
111.22 108.18 82.55
189.52 180.39 118.55

439.00623.00
659.00935.00
576.00818.00
796.001,130.00

713.001,013.00

933.001,325.00

732.001,064.00

51.95 41.25 34.65

77.95 61.85 52.00 {

98.70 78.30 65.85 }

117.75 93.40 78.55

70.65  

(לי) 1970/71 במחירי
63.93 72.03 73.60
86.94  

ליחיד
זוג) (בן אחד תלוי + ליחיד
(ילד) אחד תלוי + ליחיד

תלויים 2 + ליחיד
וילד) זוג (בן

תלויים 2 + ליחיד
ילדים) 2)

תלוייס 3 + ליחיד
ילדים) 2 + זוג (בן

סוציאלית הטבה + ליחיד

ליחיד בסיסית קצבה
ליחיד בסיסית קצבה

סוציאלית הטבה בתוספת

Amount of basic allowance to single

As percent of average wage

As percent ofwelfare quota 3

ליחיד בסיסית קצבה

עבודה משבר 20.415.910.311.714.113.6כאחוז
ממוצע

הס8דג ממכסת 115.085.091.775.773.2כאחיו

Basic pension per single plus supplementary beneift סוציאלית הטבה בתוספת ליחיד בסיסית קצבה

23.3 23.5 16.8 14.0  

128.0 116.2 126.4 116.0  

As percent of average wage per
employee post

As percent ofwelfare quota 5

עבודה משבר גאחוז
שביר למשרת ממוצע
ג הסעד ממכסת גאוזוז

1 Only those entitled to pension, without dependents for משלמים שבגינם התלויים ללא קצבה בני רק נמנים 1

whom supplements are paid, are counted. 2 Amount of אוק6ובר לחודש הוא הקצנה סכום 2 לקצבה. תוספות
beneift is for October of each year. J Based on national הלאומי הביטוח קצבת בסיס על מתושב 3 שנה. כל
insurance allowance and welfare quota at current prices. שוטפיט. במחירים הסעד ומכסת
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ועודף הוצאות הכנסות,  ושאירים זקנה  כ"ה/5. לוח

Table Xxv/5.  Old age and survivors  income, expenditure and balance

IL. million ליי מיליוני

1955/561960/611965/661970/71§1976/77*1977/78

הכל סך  23.288.4243.8652,96,095.210,395.0INCOMEהכנסות  TOTAL

לאומי לביטוח :23.288.4232.3582.85,273.89,200.0Thereofמזה: for National Insurance

לפי מגבייה מזה:
החוק

22.267.2141.8334.41,947.32,995.0Thereof: from contribution by
the law

הכל סך  0.338.193.8281.52,600.33,997.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

הלאומ חוקהביטוח לפי 0.338.182.3211.41,778.92,802.0Thereof:byמזה: theNational Insurance law

שוטף Currentעודף balance

גמלאות על גבייה עודף
הלאומי הביטוח חוק לפי

21.929.159.5123.0168.4193.0Excessof contributions over pension
by the National Insurance Law

עלהוצאות הכנסות 22.950.350.0371.43.494.96,398.0Incomeעודף excess over expenditure

הכולל הנזקים 1.443.138.543.142.738.5Totalשיעור damage rate

הגגייתיים הנזקים 1.456.758.063.291.493.6Contributoryשיעורי damage rate
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ועודף הוצאות הכנסות,  כללית נכות כ"ה/6.■ לוח

Table xxv/6.  General disability  income, expenditure and balance

il. million לי מיליוני

1974/751975/76§1976/77.1977/78

הכל סך  297.4356.5812.21,517.0INCOMEהכנסות  TOTAL
לאומי לביטוח מזה:

החוק לפי מגבייה מזה:
287.4
94.1

293.7
132.1

610.5
242.8

1.200.0
375.0

Thereof: for National Insurance
Thereof: from contributions by the law

הכל סך  18.2127.1402.0757.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL
הלאומי הביטוח חוק לפי :8.264.3200.3440.0Thereofמזה: by the National Insurance Law

שוטף עודף
לפי גמלאות על גבייה עודף

לאומי ביטוח חוק
85.967.842.516.5

Current balance
Excess of contributions over beneifts by the
National Insurance Law

הוצאות על הכנסות 279.2229.4410.2760.0Excessעודף of income over expenditure

הכולל הנזקים שיעור
הגבייתיים הנזקים שיעורי

6.1
8.7

75.7
48.7

49.5
82.5

49.9
117.3

Total damage rate
Contributory damage rate

הקצבה וסכום כללית נכות קצבת מקבלי  כ"ה/7. לוח
Table xxv/7.  Recipients of disability benefits and amount of benefit

*1977/78 § 1976/77 1975/76 1974/75

Recipients (end of year) שנה) (סוף מקבלים

TOTAL

Newly disabled
Previously disabled

25,697 18,300 8,388 1,537

16,671 11,221 5,408 1,537
9,026 . 7,079 2,980 

הכל סך
חדש נכה
קודם נכה

Amountof full beneift1 at current prices (IL.)
To single 1,064 732
To single + 1 dependent (spouse) 1,596 1,097
To single + 2 dependents (spouse + child) 1,815 1,234
Tosingle+3 depedents(spouse+2 children) 2,034 1,371

Rate of beneift at 1970/71 prices (IL.)
To single 189.95 180.39
To single + 1 dependent (spouse) 284.93 270.34
To single + 2 dependents (spouse + child) 324.03 304.10
To single+3 dependents (spouse+2children) 363.12 337.86

Percent beneift rate of average wage
To single 23.3 23.5
To single + 1 dependent (spouse) 34.9 35.2
To single f 2 dependents (spouse + child) 39.7 39.6
Tosingle+3 dependents(spouse+2children) 44.5 48.3

(ל"י) שוטפים
585 317
876 475
979 602
1,082 728

(ל"י)
193.39 139.42
290.04 208.91
324.15 264.77
358.25 320.19

במחירים מלאה1 קצבה סכומי

זוג) (בן אחד תלוי
ילד) + זוג (בן תלויים 2

ילדים) 2 + זוג (בן הלוייפ 3

1970/71 במחירי קצבה שיעורי

זוג) (בן אחד תלוי
ילד) + זוג (בן תלויים 2

ילדים) 2 + זוג (בן תלויים 3

ליחיד
+ ליחיד
+ ליחיד
+ ליחיד

ליחיד
+ ליחיד
+ ליוזיד
+ ליחיד

ממוצע עבודה משכר כאחוז
26.6 18.8
39.1 28.2
43.7 35.7
48.3 43.2

הקצבה שיעורי

זוג) (בן אחד תלוי
ילד) + זוג (בן תלויים 2

ילדים) 2 + זוג (בן תלויים 3

ליחיד
+ ליחיד
+ ליחיד
+ ליחיד

' For 100% disability degree; October of each year. שנה כל אוקטובר ;100^ של נכות דרגת לבעלי 1
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ועודף הוצאות הכנסות,  עבודה נפגעי  כ"ה/8. לוח
Table xv/8.  Work injury  income, expenditure and balance

IL. million ל מליוני

1955/561960/611965/661970/71§1976/77♦1977/78

הכל סך  (8.424.354.4121.7הכנסות 1,086.5,l960.(INCOME  TOTAL

לאומי1 לביטוח :CThereof.8.424.339.1119.21,055.91.910מזה: for National Insurance 1

לפי מגבייה :CThereof.8.219.939.186.1521.9790מזו!: from contributions

byהחוק the law

הכל סך  ■ .5.212.033.369.9419.4630הוצאות (EXPENDITURE1  TOTAL

הביטוח חוק לפי :5.212.032.967.4388.8580.0Thereofמזה: by the National Insurance
Lawהלאומי

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה 3.07.96.218.7133.1210.0Collectionעודף excess over pensions by

הלאומי הביטוח חוק theלפי National Insurance Law

הוצאות על הכנסות 3.212.321:151.8667.11,330.0Incomeעודף excess over expenditure

הכולל הנזקים 61.749.661.257.438.632.1Totalשיעור damage rate
הגבייתיים הנזקים 63.260.484.178.374.573.4Contributoryשיעור damage rate

' Incl. Payments (on account of the Treasury) by the Border לנפגעי הגמלאות חוק לפי האוצר) (עח תשלומים כולל 1

Casualties Law  1956. Since 1969/70 payments include Pnsi גמלאות כוללים התשלומים ב1969/70 התל .1956  0פר
ons to casualties of hostile actions; since 1974/75 they include כוללים התשלומים ב1974/75 החל איבה. פעולות לנפגעי
supplementary beneifts, סוציאלית. הטבות

עבודה נפגעי גמלאות  כ"ת/9. לוח
Table xxv/9.  Work injury benefits

'1977/78 §1976/77 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56

Day■ for which injury beneifts were
paid (thousands)

Disability pension recipients

Dependent pension recipients

1.288 1,266 1,112

7,461 6,738 4,532

2.430 2,261 1,480

880 635

2,695

355

891
J 1,165 1,100 {

דמי שולמו שעבורם ימים
(אלפים) פגיעה

נכות קצבאות מקבלי
תלויים קצבאות פקבלי

Amountהגמלאותסכום of beneifts

(ל"י)1 ליום פגיעה דמי 5.009.0013.7537.50130.00185.00Maximumמקסימום injury beneifts per day (IL.)1

(ל*י) ליום פגיעה דמי 4.405.659.4615.5957.7583.23Averageממוצע injury beneifts per day (IL.)

(לי ממוצעת תמידית קצבתנכות
לחודש)

102.30159.35849.841,254.46Average permanent disability
pension (IL. per month)

כאחוז ליום פגיעה דמי 78.065.058.067.655.654.6Averageממוצע daily injury beneift as per
שכיר '.משרת המכז"צע centofמהשכר averagewagesper employee

post

* Annual average. לשנה. בממוצע 1

739 וסעד רווחה



סיכון ענף לפי עגודה1, נפגעי  כ"ה/10. לוח

Table xxv/10.  Work casualties \ by risk branch

Risk branch2 1974/75 1973/74 1970/71 1965/66 1960/61 31955/56 2 סיכון ענף

Total הכל סך

הענפים 52,76468,86081,89673,75577,125ALLכל BRANCHES

ודיג ייעור חקלאות,
ומחצבות מכרות

6,319
963

6,400
999

6,743
1,023

5,176
683

5,408
753

Agriculture, forestry and ifshing
Mining and quarrying

ומלאכה) (תעשייה 21,88929,59035,01131,48532,193Manufacturingחרושת (industry and
handicrafts)

6,38210,2299,7809,46110,335Buildingגבייה

סניטריים ושירותים מים ,1,3251,100850926901Electricityחשמל, water and public

sanitationציבוריים services
ופיננסים 1,9833,3774,6004,2494,432Commerceמסחר and finances

וקשר 3,2595,5197,4236,3046,918Transportתחבורה and communication

7,65010,88415,92515,10115,788Servicesשירותים

ידוע ולא 2,994762541370397Otherאחר and not known

Thereof: employees שכירים מזה:

הענפים 29,19949,53262,34372,15065,44467,254ALLכל BRANCHES

ודיג ייטור ,3,3735,1064,8024,6553,5053,537Agricultureחקלאות, forestry and fishing

ומחצבות 6179609891,012668747Miningמגרות and quarrying
ומלאכה) (תעשייה 11,28421,08227,37931,91128,77728,860Manufacturingחרושת (industry and

handicrafts^

3,3886,1989,7108,7678,4979,064Buildingבנייה

סניטריים ושירותים מים ,1871,2451,089833904861Electricityחשמל, water and public
י sanitaryציבוריים services

ופיננסים 7101,6332,4572,0462,9413,043Commerceמסחר and finances

וקשר 2,3122,9774,7986,1335,3105,641Transportתחבורה and communication
2,7487,44210,52015,25614,47715,107Servicesשירותים

ידוע ולא 4,5802,889599537365394Otherאחר and not known

. Incl. fatal injuires. 2 See introduction. * Data
relate to employees only; selfemployed have been included
since July 1957.

הנתוניס 3 מבוא. ראה 2 מוות. תאונות כולל 1

1957 ביולי החל בלבד; לשכירים מתייחסים
העצמאים. גם בוטחו

התאונה תוצאות לפי עבודה, נפגעי  כ"ה/11. לוח

Table xxv/11 . Work casualties, by results of accident

Result of accident 1974/75 1973/74 1970/71 21965/66 21960/61 11955/56 התאונה תוצאת

TOTAL
Death
Permanent disability
Temporary disability

Total הכל סך
77,141

202
3,110

73,829

73,755 81,896 68,860 52,764
198

3.090
157

2,628
146

1,755
64

1,267
70,467 79,111 66,959 51,433

הכל סך
מוות

עבודה נושר של תמידי איבוד
עבודה כושר של זמני איבוד

שבירים :Thereofמזה: employees

הכל סך
מוות

29,19949,53262,34372,15065,44067,266TOTAL
7256120133177166Death

עבודה כושר של תמידי 1,0451,1791,5222,5682,6502,643Permanentאיבוד disability

עבודה כושר של זמני 28,08248,29760,70169,44962,61764,457Temporaryאיבוד disability

<* See note נ /toTable XXV10. גה/10. ללוח 3 הערה ראה t1
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חומרה, ושיעורי שכירים עבודה נפגעי של תכיפות 'שיעורי  כ"ה/12. לוח
סיכון ענף לפי

Table xxv/12.  Frequency rates of work casualties of employees and
severity rates, by risk branch

Risk branch! 1974/75 1973/74 1970/71 1965/66 1960/61 1955/56 סיכון! ענף

Frequency rates  casualties per 1,000 workers עובדים ל1,000 נפגעיס  תכיפות שיעורי
FATAL ACCIDENTS TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing

Mining and quarrying

Building

Commerce and financing

Transport and communication

Services, electricity, water and
sanitary services

OTHERCASUALTIES  TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing

Mining and quarrying

Building

Commerce and financing

Transport and communication

Services, electricity, water and
sanitary services

0.150.120.170.160.180.15

0.220.070.170.280.110.31

0.150.140.170.130.250.13

0.671,330.680.540.740.25

0.160.040.310.260.370.33

0.100.160.090.060.070.09

0.270.220.300.470.290.11

0.080.070.120.120.110.12

71.999.888.888.771.473.0

53.459.567.380.765.079.0
131.7173.1149.4148.4117.6115.2

211.3324.7227.0273.0122.6154.6

111.2137.0140.1126.6110.5130.1

23.045.337.637.830.532.0

108.0147.7105.3106.481.080.2

24.650.445.351.742.442.7

הכל סך  מוות תאונות
ודיג ייעור חקלאות,

חרושת

ומחצבות מכרות

בנייה

ופיננסים מסחר

וקשר תחבורה
ושירותי מיס חשמל, שירותים,

סניטציה

הכל סך  אחרות פגיעות
ודיג ייעור חקלאות,

חרושת

ומחצבות מכרות
בנייה

ופיננסים מסחר
וקשר תחבורה

מים חשמל, שירותים,
סניטציה ושירותי

.. . לשכיר בממוצע. עבודה מתאונות כתוצאה שאבדו ימים  חומרה שיעורי
Severity rates  days lost as a result of accidents  average per employee

הכל 4.24.44.35.15.14.3TOTALסך

ודיג ייעור ,3.82.73.86.35.63.2Agricultureחקלאות, forestry and fishing
5.96.86.16.46.96.3Manufacturingחרושת

ומחצבות 15.220.712.820.914.820.3Miningמכרות and quarrying
5.75.97.28.08.710.2Buildingבנייה

ופיננסים 1.92.42.12.22.22.5Commerceמסחר and financing

וקשר 8.37.05.67.86.75.1Transportתחבורה and communication
סניטציה ושירותי מים ,y2.5V2.53.06.5Electricity,חשמל, water and sanitary

/services

Jשירותים2 ..3.63.2Services2

< See introduction. 2 Up to 1969 included in
electricity, water and sanitary services.

בחשמל, כלול 1969 עד 2 מבוא. ראה 1
סניטציה. ושירותי מים
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ועודף הוצאות הכנסות,  אימהות כ"ח/13. לוח
Table xxv/13.  Maternity  income, expenditure and balance

ליי .L]מיליוני million

1955/561960/611965/661970/71§1976/77.1977/78

הכל סך  7.111.823.442.3272.5495.0INCOMEהכגסות TOTAL
לאומי לביטוח :7.111.823.442.2248.1470.0Thereofמזה: for National Insurance
לפי מגבייה :7.011.222.8144.41412.51645.0Thereofמזה: from contirbutions by

theהחוק law

הכל סך  4.310.427.251.1354.6523.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL
חוק לפי :4.310.427.251.0330.2498.0Thereofמזה: statutory
שוטף 9Currentודף balance

לסי גמלאות על גבייה 2.70.84.48.682.3147.0Excessעודף of contributions over
2.81.43.88.882.128.0benefitsחוק by the law

הוצאות על הכנסות Incomeעודף surplus over expenditure
הכולל הנזקים 60.187.9116.2120.9130.1105.7Totalשיעור damage rate

הגבייתיים הנזקים 60.190.1118.9114.980.077.2Contributoryשיעור damage rate

■ Because of accumulating deifcit from previous years, contribu
tions are reduced by negative interest and linkage differentials.

מוקטנת הגבייה קודמות, שבים של מצטבר גירעון בגלל 1

שליליים. והצמדה ריבית בערך

לידה ודמי לידה מענקי מקבלות  כ"ה/14. לוח
Table xxv/14.  Recipients of maternity grants and maternity allowance

1955/561960/611965/661970/71§1976/77.1977/78

Recipientsמקבלות

הכל סך  לידה 43,34249,92858,19877,97898,85796,455MATERNITYGRANTמענקי 

 לידה דמי 8,73513,11817,22524,84335,50035,470מקבלות
TOTAL

MATERNITY ALLOWANCE
הכל RECIPIENTSסך  TOTAL

שכירות 8,315מהן: :13,13221,03031.87831,707Thereofר employees
קיבוץ ץחברות 6,^111,5441,6912,1982.3012,416Qibbuz and Cooperative

שיתופי Moshav(ומושב members
{עצמאיות 2,5251324456389931.202Selfemployed
3.1271,957977328145Otherאחרות! 1

בלי) שוטפים (מחירימ הגמלאות Amountסכום of beneifts (at current prices in IL.)
הכל סך  לידה 57.5107.0256.0320.01,8902,700MATERNITYGRANTמענקי 

TOTAL
לנולד 25.040.075.0100.0490700Layetteציוד grant

ליולדת '32.567.0181.0220.01,4002,000Mothersאשפוז hospitalization

ליום לידהממוצע 2.544.237.6912.0449.8473.94MATERNITYדמי ALLOWANCE 
DAILY AVERAGE

Beneifts as percentof the average wage per employee לשכיר הממוצע מהשכר כאחוז הגמלאות

הכל לידהסך 33.841.250.745.560.659.1MATERNITYGRANTמענקי 
TOTAL

לנולד ציוד :14.715.414.914.215.715.3Thereofמזה: layette grant

לידה 44.848.345.751.347.948.5MATERNITYדמי ALLOWANCE

l Incl. members o:
and other.

ואחרית. עולי0 מושבי עובדים, מושבי חברות כולל 1
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ועודף הוצאות הכנסות, ילדימ, בגין קצבאות כ"ה/15. לוח
Table xxv/15.  Allowances for children, income, expenditure and balance

IL. million ליי מיליוני
*1977/78 §1976/77 1970/71 1965/66 1960/61

IMCOME  TOTAL
Thereof: to National Insurance
Thereof: from contributions by
the law

EXPENDITURE  TOTAL
Thereof: statutory

Current balance
Excessof contirbutions over statutory
benefits

Excess of income over expenditure
Total damage rate
Contributory damage rate

5,024.0 3,140.3
4,200.0 2,636.2
1,840.0 1,207.5

3,947.0
3,123.0

2,985.3
2,481.2

,()l283.0 ()1,273.7

1,077.0
78.6

169.7

155.0
95.1

205.5

250.3
236.8
202.9

172.9
159.4

43.5

77.4
69.1
78.6

65.9
65.9
56.6

52.5
52.5

4.1

13.4
79.4
92.7

8.5
8.5
5.5

7.9
7.9

()2.4

0.6
92.6
144.0

הכל סך  הכנסות
לאומי לביטוח מזה:
לפי מגבייה מזה:

החוק
הכל סך  הוצאות

חוק לפי מזה:
שוטף עודף

הוק לפי גמלאות על גבייה עודף

הוצאות על הכנסות עודף
הגולל הנזקים שיעור

הגבייתיים הנזקים שיעור

הממוצע מהשכר כאחוז והקצבה לדי0 בגיןי קצבאות מקבלי  כ"ה/16. לוח
במשפחה1 הילדימ מספר לפי לשכיר,

Table xxv/16.  Recipients of allowances for children and the allowanceas percent
of average wage per employee, by number of children in family 1

*1977/78 §1976/77 1972/73 1965/66 1960/61

CHILDREN  TOTAL
Firstr and second child 2

Third child and more

TOTAL 3

3 children
4
5
6
7
8
9
10
11

12+

Numberof children for whom allowance is paid קצבה משתלמת שבגינם הילדים מספר
1,372.931 1,306.523
890,813 832,104
482,118 474,419

Numberof large families
217,018 209,198
103,568
48.995
25,020

963,624 646,490 87,000
600,000 473,000 
363,624 173,490 87,000

ילדים מרובות משפחות מספר

הכל סך  ילדים
2 ושני ראשון ילד
ואילך שלישי ילד

16,045
10,375
6,519
3,653
1,686
708
449

97,342
47,247
24,659
16,042
10,537
6,779
3,706
1,704
733
499

120,215
23.515
35,802
21,766
15,320
10,351
6,670
3,653
1,728
672
403

67,528 42,308

21,708
16,430
12,514
8,521
4,844
2,174
866
297
154

17,137
12,601
7,799
3,309
1,061
287
80
19
15

הכלג סך
ילדיט 3

4
5
6
7
8

9
10
11
12+

Family allowance * as percent of average wage per employee Post שכיר למשרת הממוצע מהשבר באחוז 4 למשפחה הקצבה
ילד !1.82.24.33.9lchUd

ילדים 2.3.64.38.67.72 children
35.37.517.315.53

42.37.413.927.024.84
55.09.820.636.833.85

68.112.327.047.643.76

711.515.132.958.453.77

< October each year. 2 The number of first and second
children in employees' families who receive employees' children
allowance was estimated according to the extent of annual pay
ments. After enacting the Income Tax Reform in July 1975,
includes also ifrst and second children in nonemployees' families
)see introduction). 3 Incl. split allowance for one insured
person paid to more than one recipient. * Inci. employees'
children's allowance, large family allowance and special large
family allowance; after enacting the Income Tax reform, jncl.
children's allowance and family allowance for veterans.

והשניים הראשונים הילדים מספר 2 שנה. כל אוקטובר נ

על נאמד עובדים ילדי קצבת המקבלים שכירים במשפחות
במסים, הרפורמה הפעלת ממועד השנתי. התשלומים היקף פי
של במשפחות ושניים ראשוניפ ילדים גם כולל 975נ, יולי
(אלו פיצולים גם כולל 3 מבוא). (ראה לאשכירים
אחד). ממקבל ליותר אחד מבוטח בגין שמשלמים קצבאות
ילדים מרובות משפחות קצבת עובדים, ילדי קצבת כולל .*

קצבת כולל במס, הרפורמה הפעלת ממועד צבא; יוצא וקצבת
צבא. יוצאי וקצבת ילדים
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ועודף הוצאות הכנסות,  אבטלה כ"ה/17. לוח

Table xxv/17.  Unemployment  income, expenditure and balance

IL. thousand ל"י אלפי

1973/741974/75§1976/77* 1977/78

הכל סך  675.61,064.51,801.73,500.0INCOMEהכנסות  TOTAL

לאונלי לביטוח :675.61,064.51,801.73,500.0Thereofמזה: for National Insurance
הדווק לקי מגבייה :302.5211.6359.4550.0Thereofמזה: from contributions by

the law

הכל סך  8.323.134.649.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL
הלאומי הביטוח חוק לפי :8.323.134.649.0Thereofמזה: by the law

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה 294.2188.5324.8501.0Excessעודף of contributions over beneifts

חוק byלפי the law

הוצאות על הכנסות 667.31,041.51,767.13,451.0Excessעודף of income over expenditure
הכולל הנזקים 1.22.21.91.4Totalשיעור damage rate

הגבייתיים הנזקים 2.710.99.68.9Contributoryשיעורי damage rate

ליום אבטלה דמי וממוצע אבטלה ימי  כ"ה/18. לוח

Table xxv/18.  Unemployment days and average daily unemployment benefits

1973/741974/75§1976/77* 1977/78

אבטלה דמי עבורס ששולמו 53,71384,720294,369310,837Daysימים for which beneifts
were paid

ליום אבטלה דמי Averageממוצע daily beneifts

(ל"י) שוטפים 20.4525.6848.3668.50Atבמחירים current prices (IL.)

(ל"י) 1970 12.8511.3411.9112.22Atבמחירי 1970 prices (IL.)

שכיר למשרת הממוצע מהשכר 48.6338.1038.8037.47Asכאחוז percent of average wage
per employee post
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מקסימום עודף, הוצאות, הכנסות, מילואי0, שירות ביטוח  כ"ה/19. לוח
למשרת תגמול ומינימום

Table xxv/19.  Army reserve insurance, income, expenditure, balance and
maximum and minimum benefit per reservist

ליי .L]מיליוני million

1955/561960/611965/661970/711976/771977/78

הכל סך  6.69.015.1144.5986.51,890.0INCOMEהכנסות  TOTAL

חוק לפי מגבייה :5.18.012.4153.7912.51,560.0Thereofמזה; from contirbutions by
the law

הכל סך 5.08.814,1142.7781.41,113.0EXPENDITUREהוצאות  TOTAL

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה 1.711.0131.2447.0Excess()0.8()0.1עודף of contributions over pensions

הוצאות על הכנסות 1.60.21.01.8205.1777.0Incomeעודף excess over expenditure
הבולל הנזקים 75.897.893.498.879.258.9Totalשיעור damage rate

הגבייתים הנזקים 98.0110.0113.792.885.671.3Contributoryשיעור damage rate
תגמולים מקסימום 2004506501,5005,5007.700Maximumשיעורי monthly beneift rate (IL.)

(ל''י) לחודש
תגמול מינימום 1202002602601,5062,137Minimumשיעורי monthly benefit rate1 (IL.)

(ל"י) לחודש!
נ Octoberof each year. השנה. בל לאוקטובר !

הכנסות, תאגיד ופירוק רגל ב3שיטות עובדים זכויות ביטוח  כ"ה/20. לוח
גמלה ומקסימום עודף הוצאות,

Table xxv/20.  Rights of employees' insurance in case of bankruptcy and
dissolution, income, expenditure, balance and maximum benefit

ליי .ILמיליוני million

1975/761976/77*1977/78

הכל סך  22.741.2S4.0INCOMEהכנסות  TOTAL

החרק לפי מגבייה :22.934.654.0Thereofמזה: from contribution by the law

הכל סך  1.33.84.0EXPENDITUREהוצאת  TOTAL

שוטף Currentעודף balance
גמלאות על גבייה 21.630.850.0Excessעודף of contributions over pensions
הוצאות על הכנסות 21.437.480.0Incomeעודף excess over expenditure

הכולל הנזקים 5.79.24.8Totalשיעור damage rate
הגבייתיים המקים 5.711.07.4Contributoryשיעור damage rate

(לי) לעובד! גמלה 16.50021.80030,900Maximumמקסימום beneift per worker 1 (IL.)
(ליי) גמל! לקופת גמלה ,1,7002מקסימום 1003,900Maximum beneift per provident fund 1 (IL.)

l October of each year.

745 וסעד רווחה

השנה. כל לאוקטובר !



Welfare סעד

מוניציפאלי, מעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול משפחות  כ"ה/21. לוח
העזיה וסוג המשפחה ראו!ג תגוגות

Table xxv/21 . Families in the care of social welfare bureaux, by municipal
status, characteristics of family head and type of assistance

הכל סך
Total

העזרה סוג
Type of assistance

כלכלית
Economic

חומרית
אחרת
Other
material

ללא טיפול
חומרית עזרה
Sotre without
material
assistance

1955/5669,671

96,695
116,383
129,936
169,543

44,321
A

25,350

38,953
52,304
41,590
48,028

1955/56

1960/61
1965/66
1970/71
1975/76

26,918
35,217
25,41 1

31,301

30,824
28,862
62,938
90,214

1960/61
1965/66
1970/71
1975/76

1976/77  TOTAL

Thereof: new families

53,332

17,504

88,184

12,594

30,488

5,190

172,004

35,288

הכל סך  1976/77

חדשות משפחות מזה:

Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux
NonJewish localities

120,81320,82162,39637,596
30,3695,39118,9716,007
9.4961,2584,2024,036
706170384152

10,6202,8482,2315,541

מוניציפאלי מעמד
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות
מוחזקות לשכות

לאיהודיים יישובים

המשפחה ראש headmתכונות i 1 yCharacteristics off 2

Ageגיל
19 S47Up.4,9606501,7632עד to 19
203424,6786,0728,6789,9282034
35^*429,3206.72712,7809,8133544
455430,3448,10413,6479,1934554
556430,5207,35914,8978.2645564
65 +52,1821,57637,01913,58765 +

יהודיים 161,38427,64085,95347,791Jewishיישובים localities  total
הבל ך 8 

חדשים עולים :5,0265373,0021,487Thereofמזה: new immigrants

לידה Continentיבשת of birth
1 16,7413,7305,3957,616Israelישראל 1

41,5487,91622,10811,524Asiaאסיה
58,09810,94531,65015,503Africaאפריקה

44,9975,04926,80013,148EuropeAmeircaאירופהאמריקה

J fncl. nonJewish families in mixed towns. מעורבות. נערים לאיהודיות משפחות כולל נ
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לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/22, לוח
שונות1 ותכונות מחוז

,Tablexxv/22.  Families receiving material assistance from welfare bureaux
by district and various characteristics 1

Familiesמשפחות
n
51 1

Jewishיהודייםיישובים localitiesi

מחוז byלפי districtt

0 
rn

?3
"£

r ם

III
p53
5 "

a> S^7
S3?
Q "

s t
S.8S
in
a 1

n *3a j
.si

H

no"
ג. £S

///a .a a

//
מוחלטיםמספר numbersluteAbscים

1971/7230,06127,9379,11511,3767,4462,12439,2081971/72
1973/7433,69530,81310,28312,9357,5952,88275,4431973/74
1974/7536,96933,81211,26214,3998,1513,157139,4581974/75
1975/7637,23433,84311,05814,7008,0853,391182,3731975/76
1976/7732,29829,2609,48512,9346,8413,038169,7801976/77
1977/7829,69626,6368.52211,7596,3553,060211,9581977/78

sPercentageםאחוז
הכל סך  1977/78100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01977/78  TOTAL

בשנה שנוספו משפחות :21.620.720.221.320.329.0Thereofמזה: families added last year
האחרונה

מוניציפאלי Municipalמעמד status
67.675.377.979.564.012.868.2Municipalitiesעיריות

מקומיות 24.519.516.016.529.955.523.9Localמועצות councils
אזוריות 4.14.46.12.26.11.93.9Regionalמועצות councils
מוחזקות 3.80.81.829.84.0Supportedלשכות bureaux

הנזקקות Typeמהות of need
2.42.53.02.12.51.21.3Oldזקנה age

כרונית מתלה או 45.544.237.148.545.756.646.1Invalidityנבות or chronic disease
2.92.93.62.13.52.63.5Blindnessעיוורון

נפש 7.78.29.08.17.24.47.7Mentalמחלת illness
ילדים עם 17.017.017.716.816.516.718.2Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניחן 3.13.14.91.43.73.63.6Cannotלא be placed at work
יחסית נמוכה 12.012.716.411.010.95.811.2Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeלגודל of family

9.49.48.310.010.09.18.4Otherאחרת
קיום Additionalמקורות sources

יש) (אם forנוספים subsistence(if any)
אחר קיום מקור 59.859.458.759.659.963.561.9Noללא additional source

ו/או המשפחה ראש Workן19.019.817.320.022.613.1עבודת offamily head a/o
wifeאשתו

חודשיות וגמלאות 7.77.97.97.48.76.1קצבאות
<38 1

Monthly grants £ pensions
ומקרובים מבנים 7.36.77.76.36.111.4Supportתמיכה by children or other

frelativesאחרים
אחרים 6.26.28.46.72.75.9JOtherמקורות

המשפחה Sגודל i ze o ffami ly
וזוגות 49.049.947.850.551.441.442.0Singleבודדים and couples
נפשות 3529.029.527.731.228.624.232.735 persons
נפשות 6814.513.815.613.112.720.617.068 persons
נפשות 9+6.45.67.04.26.413.27.39+ persons

נספחים או הורים 1.11.21.91.00.90.61.0Onlyרק parents or other
dependantsאחרים

. See deifnitions in introducdon. במבוא. הגדרות ראה 1
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גודל לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות  כ"ה/23. לוח
אחרות ותכונות משפחה

Table xxv/23.  Families receiving material assistance from welfare bureaux,
by size of family and other characteristics

Personsנמשפוזהנפשות in family

הכל1 סך
8n H

P g

£ 1

r o 2
Total'r "

a ■a35689+S5rg o * CO

tr OEl
 I

aמוחלטימספריו!
numbersAbsolute

1971/7230,06113,4066,0574,9183,5401971/72
1974/7536,96916,2418,9475,983783 3,3921974/75
1975/7637,23416,6039,5175,937607 3,0701975/76
1976/7732,29814,9908,4884,886462 2,2371976/77
1977/7829,69614,0108,2884,134329 1,8231977/78

Percentagesםאחוזי
הכל 1977/78100.049.029.014.5I.Iסך 6.41977/78  TOTAL

הנזקקות Typeמהות of need
100.075.710.97.41.1וקנה 4.9Old age

כרונית מחלה או 100.054.023.214.51.4נכות 6.9Invalidity or chronic disease
100.051.423.514.82.2עיוורון 8.1Blindness

נפש 100.068.118.38.02.6מתלת 3.0Mental illness
ילדים עם 100.043.644.99.00.4אלמנה 2.1Widow with children

בעבודה להשמה ניתן 100.056.923.911.01.0לא 7.2Cannot be placed at work
לגודל יחסית נמוכה 100.029.132.624.60.6הכנסה 13.1Income low in relation to size of

familyהמשפחה
100.037.638.817.20.9אחרת 5.5Other

הכנסה בעלות 12.07.113.520.66.3אוזוז 24.4Percent in low income in relation
המשפחה לגודל יחסית toנמוכה size of family

בגלל הנזקקות 45.549.836.746.253.5אחוז 49.3Percent in need due to invalidity
ברונית מחלה או orנכות chronic disease

נוספים קיו0 Addiמקורות tional sources for
יש) subsistence(אם (i f any)

אתר קיום מקור 100.058.225.011.01.1ללא 4.7No additional source
ו/או המשפחה ראש 100.030.735.121.90.5עבודת 11.8Work of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות 100.051.226.215.31.8קצבאות 5.5Monthly grants and pensions
קרובים או מבנים 100.035.842.614.41.9תמיכה 5.3Support by children or relatives

אחרים 100.031.435.722.41.5מקורות 9.0Other

אחר קיום מקור ללא 59.870.951.745.859.4אחוז 43.6Percentwith no additional source

כלכלית עזרה המקבלות 28.329.125.228.836.8אחוז . 28.7Percent receiving economic assi
השנה כל stanceבמשך during the whole year

כלכלית עזרה המקבלות 54.869.247.139.452.9אחוז 38.7Percent receiving economic assi
מקור השנהללא כל stanceבמשך during the whole year

אחר withקיומ no additional source for
subsistence

J Incl. size of family not known. ידוע. לא משפחה גודל כולל 1
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שגת לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה ושקיבלו משפחות  כ"ה/24. לוח
אחרות ותכונות ללשכה הראשונה הפנייה

Table xxv/24.  Families receiving material assistance from welfare bureaux,
by year of ifrst application and other characteirstics

ללשכה ראשונה פנייה שנת
Year of ifrst application

+ 1971
1966
1970

1961
1965

1955
1960

עד
1954

הכל1 סך
Total!

1971/72
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

1977/78  TOTAL

Type of need
Old age
Invalidiyt 01 chronic disease
Blindness
Mental illness
Widow with children
Cannot be placed at work
Income low in relation to size of
family

Other

Percent in need due to invalidity or
chronic disease

Additional sources for
subsistence (if any)
No other source for subsistence
Work of family head a/o wife

Monthly grants or pensions
Support by children or other
relatives

Other

Percent with no additional
source for subsistence

S ize of family
Single and couples
35 persons
68 persons
9+ persons
Only parents or other dependants

Percent families with 9+ persons

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

3,739
14,567
13,820
16,441
17,825

8,751
7,484
7,014
5,351
4,066

7,111
6,151
5,463
4,036
2,991

4,195
3,437
2,940
2,079
1,449

2,776
1,875
1,642
1,119
801

30,061
36,969
37,234
32,298
29,696

0ntagesPerceאחוזי
100.03.05.311.015.0.6S7

100.04.87.916.914.855.6
100.03.86.111.614.763.8
100.08.79.522,518.640.7
100.03.66.712.516.660.6
100.01.33.48.216.870.3

100.01.45.311.014.767.6
100.01.74.611.715.366.7

80.1

44.1

10.8 5.0

44.4 48.2

69.2 13.7
56.9_ _17.5

56.1
65.6

15.9
17.2

71.9 16.5

62.7 54.3

66.9 13.8
71.4 14.0
58.6 17.9
47.9 21.7
59.5 15.8

4.5 9.0

9.6
14.7

15.5
10.9

6.1

52.6

10.6
8.5
14.2
18.6
15.1

10.5

3.1

51.6

4.7
7.4

7.9
3.9

3.6

52.5

5.2
4.0
6.8
8.9
4.5

10.4

58.5

2.8
3.5

4.6
2.4

1.9

55.7

3.5
2.1
2.5
2.9
5.1

6.2

100.0

45.5

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0

59.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

6.4

1971/72
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78

הכל סך  1977/78

הנזקקות מהות
זקנה

כרונית מהלה או נכות
עיוורון

נפש מחלו*
ילדים עם אלמנה

בעבודה להשמה ניתן לא
לגודל יחסית נמוגה הכנסה

המשפחה
אחרת

ומחלה נכות בגלל הנזקקות אחוז
כרונית

נוספים קיום מקורות
יש) (אם

אחר קיום מקור ללא
ו/או משפחה ראש עבודת

אשתו
חודשיות וגמלאות קצבאות
ומקרובים מבנים תמיכה

אחרים
אחרים מקורות

אחר קיום מקור ללא אחוז

המשפחה גודל
וזוגות בודדים
נפשות 35
נפשות 68
נפשות 9 +

אחרים נספחים או הורים רק

נפשות 9+ עפ המשפחות אחוז
Incl. year of application not known. ידועה. לא פנייה שנת כולל 1
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של ולנוער לילד הוש*רוונ ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים כ"ה/25. לוח
והרווחה העבודה משרד

Table xxv/25.  Children placed away from home by the Department of Child
and Youth Care of the Ministry of Labour and Social Welfare

המחוז לפי יהודים יישובים
Jewish localities by districtII

El
J/y P ■2

a" 3
n TO

הבל סך
Total

הבל סך
Total

Childrenיםילד
Absolute numbers (lanuaryof each year) כלשנה) (ינואר מוחלטים

10,73010,5872,2044,4253,9581431972
12,90212,6802,7195,0474,9122221974
12,78312,6032,8285,1944,5811801975
12,46012,2952,8425,1384,3151651976
11,81611,6672,8194,7614,0871491977

esPercentasאחוזים
100.0100.010O.O100.O100.0100.01977  TOTAL

Municipal status
59.159.163.764.949.253.0Municipalities
25.825.620.421.434.239.6Local councils
11.812.012.710.513.3Regional councils
3.33.33.23.23.37.4Supported bureaux and country

wide placements

מספרים
1972
1974
1975
1976
1977

הכל סך  לל*1
מוניציפאלי מעמד

עיריות
מקומיות מועצות
אזוריות מועצות

וסידורים מוחזקות לשכות
ארציים

שוטפים) במחירים  ל''י (אלפי הוצאות
Expenditure (IL. thousand at current prices)

19722,8002,7755601,1501,065251972
19745,5665,5261,3312,0352,160401974
19757,5417,4291,7473,0212,6611121975
19769,6059,4702,2703,7283,4721351976
197715,18614;7573,6075,2535,8974291977

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות החוסים  כ"ה/26. לוח
Table xxv/26.  Inmates of institutions for the retarded financed by the

Ministry of Labour and Social Welfare

משפתות
אומנות
Foster
families

מעונות
פרטיים
Private
institu
tions

מעונות
ציבוריים
Public
institu
tions

מעונות
ממשלתיים
Govern
ment
institu
tions

הכל סך
Total

lnmates (January eachyear) שנה) כל (ינואר חוסים
19723,3941,3254821,4201671972
19743,7021,3776981,4701571974
19753,8761,4608111,3992061975
19763,9481,7668421,1342061976
19773,9761,8281,0658881951977
:1976 During197במשך 6 :

שסודרו 2923697159Newחדשים inmates
לביתם 1492215112Returnedיצאו home

במעונות 115401362Deceasedנפטרו in institutions
למעון ממעון 8815423111Transferredהועברו between institutions

שוטפים)הוצאות במחירים ליי (אלפי
enditure (IL. thousand at current prices)Exp

19721,490760195470651972
19742,6461,191489912541974
19753,8611,8576951,2071021975
19765,4413,1619011,2311481976
19778,1803,8062,7191,3553001977
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ובידור תרבות שירותי "ו. כ פרק
החברים קולגוע בתי (על הקולנוע בתי רות
המקומיות ומהמועצות מהעיריות בהתאחדות),
בהתאחדות). חברים שאינם הקולנוע בתי (על
מתקב קולנוע כרטיסי מכירת על נתונים
מהעיריות וכן המקומי, השלטון מאוצר לים

המקומיות. והמועצות

* גטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה
על סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
הלשכה שערכה בטלויזיה וצפיית לרדיו האזנה
השידור רשות עבור לסטטיסטיקה המרכזית
מייצג מדגם הקיף הסקר .1978 מרס  בינואר

ומעלה. 14 בגיל היהודית האוכלוסייה של

האזנה כלשהו: חול ביום וצפייה האזנה
לראיון. שקדם ביום לפחות, אחד לשידור וצפייה

* ובילוי הקריאה הרגלי
שערכה סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
משרד עבור לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
1976 ינואר  1975 בנובמבר והתרבות החינוו
בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה לסקר בצמוד

שנה. באותה

ספריות
26 בשנתון הופיעו ספריות על נתונים

.675674 עמ' ,1975

י ותקופונים עיתונים ספרים,
(לוח לאור שיצאו הספרים על הנתונים
שנת מפורטים שאלונים מתוך עובדו כ"ו/7)
תקופונים על נתונים ואילו המו"לים, מן קבלו
הספרייה מכרטסת נלקטו כ"ו/8) (לוח ועיתונים

הלאומית.

מוסיאונים
נת כ"ו/1) (לוח המוםיאונים על הנתונים

עצמם. המוסדות מן קבלו

קולגוע בתי
ידי על סופקו סרטים יבוא על הנתונים

הפנים. משרד
מקומות הקולנוע, בתי מספר על הנתונים
כ"ו/3) (לוח בקולנוע והביקורים הישיבה
על שנערך קולנוע" בתי "סקר על מבוססים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי
הקולנוע בתי כל את כוללת ו/אוכלוסייה
כולל רווח, למטרת הפועלים pnn המסחריים
גכ לא עונתית. הפתוחים קיציים קולנוע בתי
(אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע בתי ללים
סרטים והקרנת כרטיסים) בהם נמכרים אם
שאין וכדו', במועדונים במוסדות, ס0ר, בבתי
קולנוע ובתי הרחב, לקהל כרטיסים מכירת בהם

השנה. כל במשך פעלו שלא
הישיבה מקומות כל סך ישיבה; מקומות

הצופים. לקהל המיועדים הקבועים
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
הפדיח 0ל סן ישיבה; לנזקום ממוצע פדיון
בבתי הקבועים, הישיבה מקומות למספר מחולק

הנידוגה. בשנה בלבד, הפתוחים הקולנוע
ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
מהתאזד מתקבלים יישובימ. לפי בהם, הישיבה

נבחרים פרסומים
מיוחדיפ evsww

u וזלק (1969) לרדיו האזנה סקר (321) (1969) בטלויזיה והסתכלות לרדיו האזנה סקר (292)

הסטטיסטי וב"הירחון ,"1978 ינוארמרס בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה ב"סקר הופיעו מפורטים נתוגים 1

.1978 ,6 מס' מוסף",  לישדאל
.1976 ,3 מס' שם, ,"1976 ינואר  1975 נובמבר ובילוי קריאה הרגלי ב"סקר הופיעו מפורטים נתונים 2

וכתביעת וב"עתונים ,1977 ,4 מס' שם, ב1975/76", בישראל לאור שיצאו ב''הספרים הופיעו מפורטים גינונים י
,1977 ,7 מם' שם, "1976  בישראל לאור שהוצאו
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מוסיאיגימ  כ"ו/1. לוח
Table xxvi/ 1 . Museums

Budget years תקציב Tnso

על דיווחו הביקוריםמזה: שיעור
וסוג שנה

העיקרי האוסף
מוסיאוניס
Museums

הביקורים מספר
Thereof: repor
ted on number

of visits

(אלפים)
Visits

)Thousands)

תושבים! ל1,000
Rate of visits
per 1,000

population1

Year and type of main
collection

1960/6197691,738.01,2481960/61
1968/691441233,137.01,6801968/69
1969/70U91173,182.01,6561969/70
1970/7195933,217.01,6261970/71
1971/7298884,530.42,2211971/72
1972/7398905,039.72,3031972/73
1973/7499905,114.52,3201973/74
1974/7596945,151.82,2691974/75
1975/7696945,528.52,2791975/76
1976/7797916,141.02,5941976/77

הכל 1977/7896937,027.02,9091977/782סך  TOTAL

העיקרי האוסף Typeקוג of main
collection

1414549.6227Artאמנות
30281,138,3471Archeologyארכיאולוגיה

22221,745,4723Historyהיסטוריה
הארץ וידיעת 1111886.6367Naturalטבע sciences and

geography
ופולקלור 87364.8151Ethnologyאתנולוגיה and folklore

וטכנולוגיה 5567.428Scienceמדע and technology
בוטניים וגנים חיות 551,409.2583Zoosגני tf botanical gardens

11865.7358Oeneralגללי

1 Aged 15 and over in the population. 2 Excl. 21 sites
and national parks visited by about 3.5 million persons, and
180 nature reserves, in which about 2 million visited. As of
1970/71, local archeological collections in qibbuzim, open to the
public only upon notiifcation, have not been included; neither
were collections in convents and churches.

א11ריס 21 כולל לא 2 באוכלוסייה. ומעלה 15 בני 1
מיליון ל3.5 קרוב בהם שביקרו לאומיים ופארקים
מיליון כ2 בהם שביקרו טבע, שמורות ו180 מבקרים
ארכיאולוגיים אוספים נכללו לא ב1970/71, ההל איש.
ואף הזמנה, 6י על רק לקהל הפתוחים בקיבוצים מקומייס

כנסייתיים. ובמוסדות במנזרים אוספים נבללו לא

ארוכים סרטים יבוא  כ"ו/ג. לוח
Table xxvi/2.  Imports of full length iflms

תקציב Budgetשנות years

ייצור 1960/611970/711974/751975/761976/771977/78Countryארץ of production

הכל 425417458439438413TOTALסך

הברית .190149125130134122U.S.Aארצות

583740504947Franceצרפת

309564577442Italyאיטליה
46941114Germanyגרמניה

המאוחדת 551628566459Unitedהממלכה Kingdom

ערב 55458362022Arabארצות countires
אחרות 836013410686107Otherארצוח countires
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לכרטיס ומחיר פדיון כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בתי  כ"ו/3. לוח
Table xxvi/3.  Cinemas, seats, tickets, revenue and average price of ticket

196819701974197519761977

קולנוע! 279271242235233228Cinemas1בתי
(אלפים) ישיבה! *194.0185.8165.4162.3160.1157.7Seatsמקומות (thousands)

(אלפים) שנמכרו 49,77435,10131,63028,46427,00421,997Ticketsנרטיסיט sold (thousands)
ישראליים לסרטים :1,5521,9692,1543,0673,633Thereofמזה: to Israeli iflms

ל''י) (אלפי 95,61875,815132,188173,023266,087294,500Revenueפדיון (IL. thousand) .

ישראליים מסרטים :3,8516,6439,760Thereofמזה: from Israeli Sims
קולנוע לבית ממוצע 342.7279.8546.2736.31,142.01,291.7Averageפדיון revenue per cinema

לי) .IL)(אלפי thousand)
(ל"י) ישיבה למקום ממוצע 492.8408.1799.11,066.11,662.01,867.5Averageפדיון revenue per seat (IL.)

(ל"י) לכרטיס ממוצע 1.922.164.186.089.8513.39Averageמחיר price per ticket (IL.)

End of year, incl. cinemas seasonally closed. עונתית. סגוריפ קולנוע בתי כולל שנה, כל בסוף 1

נבחרים ויישובים מחוז לפי וכרטיסים, ישיבה מקומות קולגוע, בתי  כ"ו/4. לוח
Table xxvi/4.  Cinemas, seats and tickets, by district and selected localities

1977

(אלפים) שנמכרו כרטיסים
Ticketsמקומות sold (thousands)

קולנוע! בתי
Cinemas'

ישיבה!
לסרטים(אלפים) :nar
Seats'הכל ישראלייםסך

(thousands)ToUlThereof: to
Israeli iflms

כולל 2281S7.721,9973,633GRANDסך TOTAL

ירושלים 5237.64,364728Jerusalemמחוזות and southern districts total
הכל והדרוםסך
העיר ירושלים :1612.71,917302Thereofמזה: Jerusalem (town)

שבע 86.2606156Beerבאר Sheva

הכל הצפוןסך 2716.71,687257מחוז .Northerndistrict total
נהריה 2.1~3מזה: 26154Thereof: Nahariyya

הכל סך חיפה 4227.33,254484Haifaמחוז district  total
העיר חיפה :2215.62,240273Thereofמזה: Haifa (town)*

הכל אביבסך תל 5844.69,6561.406Telמחוז Aviv district  total
אביביפו תל :3223.36,833541Thereofמזה: Tel AvivYafo

54.0538176Batבתים Yam
32.1260102Givatayimגבעתיים
43.733699Herzeliyyaהרגליה
גן 65.4928246Ramatרמת Gan

הכל המרכזסך 4931.63,036758Centralמחוז districl  total
לוד :42.323935Thereofמזה: Lod

32.5829181Netanyaנתניה
תקוה 46.3413146Petahפתח Tiqwa

לציון 53.629882Rishonראשון LeZiyyon

/1See note to Table XXVI3.
Qiryat Spirntzak.
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בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה, 0קר
ומעלה) 14 בני (יהודים בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה  ג"ו/5. לוח
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האוכלוסייה מכל לרדיו להאזין הנוהגים אחוז
ובשבתות שבתות בערבי להאזין הנוהגים rv7x

להאזין מהנוהגים

89.2
98.3

83.7 88.1
71.9 76.5

ז א ה

95.2 92.2
78.2 75.6

? ה נ

89.3
72.9

רדי

98.0
67.3

ו

95.3
78.5

95.1
75.8

90.5
77.1

81.6
73.9

האזינוע?  לרדיו להאזין הנוהגים 100 כל

2 כלשהו חול .ביום
חול יום של הערב .בשעות

3 שבת בערב
(07.0017.30) שבת3 .ביום

(17.3001.00) שבת במוצאי

76.8
44.1
38.5
77.4
40.8

59.3. 69.8
37.8 34.9
*2.7 34.9
81.5 74.9
36.1 30.9

78.7 76.7
47.0 40.9
38.8 37.3
82.6 79.5
35.3 33.1

74.6
34.6
35.7
76.1
30.9

74.7
51.5
34.5
83.7
33.5

78.5
34.7
35.2
82.8
31.0

81.0
36.5
35.6
82.0
29.0

70.1
42.1
36.1
74.3
34.0

75.3
50.9
47.5
72.6
42.3

ע? כלשהו חול ביום שהאזינו 100 האזינוכל 

שעתיים עד
שעות ארבע עד משעתיים .למעלה

שעות שש עד מארבע ■למעלה
שעות משש ■למעלה

52.5
22.0
12.8
12.7

53.2 55.7
19.7 21.0
10.6 11.1
16.5 12.2

56.6 51.8
18.0 21.2
11.0 12.4
14.4 14.7

46.3
24.6
14.0
15.1

40.6
27.8
(14.3)
17.3

46.0
23.0
15.1
15.9

53.9
17.8
11.3
17.0

54.2
23.8
(8.4)
13.6

63.7
16.0
12.5
(7.8)

ד י י פ טצ הלויןב י

מכל בטלויזיה לצפות הנוהגים ןאחוז
האוכלוסייה

מכל בביתם בטלויזיה לצפות הנוהגים *חוז
האוכלוסייה

89.0

80.5

?8.3 88.4

81.4 77.2

94.0 93.1

85.5 85.3

92.3

85.0

98.0

80.8 .

94.7

79.6

95.2

92.7

95.9

92.2

82.1

78.9

צפו  לצפות הנוהגים 100 כל טל

2 כלשהו הול כיום
שבת3 בערב
שבת .במוצאי

74.9
79.0
71.9

73.5 74.2
?3.1 78.9
?3.8 74.5

79.3 80.5
80.3 83.3
74.8 73.5 

81.7
86.3
72.3

67.9
74.2
62.1

79.8
73.8
65.3

81.7
91.5
81.0

81.4
88.6
78.6

87.3
85.9
77.9

צפו  כלשהו חול ביום שצפו 100 כל על

שעה עד
שעתיים עד משעה למעלה

שעות עדשלש משעתייט למעלה
שעות ארבע עד משלש למעלה

שעות מארבע ^מעלה

17.2
30.9
31.5
11.2
9.1

22.4 18.4
28.2 28.6
21.4 24.5
17.7 16.7
0.2 11.8

22.4 18.6
27.9 25.7
24.2 25.3 .

16.7 18.9
8.8 11.5

14.8
23.6
26.4
21.1
14.1

22.6
33.5
29.6
11.7)
(2.6)

22.4'
20.6
19.7
23.2
14.1

15.9
25.4
28.6
14.6
15.5

15.9
27.7
25.4
20.7
(10.3)

17.1
28.1
27.2
20.3
(7.3)

ובשבתות שבתות בערבי להאזין/לצפות הנוהגים כלל מתוך 3 במבוא. הסבר ראה 2 בלבד. הכל במך נכללו לימוד שנות 0 בעלי ■1
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Survey of radio listening and television viewing

Table xxvi/5.  Radio listening and television viewing (Jews aged 14 anc| over(

I  I I I1 9 7 8

Origin מוצא

1

//
rfj

E5 ישראל
Israel

לימוד1 שנות
Years of schooling 1

13 + 912

'Percent radio listenersof total populatio
'Percent listening on Friday nights and
Saturdays of total listeners

On any weekday*
During weekday's evening hours
On Friday nights
■On Saturdays (07001730)
On Saturday night (17300100)

Up to 2 hours
24 hours or more
46 hours or more
More than 6 hours

Percent television viewers of total
population

Percent television viewers in their homes
of total population

On any weekday 2
On Firday nights
On Saturday night

Up to 1 hour
12 hours or more
23 hours or more
34 hours or more
More than 4 hours

94.9
84.4

1
i ג0 dR i

90.189.3
78.963.7

istening
95.0
80.6

96.9
80.0

91.3
67.S

Per 100 radio listeners  listened

66.679.685.581.671.280.2

29.543.249.237.735.445.6

30.637.146.039.529.341.9

69.983.281.082.682.677.5

24.635.538.137.226.937.4

Per 100 listeners on anyweekday  listened

52.347.859.451.148.254.2

20.420.422.8(18.1)20.821.9

(10.9)15.7(7.0)(17.0)11.712.2

16.416.110.8(13.8)19.311.7

Television viewing
94.0 92.8 89.3 92.5 96.9

87.0  84.0 80.2 . 86.7 86.7

Per 100 television viewers  viewed

93.1

88.0

79.480.882.471.377.683.8

85.883.866.972.087.582.5

76.772.083.474.771.775.2

Per 100 viewers on any weekday  viewed

17.716.724.6(11.5)19.119.0

27.025.325.931.724.325.8

26.025.122.634.025.424.3

13.922.617.9(16.8)18.219.8

15.410.39.0.(if0)13 Q11.1

/.0years ofPooling includedin total only. 2Seeexplanation in introduction, 3Of total listeners a0 viewers on Saturdays.
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במופעי אמנות/ במוסדות וביקורים יומיים ועיתונים ספרים קריאת  כ"ו/6; לוח
ומעלה) 14 (בני קולנוע ובבתי בימה

Table xxvi/6.  Book and daily newspaper reading and attendance at
art institutions, stage performances and cinemas (population aged 14 and over)

 I 1976xi 197:
גיל Ageקבוצת group

הכל1969 נשיםגבריםסך
TotalMenWomen141718293044455960+

ספרי חודשקריאת במשך dfading0o k rthly bMon
קוראים! 45.1אחוז 50.743.946.374.151.936.636.037.1Percent readers' of

totalמכלל population
כלהאוכלוסייה Vb קוראים בחודש100 קראו

 read during the monthPer 100 reader:
ספר 132.2 31.535.629.022.427.243.532.640.01 book

ספרים 225.8 28.825.925.724.127.418.736.022.42 books
או ספרים 342.0 39.738.545.353.545.437.831.437.63 books or more

יותר
עיתונים מייקריאת שבועיו במשך ם

liesof dakly readingWee

הקוראים 78.0אחוז 79.683.672.480.386.078.674.966.7Percent readers of
totalמכלל population2

כלהאובלוסייה2 1על קראו קוראים 1 :שבוע00

העיתון weekסוג read during theaders1 00 rePerType ofnewspaper
בוקר 20.1עיתון 24.816.024.9(9.8)9.510.929.849.4Morning paper only

בלבד
ערב 49.6עיתון 39.849.649.466.462.856.636.817.7Evening paper only

בלבד
בוקר 30.3עיתון 35.434.425.723.827.732.533.432.9Morning and

eveningוערב papers

העיתון Languageofnewspaperשפת
בלבד 78.3עברית 71.581.374.688.891.684.966.049.4Hebrew only
אחרת 13.4שפה 20.410.217.2(2.8)(4.5)(6.8)24.134.8Other language only

בלבד
ושפה 8.3עברית 8.18.58.2(8.4)(3.9)(8.3)(9.9)15.8Hebrew and other

languageאחרת

באובלוסייו 100 כל פעםעל לפחות בחודשביקרו

 attended at least once a month100 populationPer

16.2מוסיאון3 8.817.315.224.921.013.313.610.0Museum3
סימפוני 4.9קונצרט 3.85.64.2(5.8)(3.2)(3.8)7.0(6.1)Symphonic concert

11.6תיאטרון 15.110.113.011.89.413.215.28.8Theatre
קל בידור 14.4מופע 9.614.614.321.925.911.69.2(1.3)Light entertainment
 קולנוע 45.2בית 62.949.041.384.767.443.326.110.9Cinema  total

הכל סף
ביקורים 1332.0 36.232.531.457.342.434.823.67.413 attendances
ביקורים 4+13.2 26.716.59.927.425.08.5(2.5)(3.5)4+ attendances
ביקורים 1.2ממוצע 1.91.31.02.42.01.00.50.2Average monthly

בקולנוע attendanceלחודש at
cinemas

' Read at least one book per month. 2 Read any daily
paper at least on one weekday. נ In the XI 1975 I 1976
survey, zoos and historical and archeological sites open to the
public are included.

יומי עיתון קראו 2 בחודש. אחד פפר לפחות קראו 1
נובמבר בסקר 3 השבוע. מימי באחד לפתות כלשהו
היסטוריים ואתרים חיות גני גם כולל 1976 ינואר  1975

קהל. לביקורי הפתוחים וארכיאולוגיים
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Books and newspapers ועיתונים ס8ר>ם
נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים  כ"ו/7, לוח
Table xxvi/7.  Books published in Israel, by subject

Budget yea" תקציב שנות

1965/661970/711972/731973/741974/75נושא

1975/76

Subject ספרים
Titles

| 8 1
S ■g. s////
jv 5 33/ >l

הכל סך
0פרי
2,230

a
3,3533,3813,204

s

3,726
Titl<
3,522XTOTAL

או ראשונה מהדורה נחה:
מחודשת

1,4461,8892,1471,9731,8661.907XThereof: ifrst or revised edition

חוזרת 7291,4491,2341.2311,8601,615Xreprintהדפסה

או ראשונה מהדורה
מחודשת

1778219122.3נללי

First or revised
edition

General

אחרות ודתות 1711532512262312553.0Judaismיהדות and other religions

הרוח 1342662812902072003.5Humanitiesמדעי

5592787445643.4Educationתיגוך

החברה 138£11781104950.9Socialמדעי ■ciences

5070938457720.8Economicsכלכלה

המדינה 661001191111251094.2Politicalמדעי science

1029542329331.2Lawמשפטי0

ומתמטיקה הטבע 10614617311867823.3Sciencesמדעי and mathematics

4854494355483.0Agircultureחקלאות

1232454043371.2Medicineרפואה

וטכנולוגיה 3872695751743.8Engineeringהנדסה and technology

י "אמנות 63"49492218302.9Arts

הכל 3865335494875345123.4Literatureספרותסך  total

מקורית ספרות :186325335319283288Thereofמזה: Hebrew literature

ילדים 1451731641931891906.5Children'sספרות books

לימוד נ60944548103רי 02946.6School textbooks

שונות

הכל סך

38

3.2

(אלפיפ) לספר o^nw stsnao
Average copies per title (thousands

3.8 3.3 4.1 2.93.5X

Miscellaneous

TOTAL

ראשונה מהתרה מזה:
מחודשה. או

2.74.12.94.13.7XThereof: ifrst or revised edition

וזוזרת 3.14.13.73.63.3Xreprintהדפסה
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ונושא סוג >שיפה, תדירות, לפי ותקופונים, יומיים עיתונים  כ"ו/8. לוח

Table xxvi/8.  Daily newspapers and periodicals, by frequency, language,
type and subject

196919741976196919741976

מוחלטים מספרים
Absolute numbersאחוזיםPercentages

הכל 481698653100.0100.0100.0TOTALסך

תדירות
בחודש מפעם 10815212622.521.819.3יותר

Frequency
More than once a month

לשנה 51214119617629.328.027.0512 times a year

לשנה 2413115615327.222.423.424 times a year

4255488.77.97.3Annualשנתון

סדירה בלתי 5913915012.319.923.0Irregularהופעה

שפה
31444240965.263.362.6עברית

Language
Hebrew

4695849.613.612.9Englishאנגלית

אחרת 601059612.515.114.7Otherשפה language

61566412.78.09.8Bilingualדולשוניים

סוג

אקטואליים .12817316226.624.824.8
Type
Actualia

35352549173.475.275.2Professionalמתמחים

נושא
1823235.24.34.7כללי

Subject
General

אחרות ודתות 1535344.26.76.9Judasimיהדות and other religions

הרוח 1740434.87.68.8Humanitiesמדעי

2937348.27.16.9Educationחינוך

56616115.911.612.4Economicsכלכלה

המדינה 2036235.76.94.7Politicalמדעי sciences

החברה מדעי
שונים חברתיים ונושאים

2343416.58.28.4Social sciences and miscellaneous
social subjects

ציבורי ומנהל צבא ,1637354.57.07.1Lawמשפטים, army and public
administration

ומתמטיקה הטבע 1725244.84.84.9Naturalמדעי sciences and mathematics

2022205.74.24.1Agricultureחקלאות

2428306.85.36.1Medicineרפואה

וטכנולוגיה 1916הנדסה

H
3.63.3Engineering and technology

13122.52.4Transportתחבורה

ואמנות 1612134.52.32.6Cultureתרבות and art

2534297.16.55.9Literatureספרות

ונוער 2938388.27.27.7Childrenלילדים and youth

וספורט משחקים ,1222153.44.23.1Entertainmentשעשועים, games and sport
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המוחזקים השטחים "ז. כ פרק

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'' בקטע מתוארת המדידה >שיטת אית
הנאס נתונים על התבסמו המחירים להלן).
היבוא ערך לצרכן. המחירים מדד במסגרת פים
הס בסיס על נאמד חקלאיים מוצרים של נטו
מסחר. מתחי בתוספת חוץ סחר של טטיסטיקה
מקומי מייצור תעשייתיים מוצרים צריכת
במפ למועסק הממוצע הפדיון בסיס על נאמדה
הת מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים עלים
סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר עשייה
תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן אדם. כוח
בתוספת החוץ' סחר נתוני על התבסס מיבוא

מסחר. מתחי
רווח כוונת ללא 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 אשפת ימי או מיטות

הממשלתיים. במוסדות אימה

ציבורית לצריכה הוצאה
והר המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות שויות
הביצוע דריחות מניתוח שנתקבלו המתאימים

התקציבים. או

גולמית השקעה
הבאים: המקורות על התבסס האומדן

המימשל של הפיתוח תקציבי או דו"חות .1
ן המקומיות והרשויות

(ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .2
? להלן) "בנייה" בקטע

וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3

זית שמן של חוץ וסתר ייצור נתוני .4
האוכלוסייה. ע"י צריכתו ואומדני

תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל בדרן

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 שנערף
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

לידית
המופיעים הפרטים על מבוססים הנתונים
בערבית המודפס חי לידות על הודעה בטופס
ממ של השלטון בימי נהוגה שהיתר. במתכונת
עזה ברצועת .ובשומרון. ביהודה ירדן לכת
בישראל. לאיהודים של ובמתכונת הוא הטופס
לםטטיס המרכזית ללשכה מועברים הטפסים
אזורים. אותם של הבריאות לשבות יד על טיקה

לאומית והוצאה הכנסה
הל "ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו אומית"'
והשירותים הסחורות ערר בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך ליצוא.בניכוי המופנים

ושירותים.
סט סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
בעיקר  הערכות ועל, שלמות לא טיסטיות
שי וצריכת תעשייתיים מוצרים צריכת בסעיפי
של החוץ סחר על הנתונים ועל  רותים

י. ישראל
רמת ליחס יש האומדן בקשיי בהתחשב
הדושנתיים לממוצעים יותר גבוהה דיוק
לשנה לנתונים מאשר ב"ז/7 בלוח המוצגים

בודדת.....

. .1976,2 מס' המוחזקים לשטחים סטטיסטי ברבעון ראה  ושיטות מקורות של מפורט תיאור 1
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על אומדנים השאר' בין כוללת, הון תנועת
אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י' בסך השינויים

השטחים. תושבי שבידי

חוץ סחר
לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
הערכה הם צה"ל ידי על המוחזקים השטחים
העברת של מדגמית פקידה על המבוססת גולמית
אינם אלה נתונים הרשמיים. במעברים הסחורות
ידי על ושירותים סחורות של קניות כוללים
המוח השטחים בין הסחר על הנתונים פרטים.
שמעבר וארצות ירדן לבין צה"ל ידי על זקים

המכס. רישומי על מבוססים לים

מחיייט
השיטי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך התל
התצ את המייצג ושירותים מצרכים ושל 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 מרביבי כל את כולל המדד סל
מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה של
פרט ועזה וברצועת ושומרון ביהודה הפליטים
למדידת סבירה ,דרד נמצאה שלא דיור' לצריכת

מחיריה.
בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר עד שיקמו
שנ ,1973 מלחמת לפני המוחזקים בשטחים
1976 בינואר מקומיים. מקורות סמך על אמרו
המש הוצאות יסקר, פי על המצרכים מל עוהכן
שבין בתקופה המוחזקים משטחים שנערך פחה
המעודכן המדד .1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר

.* 100.0=1976 יגואר בסיס על מוצג
סעיפי בל של המחירים ברמת השינויים את ■
לצרכן במחירים השינויים לפי אומדים הצריבה
של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450 של
כל נרשמים הללו והשירותים המצרכים כל

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
חוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן על עים

להלן.
בין הסחר על האומדנים מדידה, קשיי בגלל
נתו על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל
מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל חלקיים נים
בסעיפי האומדנים אותם של המהימנות גם
זה. מקור על המתבססים הלאומיים החשבונות
הצריכה אומדני קבועים. במחירים אומדנים
כלל בדרן התקבלו קבועים במחירים הפרטית
לפי לצרכן המחירים במדד הערכים ניכוי ע"י

עיקריים. מרכיבים
הכמו השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר תיים
ושי סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות
המתאימים מחירים מדדי ידי על נוכו רותים

העיקריים. הקנייה לסעיפי
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

התשלומים מאזן
תושבי נחשבים אלה, אומדנים עריכת לצורף
של האזרחי המינהל כולל המוחזקים, השטחים
הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה השטחים,
ומשמו צה"ל כוחות של הביטחונית הפעילות
הגדרות (ראה אלה באומדנים נבללו לא הגבול

התשלומים). מאזן  ז' בפרק והסברים
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:

וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים
השטחים. תושבי של שירותים על

השתתפות כוללות וזדצדדיות העברות
העברות הממשל, בתקציב ישראל ממשלת
ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות םסו"ת

השטחים. לתושבי פרטיים וגורמים ירדן

המחירים מדדי "עדכון ראה '1976 בינואר העדכון בעקבות במוד שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר 1
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החקירה שיטת
את יום מדי רשמו שנחקרו המשפחות
בפנקס שבועיים במשך מזון על הוצאותיהן
מקומיים פוקדים של והדרכתם בעזרתם מיוחד,
פרטים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה מטעם
שאלון באמצעות נתקבלו ההוצאות שאר על
תשובות לפי הפוקד ע"י שמולא מיוחד חדפעמי
הת לנושא' בהתאם כאשר מהמשפחה, שקיבל
או לחודש וחלק לשנה מהשאלות חלק ייחסו
על נתונים מהשאלון נתקבלו כן כמו לשבוע.
של תמונותיה ועל בית, ציוד דיור, תנאי.
שנות גיל, נפשות, מספר  (כגון המשפחה

ובד'). לימוד,

מזוג1ת צריכת
והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
ו האזורים לשני בנפרד חושבו ושומן) (חלבון
כמויות סיגי. וצפון עזה ורצועת ושומרון יהודה
שלפיה? ליום, לגולגולת למיניהם, המזונות
הכמויות חלוקת ידי על נתקבלו הערכים, חושבו
האוכלו ידי על שנצרכו המזונות של השנתיות
הממוצעת השנתית באוכלוסייה כולה סייה

. יומ. וב365 פקטו) (דה הנוכחית
המזונות של השנתיות הכמויות אומדן
האוכלוסיות, כלל ידי ,על שנצרכו למיניהם,
הסט מהסדרות שנשאבו נתונים בסיס על נערך
לסט המרכזית הלשכה של הבאות טיסטיות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן : טיסטיקה
סט ופירות, ירקות של השווקים סקר הנ''ל,
וסדרות ירדן, עם הסחר חוץ' סחר של טיסטיקה
למטרה משלימים נתונים אחדות. סטטיסטיות
משרדי כגון שונים, ממשלה ממשרדי נתקבלו זו
כן כמו והתעשייה. והמסחר החקלאות הסעד,
משווקים שמוצריהם מזון, ממפעלי מידע נאסף
מהעי שיווק, ממוסדות המוחזקים, בשטחים

זו. לבעיה הקרובים ומאנשים תונות

בית וציוד דיור תנא*
ביהו המשפחות סקר במסגרת נערך הסקר
בדבר סיני. וצפון עזה וברצועת ושומרון דה
באשר ושכר. ענודה להלן, ראה הסקר שיטות
דיור, ותנאי בית ציוד על והסברים להגדרות

חיים. רמת  י"א לפרק מבוא ראה
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של במדגם מקומיים פוקדים ידי על חודש
העירוניים, בריכוזים ועסקים חנויות 8005
ביהודה ושכם רמאללה לחם, בית חברון, בערים
המחיר עזה. ברצועת עסקים וכ600 ושומרון
לרא המקומי הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף
שנרשמו המחירים פי על המיקוח. לפני שונה
השינוי מדד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל
הבסיס. לתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר
מדדי של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד
נמדדים שמחיריהם המציבים כל של המחירים

במדד.
1976 בינואר המדד עדכון עם המדד. קישור
מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
בקביעת מסוים קושי גורם זה דבר המדד.
השונות, התקופות בין במדד השינוי שיעור
מספרי את לקשר ניתן מעשיות למטרות אולם
ינואר החדש: הבסיס פי על המחושבים המדד
יולי ממוצע הקודם: לבסיס 100.0 = 1976
הכפלת ידי על ,100.0 = 1969 יוני  1968
שבין היחס שהינו קשר במקדם אלה מספרים
מקדמי .1976 בינואר זה מדד לבין הקודם המדד
ליהודה 4.095 הם הכלליים המדדים של הקשר

סיני. וצפץ עזה לרצועת ו4.892 ושומרון

1973/74 המשפחה הוצאות סקר

מקורות
הבית משקי כל את הקיפה הסקר אוכלוסית
וב עזה, ברצועת במחנות והגרים העירוניים
%85d הם אלה בית משקי ושומרון. יהודה
וכ,^ עזה ברצועת הבית משקי מכלל

ושומרון. ביהודה
כ של מדגם מחקירת התקבלו הנתונים
כל_ שנחקרו ("משפחות") ת., בי משקי 1420,
ספטמבר שבין בתקופה כשבועיים במשך אחד
(ראה הוצאותיהן על 1974 לאוגוסט 1973
חיים", ''רמת י"א, בפרק "הוצאה" הגדרת

המשפחה). הוצאות סקר על בהסברים

צרכנים" כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
שם). הגדרה (ראה בית משק או

שימשו* לדגימה כמסגרת המדגס.
 1972/73 בשטחים כוחאדם סקר מדגם ,1
ושומרון. יהודה ערי ועבור עזה רצועת עבור
(1967 מפקד (לפי גיאוגרפייס תאים ממגרת .2
המחנות עבור  אדם כוח לסקר שהוכנה

עזה. וברצועת ושומרון ביהודה



האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל
המשפחות סקך 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
שכי לגבי גם נרשמים 1974 בינואר החל
בלבד. האפשריים העבודה ימי קבועים רים

התופעה, הסתמנה 1974 של השנייה במחצית
משתכרים שכירים של והולך גדול שמספר
תיקון הוכנס מינואר ומעלה. לחודש ל"י אלף

זאת. לרשום שאיפשר
בהשוואת להיזהר יש אלו, סיבות משתי
1974 השנים של לשכיר ממוצע יומי שכר

קודמים. נתונים עם ו1975

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

המ על בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: קורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
המוחזקים! בשטחים

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
< ושומרון

הע גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
ו ליחידה ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת דר'
עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 

סיני; וצפון
ויצוא. יבוא של סטטיסטיות סדרות 

מדרי של לדונם יבול באומדני נעזרים כן
מקומיים. ומומחים כים

על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
המרכ הלשכה ע"י שנאספו ומחירים בשווקים
בניכוי קמעוניות, בחנויות לסטטיסטיקה זית
הסוחרים. של והרווחים ההוצאות של אומדן
מת מחירים איסוף היה לא שלגביהם במוצרים
המחיר אומדן נערך וכד') זיתים (חיטה, אים

מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתיעצות
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות, בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות

ושכר עבודת

בשטחים, המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
במפ לאלו במהותם הדומים נושאים נחקרו שבו
המוח בשטחים שנערך והדיור האוכלוסין קד
בסוף פרסומים רשימת (ראה ב1967 זקים

המבוא).
מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
לס המרכזית הלשכה ידי על ,1968 אוגוסט
עקרו אשר מדגם על מבוסם הסקר טטיסטיקה.
אדם כוח סקר של לאלו דומים והגדרותיו נותיו
יולי עד י"ב). לפרק מבוא (ראה בישראל
משפחות כ4,500 המדגם כלל ,1973 ספטמבר
באוקטובר^דצמבר החל שנה. רבע כל שנחקרו
להיקפו הגיע והוא בהדרגה המדגם הוגדל ,1973
מש כ6,500  1974 ביוליספטמבר המלא
אנשים גוללת אינה הנחקרת האוכלוסייה פחות.
מחוץ וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים

הסקר. עריכת בעת ליישובים
בשלב שלבים: בשני נעשה המידגם .ניפוח
היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים הראשון
מכפילים ואותו יישוב, צורת בכל הדגימה שבר
בשלב בית. משקי של נפל בעבור תיקון בגורם
משלב המתקבל הניפוח גורם את מכפילים השני
גורם ומין. גיל קבוצת לבל תיקון בגורם א'
חיצוני אוכלוסייה אומדן שבין היחס הוא התיקון
הניפוח אחרי המתקבל האוכלוסייה אומדן לבין

א'. בשלב
על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
לסט המרכזית הלשכה של אוכלוסייה אומדני
אומדן התקבל 1975 שנת טוף עד טיסטיקה.
ומין גיל קבוצות לפי אוכלוסייה סמך על זה
לסוף תחזית סמך ועל הקודמת השנה לסוף
השיטה שונתה 1976 בשנת החל השוטפת. השנה
במקום האוכלוסייה. אומדני את מחשבים שלפיה
נתונים על מבוססים הם בתחזית, השימוש
המתקבל האוכלוסייה מאומדן שוטפים. חודשיים
והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכים
כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים מחוץ

.1967 במפקד שהתקבל
האומדנים נתונים מדגמי סקר בבל כמו
דגימה. לטעויות אדם כוח בסקר המתקבלים
(ול 1975 לשנת המתייחסים האומדנים בעבור
דגימה טעויות לוחות ניתנו קודמות) שנים
לרבעון בנספח בהם, שימוש והוראות מקורבות
.1977 ,2 מסי המוחזקים, לשטחים הסטטיסטי
האומ בעבור גם תקפים הדגימה טעויות לוחות

.1976 לשנת המתייחסים דנים
הכל ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג
.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי הוא כלה

the administered territories 762



ל"רבעון בנספח ראה מפורטים הסברים
.1978 ,2 מסי המוחזקים" לשטחים סטטיסטי

סיני, וצפון עזה רצועת
בסיס על התעשייה מדדי חושבו ב1975 החל

.100 = 1974 ממוצע

בנייח

בינוי.  ט"ז בפרק ראה הגדרות
ביהודה האזרחית הבנייה על הנתונים
אומדן הם סיני וצפון עזה וברצועת ושומרו?
בנייה וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא חדשה'

הקיימים.
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמ מקומיות רשויות 22 הבאים; מהמדווחים
1 ססו"ת / הממשלה משרדי מיוחד> שאלון צעות
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמוכתרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ושומרון'

כפריים). (רובם קטנים
ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין

היהודיים.

מסחר
ושירותים. מסחר  י"ז בפרק ראה הגדרות
בתי של מייצג ממדגם מתקבלים. הנתונים
וברצועת ושומרון ביהודה הסיטוניים העסק

סיני. וצפון עזה

מלון בתי
ושירותים. מסחר  י"ז בפרק דאה הגדרות 

הפתו ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים
ושומרון. ביהודה חים

תחבורה

והגדרות מקורות
מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
תחבורה מקמט"י מתקבלים ונהגים רכב כלי
ב הנהוגות ולאלו זהות ההגדרות בממשלים.

ישראל.
בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה.  י"ח

פורסם וכו' שטחים ייצור' של פירוט יתר
המוח לשטחים הסטטיסטי בירחון הלשכה ע"י

.1972 ויולי 1972 עגי  זקים

וירקות פירות של וסחר ייצור
ויעד מקול לפי ופירות ירקות על הנתונים
של העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתו הירדן). גשרי (כולל המוחזקים השטחים
ב הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים נים
ל סטטיסטי וב"רגעון הקלאית" "סטטיסטיקה

המוחזקים". שטחים

ושומרון ביהודה בד בתי
האומדנים עריבת שיטת שונתה בתשל"ו
השוואה בני חינם זו שנה גתוני בד' בתי בסקר
בתי מפקד נערך שבה תשל"ה, שנת נתוני עם
עם זו שנה של הנתונים בהשוואת ואולם בד'

זהירות. לנקוט יש קודמות שנים נתוני
פי על תשל"ו לשנת האומדנים בעריכת
בכ הגבוהים נתונים התקבלו הקודמת השיטה
החדשה, השיטה לפי שהתקבלו מהנתונים 10^,
ביהודה בד בתי ".סקר ראה נוספים פרטים
מם' חקלאית, לסטטיסטיקה ברבעון ושומרון"'
ה לשטחים סטטיסטי ברבעון או 1976/77 '2

.1977 ,1 מסו' מוחזקים,

תעשיית
תעשייה.  י"ד בפרק ראה הגדרות

הגדרות
הונהג '1977 באפריל התל ושומרון. יהודה 

המדגם באזור. התעשייה מפעלי של הדש מדגם
מפעלי של מעודכנת מסגרת מתוך הובן החדש
מעסיקים שאינם מפעלים בו ונכללו התעשייה
במדגם נכללו לא אשר (''עצמאיים") שבירים
נתונים .של פרסום איפשרו אלו שינויים הישן.
במקום משנה ענפי 8 של בפירוט התעשייה על

כה. עד 5

ה השוואת ולצורך לעיל' האמור בעקבות
אחוד שרשור נערך קודמות' לתקופות נתונים
1977 ינואר^מרס ברבע החל הנתונים של נית
מדדים חושבו לכך בהתאם .1976 לראשית עד
שהוא החדש, הבסיס: פי על משורשרים

.100 = 1977 אפריליוני
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הביתה דרגות 3 טליסודי: ספר בית
(ייי"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 טל ספר בתי ב.
ההחזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

האו"ם. של

מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.
אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

בטלוויזיה והצפייה לרדיו האזנה
על סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
הלשכה שערגה במלותיה וצפייה לרדיו האזנה
השידור רשות עבור לסטטיסטיקה ■המרכזית
מייצ מדגמים הקיף הסקר .1978 בינואר^מרס
14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה של גים
וצפון עזה וברצועת ושומרון ביהודה ומעלה

סיגי.
לשידור האזנה כלשהו; חול ביום האזנה

לראיון. שקדם ביום לפחות אחד

מקומיות רשויות
מתון עובדו הכספי המשק על הנתונים
ונאספו העיריות מלאו אשר וחשבונות רעים
הגד מפורטים, נתונים פנים. קמ"ט באמצעות
סטטיסטי לרבעון בנספח ראה והסברים רות

.1978 '2 מס' המוחזקים, לשטחים

משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

המוחזקים בשטחים חינוך
ידי על עובדו החינוך מערכת על הנתונים
דר'הות 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 נווסד:

הרא הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית
(א'ו'). שונות

שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
(זיט'). היסודי הספר בית

נבחרים פרסומים

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

בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (3)
המוחזקים

א' חלק  העבודה כוח (4)

ב' חלק  העבודה כוח (5)

מיוחריפ פרפומיפ
(נובמ המוחזקים בשטחים ס0ר ובתי ילדים גני (399)

(1971 בר
טכניים פרפומיפ

בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר (44)
המוחזקים

1967  והדיור האוגלופיו מ8קר
ו*פון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה (1)

הגולו רמת סיני,
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ח0ז101טק0ק האוכלוסייה גידול מקורות  כ"ז/4 לוח
thousand* Table xxvii/ 1 . Sources of populaiton increase

אוכלוסייה
אלפים

שנתי גידול
Yearly arte of

increase

טבעי ריבוי
Natural increase

האוכלוסייה
התקופה בסוף

Population at end
ofpeirod

בהתחלת האוכלוסייה
התקופה

Population at begin.
ning of period

ושומרון SamariaJudaeaיהודה and
595.9585.73.01.7
585.7581.711.70.7
581.7595.212.32.3
595.2603.913.71.5
603.9617.315.92.2
617.3629.016.81.9
629.0646.216.92.7
646.2661.618.12.4
661.6665.118.60.5
665.1670.920.30.9
670.9681.220.51.5

סי וצפון עזה andנירצועת North SinaiGaza Strip
389.7380.93.32.3
380.9355.97.46.6
355.9362.29.21.8
362.2367.78.81.5
367.7375.910.62.2
375.9383.511.52.0
383.5397.212.13.6
397.2408.513.22.8
408.5418.513.82.4
418.5429.014.82.5
429.0441.315.32.9

'1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

'1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

' September 1967 census. .1987 ספטמבר מפקד 1

נקבות ל1,000 זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה,  כ"ז/2. לוח
Table xxvii/2.  Population, by age and number of males per ן ,000 females

Thousands אלפים
זכריםל1,000

הכל סך
Total01415293044456465+נקבות

Males per
1,000 females

andושומרוןיהודה SamariaJudaea
Census 1967 1595.9286.6119.782.764.639.1985מסקל

1968581.7283.4121.879.461.535.6988
1969595.2287.9131.080.862.033.5995
1970603.9290.0137.382.362.531.8995
1971617.3296.7145.4 _83.0 _62.429.8 1,000 ■

1972"629.0301.4147.780.065.434.5995
1973646.2308.6159.081.764.932.01,001
1974661.6314.3168.183.765.729.81,006
1975665.1313.4172.984.266.727.91,005
1976670.9315.6178.984.066.925.51,006
1977681.2316.0183.477.872.032.01.006

וצפוןרגועה SinaiNorthGazaסיניעזה Strip anc
Census 1967 1389.7194.683.255.634.918.3943מפקד

55.9177.481.649.631.415.9940ג1968
1969362.2179.087.349.731.614.6946
1970367.7180.491.850.431.513.6948
1971375.9183.197.950.831.512.6948
1972383.5184.299.049.435.915.0957
1973397.2189.3107.550.436.213.8967
1974408.5194.8113.050.637.312.8970
1975418.5201.1111.354.839.312.0972
1976429.0204.5120.654.138.611.2976
1977441.3209.1123.150.343.914.9980

Inch age not known. ידוע. לא גיל בולל 1
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וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ז/3. לוח
Table xxvii/3.  Population, by sex and age

31 xii 1977

גיל
כולל סך

Grand total
וקומרון יהודה

Judaea and Samaria
סיני וצפון עזה רצועת

Gaza Strip and Notrh Sinai

Ageהבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקביו/
Females

Thousandsאלפים

total הכל 1,122.6560.0562.5681.2341.6339.6441.3218.4222.9©ך

04206.8108.398.5121.363.657.685.644.740.9

60.284.375.998.652.046.761.532.329.2נ59

1014158.183.075.096.150.645.562.032.529.6

1519141.174.366.887.446.341.253.728.125.6

2024102.153.149.060.631.729.041.421.420.0

252963.430.433.035.417.118.228.013.214.8

303446.519.127.427.S11.815.719.07.311.7

353941.216.225.025.710.615.115.55.69.9

404440.416.823.624.610.314.315.86.49.4

454940.416.923.424.410.314.215.96.79.2

505433.614.818.820.79.011.712.85.87.0

555924.411.512.915.47.18.39.04.44.6

606417.68.39.311.45.46.16.22.93.2

656913.96.97.09.54.84.84.42.12.3

707417.37.99.411.75.46.35.52.53.1

75+15.88,37.510.75.65.15.02.62.4

17.0 15.0 16.0 17.1 15.4 16.2 17.1 15.3 16.1 Medianage חציוני .יגיל

1geאחוזימ sPercent
total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0.סך

01446.849.244.446.448.744.147.450.144.7

152927.328.226.426.927.826.027.928.727.1

304411.49.313.511.49.613.3.U48.813.9

456410.39.211.410.69.311.89.99.110.8

65+4.24.14.34.74.64.83.43.33.5
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Births לחיות
יישיב יצירת לידה מקום מין, לפי חי, לידות  כ"ז/4. לוח

Table xxvii/4.  Live births, by sex, place of birth and type of locality

ושומרון סינייהודה וצפון עזה רצועת
לידה מקים Judaeaסין, and SamariaGaza Strip and North Sinai

Sex, place ofbitrh and
יישוב typeוצורת of locality

19681975197619771968197519761977

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 25,65030.52231,76931,29715,50321,62622,40022,006TOTALסך

13,34215,89016,40516,2878,01811,17411,53011,373Malesזכרים
12,30814,63215,36415,0107,48510,45210,87010,633Femalesנקגות

הזכרים 52.052.151.652.051.751.751.551.7Percentאחוז males

לידה Placeנוקוט of birth
חולים 3,4639,17710,39910,2692,0264,4344,5944,843laבבית hospital

וזולים לבית 22,18721,34521,37021,02813,47717,19217,80617,163Outsideמחוץ hospital
בביח לידות 13.530.132.732.813.120.520.522.0Percentאחוז births in hospital

יישוב Typeצורת of locality
עירוניים 6,1657,7408,9418,80014,47119,01619,89219,504Urbanישובים localities
גפרייט 19,25622,76522,76022,3811,0142,6102,4642,342Ruralיישובים localities

ידוע 22917681161844160Notלא known
Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
עירוניים י24.325.4יישובים 28.228.293.587.989.089.3Urban localities
כפריים 75.774.671.871.86.512.111.010.7Ruralיישובים localities

נפה לפי לידות,  כ"ז/5. ל1ח
Table xxvii/5.  Births, by subdistrict

Subdistrict 1977 1976 1975 1970 1968 wj

BIRTHS  TOTAL
  Jenin  

Nablus
Tulkarm
Ramallah
Jericho
Bethlehem
Hebron
Not known

Gross birth rate

ושומרון amanaudaea>יהודה and I

25,65026,45530,52231,76931,297
4,0374,1914,8745,2555,091
4,641'  4,4255,260~5^345.094
3,9564,0674,5965,0645,040
3,6894,0974,4564,7134,756
354456638597588

2,6102,5972,8822,8472,778
6,3636,6057,8148,0497,946

172104
45.9 47.2 44.9

The Gaza Strip and North Sinai

43.7 44.3

סיני וצסון עזה רצועת

הכל סך  לידות
ג'נין

     שכם
טולכרם
רמאללה
יריחו

לחם בית
חברון

ידוע לא
גלמי לידה שיעור

הכל 15,50315,98521,62622,40022,006BIRTHSלידותסך TOTAL
7,0377,3749,76810,38610,392Gazaעזה

יונס 7,170חן {7,1155,782 <

3,024)
6,0486,174Khan Yunis

3,0662,984Rafahרפיח
עריש 1,2921,4963,0522,9002,456ElAirshאל
ידוע 4Notלא known

גלמי לידה 43.043.450.752.650.4Grossשיעור birth rate
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במקורות ושימושים מקורות  כ"ז/6. לוח
לאומית והוצאת חכנסח

ל"י מיליוני

ושומרון ludaeaיהודה and Samaria

1968197219731974§1975§19761977

שוטפים במחירים

הכל סך  במקורות 5571,4701,8076,412שימושים 4,484 3,0728,666

פרטית לצריכה 3549131,1864,006הוצאה 2,857 1,8085,523

ציבורית לצריכה 51109139381הוצאה 293 217485

מקומית גולמית 25177183871השקעה 523 5351,193

1 ושירותים סחורות 1272532851,111יצוא 788 4931,427

ליצוא 181443תמיכות 23 1938

הכל סך  5571,4701,8076,412מקורות 4,484 3,0728,666

2 ושירותים סחורות יבוא 2195567442,597פחות: 1,909 1,1673,691

היבוא על מסים 5312350פחות: 57 3855

שוק) (במחירי גולמי מקומי 3338831,0403,765תוצר 2,518 1,8674,920

מחויל מקומיים ייצור גורמי 172963421,123הכנסות 884 5141,572

בחול ייצור לגורמי תשלומים 6121530פחות: 24 2036

שוק) (במחירי גולמי לאומי 3441,1671,3674,858תוצר 3,378 2,3616,456

המקומי הייצור על עקיפים מסים 194962131פחות: 109 104206

ייצור) גורמי (במחירי גולמי לאומי 3251,1181,3054,727תוצר 3,269 2,2576,250

(לי) לנפש גולמי לאומי 5951.8742,1367,219תוצר 5,074 3,5919,467

(לי) לנפש פרטית 6121,4661,8535,953צריבה 4,292 2,7508.099

31968 במחירי

הכל סך  במקורות 5571,0059911,379שימושים 1,230 1,1951,375
פרטית לצריכה 354622643816הוצאה 745 696823

ציבורית לצריכה 51747578הוצאה 76 7776
מקומית גולמית 25126109207השקעה 161 222208

4 י ושירותים סחורות 127178160282יצוא 247 203270

הכל סך  5571,0059911,379מקורות 1,230 1,1951,375

5 2 ושירותים סחורות יבוא 224426467600סחות: 574 501617

שוק) (במחירי גולמי מקומי 333578527773תוצר 656 688753

מחול ייצור גורמי 17158167225הכנסות 212 190235

בחול ייצור לגורמי תשלומים 6666פחות: 6 66

שוק) (במחירי גולמי לאומי 3447437051,015תוצר 883 8931,004

(לי) לנפש גולמי לאומי 5951,1931,1021,508תוצר 1,326 1,3581,472

(לי) לנפש פרטית 6129991,0051,214צריכה 1,121 1,0601,207

ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סיפ; יבוא 2 וירדן) (ישראל מחול מקומיים ייצור לגורמי הכנסות כולל לא פו*ב; יצוא 1
בסיס על המרכיבים ולכל הוצאה מרכיב לכל נערך 1968 במחירי האומדנים חישוב 3 הישראלים לעובדים שכר תשלומי  זרים
כולל 4 המרכיבים סכום עם זהה אינו המרכיבים כל סך לכן קוומתה' במחירי שנה כל מנתוני שחושבו הכמותיים השינויים

יבוא על מסיט כולל 5 ליצוא תמיכות
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National income and expenditure

Table xxvii/6.  Resources and uses of resources
IL. million

Gazaרגועה Stirp and North Sinai סיני וצפון עזה

1968197219731974§1975§19761977

At current prices

210920 6741,4562,3825,097 3,310USES OF RESOURCES  TOTAL
142499 3738021,2852,609 1,642Pirvate consumption expenditure
1977 55121167279 222General govenrment consumption expenditure
11130 77212341652 506Gross domestic capital formation
38203 1603005481,451 870Exportsofgoods and services1

11 92141106 70Subsidies on exports

210920 6741,4562,3825,097 3,310RESOURCES TOTAL
79436 3387411,3102,874 1,768Less : imports of goods and services*

5 310921 14Less: taxes on imports

131479 3337051,0632,202 1,528GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market prices(
2207 129293446864 639Factor payments from abroad
26 5101318 14Less: factor payments to abroad

131680 4579881,4963,048 2,153GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices(
39 7132856 36Less : indirect taxes on domestic production

128671 4509751,4682,992 2,117GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor pirces(

3641,737 1,2042,4413,6046,983 5,059Gross national product per capita (IL.(
3941,275 9831,9813,0965,977 3,858Pirvate consumption per capita (IL.(

At 1968 prices 3

210464 436505582689 620USES OF RESOURCES  TOTAL
142270 258294328377 328Pirvate consumption expenditure
1930 29302930 30General government consumption expenditure
1154 47596775 77Gross domestic capital formation
38107  99119 158210 184Exportsofgoods and services 1 4

210464 436505582689 620RESOURCES TOTAL
79261 243297366453 383Less: imports of goods and services "■ 5

131206 195215229256 249GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market pirces(
280 6093101118 114Factor payments from abroad
23 3333 3Less : factor payments to abroad

131294 258317340385 374GROSS NATIONAL PRODUCT (at market pirces(

364751 680783818881 878Gross national product per capita (IL.(
394690 680726790864 771Pirvate consumption per capita (IL.(

* Exports f.o.b. ; excl. factor payments fromabroad (Israel St. Jordan). 2 Imports ci.f. ; excl. factor payments to abroadpayment.
io Israeli workers. 3 Estimates at 196S prices were calculated for each component of expenditure and for the total coznpo.
nents on the basis of annual quantity changes which were computed on the basis of previous year prices ; hence, total cxpendi
ture is not identical with the sum of the expenditure components. * Incl. subsidies on exports. s Incl. taxes on import?.
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שנה כל באחוזים שיגויים  במקורות והשימושים המקורית  כ"ז/7. לוח
קודמתה לעימת

Table xxvii/7.  Resources and uses of resources  percent change from previous
year

At 1968 prices 1968 במחירי

.sillלצריכה הוצאה
Consumption expenditure

השקעהגולמית
מקומית
Gross

domestic
capital

formation

סתורות יצוא
1 ושירותים
Exports of
goods and
services 1

סתורות יבוא
2 ושירותים
Imports of
goods and
services 2

לאומי תוצר
לנפש גולמי
Gross
national
product
per capita

פרטית צריכה
לנפש
Private

consumption
expenditure
per capita

פרטית
Private

ציבורית
General

D 3government

הכל Totalסך
19722420*678*2033*2118*
197303*263*911

1974218*272*20*9*15*5*
197518*219261807
19761346*324*164*n*4
1977052*391*4*

נעי30ממוצעינ gדושנתיים averages3Two ye a rmovi n

197219731112429*7*20*9*n
19731974106227*8973

197419751048*018*2313*7*6
1975197677***20*115*H
19761977645*11*96*4*4

andSamarושומרוןיהודה iJudaea
*17*292923*94880נ197226
1973534213*10*947**
1974264842103*27723*5*
197517127*21*±142*H
197615942*28*14±413*8*
1977!12*4*32**

דושנתייממוצע נעים3ים dges 3aver aear movingT woy
*8ר19*197219739114257
19731974946232*78*3
1974197512741421*24*11945*
1975197664813*17*9*±57
19761977645413*4*3*544

וצפוןרצועת Northסיניעזה Sinaistrip andGaza
1972192342475741*16*. 21
197314443415*7*7*10*1*
19748901011H4*5*
1975711*241332*234*8*
197610031516*4*7*2*
19773151~214*18**12

דושנתיממוצעי נטיט3ם S3ingים averageyear movTwo

197219731641343441*7*2313*11

197319741172129*10*7*■ 3*
1974197574101411*21*18*4*7
1975197684540142413*63
197619776471615*11*44*

1 Exports f.o.b., include subsidies, but do not include factor
payments from abroad. 2 Imports c i.f., include taxes on
imports, but do not include factor payments to abroad. 3 The
twoyear averages are calculated as geometric averages of the
annual percent change from previousyear  for the specified years.

לגורמי תשלומים כולל אינו תמיכות, כולל פו''כ, יצוא 1

היבוא על מסים כולל סי"פ, יבוא 2 בחו"ל. ייצור
הממוצעים 3 מחויל. ייצור לגורמי תשלומים בולל אינו
השינויים של גיאומטריים כממוצעים מתושבים הדושנתיים

המצוינות. בשניט קודמתה, לעומת שנה כל השנתיים
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עיקריות קבוצות לפי פרטית/ לצריכה הוצאה  ג"ז/8. לוח
Table xxvii/8.  Private consumption expenditure, by main category

שוטפים במחירים  ל"י .esIL:מיליוני million  at current pir

ושומרון סינייהודה וצפון עזה רצועת
Judaea and SamairaGaza Strip and North Sinai

19681975197619771968197519761977

חקלאות 1239751.4921,95347347459669Agirculturalמוצרי goods
. תעשייה 1331,1661,5322,160576097361,391Industiralמוצרי goods1

995807891,14941295393546Servicesשירותים

לצריכה 3552,7213,8135,2621451,2511,5882,536DOMESTICהוצאה PRIVATE

 מקומית CONSUMPTIONפרטית EX
הכל PENDITUREסך TOTAL

של צריגה :11361932613345473Lessפחות: net consumption by
נטו  nonresidentsזרים

לצריכה 3542,8574,0065,5231421,2851,6422,609PRIVATEהוצאה CONSUMP

 TIONפרטית EXPENDITURE
הכל TOTALסך

. Includes processed food products. בתעשייה מעובדים מזון מוצרי כולל 1

פנויה פרטית הכנסה  כ"ז/9. לוח
Table xxvii/9.  Disposable private income

IL. million  at current prices שוטפים במחירים ל"י מיליוני

ושומרון וצפוןיהודה עזה סינירצועת
Judaea and SamairaGaza Stirp and Notrh Sinai

197519761977197519761977

לאומי 6,250תוצר . 4,727 . 3,269 1,468 2?1172,992GROSS NATIONAL
(במחירי PRODUCTגולמי (at factor
ייצור) (pircesגורמי

מהממשלה 58העברות 49 45395043Transfers from government
המקומיות andוהרשויות local authoirties

הכנסה מס 181פחות: 138 1397995125Less: income tax and trans
לממשלה fersוהעברות to the government

פרטית 6,127הכנסה 4,638 3,1751,4282,0722,910GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME

פנים FROMממקורות DOMESTIC
SOURCES

לפרטים 293העברות 216 178184209279Pirvate transfers from
לארץ abroadמחוץ

פרטית 6,420הכנסה 4,854 3,3531,6122.2813,189GROSS DISPOSABLE
גולמית PRIVATEפנויה INCOME

המקורות FROMמכל ALL SOURCES
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Balance of payments התשלומים מאזן

1 התשלומים מאזן אומתי  כ"ז/10. לוח
Table xxvii/10.  Balance of payments estimates 1

IL million ל*י מיליוני

1977

נטו זכות
Net
Cerdit

חונה
Debit

זכות
Credit

81976

נטו זכות
Net
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

GRAND TOTAL

GOODS AND SERVICES 
TOTAL

Merchandise
Services
Transportation
Insurance
Travel abroad
Investment income
Government
Other
Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS

CAPITAL MOVEMENTS (net)

Judaea and Samaira

 3,959.1 3,959.1

727.4 3,725.8 2,998.4

ושומרון יהודה

 2,801.1 2,801.1

389.8 2,624.7 2,234.9

1,024.71,974.6949.91,303.22,813.11,509.9

1.210.2650.1560.11,695.2912.7782.5

14.656.341.727.275.047.8
18.235.116.924.146.222.1
68.0154.586.599.6201.7102.1
7.21.26.08.61.47.2
17.117.123.423.4

1,102.2385.9716.31.535.7565.0970.7
1,102.226.11,076.11,535.732.11,503.6

497.4176.4321.0596.5233.3363.2

68.8_68.8364.2_364.2

כולל סך
 ושירותים סחורות

הכל סך
סחורות סחר

שירותימ
תחבורה
ביטוח

חח נסיעות
מהשקעות הכנסה

ממשלה
שונות

עבודה שכר מזה:

צדדיות חד העברות
(נטו) הון תגועות

Gaza Strip and Sinai וסיני עזה רצועת

כולל 2,021.12,021.13,027.53,027.5GRANDסך TOTAL

 ושירותים 1,502.91,784.6281.72,307.52,892.8585.3GOODSסחורות AND SERVICES 
הכל TOTALסך

סחורות 829.31,487.5658.21,397.02.480.21,083.2Merchandiseסחר

673.6297.1376.5910.5412.6497.9Servicesשירותימ

12.548.936.426.867.340.5Transpotrationתחבורה

9.620.611.012.627.114.5Insuranceביטוח

חח 27.929.11.239.137.02.1Travelנסיעות abroad

15.915.921.821.8Governmentממשלה

623.6182.6441.0832.0259.4572.6Otherשונות

עבודה שכר :623.614.4609.2832.018.2813.8Thereofמזה: wages

צדדיות חד 518.2100.9417.3663.3134.7528.6TRANSFERהעברות PAYMENTS

(נטו) הץ 135.6135.656.756.7CAPITALתנועות MOVEMENTS (net)

' 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"ז/11. לוח
Table xxvii/1 1 . Imports, exports and foreign trade balance

חוץ סחר

IL. million לי מיליוני

עזה רצועת
Gaza stirp

1977 1976 1975

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

1977 1976 1975

ortsImpיבוא

הכל 1,463.41,970.62,742.81,117.71,485.92,438.3TOTALסך

הכל 1,297.31,766.92.459.11,055.91,355.92,261.8Fromמישראלסך Israel  lota!

חקלאית 205.1290.8431.2148.1182.6343.3Agirculturalתוצרת produce

תעשייה 1,092.21,476.12,027.9907.81,173.31,918.5Industiralמוצרי products

הכל 31.429.948.71.00.40.1Fromמיריןסך Jordan  total

חקלאית 0.91.52.90.1Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 30.528.445.80.90.40.1Industiralמוצרי products

הכל הארצותסך 134.7173.8235.060.8129.6176.4Fromotherמיתר countries  total

חקלאית 49.171.270.718.552.184.9Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 85.6102.6164.342.377.591.5Industiralמוצרי products

Exportsיצוא

הכל 690.5986.41,250.9526.3823.21,387.7TOTALסך

הכל סך 442.2616.6777.4335.9529.0835.5Toלישראל Israel  total

חקלאית 66.3107.6166.747.876.9181.7Agirculturalתוצרת produce

תעשייה 375.9509.0610.7288.1452.1653.8Industiralמוצרי products

הכל 220.6342.8462.7105.4192.8422.0Toלירדןסך Jordan  total

_ חקלאית 105s4_192.8_421.5_70.798.3224.0תוצרת Agircultural produce

תעשייה 149.9244.5238.70.5Industiralמוצרי products

הכל הארצותסך 27.727.010.885.0101.4130.2Toליתר other countries  total

חקלאית 18.618.885.0101.4130.2Agirculturalתוצרת produce

תעשייה ימוצרי 9.18.210.8Industrial products

עלהעודף pהיצואיבוא ortsover exss of importsExce

הכל 772.9984.21,491.9591.4662.71,050.6TOTALסך

ישראל עט 855.11,150.31,681.7720.0826.91,426.3Tradeבסחר with Israel

ירדן עט 189.2312.9414.0104.4192.4421.9Tradeבסחר with Jordan

הארצות יתר עם 107.0146.8224.224.228.246.2Tradeבסחר with other countires
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Prices מחירים

ראשית קבוצה לפי ,1 לצרכן המחירים מדד  ג"ז/12. לוח
Table xxvii/12.  Consumer price index \ by main group

Main group

1977 1976

Base: הב0י0:
I 1976 = 100.0

1975 1974 1973

100.0 =v> 1969 עד ™1968 הבסיס:
Base: vii1968 vi1969 = 100. 0

ראשית קבוצת

Judaea andSamari a ושומרון יהודה
הכללי m>/7179.9256.S367.4114.9156.3GENERAL INDEX

ופירות ירקות ללא 173.2251.9365.9115.2155.3Theהמדד index excluding vegetables
and fruit

ומידות 228.5290.3438.3112.9164.2Vegetablesירקות and fruit

180.5276.7401.5114.4158.2Foodמזון

הדירה 175.0284.5424.7113.6146.2Householdהחזקת maintenance

1 115.7153.4Furnitureריהוט 1

והנעלה 182.3241.6309.7115.3150.6Clothingהלבשה and footwear

152.1211.3294.0117.2143.3Transportתחבורה

173.4215.6301.8119.8155.2Healthגריאות

ותרבות 136.1184.0251.2112.3150.2Educationחינוך and culture

ושונות אחרים 155.2184.1261.0116.6153.0Otherשירותים services and miscellaneous

StripGazaעזהרצועת

הכללי 190.3294.3452.7113.2151.5GENERALהמדד INDEX

ופירות ירקות ללא 179.9289.9451.0112.7147.7Theהמדד index excluding vegetables
and fruit 

וםירות 240.5315.4460.8115.9174.2Vegetablesירקות and fruit

181.1301.0477.3111.5144.3Foodמזון

הדירה 195.3366.0603.7118.0150.8Householdהחזקת maintenance

1 108.6136.0Furnitureריהוט 1

והנעלה 191.3253.1321.1109.7145.0Clothingהלבשה and ofotwear

151.7239.7374.2115.3160.6Transpotrתחבורה

139.6179.1279.4113.4158.3Healthבריאות

ותרבות 124.6165.2252.9108.9138.6Educationחינוך and culture

ושונות אחרים 158.7212.2319.8118.4164.5Otherשירותים services and miscellaneous

1 Until 1975 "furniture" was included in "household mainte
nance."

הדירה". ב"הוזזקת נבלל "ריהוט" הסעיף 1975 עד 1
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Family expenditure המשפחה וזוצאות
יישוב וצורת אזור לפי בית/ למשק דיור) (ללא לתצרוכת ההוצאה  כ"ז/13. לוח

Table xxvii/13.  Consumption expenditure (excl. housing) per household,
by area and type locality

1973/74
Monthly average חודשי ממוצע

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North

Sinai

מחנותמחנות
הכל הכלפליטיםעריםסך פליטיםערימסך
TotalTownsRefugeeTotalTownsRefugee

campscamps

במדגס בית 684544140735411324Householdsמשקי in sample
(אלפים) באוכלוסייה בית 26.423.23.249.827.124.2Householdsמשקי in population

(thousands)
בית למשק נפשות 6.97.06.27.06.77.2Averageממוצע persons per household
ממוצע מפרנסים 1.51.51.31.31.31.2Averageמספר no. of wage earners

 לתצרכות 1,651.31,740.11,003.1957.3988.1901.4CONSUMPTIONההוצאות EXPENDI
(ל"') כולל TUREGRANDסך TOTAL (IL.)
הכל 0ך 763.8795.8530.1550.9551.5531.8Foodמזון  total

:Thereofמזה:
בצק ומוצרי דגנים ,127.9134.480.1103.6100.0104.4Breadלהם, cereals and dough

products
ומוצריו 44.445.536.622.924.918.8Oilשמן and its products
ומוצריו 192.9204.2110.2128.9133.3122.0Meatבשר and its products

ומוצריהם 11.612.45.814.817.912.5Fishדגים and its products
20.321.512.07.67.57.2Eggsביצים

ומוצריו 62.364.347.623.824.721.0Milkחלב and dairy products
ומוצריו 32.934.025.435.833.038.0Sugarסובר and its products

וקקאו קפה ,17.717.817.014.013.514.5Teaתה, coffee and cocoa
קלים 8.69.05.86.36.06.6Softמשקאות drinks

לבית מחוץ ומזון 24.226.110.014.815.712.4Mealsארוחות and food away from
home

הכל ופירותסך 176.1181.8134.1158.5154.3155.9Vegetablesandירקות fruit  total
טריים 77.879.366.870.868.170.8Freshירקות vegetables

וקטניות אדמה 19.019.018.222.522.022.5Potatoesתפוחי and pulses
טריים י 66.870.639.755.152.055.0Freshפירות fruit

וירקות פירות 12.513.05.310.112.27.6Fruitשימורי and vegetable preserves
ומשק הדירה 124.0129.980.767.768.265.6Maintenanceofהחזקת dwelling and

householdהבית
לבית וציוד 141.2150.772.059.761.056.3Furnitureריהוט and household equipment

הכל ך ס .^ ה ל ע נ ה ו ה ב.ש ל 169.1178.0ה .104.780:581.0'79.1"Clothingand footwear  total
:Thereofמזה:

עליונה 55.257.141.715.917.414.1Outerwearהלבשה
תפירה וחומרי 43.846.722.334.732.336.4Clothאריגים and haberdashery

38.140.719.115.517.913.6Footwearהנעלה
תרבות חינוך, ,135.070.540.545.9.3S4Health'127.3בריאות, education, culture and

הכל enlertainmentובידווסך  total
51.353.634.510.910.111.0Healthבריאות

ותרבות 34.437.313.18.09.26.5Educationחינוך and culture
ושעשועים 41.644.422,921.626.617.9Entertainmentבידור

שירותים ,319.1343.1144.0154.1176.6129.6Transportתחבורה, services and cigarettes
הכל סך totalוסיגריות

ודואר הובלה ,191.0208.364.877.394.359.8Journeysנסיעות, transport and mail
עישון וצורכי טבק 44.845.440.731.5סיגריות, '32.130.9Cigarettes, tobacco and

smoking utensils
83.389.438.545.350.238.9Miscellaneousשונות

ותרומות ארגון .6.87.61.13.93.9נג6י 3.6Organisation feesanddonations
toלמוסדות institutions
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פליטים) ומחנות (ערים בית למשק דיור) (ללא לתצרוכת הוצאה  כ"ז/14. לוח
בית משק גודל לפי

ו 973/74
חודשי ממוצע

הכל סך
Total

ביתנפשות Personsבמשק in household

134679101213+

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

במדגמ בית 68411521321710631משקי
(אלפיט) באוכלוסייה בית 26.44.38.38.34.21.3משקי

בית למשק נפשות 6.92.35.17.910.714.8ממוצע
ממוצע מפרנסים 1.50.81.21.62.13.4מספר

לתצרוכת 1,651.31,102.91,422.71,717.62,204.32,698.4סךמללליהוצאה
אחוזים 100.0100.0100.0100.0JOO.O100.0

הכל סך 46.343.345.046.150.842.8מזון
מזה:

בצק ומוצרי דגנים 7.76.07.57.29.58.5לחם,
ומוצריו 2.72.62.52.92.62.9שמן
ומוצריו 12.512.511.211.912.010.1בשר

ומוצריהם 0.70.60.60.70.70.9דגים
1.21.01.31.31.21.0ביציט

ומוצריו 3.83.64.03.84.02.7חלב
ומוצריו 2.01.61.81.82.62.3סוכר

קקאו קפה, 1.11.11.01.01.21.3תה,
קלים 0.50.50.60.60.40.3משקאות

לבית מחוץ ומזון 1.50.81.61.31.91.3ארוחות

הכל ופירותסך 10.711.410.510.711.09.1ירקות
טריים 4.75.04.54.85.04.1ירקות

וקטניות אדמה 1.21.41.01.21.21.0תפוחי
טריים 4.04.84.33.84.13.2פירות

וירקות פירות 0.80.50.70.90.70.8שימורי

הבית ומשק הדירה 7.57.87.41.96.77.7החזקת

לבית וציוד 8.612.08.38.37.97.4ריהוט

הכל והנעלהסך 10.28.69.810.510.412.8הלבשה
מזה:

עליונה 3.33.23.43.33.33.8הלבשה
תפירה וחומרי 2.72.42.62.62.63.5אריגים

2.31.52.02.42.53.3הנעלה

ובידור תרבות חינוך, 5.8?.7.77.29.07.90בריאות,
הכל ך ס 

3.14.43.72.82.42.7בריאות
ותרבות 2.11.42.52.32.01.1חינוך

ושעשועים 2.51.42.72.82.52.0בידור

 וסיגריות שירותים 19.320.620.119.017.022.5תחבורה,
הגל סך

ודואר הובלה 11.611.711.811.89.914.1נסיעות,
עישון וצרכי טבק 2.73.02.9Z52.53.3סיגריות,

5.05.95.44.74.65.0שירותים

למוסדות ותרומות ארגון 0.40.50.40.30.31.0מסי
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Table xxvii/14.  Consumption expenditure (excl. housing) per household
(in towns and refugee camps) , by size of household

1973/74
Monthly average

הכל סך
Total

בית במשק Personsנפשות in household

134679101213 +

סיני וצפון עזה Gazaרצועת Stirp and North Sinai

735127224111 22845Households in sample
49.88,614.67.8 15.63.2Households in population (thousands(
7.02.35.010.7 7.915.5Average persons per household
1.30.71.01.7. 1.32.3Average no. of wage earners

CONSUMPTION EXPEDITURE
957.3565.9802.11,154.3 1,006.62,011.0 GRAND TOTAL  1L.
100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 percentages

57.556.056.6S6.0 60.7J5.0Food total
Thereof:

10.88.610.510.8 11.911.2Bread, cereals and dough products
2.42.92.31.6 2.92.1Oil and its products
13.514.413.5. 13.5 13.412.7Meat and its products
1.51.51.81.4 1.70.9Fish and its products
0.80.60.80.7 0.90.8Eggs
2.52.22.72.1 2.72.2Milk and dairyproducts
3.73.83.43.7 4.23.3Sugar and its products
1.51.91.61.3 1.41.3Tea, coffee and cocoa
0.70.60.50.6 0.70.8Soft drinks
151.61.41.3 1.71.8Meals and food away from home

16.616.7/15.516.5 77.015.9Vegetablesand fruit  total
7.47.27.37.6 7.66.9Fresh vegetables
2.42.12.31.6 2.32.6Potatoes and pulses
5.85.85.55.7 6.15.4Fresh fruit
1.01.61.21.6 1.01.0Fruit and vegetable preserves

7.16.97.66.9 7.06.4Maintenanceofdwelling and household

6.27.46.47.4 5.26.0Furniture and household equipment

8.47.28.4.8.7 S419.0Clothingand footwear  total
._ . ..  .   " Thereof:

1.71.41.61.7 1.81.6Outerwear
3.63.03.63.9 2.54.0Cloth and haberdashery
1.61.51.41.8 1.71.8Footwear

4.23.64.05.1 433.4Health, educatipn. culture and entertain.
ment  total

1.11.31.01.3 1.20.9Health
0.80.50.81.0 0.80.9Education and culture
2.31.82.22.8 2.51.6Entertainment

16.218.516.615.5 13.819.8Transport, services and cigarettes  total

8.28.68.08.0 6.511.7Journeys, transport and mail
3.33.43.43.3 3.23.1Cigarettes, tobacco andsmokingutensils
4.76.55.24.2 4.15.0Services

0.40.40.40.4 0.40.4Organization fees and donations to
institutions
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Food consumpiton

Agircultural year

מזון קבוצת לפי ליום, לגולגולת והתזונתי האנרגטי העין  כ"ז/15. לוח
Table xxvii/15.  Daily per capita energetic and nutritive value, by type of food

מזונות *ריכת

חקלאית שנה
o

ס
o

£
a
o

1976/77 תשלז

(גרס) שומן
Fat (gm)

Proteins (gm) (גרם) חלבון
מזה:

חיים מבעלי
Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

1975/76 תשלו
Proteins (gm) (גרם) חלבון

(גרם) שומן
Fat (gm) חיים מבעלי

Thereof: ani
mal protein

הכל סך
Total

קלוריות
Calories

18.864.2TOTAL
9.78.1Meat
1.21.1Eggs
0.50.1Fish
7.4. 7.2Niilk and milk products

5.4Cereals and cereal products
Potatoes and starches
Sugar and honey
4.1Pulses, oil seeds and nuts
1.1Vegetables
3.3Fruit (including melons)
33.5Oils and fats
,0.3Miscellaneous

Judaea and Samaria
80.9
9.7
1.2
0.5
7.4

42.4
0.8

6.8
7.7
3.4

1.0

ושומרון יהודה
2,805

136
15

3 .

128
1,332

35
336
126
122
244
296
32

§65.3

§10.2
1.1
0.1

 7.7
5.5

3.9
1.0
2.8
32.8
0.2

§19.8
§10.8

1.1
0.4

 7.5

§82.2
§ 10.8

1.1
0.4
7.5

43.3
0.7

7.3
6.9
3.2

1.0

§2,776
§139

15
2

 129
1,349

31
332
133
108
217
290
31

הכל סך
בשר
ביצים
יגים

ומוצריו מלב
ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ודבש סוגר

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
ירקות'

ומלונים) אבטיחים (גולל פירות
ושומנים שמנים

שונות

וצפוןרצועת Sinaiandסיניעזה Northza StripGa
הכל 56.62,37967.212.558.0TOTAL§67.512.3§2,377§סך

615.25.24.5625.55.54.2Meatבשר
191.41.41.3201.51.51.5Eggsביצים
71.31.30.281.51.50.2Fishדגים

ומוצריו 714.44.43.7684.04.03.6Milkחלב and milk products
ומוצריהם 1,36143.95.61,35343.25.7Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 220.5210.5Potatoesתפוחי and starches
ודבש 259263Sugarסוגר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,863.96.7833.86.9Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
634.00.6644.10.6Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל §פירות 109§1.41.91101.52.2Fruit (including melons)
ושומנים 281.31.72890.132.7Oilsשמנים and fats

38/1.50.4381.50.4Miscellaneousשונות



Housing conditions דיור תנאי

נבחרות יישוב וצורות דירה גודל דיור, צפיפות גודל, לפי בית, משקי  כ"ז/16. לוח
Table xxvii/ 16.  Households, by size, housing density, size of dwelling and

selected type of locality
Average 1977 ממוצע

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

בית משק גודל
הכל סך
Total

Thereof: מזה:
הבל סך
Total

Thereof: Householdמזה; size and
דיור וצפיפות

ערים
Towns

כפרים
Villages

עריט
Towns

מחנותפליטים
Refugee
camps

housing density

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

במשק Personsגםשות in
householdבית

4.63.45.03.72.84.7
18.27.38.88.07.48.6

1

27.57.67.47.87.87.82
38.99.98.89.58.810.93
410.011.19.89.38.510.54
510.712.210.110.012.08.95

.c 6
7+50.148.550.151.752.748.6a

7+

ממוצע בית משק 6.76.66.66.96.96.8Averageגודל size of
בודדים) household(בולל (incl.

singles)

בדירה Roomsחדרים in
dwelling

121.717.423.417.313.720.61

239.7_ .28.4 __43.1 _ _ 34.333.833.2 2 
322.927.321.525.125.026.33
411.518.98.914.616.913.04
5+4.28.03.18.710.66.95+

לחדר Personsנפשות per
room

מאחת 4.26.13.64.25.92.7Lessפחות than 1

1.08.59.28.38.08.37.81.0
1.11.911.517.99.613.315.611.81.11.9
2.02.925.125.625.028.927.731.12.02.9
3.03.920.416.821.722.220.823.93.03.9
4.04.913.510.714.012.311.412.94.04.9
5.05.98.15.78.96.35.56.35.05.9
6+8.78.0.S94.84.83.5C+

דיור צפיפות 3.02.73.22.92.72.9Medianחציון housing
density

Source: familiessurvey. משפחות. סקר מקור:
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הדירה על ובעלות בדירה שירותים  כ"ז/17, לוח

Table xxvii/17.  Facilities and ownership of dwelling
1974

עזה רצועת
Gaza strip

Thereof: inn
מחנות

Refugee
camps

ערים
Towns

הכל סך
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaira

Thereof: מזה:

כפרים
Villages

ערים
TownB

הכל סך
Toatl

Percentages אחוזים

Facilitiesשירותים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
45.894.828.635.758.914.6Electricityחשמל
64.184.054.382.485.682.6Kitchenמטבח

הבית למשק בלעדי :61.080.551.568.471.666.8Thereofמזה: for household use
only

בישול Meansאמצעי of cooking
30.962.918.915.223.17.8gasגז

67.436.778.784.376.292.2keroseneנפט
1.70.42.40.50.7otherאחר

הדירה לחימום Meansאמצעי ofheating
41.767.230.813.419.18.8kerosene

40.27.555.057.548.163.2timberעץ
11.912.711.17.510.45.3coalםחם
4.811.21.60.30.50.1otherאחר
1.41.41.521.321.922.6noאיו heating

עיקרי מים Mainמקור source ofwater
26.510.230.924.311.738.9publicציבורי

פרטי 33.011.346.00.30.4privateבור well
בחצר 17.117.613.361.562.357.8tapברז in courtyard
בדירה 23.560.99.813.925.73.4tapברז 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 23.745.816.518.326.511.5bathחדר room
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
בבעלותם שהדירה בית 73.148.585.981.671.689.5Householdsמשקי owning their

אי1הבבעלותט ביתשהדירה 10.27.96.88.79.68.9משקי
dwellings

Households not owning dwel
דירה שבר משלמים lingsואינם and notpaying rent

רירה שכר המשלמים בית 16.743.67.39.818.91.7Householdsמשקי paying rent

' Out of all households who have toilet. 2 Out of all
households who have bath and shower or shower only.
Source: survey of housing conditions.

מתיך 2 שימוש. בתי בהם שיש הבית משקי כל מתוך 1

בלבד. מקלחת או ומקלחת, אמבטיה להם שיש הבית משקי כל
דיור. תנאי סקר מקור:
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Household equipment בית ציוד

אזור לפי קיימא, בני מוצרים שברשותם בית משקי  ג"ז/18. לוח
Table xxvii/ 18.  Households possessing durbale goods, by region

Pecrm< of*" households הבית משקי מכלל orot

ושומרון עזהיהודה ■יציקת
Judaea and SamariaGaza strip

:Thereofשנהמוצר :Thereofמןןן; YearCommodityג1ןה:

הכל הכלסף סך
TotalTotalniim Refugeeעריטגפריםערים

TownsVillagesTownscamps

חשמל או גז 1974Electrical(1.1)19748.322.53.23.86.5מגור or gas
197510.826.84.86.89.73.61975stove
197612.231.35.214.218.310.11976
197711.931.14.822.428.418.01977

או גז  לבישול 197432.759.522.812.718.67.41974Gasמכשיר or electircal
197543.069.232.729.540.520.21975rangeהשמל for cooking

197652.683.840.140.650.432.01976

197760.884.350.750.358.143.91977

חשמלי 1972Electrical(1.9)5.711.9(3.4)197213.840.7מקרר refirgerator
197527.568.910.422.536.610.01975
197630.076.210.929.043.515.11976
197733.176.213.733.147.618.81977

כביסה 1974Washing(0.7)197413.041.02.63.05.4מכונת machine
197515.947.93.56.111.7(0.8)1975
197616.449.83.37.213.1(1.6)1976

197716.850.73.68.416.1(1.8)1977

תפירה 197217.333.710.919.123.017.51972Sewingםכובת machine
197522.642.215.026.937.018.31975
197620.435.015.526.$35.319.51976
197721.738.115.827.032.821.71977

197274.986.871.585.587.484.81972Radioרדיד
197584.688.782.390.692.389.41975
197683.488.481.389.190.487.31976
197778.783.376.990.992.588.31977

טלויזיה 1972TV(3.4)7.514.3(2.5)197210.028.7מקלט jet
197526.259.312.528.638.121.41975
197630.464.816.033.944.223.71976
1977 36.068.221.142.451.234.01977 

1972Gramophone(1.1)(1.5)(1.3)19722.56.6מסיפון
19754.48.32.87.18.36.91975
19763.68.01.86.26.86.01976
19774.29.82.04.74.95.01977

1974Taperecorder(2.3)19744.89.93.02.93.7רשמקול
19756.510.14.86.07.84.71975

19766.711.05.16.39.1(3.5)1976
19777.713.55.89.2.1J37.71977

5.86.66.01972Bicycle(13)19722.33.3אופניים
19752.83.91.915.821.510.81975
19762.64.91.515.419.711.41976

19773.48.21.713.916.611.81977

פרטית 1972Pirvate(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכוגית car
19752.76.91.23.46.10.91975
19763.310.4(0.8)4.97.2(2.4)1976
19773.510.5(0.9)4.97.4(2.6)1977

Source: Survey of household equipment. בית ציוי סקר nips
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Labour and wages ושכר עבודת
עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ז/19. לוח

נבחרות יישוב וצורות מין
Table xxvii/19.  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

"/, employed
of labour force

העבודה כוח אחוז
מהאוכלופייה
+" בגיל

aY labour force
of population
aged14 +

Labour force העבודה נוח

מועסקים בלתי
Not employed

מועסקים
Employed

הכל סך
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסיה
+ 14 בגיל
Population
aged 14+

Thousands אלפים
Total population

10.130.189.2
3.836.796.7

(1.4)37.698.9
(1.5)39.198.9
(1.6)36.598.8
(1.6)35.498.8
(1.5)33.998.8

Males
9.356.088.1
3.461.496.4
(1.3)66.598.8
(1.0)66.199.1
(1.2)61.998.9
(1.3)59.798.8
(1.2)57.498.9

totalI n towns 
(1.8)36.193.4
(0.8)38.797.6
(0.5)39.798.6
(0.4)39.198.6
(0.4)36.898.9
(0.5)35.598.6
(0.2)34.299.4

Males
(1.5)67.993.9
(0.6)68.597.9
(0.4)71.498.7
(0.3)69.699.1
(0.2)65.399.4
(0.3)63.299.0
(0.2)61.199.4

 totalI n villages
7.128.187.9
2.735.896.4
(0.8)36.899.0
(0.6)39.599.3
(0.8)36.799.1
(0.8)35.799.0
(0.7)34.199.1

האוכלוסייה כל
82.9
114.6
125.2
137.5
132.3
129.7
127.3

69.9
91.0
106.0
111.5
108.4
105.5
104.0

25.8
33.5
35.8
36.6
36.1
35.7
35.4

22.7
28.9
31.5
32.2
31.4
30.9
31.1

51.3
73.1
78.5
88.4
84.2
83.1
80.8

93.0
118.4
126.6
139.0
133.9

131.3
128.8

79.2
94.4
107.3
112.5
109.6
106.8
105.2

27.6
34.3
36.3

37.0
36.5
36.2
35.6

24.2
29.5
31.9
32.5
31.6
31.2
31.3

58.4
75.8
79.3
89.0
85.0
83.9
81.5

215.6
204.5
210.0
216.2
233.0
239.7
250.6

גברים
62.3
59.3
54.1
57.7
67.6
72.1
78.1

308.6
322.9
336.6
355.2
366.9
371.0
379.4

141.5
153.7
161.4
170.2
177.2
178.9
183.3

הכל סך בערים
49.0
54.4
55.3
57.7
62.8
65.7
68.5

גברים
11.9
13.6
12.8
14.2
16.8
18.2
19.9

76.6
88.7
91.6
94.7
99.3
101.9
104.1

36.1
43.1
44.7
46.7
48.4
49.4
51.2

הכל נכפריםסך
149.7
135.9
136.4
136.6
146.9
150.8
157.8

208.1
211.7
215.7
225.6
231.9
234.7
239.3

1 1968
1970
1972
1974
1975

21976
1977

1 1968
1970
1972
1974
1975

2 1976
1977

1 1968
1970
1972
1974
1975

21976
1977

1 1968
1970
1972
1974
1975

21976
1977

1 1968
1970
1972
1974
1975

2 1976
1977

Malesגברים
1 196893.945.548.441.76.751.686.1
197099.942.257.755.22.557.895.7
1972102.236.665.664.8(0.8)64.298.8
1974106.737.669.168.5(0.6)64.899.1
1975111.644.167.566.8(0.7)60.599.0

2 1976113.147.265.965.1(0.8)58.398.8
1977114.950.864.163.4(0.7)55.898.9
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עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל אוכלוסייה  כ"ז/19. לוח
(המשך) נבחרות יישוב וצורות מין

Table xxvii/19.  Population aged 14 and over by labour force characteristics, sex
and selected types of localities (cont.)

Gaza Strip and North Sinai סיני pesi עזה רגועח

המועסקים אחוז
נוח מתוך
העבודה

"/, employed of
labour force

העבודה כוח אחוז
מהאוכלוסיה
+" בגיל

'/a labour force
of population
aged14+

Labour force העבודה כוח

מועסקים בלתי
Not employed

מועסקים
employed

הכל סך
Total

בכוח אינם
העגודה
Not in

labour force

אוכלוסייה
+ " בגיל
Population
aged14+

Tho usand s אלפים
האוכלוסייה 5Totalל population

11968182.6129.053.644.59.129.383.1
1970196.8134.462.458.73.731.793.9
1972205.1140.564.663.6(1.0)31.598.4
1974218.6145.173.573.0(0.5)33.699.3
1975225.0152.372.772.4(0.3)32.399.6
21976231.5155.276.376.1(0.2)33.099.7
1977239.5162.277.377.2(0.1)32.399.9

Malesגבריג
נ 196879.932.947.040.36.758.885.8
197090.433.457.054.62.463.195.7
197294.239.960.359.8(0.5)64.099.2
1974102.234.068.267.9(0.3)66.799.6
1975104.837.167.767.6(0.1)64.699.9

21976108.437.371.171.0(0.1)65.699.9
1977112.840.672.272.1(0.1)64.099.9

הכל סך  בערים totalIn towns 
'196888.162.725.421.53.928.084.7
197087.558.928.627.2(1.4)32.795.0
197291.161.229.929.4(0.5)32.898.5
1974107.971.436.436.3(0.1)33.799.7
1975112.775.337.4. 37.3(0.1)33.299.7

21976116.576.839.739.6(0.1)34.199.7
1977115.777.238.538.533.3100.0

Malesגברים
1196839.416.722.719.82.957.787.4
197040.914.226.725.8(0.9)65.496.6
197243.014.528.528.2(0.3)66.298.8
197451.717.434.334.2(0.1)66.399.7
197553.918.835.135.165.1100.0
2197655.318.037.337.367.5100.0
197755.919.436.536.565.3100.0

 סליטים הכלבמחנות Inסך refugee camps  total
>196876.553.123.418.84.630.580.2
197088.160.827.325.22.130.792.1
197296.066.829.228.6(0.6)30.498.1

י 197491.360.930.430.2(0.2)33.499.3
197592.363.628.7' 28.6(0.1)31.199.7

2197693.063.729.329.2(0.1)31.599.7
197799.968.631.331.331.3100.0

Malesגברים
1196832.813.219.616.33.389.983.0
197039.915.824.122.7(1.4)60.594.3
197242.716.126.626.5(0.1)62.399.5
197441.914.027.927.8(0.1)66.699.6
197541.815.426.426.463.2100.0

2197642.316.126.S26.7(0.1)62.599.6
197746.317.428.928.962.4100.0

l August December. 2 See introduciton. במבוא. ראה 2 אוגוסטדצמבר. 1
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גיל וקבוצת העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל גברים  כ"ז/20. לוח

גיל קבוצת

(אלפים) הכל סך
Total (thousands)

1971197219731974197519761977

ושומרוןיהודה

הכל 157.7161.4162.8170.6177.4178.9183.3סך

141731.633.534.235.035.838.241.0

182432.033.134.439.644.144.646.8

253424.624.925.127.829.428.828.9

354423.123.022.421.622.021.621.0

455417.017.317.118.318.719.119.1

556413.112.010.811.111.011.611.9

65 +16.317.618.817.216.415.014.6

עזה סיניוצפוןרצועת

הכל 92.494.297.5102.4104.9108.4112.8סך

141719.919.619.720.320.822.223.9

182422.023.925.928.229.229.631.1

253413.213.113.615.216.518.319.7

354413.913.714.114.614.113.312.6

455410.610.910.710.811.512.212.2

55645.75.85.55.75.66.26.8

65+7.17.28.07.67.26.66.5
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Table xxvii/20.  Males aged 14 and over, by labour force characetristics and age
group

14+ בגיל מהאוכלוסייה העבודה כוח אחוז
Percent labour forceofpopulation aged[4+

Age group

1971197219731974197519761977

ir iaand Sam>Judaea

62.066.566.666.161.959.757.4TOTAL

18.824.5. 25.628.326.826.724.41417

61.670.070.465.258.352.951.31824

93.295.795.492.182.780.678.22534

89.893.594.593.590.089.487.63544

83.589.288.388.085.685.984.84554

66.471.070.473.072.771.672.35564

34.137.440.141.339.039.337.065+

Gaza Strip and North Sinai

,61.8__ 64.065.7 _66.6 ._64.6 _.65.6 _..64.0 ,TOTAL

15.620.822.625.624.027.026.81417

60.567.568.667.764.765.260.51824

94.696.597.095.487.985.283.22534

91.793.095.895.995.094.793.735^4

86.785.388.088.087.889.391.84554

76.662.463.964.966.174.276.55564

31.024.027.828.930.633.336.965 +
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ומין נבחרות יישוב צורות כלכלי, ענף לפי מועסקימ,  כ"ז/21. לוח

Judaea and Samaira ושומרון יהודה
Thereof:

villages כפרים

1977 1976 1975

Towns ערים

1977 1976 1975

Total הכל סך

1977 1976 1975

כלכלי ענף סמל
Code

המועסקים כל

80.8 83.1 84.5 35.4 35.7 36.2 127.3 129.7 132.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

39.7 39.6 38.9 5.0 4.7 5.5 27.8 27.7 27.4

12.7 12.6 12.3 26.9 25.4 26.2 17.3 16.6 16.6

23.2 24.9 26.3 10.4 12.0 13.3 19.7 21.3 22.6

9.6 9.3 8.2 22.4 20.7 19.3 13.6 19.2 11.8

3.5 3.5 3.4 6.7 7.5 6.9 4.6 4.8 4.5

9.6 8.8 9.1 20.2 22.3 21.8 13.1 13.3 13.3

1.7 1.3 1.8 8.4 7.4 6.9 3.9 3.4 3.7

אלפים  הכל סך
אחוזים

ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (ברייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה,

וקהילתיים ציבוריים שירותים

1 הענפים יתר

0

12

4

5

6

8

3,7,9

גבריםמזה:

הכלאלפים 108.6105.5104.031.330.931.165.965.163.4סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 20.119.419.45.44.84.828.427.828.0חקלאות,

וחרושת)12 (ברייה 17.217.718.826.126.027.813.113.714.1תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 27.526.324.115.313.811.833.131.829.7בינוי

והארחה5 אובל שירותי 13.915.216.122.023.524.89.911.511.8מסחר,

ותקשורת6 אחסנה 5.55.95.68.08.77.64.34.54.4תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 11.811.711.615.915.814.69.39.19.8שירותים

3,7,91 הענפים 4.03.84.47.37.48.61.91.62.2יתר

ואחרים. אישיים שירותים עסקיים, ושירותים פיננסים ומים, חשמל 1
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/Tablexxvii21.  Employed persons, by economic branch, selected types of
localities and sex

Economic branch

Gaza Stirp and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת
Thereof: :ntn

פליטים rmm
Refugee camps

1977 1976 1975

Towns עףים

1977 1976 1975

Total הכל 0ך

1977 1976 1975

TOTAL thousands

 percentages

Agirculture, forestry and ifshing

Industry (mining and manufacturing)

Construction (buildingaad public works)

Commerce, restaurants and hotels

Transport, storage and communication

Public and community services

Other.

A II employed persons

31.3 29.2 28.6 38.5 39.6 37.9 77.2 76.1 72.if

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

21.2 22.8 23.1 18.7 19.0 19.0 23.4 24.0 24.0

15.4 16.7 14.3 16.3 15.4 15.0 15.0 15.3 14.2

23.2 21.1 24.5 20.0 22.5 21.1 20.8 21.6 22.1

12.9 12.9 12.2 16.1 15.7 16.1 13.6 13.9 14.0

6.1 5.1 6.6 7.9 7.8 8.7 6.9 6.3 7.3

16.7 16.3 14.3 14.2 13.7 13.5 14.7 13.9 13.2

4.5 5.1 4.9 6.8 5.9 6.6 5.6 5.0 5,2

Thereof: males

67.771.072.135.437.336.526.426.728.9Total  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

24.324.824.0"' 19.819.519.0 23.423.622:1Agirculture, forestry and ifshing

13.714.314.614.414.715.814.015.715.2Industry (mining and manufacturing)

23.723.222.322.623.821.126.422.825.0Construction (building and publicworks)

14.514.414.016.716.616.712.513.512.8Commerce, restaurants and hotels

7.86.67.29.08.08.37.25.66.6Transport, storage and communication

10.811.512.111.011.211.911.713.513.8Public and community services

5.25.25.86.56.27.24,95,34,5Other 1

. Electircity and water, ifnance and business services, personal and other services.
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עבודה ומקום נבחר כלכלי ענף לפי מועסקים,  ♦22/t"a לוח
Table xxvii/22.  Employed persons. by selected economic branch and place

of work

יתר
Other

בישראל עבדו
Worked in Israel

P 3
P 4?

gs
הכל סך
Total

y. '000

המוחזקים בשטחים עבדו
Worked in the Administered Territoires

יחר
Other

SI? 2 I
הכל סך
Total

X "000

TOTALהכלסך

1970152.7100.038.713.88.439.120.6100.024.411.654.39.7

1971142.7100.036.813.85.643.833.8100.022.314.852.310.6

1972136.3100.033.513.96.246.452.4100.023.117.149.510.3

1973133.4100.031.315.16.447.261.3100.019.318.151.710.9

1974141.3100.033.814.06.246.068.7100.019.117.552.510.9

1975138.6100.031.814.57.346.466.3100.014.318.454.412.9

1976140.9100.031.414.48.246.064.8100.015.419.750.314.6

1977141.5100.030.514.29.146.262.9100.016.221.345.317.2

ושומרון iriaSam>aיהודה andJvda e

197099.8100.042.5)4.68.434.514.7100.017.7(12.9)57.212.2

197191.2100.040.214.76.139.025.6100.012.916.857.013.3

197290.3100.038.014.67.240.234.9100.012.318.656.812.3

197387.8100.034.216.47.641.838.6100.08.820.756.713.7

197495.0100.037.915.17.040.042.4100.010.619.356.114.0

197591.9100.034.615.88.441.240.4100.010.918.655.015.5

197692.6100.033.914.910.041.237.1100.012.220.949.617.3

197791.9100.033.415.110.441.135.5100.012.722.544.220.6

עזה StripGazaרצועת

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

197546.7100.026.312.05.156.625.9100.018.518.153.310.1

197648.3100.026.513.54.655.427.8100.019.618.551.810.1

נ197749.5100.025.1 2.56.755.727.5100.020.419.646.513.5
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כלכלי ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי וסכו* שכירים מועסקים,  כ"ז/23, לוח
Table xxvii/23.  Employed persons, employees and average daily wage per

employee, by economic branch

{a

/TV

5 יד

x8 5

If I
Hi

?If
*I

3
5S

Code 3.7,9 12 סמל
(אלפיני mds)Employedמועטקיס persons (thous

ושומרון 1970114.645.016.516.812.84.714.64.2atdaeaיהודה and Samaria
1972125.238.519.726.314.25.415.85.3
1974137.040.522.330.615.45.616.75.8
1975132.536.322.030.015.76.017.64.9
1976129.735.821.527.616.86.217.34.5
1977127.335.422.025.117.35.816.75.0

עזה 197058.719.26.97.39.53.59.03.3Oazaרצועת Strip and
סיני 197263.619.48.48.19.04.510.43.8Northוצפון Sinai

197472.920.29.514.19.85.410.03.9
197572.617.410.316.110.25.39.63.8
197676.118.211.616.510.44.910.63.9
197777.218.211.616.010.55.311.34.3

2 (אלפים) Employeesשכירים (thousands) 2
ושומרון 197056.511.29.614.62.12.214.32.5Judaeaיהודה and Samaria

197271.89.813.923.43.22.815.43.3
197478.47.915.828.23.53.416.13.4
197575.17.014.527.03.43.317.12.8
197674.76.915.425.04.23.416.92.9
197774.07.116.123.54.53.216.43.2

עזה Gaza(1.2)8.8(1.6)(0.5)197035.213.03.07.1רצועת Strip and
סיני North(1.4)10.2(1.9)(0.7)197242.915.45.47.9וצפון Sinai

197448.114.75.813.4(0.6)2.29.8(1.5)
197548.511.67.015.4(1.1)2.69.2(1.6)
197651.411.28.516.0(1.1)2.310.32.0
1977_ 51.8. 11.0 8.515.2 (1.5)2.3 " 11.0"2.3

יומי לשכשכר geיר(ל"ממוצע per employee (IL.) 3 3 igeי) daily waAver
1970 ושומרון 7.95.86.610.35.67.88.75.5Judaeaיהודה and Samaria
197213.711.812.718.210.314.111.89.7
197425.321.923.030.819.823.923.918.8
197539.633.334.947.232.735.139.230.4
197650.041.343.458.243.345.452.543.1
197768.056.060.079.159.861.971.455.3

1970 עזה Gaza(3.9)7.7(6.2)(3.7)6.55.85.37.0רצועת Stirp and
1972 סיני Notrh(9.2)11.2(10.6)(8.5)12.813.013.817.3וצפון Sinai
197427.223.027.232.924.425.526.925.4
197538.729.236.844.635.835.743.630.3
197649.641.345.856.645.246.754.142.9
197765.653.961.173.264.562.173.253.0

1 See note to TableXXVII/21. 2 Employees whose salaires
are known. 3 In January 1975, the registration of wages
was altered ; see introduction.

ידוע שכר עם שכירים 2 כ~ז/21. ללוח הערה ראה 1

הסבר ראה השכר; ברישום שינויים חלו 1975 בינואר 3

במבוא.
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ומין יד משלח לפי ושכירים/ מועסקים  כ"ז/24. לוח

יוושומרהודה
ri aSam ae a andJud a

יד שכיריםמועסקיםמשלח
Employed personsEmployees

197519761977197519761977

הכלסי
אלפיס  הכל 132.5129.7127.376.674.774.0סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמייימ מדעיים מקצועות 1.71.81.72.52.52.6בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 6.36.36.410.810.410.6בעלי

(0.5)(0.4)(0.5)(0.7)(0.6)(0.8)מנהלים

ודומיהם פקידות 2.82.92.64.44.84.2עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, 2.02.3(1.4)9.410.210.6עובדי

שירותים 6.46.67.08.79.510.2עובדי

בחקלאות 27.327.827.69.59.59.7עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 24.824.223.929.229.028.7עובדים
אתרימ מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים 20.619.619.532.831.931.2עובדים
פשוטים ופועלים

אלפים  גברים 108.6105.5104.068.767.066.8מזה:

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות 1.81.91.72.32.42.2בעלי

ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 4.54.24.57.06.16.6בעלי

(0.6)(0.4)(0.6)(0.9)(0.8)(0.9)מנהלים

ודומיהם פקידות 3.03.23.04.44.84.3עובדי

וזבנים מוכנים מכירות, 2.12.4(1.6)11.112.112.5עובדי

שירותים 6.77.27.88.69.610.2עובדי

בוזקלאות 20.119.619.58.99.09.1עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 27.327.226.830.430.630.2עובדים
אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אתרים 24.623.823.336.235.034.4עובדים
פשוטים ופועלים
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Table xxvii/24.  Employed persons and employees, by occuption and sex

Occupation

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

שכירים
Employees

1977 1976 1975

מועסקים
Employed persons

1977 1976 1975

TOTAL  thousands

 percentages

gcientiifc and academic workers

Other professional , technical and related workers

Administrators and managers

Clerical and related workers

Sales workers

Service workers

Agricultural workers

Skilledworkers in industry, mining, building and
transport and other skilled workers

Other workers in industry, transport and building
and unskilled workers

Thereof: males  thousands

  ^percentages

Scientiifc and academic workers

Other professional, technical and related workers

Administrators and managers

Cleircal and related workers

Sales workers

ervice workers

Agricultural workers

Skilled workers in industry, mining, building and
transport and other skilled workers

Otherworkers in industry, transport and building
and unskilled workers

Total
72.676.177.249.451.451.8

100.0100.0100.0100.0100.000.0

(0.6)(0.8)(0.8)(1.0)(1.2)(1.2)

6.16.46.68.99.19.5

(0.7)(0.7)(0.6)(0.2)(0.2)(0.2)

2.93.03.44.04.54.6

12.312.211.7(0.6)(0.8)(1.0)

8.68.18.69.39.710.4

22.723.022.622.320.519.9

24.723.724.725.123.824.2

29.0

31.4

30.2 28.5 21.0 22.1 21.5

67.771.072.145.847.547.9

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

(0,4)(0.7)  (0.7)(0.9)a.rr(1.0)

3.94.04.45.55.76.3

(0.7)(0.7)(0.6)(0.2)(0.2)(0.2)

2.72.83.13.94.24.4

12.612.711.9(0.7)(0.8)(1.0)

8.38.58.79.610.110.6

23.623.823.222.921.120.3

24.923.224.925.824.024.8

32.8 30.6 22.5 23.6 22.8
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ענפי לפי ,1 לשכיר ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים  כ"ז/25. לוח
נבחרים כלכלה

Table xxvii/25.  Employees working in Israel and average daily wage per
employee x, by selected economic branches

הענפים יתר
Other

בינוי
Construction

תעשייה
Industry Agriculture

הכל סך
Total

Employees (thousands) (אלפים) שכיריט
19.85.02.310.8(1.7)TOTAL 1970
33.17.55.017.43.21971
50.812.19.025.34.41972
66.513.011.735.16.71974
63.99.211.935.27.61975
63.29.912.632.28.51976
62.010.113.328.410.21977

14.02.6(1.9)8.0(1.5)Form Judaea and 1970
25.03.34.314.33.1Samaira 1971
33.44.26.519.13.61972
40.84.47.923.15.31974
38.34.27.321.55.31975
35.74.47.618.05.71976
34.74.58.015.76.51977

5.82.4(0.5)2.8(0.1)From Gaza Strip and 1970
8.14.2(0.7)3.1(0.1)North Sinai 1971
17.47.92.56.2(0.8)1972
25.78.63.812.01.41974
25.65.04.613.72.31975
27.55.45.014.22.91976
27.35.65.312.73.71977

הכל 1970סך
1971
1972
1974
1975
1976
1977

1970 מיהודה
1971 ושומרון
1972
1974
1975
1976
1977

1970
1971
1972
1974
1975
1976
1977

עזה מרצועת
סיני וצפון

Average daily wage per employee (IL.) (לי) לשכיר ממוצע יומי שכר
הכל TOTAL(106)197011.810.011.113.0סך 1970

197113.411.512.314.711.91971
197217.215.415.619.114.81971
197429.123.728.732.227.01974
197543.433.942.147.440.11975
197653.442.751.658.250.91976
197771.056.769.277.769.21977

From(10.5)13.0(10.9)197011.89.0מיהודה Judaea and 1970
197113.510.712.115.011.8Samariaושומרון 1971

197217.014.314.219.014.21972
197428.722.727.231.524.41974
197544.635.042.348.439.61975
197653.540.951.158.750.01976
197772.055.069.779.768.01977

עזה From(11.9)12.5(11.6)197011.710.7מרצועת Gaza Strip and 1970
סיני North(13.4)13.4(13.7)197112.912.3וצפון Sinai 1971

197217.616.017.519.5(18.8)1972
197430.424.831.233.830.91974
197541.932.941.445.440.21975
197653.544.252.457.652.81976
197769.858.268.574.971.51977

/' See note 3 to Table XXVJJ23. כז/23, ללוח 3 הערה ראה
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Agriculture חקלאות

מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  ג"ז/26. לוח
Table xxvii/26.  Output, purchased inputs and income originating in agriculture

ליי) (מיליון ערך
Value (IL. million)

אחרת) צוין לא אם טונות (אלפי כמות
Quantity (thousand tons unless

otherwise stated)

תשלז
1976/77

תשלו
1975/76

חשלה
1974/75

תשלז
1976/77

תשלו
1975/76

תשלה
1974/75

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

XXX911.01,535.11,681.3OUTPUT  TOTAL

XXX558.51,058.71,126.9Crops

38.334.941.899.8118.2123.2Field crops
139.9147.3149.4182.2270.4353.2Vegetables and potatoes
3.64.58.92.83.49.7Melons and pumpkins
10.050.017.060.0300.0136.0Olives

63.874.176.165.8144.7173.5Citrus

78.176.678.8147.9222.0322.8Other fruit

XXX347.5469.9554.4Livestock St. livestockproducts
21.422.419.2216.2314.9351.4Meat
46.041.539.6113.1133.0173.5Milk
38.038.040.016.019.026.0Eggs (million)

XXX2.23.03.5Miscellaneous

XXX5.06.58.5Investmentin forestry and
newfruit plantations

XXX197.4292.23S3.3PURCHASED INPUTS
XXX713.61,242.91,328.0INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE

הכל סך  תפוקה
גידולים

שדה גידולי
אדמה ותפוחי ירקות

מקשה
זיתים

הדר פרי
אחרים פירות

ותוצרתם חיים בעלי
בשר

חלב
(מיליונים) ביצים

שונות

בייעור השקעה
צעירים ובמטעים

קגויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

וצפוןרצועת ;hbסיניGaza Stirp and North Sinai

הכל סך  XXX445.5691.5935.3OUTPUTתפוקה TOTAL

XXX328.6532.3726.8Cropsגידולים

שדה XX4.46.37.8Fieldגידולי crops

אדמה ותפוחי 46.048.054.944.468.895.0Vegetablesירקות and potatoes
_4.73.03.77.3מקשה _HX37.9Melons andpumpkins

_ הדך 201.4243.7פרי 232.3223.9383.8534.2Citrus

זיתים) (כולל 25.220.919.748.663.181.9Otherסירותאחרים fruit (incl. olives)

ותוצרתם חיים XXX113.6154.1203.4Livestockבעלי £ livestock products

3.74.44.335.347.564.1Meatבשר

12.912.811.729.141.853.5Milkחלב

32.745.960.9Fish§4.84.75.1דגים
(מיליונים) 32.032.435.013.416.221.0Eggsביצים (million)

XXX3.12.73.9Miscellaneousשונות

בייעור XXX3.35.15.7Investmentinהשקעה forestry and
צעירים newובמטעים fruit plantations

קנויה XXX141.4206.9250.6PURCHASEDתשומה INPUTS

נובעת XXX304.1484.6684.7INCOMEהכנסה ORIGINATING
INמחקלאות AGRICULTURE
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ויעד מקור לפי ושומרון, ביהודה וירקות פירות אספקת  כ"ז/27. לוח
Table xxvii/27.  Supply of fruit and vegetables in Judaea and Samaria, by source

and disposal

1976/77 itrvn
Thousand tons טונות אלפי

Disposal יעד

רציעת
עזה
Gaza
Strip

x .a a.gs s
?!

r f

Source מקור

רצועת
עזה
Gaza
Strip

ישראל
Israel

הנל טף
Total

TOTAL

Fruit(exd. olives)
Thereof: citrus

grapes

Vegetables £ potatoes
Thereof: tomatoes

potatoes

Melons and pumpkins

3.5

2.5

2.0

0.9

0.6

0.1

45.8

12.9

8.0

29.4
7.0
2.0

3.5

if7.0

54.8
44.3
2.5

12.0
3.2
1.9

0.2

274.0

108.1

41.4
22.5

142.6

44.4
12.7

23.3

15.6

5.1

1.9

0.4

8.7

Z5
0.5

1.8

61.4

18.3

7.7
0.1

26.7
9.5
7.9

16.4

313.3

154.9

76.1
34.5

149.5

43.2
8.2

8.9

390.3

178.3

85.7
35.0

184.9
55.2
16.6

27.1

הכל סך
זיתים) (מלבד קירות

הדרי0 מזה:
ענבים

אדמה ותפוחי ירקות
עגבניות מזה:

אדמה תפוחי

מקשה

ויעד מקור לפי סיני, וצפון עזה ברצועת וירקות פירות אספקת  כ"ז/28. לוח
Table xxvii/28.  Supply of fruit and vegetables in the Gaza Strip and

North Sinai, by source and disposal

1976/77 תשלז;
Thousand tons טונות אלפי

Disposal יעד

$ <0 2
1£ If

Source מקור

i §
ישראל
Israel

הכל סך
Total

TOTAL

Fruit (exd. olives)
Thereof: citrus

Vegetables St potatoes
Thereof: tomatoes

Melons and pumpkins

160.1

160.1

158.2

78.4

72.1

67.2

6.3

0.7

15.6

5.1

1.9

8.7

2.5

1.8

88.2

26.7
6.0

48.0
15.6

13.5

3.5

2.5

0.9
0.6

0.1

34.8

10.6
1.0

11.6
7.7

12.6

304.0 342.3

250.9 264.0
232.3 233.3

50.5 63.0
10.5 18.8

2.6 15.3

הכל סך
זיתים) (מלבד טירות

הדרים בוזה:

ות9וא ירקות
עגבניות מזה:

מקשה
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בוגי  כ"ז/29. לוח

Table xxvii/29.  Olive presses: employment and extraction in Judaea and Samaria

תשל"ג
1972/73

תשלד
1973/74

תשל"ה
1974/75

1976/77ו/של"ז1975/76תשל"ו

הבל סך
Total

יהודה
Judaea

שומרון
Samaria

הכל מך
Total

יהודה
Judaea

שומרון
Samaria

פעילים בד 1722941022507817217548127Activeבתי olive perss
establishments

מועסקים"
הכל סך

1,0883,0876332,3358071,528964217747Employed persons 
total

בעלים
ובני עובדים
ללא משפתה

שבר

8276921044064Working owners and
unpaid family
labour

1,0063,011541860177683Employeesשכירים

עבודה ימי
שבירים של

16,442128,3136,50952,56115,71736,84411,7202,5719,149Working days of
employees

עבודה שכר
שבירים של
ליי) (אלפי

4076,9484074,5801,3163,2641,4333241,109Wages paid to
employees(IL. 1,000)

כבישה  

 


Extraction

זיתים תשומת
(טונות)

7,60595,4963,57131,6519,07322.5786,2971,4944,803Olive input (tons)

שמן תפוקת
(טונות)

2.18022,1369818,3042,3345.9701,7864001,386Oil output (tons)

המיצוי 292327262626282729Extractionאחוז rate
)percentages)
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Industry
ושומרון1 ביהודה תעשייה כ"ז/30. לוח

Table xxvii/30.  Industry in Judaea and Samaria 1

Base: averageAprilJune 1977 = 100 = 1977 אפריליוני ממוצע בסיס

תעשייה g

o

גד

E
a
ס

Major branch

Code no.

מוצרי
תעשייה
אחרים
Other

industrial
products

17;18;24;25;28

בסיסית מתכת
מתכת ומוצרי
Basic Metal
and metal
products

2223

מינרליט
אלמתכתיים
Nonmetallic
minerals

ופלסטיק גומי
ומוצריס
כימיים
Rubber,

plastics and
chemical
products

21 1920

ומוצריו טץ
Wood and
its products

16

ומוצריו טור
Leather and
its products

15

טקסטיל
והלבשת

Textiles and
clothing

משקאות מזון,
וטבק
Food,

beverages
and tobacco

1112

הבל טף
Total

12

ראשי ענף

ענף סמל

Revenue (IL. thousand) at
current prices
Indices 1976

1977

Employed persons
Indices 1976

1977

Employees
Indices 1976

1977

Employees' daily wage (IL)

Indices 1976
1977

2,625 3,166

102104
106105

1,314898
105100
10096

602550
11196
10095

45.0

86
101

38.1

89
104

2,033

89
106

663
107
101

449
109
100

56.8

83
104

7,719 3,172

10583
101109

1,160688
104122
96103

437616
105125
96104

48.6

81
103

39.6

89
100

1,052

111
120

696
121
101

255
131
106

27.9

92
104

4,484 32,852 57,103

82
103

76
102

66
106

9,064
106
99

1,437
101
99

2,208
104
98

5,450
108
99

1,039
103
99

1,502
103
97

28.0

80
103

58.8

75
103

42.6

82
103

ל''י) (אלפי פדיון
שוטפים במחירים
1976 מדדים
1977

1976
1977

1976
1977

מופסקים
מדדים

שבירים
מדדים

לשביר יומי טבורה שבר
(ליי)

1976 מדדים
1977

< A new sa mple was introduced as ofApirl 1977; See explanation in introduction. במבוא, הסגדימ ראה חרש. מדגמ הונהג 1877 באפריל החל 1



סיני וצפון עזה ברצועת תעשייה  כ"ז/31. לוח

Table xxvii/31.  Industry in the Gaza Strip and North Sinai

Base: average 1974 = 100 = 1974 ממוצע בסיס

Major branch

o

p 0

8

it
1/
*■■ J1

23 u

\\
0 G 11כי §

m 'a
n "

?!r3

E|

el

D JJ

הכל סן
Total ראשי ענף

Code no. 1721, 28 2226 16 1315 1112 2נ ס8ל

Gross revenue at current
prices (indices)

1975

1976

1977

Employed persons (indices)

1975

1976

1977

Employees (indices)

1975

1976

1977

Employees' daily wage (IL.)

1975

1976

1977

182

321

371

104

107

102

108

109

98

26.9

32.7

39.8

191

401

822

116

133

142

136

168

181

34.8

44.5

58.6

180

312

435

110

133

143

136

164

167

29.1

38.1

46.9

179

223

336

98

104

107

100

109

113

19.0

24.9

31.5

223

366

565

112

120

127

123

144

158

25.4

35.5

44.0

190

310

476

105

114

118

111

123

127

24.3

31.8

40.2

שוטפים במחירים פדיון
(מדדים)

1975

1976

1977

(מדדיס) מו9סקים

1975

1976

1977

(מדדים) שכיריט

1975

1976

1977

לשכיר יומי עבודה שכר
(ליי)

1975

1976

1977
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BuNding בנייה

(ייעור1 ימס לפי האזרחית, הבנייה ושטח  כ"ז/32. לוח

Table xxvii/32.  Area of building, by initiating sector and purpose

Thousand m2 מ"ר אלפי

Gaza Stirp and Notrh Sinai סיני וצפון nn רציעת

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה

Private building

הכל סך
Total

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

ציבורית בנייה
Public building

פרטית בנייה
Private building

הכל סך
Total

Building completed
12.2 108.2

14.0 119.2

12.5 108.5

45.8 175.8

9.0 188.8

Building begun
20.8 138.3

6.6 128.0

53.4 187.8

11.6 282.6

13.0 234.5

Building completed
8.4 98.5

13.9 112.3

9.0 93.5

44.7 148.3

5.0 159.8

Building begun

Total building

120.4

133.2

121.0

221.6

197.8

14.8

9.7

10.6

12.5

3.8

17.21S9.1

7.1134.6

13.4241.2

7.9294.2

8.1247.5

Residential building

1.7106.9

126.2

102.5

193.0
_164.8

הבנייה כל

264.9

372.8

479.9

567.9

620.9

347.7

550.6

572.7

638.8

673.6

למגורים בנייה

223.5

320.8

402.0

473.5

503.7

בנייה גמר

279.7

382.5

490.5

580.4

624.7

בנייה התחלו!
364.6

557.7

586.1

646.7

681.7

בנייה גמר

225.2
320.8

402.0

473.5

503.7

בנייה הל/חלת

§1973

§ 1974

§)975

§1976

1977

§1973

§ 1974

§1975

§ 1976

1977

§1973

§ 1974

§ 1975

§ 1976

1977

§1973288.9288.70.2142.9129.113.8

§1974452.3452.3124.3119.54.8

§1975481.3481.3212.4160.851.6

§1976529.8529.8243.9235.98.0

1977543.6543.6202.4197.4SO

1 Excluding building in the Jewish localities in the administered המוחזקיפ. בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה כולל לא 1
Terirtories.
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* ימם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות,  ג"ז/33. לוח

Table xxvii/33.  Dwellings, by size and initiator and rooms, by initiator 1

סיני וצפון עזה nsnsi
Gaza Strip and North Sinai

1977

מזה:פרטית
Thereof:
private

הכל סך
Total

§1976

מזה:פרטית
Thereof:
private

הבל סך
Total

יהודה
2 ושומרון
Judaea and
Samaria 2

1977 §1976

Building completed

DWELLINGS  TOTAL 1,168

Size'o f dwelling
1 room
2 rooms
3 rooms
4 rooms
5+ rooms

ROOMS  TOTAL
In dwellings
Additional

Areaofdwellings (1,000 m2)
Average rooms in dwellings
Average area per dwelling

)m2)

69
180
241
334
344

4,419
4,332

87

155.6
3.7

133.2

1,216

69
180
257
366
344

4,595
4,508

87

160.7
3.7

132.2

1,299

128
376
271
271
253

4,325
4,100
225

139.0
3.3

107.0

2,453

128
1,530
271
271
253

6,633
6,408
225

183.7
2.6
74.9

4,456

229
1,149
1,401
1,271
406

15,400
13,991
1.409

469.5
3.1

105.4

4,875

435
1,431
1,477
1,123
409

15,739
14,439
1,300

441.0
3.0

90.5

בנייה גמר

הכל דירותסך
דירה גודל

אחד חדר
חדריפ 2
חדרים 3
חדרים 4

חדרים 5+

הכל חדריםסך
בדירות
נוספים

מ'"ר) (אלפי  הדירות שטוז
בדירה חדרים ממוצע
לדירה ממוצע שטח

(מ'י)

Building begun בנייה התחלת

הכל 4,9814,6531,9741,8041,4921,376DWELLINGדירותסך  TOTAL

דירה Sגודל i ze of dwelling
אחד 42323114214272721חדר room
חדרים 21,2911,1165343903052052 rooms
חדרים 31,5141,4143663402592433 rooms
חדרים 41.2891,3794864864244244 rooms

חדרים 5 +4645234464464324325+ rooms

הכל 16,53816,3156,8646,5085,6235,375ROOMSחדריםסך  TOTAL
15,22514,9196,6316,2755,4765,228Inבדירות dwellings
1,3131,396233233147147Additionalנוספים

מ"ר) (אלפי הדירות 497.4508.4231.9223.8195.2190.2Areaשטח in dwelling (1,000m2)
בדירה חדרים 3.13.23.43.53.73.8Averageממוצע rooms in dwelling
לדירה ממוצע 99.9109.3117.5124.1130.8138.2Averageשטח area per dwelling

(מ"ר)

< See note ' to Table XXVII/32. 2 Residential building
in Judaea and Samaria is mostly private.

ביהודה למגורים הבנייה 2 כז/32. ללוח 1 הערה ראה 1

פרטית. בעיקרה היא ושומרון
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Commerce מסחר

(מדדים) הסיטוגי במסחר עבודה ושכר שכירים המכירות, ערד  כ"ז/34. לוח

Table xxvii/34.  Value of sales, employees and wages in wholesale trade
)indices)

1977 1976 1975 1974

Base: 1972  100.0 בסיס:

SALES  TOTAL

Food. beverages and tobacco

Agricultural raw materials

Other commodities

EMPLOYEES

AVERAGE MONTHLY
WAGE PER EMPLOYEE

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

289.6 306.7 319.7 183.4

326.9 357.3 289.5 167.1

175.7 317.4 758.7 148.7

192.7 156.4 246.3 194.5

71.4 79.1 89.9 94.2

387.6 320.2 242.4 154.0

הכל סך  מכירות

יטבק משקאות מזון,

חקלאיים גלם חומרי

אחרות סחורות

שכירים

ממוצע עבודה שכר
לחודש לשכיר

Gaza Strip and North Sinai סיבי וצפון עזה רצועת

הכל סך  2.4632.3808.0SALES)268.14מכירות  TOTAL

וטבק משאות ,269.3445.7588.0761.4Foodמזון, beverages and tobacco

וכימיקלים מתגות 305.3595.8773.8988.2Minerals,metalsמינרלים, and chemicals

אחרות 232.7387.9582.9771.0Otherסחורות commodities

O104.4108.9EMPLOYEES.100.7103שכירים

ממוצע עבודה 181.5256.3329.2371.7AVERAGEשכר MONTHLY
לחודש WAGEלשכיר PER EMPLOYEE

the administered ferirtories 800



Hotels מלון בתי

ושומרון ביהודה מלון בתי  כ"ז/35. לוח

Table xxvii/35.  Hotels in Judaea and Samaria

196919701974197519761977

1 פתוחים מלון 2220Open'20292525בתי hotels 1

2,1 268342312303272242Roomsחדרים 1, 2

2 ג, 612868771779634593Bedsמיטות 1, 2

20,43858,04737,48336,34330,20028.470Guestsאורחים

הכל 32,43984,59081,12179,57963,10552,550BEDNIGHTSלינותסך  TOTAL

ג'אלה ובית לתם 1,8013,1446,4134,8615,3925,977Bethlehemבית and Bet Jala

וג'נין 6,65626,18435,13234,01823,59922,339Nablusשבם and Jenin

ויריחו 5,08013,66112,44212,88114,4289,430Hebronחברון and Jericho

18,90241,60127,13427,81919,68614,804Ramallahרמאללהואלבירה and El Birra

התפוסה 27.026.7Percent§14.727.828.828.0אחוז occupancy

לחודש) (ממוצע 414953483932Employeesשבירים (monthly average)

לי) (אלפי הכל עבודהסך 67.888.7251.8325.3351.3390.4Wagesשכר  total (IL. thousand)

חודשי ממוצע  עבודה שכר
(לי) לשכיר

138150S65~
I■

7511,017Wages  monthly average per
employee (IL.)

ל'י) (אלפי 147.3226.7757.71,125.91,400.91,771.9Revenueפייין^הכל total (IL. thousand)

מלון לבית שנתי ממוצע פדיון
(ל")

7,3667,81630,30845,03663,67788,595Average anual revenue per
hotel (IL.)

.At endofyear. 2 In open hotels.
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Transport תחבורה
ונהגים רכב סוג לפי מנועיים רכב כלי כ"ז/36. לוח

Table xxvii/36.  Motor Vehicles, by type of Vehicle and drivers

הרכב 19701974197519761977Typeמוג of vehicle

הכל סך  רכב כלי
a

4,893

ושומרון יהודה
Judaea andSamar i

15,946 14,256 12,964 11,162VEHICLES _ TOTAL

פרטיות 1,6263,9064,5945,2256,276Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,2994,1254,9865,4315,802Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוסים 394466473479489Busesאוטובוסים and minibuses

828885887889890Taxisמוניות

וקטנועים 134440468488537Motorcyclesאופנועים and scooters

4591,0491,2201,3691,534Tractorsטרקטורים

ואחר מיוחד 153291336375418Specialרכב service and other vehicles

7,20014,16815,98418,00120,411DRIVERSנהגים

הכל סך  רכב כלי
סי וצפון עזה רצועת

a Strip and North Sinai
8,917 7,834 6,557

:י

Ga z

9,897VEHICLES  TOTAL

פרטיות 1,2932,6243,4054,0404,550Privateמכוניות cars

מסחריות ומכוניות 1,0532,3502,7823,1163,484Trucksמשאיות and commercial cars

ומיניבוסים 2866666767Busesאוטובוסים and minibuses

SKj.y,.מוניות ■..'*"810818821Taxis

וקטנועים '175464478אופנועים ^ 498Motocycles and scooters

36199241323392Tractorsטרקטורים ,.,. ,

ואתר מיוחד Special'*^1347525564רבב service and other vehicles

4,4378,93611,52213,85815,643נהגים

1

DRIVERS
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וסוג נפגע סוג תאונה, סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות  כ"ז/37. לוח
מעורבים רכב כלי

Table xxvii/37.  Road accidents with casualties, by type of accident, casualty
and type of vehicle involved

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

19711975197619771971197519761977

הכל 550719755תאונותסך 735440589563 588ACCIDENTS  TOTAL

תאונה Typeסוג of accident
נע רכב עם 117160187התנגשות 17085135136 152Collision with moving

vehicle

אחרות 212924התנגשויות 3892112 16Other collisions

רגל הולך 301404437דריסת 415280378377 387Running over a pedestrian

111126107אחר 112665538 33Other

הכל 8891,2501,151נפגעיםסך 1,193580877795 815CASUALTIES  TOTAL

Ageגיל

(014) 273297343ילדים 313261288305 305Children (014)

(1564) 546747630מבוגרים 728232472361 362Adults (1564)

(65+) 396561קשישים 84192834 28Old (65+)

ידוע 31141117לא 88688995 120Not known

הנפגע Typeםוג of casualty
רגל 317437458הולך 436300397389 399Pedestrian

מנועי רכב 131204179נהג 1715010488 88Dirver

400575452נוסע 542173313248 253Passenger

אופנים 283555רוכב 39343749 56Rider of bicycles
13113אתר 5232621 19Other

הפגיעה Severityחומרת 0 f injury
66108100הרוגים 123478282 93Fatally injured

קשה 240366271פצועים 271195289300 246Severely injured

קל 581776780פצועים 799334506413 476Slightly injured

רכב כלי
 מעורבים
הכל 696905970סך 948545760716 749

VEHICLES INVOLVED

TOTAL

ומסחרי פרטי 253361347רכב 322139304290 313Pirvate and commercial cars

185294368משאיות 371116225203 215Trucks

9610478מוניות 781487683 67Taxis

614645אוטובוסים 51172717 14Buses

475474אופניים 55705357 68Bicycles

544658אחר 71557566 72Other
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מקומיות Localישויות authorities

ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות  ג"ז/38. לוח
Table xxvii/38. _ Income and expenditure of towns in Judea and Samaria

תקציב שנות ליי; אלפי
IL. thousand; budget years

1977/78 1976/77

INCOME  GRAND TOTAL

ORDINARY BUDGET  TOTAL

Ordinary income
Through the administration
Property tax1
Fuel tax

From fees
Vegetable and fruit fees
Slaughtering fees
Industry, craft and building licenses

Other fees
Other
Lease ofproperty and sales
Participation and donations
Deposits
Reimbursement of expenses on
interest and miscellaneous

Establishments
Water
Electricity

EXTRAORDINARY BUDGET  TOTAL

Loans2
Grants from the administration
Participation and other

EXPENDITURE  GRAND TOTAL

ORDINARY BUDGET  TOTAL

Ordinary expenditure
General administration
Sanitation
Engineering and technical department
Guarding and security and fire extinquishing
Refund ofdeposits and other

Establishments
Water
Electricity

Repaymentof loans

EXTRAORDINARYBUDGET  TOTAL

Roads and other construction
Establishments
Markets
Other (incl. acquisition of land and equipment)

166,851

132,544

162,852

130,902

65,140
16,351
12,734
25,767
1,872
8,416
60,866
17,480
43,386
4,896

31,950

16,140
4,875
685

10,250

103,495

91,457

44,54265,367
14,72325,938
6,22816,144
8,4959,794
11,99418,842
6,0748,477
8931,558

2,0594,032

2,9684,775
17,82520,588
§5,5575,571

700894
5,4269,794
§6,1424,329

46,91567,177
12,67217,566
34,24349,61 1

12,03?34,307

8,12126,930
2,3152,899
1,6024,478

105,525

82,532

40,914
10,787
8,415
15,906
1,396
4,410
315,557
11,527
25,030
5,061

22,993

12,347
6,967
1,380
2,299

כולל סך  הכנסות
הכל סך  רגיל תקציב

רגילות הכנסות
הממשל באמצעות

רכוש1 מס
דלק מס
מאגרות

ופירות ירקות אגרות
שחיטה אגרות

ומלאכה תעשייה רישיונות
ובנייה

אחרות אגרות
אחר

ומכירות נכסים השכרות
ותרומות השתתפויות

פיקדונות
ושונות ריבית הוצאות החזר

מפעלים
מים

חשמל

הכל רגילסך בלתי תקציב
2 מלוות

מהממשל מענקים
ואחר השתתפות

כולל סך  הוצאות
הכל סך  רגיל תקציב

רגילות הוצאות
בללית הנהלה

תברואה
טכנית ומתלקה הנדסה

אש וכיבוי שמירה
ואחר פיקדונות החזר

מפעלים
מים

חשמל
מלוות פירעון

הכל רגילסך בלתי תקציב
אחרת ובנייה דרכים

מפעלים
שווקים

וציוד) קרקע רכישות (כולל אחר

1 Includes licenses for businesses. 2 Includes loans from
the administration and factors outside the region

מהממשל מלוות כולל 2 לעסקים. רישיונות כולל 1
לאזור. שמחוץ ומגורמים
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סיני וצפון עזה רצועת בערי והוצאות הכנסות  כ"ז/39. לוח

Table xxvii/39.  Income and expenditure of towns in the Gaza Strip and North
Sinai

תקציב שנות ליי; .ILאלפי thousand; budget years

1976/771977/78

כולל1 סך  83,779125,185INCOMEהכנסות GRAND TOTAL<

הכל סך  רגיל 59,04085,435ORDINARYתקציב BUDGET TOTAL

רגילות 19,59228.653Ordinaryהכנסות income

ואגרות 4,5206,680Ratesארנונות and fees
2 הרשות 10,60012.789Municipalרכוש property 2

אחריט 2,4515,051Otherשירותים services

2,0214,133Miscellaneousשונות

39,44856,782Establishmentsמפעלים

12,62715,872Waterמים

26,03039,956Electricityחשמל

791954Sewageביוב

הכל רגילסך בלתי 24,73939,750EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

מהממשל 3,8137,928Loansמלוות from the administration

מהממשל 8,3029,805Grantsמענקים from the administration

ואחר בעלים 12,62422,017Ownersהשתתפות and other

כולל1 77,526123,074EXPENDITUREהוצאותסך GRAND TOTAL 1

הכל סך  רגיל 53,79680,029ORDINARYBUDGET§תקציב  TOTAL

רגילות 14,31922,232Ordinaryהוצאות expenses

כללית 3,8926,648Generalהנהלה administration

5,8048,521Sanitationתברואה

ציבוריות 3,6125,085Publicworksעבודות

1,0111,978Miscellaneousשונות

31,25149,920Establishmentsמפעלים

7,89310,883Waterמים

21,71137,122Electricityחשמל

1,6471,915Sewageביוב

בלתי לתקציב 8,2267,877Transfer§העברה to extraordinary budget
רגיל

הכל רגילסך בלתי 23,73043,045EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

5,1328,797Roadsדרכים

15,93519,737Establishmentsמפעלים

2,66314,511Otherאחר

J Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget.
2 Incl. market tax and vehicle licensing fees.

רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברות כולל 1
רבב. כלי ורישוי שווקים מס כולל 2
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Judiciary משפטים

עניין וסוג פעולה שלב לפי p■ משפט בבוני עניינים  כ"ז/40. לוח
Table xxvii/40.  Court matters J, by stage of proceedings and type of matter

Typeofmatter

סיני וצפון עזה רצו9ת
Gaza Stirp and Notrh Sinai

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

עניין סוג

העניינים 26,38926,4061,345כל
196!

19,59819,466574ALL MATTERS

6,1106,248561823835103Civilאזרחיים

20,27920,15878418,77518,631471Criminalפליליים

העניינים 33,52533,166כל
1970

30,483 1,42730,319558ALL MATTERS

6,2456,326419891832209Civilאזרחיים

27,28026,8401,00829,59229,487349Criminalפליליים

העניינים 26,67526,2413,461כל

1975

90,65490,3914,143ALL MATTERS

6,1346,0151,1601,5171,525501Civilאזרחיים

20,54120,2262,30189,13788,8663,642Criminalפליליים

העניינים 26,09526,1823,374כל
1976

95,89497,6122,425ALL MATTERS

5,0975,1291,1281,5641,479586Civilאזרחיים

20,99821,0532,24694,33096,1331,839Criminalפליליים

העניינים 26,44025,3374,477כל
197'

91,01390,7272,711ALL MATTERS

5,3665,2091.2851,5181,411693Civilאזרחיים

21,07420,1283,19289,49589.3162,018Criminalפליליים

העניינים כל
העליוןביתו vsvn.

1.6141.572452278288

coutr

48
High

Allmatters

55351618014916531Civilאזרחיים

1,0611,05627212912317Criminalפליליים

העניינים כל
נ o"nnaבתי vsvr

1.5741,546454/,20S1.390
ct courts

435
Distr

All matters

1,0241,015335695668368Civilאזרחיים

55053111951372267Criminalסליליים

העניינים גל
נ השלוםבתי ושפט

23.25222,2193,57189.52789,049
.trates' courts

2.228
Magi

All matters

3,7893.678770674578294Civilאזרחיים

19,46318.5412,80188,85388,4711,934Criminalפליליים

1 Excluding matters in military courts. הצבאיים. היין בתי בפני עניינים בולל לא 1
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Education

מנהלת רשות לפי חינוד1, מוסדות  ג"ז/41. לוח
Table xxvii/41.  Educational institutions *, by controlling authority

חינוך

ו6יגי עזה רצועת
Oaza Stirp
and Sinai

ושומרון יהודה
Judaea and
Samaira

הנל מך
Total

Institutions
daises
Pupil.

Institutionj

Pupili

1967/68
166

1,746
80,050

1974/75
282

3,169
129,009

821

4,402
142,216

971
6,600

213,684

תשכח
987

6,148
222,266

תשלה
1,253
9,769

342,693

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

1976/77תשל''ז
1,2701,000270INSTITUTIONSמוסדות
10,1556,9163,239CLASSESכיתות

367,609230,736136,873PUPILSתלמידים
Government

ממשלתיים institutמוסדות ions
867760107Institutionsמומחית
6,8005,2351,565Classesכיתות

236,471175,62760,844Pupilsתלמידים
ססו"ת של UNRWAמוסדות institutions

22392131Institutionsמוסדות
2,5229711,551Classesכיתות

105,86634,07871,788Pupilsתלמידים
אחריט Otherinstiמוסדות tut'ons

18014832Institutionsמוסדות
833710123Classesכיתות

25,27221,0314,241Pupilsתלמידים

. Bxd. educational institutions on the Golan Heights: in
1976/77S institutions with 3,054pupils in 108 classes, mostly
in primary schools.

בתשלז הגולן: ברמת החינוך מוסדות כולל לא .
רובם כיתות, ב108 תלמידים 3,034 למדו בהט מוסדות 8

יסודיים. ס8ר בבתי

המוסד וסוג מין לפי תלמידינו,  ג"ז/42. לוח
Table xxvii/42.  Pupils, by sex and type of institution

1976/77 תשל"ז
Area אזור Total הכל סך

c<" .ao§ 80 1} י"*

הכל סך
Total

תשל"ה
1974/75

תש'"ל
1969/70

תשכיח
1967/68

TOTAL
Thereof: boys

Kindergartens
Pirmary schools
Preparatory schools
Postprimary schools
Teacher training colleges

136,873 230,736 105,866 367,609 342,693 283,382 222,166
76,318 132,753 55,156 209,071 194,801 161,920 130,675

3,124 7,962  11,086 10,568 7,636 3,850
89,102 146,728 76,589 235,830 231,150 191,908 162,051
30,026 48,247 27,975 78,273 63,842 55,523 40,177
14,188 25,247 751 39,435 34,373 26,345 15,910

433 2,552 551 2,985 2,760 1,970 278

הכל סך
בנים מזה:

ילדים גני
יסודיים ספר בתי
מכינים ספר בתי

עליסודיים ספר בתי
למורים מדרש בתי
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Health services

איזור לפי ואשפוז, חולים בתי כ"ז/43. לוח
Table xxvii/43.  Hospitals and hospitalizaiton, by region

בריאות שירותי

ושומרון סינייהודה וצפון עוה רצועת
Judaea and SamariaGaza Stirp and North Sinai

19741975197619771974197519761977

1 הכל סך  חולים 16בתי 1617177777Hospitals  total 1

ממשלתיים 2מזה: 8 2829296666Thereof: governmental
1 הכל סך  בפועל 1,342מיטות 1,3931,3751,3281,0041,0621,0651,070Actual beds  tota 11

:Thereofמזה:
ממשלתיים 941בבתי"ח 992976938933987990995in government hospitals

שאושפזו 50,404חולים 45,89152,83452,69935,03050,00653,14949,762Hospitalized patients
ששוחררו 50,132חולים 46,58652,66452,48134,87149,75653,17650,386Discharged patients
נפטרו 1,130מזה: 1,0271,0051,0179581,1111,3431,253Thereof: deceased

אשפוז 394,284ימי 381,769398,230381,269251,556286,182264,084258,392Hospitalization days
מיטות תפוסת 80.5אחוז 76.080.567.275.769.768.4Percent of bed occupancy

9,598לידות 9,19310,59611,0484,6135,4515,4965,680Births
בבתי לידות 30.1אחוז 30.8§33.035.321.925.2§25.626.0Percent births in hospi
מסה"כ talsהחולים of total births

הלידות
12,398ניתוחים 10,99312,93613,85313,00114,14413,90414,445Surgical operations

Endof year. 2 Incl. mental hospital. נפש. לחולי בי*ח כולל 2 השנה. בסוף 1

Entertainment
ומעלה) 14 (בני גטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה  כ"ז/44. לוח

Table xxvii/44.  Radio listening and television viewing (aged 14 and over)

בידור

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip

and North Sinai

IHI 1978
XII 1974
III 1975

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

1111 1978
XII 1974
III 1975

Percent who use to listenin of
total population in area

Per 100 who use to listenin did so
at home
4 days or more a week

Percent1 listening to Israel
Broadcasting in Arabic
on any weekday

Percent who use to view TV of
total population in area

Per 100 who use to view TVdid so
at home
4 days or more a week

Percent1 viewing Israel broadcast
)in Hebrew and Arabic) on
any weekday

Radio listening
86.8 92.9

93.5

62.9
57.4

91.2

52.4
§59.7

לרדיו האזנה
76.8 73.5

93.5

61.2
58.6

93.2

65.7
§42.8

Television viewing
66.4 54.7

73.3

62.9
51.5

46.5

41.5
49.5

בטלויזיה צפייה
60.5 35.7

65.7

52.6
43.4

63.3

60.6
47.6

מכלל לרדיו להאזין הנוהגים אחוז
האזור אוכלוסיית

האזינו  להאזין הנוהגים 100 כל על
בביתם

בשבוע יותר או ימים 4
ישראל לשידורי המאזינים אחוז1

כלשהו חול ביום בערבית

מכלל בטלויזיה לצפות הנוהגים אחוז
האזור אוכלוסיית

צפו לצפות נוהגים 100 כל על
בביתם

בשבוע יותר או ימים 4
ישראל בשידורי הצופים אחוז1

כלשהו חול ביום ובערבית) (בעברית

1 Of those who use to listenin/view at least one day a week. בשבוע. יום לפחות להאזין/לצפות מהנוהגים

the administered territories 808



EXPLANATORY NOTES
A. Geographical Area
1. Up to 14 V 1948, the day of the establishment of the State of Israel, the

entire area of Palestine that was within the jurisdiction of the Mandatory
Government.

2. After the above date, the area that was within the jurisdiction of Israel according
to the 1949 Armistice Line : since July 1967  including East Jerusalem,
unless otherwise speciifed.

B. Classiifcation of Economic Branches
Economic Branches are classiifed according to the Standard Industiral Classifi
cation of All Economic Activities  1970 (Technical Publication No. 40,
Central Bureau of Statistics), unless otherwise speciifed.

0. Classiifcation of Occupations
Occupations are classiifed according to the Standard Classificaiton of Occu
potions 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
EL Units of Measurement :
Weights  according to the metirc system, unless otherwise speciifed
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter
of an acre, approx.)
F. Symbols Employed:
 = no cases
. . = unobtainable or not for publication
0 = a value smaller than half the unit by which data are presented in the table
* = provisional ifgure
/ = revised ifgure
( ) = data based on estimate or of high relative sampling error
X ;= not applicable, including rates, ratioes, etc., calculated from a small number

of observations
G. Abbreviations :
n.e.s. = not elsewhere speciifed
ju. = not speciifed
EL 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
Agircultural and school years correspond roughly to the Jewish Calendar year.
All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g. : 1966/67.
Months are indicated by Roman numerals.
1 Details and percentages do not necessarily add up to totals, because of rounding1.
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TABLES

TABLES ARE PRINTED IN THE HEBRAIC ORDER
FROM RIGHT TO LEFT



SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

)398( Kindergartens and Schools in the Ad
ministered Territories (November 1971(

TECHNICAL SERIES

(44) Multiplicity Study of Births and
Deaths in Judaea Samaria and Gaza
Strip  North Sinai

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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 a current survey of the main markets in
the Administered Terirtoires;

 surveys of farms and oil presses in Judaea
and Samaria;

 data of the Veterinary Service for the
number of livestock, slaughteirng and
production norms per unit;

 statistics on yields of fishing in the Gaza
strip and North Sinai;

 statistical series and imports and exports.
Use is also made of per dunam yield

estimates of local agricultural advisors and
experts.

Prices of agricultural produce for the
producer were estimated according to the
prices collected by the Ministry of Agriculture
in the markets, and by the Central Bureau
of Statistics in retail stores ; an estimate of
traders' profit and expenses was then sub
tracted. For goods for which prices were not
collected [olives, wheat), pirces were estim
a ted 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.

Oil Presses in Judaea and Samaria
In 1975/76 the method of compiling

estimates in the survey of Oil Presses was
changed. The data for this year are com
parable with the data for 1974/75, in which
a census of oil presses was carired out. But
in comparing data for this year with data
for previous years one should be careful.

The data obtained from compiling the
estimates for 1975/76 according to the pre
vious method are lO■**. higher than those
obtained according to the new method.

For further details see "Survey of Oil
Press in Judaea and Samaria" Agricultural
Statistics Quarterly No. 3, 1976 or Ad
ministered Territories Statistics Quarterly,
No. 1, 1977.

INDUSTRY

See deifnitions in Chapter XIV  In
dustry.

Judea and Samaria
A new sample of industrial establish

ments in this region was drawn as from
April 1977. This sample was compiled from
a new updated framewark of establishments,
including factories which do not employ paid
workers (who were not included in the pre
vious sample).

Consequently, and for comparison pur
poses to previous periods, the ifgures were
chained back to January 1977 and new indices
were compiled, the basis of the new indices
being:AprilJune 1977 = 100.

For detailed explanations, see appendix
to the Administered Territories Statistics
Quarterly No. 2, 1978.

Gaza Strip and North Sinai
As of 1975, the industry indices were

compiled on a new base: Average1974= 100 .

CONSTRUCTION

DEFINITIONS see Chapter XVI  Con
structon.

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 estimate is based on data supplied
by the following factors: 22 local authoirties,
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) .

The estimate does not include the build
ing activity in Jewish localities.
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TRADE

See deifnitions in Chapter XVII 
Commerce 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.

HOTELS

See deifnition in Chapter XVII  0001
merce and Services.

Data are obtained from all hotels open
in Judaea and Samaria.

TRANSPORT

SOURCES AND DEFINITIONS

Vehicles
The ifgures on vehicles are received

from the transportation regional oiffces in
the Administered Terirtories. The deifnitions
are identical to those used in Israel {see
introduction to Chapter XVIII  Transport
ancj Communication) .

Accidents
See SOUrces and deifnitions in Chapter

XVIII  Transportation.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed rfQm re
ports of the municipalities through the staff
oiffces for internal matters. Detailed
deifnitions see in Quarterly Statistics of the
Administered Territories No. 2, 1978.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Institution: see introduction to Chapter
XXII.

Primary school: the ifrst six grades (I
VI).

Preparatory school: the three grades
following primary school grades (VII IX).

Postprimary school: the three grades
following the postpirmary school classes (X
XII).

Controlling authority : schools were das
siifed by controlling authority as follows:
a. Government institutions: teachers' sa

laries and maintenance expenses are sup
plied by the Government.

b. UNRWA institutions: teachers' salaries
and maintenance expenses are supplied
by the UNRWA.

c. Other institutions: schools of religious
institutions and other private schools.

HOSPITALS AND HOSPITALIZATIONS

DEFINITIONS

Hospitalized patients: all patients hosp
italized for one day at least.

Discharged patients include deceased
patients.

Hospitalization days and percent bed oc
cupancy : see introduction to Chapter XXIV.

Surgical operations include also those
that did not entail hospitalization.

SOURCES

Data are based on monthly reports sub
mitted by the Health Ofifcers in the military
administration.

JUDICIARY

Data on Courts' activities were obtained
through the Armed Forces Command.

EDUCATION

The data on the educational system /n
the Administered Territories by die Israel
Defence Forces were processed by the Central
Bureau of Statistics on the basis of reports
of all schools in these territories, which were
collected by the local commanders and the
Israel Defence Forces command.

RADIO LISTENING AND TELEVISION
VIEWING

Data are based on the results of a survey
which the Bureau has conducted on behalf
of the Broadcasting Authority in January
March 1978. The survey covered re
presentative samples of the nonJewish PO
pulation aged 14 and over in Judaea and
Samaria and in the Gaza Strip and North
Sinai.

Listening on any weekday : listening
to one broadcast at least on the day Pre
ceding the interview.
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vey, foreign trade statistics. trade with Jordan
and other seires. These data were comple
mented with data received from various go
vemment oiffces, such as the Ministry of
Labour and Social Welfare, Agriculture,
Industry, Trade and Tourism. Information
was also collected from food industires whose
products are marketed in the Administered
Territories, from marketing boards and ex
perts.

HOUSEHOLD EQUIPMENT AND
HOUSING CONDITIONS

The survey was conducted along with a
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.

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 definitions 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 nor nomads and those living
outside localities at the time of the survey.

The sample is inlfated in two stages.
First an inlfation factor is obtained which
is the opposite of the sampling fraction in
each type of locality, which is multiplied by
a correction factor for fallout of households.
In the second stage, the inlfation factor ob
tained in the ifrst stage is multiplied by
a correction factor for each age group and
sex. The correction factor is the relation be
tween the external population estimate and
the population estimate obtained after in
ifation of the ifrst stage.

The external population estimate is
based on population estimates of the Central
Bureau of Statistics. Until the end of 1975,
this estimate was obtained according to pop
ulation by age group and sex and according
to a projection for the end of the current
year. As of 1976, the method for calculating
population estimates has been changed. In
stead of using a projection, the estimates are
based on current monthly data. Persons living
in institutions, nomads and living outside
localities are deducted from the population
estimate obtained according to their share
in the population as it was obtained in the
1967 census.

.As in any sample survey, the estimates
obtained in the labour force survey are liable
to sampling errors.

For estimates relating to 1975 and ear
lier years, tables of approximate sampling
errors are presented with usage instructions
in the Appendix to the Administered Territo
ries Statistics Quarterly No. 2, 1977. The
tables of sampling errors are valid also for
estimate relating to 1976.

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 ot the new
classification ata 3 digit detail and were
automatically converted to the 2 digit detail
according to the 1961 classiifcation.

Employed persons by. occupation for 1972
were presented according to both classiifca
tions.

As of January 1974 possible working
days are also registered for employees.

In the second half of 1974, it was dis
cerned that an ever increasing number of
employees earned more than IL. 1,000 per
month. In January, a correction was made
which made the registration of this fact
possible.

For the above reasons, caution is advised
on comparing data on average daily wage
per employee of 1974 1975 with previous
years.

AGRICULTURE

Farm Income
The physical production estimates are

based on the following sources:
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presented on the base of January 1976=
100.0 1.

The changes in price levels of all con
sumption items are estimated according to
the changes in consumer's pirces of about
450 goods and services. The prices of all
these goods and services are registered every
month by local enumerators in a sample of
about 800 stores and businesses in urban
centers in the towns Hebron, Bethlehem, Ram
allah and Nablus in Judaea and Samaria
and about 600 businesses in the Gaza Stirp.
The price collected is that ifrst demanded
from the local consumer before the bargain
ing. The index of price change in the given
period is computed according to the prices
recorded for each commodity in the various
businesses. The general index is obtained
as a weighted average of price indices of all
commodities whose prices are measured in
the index.

Following the updating of the index
in January 1976 the base period in relation
to which the index is presented was changed.
This causes a certain dififculty in determin
ing the change rate in the index between the
various periods. But for practical purposes,
it is possible to chain the index ifgures which
are computed according to the new base:
January 1976=100.0, with the previous
base: average July 1968 June1969= 100.0.

This can be done by multiplying them by a
linking coefifcient which is the relation be
tween the previous and the present index
in Junuary 1976. The linking coeiffcients of
the general indices are 4.095 for Judaea and
Samaria and 4.892 for the Gaza Strip and
NorthSinai.

FAMILY EXPENDITURE SURVEY
1973/74

SOURCES AND DEFINITIONS

The Survey Population included all
households in towns and refugee camps in the
Gaza Strip and Judaea and Samaria. These
households comprise about 85*^5 of all house
holds in Judaea and Samaria.

The data were obtained from the in
vestigation of a sample of about 1,420 house
holds ("families") during two weeks in the
above mentioned period on their expenditure

)see deifnition in Chapter XI on the 1968/69
survey).

Investigation unit: a consumer family
or household (cf. deifnition, ibid).

The sample. The frame of the sample
included :

1. The sample of the 1972/73 labour force
survey in the Administered Territories 
for the Gaza Strip and for the towns
of Judaea and Samaria.

2. A framework of geographical cells (ac
cording to the 1967 census) which had
been prepared for the labour force sur
vey  for refugee camps in Judaea and
Samaria and in the Gaza Stirp.

METHOD OF INVESTIGATION

The families in the sample registered
their daily expenses on food in a special
ledger during two weeks, with the assistance
of local enumerators on behalf of the Centr
al Bureau of Statistics. Details on other ex
penses were iflled in by the enumerator in
a special questionnaire, according to the in
formation supplied by the surveyed house
hold ;some questions referred to the preced
ing year and some to the month or week.
Data were also obtained for housing con
ditions, household equipment and character
istics of the household (e.g., number of per
sons, age, years of schooling, etc.(:.

FOOD CONSUMPTION

The energetic (calories) and nutriitve
(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
suaied 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 we^e consumed by the total
populaiton, 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

1 For updated weights and changes introduced into the index following the January 1976 updating, see
UpDating of Consumer Price Indices in Judaea and Samaria and the Price Statistics Monthly No. 3, 1976
and Administered Territories Statistics Quarterly, No. 1, 1976. (Hebrew only( .
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3. data on imports of machinery and equip
ment;

4. data on production of/and foreign trade
in olive oil aird estimates on its con
sumption by the population.

: Imports and exports of goods' and ser
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
0/ workers and expenses on current purT
chases of goods and services were delfated
by the respective price indices for the main
purchasing items.

The gross capital formation estimate at
constantprices : 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 ^ficlude the income and expen
diture on services of the population.

.< Transfer. payments include the partici
pation of Israel's government in th^ budget
of. the military administration, transfers of
UNRWA in kind and in cash, ■transfers of
the Jordan government and other private
factors 10 the residents of the Administered
Territories.

Capital movements include, i.a.j estim
ates on the changes in the sums of IL., Dinars
and other foreign currency held by the pop
ulation. .

FOREIGN TRADE .

Data on the extent of the .trade between
Israel and the Administered Territoires by
the Israel Defence Forces area gross evalu
ation based on a sample enumeration of trans
fers of goods through the official transit points.
These data do not include 1purchases of goods
and services by individuals. The data on the
trade between the Administered Territories
and Jordan and overseas countries are based
on customs registrations.

PRICES

The Consumer Price Index measures the
percentage of change in the. necessary ex
penditure for the consumption of a ifxed
basket of goods and services which represent
the consumption (at a ' certain date) of the
urban population in the Administered Ter
ritories. This basket includes goods and ser
vices of unchangeable equivalent quality and
quantity, so that the lfuctuations of the index
represent only changes in prices.

The basket includes all the consumption
components of the urban population in Juda
ea and Samaria and the Gaza Strip, except
the consumption of housing, for which no
reliable method of measuring could be found.

The weights of the goods' and services
in thebasket relfected, up. to December 1975,
consumption habits in the Administered Ter^
irtories before the 1973 war/ andtheir estim
ation was basedon local sources. In January
נ 974, the basket of commodities was up
dated by the survey of Family Expenditure
which had been carried out in the Admin
istered Territories between September 1973
and ,August 1974. The updated. index is
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CHAPTER XXVII. 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  permanent emigration, "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.

BIRTHS

Data are based on details appearing in
live birth notiifcations, printed in Arabic,
as they used to be during the Jordanian rule
in Judaea and Samaria. In the Gaza Strip
the ifle is in the same framework as that for
nonJews in Israel. These notiifcations are
supplied to the Central Bureau of Statistics
by the District Health Ofifces.

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 1. Con
sidering the dififculties of estimation, higher
accuracy should be attributed to the biennial
averages in Table XXVII/7 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
by average annual prices. Quantities were
estimated according to data on agricultural
output (See' "Agriculture", below). Prices were
based on data collected for the consumer
price index.

The net value of imports of agricultural
products is estimated in accordance with
foreign trade statistics with the addition of
proift margins.

Consumption of industrial products from
domestic production was estimated accord
ing to the average revenue per employed
person in industrial establishments, obtained
from industrial 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 proift margins.

Value of services of nonproift institut
ions in education was estimated according to
the number of pupils and the average ex
penditure per pupil in government educa
tional institutions, welfare agencies and
UNRWA institutions; in health institutions
the value was estimated according to
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
authoirties;

2 data on building. begun and completed
(see "Building", below( ;

1 See Administered Territories Statistics Quarterly, no. 2, 1976.
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CHAPTER XXVI. 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 Authoirties.

CINEMAS

Data on imports of iflms were supplied
by the Ministry of the Interior.

Data on cinemas, seats and attendance
(Table XXVI/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.

Tickets sold: all tickets sold by municip
alities and local councils to cinemas in their
jurisdiction area in the surveyed year.

Receipts from sale of tickets is obtained
by multiplying the number of tickets sold
in the surveyed year by their pirce.

Average receipt per cinema: total re
ceipts divided by the number of cinemas in
the surveyed year.

Average receipt per seat: the total re
ceipts divided by the number of ifxed seats,
in operating cinemas only, in the surveyed
year.

Data on the number of cinemas and
their seats, detailed by localities, is ob
tained from the Cinema Owners' Association
(for cinemas which are members) and from
municipalities for . cinemas which are not
members,of the Assocation.

RADIO LISTENING AND TELEVISION
VIEWING 1

Data are based on a survey on radio
listening and television viewing which the
Central Bureau of Statistics has conducted
in December 1976  February 1977, on the
commission of the Broadcasting Authoirty. The
survey covered a representative sample of
Jews aged 14 and over.

Listening and viewing any weekday:
listening and viewing to one broadcast at
least on the day preceding the interview.

READING AND ENTERTAINMENT
HABITS 

Data are based on results of a survey
which the Central Bureau of Statistics con
ducts for the Ministry of Education and
Culture between January and March 1978
along with the Survey on Radio Listening
and Television Viewing in the surveyed year.

LIBRARIES

Data on libraries appeared in Abstract
261975, pp. 674675.

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS 3

Data on books (Table XXVI/7) were
processed from detailed questionnaires iflled
out by publishers, and data on newspapers
and periodicals (Table XXVI/8) from the
ca^ifle of the National Library.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)292( Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969(

)321( Radio Listening and Television Watch
ing Survey (1969) Part II

1 Detailed data appeared in "Survey on Radio Listening and Television Viewing I III 1978", Monthly
Bulleitn of Statistics  Supplement no. 6, 1978 (Hebrew only).

2 Detailed data appeared in "Survey on Reading and Entertainment Habits" XI 1975I 1976", ibid, no. 3,
1976. (Heberw only). .

3 Detailed data appeared in "Books Published in Israel  1975/76", ibid, no. 4, 1977.
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Frequency rates =

Severity rates =

 number ofinjiiredx 1,006"
number of employed persons

number of workdays
number of employed

 .. . persons,

■■ ■~j .\ 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.

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 S consecutive months was
included, and support for shorter peirods
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.

TablesXXV/22XXV/24 . present
data on. families . which . received ifnancial
support for subsistence according . to quotas
from the Ministry of Labour and Social
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 dependents: 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. . . . . .

Additional source for subsistence (if
any): sources which are accounted .for on
determining the amount of subsistence, except
for large family allowances and special large
family. allowance. Whenever there was more
than one source, the main source was stated.

Year of first application : the year 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/2 1) were
taken from annual reports of such bureaux
to the Ministry of Labour and Social Welfare,
and include families who were in the care of
Social Welfare bureaux at least once during
the surveyed year. As of 1969/70, data include
families in the care of welfare bureaux in
East Jerusalem. Data in Table XXIV/22
XXIV/26 were obtained from the Center for
Social Welfare Allowances of the Ministry of
Labour and Social Welfare.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)87) . .Survey of Jewish Families Applying. ■
for Assistance to the Social Welfare'

, Bureaux (1956/57)
)199) Survey on Budgets of Supported

Families (1963/64)

. (340) Surveys .on Family Budgets in Special
■', / Populations(1968/69)'V '. .

)3 78) Family Expenditure Survey (1968/69)
Part III Family Budgets in Special
Populations
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fourth. and any subsequent child up to the
age of 14. In 1965 the application of the
law was extended and the allowance began
to be paid for such children up to the age
of 18.

As from April 1, 1970, the allowance
began to be paid for the third child in self
employed families and as from October 1,
1972 also for the third child in employees'
families.

Allowance for employees' children. This
allowance was paid as from August 1, 1965
to exployees' families only for their ifrst three
children up to the age of 18. It was paid
through the employer. As from October 1,
1972, only the allowance for the first two
children was paid through the employer,
while the allowance for the third child was
paid directly by the National Insurance In
stitute within the framework of the Large
Family Allowance. As from the introduction
of the income tax reform (July 1975), these
families receive their allowance for their first
two children directly from the National In
surance Institute..

. It must be emphasized, that since the
enactment of the said reform, allowances
for children include also the component
of deductions for children, which were
previously accounted for in income tax
calculations. Hence, the enlargement of
the government participation in ifnancing
the children's allowances is actually a change
in registering of accounts from deduction
in the income item (in income tax) to addition
in the expenditure item (national insurance).

Unemployment (TablesXXV/1718)
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 training, if they are
entitled to it. The collection began in 1970/
1971, and payment of allowances in January
1973. A certain annual percentage of col
lection is transfered to a fund for payment
to unemployed, for ifnancing and vocational
training, to help mobility of workers and
rehabilitation through employment.

Reserveservice insurance (Table XXV/19)
When Amendment no. 30 to the National

Insurance Law came into effect on 1.10.77,
the Reservists' Compensation Fund was dis
solved and a new branch of insurance, the
Reserve Service Insurance Branch, responsible

for the payment of beneifts to reservists, was
set up in its place.

All persons serving in the Reserves for
a period of more than one day (this includes
civil servants, all students, etc.) are entitled
to such beneifts. Persons called up for train
ing within the framework of the Emergency
Labour Service Law are entitled to beneifts
as having served in the Reserves. Grants
are also given to working youths under the
age of 18 who participated in paramilitary
training ("Gadna").

Rights of employees in the event of
corporate dissolution or bankruptcy (Table
XXV/20).

As from April 1, 1975, employees are
insured against the bankruptcy of their em
ployer and the dissolution of the company
where they work, and are entitled to wages
and severance pay. Moreover, the branch
also pays the debts to provident funds of
enterprises that have gone bankrupt or are
in the process of dissolution. This is done
to ensure the continuity of insurance and
fringe beneifts.

The allowances paid by the branch are
linked by law to the lfuctuations in the
average wage calculated in April of each
year. They are also linked to the costof
living increment throughout the year.

Other noncontributory benefits are : to
Prisoners of Zion, maternity grants to de
mobilized women, soldiers, insurance of
volunteers, Polish convention, etc.

Classification of branches in Tables
XXV/10 and XXV/12 differ from the
standard classiifcation used in the Bureau.

METHODS OF COMPUTATION

total expenditure
Total rate of damages =

Contributory
damage rate

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 100^0 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.
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b. Temporary disability pension : Irregular
pension according to the degree of dis
ability, as long as the injured person's
state is not stable (the data refer to the
number of payments and not to the
number of temporarily disabled, i.e.,
more than one monthly payment to the
disabled is possible).

c. Permanent pension paid to the injured
in a number of ways :

1) Onetime grant for injured persons
whose degree of disability is between
5"/"19"/.

2( Monthly pension for permanent dis
ability of20"/,100o/o.

3) Capitalization of the monthly pension.
At the disabled's request, it is
possible to a capitalize the . benift
either in whole or in part, in order
to help in his rehabilitation.

d. Dependants' benefit to the survivors of
an insured person who is fatally injured
in a work accident, and others dependent
on him for support.

e. Medical treatment (including hospitaliza
tion and medical rehabilitation) through
Sick Funds.

{. Vocational and economic rehabilitation.
A person injured at work, whose dis
ability is ifxed at least at ,4ל10 and is in
capable of returning to his previous work
or any other work with which he was
familiar, is entitled to rehabilitation. In
this context, ifnancial assistance is grant
ed according to the following categories :

Advance payments : advance payment
of the disability pension for a maximum of
four years.

Loan. The granting of loans to persons
entitled to rehabilitation but not to disability
pension. (Usually persons of a disability level
of10"/20"/).

Special grant : onetime payment given
to the injured person if his disability level
is 75X or more.

Border and hostile action casualties.
Persons injured in border actions are entitled
to beneifts similar to those paid to persons
injured at work. Payment has been made
since December 1956 for those injured after
February 1949, and since 1970 for those
injured in hostile action after June 4, 1967.

Maternity. Maternity insurance provides
two forms of beneift :

Maternity grant paid to every woman
giving birth : one part of the grant covers
hospital costs, while the second part, for
the purchase of a layette, is given in cash.
The law came into effect on April 1, 1954.

The institute also contributes to the
cost of travelling to the hospital for a mother
who lives far away.

Maternity allowance to an employee or
selfemployed insured for up to twelve weeks
of maternity leave.

Alimony. The Maintenance Law 
Assurance of Payment ■ provides for mini
mum means of subsistence for a woman who
received such judgment. If the debtor does
not pay, the law exempts the woman from
execution proceedings and requires the Na
tional Insurance Institute to collect the full
sum from the debtor, according to the judg
ment. The law has been in force as of
1 X1972.

Children (TablesXXV/1516)
Children's allowance is paid directly by

the National Insurance Institute for every
child in Israel under 18 years of age since
July 1975, when the income tax reform was
enacted, and following amendment 17 to the
National Insurance Law.

Family allowances for veterans (according
to the Discharged Soldiers Law  Return
to Work). This allowance is paid to families one
of whose members has served in the I.D.F.
or other security arm deifned by law. The
allowance is ifnanced by the Government and
was initially paid for the fourth and sub
sequent children, commencing July 1, 1970.
Since January 1, 1974, it has been paid
for the third child also.

As from September 1, 1971, the follow
ing population groups, when not entitled
according to the Discharged Soldiers Law,
receive an allowance at an identical rate :

a) Families receiving social welfare assist
ance  ifnanced by the Government.

b) Families of new immigrants who arirved
in the country after September 1, 1967
 ifnanced by the Jewish Agency.

Before the income tax reform, a number
of family allowances were included within
this framework :

Large family allowance. This allowance
was paid ifrst on September 1, 1959, for the
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CHAPTER XXV. WELFARE SERVICES

NATIONAL INSURANCE
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income and expenditure of the National
Insurance Institute. The financial data are
presented on the basis of income and ex
penditure and not receipts and payments, as
previously. The main difference resides
in the linkage differentials of the
Institute's investments: according to the re
ceipt basis, only differentials on investments
whose redemption time has arrived are re
gistered, whereas according to the income
basis, they are registered iot all investments,
which have matured within a year.

Income. Total income includes contribut
ory income by the National Insurance law,
government participation according to the
interest and linkage differentials laws and
government and Jewish Agency allocations.

The number of insured persons in the
National Insurance Institute is based on an
estimation compiled by the National Insurance
Institute, and includes :

employees include members of qibbuzim
and cooperatives,
selfemployed include members of mosha
vim,
persons who are neither employees nor
selfemployed include supported persons,
students, etc.
Collection: insurance fees collected from

the insured persons and insurers by the Na
tional Insurance Law.

The classification 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.

Contributory benefits : monthly payments
to the insured by National Insurance Law,
which are ifnanced by the collected insurance
fees.

Old age and survivors (Tables XXV/4 5)

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, ■'

These payments are distributed as fol
lows :

a. Special old age pensions. Up to Sep
tember 1968, these allowances were call
ed "old age grants" and were paid by
the Ministry of Social Welfare.

b. Special benefits to old age and sur
vivors have been paid from November,
1968, to people who immigrated after
31 VIII 1967.

c. From 1 IV 1965, in addition to old age
and survivors allowances, social compen.
sation has been paid to pensionable per
sons who have no other income over the
allowance paid by the law.

d. Likewise, the government treasury parti
cipates in health insurance of aged who
get social compensation and have no
other health insurance.

Disability. (TablesXXV/67)
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. As
of April 1975, beneifts are paid to long
standing disabled, i.e., whoever was disabled
piror to April 1975, with a disability degree
exceeding 50^. and whose capability of
subsistence decreased by at least 75OA.

As of 1.1.76 an agreement became valid
entitling mobility pensions for paraphlegics
whose disability is higher than ¥2P/0 and
who have a valid driving licence and the
handicapped whose disability degree is f>Q"/a
and over, who do not have a valid driving
licence.

Work casualties (Table XXV/812)
Insurance of work casualties grants the

insured person, who was injured at work,
the right to the following allowances :

a. Injury benefits: payment to a person
injured at work, who was absent from
work for more than two days but not
exceeding 182 days.
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The increase in the number of hospitals
during 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 bed occupancy percentage is calcui
ated according to the formula:

actual patient days .0,,
potential patient days according

to regular bedstrength
Bed occupancy percentages of more than

1000/0 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 sut
veyed year, including days of stay of patients
which have not yet left the hospitals.

Type of hospital (Table XXIV/5) is de
termined by the type of bed.

SOURCES
Data on hospital bedstrength and the

movement of patients in hospitals were com
piled by the Unit of Medical Economics and
Statistics of the Ministry of Health, accord
ing to monthly reports of hospitals.

Psychiatric Patients
DEFINITIONS

Inpatients are persons resident in a
psychiatric inpatient establishment or who
are on short leave with a bed reserved for
them to return to. '

Daypatients are persons who attend for
psychiatric care at least several days a week,
for several hours a day or for the whole day.

Admissions exclude transfers from one
establishment to another.

Patient care episodes are the number of
people in inpatient and daycare facilities at
the beginning of the year plus the total ad
ditions for hospitalization and treatment in
these facilities (including transfers between
institutions(.

SOURCES
The data are derived from the Epidemi

ology and Statistics Unit of the Mental
Health Services, Ministry of Health.

These data are based on the Monthly
Movement Reports from psychiatric hospitals
and from psychiatric departments of general
hospitals, including day patients. The unit
also receives individual notifications of every
patient admitted or discharged which serve,
among others, as a supplement and check to
the monthly reports. The monthly reports
include also data on the presence of day
patients, which the Unit of Medical Economy
in the Ministry of Health compiles.

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 offices. Data cover the entire popul
ation, including East Jerusalem and Bedouins.

As a rule, three types of immunization
are used: against smallpox, triple vaccine
(diphtheria, tetanus and whooping cough)1 and
against poliomyelities, by the Sabin method :

generally, 3 feedings of live weakened virus
in the ifrst year of life and a booster dose
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 reporting 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 defined
as the ratio of the number of immunized
children to the number of children re
ported by the centres.

Rates
In all the tables in which rates are

presented, the population includes as of 1974
potential immigrants which had not been
included previously. Rates for previous years
were not corrected.
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health services by households from com
mercial bodies such as the purchase of services
from private physicians and medical institutes
or purchase of medicines and medical instru
ments.

2. Classiifcation of national expenditure on
health, by type of service
The expenditure on health services of

the government, local authorities, nonproift
institutions and on services rendered on a
commercial basis was classiifed according to
the type of activity of the institutions render
ing the service.

Industrial branches are deifned accord
ing to the Israel Standard Industrial Classi
ifcation 1970. However, all the expenditure
of households on purchases of medicines and
medical instruments manufactured by various
branches of industry are classiifed together
as a separate item and not by the branches
of industry in which they were produced.

In accordance with the Standard In
dustrial Classiifcation, the category "public
clinics and preventive medicine" includes,
inter alia, services of mother and child care
centres, health services in educational in
stitutions, prevention and treatment of di
seases and epidemics, preventive psychiatric
treatment, supervision of medical materials
and supervision by the Ministry of Health
of sanitation services.

Convalescent homes are included in the
category "hospitals". In the category "dental
clinics", dental laboratories and dental tech
nicians are also included, and private medical
institutes and laboratories are included in
the category "private physicians".

The current expenditure per hospitaliza
tion day is calculated from the total number
of hospitaliza tion days in each type of hospit
al (general and mental hospitals and those
for chronic diseases).

Expenditure at 1970/71 prices
Estimates are presented in Table XXIV/1

of the national expenditure on health and
its main components at ifxed prices for the
years 1971/72 1975/76. The calculations
were carried out separately for each sector
and type of expenditure. For the government,
local authorities and nonproift institutions
the quantity changes in salaries were estim
ated according to the changes in the number
of workers. Current expenditures on goods
and services were calculated, in most cases,

by delfating the components according to
the respective items of the consumer price
index.

Fixed capital formation at ifxed prices
was calculated using the building and equip
ment price indexes.

Revised estimates. In comparison with
the preceding Abstract, the distribution of
the ifnancing of the national expenditure on
health by sector has been corrected (Table
XXIV/3). Sums of parallel tax (which, since
1973/74, the National Insurance Institute
collects by the law from employers on behalf
of all workers and transfers it to the sick
fund) were included in the government's
current transfers to nonproift institutions.
Other corrections relate to inclusion in
government expenditure on health (current
transfers to households directly or through
the local authorities) of medical rehabilitation
and treatment of Nazi victims and of the
Ministry of Labour and Social Welfare's
participation in hospitalization, health insur
ance and medical needs of welfare recipients.
Consequently, the share of government ifnanc
ing increased whereas the ifnancing by non
proift institutions and households decreased.

In some items, insignificant corrections
were made, on the basis of updated ifnancial
reports and other information.

SOURCES

1. Financial reports of the Accountant
General and the national institutions.

2. Financial reports of the local authorities.
3. Financial reports of the nonproift in

stitutions and questionnaires referred to
them.

4. Estimates of building begun and com
pleted.

5. Family expenditure surveys.
6. Institutions of hospitalization in Israel

 published by the Division of Medical
Economics and Statistics, Ministry of
Health.

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.
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITURE ON
HEALTH

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

The national expenditure on health in
eludes current expenditure and ifxed capital
formation.

Current expenditure compirses the value
of all health services consumed currently by
the population in the period under study,
excluding health services supplied by the
army (but including participation of the
Ministry of Defence in expenses of hospitals).
It includes:
1. The value of goods and services pur

chased directly by households from com
mercial bodies.

2. The value of services supplied to house
holds by nonproift institutions and gene
ral government at reduced prices or
free of charge. Having no market prices,
the value of these services is measured
by production expenses. Expenditures in
eluded are: wages and salaries (includ
ing other labour expenses), rent and net
current purchases (i.e. after deduction
of sales). Expenditures on interest and
linkage differentials arenot included. Con
sequently, ifnancing by loans as opposed
to ifnancing by taxes and grants does
not affect the estimate of the value of
the health services. Depreciation on
buildings and equipment is not included
because of the dififculty in measurement.
Fixed capital formation includes the ex

penditure on construction of buildings and
purchase of equipment for provision of health
services.

National expenditure on health is clas
siifed by sector and by type of service.
1. Classiifcation of national expenditure on

health, by sector.
The national expenditure on health is

classiifed by the following sectors:
(a) Government, including the National In

surance Institute and the national in
stitutions.

(b) Local authorities (municipalities, local
and regional councils).

(c) Private nonproift institutions.
(d) Other  including business enterprises

and households.

There is a distinction between the oper
a ting sector and the ifnancing sector:

In the classiifcation by operating sector,
the construction of each sector is measured
by its direct expenditure on goods and services
and on payments to production factors, ir
respctive of the ifnancing sector. For ex
ample: all the expenses of nonproift institu
tions (such as the General Workers' Sick
Fund) on the purchase of goods and services
are recorded as expenditureof the institutions
themselves and not as that of the other
bodies which ifnanced them.

In the classiifcation by ifnancing sector
the finance by each sector is deifned as the
total outlay on goods and services, subsidies,
grants and other net transfers to other sectors
(excluding the receiving and granting of
loans and their repayment) .

Transfers between sectors are determined
by entires in the government accounts. The
coiTesponding entry in the accounts of other
sectors is likely to differ from the entries in
the government accounts mainly with respect
to the period relating to the transfer.

Expenditure on health by government
includes expenditure of the Ministry of
Health in the ordinary and development
budgets and the expenditure of the Ministry
of Labour and Social Welfare, of the Labour
and Social Unit and the expenditure
of the national institutions and the National
Insurance Institute on health.

Expenditure on health by local author
ities includes expenditure in the ordinary
and extraordinary budgets of the Health De
partment and also the expenditure on medical
supervision and dental treatment in schools
from the budget of the Education Depart
ment. It does not include expenditure on
sanitation services of the local authorities.

Expenditure on health by private noh
proift institutions includes expenditure of
those health institutions not owned by the
government sector ( government, national in
stitutions and local authorities) but which
do not operate on a proift basis. The non
profit institutions include, inter alia, the
various sick funds, Hadassah, Magen David
Adom, The Israel Cancer Association, Sha'are
Zedek hospital, Bikur Cholim hospital, mis
sion hospitals, etc.

Expenditure on health by the "Other"
sector includes the purchase of goods and

)107(



Investments in buildings, machinery and
equipmentforR81. D purposes, the use of
which exceeds one year.

SOURCES
R<ScD in Industry

Data relate to industrial establishments
engaging 5y employed persons and more. The
survey population does not include nonproift
institutions and the diamond branch.

The frame of the list of establishments
coveredbyR8c D surveys consists of :

 a list of establishments employedin R&D
in the previous survey year;

 other industrial establishments engaged in
R8cD in the survey year, information on
which was deirved from the industry and
crafts survey in that year and from ad
ministrative sources (government and re
search institutions(.

PERSONS EMPLOYEDIN R&D
(TablesXXIII/57)

DEFINITIONS

Persons employedinR 0 D: Any person
who workedinRScD at least part of his
working time during the surveyed year. In
research institutes, only academicians ("re
searchers") were included. The survey of
higher education 1974, includes also R&D
workers in the defence system.

First level degrees : B.A., B.Sc., and re
lated degrees.

Second level degrees: M. A., M.Sc, and
related degrees.

Third level degree: Ph.D., Sc.D. and
related degrees.

R&D in Industry

University graduates include employed
persons who have academic degrees or degrees
of similar level, engineers who are qualiifed
by the Union of Engineers and Architects as
well as students who have not yet completed
their studies, but are employed in jobs that
require academic degrees.

Practical engineers and technicians in
elude employed persons holding diplomas oi
practical engineers and technicians or with
simular education (i.e., having practical ex
perience or laboratory assistants and draughts
men.

Part oiRS.D in the post is the time
in which the worker was employed 111 R 8^ D
of his fulltime job in the respective estab
lishment.

Age and seniority as in 1975.

SOURCES
RSiD in Industry. Data on personal

characteristics of university graduates, practic
al engineers and technicians were collected
within the 1974/75 survey, in which the
subjects of investigation were extended.

Research institutes : personal question
naires iflled out by researchers

Survey of Higher Education, 1974 : see
introduction to Chapter XXII, above.

APPLICATION FOR REGISTRATION
OF PATENTS

(Tables XXIII/10)
Source: Registrar of Patents, Ministry

of Justice. It should be pointed out, that
there is a time lag between the application
for registration and its approval.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)480( Survey 0/ Research and Development (502)
in Industry (1969/701971/72(

Inputs in Research and Development
in Academic Institutions (1970/71(
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The classiifcation was made according to
Codes for Subjects of Academic and Post
Secondary Studies, 1974, Central Bureau of
Statistics (Hebrew only).

Type of expenditure : expenditure was
classiifed as follows:

Scientific manpower: direct expenditure
on salary and social expenses for the acad
emic staff, who are employed directly in an
academic unit or on account of a certain
research budget ;

Scientiifc services: direct and allocated
expenditure connected with obtaining scient
iifc services, e.g., computer services, electronic
microscope, etc.

Equipment and materials: direct and al
located expenditure on materials and equip
ment in an academic unit or on those ac
quired from a special research budgets.

Overheads and general administration:
direct and allocated expenditure on adminis
tration and organization of an academic in
stitution or debiting some research budget
with such expenses;

Miscellaneous and not speciifed expend
iture: all other expenditure.

Sources of ifnancing
Separately budgeted research projects

were classiifed by source of ifnancing ; when
ever there was more than one source, ex
penditures were divided according to the
amounts of the budgets. There are six types
of ifnancing sources :

Higher education sector: all seven re
cognized academic institutions and voluntary
organizations and the afifliated academic re
research institutes ;

General government and public services
sector: government ministries, local author
ities, the national institutions and the His
tadrut (General Federation of Labour) ;

General government and public enter
prise sector: limited companies in public and
Histadrut ownership and units selling goods
and services, except these included in the
public services sector;

Private nonproift sector: privately owned
Ottoman Societies and private donations and
funds;

Private production enterprise sector:
private enterprises, partnerships and limited
companies, that sell services and commodities
to the public (incl. health, education and
research services( ;

Overseas: all ifnancing sources from over
seas including their representation in Israel.

SOURCES

K8cH in Academic Institutions
(TablesXXIII/24)

Data for 1970/71 and 1972/73 are for
budget year and for 1974/75 . for the
academic year (excl. the Technion,. in which
all data are for academic years).

R&D in Academic Institutions
(TablesXXIII/13)

R(3D of intramural finance. Data are
based on estimates and allocations which
were based on budget sheets and interviews
with the institutions staffs (see publication
No. 502).

Separately budgeted research. Data were
collected fromR4 Duthoritiesa and ac
counts departments of academic institutions
(see ibid).

Research Institutions
(Table XXIII/5)

The survey on research institutes in
1974/75 covers 25 institutes employed in
R £ D in natural sciences, agriculture, med
icine and engineering. Data were collected
on expenditure on R&D in the smallest
unit of each institute for which separate
accounts were kept (see more details in
Monthly Bulletin of Statistics  Supplement,
No. 3, 1977.

R&D in Industry
(TablesXXIII/67)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Establishments, salary and other labour
expenses: see deifnitions in introduction to
Chapter XIV  Industry.

Materials and energy: raw and auxiliary
materials, tools and instruments with a dur
ability of less than one year; fuel, water,
electricity, etc.

Paymentsto external factors for R&D
work do not include patent fees.

Financing from government sources for
carrying out R&D activities, including
grants and receipt for research commissioned
by the government.
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CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chiefly to
input in research and development in acad
emic institutions, industry and research in
stitutes. Data are based on surveys, which
were conducted in cooperation with the Na
tional Council for Research and Development
and the Planning and Grants Committee of
the Higher Education Council. The sources
and methodology of the surveys have been
published in Nos. 502 and 480 of the special
seires for academic institutions and industry
respectively and in the Monthly Bulletin of
Statistics . Supplement No. 3, 1977 
for research institutes. The deifnitions and
classiifcations were used according to inter
national recommendations of UNESCO and
the Organization for Economic Cooperation
and Development.

Research and Development (R &DJ is a
methodical and oirginal activity intended to
create new scientiifc and technological know
ledge, or to discover a new application of
existing scientiifc or technological knowledge.

EXPENDITURE ON RESEARCH AND
DEVELOPMENT

Current ExpenditureonRtf D
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Government and nonprofit institutions:
government ministires, government research

institutions, local authorities, national insti
tutions and the Labour Federation (Histadrut).

Academic institutions : the seven recog
nized institutions.

Productive sector : business, private and
public establishments.

SOURCES

Data were compiled by the National
Council for Research and Development as
a continuation of series of annual estimates,
which it updates by surveys on expenditure
^ ^ !^ 0 1x1 the vairous sectors (academic
institutions, the pirvate enterpirse industry
and research institutions) and by the state
budget.

Data relate to the budget year April
1974 March 1975), and data for the aca
demic year October 1974 September 1975
were adjusted accordingly.

R&D in Academic Institutions
)TablesXXIII/13)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Separately budgeted research : research
ifnanced outside the intramural budget of
the academic institution for which separate
accountancy is conducted.

Field of science : the ifeld of the organi
za tional unit in which R&D are conducted.
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1976. The enumeration was carried out in
April June 1976.

Applicants. Data for TableXXI1/43
are derived from the ifles of applicants for a
ifrst degree of the academic institutions. The
ifgures in the table relate to applicants (per
sons) and to applications (the number of in
stitutions applied to by the applicant).

Recipients of degrees1. Up to 1964/65,
ifgures were presented only for recipients of
degrees. As of 1969/70, Tables XXII/44 and
XXII/45 present also data for recipients of
academic diplomas (i.e., diplomas granted
to holders of academic degrees only) . Re
cipients of degrees include those who re
ceived only diplomas during the surveyed
year; those who received both diplomas and
degrees 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/46 presents
ifgures on academic staff (employed in teach
ing and research) relating to persons and not
to posts.

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
tioh is not known (about 400 in 1974(.

SURVEY OF HIGHER EDUCATION 
1974 2

(TablesXXII/4449)

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 su1vey 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 of 20/<> of the above mentioned
population, which was 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 insti tu
tions in 1973.

The persons 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.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

All data relate to last academic degree
or diploma.

Level of degree: there are three levels:
a. First level: B.A., B.Sc. and related

degrees; b. Second level: M.A., M.Ss., and
related degrees, including M.D. c. Third
level: Sc.D., Ph.D., and related degrees.

Field of study for degree or diploma:
is the scientiifc ifeld to which the subject
belongs. For graduates who study more
than one subject, the main subject was con
sidered.

Age is computed in whole years by
subtracting the year of birth from the sur
veyed year.

Annual labour force participation: per
sons who worked at least one day in the
surveyed year.

Data are based on a sample. Due to
inlfating and rounding of figures, they do
not add up to the total.

Detailed explanations and more data
were published in Statistical Bulletin of Israel
 Supplement, no. 11, 1975.

1 Graduates of Academic Institutions 1976/77", (Hebrew only), ibid, No. 2, 1978.
2 See "Persons with Academic and PostSecondary Education 1974", ibid, no. 10, 1975;

*'Graduates of Academic and PostSecondary Studies among NonJewish Population 1974" (Hebrew only),
ibid, no. 4, 1977 and "Education and Employment of Holders of Academic Degrees and Post Secondary
Diplomas" (Hebrew only), ibid, No. 4, 1978.
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pirmary schools of the Hebrew education are
included, excluding schools in Qibbuzim. The
survey deals with a selection of services, the
purpose of which is to assist the pupils and
which are given within the school or
by means of it.

Audio visual equipment in schools. Data
in Table XXII/34 are based on "Survey of
Audio Visual Equipment in Educational In
stitutions", which was conducted by the
Central Bureau of Statistics in 1977/78 in
all Hebrew and Arab educational institutions.

Viewing educational television broad
casts. Data in Table XXII/35 are based on
"Survey of Viewing Educational Television
Broadcasts", which was conducted by the
Central Bureau of Statistics in November
1977, March 1978 in primary and intermedi.
ate schools of the Hebrew education (excl.
schools of the independent education).

Reduction in school fees in postprimary
education (Table XXII/32). Data are based
on reports of the Ministry of Education and
Culture, according to the situation in the
school year's third trimester; hence the dif
ference between it and Table XXn/18.

Students entitled to matriculation certi
ficates (Table XXII/32). Data as of 1974/75
are estimates.

Students in post~secondary education.
Data on students in colleges are based on an
annual census, for which students ifll out
a personal questionnaire (TablesXXI1/36,
37)1.

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/36).

Adult education. Data for Table XXII/50
were provided by the Ministry of Education
and Culture, whereas data for Table XXI1/51
were provided by the Ministry of Labour
and Social Welfare.

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 filled
out by the students. Along with the source,

the definitions and the survey period have
been changed. Data up to 1963/64 relate
to the beginning of the school year, and in
elude any student in an institution of higher
learning. As of 1964/65, only students for
a recognized degree have been included, who
pay tuition fees. Hence, students of auditing,
counselling teachers, students for engineering
diplomas, students of preacademic prepara
tion courses, etc., have not been included.
Figures relate to the middle of the school
year (including students who registered in
the second registration term) and do not
include students who cancelled their registra
tion up to that term.

As of 1975/76 (Table XXII/38)
data are based on processing tuition ifles of
the institutions according to the situation in
January March of the respective school year,
with the addition of completions (estimates)
mainly for students studying for a second
degree. In Table XXII/41 data for 1977/78
are presented as they were obtained from
the ifles, (according to the situation in Janu
ary 1978) without any completions 2. In Table
XXII/38 (and for 1976/77 and 1977/78
also in Table XXII/39, 41), 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/39 and XXII/41,
students are included who are permanent
residents in Israel (excl. temporary residents)
and study for a degree, except students in
special academic course. Potential immigrants
were included up to 1972/73 among foreign
students and as of 1973/74  among Israeli
students.

In Tables XXII/39 and XXII/41 the
ifeld of study is determined by the main
course, except for research students of med
icine up to 1969/70 in the Hebrew Univer
sity, who were classiifed according to the
faculty in which they studied. As of 1970/71,
they have been classified according to the
scientiifc ifeld they have taken. Stud
ents for diplomas do not include students for
both degrees and diplomas, who have been
classiifed according to degree only.

Data for Table XXII/42 are based on a
sampling survey of students. The sample was
taken out of tuition ifles of the institutions,
according to the situation in January March

1 See "Teacher and Kindergarten Teacher's Training Institutions 1977/78 (Hebrew only), (in preparation).
2 See "Students in Academic Institutions, 1976/77", ibid, No. 4, 1978.
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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 '000/0)t and
female teachers' children (3070). 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 for all grade IX
pupils. Therefore, these pupils are not in
eluded in Table XXII/31 though 700 pupils in
1977/78 (compared to 500 in 1976/77, 750
in 1975/76, 3,600 in 1974/75, 1,150 in
1973/74 and 170 in 1972/73) were not ex
empted, because they studied at schools out
side their locality.

As of 1973/74, grade X pupils in some
border localities are exempted from tuition
fees.

Students entitled to matriculation certi
ficates (Table XXII/32). 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 recent years
are estimates.

SOURCES

Data in Tables XXII/11 XXII/37 are
based on the censuses and surveys of schools
and kindergartens and on surveys conducted
by the Central Bureau of Statistics with the
collaboration of the Ministry of Education
and Culture1. As of 1972/73, the number of
children in private kindergartens is based on
a survey of children aged 3 42.

Teaching staff. Data on teachers (Tables
XXII/13 16) are based on the survey of
teaching staff 3.

In 1974/75, a census of teachers was
conducted in intermediate schools and teacher
training colleges and a sample survey in
postprimary schools of the Hebrew educa
tion; data on teachers in all levels of the
Arab education were also collected.

Age and origin of pupils (in Arab
education religion). Data in Tables XXI 1/21
 XXII/24 andXXII/26XXII/28 (for
kindergartens, primary education and in
termediate schools) are based on special
censuses of pupils carried out by the Central
Bureau of Statistics 4. The last census was
conducted in 1976/77. The census was based
on lists of pupils which vvere prepared by
the class tutors and .included beside
pupils' age and origin, family back
ground details, such as father's education
and number of children in the family. Data
on postprimary education are based on pro
cessings of the Ministry of Education and
Culture's material. Data for teacher training
colleges are processed from the Bureau's card
file, which also provided data for Table
XXII/37.

Data on children aged 34 (Tables
XXII/22 and XXII/25) are compiled in the
labour force survey of January March each
year, and for children aged 5  an estimate
is given according to the population of
this age.

Discrepancies in numbers of pupils in
the various education levels, between tables
providing data on the age and origin of
pupils and other tables providing data on
pupils, result from the difference in sources
of information and dates of the surveys.

Services to pupils in primary schools
Data in Table XXII/33 are based on

the "Survey of Services to Pupils in Primary
Schools", conducted by the Central Bureau
of Statistics in 1975/76. In this survey all

1 See "Kindergartens and Schools  1977/78" (Hebrew only) in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement,
no. 6, 1978.

2 See "Attendance of Jewish Children Aged 'I4 at Kindergartens and Day Nurseries I III 1977" (Hebrew
only), ibid, no. 4, 1978.

3 See "Education and Pedagogical Training in the Teacher Training Colleges 1974/75". (Hebrew only),
ibid, no. 6, 1976; Special publication no. 578.
"Education and Pedagogical Training of Intermediate School Teachers 1974/75" (Hebrew only), ibid, no.
7, 1976;
"Education and Pedagogical Education of Teachers of PostPirmary Education 1974/75" (Hebrew only) ,
ibid, no. 12, 1976;
"Teachers in Schools of the Arab Education 1974/75" (Hebrew only), ibid, no. 7, 1977.

4 See "Demographic Characteirstics of Pupils in Pirmary Education and Intermediate ■Schools 1976/77"
(Hebrew only), ibid, no. 2, 1978.
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As of 1975/76, teaching posts in voca
tional and agricultural schools were also
counted as well as those of professional in
structors.

Work unit is the number of teaching
hours which constitute a full teaching post,
as follows : in primary education  30 hours
a week; As of 1975/76, workunits for grade
VII VIII teachers were computed accord
ing to 24 ■hours a week; in intermediate
schools and post primary education (except
teacher training colleges)  24 hours a
week ; in teacher training colleges  21
hours a week. The number of work units
is the quotient of the total number
of hours divided by the corresponding number
of hours allotted to each school category.
As of 1975/76, work units in vocational and
agricultural schools include also hours of
training (Table XXII/13).

Teacher. Teachers who occupied more
than one post were counted only once in the
level in which they taught ; excep
tions 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. The sum total of teachers is an
estimate, which accounts for the multiplicity
of posts in the various levels ; hence each
teacher was included only once (Tables
XXII/131'6).

Pupils (Tables XXII/12, 1719, XXII/
2132).

Pupils by age. Pupils' ages in Tables
XXII/21, 2628 and 30 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.

Socially deprived children are denned
as such, if the group to which they belong
has relatively low chances to succeed in
studies. Groups are characterized by origin,
father's education and number of children
in family. In Table XXII/25, institutions were
classiifed according to percentage of such
children learning in them.

Pupils in postsecondary education
Learning on the postsecondary level

takes place in the following frameworks :

(a) teacher training colleges ; (b) other post
secondary educational institutions  for
practical engineers and technicians (most
of them are supervised by the Government

Institute for Technical Training), for quali
ifed nurses, paramedical professions, clerical
work and administration, arts etc.; (c) high
yeshiva schools; (d) teaching practical en
gineering and mechanics in the postsecondary
level wi thin grades XIII XIV of vocational
postprimary schools.

Table XXII/36 presents the entire range
of teaching in postsecondary level, excl.
pupils of high yeshiva schools (about 7,000,
according to estimate) for whom no detailed
data are obtained.

Data on pupils in postsecondary educa
tional institutions with respect to teaching
frames are presented also in the following
tables:

Table XXII/37 pupils in teacher
training colleges.

Table XXII/51  in which those study
ing practical engineering and mechanics in
the postsecondary level are included amongst
those studying within the frame of the Go
vernmental Institute for Technical Training,
in which studies not in the postsecondary
level are also included. This table includes
pupils of practical engineering and technici
ans in grades XIII XIV of vocational post
primary schools. (These pupils  1374 in
1977/78  are included in Table XXII/31
amongst those studying practical engineering
and mechanics).

Table XXII/12 includes in postsecond
ary education (nonacademic ) those studying
in this level (including pupils of high yeshi
va schools) excluding pupils of grades XIII
XIV in vocational schools who are included
in this table amongst all pupils of vocational
postprimary schools, and pupils of *teacher
training colleges for whom data in this table
are given separately.

Small discrepancies in the number of
pupils between tables XXII/12, 36 and 37
result from differing sources and dates of
data collection.

Reductions in school fees. The scale of
reduction was ifrst introduced in 1958 and
has increased gradually in extent ever since.
As from 1966, all pupils from vocational and
agricultural schools, pupils of the 11th and
12th grade in secon lary 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 benefit from the participation in tuit
ion fees by the Ministry of Education ac
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paring the estimates in the postsecondary
institutions. These were prepared by more
detailed types of schools (schools with and
without dormitories, secondary schools, voca
tional schools etc.).
In order to make a comparison with

estimates for previous years possible, Table
XXII/7 presents estimates at current and
ifxed prices for 1974/75 which were prepared
according to the previous methods.

SOURCES

1. Financial reports of the Account Gene
ral and the national institutions.

2. Financial reports of the local authorities.
3. Financial reports of the nonproift in

stitutions and questionnaires referred to
them.

4. Estimates of the start and completion of
buildings.

5. Family expenditure surveys.

EDUCATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

\ This chapter presents data on the fol
lowing educational institutions:

Educational system includes kindergartens
(as of 1972/73  excl. private kindergartens),
all types of primary, postprimary and inter
mediate schools (TablesXXII/1011, 13
35). Data on teacher training colleges, which
were also included up to 1977/78 in the
tables on educational system, are presented
in Tables XXII/12, 36 and 37.

a. Academic institutions : the Hebrew Uni
versity, the Technion, the Tel Aviv Univers
ity, the BarIlan University, the Haifa Uni
versity, the Ben Gurion University 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 plastic arts
academies, schools for qualified
nurses and paramedical occupa
tions. As from 1970/71, the sum
maries include schools for technici
ans and practical engineers, clerical
work, administration, banking and
other postsecondary studies (Tables
XXII/12 and XXII/36).

As of 1977/78, students in the music
academies of the Tel Aviv University are
included among students of academic institu
tions rather than among postsecondary
students.

Institutions in the Educational System
(Table XXII/10).

Classiifcation and counting of institutions.
The institutions were counted according to
their level (kindergartens, primary, inter
mediate, postprimary, etc.).

Preparatory institutions in East Jerusalem
were included in intermediate schools.

Institutions, where more than one type
of study is provided (e.g., postpirmary and
intermediate) were counted in each type, but
in the "Total" line  only once.

Postprimary institutions with only one
type of education were counted with one
type institutions, and institutions supplying
several types of education were counted only
once with the multitype institutions (and
in the "Total" line of postprimary education)
in order to present the number of administ
rative units. In the counting by type 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 method began
in 1969/70 and data were corrected ac
cordingly as far back as 1967/68.

Preparatory classes to teacher training
colleges and evening secondary schools were
counted with morning secondary schools.

As of 1977/78 most schools for working
youth are included in special schools.

Teaching Staff (Tables XXII/10,
1215)

Teaching post is a teacher's post at one
school; consequently, each teacher was
counted according to the number of schools
at which he taught (Tables XXII/11, 13(.
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d) expenditure on education by the World
Zionist Organization.

Expenditure on education by local au
thorities includes the following items:

a) expenditure of the depatrment of educa
tions in the ordinary and extraordinary
budgets, excluding the following expend
itures: medical supervision and dental
treatment in schools, summer camps,
child nutrition and complementary edu
cation.

b) .expenditure of the subdivision "Hebrew
language teaching" of the culture de
partment.

Expenditure on education by private non
proift institutions includes expenditure of
those educational institutions not owned by
the government sector (government, national
institutions and local authorities), but which
do not operate on a proift basis. The non
proift institutions include, inter alia, uni
versities and Technion, the Haifa Reali
school, the Ayanot agricultural school etc.

Expenditure on education by the
"Other" sector includes the purchase of goods
and education services by households from
commercial bodies, such as the purchase of
services from private teachers, commercial
schools, private kindergartens or purchase of
textbooks and stationery.

The term "postprirriary schools" in
eludes secondary, vocational, nautical and
agricultural schools, Jewish religious schools
and rabbinic theological seminars, teaching
Hebrew and adult education and other langu
age, other schools, training and advance
studies.

As of 1969/70 the expenditure on in
termediate schools is included in "post
primary schools".

Expenditure on education in post
secondary schools and higher educational in
stitutions does not include expenditure out
of income earmarked for research, but in
eludes expenditure on research which could
not be separated from the teaching budget
of these institutions.

In the estimates of the national ex
penditure on education, there is no full
coverage for part of the expenses in the item
"Other schools training and advance studies".
The expenditure estimate on these services is
based on family expenditure surveys, in which
net expenses of households were recorded

whereas in the national expenditure this item
should include also employers' participation in
vocational training of their workers and
government participation in ifnancing private
enterprises' activities in these ifelds.

2. Classiifcation of National Expenditure
on education by type of service
The expenditure on education services

of the government, local authorities, non
proift institutions and on services rendered
on a commercial basis was classiifed accord
ing to the type of activity of the institutions
rendering the service.

Industiral branches are deifned according
to the Israel Standard Industrial Classiifca
tion 1970. However, all the expenditure of
households on purchases of textbooks and
stationery manufactured by various branches
of industry are classiifed together as a separ
ate item and not by the branches of industry
in which they were produced.

Expenditure at 1970/71 prices. Estimates
are presented in Table XXII/8 of the nation
al expenditure on education and its main
components at ifxed prices for the years
1971/721975/76. The calculations were
carried out separately for each sector and
type of expenditure. For the government,
local authorities and nonproift institutions,
the quantity changes in salaries were estim
ated according to the changes in the number
of work units.

Current expenditures on goods and serv
ices were calculated, in most cases, by delfat
ing the components acording to the consumer
price index.

Fixed capital formation at ifxed prices
was calculated using the building and equip
ment price indices.

Revised estimates. Complementary data
were added to the estimates for 1974/75
and 1975/76, for extending coverage of
national expenditure on education  mainly
expenditure on private kindergartens and on
postsecondary education  as well as of
capital formation in higher education institu
tions. In expenditure on educational services
estimates on a commercial base (the "other"
sector), corrections were made for those years
according to results of the family expenditure
survey 1975/76. Revisions have been included
alsoin the computation methods : (a) Improv
ing the mode of adjustments of the ifnancial
reports of the institutions for the budgetary
year. (b) Improving the methods of pre
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Current expenditure comprises the value
of all education services consumed currently
by the population, in the peirod under study,
excluding education services supplied by the
army. It includes :
1) The value of goods and services pur

chased directly by households from com
mercial bodies.

2) ■ The value of services supplied to house
holds by nonproift institutions and general
government at reduced prices or free of
charge. Having no market prices, the
value of these services is measured by
production expenses.
Expenditures included are : wages and
salaries (including other labour expenses,
rent and net current purchases (i.e.,
after deduction of sales). Expenditure
on interest and linkage differentials is
not included. Consequently, ifnancing by
loans as opposed to ifnancing by taxes
and grants does not affect the estimate
of the value of the education services.
Depreciation on buildings and equip
ment is not included, because of the
diiffculty in measurement.
Fixed capital formation includes the

expenditure on construction of buildings and
purchase of equipment for education services.

National expenditure on education is
classiifed by sector and by type of service.

1. Classiifcation of National Expenditure
on Education, by Sector
The national expenditure on education is

classiifed by the following sectors:
(a) Government and national institutions

(included are the expenditures of Jewish
Agency and World Zionist Organization) ;

(b) Local authorities (municipalities, local
and regional councils) ;

(c) Private nonproift institutions;
(d) Other including business enterprises

and households.
There is a distinction between the oper

ating. sector and the ifnancing sector:
In the classiifcation by operating sector,

the contribution of each sector is measured
by its direct expenditure on goods and serv
ices and on payments to production factors,
irrespective of the ifnancing sector. For ex
ample: all the expenses of nonproift institu
tions (such as the Hebrew University) on the
purchase of goods and services are recorded

as expenditure of the' institutions themselves
and not as that of the other bodies which
ifnanced them.

For kindergartens (compulsory ages)
and primary schools, the salaries paid to
the teachers and kindergarten teachers by
the Ministry of Education are included in
government expenditure, whereas maintenance
of these institutions, for which the local au
thorities are responsible, is included in the
accounts of the latter.

Financing by a sector is deifned as its
total outlay on goods and services, subsidies,
grants and other net transfers to other sectors
(excluding receiving and granting of loans
and their repayment).

Transfers between sectors are determined
by entries in the government accounts. The
corresponding entry in the accounts of other
sectors is likely to differ from the entries in
the government accounts mainly with respect
to the period relating to the transfer.

Expenditure on education by government
includes the folowing items:

a) expenditure of the Ministry of Education
and Culture in the ordinary and develop
ment budgets. It does not include the
following budgetary items : nutrition,
youth department, premilitary training
(Gadna), science, culture and art, relig
ious education, sports authority and
physical education, department of antiq
uities and museums;

b) expenditure of other ministries on the
following budgetary items: Jewish relig
ious schools and rabbinic theological semi
nars (Ministry of Religious Affairs), the
Institute for Training of Social Workers,
the College for Training of Education
and Attendance Workers; Vocational
Training Department, College of Land
Surveying (Ministry of Labour and
Welfare), nautical training (Ministry of
Transport), Telecommunications School
(Ministry of Communications) and post
secondary schools of governmental com
panies, such as the Tourism School;

c) expenditure of units of the Jewish
Agency, classiifed under education:

 Hebrew language schools (Ulpanim),
youth guidance seminars, institutions for
children and youth, youth centres, al
locations to educational institutions and
Education Fund.
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orders only. For changes in the system of re
gistration and counting of files under treat
ment  see Abstract 24, p. 173. As for the
adult probation service, data for the begin
ning of 1977 were corrected upon counting
the files; such cases were added to the cases
the treatment of which had been completed
in 1976.

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/2 XXI/5, XXI/10

 XXI/14, are derived from the statistical

reports of the Court Secretariats, Religious
Courts, the Prison Service, the Police and
the Youth Protection Authority. Data from
the Israel Police have been received, as of
1973, once a year.

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 TablesXXI/6 XXI/8 are from
compilations made in the Central Bureau of
Statistics, on the base of material supplied
by the Court Secretariats and the Police
headquarters.

As of 1974, police material is obtained
once a year in an automatic data ifle. Re
sidents of the Administered Territories who
were tried in Israel were deducted from that
ifle.

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.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)401( Duration of Proceedings in Courts (560)
(1970) . ■■ (569)

(408) Juvenile Delinquency (1970(

Judicial Statistics (1976)
Criminal Statistics (1975(

CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL
AND SPOKEN LANGUAGES

The sources of the data in Tables
XXII/12 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 I,
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/3
6, are the Censuses of Population and Hous
ing of 1961 and 1972. Data for 1972 are
provisional.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

National expenditure on education in
eludes current expenditure and ifxed capital
formation.
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(151) Receipts and Expenditure of Local
Authorities (1959/601961/62)

(461) Results of the Elections to the Eighth
Knesset and Local Authorities (1973)

(542) Local Authorities (1975/76) 
Physical Data

)554( Local Authorities
nancial Data

TECHNICAL SERIES

)1975/76(  Fi

)2(* Revenue and Expenditure of the Go
vernment (1955/561956/57(

CHAPTER XXI. JUDICIARY AND POLICE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS

Court matters. Data in Tables XXI/2
XXI/5 do not include activities in military
tribunals.

Since 1968, motions and other petitions
in criminal matters deliberated in the High
Court are reported separately. Till that year,
they were included among civil matters.

The decrease in the number of civil
matters since 1969 was caused by the sub
mission of matters connected with bills and
cheques directly to the execution oiffce and
not 10 courts.

According to the Courts (Amendment
No. 6) Law 1975, civil courts are empowered
to deal with claims up to IL. 50,000. In
accordance with the Pledges Law  1967,
registrars of pledges were nominated in the
district courts, to deal with registration of
pledges.

Detailed data on Judicial Statistics and
explanations on sources and methods of pro
cessing the data are published annually in
the Bureaus Special Publications Series (see
list at the end of the Chapter) .

CRIMINAL STATISTICS

Data in Table XXI/6 relfect first degree
criminal matters decided, excluding minor
traiffc offences, municipal court matters and
military court matters.

A person who was accused or convicted
more than once during the year is included
in these statistics accordingly.

Statistics on convicted adults consider
each delinquent only once duirng the year,
even through they were convicted several
times.

A ifrst offender is any person convicted
in Israel once up 10 the end of the surveyed
year for an offence registered with the Police.

A recidivist is a delinquent convicted for
two offences or more.

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 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
peirod of immigration.

Data on offences registered by the Police
refer to offences registered in the Charge Re
gister of the Police (felonies and part of
the misdemeanours) . Figures refer only to
real offences, i.e. after deduction of duplic
ate registration resulting from the transfer
of ifles from one Police Station to another
and of ifles closed by the Police.

The data on prisoners (Table XXI/11)
include also those who were imprisoned be
cause of nonpayment of debts.

Detailed annual data on criminal sta
tistics appear in the Special Series (see list
at the end of the Chapter(.

PROBATION SERVICES

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
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budget ; if it is ifnanced by a loan or re
venue earmarked for a development project,
ii 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 were transferred
to the ordinary budget (Table XX/16), and
only development loans were left in the
extraordinary budget.

INCOME

Income is classified in ordinary budget
by source and use and in extraordinary bud
get by source.

Income to ordinary budget

a. by source
Selfincome is the income which the

local authorities collect directly from the
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
rietors and institutions.

Transferred income are receipts which
the government collects for the local authori
ties: property arnona, land betterment tax
and vehicle fees.

Government participation includes gene
ral nonearmarked grants, and participation
in maintenance of services . mostly govern
mental  such as education, culture, welfare
and religion. In 1975/76, this item includes
also compensation for not increasing general
arnona tax, which was granted* to the local
authorities by the government.

Loans for balancing the budget  for
diminishing the cumulative deficit and con
solidation.

b. by use
Income was classiifed into income from

taxes, from supply of local and state services
(for details, see Table XX/17).

Income to extraordinary budget (by
source) includes : loans from banks and
financial institutions, contractors' credit, gov
ernment and owners' participation and in
come from sale of property;

In both budgets, it includes 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 (for details see Table
XX/18). It is registered on a cu
mulative 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.

Expenditure excludes expenditure on
education of the local authorities related to
salaries of teachers in elementary schools and
of kindergarten teachers in state kinder
gartens. The salaries of teachers in post
primary schools and odier kindergarten teach
ers are included only if the institution in
which they work belongs to the local author
ity. Neither are included : expenditure on
religious matters and the ifnancial transactions
of local committees in localities associated
in the district councils. Expenses for religious
matters listed in the accounts of a number
of local authorities are only a contribution
to the religious council.

Data exclude income and expenditure
of two hospitals in Tel AvivYafo and in
Haifa, though these income and expenditure
are included in the ifnancial reports of these
municipalities. The reason is that the budgets
of these hospitals are fully included in the
government budget (report of the Govern
ment's Accountant General).

Income and expenditure in the extra
ordinary budget are identical since they in
elude sums earmarked for development only.
Income in this budget excludes loans in
tended to balance the ordinary budget and
expenditure excludes transfers to the ordinary
budget intended to balance it.

Budgetary surplus/deficit relates to or
dinary budget only and it is the difference
between income and expenditure.

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 principal 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.
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a. Earmarked revenue and expenditure which
are amounts received by the Government
from a foreign source for a certain ser
vice.

b. Activities not within the framework of
the budget which are partly merely
monetary exchange (of one ifnancial pro
perty for another) and partly actual ex
penditure and revenue which, for various
reasons, were not included in the Budget
(including the financing of the budgetary
deifcit) .

The registration of Government expend
iture and income is done on an adjusted
cash basis. Only cash receipts are usually
considered as income, and only cash pay
ments as expenditure. There are, however,
exceptions to this rule, such as the deposit
of assessees' debts in banks (registered as in
come) and purchases on credit from sup
pliers (registered as expenditure). In business
enterprises (in some cases also in Govern
ment 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
April 1st and ending on March 31st.

Source: Reports of the Accountant Gen.
eral and Director of State Revenue.

REVENUE FROM INCOME TAX

Data on revenue from income tax and
compulsory loans in table XX/12 are not
identical with income tax data in Table
XX/10 due to different methods of registra
tion used by the Accountant General and by
the Income Tax and Property Tax Authority.
The Accountant General does not include ob
ligations of tax payment and loans, but actual

collection only. Employees, selfemployed and
companies were deifned according to the
classiifcation of the Income Tax Authoirty :
managers of companies and members of co
operatives were included among selfemployed.
In 1961/62 and in 1966/67 tax data on
selfemployed includ ealso income tax on
interest and on royalties, whether the re
cipients of income are employees or self
employed. Until 1961/62, these were minor
sums and hence, they were not put in a
separate item.

Interest on account of loans. This in
terest, calculated by th Accountant General,
has been added since 1975. It is an interest
on account of loans granted to tax debtors
by the banks from funds of the Accountant
General. The reason for adding this interest
to the credit of Income Tax is the adjustment
made by the Accountant with Income Tax
Accounts and the deduction of loans which
have not yet been discounted in the annual
adjustment.

Source : Income Tax and Property Tax
Commission.

GOVERNMENT EMPLOYEES

Data are based on reports of the Civil
Service Authority and include all workers (tern
porary and permanent) in the Civil Service,
except the staff of the President's ofifce, the
Knesset Secretariat, the State Controller's
Ofifce, the Attorney General, judges and
judges in rabbinical courts, teaching staff
of the educational system, the staffs of the
Employment Service and the National In
surance Institute, postal agents, local staff
in embassies abroad, soldiers and civilians
employed in the army and the staff of the
security system.

Data for 1970 and after, relate to the
number of the staff on March 31 of each
year and not to employment posts.

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
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SPECIAL SERIES

(436) Social Insurance Funds in Israel (197 1 ;

1972(

SELECTED PUBLICATIONS

(536( Fire and Fire Extinguishing Services
(1975)

(537) Insurance in Israel (1975(

CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the table on election results to the
Knesset (XX/1), the lists are ordered in a
way which should make the comparison be
tween the various election campaigns easy,
considering the changes  splitting and
merging  between the participating lists.
Only valid votes for the major lists are pre
sented and minor lists are given in two
groups: other minorities (except those
presented) and other lists.

Detailed results of the elections to the
Knesset and to the local authorities appeared
in Special Publications Series.

Data on the Knesset (Tables XX/2XX/3)
are supplied by the Knesset Secretariat.

GOVERNMENT

The Treasury's Assets and Liabilities
The Treasury's balance sheet mainly

consists of monetary credits and liabilities of
the Treasury, and does not include State
investments in physical assets (movable and
immovable property). Therefore, all the sums
invested in roads, buildings, equipment and
other Government property are not included.
Investments in property of the Government's
business enterprises, such as posts, railways
and ports, are also not included.

Assets and liabilities of the Treasury
created as a consequence of Government
activity since the establishment of the State
are :

a. Assets and liabilities formed as a
result of current transactions of the Treasury,
which are not included in the State Budget
(current assets and liabilities). These are
Government deposits in banks or deposits
of other units in the State Treasury, advance
payments on the future years' budgets, work
ing capital supplied to Government Ofifces,
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 derive from
loans accepted by the state and transferred
to the state income and assets derive from
loans granted, investments in shares and de
posits (formation of budgetary fund for re
payment of debts).

The main components are set out in
detail in Tables XX/7 and XX/8.

Direct transfers of the Government. This
is the balance of the loans directly granted
by the Government, at their nominal value.
Loans granted by the Government through
ifnancial institutions are not included.

Investments in shares. Investments are re
gistered under their nominal value, i.e. the
sum actually paid by the Government for
shares purchased. No evaluation was
made  both because of depreciation of
shares whose value is given in foreign cur
rency, and because of change in rates of
those shares which are registered at the Stock
Exchange.

Government debt. Table XX/8 includes
only budgetary debts; debts linked to foreign
currency are presented according to the ox
change rate on each date shown
in the table. Debts linked to the Consumer
Price Index include the increase in the debt
due to the irse in the index. Some internal
loans (e. g. land or treasury prices) included
in the Table, are not debts in the ordinary
sense.

Source : The Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and ex
penditure, being the greater part of the turn
over of the Government ifnances. In addition,
there are two other types of payment and
revenue which are not included in Tables
XX/10 and XX/11.
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FIRES

DEFINITIONS AND SOURCES

Fires. Fires brought to the notice of
ifremen who extinguished them. Fires which
were extinguished without the ifremen's as
sistance 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.

Other place in the building : garages,
convention halls, hotels, hospitals, cellars,
shelters, buildings under construction, aban
doned and unused buildings.

Other open places: Courtyards, miscel
laneous installations in open places.

Reporting on damage is incomplete. In
some cases, the ifre brigades cannot assess
the damage (only the assessors) and do not
report on it (neither fully nor partly). Con
sequently damage data should be approached
with caution ; it may be assumed, that the
estimates on damage are biased downward.

Source: reports of ifreifghting author
ides.

PROVIDENT FUNDS

Data in TablesXIX/15XIX/17 are
obtained from an annual survey compiled
by the Central Bureau of Statistics on social
insurance funds. More detailed explanations
on the Social Insurance Funds Survey ap
pear in the Supplement to the Monthly Bui
letin of Statistics, No. 8, 1978. In the course
of time, some of the social insurance funds
turned into means for investment, while
others continued as funds with social purp
oses. Therefore, in 1976 the funds were re
classiifed according to their characteirstics.

DEFINITIONS

Funds

Pension fund: fund for peirodic 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 deathj from
money accumulated to his credit. This group
includes proifciency funds.

Severance pay: a fund in which the em
ployer accumulates money and nonrecurrent
payment to the employee or to his survivors
as a grant, after retirement or death.

Social fund : a mutual fund for financing
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. As of 1975
revaluation differences have been included in
the funds' accounts.

Recognized investments: types of invest
ments recognized by the income tax authori
ties for reduction in taxes, in which the funds
must invest a deifned per cent of their assets.

Employers' debts : surplus of employees'
and employers' provisions which have not
been transferred by the employer 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 up to 1971 from
the yearly ifnancial reports of the social in
surance funds, conifrmed by the Income Tax
Commissioner. As of 1972, data are based on
questionnaires which are sent to the pro
vident funds.
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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 presents the operational
proift of banking institutions after deduction
of expenses from the income per each year
respectively. Up to the end of 1976 operation
al proift does not include net capital gain
from sale of assets and from varying exchange
rates. As of 1975, it includes change resulting
from the new economic policy starting on
28 X 1977. Operational proift is given before
deduction of taxes on proift.

Summary of Investment and Mortgage
Banks

The banks on which data are listed in
Tables XIX/4 and XIX/5, differ from com
mercial banks mainly because they do not
create money. They mobilize their means by
distributing securities and deposit the main
share of the securities' counterpart with the
treasury, and by receiving deposits earmark
ed for loans according to the directive of
the depositor.

Assets and liabilities are listed at their
balancesheet value and only those linked
to the US Dollar are reassessed. In the as
sessing of buildings and real estate there is
also the dififculty that a number of banks
list this item at a nominal vaJue.

Source: The Bank of Israel's balance
sheets and statistics on banking institutions
published by the Bank of Israel.

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 vvere 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 insurance includes insurance in case
of death, pension insurance, severance pay,
insurance against invalidity, and any com
bination of the above mentioned.

General insurance: all branches of in
surance except life insurance.

In 1976, vehicle insurance includes
compulsory insurance, according to the law
of September 1976, as a common insurance
with "Avner".

Reinsurance: any transfer of part of
the risk from one insurer to another, other
than insurance carried out jointly by a num.
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.

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 1977 are estimates based on provisional
reports of those insurance companies which
completed the blueprints of their ifnancial
reports.

1 Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with the physical data, in
Chapter XXTV  Welfare Services.
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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 patr of the drivers
more than one time, in accordance with the
types of vehicles they may drive.

Type of vehicle. These deifnitions are
given in Special Publication No. 548 (see
list at the end of the chapter( .

SURVEY ON TRAVELLING HABITS

Data on travelling habits and owner
ship of vehicles appeared in Abstract 26.
1975, PP 518522 and in special publica
tions 507, 509 and 518.

SURVEY ON COMMUTING HABITS
TO WORK

The survey was conducted in October
December 1976, as a sequel to the survey on
travelling habits of 1972. The purpose of the
survey was to obtain uptodate information
on the means of commuting of the working
population from their homes to work.

The survey was conducted as part of the
questionnaires sent to the labour force survey
(see Chapter XII(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(98)* Survey of Freights Transported by
Roads (1958)

(137)* Fuel Consumption of Motor Vehicles
and the Road Trafifc (1961)

(141) Israel Postal Services (1961/62)
(411,430) Survey of Trucks(1970/71) 

PartsI II
(424) Traiffc on Nonurban Roads (1963

1972(

)432( Transport in Israel  Input and
Output, Operational Data (1972(

)507,509,518(

)583(

)587(

)588( Motor Vehicles (31 XI 1976(

Survey of Travelling Habits
(1972)  PartsI III

Road Accidents with Casualties (1977)
Part I
Road Accidents
(1977)  Part II

with Casualties

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

BANKING

Balances of Bankino Institutions
In Table XIX/1 a summary of ifnancial

assets and liabilities of the Bank of Israel
is presented. In 1977, changes in the pre
sentation of data have occured. Thus, for
example, income and expenditure are calcul
ated on the base of accummulation instead
of on the base of cash and this shows in the
balance sheet, in changes in classiifcation of
items, etc.

In order to compare the 1977 data to
those of 1976 data are presented by the

1977 method. The 1976 data are also pre
sented by their former method in order to
make them comparable with data of earlier
years.

For detailed explanation of the various
balance sheet items, see explanation to the
ifnancial reports of the Bank of Israel for
December 31, 1977.

Table XIX/2 is a summary of the bal
ances of banking institutions in Israel (balances
of mortgage and investment banks and
of the Post Ofifce Bank are not included);
neither have foreign banks (which maintain
ofifces in Israel) been included. In this sum

. Hebrew only.
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are based, include crews on their ifrst leaving
and last arrival and only part of travellers in
transit.

TRUCKS

The data are provisional, based on a
survey of trucks conducted in 1976/77 and
on previous surveys. The 1976/77 survey was
based on a representative sample of about
2,200 trucks of load capacity exceeding 2.5
tons (about 15o/o of the total population).
The survey was conducted during a whole
year (November 1976 October 1977), each
truck having been investigated about one
week's activity. Data were collected about
physical output (tonnage, ton/km., etc.) and
on the structive of expenditure. Trucks trans
porting for pay were also investigated on
revenue from transpotr services. Data were
also obtained on the administrative structure
of the branch (by economic branch, organiza
tion, etc.).

COMMUNICATION

The data were compiled by the Ministry
of Communication, and processed rfom tne
reports which the Ministry submitted.

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/23 is based on special
surveys carried out by the Public Works De
partment in cooperation with the Bureau
every two years.

MOTOR VEHICLES

The source of the data is the vehicle
card ifle of the Licensing Department. Data
do not include tractors, semitrailer combin
ations, army and police vehicles, foreigners'
vehicles with temporary licenses, vehicles of
tourists who stay less than three months in
the country, diplomats' vehicles, U.N. vehic
les, etc. Data until 1965 refer to March 31st
of each year, and as from 1965 to December
31st. Data since 1960 do not include vehicles
whose licenses expired more than one year
earlier.

More detailed deifnitions are given in
Special Publication No. 548.

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 45
months, a week each time, and the daily
average number of vehicles is the average
of three such countings during the year. On
some road segments with light trafifc, count
ing is performed twice or once a year.

A three ifxed points counting is carried
out ail the year round, day and night.
Details on quarterly data and type of vehicle,
are available in internal publications of the
Transport Section and in Special publication
No. 424.

NATIONAL K1LOMETRAOE

Since 1969, data are obtained from a
current survey, conducted by the Central
Bureau of Statistics.

More details on the method of computa
tion appeared in Abstract 26 1975, p. (94)
and in the Quarterly Transport Statistics,
no. 3, 1977.

ROAD ACCIDENTS

The source of the data is the statistical
report iflled out by the police for each ac
cident with casualties registered and investi
gated. Data do not include accidents with
casualties in which only military vehicles
are involved, but they include accidents where
both military and civilian vehicles were in
volved.

DRIVERS
SOURCES AND DEFINITIONS

The data on the number of drivers are
obtained by the processings of the drivers'
card ifle of the Licensing Authority in the
Ministry of Transport.

The population includes all drivers with
a civilian driving license issued in Israel, valid
on 31 XII of the surveyed year. The popula
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representative services, whose costs are inve
stigated currently, is selected for each major
branch.

3. Employment, wages and Labour expenses

Employees. The major branches aviation
and sea transport do not include employees
in branch ofifces abroad.

Wages include the gross sums paid by
the employers to workers registered on pay
rolls for work done in the report period.

Since 1970, wages do not include a
mounts returned by various insurance insti
tutions (National Insurance, Mivtahim, etc.)
or debentures acquired by employers in con
nection with employment of salaried workers.

After enactment of the Tax Reform in
July 1975, the deifnition of gross wages was
changed ; included are all taxable payments
e.g., vehicle maintenance, telephone expenses,
etc. Not included are nontaxable payments
(bus fare). In aviation and sea transport
wages of workers in branch ofifces abroad
were not included. In the buses branch, the
wages of cooperative members are included.

Labour expenses include, beside wages,
employers' payments to pension funds, nation
al insurance and equalization fund. Till 1969
they included also travel and lodging ex
penses, medical expenses of crewmen, etc.
After the enactment of the income tax re
form in July 1975, allocations of sums by the
employer for the employees are also taxable.
As of July 1976, a 37o addition on wages
is also included in the branches where it
is due (nonproift institutions), following the
enactment of V.A.T. More details are given
in special publication no. 432.

EMPLOYMENT AND WAGES

SOURCES

Data on employment and wages for the
whole branch (Table XVIII/2) are based on
a monthly 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 appearing in chapter
XII  Labour and Wages, is that there the
data which are based on the same sample
are compiled from the employers' report
to the National Insurance Institute.

BUSES
The commercial speed of buses was obtai

ned from a survey conducted by the Bureau
in recent years. The frame of the survey is
the urban and interurban bus lines. From
this frame, a sample is drawn according to
the size of the line (frequencyX average dur
ation of trip), once in three months. The
sampled lines are enumerated on week days
in one of the three shifts (morning, afternoon,
night). Presented are annual data based on
quarterly ifgures weighted for size of line

As of July, 1977 a sample is drawn
every half year and the data presented axe
annual and are based on the said sample.

SEA TRANSPORT AND AVIATION

DEFINITIONS
Gross registered tonnage: tonnage of otat

in units of 1 registered ton = 100 cubic ieet.
Net tonnage (net registered tonnage). Tie

cargotonnage of vessels for tax purposes does
not indicate the boat cargo capacity, but 18

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 tc&Atl
tions.

Deadweight: weight in tons which a
vessel can carry in salt water when loaded,
over and above the standard equipment, to
lower it to the water line mark for summer
voyages.

SOURCES

Data on loading, unloading and the mo
vements of ships in ports are based on daily
reports (on a countrywide basis) by the Ports
Authorities.

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 report*
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
voyage and last return. Regarding air travel
lers, 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
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(229) Census of Commercial Laundries
(1966)

(298) Census of Eating and Dirnking
Facilities (1967/68(

)470( Vacations Trips Survey (1972)

(582) Touirsm (1977)

(590) Trade Survey (1976/77(

CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

INDICES OF OUTPUT AND
LABOUR INPUT

DEFINITIONS

1. Branches

Buses: companies for passenger trans
portation by bus, on regular interurban and
urban routes. Excluded are privately owned
buses for transportation of workersand pupils
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 and railway construction (exclud
ing the Haifa underground, "Carmelit") ;
since 1968, including workshops.

Sea transport : Israeli companies for pas
senger and freight transportation by sea. Fish
ing and sporting boats are not included.

Ports: companies and establishments for
supplying port services, such as services to
ships, port administration, lighthouses.

Aviation: Israeli civil companies for
transportation of passengers and freight by
air, for operation of aircraft and aviation
clubs. Excluded are aircraft repairs, spraying
by airplane, travel agencies and meteorologic
al services.

Posts and communication include post
ofifces and postal agencies, parcel post, tele
phone and telegraph services, engineering
services. The Postal Bank and Broadcasting
services are not included.

2. Revenue
Revenue at current prices includes re

ceipts of all companies and establishments of
the branch and services given in the period
repotred, irrespective of the date of payment
for these services.

The revenue includes also transactions
of the vairous ifrms of the same major branch
between themselves, and is presented at mar
ket pirces, i.e., including taxes (as of July
1976 _ also V.A.T.) but not sub
sidies. An exception to the rule is the revenue
from aviation and shipping, where travel
taxes paid by passengers directly to the trea
sury (through the banks) are not included
(travel taxes were abolished in 1977).

Revenue at ifxed prices is obtained
by delfating the revenue at current prices by
the index of output pirces of the major
branch. For aviation, revenue at constant
prices is obtained by direct calculation of a
volume index and not by delfating bya pirce
index. In all cases pirces are those of 1968,
unless it was otherwise speciifed.

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.
Sea 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.
Aviation: revenue from passenger, freight
and mail transportation, from chartering
aircraft and airport services, such as
landing, passenger stopover, fees, etc.
Communication : revenue from postal,
telephone services, etc.

Index of output prices is compiled by the
Laspeyres method; a representative basket of
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Rentals and maintenance costs are not
included for computers developed by the
users.

Size of computer. The computers were
classiifed into 4 size groups according to
monthly rentals for one shift assuming that
height of rentals mirrors the size of the
system :

giant  $75,000 a month or more
large  $30,00074,999 a month
medium  $7,00029,999 a month
small  $2,000 6,999 a month
mini, less than $2,000 a month.

Two computers of the same type, but
with different peripherials, or with a different
number of memory size units, may have been
classiifed under different types.

There are also transfers between groups
over the years : increase in size group after
an addition of peripherial equipment or
decrease in size group as a result of deprecia
tion.

Other expenses on data processing in
institutions where a computer was installed
include : (a) expenses on rentals and/or ac
quisition of computer programs in December,
expenses paid for programs executed by ex
ternal factors (free lance programmers, etc.),
and developed for the institution; (b) expenses
on materials directly connected to the opera
tion of the computer, including acquisitions
and/or rentals, such as : computer paper,
punch cards and other expendable equipment,
magnetic tapes, disks, etc., and (c) other ex
penses, such as expenses for card punching,
typing, etc., except data processing in the
computer.

Main memory : work capacity in which
the computer performs the processings.

Secondary memory : the quantity of data
to which the computer has direct access.

Terminal  including miniterminal; a
device connected to the computer (whether at
the same site or at some distance), and serves
mainly for transmission of data to the com
puter or receiving data from it. The terminal
may have some capability of independent
processing. The survey covers only terminals
connected to computers included in the survey
of the respective year.

Computers which have been used as
terminals but most of the time have been

operated as independent computers were
included not in the terminal survey, but in
the Electronic Computer Survey.

Telex instruments and teleprinters for
telegraphic transmissions which were partly
used as terminals, were not included in the
Terminal Survey. Terminals installed in the
defense system which are connected to com
puters included in the survey which do not
belong to the defense system were also not
included.

Terminals were classiifed in three groups:
Display terminal : terminals equipped

with screens for display of data transmitted
to the computer or received from it (whether
by symbols or by graphs).

Printing communication terminals : ter
minals capable of printing data which were
fed into the computer or received from it

RJE terminals : terminals which serve
mainly for feeding in programs and data to
the computer and for receiving the results
of the processing, but may also be capable
of carrying out some of the inputoutput
editing operations.

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 survey of
the preceding year, companies marketing
computers, from licenses for imports of
equipment and mechanization in the Ministry
of Industry, Trade and Tourism and from
advertisements in the press.

METHOD OF INVESTIGATION

Data were obtained from questionnaires
mailed to all establishments included in the
survey frame.

ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

Data on advertisements in the press were
published in Abstract 26 1975, Chapter
XVII  Commerce and services  page 481.

INDEX OF SALES VALUE IN THE
WHOLESALE TRADE

Data on indices of sales were published
in Abstract 28  1977, p. 455.
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institutions where computers are installed
and are owned by one ifrm but are located
at different sites are considered separate in
stitutions. Not included were computers of
the Defence System, the defence industry,
the aircraft industry and its subsidiary com
panies.

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, of repeating
operations and altering internal instructions
whenever necessary and of putting 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, or minicomputers which
operate mainly as terminals.

Economic branch. Data are classiifed
according to the 1970 classiifcation.

Type of ownership. The type of owner
ship to which the institution belongs is deter
mined in accordance with its pirncipal owner
ship.

District. The classiifcation by districts
was made according to the address of the
institution where the computer was installed.

Number of employed persons: employed
persons in institutions where there is a com
puter covered by the survey, whose main
work is associated with the computer.
Through 1972, the professional employees
were included in the surveys : professional
managers of automatic data processing units,
heads of planning crews, system analysts, plan
ners, programmers, computer and terminal
operators. Starting in 1973, additional emp
loyed staff was included : key punch operators,
operators of conventional equipment, control
personnel, coordinators, equipment operators
ond other administrative staff connected with
the computer unit (e.g. scheduling clerks, lib
rarians). As of 1974, scientiifc employees whose
main work is connected with the computer and
computer technicians were also included in
the survey. In 1976input/output equipment
workers were also included.

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, unpaid leave, etc. Not
included were, until 1973, employed persons
in institutions which have minicomputers only.
Since 1974, these employed persons have also
been included. Neither does the survey include
workers whose work is connected with the
computer in the establishment but are enga
ged in piece work (external workers) or who
work in another institution which does not
own a computer and uses the services of the
computer. Nor are included the scientists who
use the computers in research and educational
institutions but this is not their main work.

Wages and salaries, other labour expenses
and nonrecurrent payments ;
a. Wages and salaries: gross, paid to em

ployed persons (according to the above
deifnition) in December every year ap
pearing on the payrolllSj such as : basic
salary, allowances (cost of living, family
shifts), overtime, etc.

b. Other labour expenses such as : emplo
yers' payment to the National Insurance,
pension funds and severance pay, paral
lei tax and fare.

c. Nonrecurrent payments such as : recu
peration allowance, payments for pro
fessional literature, backpay, 13th months
salary, holiday allowances.

Following the income tax reform, the
wages and salaries of December 1975 include
taxable payments which were not included
before, such as : participation in maintenance
of vehicles, telephone maintenance, etc.

In calculating the average income of the
employee (TableXVI1/9) through 1974,
nonrecurrent payments were not included.
These payments were included in the calcula
tions of 1975. As of 1976, other labour ex
penses include also V.A.T. paid by non
proift and ifnancial institutions.

Rentals and maintenance of computers:
rentals and maintenance for December, in
U.S. dollars; for ordered computers  esti
mates of rentals and maintenance per month.
Rentals include payments for peripherials atta
ched to the computer. In cases where the
computer is the property of the institutions,
rental and maintenance charges were imputed
according to the formula :

20o/o of the cost Price | maintenance costs for
12 December
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Tourist hotels. Hotels approved by the
Ministry of Industry, Trade and Tourism,
are classiifed as of January, in ifve grades 
from 5 stars (the highest) to 1 star. There
are also ungraded tourist hotels, and holiday
villages are classiifed separately.

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 in a suite is considered one night
(including nights spent by guests who have
been lodged by the hotel in hired rooms in
private homes).

Percentage of bed occupancy is the total
actual nights spent in hotels in the year
under consideration divided by the total pos
sible number of guests lodged overnight in
these hotels.

Percentage of room occupancy: the total
number occupied rooms in hotels which are
open in the surveyed period, divided by
all rooms at the disposal of these hotels
multiplied by the number of days in the
month.

Guests: a guest, including children, who
registered at a hotel in that month and stayed
in it at least one night. A guest who left
a hotel and registered in it for the second
time in the same month is counted twice in
the number of monthly guests. Likewise, this
includes guests lodged by the hotels in rooms
hired at private homes.

Employed persons: employees, owners
and family members who worked in the hotel
without pay; in hotels in quibbuzim, the
number of posts manned by qibbuz members
and unpaid volunteers is also included.

Employees: workers employed in hotels
at least one day of the surveyed month who

received wages, including family members
and shareholders gainfully employed in the
hotel.

Wages: sums appearing on payrolls for
the surveyed month, including basic salary,
allowances (costofliving, seniority, family),
premiums, service charge (whether paid by
the establishment or deposited in a common
account of the workers and then divided
among them) etc.

Starting July 1975, payments paid by
the employer to the employee, which became
taxable according to the Income Tax Re
form, were included (such as participation in
maintenance of vehicles, telephone mainten
ance, etc.). Not included were: the actual
worth of meals without tax, children allo
wances, severance payments and pension.

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 cancelled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions,
swimming pools, etc. It also includes service
charge (also if given for distribution among
the workers), indirect taxes, welfare imposts,
and payments received from workers for
meals, housing, etc. Subsidies are not in
eluded.

SOURCES

Tourist hotels. Data on guests and
nights spent are obtained through the Hotels
Association of Israel from each hotel. Data
on employment, wages and revenue are ob
tained 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.

ELECTRONIC COMPUTERS
AND TERMINALS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 1

The population of the survey includes
institutions, establishments and service bare
aux, in which a computer operated. Some

1 Detailed results on the Survey of Electronic Computers 1978 were published in the Statistical Bulletin
of Israel  Supplement. No. 8, 1978.
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whereas the sample of wholesale ifrms not
engaging employees was obtained by an
"area sample".

LIMITATIONS OF THE DATA

The results of this survey, like any sur
vey based on a sample, may differ to some
extent from the unknown "real" ifgures as
a result of sampling errors and response er
rors.

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 !tores 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 but are not organized
by departments and do not keep separate
accounts for each department.

For deifnitions and explanations, see
above  "The Wholesale and 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. The other data were ob
tained from an annual questionnaire sent to
the ifrms.

SUPPLY OF DURABLE CONSUMER
GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Data on local products relate 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 immi
grants and returning residents, but do not
include their purchases (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
tax.

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; and on the establishments' reports
for new private cars, television sets, domestic
electric refrigerators and washing machines.

Data on imports are taken from foreign
trade statistics.

HOTELS AND BOARDING HOUSES
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establish
ments in the hotel branch (hotels, conval
escence homes, holiday villages, etc.) except
youth hostels, Christian hospices, camp
ing sites and convalescence homes turned
into absorption centres).

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.
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year are not included nor are advance pay
ments on account of commodities which have
been sold after the report year.

Commission sales are the value of com
modi ties 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.

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
appeairng on the payroll subject to income
tax, before deductions, such as : basic pay,
allowances (cost of living, family, bonuses,
e.g., vehicle maintenance, telephone, etc.),
overtime payments, premiums, etc., including
wages paid to employees working outside the
establishment.

Other labour expenses are all expenses
connected with salaries and wages, which do
not usually appear on the payrolls, such as:
payments to various funds ("Mivtahim", Na
tional Insurance, etc.), severance pay, pen
sions, payments in kind etc.

Type of legal organization is deifned
in accordance with the form of legal owner
ship of the establishment.

Town and district. The classiifcation of
establishments according to 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 1976/77
SURVEY

The survey is based on investigation of
a recurrent sample which was used for the
survey of 1973/74.

The sample of wholesale ifrms engaging
employees and retail ifrms engaging 5 em
ployees and more, was taken from the
employers' card index of the National In
surance Institute and was updated for
1976/77 by adding ifrms to this card index,

1 For details on the sources of the classiifcations by secton see Publications of the Census of Industry and
Crafts 1965, No. 2, p. 66.
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)13( Indexes of Employment in the Building
Industry (1952)

(222)* Survey of Primary School Buildings
(1964/65)

(312)* Survey of PostPrimary School Build
ings (1967/68)

(356)* Survey of Housing in Qibbuzim (1969)
(485)* Survey of Owners and Tenants in

Protected Premises

)556( Construction in Israel (1974 1976)

TECHNICAL SERIES

(17)* Price Index of Inputs in Residential
Building  Report of the Public Ad
visory Committee

(24)* Price Index of Input in Road Con
struction

CHAPTER XVII. COMMERCE AND SERVICES

THE WHOLESALE AND RETAIL TRADE
SURVEY

The Trade Survey 1976/77, the results
of which are given in this chapter, comprises
all the wholesale and retail establishments
in Israel (small retail businesses, with 14
employed persons, were investigated only as
to the number of 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 peddlers) as deifned in the
classification 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 establishments 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, office vehicles,
tools, etc.).

" Hebrew only.

Survey. period for most investigated es
tablishments relates to the budget year or a
different annual period in use by certain
ifrms, if this period includes at least six
months of the budget year.

An establishment is 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
in the survey as separate investigation units.
Departments of retail ifrms (in department
stores) were not deifned as separate investi
gation units in the survey, even if separate
accounts were kept.

Employed persons include employees,
owners and unpaid family members on part
irme or fulltime jobs.

Employees are an average of all em
ployees (temporary and permanent) appear
ing on the payroll in four selected months
of the report year, even if they worked for
one single day in one of these months.
Salaried proprietors in limited liability com
panies and workers who are members of co
operative societies are also included, as well
as qibbuz members.

Sales on own account are the value of
commodities owned by the establishment sold
during the report period, whether for cash
or on credit, after deduction of reductions
and returns at prices paid by the buyers (in
eluding indirect taxes, purchase tax, V.A.T.,
etc., but excluding subsidies). Receipts
on commodities sold prior to the report
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so as to be a continuation of the previous
series (from 1968). The sample of the series
was improved again in January 1975, by in
eluding new establishments.

In order to make 1975 data comparable
with previous years, the indices were accord
ingly chained. Absolute numbers for 1975 are
not comparable with the preceding ones, and
were not presented in the tables.

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, who 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.

As of July 1975, data on wages
are presented according to a new deifnition.

After the income tax reform had been

enacted, payments for maintenance of vehic
les, telephone, bus fare, etc., were included
in wages and employees' children allowance
were excluded.

According to the new definition, wages
include all gross payments (before deductions)
on which income tax is due which were paid
to employees in the report month (inch back
pay and advance payments). Wages include :

basic wage, cost of living, professional, senior
ity and family allowances, premiums and
bonuses, overtime pay, pay for special work
ing conditions, 13th month salary, absence
days (army reserve duty, leave, holidays,
illness, etc.), convalescence allowance, pro
fcssional literature, maintenance of vehicles
(incl. allocation for the establishment's vehic
le), telephone, lodging and food expenses, bus
fare, payments in kind (presents, housing,
etc.), participation in employees' children's
tuition fees, etc.

Wages do not include : fare by public
transportation not taxable, employees' child
ren allowance, severance pay and pension.

Labour expenses include the gross wages
and the employers' share in payments to Na
tional Insurance, Building Workers' Fund,
"Mivtahim" insurance fund, pension funds,
Sick Fund, etc., as well as severance 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.

Following the changes in the definition
of wages, absolute numbers on wages and
labour expenses since July 1975 are not
comparable with data for preceding periods.
In order to make data comparable indices
were chained.

More details on the series on wages and
labour expenses after July 1975 are available
in Monthly Bulletin of StatisticsSupplement,
No. 6, 1976.
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The average cost per square meter was
obtained by dividing the costs, which had
been adjusted to the construction of new
residential buildings (as explained 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.

More details on the survey and the
method of adjusting the cost computation
for 1976 see in Supplement to the monthly
Bulletin of Statistics, No. 3, 1978.

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
rilled in by enumerators.

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 Con
struction and Housing  the date of accept
ance of the works from the contractor or of
the final survey (in case of own execution).

For works executed by the Ministry of
Construction and Housing the date is that of
ifnal accounting with the contractor. Data
on completed work include also data on
partial completion.

New road : construction of a road, on
which no stage of construction had been
carried out and where there was no trafifc
until work was begun.

Widening of road: any addition to the
existing width of a road.

Repair of road : demolition of old road
or parts thereof and reconstruction thereof.

Type of road
Main road serves for national or interdis

trict trafifc.

Regional road : branching off from, or
linking, trunk roads.

Access road : leading from a main or
regional road to a certain point within a
locality.

Inner road serves internal trafifc in local
ities (towns, villages, etc.).

Structure of roads
With asphalt : the upper coating of the

road is made of asphalt.

The width of the road (in meters) in
eludes the width of the road, and that part
of the road used for motor vehicle traiffc,
including parking places and excluding em
bankment.

SOURCES

The local authorities, reporting on
building begun and completed report also
on public works ; the Public Works De
partment and the Ministry of Construction
and Housing ; other Government Ministires ;
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 has been published since
1968. This sample was improved at the begin
ning of 1973 by improving the classiifcation
and by the addition of new establishments.
In January, 1971, this seires was revised

)78(



as deifned above. It does not include the
value of land on which the buildings were
erected or work was performed.

Purposes of capital formation : residen
tial building and other work, such as :

building for hotels, businesses and oiffces;
building for industry and craft; water and
electricity enterprises, transpotr and com
munication, public and agricultural buildings
(excluding capital formation in fruit plant
ations and forestry).

GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION
IN RESIDENTIAL BUILDING

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 value of gross investment in private
residential building. The addition of physical
area in a particular year was calculated up
to 1972 as an average area of building begun
and completed in that year. As of 1963
an improved system has been used by giving
a different weight to areas of building begun
and completed in each quarter year. This
weight is determined according to an estim
ate of work performed (by the average dur
ation of building) in the surveyed year, in
constructions in which building was begun or
completed in each quarter of that year. As
of 1965, the average price per sq. m. re
sidential building for calculating the invest
ment is based on results of periodical sur
veys in which expenditures of builders in
private building (excl. land value) were in
vestigated.

The builders1 proift was added to these
.results.

Estimate of gross domestic capital forma
tion in residential building in ifxed prices was
obtained by deduction of estimates at cur
rent prices in relevant price indices.

The gross capital formation in private
residential building for 1963 and after was
calculated by an improved method, accord
ing to which a separate weight was given to
the areas of building begun and completed

in each quarter of the year, the average
price per square meter of residential build
ing being based on ifndings of periodical
surveys from 1965 (see below). To these
expenses, builders' proifts have been added.

The value of gross capital formation in
public residential building since 1962 was
obtained by analysing the stages of physical
execution of work under construction. These
stages were translated into ifnancial terms
through the expenses per sq.m. of building
(building, development and general expenses).
Most data were supplied by the Ministry
of Construction and Housing.

GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN NON
RESIDENTIAL BUILDINGS AND OTHER
CONSTRUCTION WORKS

The estimation method in this type of
capital formation is similar to that used for
private residential building, but the estimate
is also based on ifnancial data of the value
of capital formation performed by public
bodies, such as government ofifces, Public
Works Department, municipalities, as well
as on the reports of other enterprises and
public institutions on building and public
works.

SURVEY OF AVERAGE
COSTS OF BUILDERS PER SQ.M. OF
DWELLING IN PRIVATE RESIDENTIAL

BUILDING

In 1965, the Central Bureau of Statist
ics began to carry out periodic surveys on
the average costs per sq.m. of dwelling in
urban localities, as regards private construe
tion in the various regions of the entire
country. So far, surveys were carried out
for the years 1965, 1968, 19701975 1.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Average expenses per sq. m. include
costs of planning, construction and develop
ment around the building and general ex
penses of the builder. The value of land is
not included.

As of the 1973 survey, costs ob
tained from the survey, were for the ifrst time
adjusted for the prices of the year to which
the survey refers. These expenses were adju
sted to price changes of building inputs during
the construction of each building as against
the average input prices in the year of the
survey.
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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 250
sq.m.

ESTIMATE OF UNAUTHORIZED BUILDING

During the recent few. years the scope
of unauthorized building, especially in non
Jewish localities, has grown. Therefore, it
was included in the building estimates in
Israel as of 1974.

The unauthorized building estimates are
based on data obtained from 6 planning and
building committees in whose jurisdiction axe
most nonJewish localities. From these com
mittees a report was obtained on the number
of offences committed by builders without
building licence, as well as information on the
number of buildings against whose builders
legal claims were entered but will eventually
receive the licence.

Estimate of unauthorized building begun
is obtained by multiplying the number of of
fences by the average area per bulding which
was obtained from the reporting on legal
building in these localities) minus the estim
ated area of building begun without permits,
which may eventually receive the licence.
In order to obtain the national estimate, an
estimate of about 0ל10 was added to the
above mentioned data, in the years 1974
1977 (for localities for which no reporting
was obtained).

The estimate of unauthorized building
begun from last year served as estimate of
unauthorized building completed.

SURVEY OF UNSOLD
DWELLINGS IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began
conducting quarterly surveys in 12 towns, and
half yearly surveys in another 211 urban 10
calities upon the commission of the Ministry
of Housing.

In 1974 and 1975, quarterly surveys
were conducted in 17 large towns and the
halfyearly surveys in the other urban local

ities were dicontinued. As of 1976 the cover
age of the survey was enlarged to 21 large
towns, as follows : Jerusalem, Ashdod, Beer
Sheva, Bene Beraq, Bat Yam, Givatayim,
Herzeliyya, Holon, Haifa, Kefar Sava, Netan
ya, Petah Tiqwa, Qiryat Bialik, Yam, Motz
kin, Qiryat Atta, Rishon LeZiyyon, Rehovot,
Ramat Gan, Ramat HaSharon and Tel Aviv
Yafo.

DEFINITIONS

New dwelling: a dwelling completed
within the 15 months preceding the survey,
or a dwelling under construction at the time
the survey was held.

Supply of new dwellings: dwellings
whose construction has begun in the surveyed
period which had not been sold until the
end of the previous period.

Unsold dwelling: a dwelling for which
no deed of sale existed at the survey date
or for which no advance payments were re
ceived at that date. A dwelling built for
the builders' own use or a let dwelling are
considered sold.

Dwelling before completion: a dwelling
in one of the following stages at the survey
date: frameheads, sanitary plumbing, elect
rical installation, carpentry, lfooring and
mosaics, painting, whitewashing or gla.'ing.
and not yet inhabited.

Dwelling under construction, through
framework: a dwelling which, at the time
of the survey, was in one of the following
stages: digging or casting foundations, build
ing walls, roof or partitions.

SOURCES

The results were obtained by the in
vestigation of all new dwellings covered by
the survey by means of a special question
naire sent to contractors, as well as by enu
meration of buildings by the Bureau's staff.
Detailed description of results and deifnitions
were published in the Supplement to the
Monthly Bulletin of Statistics (since 1969)
as well as in Special Series No. 556.

II. Financial Data

CAPITAL FORMATION

Gross domestic capital formation re
presents gross increase in the value of
buildings, stock and other construction works,
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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
iected 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 building in Israel, which appear
under the heading "former series'1 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 private building for
the various purposes within the juris
diction of planning and building
committees who did not report 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 19491958, 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 series", which has been pub
lished since 1960, covers all building for all
purposes all over the country, and includes
the building within the jurisdiction 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
jurisdiction are drawn up (method of com
pilation in these commissions, see below) .

As of July 1967, the summary of build
ing includes also building in East Jerusalem.

As of 1967, the summary of total build
ing includes buildings in Jewish localities
on the Golan Heights, Judaea and Samaria
and the Gaza Strip and North Sinai.

As of 1974, a series on all building in
Israel, including also estimates on unauthor
ized building, has been published (see below) .

The summary of building does not in
elude the construction work of the Ministry
of Defence and the I.D.F.

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, reporting is checked
every quarteryear 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
purpose separately, as based on the time lag
in the previous peirods, the improvement or
deterioration in reporting during the surveyed
period and the size of the areas obtained
during the checking. The estimate of the
time lag in reports on industrial and hotel
buildings is based on the above mentioned
factors and on information collected in the
Bureau on a possible time lag from various
sources : questionnaires sent out and not
yet returned, newspaper clippings, advertise
ments, etc.

The time lag estimates, which have been
added to the private building data for 1977
were 18 percent of total building begun and
11 percent of total building completed.

The estimate of private building begun
and completed, which are based on the build
ing licenses in Planning and Building Com
mittees, were computed on the following as
sumptions:

)75(



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 75*^) 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.

Purposes of building : residential build
ing, hotels, commercial and oiffce buildings,
buildings for industry and crafts, public
buildings and nonresidential farm buildings.

Type of building: Data on type of
building relate to public residential building
only.

Ordinary building : building in which
most of the work is performed on the build
ings sites, and the frame is generally made
of reinforced concrete in moulds produced
on the building sites with walls of various
types of blocks.

Industrialized building : buildings in
which most parts are prepared in advance
in special enterprises and later assembled at
the building sites.

There are various types of industrialized
building, the two main ones being :

1. Prefabricatedbuilding : building in which
most parts, excluding the foundations,
are produced in special enterprises and
their construction is performed on the
building sites according to a set plan
by these enterprises. Prefabricated parts
for construction are : external and inner
walls, ceilings, stairs etc.

2. Other industrial building : building in
which most of the frame is built by the
method of supporting walls which are
cast on the building site in standard
moulds (generally made of steel), in
which prefabricated parts, prepared in
advance in the enterprises or on building
sites, are built in.

Data refer to new buildings as well
as to extensions of existing buildings insofar
as the area or number of rooms is thereby
increased. Repairs, internal structural changes
and alterations in use are not included.

SOURCES

REPORTING AGENCIES ON COMMENCEMENT AND
COMPLETION OF BUILDING

Authorities: Ashdod, Ashqelon, Be'er
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam,
Giv'atayim, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov,
Hadera, Hod HaSharon, Holon, Haifa, Qera
yot (Motzkin, Bialik, and Yam), Tiberias,
Jerusalem, Kefar Sava, Lod, Nahariyya, Nes
Ziyyona, Netanya, Akko, Afula, Pardes Hanna
 Karkur, Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono,
Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tivon, Rishon
LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat Gan,
Ramat HaSharon, Ra'anana, Shefar'am and
TelAvivYafo ;

18 building companies;
the Ministry of Construction and Hous
ing;

the Ministry of Labour and Social Wei
fare  Public Works Department;

other Government Oiffces;
the Jewish Agency;
higher education institutions.
Industrial enterprises, boarding houses

and hotels : addresses for sending question
naires to industrial establishments and hotels
are obtained from reports of the Ministry of
Industry, Trade and Tourism and the Tourist
Development Corporation Ltd., on names of
industrial enterprises, boarding houses and
hotels which applied for loans from the De
velopment Budget for building purposes ; press
cuttings ; advertisements and various publica
tions (from which industrial enterprises,
hotels and boarding houses in construction,
or about to be constructed, are traced).

REPORTING AOENCIES ON BUILDING LICENCES

Planning and Building Committees,
being:
a. Local Commissions: Elat, Asheri, Besha
nim, GatLakhish, HaGilboa, Central Galilee,
Central Lower Galilee, HaDarom, Southern
Sharon, Hevel Elot, Zevulun, Hof HaCarmel,
Hof HaSharon, Tovim, Yizre'elim, Merom
HaGalil, Lodim, Ma'ale Yehuda, Menashe,
Nof HaGalil, Nazareth, Sumkhi, Emeq Ha
Yarden, Emeq Hefer, Northern Sharon, Shik
mim, Soregot, Shimonim, Sharonim and
TamarRamat HaNegev.
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deducting exports and bunkering of ships ;
they include also changes in inventory and
statistical discrepancies. For statistical reasons
the data of this row are not presented in
detail.

SECONDARY ENERGY PRODUCTION

This part of the balance presents crude
oil delivered for processing and energy con
sumption for generating electricity. Energy
output is positive, whereas a negative symbol
() indicates inputs in the process. When
ever a total is negative, it should be inter
preted as losses during the transformation
process.

Final consumption. This line sums up
the ifnal use of energy by the economy. The
breakdown of energy use by economic
branches follows the total row.

Unit. The common unit of measurement
employed is the ton oil equivalent (T.O.E.)
which equals 10 7 kilocalories. Conversion
into this unit was based on the net caloric
valueof each energetic product.

Primary energy equivalent of electricity
(P.E.E.E.). Data on use of electricity are
presented in two forms :

1. According to electrical energy generated
by power plants and consumed by in
dustrial establishments, i.e., electrical
power output has been translated into
T.O.E. ;

2. According to primary energy in the
form of crude oil or secondary energy
(e.g., residual oil), which served as input
in production of electricity which in
turn was used by the economy : this is
called primary energy equivalent of
electricity.

SOURCES

Data on crude oil and its products ■
the Fuel Administration, reifneries ; Data on
electricity  the electricity corporations.

Distribution of consumption between
economic branches is based on reports of
oil marketing companies to the Fuel Ad
ministration. Since consumers have not yet
been classiifed according to the standard
classiifcation of economic branches, there are
some inaccuracies in the distribution of ifnal
energy consumption. Thus, a part of fuel
consumption by industiral establishments in
qibbuzim may have been classiifed under
agricultural consumption.

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Construction includes the building and
public works branches (a major branch in
the Standard Classiifcation of Economic
Branches) as well as construction of com
munication and electricity lines and drilling
of crude oil. Detailed explanations on the
various purposes of the construction branch
and on data published in this chapter appear
in Special Series No. 556, Construction in
Israel (19741976).

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 an area 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.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(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)

(198) Survey of Marketing Channels of In
ternal Industrial Products (1963/64)

(280) Survey of Labour Cost in Industry
(1966)

(413) Survey of Fixed Capital Stock in
Industry (1968)

(448) Professional Labour Force in Industry
(1970)

(480) Survey of Research and Development
in Industry (1969/701971/72)

(513) Industry and Crafts Surveys (1972)
Part II

(567) Industry and Crafts Surveys (1975(

TECHNICAL SERIES

(10) Industrial Production and Employment
Indexes

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965:

13 Publications appeared.

OTHER PUBLICATIONS

* WAGES IN INDUSTRY (August 1955)
The General Federation of Jewish Labour in
Israel and the manufacturers Association in
Israel (Labour Division)

* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY
(end of 1955)
The General Federation of Jewish Labour in
Israel and The Manufacturers Association in
Israel (Labour Division(

CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ELECTRICITY

Data are received from the Israel Elect
tic Corporation.

In the years 19501955 the data of
the Israel Electric Corporation and the Je
rusalem Electric and Public Service Corpor
ation Ltd., were not included.

WATER

The general water consumption data
are obtained from the Water Commission
of the Ministry of Agriculture, who prepares
statistical summaries from monthly returns
submitted by all consumers.

Type of locality is according to the
classiifcation used by the Water Commission,
who supplies the data. This classiifcation
differs from that used by the Bureau.

ENERGY BALANCE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Energy balance is a set of data that
presents the sources and uses of energy by

the country's economy and the interactions
within the energy system.

Israel's energy balance is presented ac
cording to the general format of energy
balances, as published by the O.E.C.D., with
some necessary adjustments to Israel's special
conditions.

The table's columns represent two main
categories of energy used by the economy.

1* Primary energy, is used directly, without
transformation (e.g., crude oil or natural
gas used directly to supply heat, power
and light).

2. Secondary energy includes energy con
verted from a pirmary form into other
forms, e.g., gasoline or other petroleum
products which are produced in reifneires
from crude oil, or electricity generated
in power plants which use coal or
petroleum products.
The table's rows are intended to supply
information on the energy lfow within
the economy.
Energy requirements are obtained by

summing imports with local production and
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sample (see below). Some data are obtained
from other sources (see "Production of Indu
strial Goods", below).

Data on water consumption in industry
(Table XIV/16) were obtained from annual
surveys of the Water Authority, the depart
ment of water for industry in the Ministry of
Agriculture. Data on revenue (at current
prices) were obtained from annual surveys of
industry and crafts and from industrial in
dices.

The data on consumption of electricity
(Table XIV/15) are obtained from the Israel
Electrical Corporation Ltd. and from indu
strial establishments with power stations with
a registered capacity of 300 or more kilowatts.

Data on production quantities of some
products (Table XIV/17)arebased on monthly
reports received from the following sources :

food (except sugar), cotton yarn and crude oil
 from the Ministry of Industry, Trade and
Tourism ; 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 establishments.

METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

INDICES OF INDUSTRY

(TablesXIV/18)
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
tors, such as production, revenue at ifxed
prices, e.a., assuming that these changes re
fleet 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
ires of the 1968 survey of industry and crafts.

Surveys of industry and crafts (Tables
XIV/9 14) are sample surveys. The sample
includes about 2,000 establishments which
are based on the industrial indices. It covers
all establishments with 5 employed persons
or more during four representative months
of the surveyed years (February, May, August
and November).

Indices of wages were computed since
1975 according to a new deifnition, after the
income tax reform and were chained to
previous years. The methods of chaining and
the linking coefifcients were published in
Monthly Bulletin of Statistics Supplement,
No. 3, 1976, p. 3.

Concise results of previous surveys were
published since Abstract 23 as follows :

Survey of investments in industry 
Abstract 27, p. 399.

Skilled Manpower Survey  Abstract
23, pp. 406407.

Survey of Fixed Capital Stock  Ab
stract 24, pp. 444 447.
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are considered to be owners. Selfemployed
persons employed in piecework for the esta
blishment are not included : in the industry
and crafts surveys, Table XIV/1914, the
number of employees was computed as an
average of four selected months duirng the
years.

Investigation period. Data on industrial
indices and electricity refer to calendar years.
Data of the Industry and Crafts Survey and on
water consumption relate to budget years.

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.

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).

Wages and salaries are all the payments
on which income tax is due (before deduction
of taxes), appearing in the payrolls, including :
basic salary, cost of living, professional,
seniority and family allowances (excl. emplo
yees' children allowance) and bus fare, pre
miunrs, bonuses and payments on overtime,
absence (leave, sickness, festivals) convales
cence, professional literature and "13th
month", maintenance of vehicle (incl. alloca
tions for the employer's vehicle used by em
ployee), telephone, clothing, lodging (on which
only income tax is due), and payments in kind
(e.g., meals, presents, housing, etc.).

Wages in industrial indices do not in
elude nonrecurrent yearly grants of workers
(e.g. 13th month salary) and backpay for
earlier periods.

Other labour expenses are expenses
connected with engaging employees, which
do not appear on payrolls, e.g., national

insurance and other insurance funds (Mivta
him, army reserve, pension and severance),
sick fund, employers1 tax, pension and seve
ranee paid by employers, payments for com
muting to work, restaurants etc.

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 materials, at current
prices, includes the cost of raw mateirals,
packing materials, water, fuel, electircity, cost
of piece work done for the establishment, with
the establishment's mateirals by others, as
well as maintenance and repair works on
equipments and buildings performed by others.
Data were calculated as the difference be
tween the above expenditure and the change
in the value of stock (excl. stock of ifnished
products) duirng the year.

Revenue at currentprices 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 materials (not in
eluding the value of the materials belonging
to the establishment ordering the work) ; the
value of the products manufactured by the
establishment for its own consumption; pur
chase tax and excise duty paid by the estab
lishment. It does not include subsidies and
export incentives. Revenue data in Tables
XIV/1,3,4and 7 include V.A.T.

Gross output is deifned as total revenue
of the establishments with addition of value
of change in stock of ifnished products, at
market prices, i.e., including indirect taxes
but not subsidies and export incentives.

^ Census value added is the difference
between gross output and consumption of
materials. By this deifnition, census value
added includes wages and salaries, net in
direct taxes, depreciation, advertisement, in
surance, interest and other business services,
and the establishments' proift.

Industrial production in the indices of
industry is deifned as the added value at ifxed
prices, produced by the entire industiral sec
tor and by each one of its branches.

SOURCES

Data in Tables XIV/1  8, are ob
tained within the framework of indices of
industry and crafts and are based on monthly
reports from establishments included in the
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(8) Census of Agriculture (1949/50)
Part A, Farm Economy of Arabs,
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(19) Census of Agriculture (1949/50)
Part B, Jewish Farms

(108)* Census of Vegetables' Areas (1959/60)
(165) National Income Originating in Is
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(284)* Citrus Sector Account

(1962/631967/68)
(316) Citrus in Israel (1969) ***
(326) Agriculture in Israel 1948/49 

1968/69, Statistical Series  Part I
(327) Agriculture in Israel,1948/49 

1968/69, Statistical Series  Part II

TECHNICAL SERIES

(21) Agricultural Statistics in Israel
(35) Citrus Crop Forecast in Israel  Me

thodology ***

CENSUS OF AGRICULTURE 1971

(1) Preliminary data
(2) Manpower and Employment
(3) Field and Garden Crops
(4) Livestock

(5) Summaries by Ministry of Agriculture
Regions

(6) Farm Structure by Type of Locality

(7) Summary of Main Results

OTHER PUBLICATIONS

Citrus Crop Forecasts in Israel for Seasons
1969/701971/72 ***

Apricot Crop Forecast in Israel
(1970) ****

Causes of Culls in Citrus in 1973/74
Season ***

CHAPTER XIV. INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. Data in TablesXIV/18,
refer to industrial establishments which en
gage at least one employee.

Data on industrial water
consumption (TableXIV/15) refer to esta
blishments in which the annual water con
sumption exceeds 5,000 m3 of a quality of up
to 2,000 mg. chlorides per 1 litre.

Data on industiral consumption of elect
ricity (Table XIV/15) and on production
(Table XIV/1 7) refer to all establishments
in industry and crafts, including owners who
do not engage employees.

Classification by branch. The data ob
tained within the framework of industrial
indices (see below) were classified by branches
according to their main activity in the base
period of the indices (1968), according to the
Standard Classiifcation of 1970 1.

Establishments. The tabulation unit
(which is also the investigation unit) is the
"establishment" which is defined as an eco
nomic unit at one site performing one in
dus tiral 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. Establish
ments are classiifed into six groups, according
to type of legal ownership. Establishments
owned by qibbuzim which are not registered
as a separate legal unit are classiifed as a
cooperative society, as the qibbuz itself.

Type of ownership (Sector). The ciassi
ifcation by sector (Table XIV/2) is according
to main ownership of establishments.

Employees are all workers appearing on
the payrolls for employees and also members
of cooperative societies. Unsalaried qibbuz
members employed in a qibbuz establishment

* K?brew only.
**. In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
**** In coopei.<tion with the Fruit Marketing Board of Israel.
1 Technical Series No. 40, 1973.
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Returns to own work and capital and
profit are obtained by deducting wages, in
terest and rent from the income oirginating
in agirculture.

Indices
Changes in quantity and pirce of the

various components of the agircultural ac
count (Table XIII/19) were coputed usi.ie
the value at previous year's prices.

Pirce and quantity indices of purchased
inputs (Table XIII/20) were computed since
1969/70 by chaining the annual changes to
the 1967/68 base index.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
(TablesXIII/21XIII/27)

DEFINITIONS

Deifnitions 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 with the aggregate
statistics of the Bureau.

Output value was taken from the data
which serve for the compilation of the seires
on "value of agricultural production".

Inputs. Whenever aggregate input statist
ics of a branch are available (e.g., fodder,
veteirnary services in the dairy branch, spray
ing costs for cotton etc.), they are used
in the branch account. Other inputs are
deirved from the surveys of the Institute of
Farm Income Research.

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.

Capital stock is computed by the per
petual inventory method, by which a given
year's capital stock includes the sum of gross
investments in assets according to whose
"lifetime" depreciation is still deducted. The
data given here do not include land and water
value.

MEANS OF PRODUCTION
(TableXII/28XIII/33)

SOURCES AND 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 inventory are the updated ifnd
ings 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 Agirculture.

Agricultural water consumption. The esti
mated breakdown of the agricultural water
consumption by branch, is prepared by the
Central Bureau of Statistics in consultation
with the Water Commission and vairous 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.

Purchase of feed mix. Data are based
on a monthly survey which covers all the
large feed mixing enterprises (with an annual
production of about 10,000 tons and more)
and a representative sample of smaller enter
prises. Data include the small quantity ex
ported overseas and to the Administered
Territories (c. Agricultural Statistics, no. 9,
vol. V, September 1974).

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

Summary tables of the Census were
published in Abstracts 23 26. In Abstract
261975, the data appear on pp. 396 398.
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Differences between the price indices
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 definition. 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.

Vegetables and fruit. Data on the supply
of fruit and vegetables to industry are based
on an annual survey of all factories con
cerned.

Citrus. Organized marketing data in
Table XIII/15, for exports, consumption and
industry, are supplied by the Citrus Mar
keting Board. Data on home consumption and
pirvate 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.

Milk, poultry and eggs. Producers' sales
data are derived 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 theliveweight
slaughtered, the CBS multiplies the number
of heads slaughtered in each weight group by
the average weight of animals in the group.

Fish. Monthly data are obtained from
the Fisheries Department of the Ministry of
Agirculture.

FARM INCOME
(Tables XIII/19 and XIII/20)

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
agircultural 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
by the agriculture branch, in new (non
bearing) plantations, afforestation, land re
clamation, drainage, etc. Not included are
changes in livestock inventory, which are
included in the agircultural production.

Purchased input is the total of materials
and services purchased in Israel and im
ported, and depreciation.

Income of production factors: wages in
elude payments to employed labour only and
not the imputed wages of selfemployed, qib
buz members, etc. Interest and rent include
only actual payments to factors outside the
branch.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Agricultural production is obtained from
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. Data on new fruit plant
ations depend on a normative computation
of the cultivation costs of new plantations.

Purchased inputs are an inclusive estim
ate for each of the main input items, the main
sources being: imports of agricultural inputs
(such as feed and seeds) ; supply of local
production (such as oil cake and fertilizer) ;
water output, as estimated by the Water
Commissioner ; data from surveys on market
ing and production boards (such as pesticides
and packing materials); ifnancial reports of
the government and local authorities ; analys
es of the balance sheets of farms and various
organizations.

Depreciation is estimated at renewal
prices by the permanent inventory method,
which is based on the Bureau's series on
investment in agriculture.

Wages are based mainly on employers'
reports to the National Insurance Institute
(see Chapter XII  Labour and Wages). To
this, an estimate for uninsured workers is
added.

Interest and rent. Rent is obtained chielfy
from the Land Administration. Data on in
terest are rough estimates based on the local
ies' balance sheets.
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The area under crops was recorded as
many times as the physical area was sown.

The data on cultivated area in Tables
XIII/1, 2,5 include also auxiliary farms and
plantations outside farms (e.g., carob groves
and olive orchards in closed military areas).

Irrigation. In these tables, auxiliary
irrigation is included with "unirirgated".

Average yield per dunam is calculated on
the gross cultivated area.

SOURCES

The area under ifeld crops, fruit planta
tions and ifsh ponds is obtained by annual
censuses, in which questionnaires are sent to
the secretariats of qibbuzim and moshavim
and local councils, to mukhtars innonJewish
localities or to private farmers who cultivate
ifeld and garden crops. Data on fruit planta
tions and on some other crops which are
received from these censuses are supple
mented with information received from pro
duction boards and other sources.

Prior to 1974/75, only the area statistics
of ifeld and garden crops were based on
censuses, while those of fruit plantations and
ifsh ponds were derived from records of the
Ministry of Agriculture and other aggregate
sources.

Afforested area. The data are supplied
by the Land Development Authority.

Average field crop yield estimates are
based on a seasonal enquiry of farms cultivat
ing at least ten dunams and on aggregate
data of national production which are ob
tained from the Ministry of Industry, Trade
and Tourism and Production and Marketing
Boards.

PRODUCTION VALUE
(TablesXIII/9XIII/1 8)

DEFINITIONS

Production includes production for mar
keting, home consumption on the farm,
changes in livestock inventory and intermedi
ate produce. It does not include "production
for investment" (see below).

Production value is given at producers'
prices at the ifrst point of sale, which is in a
large number of cases the wholesale market.

Disposal (TablesXIII/1 2 and XIII/13(

For local consumption: the produce des
tined for direct consumption by the popula
tion of Israel, excluding "home consumption".

For local industry includes the entire pro
duce supplied to industry, including produce
exported after processing.

Direct exports are export of fresh agri
cultural produce.

Home consumption refers to produce con
sumed by the farmer's household.

Intermediate produce is agricultural pro
duce which reenters the agricultural pro
duction process (e.g., locally grown barley
used for livestock feeding). Note, that in
Table 13 changes in livestock inventory ap
pear also in the column "intermediate
produce".

SOURCES AND METHOD OF COMPUTATION

Production. Data are based on a large
variety of sources.

Estimates of fruit, poultry and cattle for
meat, 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 con
sumption and intermediate produce are added.

Production of some other ifeld crops is
estimated by multiplying the average yield
per dunam by the area sown.

The value of agricultural production is
obtained by multiplying the various quantities
of production with the prices received by
farmers at the ifrst delivery point.

Production value at previous year prices
is obtained by summing up the result of the
multiplication of each item by its price.

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 price index is of the Paasche type
and is obtained by dividing the value index
by the quantity index.

In the case of items for which physical
data are not available, a suitable price index
is applied in order to convert the value at
current prices into value at constant prices;
the constant price values thus obtained serve
to arrive at the quantity index.
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cordance with the recommendation of the
"Committee for Investigation of the C. o. L.
Allowance Payment." The rates of the al
lowance are based on total salary and not
on basic salary only. In July 1975, the al
lowance was paid in relation to the gross
salary up to IL. 3,500 a month or IL. 140 a
day, and since April 1976  on a base of
IL. 4,000 a month or IL. 160 a day, as
specified in the table. In October 1976, the
amount on which C.o.L. allowance is payable
was increased to IL. 5,000 per month
or IL. 200 per day, as specified in the table.
In April 1977, the said amount was
increased to IL. 5,610 for monthly salary
earners or IL. 224.40 for daily wage earners,
as speciifed in the table. In October 1977,
the said amount was raised to IL. 7,000
and IL. 280, accordingly.

In January 1978, an advance payment
on account of the C.o.L. allowance due in
.April 1978 was given of the amount stated

in the table, up to maximum IL. 7,616 per
month or IL. 304.64 per day.

In April 1978, a 20.3'}£ allowance of
the overall salary in December 1978, as per
the above amounts was made, and the re
mainder of the advance payment was com
pleted.

The amounts of the C.o.L. allowance
are determined twice a year (in April and
October), according to 70"X> of the rate of
price increases in the Consumer Price Index
between December February and June
August (in October), and between June
August and December February (in April),
. on the condition that prices increased
by at least 3X in the respective period.
Previously the allowance had been computed
in January and July according to the increase
in the annual index between the year which
had ended before the period for which the
allowance was computed, with exclusion of
some items of the index.

SPECIAL SERIES

(245) Employment and Wages of Employees
(1966)

(257) Strikes and Lockouts (19651967)
(544) Labour Mobility Survey (1974)
(553) Employment and Wages of Employees

from National Insurance Data (1972
1976

SELECTED PUBLICATIONS

(564) Labour Force Surveys (1976(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

PUBLICATIONS: nos. 9, 18, 21, 24, 27, 37, 40.

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

(7) Housing, Labour Force and Educa
tion ( Provisional Data from Stage "B" (

CHAPTER XIII. AGRICULTURE

This chapter presents annual summaries
of agricultural statistics in Israel.

Current detailed agricultural statistics
are published in the quarterly Agricultural
Statistics Quarterly. The main monthly data
appear also in "Sdarot Statistiot" (Statisitcal
Series), which is published by the Central
Bureau of Statistics in cooperation with the
Ministry of Agirculture (Hebrew only). The
full seires from the establishment of the state
till 1968/69 were published in Nos. 326 and
327 of the special seires.

The sources and methodology of the agri
cultural statistics were fully described in 1964
in the Bureau's Technical Publication No. 21.
A summary of this description, which still
applies to most series, is given below, with

some corrections and addiitons, due to the
development during the last 14 years.

The agriculture branch includes agri
culture, forestry and ifshing as defined in the
Standard Industrial Classiifcation

The years are agricultural years starting
on October 1, unless otherwise stated.

AREA AND YIELDS
(TablesXIII/2XIII/7)

DEFINITIONS

Culitvated area includes fruit plantations,
ifsh ponds, field crops as well as areas not
sown this year, but part of the land normally
cropped.
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out striking for more than once is counted
according to the number of his strikes.

Lost labour days : labour days in which
employees directly involved in the strike did
not work. In case of a strike shorter than a
complete labour day, lost work days were
calculated on the basis of the total lost work
hours divided by 8.

Slowdowns: temporary interference with
normal work process, due to labour disputes
in connection with employer worker rela
tions.

Number of participants in slowdowns:
the number of workers involved in slow
downs, a person involved in a slowdown more
than once being counted as the number of
slowdowns in which he is involved.

Information on slowdowns has been col
lected since 1972.

SOURCES

Till 1965 data based on reports sub
mitted to the Research Department of the
Histadrut's executive committee by the work
ers' councils. These reports referred to work
stoppages directly caused by work disputes
between employees and employers.

Since 1966, data have been collected
from the 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.

COST OF LIVING ALLOWANCE

In the period July 1957 January 1975,
cost of living allowance was computed in
relation to basic salary, which was deifned
as the salary a worker received at the end
of 1956. Between July 1957 and January

1964, the C.o.L. allowance was paid as
specified in the table below, on a maximum
IL. 500 monthly salary or IL. 20 daily wage.
Between January 1964 and June 1974 the
maximum monthly amount on which allow
ance was paid was IL. 700 a month or IL. 28
a day. As of July 1974 through July 1975
this maximum was IL. 1,000 a month or IL. 40
a day.

As of July 1975, the allowance is cal
culated according ot a new formation  in ac

Rates of C.o.L. Allowance 1

C0.L.Maximum
(IL.)AllowanceYoC.o.L.

PerPer
AllOW

ance

rerioci

DayMonth

of new basic salary
0.6416.003.21957Asfrom 16 VII
1.3634.006.81958Asfrom 16 VII
1.9448.509.71960As from 16 VII
2.9473.5014.71961Asfrom 16 VII
4.52113.0022.61962Asfrom 16 VII
5.78144.5028.91963As from 16 I
7.10177.4033.61964As from 16 I
8.22205.4037.61964As from 16X
8.47211.7038.51965As from 16 I
11.07276.8047.81966Asfrom 16 I
12.19304.8051.81970As from 16 I
13.20330.0055.41970As from 1 XII
15.44386.0063.41972As from 1 1 י

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
48.431,210.80159.519752As from 1 I

Of total salary
18.06451.5012.931975Asfroml VII
16.16404.0010.11976As from 1 IV
24.40610.0012.21976Asfrom 1X
25.81645.1511.51977As from 1 IV
24.64616.008.81977As from 1 IX
36.56913.9212.01978As from 1 I
25.28632.137.4*1978As from 1 IV

1 Explanations on the Cost of Living allowance piror to 16 VII 1957'  see in Abstract 24  19?3, P. (128).
2 In December 1974, an advance payment of IL. 200 was added to the C.o.L. allowance, on account oi I975.
3 This amount was actually paid since November 1975. The amount was 7.504 in July 1975, in August

September  V>/o and W/oin October.
4 This rate is the difference between the20.3■^ rate for April 1978 and the Yl<yo advance payment iD

January 1978.
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Because of the new sample and the
changes in it, data appearing here are not
direct continuation of the previous one. The
new sample has been in use since 1968.

In January 1975, a transfer to certainty
was carried out similar to that of 1972.
Establishments which increased beyond a
certain size were added, and these represent
themselves only. Consequently,  and also
due to the income tax reform, data for 1975
are not comparable with previous data. In
order to make comparison possible, indices
for 1975 were chained and are comparable
up to 1968.

For the calculation of salaries and aver
age salary per employee post in 1975, it
was assumed that the income tax reform was
enacted in January 1975.

More detailed explanations were publi
shed in Special Series no. 559 (see list below(.

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 duirng the
month.

Daily average of unemployed is calcul
ated by dividing the total number of un
employment days in the month by the number
of possible workdays of that month.

Monthly average of unemployment days
per unemployed is computed by dividing
the total unemployment days in a month
by the number of registered unemployed of
that month.

Persons who registered for work at least
once a year are deifned as "registered".

Referrals to employment vacancies by
mean's of a letter, means the sending of an
employed to a place of work following the
request of an employer.

Application for workers: application of
employers to Labour Exchanges for workers. .

Unfulfilled applications: application
during the month for workers which could
not be supplied by the Labour Exchanges
during that month.

SOURCES

Data on registered unemployment up
to March 1949 are based on registration for
work at labour exchanges aiffliated to the
Labour Centre and at labour exchanges in
minorities' localities.

Since January 1954, data include also
registration of nonJews at Labour Exchanges
which are under the Ministry of Labour.
Since 1959, the Employment Services has
not registered the handicapped who work 5
hours a day, who worked only 5 days a week.
Since 1961, the number of workseekers who
applied to Labour Exchange Bureaux but
were not registered as unemployed were also
included.

In April 1959 Labour Exchanges be
came governmental authorities under the Em
ployment Service of the Ministry of Labour.
Data on adult workseekers do not include
registration at exchanges of students, aca
demicians, seamen and charwomen. Data on
youth labour exchanges are given in a sep
arate table.

Since October 1967, data include East
Jerusalem.

In January 1973, the Unemployment In
surance Law came into force and consequ
ently, registration procedures in the Employ
ment Services were changed. The new pro
cedures affected mainly the series of daily
average unemployment and the distribution
of workseekers according to unemployment
days. For workseekers with no place of
work, one unemployment day or more is
now being registered ; hence, the increase
in the daily average of unemployed.

During the ifrst months of 1974, the
system of applications was fed into the com
puter, and therefore registration was more
accurate. Hence, one should be cautious
in comparing data on "requests" and "un
fulliflled 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
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come survey covers only urban em
ployees;

d. there are differences in the methods of
data collection and computation of in
come between the two series.

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

DEFINITIONS

The investigation unit is an establish
ment, which engages one employee at least.
An establishment is also a department of a
ifrm for which the National Insurance In
stitute conducts a separate file. Such separate
ifles are usually opened whenever the workers
of different departments come under different
irsk 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 vairous funds.

After the enactment of the income tax
reform in July 1975, the deifnition of salary
changed as follows : the taxable salary in
eludes besides the above payments main
tenance of vehicle and telephone, differentials
on interest on lowinterest loans, and em
ployers' allocations for study fund. On the
other hand, employees' children allowance
is not included. 1

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 seires are supplied monthly by the Nation
al Insurance Institute, on the number of
employee posts and wages. This seires has
been published since 1961. It was updated
in 1965 on the base 1965=100.0; details
were given in Special Publication No. 245.

As of 1968 the series is based on a
sample of establishments drawn up in 1969 2.

The investigated population includes all
establishments that engage one employee or
more, cooperative members, civilian employees
in the army and workers from the Adminis
tered Territories. Not included are qibbuz
members who work in their qibbuz, or in
establishments owned by their qibbuz, em
ployers who work in their own establishments,
pupils of vocational schools and domestic
help.

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
ments according to current reporting to the
cardifle.

The sample includes about 4,600 estabT
lishments which cover about 70 per cent of
the employee posts in the population.

Sampling method. The population was
divided into sampling strata, each stratum
being characterized by major branch and size
of establishment. In each economic branch,
there is a different probability of selection.
In each branch, establishments engaging

75 employees or more were included with
certainty (i.e., such an establishment repre
sents itself only) ; in some branches smaller
establishments were included with certainty.

The sample is updated every month
by exclusion of establishments who ceased
operating and inclusion of sample of newly
opened establishments.

1 See Monthly Bulletin of Statistics, Supplement, no. 6, 1976.
1 See Wage and Employment Indices, ibid, No. 11, 1970.
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Estimates subject to high relative sampl
ing errors were printed in brackets. For 1977,
estimates with. sampling errors exceeding 0ל20
were printed in brackets.

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 temporarily 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 Labour Force
Surveys, e.g., health insurance (chapter
XXIV) and household equipment (chapt
er XI). Tables on occupational mobility
appeared in Abstract 27, pp. 323 325, 3nd
on seniority at work ibid pp. 326 328.

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 salaires of
employed persons aged foutreen and over.

The population, to which the data in
Table XII/26 relate, comprises employed per
sons in towns and urban localities, who
had such ' income during the twelve months
preceding the enumerator's visit.

Details on the methods of data collecting
and the pattern of the sample are presented
in the introduction to Chapter XI Living
Conditions.

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/26 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.

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all the employees were ob
tained by multiplying the survey data by
an inlfating factor (weight), which was com
puted as the quotient of the total population
according to sex, age and type of locality,
and the number of persons investigated in
the Income Survey (employees and others)
according to the same characteristics. This
inlfating factor also allows for the difference
between the Income and the Labour Force
Survey. This fallout consists of:
a. all cases not interrogated on their in

come because of absence duirng the en
umerator's visit or refusal to ifll out
the questionnaire;

b. all cases (questionnaires) where any
details on income or labour input were
absent or unknown.
The extent of the fallout for the above

said reasons was about lO^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
data are higher in each of the surveyed
years. This discrepancy deirves from several
fundamental differences between the two
series:
a. National Insurance data refer to wages

and salaries of employee posts whereas
the income survey data refer to income
of employed persons;

b. there is an average half year difference
between the periods for which the data
are given;

c. the population of the two series differ
especially as regards coverage: the in
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Until the end of 1964, the sample data
were weighted by a simpler method (see
Abstract 20, p. LV).

As of 1973, the demographic estimates
for inlfating the sample data are based on
revised population estimates according to the
results of the Census of Population and
Housing 1972 as a bench mark, unless other
wise stated.

After the transfer to the above said
new estimates, the basic table. by age, sex
and population group is updated every
quarteryear and the basic table by age, sex,
type of locality and population group is up
dated once a year  according to current
demographic estimates.

For the sake of comparison with data
piror to 1973, the main data for 1973 in this
chapter, are given in accordance with both
the old and revised estimates. The main
changes in the population estimates since
1973 are as follows : the deifnition for per
manent (de jure) population has been en
larged to include potential immigrants, who
numbered about 19,700 persons aged 14 and
over in 1975, about 21,600 in 1974 and about
22,400 in 1973. Within the current invest
igation process, they are interviewed in the
ifeld, so that their characteristics are re
fleeted in the results. This change has no
signiifcant influence on national estimates,
rates and breakdowns. Population estimates
were revised after the revision in the popula
tion movement component; consequently, ine
permanent population estimate was enlarged
by about 12,000 in 1975, about 9,000 in
1974 and about 5,000 in 1973. For some
localities the type of locality was changed.
Besides, localities were classiifed as "veteran"
if they had been settled by Jews prior to the
establishment of the state.

Population estimates in localities and
in types of localities have also been revised
according to the results of the Census of
Population and Housing 1972, along with
the distribution by age, sex and population
group. Age groups, which serve as inlfation
units, were broken down: age group 35 34
into groups 35 44 and 45 54, and55+
into 55 64 and65+ .

Annual data in the tables are airthmetical
averages of the estimates received from
quarterly surveys, unless otherwise stated.

The estimates presented being based on
samples are liable to deviate from the

"census value", i.e., from data which would
have been obtained from a full census.

This census value is in a certain range
(called the conifdence interval) around the
estimate (x) obtained in the survey. The
size of this range is measured in terms of
sampling errors (<TJc) and is conditioned
by the required level of conifdence.

With a 67<"/o conifdence interval, it can
be assumed that the "census value" is in a
range (X +(Jjc, X  ajc) with a 9570 con
ifdence interval. The census value would be
in the range(x 2X; x + 2c!x) . For ex
ample : when the estimate is 10,000 persons,
the near sampling error is 630. It can be
assumed with ff5% conifdence that the value
which would have been obtained in a census
would be between 8,740 and 11,260.

The following table presents sampling
errors for rounded off absolute numbers (for
average 1976), by which the conifdence in
tervals for the estimates in the tables can be
calculated as explained above.

For intermediate values, an interpolation
must be made.

Sampling errors are inlfuenced by 'he
nature of the vairable and the subpopulation
for which it was computed. This table is
valid for large subpopulations (exceeding
one million). The use of this table for small
subpopulations supplies overestimates for the
sampling error.

More adequate estimates for sampling
errors of absolute numbers, as well as' for
estimates in percentages, can be found in
Special publication no. 564.

X
sampling errorestimate

2001,000
280. 2,000
3503,000
4405,000
5608,000
63010,000
89020,000

1,09030;000
1,39050,000
1,75080,000
1,950100,000

Because of differences in sampling me
thods, size of sample, etc., the sampling er
rors in years prior to 1974 were different from
those since.
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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 financial profits, 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.

Detailed results of the surveys and more
detailed definitions and explanations can be
found in the publications dealing with the
surveys.

The frame and the new sample (in force
as of mid 1968; for the old sampling method,
see Statistical Abstract 20, p. LIV ff.). 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 lists are unavailable (qibbuzdm,
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.
564.

Until 1973, each of the quarterly labour
force surveys covered about 6,000 households
within the State's geographical boundaries
duirng the period of the survey, including
residents staying abroad less than one year,
but excluding potential immigrants and temp
orary residents. (See also deifnitions of perma
nents population in the introduction to
Chapter II). In January 1974, the sample
was enlarged and every quarteryear about
11,000 households are investigated in
order to enhance the statistical reliability of the
data and to obtain more detailed information.
Labour Force Survey data since 1968 include
East Jerusalem, unless 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 inflated 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 estimate" im
proves the estimates.
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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 worker
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
finition of full or parttime work is
that which is customairly 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 1968, 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 specified above with regard
to data until 1966).

3. Temporarily absent from work duirng
the survey week due to illness, vaca
tion, army reserve duty, labour dispute,
inclement weather, temporary stop
page of work (up to 30 days).

b. Unemployed: persons who did not work
at all during the determinant week (even
for a single hour), and actively sought
work duirng 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 ;

 diose who had not previously worked
in Israel.
In 1967 the classification 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.
Determinant week is the week ending

on the Saturday preceding the enumerator's
visit.

Not in the civilian labour force: all per
sons aged 14 and above who were neither
"employed" nor "unemployed" in the deter
minant week. Included are housewives, stu
dents who did not work even one hour during
the determinant week, persons unable to work,
persons living on pensions, rents, etc., as well
as soldiers serving in the Regular Army on
compulsory military service. Till the end of
1966 this subgroup was represented by a
permanent cardifle ; since 1967 the data have
been received by questionnaires.

Economic branch. Each employed per
son was included in the economic branch to
which the establishment or institution in
which he worked during the determinant
week belonged. Employed persons in qibbu
zim were classiifed according to the branch
in which they were active.

Until the end of 1969, employed persons
were classiifed according to the 1961 classiif
cation. 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 according to the new cles
siifcation.

Occupation. Classiifcation by occupation
relates to work performed by the worker
at his place of employment, regardless
of any 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 :
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OWNERSHIP OF DURABLE GOODS 1

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 Table XI/32 are out
of all families in each group.

SOURCES

The estimates are based on results from
the current investigation on durable goods
which is conducted together with the Labour
Force Survey once a year in the months
JulySeptember. About 5,000 families are
investigated, who represent the entire popul
ation, except' persons living in qibbuzim and
institutions. ■

The investigation unit is the household
(see deifnition above on Income of Urban
Employees' Families) .

VACATIONS SURVEY 1972

Results from Vacations Survey 1972, were
published in Abstract 251974, pp. 293
296.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(225) Survey of Household Water Con
sumption in Urban Settlements
(1963/64)

(239) Saving Survey (1964/65)
(253) Patterns of Food Consumption
(327) Agriculture in Israel(1948/49 

1968/69) Part II
(328) Amidar Residents Survey
(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

)405( Survey of Housing Conditions
(1971)

(478) Income of Employees (1972; 1973)
(510) Income of Employees' Families

(19721974)
(527) Income of Households Whose Family

Heads DidNot Work (19711975)
(533) Survey of Housing Conditions (1974)
(563) Family Expenditure Survey (1975/76)

Part I  General Summary

TECHNICAL SERIES

(31) Classiifcation of the Family Budget

CENSUSOF POPULATION AND HOUSING 1961

PUBLICATIONS nos. 16, 23; 31

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 10 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

1 See also "Survey of Household Equipment", ibid, no. 6, 1978.
. Hebrew only.
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Further information, including data on
stocks of foodstuffs, the grinding of various

. types of lfour, preparation and marketing of
milk products, etc., .is obtained from the
Ministry of Industry, Trade and Tourism, 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 which have been adapted
to a certain extent for food in Israel.

HOUSING 1

The data on housing density and number
of rooms in dwelling are annual average
obtained from the current investigation of
the Labour Force Surveys and they relate
to all the families in the country (except
qibbuzim and institutions) . Regarding the
structure, the organization and the execution
of the survey . see Chapter XII, Labour
and Wages. As of 1976, population estimates
were updated on the base of the 1972 census
results. For a more detailed explanation see
introduction to Chapter XII. In order to
allow continuity of the statistical series and
comparability of data, the 1975 data were
reprocessed.

DEFINITIONS

Number of rooms in the dwelling: all
rooms which are used by the family as living
quarters. The following have not been in
eluded in the number of rooms: kitchens,
bathrooms, toilets, verandas, rooms used for
business purposes or for work only and rooms
let to lodgers. Half a room was counted as
a room.

Number of persons per room (housing
density) was calculated by dividing the num
ber of persons who live in the household
by the total number of rooms occupied by
members of the family

Data in Table XI/26 were obtained from
the Family Expenditure Survey 1975/76 and
in Table XI/27 from the Labour Force Sur
vey 1974.

YOUNG COUPLES SURVEY

The purpose of the Survey was to in
vestigate the standard of living, housing con
ditions. and the means of acquiring dwellings
of couples who married in recent years.

The survey population included all young
Jewish couples who married (both spouses
for the ifrst time) between 1 IX 1973 and
31 VIII 1976, and who lived in urban
localities at the beginning of 1977. The
population includes about 58,700 couples.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Income : gross money income (see In
come of Urban Employees' Fomilies above).

Family (couple's family) includes only
the spouses and their children, if any.

Development towns are a group of towns
in which young couples receive larger bonuses.
The list of these towns appears in Supplement
to Monthly Bulletin of Statistics, no. 4, 1978,
p. 15.

Owned dwelling : the dwelling whose
lawful owners are the young couple living
in it.

Dwelling with key money : a dwelling
rented for low monthly rent, for which the
couple living in it paid a large sum of key
money to the landlord.

SOURCES

Data in the survey were obtained from
the investigation of a sample of 2,200 couples
between March and June 1977. The sample
was drawn from marriage cetriifcates in the
Ministry of Religious Affairs and a special
group was drawn from a special group of
couples who registered for the Ministry of
Housing and Construction's relief scheme who
were entitled to such relief but did not
make use of it.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC HELP

Data on employment of domestic help
are annual estimates, which have been culled
from an . investigation within the frame of
the labour force surveys since 1967.

A family employing domestic help is any
family which employed a paid housemaid or
nurse in the determinant week.

1 See also "Housing Density 1975; 1976" in Monthly Bulleitn of Statisitcs  Supplement, no. 3, 1978.
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year relate, on an average, to the income
of the beginning of that year.

Because of steep increases in prices in
recent years, income data of households in
vestigated since 1975 were calculated in stand
ard prices ' which prevailed as regards the
families investigated in the ifrst quarter of
the survey year, whereas in previous years data
were calculated at current prices of those years.
For comparison with previous years, income
for 1975, 1976 and 1977 was also computed
by ■ the ' previous method and amounts to
IL. 35.8 thousand, IL. 48.5 thousand and
IL. 69.2 thousand respectively.

The investigation and processing unit
is the household which includes all its mem
bers aged fourteen and over.

The household is a "consumer family",
i.e., a group of people living permanently
at one place and having a common budget
of expenses. The family or household head
is the oldest working person. Part of the
family's characteristics, e. g., continent of
birth, period .of immigration, age and level
of education are determined by the charact
eristics of the head of the family.

The investigation unit in this chapter
is also the processing unit. On the other
hand, the data of the income survey pre
sented in Chapter XII, relate to a different
unit, being the individual, who was engaged
as an employee at least one day during the
investigation period (more details see in the
introduction to Chapter XII).

The sample. About a quarter of the
families, which are investigated by the Labour
Force Survey, are included in the sample
(see introduction to Chapter XII  Labour
and Wages).

METHODS OF COMPUTATION

Estimates on all households of the popul
ation were obtained by multiplying the sur
vey data by an inflating factor (weight) . The
weight of the family head as an individual
in the Labour Force Survey has been assum
ed as the family's inlfating factor (for the
method of its determination, see Chapter
XII). This weight was multiplied by an
adjustment factor, which allowed for the
fallout between the Income Survey and the
Labour Force Survey (fallout resulting from
refusal to report on income, absence, etc.),
which amounts to about 10?o of the house

holds and was calculated separately for each
type of locality in each quarter year.

As of 1975, data were delfated (see
Survey Period, above).

FOOD BALANCE SHEET
GENERAL REMARKS

The food balance sheet of Israel is
drawn up in accordance with F.A.O. x re
comendations with some adaptions for the
special conditions prevalent in Israel. The
method of preparing the balance sheet is
described in detail in Publications of the
Central Bureau of Statistics  Nos. 21 of
The Technical Series and 327 of the Special
Series.

The quantities of food transferred from
Israel to the Administered Territories and 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
Territories is included under imports.

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
seed etc., as well as the quantities supplied
to industry, provided the foodstuff they
manufactured appears 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.

1 Food Composition Tablesjor International Use,FAO, Rome 1964. ■
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SOURCES

Data in the survey were obtained from a
sample of about 2,250 urban families, each
having been investigated during one month
of the period between June 1975 and May
1976 (see "Method of Investigation" below).

Investigation unit is deifned as "a family
of consumers", 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. for the ifrst quarter  subsample of

labour force surveys investigated in
1973/74.

b. for the other 3 quarters  arnona lists
of local authorities, updated for April
1975.

METHODS OF INVESTIGATION

The households investigated recorded ali
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 house
hold about once every 3 days. In addition, the
enumerator obtained details from the house
holds replying 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 household income and savings and on
their characteirstics (household size, length of
stay in Israel, education etc.), were also ob
tained from this questionnaire.

INCOME SURVEYS !

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 descirption of
the methods adopted and the deifnitions used
were published in Publication No. 510 of
the Special Publications Series and in the
Monthly Bulletin of Statistics, Supplement,
No. 7,■ 1976, 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. inheirtance,
severance pay from the place of work etc.)
were not included nor were imputations made
for income from the use of own dwelling or
other types of income in kind.

Deciles. A decile is a group including
ten percent of the families, which are ordered
by size of income, beginning with families
of the lowest income in the lowest decile
up to the families with the highest income
in the upper decile.

SOURCES

The population to which the data in
Tables XI/6 10 relate compirses all Jewish
employees1 households in localities of 2,000
inhabitants and more and the nonJewish
employees' households in towns only. An
employee's household is deifned as a household
whose head is an employee or a cooperative
member. The population in Tables XI/11 12
refers to urban households, of which the family
heads did not work in the surveyed year.

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
duirng the twelve months preceding the en
umerator's visit. Hence, data for a given

1 See also "Income of Employees' Families 1977" and "Income of Households Whose Family Heads Did
Not Work 1977" in Monthly Bulletin of Statistics, no. 6, 1978, and "Income of Urban Employees", ibid,
no. 7, 1978.
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with income in kind included; i.e., imputed
income from use of a dwelling or of a
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.

Compulsory payments are taxes imposed
directly on the income : income tax, defence
levy, and national insurance.

Net income : total income (inch imputed
income) after deduction of compulsory pay

. ments.

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
household or as agreed upon with the seller
whether paid in cash or bought on credit.
Sometimes, the price includes also additional
expenses associated with the purchase, e.g.
interest, commission, transport or installation
cost. On the other hand, installments for
goods bought before the investigation month
were not included in the expenses, nor were
advance payments on account of purchases
to be made in the future. Neither were in
eluded expenses which are reimbursed, (e.g.
board and lodging, deposit on bottles etc.).

If the household 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 household, except for
compulsory payments, defence levy, national
insurance, savings, and money transfers to
other households.

For the purpose of comparing the ex
penses on consumption in the present survey
with the expenses on consumption as estim
ated in the 1968/69 survey some minor ad
justments were made in Table XI/1 accord
ing to the deifnitions used in the present
survey. In other tables, the expenses are
presented in accordance with the deifnitions
ofthe. 1975/76 survey.

Savings are the net increase in the house

holds' 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 household's
income 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 pirzes, gifts in cash, etc.

Nonrecurrent receipts are all receipts
which do not enlarge the family's property,
but only change its structure, such as re
demption of insurance policies, severance pay
from the employer, etc.

Deciles: see deifnition below in the ex
planations on income surveys.

Net income per standard adult: the net
household income is divided by the number
of standard adults in the family.

Standard person. In order to grade fa
milies by their economic situation, it is pre
ferable to classify them by income per person
and not by total family income; and in order
to take into account the economics of scale,
households were classiifed not by family in
come divided by "usual number of persons",
but by family income divided by the number
of "standard persons", this number being de
cided by the following table. This approach
relates to each additional person in the
family a smaller marginal inlfuence from the
point of view of the burden of family budget.

MarginalNumber ofNumber of
weight perstandardpersons in
personpersonshousehold

1.251.251 person
0.752.002 persons
0.652.653 persons
0.553.204 persons
0.553.755 persons
0.504.256 persons
0.504.757 persons
0.455.208 persons
0.405.609 persons

Every additional
0.45 ■person
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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 ot 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.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

(11)* Agricultural Input and Output Indexes
(1958/59)

(17)* Index of Input Prices in Residential
Building (1962)

(22)* The Wholesale Price Index of Indus

trial Output for the Domestic Market
(1963)

(24)* Price Index of Inputs in Road Con
struction (1966)

(29) Consumer Pirce Index (1964)

(31)* Classiifcation of the Family Budget

CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE
1975/76

Data on the family budget have been
obtained from the Family Expenditure Sur
vey 1975/76, which was carried out by the
Central Bureau of Statistics between June
1975 and May 1976. Detailed explana
tions on the previous Family Expenditure
Surveys appeared in publications No. 148,
200 and 330 of the Special Series.

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
households of the country's urban population.

This population lives in 102 localities.
Thereof, households of all 54 localities with
more than 2,000 inhabitants were sampled,
and of the remaining 48 localities with
smaller populations, households of 24 . local
ities were sampled. Altogether, households
of 78 urban localities were investigated.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Sources and uses. The household 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). Because of steep increases
in prices during the survey period, all data
are presented on the base of average level
of prices in the survey period.

Total income is the gross money income
(see deifnitions in "Savings Survey" below(

. Hebrew only.
1 See the Monthly Price Statistics, Vol. XXI, No. 1, January 1970 (Hebrew only(.
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The current measuring of labour service
prices must ensure 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 percentage of
rentals of all the companies' expenses on the
basket during the base period, and these
rentals are measured currently.

INTEREST RATES OF MORTGAGES
FOR HOUSING

DEFINITIONS AND USES

The interest rate of a mortgage with given
conditions is denned 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
gories 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 mortgage conditions for
a given category of consumer and the chan
ges in the proportions of the types of consu
mers who receive mortgages on various con
ditions.

The average interest rates and the
changes which take place with the passing of
time may serve as an economic indicator on
the capital market. Moreover, these changes
express the inlfuence of the mortgage compo
nent on the consumption value of housing
services within the framework of the Con
sumer Price Index.

THE POPULATION AND THE SAMPLE

In 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 seires, interest rates of loans for
housing which are granted by institutions other
than mortgage banks (such as social insurance
funds, ordinary banks, etc.), are not measured.
Neither does this series include interest rates
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The current measuring of the labour
service prices relfects only the changes in the
necessary expenses on a fixed 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 period1.

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 pirces 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 2

USES
The index serves for setting down tariffs

and granting of subsidies in the buses branch
and as current indicator of developments in
the branch's prices.

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 passenger 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 (Mifale Hatahanot). Neither does the
index population include the buses owned by

various' establishments which are kept for
their own employees only.

The :index basket includes all the mate
rials, commodities and services which serve
for the operation of bus services during the
base period and whose prices are measurable.
The index basket does not include items, for
which the expenses are defined 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 3.

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 mateirals, 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 i. The weight of labour
services of the various types of workers :
dirvers, 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.(.

1 The series was updated and improved in 1974  cf. ibid, No. 11, 1974, pp. 6062 (Hebrew only).
2 Detailed descirptions see in Price Index of Input in Buses, ibid, No. 2, 1971 (Hebrew only).
3 ibid, No. 2 1971.
4 For details on the changes introduced in these item see ibid, No. 5, 1972.
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The value, according to which the
weights of the price index was determined,
is derived from two main sources : national
accounts' estimates, the value of production
and marketing of enterprises supplying
materials and services to the citrus branch,
etc., and data on the proiftability of the
citrus branch compiled by the Institute of
Farm Income Research. The weights are
generally based on the data of input value
in 1975/76.

PRICES MEASURED

Up to 1976/77, prices were measured
at the packing house gates only, i.e., without
packing and transport expenses, etc. Prices
were computed separately for each strain
without distinction of use (exports, direct
consumption, industry).

As of 1976/77, prices of packing, trans
port, etc., are also measured for each use.

The input price index measures also
prices of packing, transport from packing
houses to ports, port services, etc.

UPDATINGAND CHAINING THE INDEX

The present index is compiled and pre
sented in relation to the base period : average
1975/76 = 100.0. Previously, it was pre
sented on the base : average 1965/66 =
100.0 points.

For practical purposes, the updated
index, for the entire citrus branch can be
chained to the previous one by multiplying
the updated index by a chaining coeiffcient,
which equals the average index for 1975/76
as based on 1965/66 divided by 100. The
chaining coeiffcient for output pirces in citri
culture is 4.494 and for input prices  4.442.

PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS 1

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.

THE INDEX POPULATION

The index relates to an input basket of
all hotels, pensions and convalescence 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 defined as investment (e.g., pur
chase of shares, expenses connected with the
.acquisition of assets and durable goods) and
pirces of items whose measuring is especially
dififcult, such as expenses on interest, dona
tions, gifts and expenses abroad.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the index is based on the
ifndings of Survey of Hotel Expenses*. This
survey, conducted in ApirlSeptember 1968,
investigated the detailed structure of the
expenses of about 110 hotels in 1968.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures the prices of about
220 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 vairous 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 =
10O.0 points.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weight of each
item as well as the weight of labour services
of the vairous 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.

1 Methodological details see in Pirce Index of Input in Hotels 1969 see ibid.; No; 3, 1970 (Hebrew only(. ;
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which include all taxes and impositions on
the product up to the marketing stage to the
agriculture, except V.A.T., which is not
included:

Whereas the prices were measured up to
1976/77 at one delivery point, according to
the . partial population which was surveyed
till that year, the prices are measured since
that year at an additional delivery point.
Thus, output prices of citrus fruit have pre
viously been measured at the gate of the
packing house, i.e., without packing expenses,
transport from the packing house, etc., where
as in the updated index the prices of packed
fruit are also measured  according to the
transaction terms (at the port for exported
fruit, at an industrial establishment  for fruit
destined for processing, etc.). The updated
index input measures also prices of citrus
fruit packing, transport from packing houses
to ports, port services, which had not been
measured previously.

UPDATING. AND CHAINING THE INDEX

At present, the index is published on
the base: average 1975/76 = 100.0 points.
Previously, the index had been compiled and
presented on the base: average 1965/66 =
100.0 points.

For practical purposes, the present index
for part of the population can be chained
to the previous index (based on 1975/76 =
100.0) by multiplying the updated index by
a chaining coefficient, which equals the aver
age 1975/76 index based on 1965/66. Ac
cordingly, the chaining coefifcient of the out
put price index will be 4.474 and for the
input price index  5.156.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT
PRICES IN CITRICULTURE 1

USES

The index of output and input prices
in citriculture is a branch index, which, along
with the index of output and input prices in
agriculture, measures the changes in prices
which the citirculture 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 a
given base period.

The principal uses of the index are to
serve as a delfator for the production and
marketing values of the branch in current
prices, in order to be converted into real
terms, and as an index which may help in
calculating the terms of trade and proift of
the citrus branch.

THE INDEX POPULATION

As in the index of output and
input prices in agriculture, within the frame
of the index of output and input prices in
citriculture two sets of indices are compiled :

(a) an index of input and output prices at
the port gate, the gate of the local market or
of the industrial establishment ; (b) an input
and output price index for the "citrus branch'1
at the gate of the packing house, being a
continuation of the previous index, which
has been published since 1965/66.

From the point of view of the products
and services the output price index relates,
in principle, to the entire output which the
citrus branch markets as well as the output
for own consumption; the input price index
of the branch relates to all purchased inputs
from other branches which served for the
above production, in the stages of cultivation,
picking, packing, transport, etc.

The index which relates to prices at the
gate of the packing house,: covers only the
outputs up to the gate of the packing house,
and for the input price index, it covers the
inputs which serve for the production of
the above outputs, as regards picking and
transport to the gate of the packing house.

SOURCES OF WEIGHTS

As of 1976/77, there are two sets of
weights in each index : one for the entire
branch population and one for a part of the
population.

The value of outputs according to which
the weights of the output index were de
termined, is estimated by multiplying the
production and marketing quantities of each
product, as obtained from series on agricul
tural production at product prices : these
weights are the average relative importance
of each product in the entire output during
1973/741975/76.

1 Methodological details see in Index of Input and Output Prices in Citriculture, Monthly Price Statistics,
No. 6, 1968. (Hebrew only). For changes following the recent updating, see appendix, ibid, No. 2, 1978.
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This deifnition is wider than that of
"farming" (which was in use up to 1975/76),
which did not include in the index population
the establishments included in "agircultural
services", e.g., packing houses, spraying, fruit
selecting, etc., as well as pelagic ifshing.

As of 1975/76, the index covers the entire
output from other branches marketed by the
agricultural branch, as well as that inter
mediate produce, part of which passes through
■the agricultural branch as commercial trans
actions at market prices and output destined
for own consumption. The input price index
includes all inputs purchased from other
branches as well as that part of intermediate
produce which passed through the agriculture
branch as commercial transactions. The index
does not include output of that intermediate
produce, for which no commercial trans
actions can ■be proved. Until 1975/76, the
index included only output which was
marketed out of the agriculture branch and
the inputs purchased from other branches
 but not intermediate produce and products
for own consumption.

The present index covers, as previously,
only output traded at market pirces. On the
other hand, forestry products and some in
termediate produce (e.g., green fodder), are
not measured.

As of 1976/77, two sets of indices have
been compiled, which refer to two popula
tions, as follows :
(a) a general index, which relates to the

entire output produced and to the entire
input used in the whole agirculture
branch;

(b) an Index that refers to a part of the
population, which includes the output
marketed by the agriculture branch
(excl. establishments classed under "agri
cultural services") to other branches, and
the inputs the agriculture buys from
other branches; this index is a sequel to
the previous one.

.CLASSIFICATION OF PRODUCTS AND SERVICES

The products and services of which the
index is composed are classiifed by groups
and subgroups (Tables X/14 15). Along
with the updating of the index in 1976/77,
products were reclassiifed. In the output
price index "melons and pumpkins" was
transferred from "field crops" in the previous
index to "vegetables and potatoes" in the
present index. The main alterations in the

input price index are as follows : "agricultur
al machinery and equipment" includes now
also "agricultural equipment", which in the
previous index, was included in the group
"tools, equipment and packing mateirals",
from which "packing mateirals" were de
tached to form an independent group in the
updated index.

In order to compare the indices of
1976/77 with the previous years, the indices
for 1973/74 1975/76 were adjusted to the
new classiifcation. Consequently, these indices
are not a continuation of those for preceding
years.

SOURCES OF WEIGHTS

The weights of the agricultural output
and input price indices must in principle
relfect the relative importance (in thousands)
of the various kinds of output and input
values within the overall value during the
base period.

As of 1976/77, there are two sets of
weights  one. for the entire population and
one for a part of the population, as speciifed
above.

The value of the produced and marketed
output of each product is estimated by multi
plying the produced and marketed quantity
of each product  as obtained in the series
on agricultural production value by the pirces
of produce which are collected for the agir
cultural output price index. The weights
of the output price index are based on the
average relative importance of the product
in the overall output in 1973/74 1975/76.

The input value of each product is
estimated according to various sources, e.g.,
farm income accounts, production and market
ing values in enterpirses supplying materials,
products and services ,to the agirculture
branch, etc. The weights of the input price
index are based on value data for 1975/76.

PRICES MEASURED

In the agricultural output price index,
the prices measured are not commercial
market prices but are calculated by dividing
the revenue of the agriculture branch by the
marketed quantity of each product, the said
revenue containing both the income from the
buyer and the subsidies and completions from
the government for part of the produce.

The input price index, on the other
hand, measures commercial market pirces
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But, lacking adequate measuring methods, the
index population does not include the
diamond branch and the printing and publish
ing branch ; in the transport vehicles and
metal branches, it does not include the
groups which are manufactured to order.

WEIGHTS OF INDICES

For the net f.o.b. export price index the
weights of major branches and their sub
divisions and commodity groups are determ
ined according to their relative share in the
overall value of net f.o.b. export prices in
1972 for the entire industry, except the
branches excluded from the index population.

For the f.o.b. export index which in
eludes the general returns per export dollar,
weights were ifxed for major banches in a
similar way, with the export value including
reimbursement of those taxes which the ex
porters must pay as producers and which
are returned to them when they export their
products, as well as interest differentials
oirginating in exportoriented credit programs.

THE COMMODITY SAMPLE AND METHOD OF
COLLECTING PRICES

For the export price indices, prices of
about 1,500 products are measured in about
150 industrial establishments.

The sample includes all establishments
with a relatively large share of the total ex
ports of each commodity group in the sample ;
the commodity sample was selected in con
sultation with the industrial establishments
in the sample, so that products are included,
which are important due to their share in
each group and are exported continuously.

For the net f.o.b. export price index,
the prices measured are those which the ex
porting establishment receives on the ifrst
transaction in the port of oirgin ; f.o.b. price
in Israeli pounds is net of commissions, and
when stated as c.i.f. prices, transport and
insurance fees are also deducted.

These data are collected from export
entries and from the invoices attached to
them.

The index of the overall export prices
is derived from the above index, by adding

the changes in the abovementioned returns
per export dollar.

Data on the components of the addition
al returns per export dollar are supplied by
the Bank of Israel and the customs.

Base period. Both series of export price
indices have been compiled since the ifrst
quarter of 1973 and are based on average
1972 = 100.0.

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUTIN AGRICULTURE 1

USES

The Index of Output and Input Prices
in Agirculture measures the inlfuence of price
changes on the agriculture1s 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 whole of the agriculture
branch and to help in analysing the inlfuence
of the changes in the terms of trade 2 on
income, expenditure and profit.

The index also serves as a delfator for
converting values of agircultural production
and marketing at current pirces into real
terms.

THE INDEX POPULATION

As of 1976/77, all activities deifned in
division O . Agriculture, Forestry and Fish
inng  in the Classification of Economic
Branches  1970. According to this deifni
tion, the agriculture branch included estab
lishments engaged in agricultural production,
e.g., ifeld and garden corps, animal husband
ry, fuit plantations, pelagic and inshore ifsh
ing, as well as establishments supplying serv
ices to the agriculture branch only, e.g., fruit
packing, spraying services, preparation of
seed, etc.

The branch does not include veterinary
services, planting of gardens and gardening,
water supply to the agriculture, land prepara
tion and irrigation and marketing of■ agri
cultural produce.

1 For details on the index's principles see in Technical Publications No. 11 (see list below). For changes
following the recent updating of the index, see supplement to Monthly Price Statistics, no. 1, 1978 (Hebrew
only).

2 Terms of trade are deifned as the artio between output and input prices. The change! in terms of tarde
are computed by dividing the index of output prices by the index of input prices.
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on the value of marketed output by branches
and subbranches, were obtained from the
Census of Industry and Crafts 1965; these
data, with the value of the output exported
directly by the industry subtracted, served as
the base of the computation of index weights.

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 types
of products and services.

The prices of the various. products and
services are collected at a sample of about 800
establishments. The sample includes most
"large" establishments, which are important
in the output value of the branch, and me
dium and smaller establishments, which are
representative of their group.

The measured prices are those received
upon the first transaction, generally at the
factory gate. These are market prices, inclu
ding purchase tax but not subsidies.

Prices are of minutely deifned products
and are collected by questionnaires which are
sent 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
Jbase * : 1963 = 100.0 points. At end 1977,
the index was again updated, and as of
January 1978, it has been presented on the
base: 1977 = 100.0 2.

EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL PRODUCTS 3

DEFINITIONS AND USES

Two sets of export price indices are pub
lished :

a. Index of net f.o.b. export prices (in IL.)
of industrial output 4, measuring the
change in the industry's income origin
a ting from sales abroad of a given pro

/. duct basket, which relfects the changes
in net f.o.b. export prices in Israeli

pounds which the industry received from
its customers abroad.

b. Index of export prices that includes the
overall return per export dollar, measur
ing the changes in the industry's income
that originates from the above mentioned
product basket, but relfects  besides
the changes in f.o.b. prices (which are
inlfuenced by changes in exchange rates)
 price changes also in other revenue
components, which exporters receive for
each export dollar : rebates of indirect
taxes, customs duties and purchase tax,
reimbursements from branch funds and
preferred credit terms within the frame
of export financing programs.
The annual index is computed as an

annual system which differs from the quart
erly system and which is based on a wider
coverage of export commodities; hence, an
nual index figures may differ from the
quarterly ones, being inlfuenced by imputa
tions for periods duirng which some com
modi ties are not exported.

The main use of the index of net f.o.b.
export prices of industrial output is to de
lfate the valueseries of industrial output at
current prices and to convert them into value
series at ifxed prices. It can also serve as
an indicator for analysing the terms of trade
of the whole industry or any of its component
branches, by computing the relation between
the output and input price indices.

The series of the net f.o.b. export price
indices and the series including also the ad
ditional returns per export dollar, may serve
as an efficient tool for creating policies in
tended to encourage exports, by comparing
them with each other.

INDEX POPULATION

In principle, the index population covers
all industrial establishments which export
goods and all products these establishments
export. In practice, however, only establish
ments and products are included whose prices
can be measured and regularly compared.

1 Gf. Updating the Wholesale  Price Index of Industrial Output for the Domestic Market. Monthly Price
Statistics No. 1, 1969, and No. 1, 1972. (Hebrew only).

2 See also appendix, ibid, no. 1, 1978.
3 Full details on definitions, principles, methods of computation, etc., were published in Monthly Price

Staitstics, no. ■8, 1975 (Hebrew only) for the index of net export at f.o.b. P""s, and in no. n< 1976> for
the export price index which includes the total returns of IL. per US. dollar.

4 The index of net f.o.b. export prices presented here differs from the index published in foreign trade,
statistics; here, the index measures only price changes of exported goods by measuring prices of speciifc
commodities and not changesin average values of wider groups of commodities.
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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 aird parking places included, nor
are construction works not connected with
roads (digging for foundation pillars for build
ings) and special engineering 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 19711.

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The lfuctuations in the prices of the above
mentioned items are represented by the chang
es of the prices of about sixty commodities
and services, which were collected at about
eighty suppliers to the road construction
branch.

LABOUR SERVICES

The changes in the wage indices in the
updated index are determined according to
the changes in actual wages which contractors
pay their workers. This method replaces the
measuirng of wage 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
former index which had been calculated on
the base January 1966 = 100.0.

The ifgures which are calculated on the
new base average 1972 = 100.0 can be chained
to the previous base January 1966 = 100.0 by
multiplying them by the linking coefifcient,
i.e., the relation between the' former and the
average of the present index for 1972.

The linking coefifcients are as follows ..

the general index  1.542, interurban asphalt
road  1.530, urban road  1.549, con
struction works  1,650, subbase  1,495,
base  1.521, bearing course r■ 1.527.

WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET2
USES

The main use of the index is thededuc
tion of series of industrial output value com
puted at current prices and their conversion
into seires of values at constant pirces.

THE INDEX POPULATION

As industry are deifned all establishments
of the "manufacturing" branches as deifned in
Standard Industrial Classification ofallEcon
omic Activities 1970.

The index frame includes all pro
ducts and services produced and sold by each
industrial establishment, whether they are
sold to another establishment or to other
branches in the country. Intermediate pro
ducts which serve for further production
within the industrial establishment are not
included, since this part of the output is not
sold. Neither, does the index include the pro
ducts and services of the branches "printing
and publishing" and "diamonds" ; in the ifrst,
no reasonable method has yet 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 pirces have been measured
since January 1969 on the base 1968 =
100, represents the composition of the mar
keted industrial output during 1965. Data

1 Ibid.
2 See methodological details in Technical Publication No. 22 (see list below(.
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is based on the ifndings of a survey of ex
penditure on constructions of residential
buildings conducted in 1974. It investigated
the composition of inputs in about 180 build
ing projects which were completed between
July 1972 and September 1973 1.

The weights were compiled by multiply
ing the data expenditure as found in the
survey by the percentage of change in the
prices of the items.

SAMPLE OP 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.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weights of the labour
services of all types duirng the base period
were ifxed according to the percent of actual
expenses on wages by the contractors, out of
their total expenditure on the index basket.

The price changes of labour services were
estimated currently, until December 1970, ac
cording to the changes in wage 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 oiffcial 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 2.

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 a new
base: April 1975 = 100.0 points. From Janu
ary 1969 till April 1975 prices of a basket were
measured which represented the building
costs in 1967/68. and the index was based
on average 1968 = 100.0, after it had been
based on January 1964 = 100.0 from January
1964 through December 1968, and on July
1950= 100.0 from July 1950 through Janu
ary 1964.

The indices which were compiled on
the above mentioned bases are presented in
Table X/8. For practical purposes, these
four series can be chained as follows :

a. ifgures of the index, based on January
1964, can be chained to the previous
index, based on July 1950 by multiplying
them by the ratio between the two
series, i.e., 6.68 for the general index ;

b. the ifgures of the present index can be
chained to the index based on January
1964 by multiplying them by the ratio
between the two indices by the average
of 1968, i.e., 1.259 for the general index ;

c. the ifgures of the present index, can be
chained to the index based on average
1968, by multiplying them by the ratio
between the previous index and that
based on April 1975 = 100.0, i.e., 3.434
for the general index.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION 3

STRUCTURE AND USES

The index consists of 4 subindices, ac
cording to the various kinds of road construe
iton: interurban and urban asphalt road,
construction works and bearing course.

In addition, 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,

1 Details on ifndings of the survey and the methods of its execution, see in Survey of Expenses on Construciton
of Residential Buildings 1974, Monthly Price Statistics, No. 5 May 1975 (Hebrew only). As for the
ifndings of the previous survey of 1968, see the same monthly of January, 1969.

2 See details on these changes in Monthly Price Statistics, No. 3, 1971'(Hebrew only).
3 Details on ifndings of the survey and the methods of its execution see in Technical Publication No. 24 (aee

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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Hmising. The prices of the services paid
by the consumer of such an asset who is
also the owner of that 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 prices
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) 1.

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 present index is presented on the
base period 1976 = 100.0 points as of January
1977.

The main updatings of the index were
carried out in September 1951, January 1959,
January 1962, January 1965, January 1970,
on various base periods, as speciifed below 2.

CHAINING

Along with the updating of indices in
January 1959, January 1965, January 1970,
and January 1977, the base period was
changed, which caused some dififculties in
determining the extent of change in the
indices between the various periods ; but for
practical purposes, it is possible to link the
various series and to arrive at a common
base for them.

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

Iished 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 index ifgures which have been
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 index ifgures which have been pub
Iished since January 1977 in relation to
1976 = 100.0 can be calculated as a continu
ation to the previous one (based on 1969 =
100.0) by multiplying them by 4.112.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING3

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 current index, whose
prices are being measured since May 1975,

1 Details on methods of measuirng prices of dwellings see in Technical Publication No. 29 (see list below).
As for changes introduced in 1970, see Monthly Price Statistics, no. 11, 1970.

2 The pirnciples 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, January 1970, and
January 1977, see Monthly Price Statistics No. 1, 1963; for the updating of the Index in 1964  No. 1,
1965; the updating in 1969  No. 1 1970, and for the updating in 1976  No. 1 1977(Hebrew only).

3 Cf. Index of Input Prices in Residential Building. Technical Series No. 17 (Hebrew only( ..
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THE CONSUMER PRICE INDEX 1

USES

The index and its components are used
mainly for linking securities and mortgages,
for determining the cost of living allowances
in wages and for analysing the trend of pirces
in the economy.

SOURCES OF WEIGHTS

The composition of the family expenses
on consumption during the base period is
obtained from the Family Expenditure Sur
veys. In the updated index, which is based on
1976, the weights were fixed according to the
Family Expenditure Survey conducted in
1975/763.

THE INDEX POPULATION

The Consumer Price Index relates to
goods and services consumed by all families re
siding 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 pricei
are measurable.

Classification of commodities. The das
sification 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.

For the updated index, which has been
compiled since 1977 on a new base (average
1976 = iOO.O), some goods and services were
reclassified, as follows :

"Other housing expenses", which include
transfer fees in the "Tabu", lawyers' fees, etc.,
which had previously been included in
"miscellaneous", were classiifed in the "hous
ing" item;
"baby sitting" was transferred from "miscel
leneous" to "household maintenance";
"school bags, etc.", was transferred from
"clothing and footwear" to "miscellaneous" ;

In order that the 1977 indices should be
comparable with the privious indices, the
indices for 1975 1976 were adjusted to the
new classiifcation, and due to this change
in the main groups, their indices differ from
previous years.

The index is also compiled by the classi
fication of economic branches in which the
production of the goods has been ifnished
(Table X/4)2.

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
about 1,500 stores and businesses in 42 local
ities. After updating the weights according
to the ifndings of the Family Expenditure
Survey of 1975/76, the sample of stores and
business in which prices are currently register
ed has also been updated. Most prices are
recorded by an enumerator who visits the
place of sale. The prices of some commodities
and services, such as transport services, are
registered in questionnaires sent by mail.

The base period of the index has been,
since the beginning of 1970, 1969 = 100.0.
Previously, the index 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.

1 Methodological description of the measuring principles, see Consumer Price Index Technical Seires no. 29
(see list below) .

2 Principles of the Consumer Pirce Index Classiifcation, by Economic Branch, 1964. Monthly Price Statistics,
No.7, 1965, Central Bureau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only).

3 Details on ifndings and the methods of its execution see in Family. Expenditure Survey 1975/76, Special
Seires No. 563. . .T,
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SHORT TERM LOAN

A shortterm loan (Table IX/14) is issued
by the Bank of Israel once a week (on
Wednesday). Every week there are issues of
91, 182 and 384 days' series.

Gross sales to the public include sales
from the new issue of that week and from
series preceding that week.

Purchases and redemptions include actual
redemptions and purchases from the issuing
body on the free market.

Balance for the end of the year, at
nominal value, includes not yet redeemed
securities, whose redemption day has arrived,
excluding balances held by the issuing body.

Source : Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS
TECHNICAL SERIES

(13) Index of Secuirties *
(27) Yields of Debentures *

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 fixed "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 the price levels of each
item of the various indices are estimated ac

cording 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
modi ties,

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.

METHODS OF COMPUTATION

The index of change in the price of
each commodity is computed according to the
price of each as recorded in the various 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.

* Hebrew only.
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SECURITIES 1

Securities registered at the stock ex
change are presented at market prices and
exclude securities which are not traded and
have no rate. Capital value in Table IX/6
is the value of shares, options and bonds
■registered at the stock exchange, at market
prices, at the end of each year.

Capital value in Table IX/7 is the
average annual market value over a number
of dates during the year.

Turnover of securities includes all trans
actions at the stock exchange itself, and does
not include clearing and transactions outside
the stock exchange. Trade at the stock ex
change is only a part of total trade in secur
ities, due to clearing of buying and selling
orders by the banks and the brokers.

The rate of turnover is obtainable by
dividing the turnover by the capital. Data
on capital and turnover are presented at
market prices; hence, part of the change in
them results from change of rates and not
from change of the volume of trade.

INDICES OF SECURITIES

Since 1950 the Central Bureau of Stat
istics has published indices of capital proifts
for rates of securities at the. stock exchange.
These indices measure changes in rates of
securities as well as changes in receipts of
shareholders, resulting from the issue of
bonus shares ,and the irght to buy new
securities at a lower price. They do not
measure changes in the receipts of share
holders, resulting from receipts of dividends
in cash, nor in debenture holders' receipts
resulting from interest in cash. In January
1977, the Bureau started an annual index
of rates of return (portfolio value index), the
previous index serving as a partial index for
the new one. The new index measures changes
in the general return of shares and securities,
i.e., in addition to rate changes and of re
ceipts from bonus shares and rights, it also
measures receipts of dividends and interest
in cash (including linkage differentials on
interest), taking into account the timing of
the receipts.

The index of rates of return rate in
eludes all the shares and bonds registered at
the stock exchange, excluding bonds for in
stitutional investors, which are not traded

and their rates are therefore frozen for long
periods. Had these bonds been included in
the index, they would have caused a down
ward bias. It was assumed, that changes in
their yield are similar to those in the general
index.

The index of rate of return of shares
is a weighted average of indices of return
rates of the individual shares (similarly, the
index of the return rate of bonds is the
weighted average of indices of return rates
of individual bonds). The index of return rate
relates to a certain day of the month (the
23rd). Hence, changes in the index between
periods relfect changes in the return rate of
securities between two speciifc dates.

The index for the end of the year (De
cember 23rd is a chaining of the indices for
the 23rd of each month.

In Table IX/9 the index of return rate
for the end of the year (23/XII) is presented
as well as the index of capital proift, which
is derived from the former, and is presented
on the base : 23 XII 1976 = 100.0.

In Tables IX/9 10 a partial index of
capital gains is presented as a sequal to the
existing seriesonthe base: 31X11 1974=100.0.

Source : notiifcations and statements of
the Tel Aviv Stock Exchange.

RATES OF EXCHANGE

The official exchange rate of the IL.
presented in Table 1X713 does not include
additional rates which were created due to
ofifcial premiums granted for foreign currency
and due to taxes imposed on various trans
actions.
On 19 VII 1976 a new policy was enacted,

linking the IL. to basket of foreign currency.
As of that date, the rate of the IL. could
change every day. The table presents exchange
rates on the dates of devaluations up to
28 X 1977, when the policy of mobile ex
change rate, with the rate changing every
day, was enacted. The representative rate
for 31 X 1977 was IL. 15.25 per U.S. $.

Average exchange rates of the U.S.
dollar and gold in the free and black markets
to the Israeli pound are taken from
various unofficial sources, from the daily press
and the professional press. The reliability
of these data is relatively low. The series
end on 28 X 1977.

1 Cf. "Indices of Securities" in Monthly Bulletin of Statistics  Supplement, no. 2, 1977 (Hebrew only(:
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CHAPTER IX. FINANCE

FINANCIAL ASSETS

MEANS OF PAYMENT AND OTHER DEPOSITS

Means of payment are cash held by the
public and current accounts.

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 deposits,
whether by cheques or not, and bills payable
in Israeli currency, except government ac
counts.

Fixed term deposits of the public are
deposits with banking institutions of com
panies, institutions and private persons for
a 34 months period, 45 months period,
56 months period and 6 months period and
over.

Deposits in saving schemes (Table IX/1)
are savings in authorized saving schemes
(schemes for which the Commissioner of the
National Savings Authority approved reduc
tions in taxation of interest and linkage) ,
excluding savings in schemes of the Postal
Bank and of the Ministry of Construction
and Housing (which are also authorized) .

Balance of saving schemes (TableIX/1 6),
on the other hand, includes balances of all
authorized saving schemes, including those
of the Postal Bank and of the Ministry of
Construction and Housing. Balances in Table
IX/1 2 do not include linkage differentials.
Data of 10,000 and 18,000 saving schemes
do not include grants.

Source: National
Ministry of Finance.

Savings Authority,

Accounts of the public in foreign cur
rency are demand accounts and ifxed term
accounts of Israeli and foreign citizens, de
posited with banking institutions in Israel.

The annual average is obtained by sum
ming up the balances for the end of each
month of the year, and dividing it by 12.

Source: Bank of Israel  Statistics of
the banking institutions.

Turnover of Current Accounts
Current accounts are current accounts

in commercial banks, excluding cheques and
bills payable (which are included in current
accounts). The annual average is the sum
of 12 monthly data, divided by 12. The
average monthly datum is a simple average
of the balance of deposits at the end of
the month and at the end of the preceding
month.

Debits to current accounts are a sum of
all debits to current accounts in the year.

The rate of annual turnover is calculated
according to the formula :

debit to current accounts
current accounts

CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING
INSTITUTIONS

A banking institution is an institution
subject to compulsory liquidity.

These are commercial banks and credit
cooperative societies only (excl. mortgage
and investment banks and ifnancial institu
tions).

Financial institutions are institutions
supervised by the Bank of Israel which are
not subject to compulsory liquidity.

Credit to the public does not include
credit to the government and to ifnancial
institutions.

Banks' resources include loans and
secondary discounting from the Bank of
Israel which were given not in the framework
of directed credit, as well as current and
fixed term accounts in mortgages and invest
ment banks (with deduction of war loan).

The sources of directed credit are the
Government, the Bank of Israel and com
mercial banks (which participate in directed
credit). Its purposes are to supply part of
the ifnancing needs of preferred economic
branches. It differs from ordinary credit in
its availability, in that the interest paid on
it is subsidized, in payment conditions and
in governmental guarantee.

Source : Bank of Israel  banking in
stitutions statistics.
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port entries by the exporter to the cust
oms authoirties.

14. "Gross exports" are deifned as the gross
outlfow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
oirgin 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 1976 is about
$393 million and about $452 million
for 1977.

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 deduction of "re
turned exports".

16. Since a considerable proportion of the
exports of agricultural produce is gener
ally carried out on a consignment basis,
their value declared to the customs' au
thorities does not always represent their
ifnal exact value.
As regards citrus fruit and edible ^^
the ifnal data on the export value is
obtained after the ifnal settlement of
accounts. Figures on exports of, citrus

. until 1976, as presented in this Abstract,
have been revised and may be considered
ifnal. Minor corrections may be made
in the 1977 ifgures on exports of citrus.

17. "Total exports'1 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 purposei
of exchange, repairs, etc. These ship
ments appear under the heading "Re
turned Imports" ;
exports from bonded warehouses;
legal tender ($ 72.01 in "Classiifcation
of Export Commodities").

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 centrally process the data
on certain 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 a computed change in the average
value of commodities does not represent the
actual change in the price of the commodity
 either because of lack of homogeneity in
the deifnition of the commodity or because of
lack of information  the changes in
prices and price indices of similar goods, as
published abroad, serve as indicators for the
changes in pirces.

Price indices are computed accord
ing to the weights of the current peirod
)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 average1968 = 100. The indices based on
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 ifrst published
in Monthly Foreign Trade Statistics, no. 1,
1975. ■

SPECIAL SERIES

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES
(498) Israel's Foreign Trade Statistics

General Summary (1974)
(16)' Catalogue of Export Commodities
)25) Classiifcation of Export' Commodities
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10. Average Payment per U.S. Dollar of
Imported Goods (Table VIII/10) refers
to expenses on imports in IL. on
delivery from customs (i.e. the c.i.f.
import value in IL. plus all import
taxes) divided by the total value of im
ports expressed in U.S. Dollars. There
fore this average reflects the changes in
the tax rate and in composition of im
ported goods as well as in the rate of
exchange. Taxes on imports include:
customs duty, surcharges and purchase
taxes, collected on release of the goods
by the customs authorities; they do not
include the Value Added Tax ifrst im
posed on July 1, 1976. The estimated
collection of V.A.T. between that date
and December 1976 amounted to
IL. 1,400 million. The payment of this
tax increased the rate of the U.S. dollar
in that period by IL. 0.69 on average
for all import goods and by IL. 0.85 for
goods on which tax was due. In 1977,

. the corresponding values were IL. 0.90
and IL. 1.19, respectively. Total taxes
do not include impositions on fuel,
rates and surtax on stocks (these
taxes are not collected at the import
stage). In addition, total taxes include
"Net Funds" which are charges (less
subsidies) connected with imports. The
funds are of two kinds :
(a) the government imports goods and
resells them on the domestic market, the
difference between the cost of purchase
abroad and local storage and handling
and the sales price on the domestic
market being in the form of a charge (pos
itive difference) or subsidy (negative dif
ference) ;
(b) the government imposes an addi
tional tax (or grants a subsidy) on
impotred goods (such as the Agricultural
Equalization Fund).
The item "Government" includes in its

accounts several services provided locally 
such as transport, storage and administration
 in its calculation of the cost of goods pur
chased. As it is dififcult to determinewhether a
subsidy has been granted on the import com
ponent of a commodity or on local added
value, such costs have not been deducted
from the calculated subsidy. Accordingly, the
resulting rate of exchange is biassed down
ward for goods which enjoy subsidies from
funds.

The local currency value of imports pur
chased through the fodder fund is calculated
according to the rate of exchange on the
date of payment for the goods and not on
the date of their release from the customs.
As a result, in periods of decline in the value
of the Israel pound the cost of imported
fodder increases in local currency terms, as
does the calculated subsidy. Subsidies which
are the result of such differences in rates of
exchange were excluded from the calculation
of the average payment per dollar value of
imports.

The value of taxes included in the total
expenses or imported goods in IL. refers
to the actual collection of taxes on imported
goods (cash basis). Consequently, total taxes
(whenever goods are released against de
posit) include only such liabilities of /m
porters to the customs, which were settled by
31 XII 1977(see §7).
11. "Total imports" include :

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
dude :
returned shipments of equipment to
local ifrms from other countries, after
use in 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;
importation of currency of legal tender
(items 72.01.1000 and 72.01.2000 of the
Customs Tariff); ..■ ■
military equipment and war material
(the estimated value being included in
the goods account in the balance of
payments).

. EXPORTS
13. Since November, 1962, the date of

statistical recording of exports is the
date of the customs authorities' authoriz
ation of expotr entries. Previously, the
export registration date was ifxed .; ac
cording to the date of submitting the ex
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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 classification of economic
1TCP 1

QUANTITY AND VALUE OF COMMODITIES

4. Weights and measures are based on the
metric system. Weight is the net weight
of the goods (without packing material
or receptacles). In some cases (in ac
cordance with the Customs Tariff) the
weight of inner receptacles was included.

5. Values are given in U.S. dollars.
6. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance

and freight), including cost of wharfage
and porterage (customs value). These
local costs which were included in the
import value amounted to $ 76.1 million
in 1975 and $ 65.1 million in 1976.
Exports are valued f.ob. (free on board),
before deduction 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, movies
etc., and also by the deduction of local ex
penses from the import value and by the
addition of the value of military imports
not released through customs. After such ad
justments the import value of goods on f.o.b.
base amounted to $5,322 million in 1976 and
$5,427 million in 1977. Exports after adjust
ment amounted to $2,670 million in 1976
and $3,391 million in 1977.

CLASSIFICATION OP 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, and represent the total
of imports passing directly through the
customs (including those for exchange
and repair), plus withdrawals from bond
ed warehouses; in other words, goods are
considered imported when they are re
leased by the customs authorities. Their
release determines the date of import.
If goods were released against deposit
before the ifnal 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, it was
revealed that the value, quantity or other
details 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 figures
for 1976 published in Abstract No. 28
have been corrected in this Abstract for
all shipments released against deposit
at the time of import whose ifnal ac
counts were settled during 1977. Import
ifgures for 1977 have been corrected for
those shipments which were released
against deposit and which were settled
by 31 XII 1977. Deposits paid in 1977
which have not been liquidated, were re
recorded on the basis of 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 (Judaea and Sam
aria, the Gaza Strip and North Sinai).
The estimated value of these imports
amounted to about *144 million in 1976
and about 154 million in 1977.

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.

1 See description of the new classiifcation as compared with the previous in Monthly Foreign Trade Statistics
No. 4. 1974.
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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.

More detailed explanations, sources,
methods and deifnitions have been published
in the Special Series (see below(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(365) Israel's Balance of Payments (1952
1970)

(549) Israel's Balance of Payments (1966
1976(

CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

SCOPE OF DATA

The foreign trade data appearing in
Cif.' chapter deal with Israel's trade with
overseas^  es. .,

Importsanu exports . do not include
the trade with the Administered Territories
(Judaea and Samaria, the Gaza Strip and
North Sinai, and the Golan Heights). Those
data being only rough estimates, and lacking
adequate detaiLs, they are relfected only in
the ifgures of Table VIII/1 Balance of
Foreign Trade (see § 8 and 14 below, and
Chapter XXVII).

The data in this Abstract do not in
elude transfers at Israeli Customs of im
ported goods destined for the Administered
Territories or export goods from these areas
to overseas.

CLASSIFICATION OF. COMMODITIES

The import and export data are pub
lished according to two classiifcations of com
modities : The Standard International Trade
Classiifcation (S.I.T.C. Revised)1 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,
machinery and transport equipment) and
according to the groups of commodities
by stage of production 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. In the ' B.T.N. classiifcation, com
modities are grouped according to the
nature of the material of which they are
made and Israel's foreign trade statistics
are presented in accordance with the
present Israel Customs Tairff 3, which it
self is based on the B.T.N., with adapt
a tion to the Israel trade. The classiif
cation of export commodities in Israel's
statistics is given according to the Classi
ifcation of ExportCommodities4,which in
eludes the subdivision of the main chapt
ers of the B.T.N. adapted to the re
quirements of Israel's exports.
In the present Abstract, imports and

exports are presented according to S.I.T.C.
classiifcation (one and two digits).
3. Import data are also classiifed by eco

nomic use. In this classiifcation, im
port items are divided according to
the ifrst destination of the commodities.

1 Standard International Trad* Classification, United Nations Ofifce, Revised, New York, 1961.
2 Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tan//, Customs Cooperation Council, Brussels, 1955.
3 Customs Tairff and Exemption, Kovetz Hatakanot No. 154, December 25, 1975 and no. 196, June 26, 1977.
4 Classification of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance 

Customs and Excise Dept. No. 442 Jerusalem, 1976.
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CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS 1

The balance of payments report is com
piled by the rules denned by the International
Monetary Fund. Accordingly, the balance of
payments is deifned as a systematic record
of all economic 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 two main sections: account of goods,
services and transfer payments and account
capital movements.

ASSETS AND DEPOSITS OF FOREIGN
CURRENCY IN MONETARY

INSTITUTIONS

Assets in foreign currency include assets
held by ifnancial institutions in Israel, the
Bank of Israel and the Accountant General.
They do not include assets held by pirvate
persons and companies  e.g., foreign secur
ities  nor loans to foreigners.

Deposits in foreign currency include
foreigners' deposits in banking institutions
in Israel. Some of those deposits are loans
of foreign banks to local banks repayable in
more than one year; this part is not included,
the data being unavailable.

ACCOUNTS OF GOODS AND SERVICES
AND TRANSFER PAYMENTS
(items 12 in Table VII/1)

The ifrst part of this account (item 1)
sums up the recipts and payments connected
with the transfer of ownership of goods
and for rendering of services. The second part
(item 2) sums up transfers which do not
entail any obligations. In the goods. item, the
value is f.o.b. value, i.e., without expenditure
on transport, loading and insurance. These
services, if they are to be included in the
balance of payments, are listed in the re
spective service items (until 1957, impotrs
were listed on a c.i.f. basis) . Services are
detailed in Table VII/2 and transfer pay
ments in Table VII/1. Goods are speciifed
in Chapters VIII and XXVII (trade with
the Administered Territories( .

CAPITAL ACCOUNT
(items 34 in Table VII/1)

This account relfects the changes in the
country's obligations and foreign assets fol
lowing economic transactions with the rest
of the world. It is presented in Table VII/1
on a net basis and is divided into non
monetary and monetary sectors; Further de
tails are given in Table VII/3.

OBLIGATIONS OF ISRAEL TO ABROAD

Table VII/5 presents the various obliga
tions of die 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  within a peirod
exceeding one year.

Most data are based on the Foreign
Exchange Division data which were adjusted
to the balance of payment deifnitions; but
unlike 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 offices, and on material
received from all those who deal in economic
transactions with foreign factors. The hetero

I More detailed deifnitions and explanations tee in Special Publication no. 365.
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estimates on the price index of inputs in
residential building and on data collected
by the input output unit of the Bureau, 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 1972/73 J trade survey, establishments' re
ports, private consumption data as well as
on data from the income tax ifles (companies
and selfemployed).

Imports. A special analysis 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
1975/76 family expenditure survey and re
ports 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 classiifed
by origin according to the description of the
item.

Exports were based on foreign trade and
balance of payment data.

Capital formation : from research data
on imports, the 1972/73 industry and crafts
survey and national accounts data.

Taxes and subsidies. The classiifcation by
origin branches and use was carried out ac
cording to the Accountant General's reports,
the Ministry of Commerce and Industry, the
1972/73 survey of industry and crafts and
customs and excise data.

Price margins of transportation and
marketing. Estimates are based on the 1970/71
trucks survey, various price indices and the
1972/73 trade survey.

Wages according to above mentioned
surveys and National Insurance data.

More detailed data as well as explana
tions, sources, methods and deifnitions have
been published in the Special Series (see list
below(.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(153) Israel's National Income and Ex
penditure (19501962)

(165) National Income Originating in Isra
el's Agriculture (19521963)

(235) Receipts and Expenditure of Local
Authorities (1962/631964/65)

(314) Israel's National Income and Expend
iture (19501968)

(469) Pirvate Consumption Expenditure on
Industrial Goods (19641973(

)471( Inputoutput Tables (ifnal data)
(1968/69)

(484) General Government Accounts by Eco
nomic Category and Purpose (1969/70
1972/73)

(584)InputOutput Tables (1972/73) (in
print)

TECHNICAL SERIES

(1)** Survey of Israel's Economy (1951(

. Hebrew only. *. In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
1 Cf. Trade Survey 1972/73, no. 481 of the Special Series.
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Imports and exports of goods and sew
ices; factor payments from andto abroad,
According to recommendations of the
U.N. statistical oiffce a !*classiifcation of
import items was carried out between
"impors of goods and services" and
'factor payments to abroad" and of the
export items between 'exports of goods
and services" and "factor payments from
abroad". In the present estimates, im
ports/exports of goods and services in
elude also charter fees for ships and
aircraft, which have been included pre
viously in factor payments to/from
abroad. Moreover, some items, which
in the balance of payments are classiifed
under "miscellaneous services, were trans
ferred from factor payments/receipts to/
from abroad, to imports/exports of good
and services.

column (representing the output of a branch)
is 100^0 and shows the composition of direct
expenditure (hence the term direct coefficient)
involved in the production of an output unit
in each of the economy's branches.

Inverse matrixes in Table VI/15 derive
from the upper panel of the table on direct
coeiffcients (VI/14) by inverting the matirxes
and make possible the calculation of the
needed outputs from each branch of the
economy, both directly and indirectly (hence
the term inverse matrix), in order to obtain
a basket of ifnal products.

The total of primary coefifcients was
calculated from the direct coefifcients and
inverse matrixes and shows the share of the
primary inputs in each ifnal product unit of
each branch.

INPUT  OUTPUT

Tables VI/12 VI/16 present concise
updated results (at a level of 6 and 31
branches) from an inputoutput research
carried out by the Bureau for 1972/73, being
a sequel to similar researches which were
carried out by the Research Department of
the Bank of Israel for 1958 and 1965/66, and
by the Central Bureau of Statistics for
1968/69.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Tables VI/12 13. Each economic branch
is represented by one row and one column.
The rows present the branches' sales for
various purposes (to other branches, con
sumption, 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 new classiifcation (1970).

Direct coefficients in Table VI/14 are
based on Table VI/13; the total of each

SOURCES

Primary data for compiling the input
output tables were taken from current series
of the Central Bureau of Statistics and from
special studies which were carried out for
this purpose. These data were adjusted and
deifnitions were altered for these tables.

Agriculture. Data on output and input
are based mainly on production ifgures ac
cording to products and inputs by branch,
according to current agricultural statistics (in
agricultural years) and adjustment to the
surveyed year (budget year 1972/73).

Industrial branches. The main source of
the data is the Bureau's Industry and Crafts
Survey for 1972/73 \ which included also
detailed information on sales by product and
on purchase of materials. As for small estab
lishments engaging 14 employed persons,
which were not included in that survey, an
estimate of revenue and inputs was made ac
cording to data obtained from an area sample.

Electricity and water. Data on output
and on types of expenditure were obtained
from the Electric Corporation and from the
Water Authority.

Building. The output estimate is based
on the national accounts data and the input

1 Cf. Industry and Crafts Survey 1972, partsI II, nos. 496 and 517 of the Special Series.
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i. quantitative data and prices of in
vestment assets in agriculture.

National expenditure on education and
health is given in Chapters XXII and XXIV,
respectively.

Constant price estimates
The expenditure on the G.N.P. at con

stant prices, is the sum total of the detailed
items of the expenditure:

For the years 1950 1959 at 1955 prices
" " " 19601967 " 1964 "
" " " 19681975 " 1970 "
" " " 19751977 " 1975 "
For the continuous series of the product

and its components at 1975 prices, estimates
for 1950 1974 were compiled separately for
each main expenditure item (consumption,
capital formation, etc.) and for the G.N.P.
according to the chaining of the annual
quantitative changes, which were obtained
at base year prices. Due to this chaining, the
groups do not sum up to the total expend
iture on the G.N.P.

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 fixed
prices were obtained either directly by 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 deflated 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 pirncipal 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
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, additional sources and after improving
measuirng methods, in the following items:

a. In the estimate of expenditure on
private consumption on housing services,
industrial products and services, cor
rections were made on the base of the
findings of the Family Expenditure
Survey in 1975/76. A new estimate was
compiled for 1975, which was used both
for interpolation of estimates of 1969
(when the preceding survey had been
conducted), and as a base estimate for
extrapolation in the years following 1975.

b. Changes in inventories. The method of
estimation in the industry branch was
corrected on the base of surveys on
methods of estimating inventoires in the
enterprises. Previously, an evaluation of
changes in inventories was made for
all industry branches and all types
of inventories. The present estim
ates were compiled for each major branch
according to type of inventory (raw
materials, goods in production process
and ifnished products, both imported and
of local production), adequate pirce in
dices being used, as far as possible, for
each branch and type.
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Ownership of dwellings. The naitonal
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
seciton 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
siif cation of product, this section includes
only government, local authorities, national
institutions and nonproift institutions. Serv
ices such as educaiton and health, supplied
on a proift basis, are included in personal and
other services.

Treatment of value added tax in the
product account at market prices. The pro
duct account at market prices does not in
elude net indirect taxes on imports. Accord
ingly, value added tax (deifned as an indirect
tax) which has been imposed on imports is
not included. The value of uses of resources
 private and general government con
sumption, investments and exports  in
eludes net V.A.T., i.e., only V.A.T. paid
and not returned.

SOURCES OF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The national product has been estimat
ed by two principal methods : the "national
expenditure" and the "national income"
method. According to the ifrst method, the
naitonal product is obtained by the addition
of the expenditure on consumption and capit
al formaiton, and the total value of ifnished
goods and services exported, after deduction
of the value of goods and services imported.
By the second, the "naitonal 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.

Conceptually, the two methods  the
!'national income" and the "national ex
penditure"  should, after deduction
of the net indirect taxes and deprecia
iton, yield idenitcal results. In pracitce, how
ever, the two esitmates show certain dis
crepancies, due to the different statisitcal

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

consumpiton is estimated on the basis of
data on markeitng 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 industrial production statements and
foreign trade statistics.

Housing consumption is based on the
increase in the building area for housing
purposes, and in the price of housing ser
vices.

The value of services of nonproift in
stitutions is estimated on the basis of data
on wages and salaries and other current
expenditures, which are obtained from
questionnaires addressed to the instituiton
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.
The consumpiton expenditure of the local
authorities and ..itonal instituitons is esitm
ated on the basis of ifnancial statements and
budget proposals.

Gross capital formation. The estimate
is based mainly on :

a. data on imports of capital assets,
such as machinery, equipment and
livestock ;

b. reports on industrial produciton
showing quantiites and value;

c. quarterly estimates on beginning and
compleitons of buildings ;

d. ifnancial data on residential building
carried out by the Ministry of Con
struction and Housing;

e. data obtained from government
ofifces, public instituitons and
various major enterprises on the
extent of their investments in the
course of the year ;
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come estimates, all payments and receipts of
interest of general government and the private
nonproift institutions are considered as
transfers.

Domestic product of the business sector
includes the product of all branches, except
general government services and services of
private nonprofit institutions.

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 civilian
purposes 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
3n 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 public works, machinery
and equipment) by enterprises, private non
proift institutions and general government.
Immovable ifxed assets are included only if
located within the borders of Israel.

Changes in stocks is the value of the
physical change in stock, i.e., the difference
between value of stocks at the end and

beginning of the surveyed period, after de
duction of capital gains or losses caused by
changes in prices that do not relfect economic
activity of the owners. Stocks include raw
mateirals, work in progress (other than work
in progress on dwellings and nonresidential
buildings which is included in ifxed capital
formation) and inventories of ifnished goods
held by enterprises and in stores of general
government.

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.

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 abroad.

The deifnitions of the imports and exports
components are generally identical with the
deifnitions of the I. M. F.

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 classiifed
as agricultural produce. In the Standard
Classiifcation, however, the unit of classiif
cation is the establishment according to its
principal activity1.

1 Qibbuzim are not generally considered as
activities, e. g. industry.

a single classiifcation unit, but are divided according to
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month. As of September 1971, about 5
persons were added to the monthly sample,
representing the tourists who settled within
2 months after arirving as potential im
migrants. As of January 1975, when it was
decided to survey only persons of age 18 70
at arrival in Israel, and who do not live in
qibbuzim or moshavim, the sample was en
larged to 120 persons. In September 1976,
the inclusive sample was again reduced to
100 persons only.

Due to those changes in the sample, one
should be cautious in comparing 1974 1976
data with data for previous years.

For processing purposes, 4 monthly
samples are merged and thus 3 seires are
abtained yearly, which are investigated to
gether at the end of each survey year.

Response (excluding death and emigra
tion) has been about 80^ In most cases, non
response deirves from dififculties in locating
the immigrant.

On the method of computing the estim
ates, see Special Publication 483  (see
list below).

Data presented here refer to immigrants
arrived between 1971 and 1976 and present
the immigrants' situation after one and three
years in Israel and the process of their
absorption.

SURVEY ON ABSORPTION
OF FOREIGN STUDENTS

Data from the survey on absorption of
students from abroad were last published in
Abstract 271976, pp. 145147.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(483) Immigrants Arrived in 1969/70 
the ifrst Three Years in Israel

(516) Survey on Absorption of Students
from Abroad  Students who Started
Studies in 1969/70, Fifth Interview

(530) Survey on Absorption of Immigrants
 Immigrants Arrived in 1970/71

1971/72, the First Three Years in
Israel

(547) Immigration to Israel (1976)
(571) Suurvey an Absorption of Immigrants

 Immigrants arrived in 1972/73
1974/75  One Year after Immigra
tion

CHAPTER VI. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS 1

Gross national product at market prices2
is the net value of goods and services (before
deduction of allowances for depreciation
on ifxed capital assets) which were produced
by production factors and supplied by resid
ents 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 fixed capit
al, attirbutable 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

1 Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Seires F,
No. 2, Rev. 2, New York 19&1.

2 The definition of product at market prices differs from the U.N. definition because it excludes taxes or
subsidies on imports or exports.
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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 Authorities or not, according to the
year of registration as "tourists settling".

SURVEY OF IMMIGRANT ABSORPTION

The survey has been conducted since
November 1969 by the Central Bureau of
Statistics, with the collaboration of the Min
istry of Immigrant Absorption. The Institute
for Social Research participated until August
1972 and as of April 1975  the Immigra
tion and Absorption Department of the Jewish
Agency.

The aim is to survey the absorption of
immigrants during their ifrst 3 years in Israel.
For this purpose, it was initially planned to
interview a sample of immigrants 5 times
during this period, but was consequentlv
reduced to 2 interviews, as of 1 I 1975.

In order to follow the process of the im
migrants' absorption, several items are invest
igated regularly and others at speciifc inter
views only. The former relate to housing,
work, command of the Hebrew language and
social absorption. For each item, the im
migrants factual situation is investigated as
well as his reaction to it (degree of satis
faction, etc.).

The first interview (Stage A) takes place
1.52 months after the immigrant's arrival
in the country and the following items were
investigated :

Background before immigration : Jewish
background and education abroad ; motives
for immigration and anticipation of difif
culties in various ifelds; previous visits; pre
parations for immigration; knowledge of
Hebrew; level of schooling; employment, and
cultural habits abroad.

After immigration : satisfaction with ar
rangements upon arrival in Israel ; housing
(general) ; learning of Hebrew; radio listen
ing and newspaper reading ; studies in Israel ;
contact with various institutions; social life
and neighbourhood relations ; general ac
climatization.

This interview was cancelled in January
1975, and part of its questions were asked
one year after immigration (Stage C).

The second interview ( Stage B) takes
about 6 months after arrival; this stage was
cancelled in September 1972, and its results
do not appear in this Abstract.

The third interview (Stage C) takes place
about a year after immigration. This time
the immigrants are also asked questions con
cerning income, ifnancing of housing and
household equipment.

At the 2 ensuing interviews, 2 (Stage D)
and 3 (Stage E) years after immigration,
the immigrants are also asked where they
purchased their household equipment, about
visits abroad, whether they had changed their
status to that of immigrant etc. The inter
view 2 years after immigration was cancelled
in January 1975.

Regarding the 1969/70 immigrants,
another stage (Stage F) was added in 1974/75,
which researches the situation 5 years after
immigration.

Because of the immigrants' Hebrew
language limitations, the questionnaires are
translated into several languages in which
interviews are carried out. These are: English,
Spanish, French, Rumanian, Russian and
Yiddish.

The survey is conducted currently on a
monthly sample. Initially, this sample in
eluded 110 persons out of the immigrant and
potential immigrant population aged 18 and
over. who arrived in Israel in the surveyed

)26(



METHODS OF COMPUTATION AND
ESTIMATION

In all migration tables,EuropeAmeirca
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 consideirng the months of birth or
of the passage.

RESIDENTS

DEPARTING AND RETURNING RESIDENTS

Stay of residents abroad was calculated
according to the date of departure and re
turn (day, month and year). The estimate
for 1977 is based on the distribution of
residents' stay abroad in 1974.

Table IV/5 presents data on residents
who left the country and did not return
within 14 years. This is, actually, an aver
age absence of 1J  4£ years.

For those who departed between 1974
and 1977 and did not return within 4 years
an estimate is compiled which is based on
the percentages of persons who returned in
the years 1974 1977 after a period of 1, 2,
3or 4 years abroad.

RESIDENTS STAYING ABROAD OVER ONE YEAR

An individual comparison between the
form "Registration of Returning Resident"
and . the form "Registration of Emigrant"
was made ia order to verify which of the
residents did not return after one year or
more. Because of dififculties in matching,

"residents staying abroad" include also some
residents who had returned, but who could
not be identiifed for technical reasons. Resi
dents' details were taken from the residents'
ifle of the Ministry of the Interior.

TOURISTS

TOURISTS ARRIVING

Data on tourists by country are till July
1971 from a sample of5OX; since August 1971
from a sample of 1bo/o\ since January 1973
from a sample of W/o\ in 1975 from a
sample of 50*70 of the tourists coming by
sea or land and from a sample of 20*70 of
the tourists coming by plane, as of January
1977 from a sample of 20*^ of all tourists
arriving.

AGE OF TOURISTS ARRIVING

Some of the persons accompanying
tourists  children or wives  are register
ed in the family head's passport. No speci
al form is iflled out for them and consequent
ly their age is not available. Children (about
26,900 in 1977) were added to the age group
014 and wives (about 13,400) were propor
tionally distributed between the age groups
15 and over.

TOURISTS DEPARTING

The stay of 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 touirsts' stay in Israel are based
on a 20*70 sample and since July 1976 
on a /J'/g sample.

SELECTED PUBLICATIONS

)547( Immigrants to Israel (1976( )582( Tourism (1977(
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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 duirng his stay in the
country applied for, and received, the status
of an immigrant. Until 1968, this .group was
called "tourists 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 certiifcate 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 during 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.

Temporary resident is a foreign national
enteirng 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 tourist 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 Ben Gurion
Airport.

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 Immigration and Registraiton of
the Ministry of the Interior.

The Border Police or the Ministry of
the Inteiror ifll out an "immigrant registra
tion questionnaire" for each immigrant or
potential immigrant, which includes the fol
lowing details : country of birth, place of
permanent residence abroad, nationality, date
of birth, sex, marital status, occupation ab
road and number of accompanying persons
to the head of family. These questionnaires
are the source for processing the data on the
immigrants' characteirstics.

The length of stay abroad is calculated
according to the dates of exit and entry
appearing on the form of departing and
returning resident.

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
19481972, Part I, No. 416 of the Special
Series.
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TUBERCULOSIS

Data for "newly discovered" cases dur
ing the year are based on notifications 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 SerieSj Publications Nos. 115,
282, 422 and 573, which presents data accord
ing to the aforementioned cases for 1972
1976.

Differences between these data to data
on deaths are due to different sources.

MALIGNANT NEOPLASMS
The source of data is the central re

gistration of malignant neoplasms cases, which
is performed as of 1960 for the whole
country. This ifle is administered by the
Unit of Chronic Diseases and Rehabilitation
of the Ministry of Health, together with the
Cancer Fighting Association. Data do not
include malignant neoplasms of the skin but
they do include melanoma of the skin and
benign neoplasms of the nervous system. Data
in the table relate to total population.

HOSPITALIZATIONS
The data on hospitalized patients are

based on patients1 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
ated according to a combined method of a
12. 5*70 sample for frequent diagnoses and
l(W0 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 all tables presenting rates, the
population includes, as of 1975, potential im
migrants, which have not been included
previously. Rates for preceding years were
not corrected.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)14(* Physicians and Dentists in Israel
(19511952)

(75) Perinatal and Maternal Mortality in
Israel, (19501954)

(174) Cancer Mortality in Israel (1958^
1961)

(194) Marriages among Jews in Israel
(19471962)

(379) Statistical Tables on Selected Infect
ious Diseases (1965 1970)

(409) Mortality among Adult Jews in Israel
(19501967(

)453( Late Fetal Deaths and Infant Mort
ality (19501972)

(511) Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1972)

(522) Causes of Death (1974)
(566) Vital Statistics (19731976)
(573) Suicides and Attempted Suicides

(19721976)

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
PUBLICATIONS

Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.
* Hebrew only.
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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 48.570 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, in 1975 and in
the ifrst half of 1976 the data on births were
obtained by the processing of a 5070 sample
and in the other years, as well as in the
second half of 1976  from the complete
material.

The calculation of rates for the years
1969 1976 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.

For deaths, where the exact age of in
fants is important, the age is computed from
ihe 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 whicht in
addition to demographic data on the de
ceased, contains a medical certiifcate specify
ing the cause of death, is used as the source
of the data on causes of death. The causes
of death were classiifed according to the
International Classification of Diseases, In
juries and Causes of Death (Eighth Revision)
and were tabulated according to the "In
ternational Abbreviated List B" which con
tains 50 sections (Tables 111/39 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
"compairson factor" which was based on ta
bulations by both classiifcations in the years
19691971.

In 1975, a special operation was carried
out in order to revise causes of death data
for cases transferred to the Institute of
Forensic Medicine.

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,

q* = the probability of a person at the
beginning of a certain age group dying be
fore reaching the next,
ex = the life expectancy at speciifed ages,

i.e. the average number of years remaining
to a person at a certain age (x(.

MORBIDITY

INFECTIOUS DISEASES

The data are based on physicians' noti
ifcations of cases of infectious diseases which
must be reported according to the law to the
SubDistrict Health Oiffces. 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 malaira
are not included in this summary. However,
the data on tuberculosis and malaria appear
in separate tables.

The data for 1977 are provisional and
relate also to nonJews including those in
East Jerusalem.

MALARIA

Data on malaira are based on special
notiifcations which are followed up individu
ally, veirifed and completed by the Ministry
of Health before being released for publi
cation.
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also those who indicated "primary school" ;
the group "912 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 "Notiifcation 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. 431 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 Tales III/l  III/6. As of 1973 all
data on deaths 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 15 19
and 2024.

Until 1962, data on births and deaths,
infant deaths and stillbirths were recorded

according to the year of registration, and a■
from 1963 according to the year of occurr
ence.

Prior to 1962, births and deaths among
the Bedouins in the Negev were not includ
ed in the general summaries of Vital Stat
istics. The vital statistics rates were accord
ingly computed, until then, after deduction
of the number of Bedouins in the Negev
from the total population. The Bedouins in
the Negev are, however, included in the de
tailed breakdown of births among nonJews
in all years.

METHODS OF COMPUTATION

Birth and death rates are computed per
1,000 persons in the average population.

Rates of infant ' deaths of both the total
population and nonJews are per 1,000 live
births. The infant mortality rates of the
Jewish population were calculated per 1,000
live infants (including infants of immigrants)
according to a monthly life table. The rate
of stillbirths is computed per 1,000 live births.

Following the 1972 census, data of the
Christian population were corrected and con
sequently data for total nonJews.

Rates for 1972 1974 are revised ac
cording to the revision in population figures,
which should be taken into account on com
parisons of fertility rates of Jews and non
Jews with the rates prior to 1972.

Type of locality see "marriages and
divorces", above.

Total fertility represents the average
number of children a woman may bear during
her lifetime.

Speciifc birth rates are ifrst 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
fertility. If, as is usual, the speciifc rates are
calculated for ifveyear age groups, the sum
of speciifc rates is multiplied by ifve.

This method is based on the assumption
that in any year each woman would have
r/jc 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
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the persons authorized to perform marriages,
and divorce certiifcates by the competent rab
binical courts.

Statistics on Moslem and Druze marriages
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 0/2 the total number of mar
riages and divorces for 1977 presented in
Tables III/l III/4 are provisional and will
be corrected according to the ifnal process
ing of the personal forms. Since 1958, the
statistics include also marriages among the
Bedouins in the Negev.

Details on sources and' detailed data on
marriages among Jews in 1960 1962 were
published in No. 194 of the Bureau's Special
Publications Series, Marriages of Jews in Isra
el (19471962).

METHOD OF COMPUTATION

Rates of 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
1972, 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).

The average age of marriage was cal
culated by the following formula :

where :

X = age
x = number of persons married at that age.

Since the age relates tothe 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 standardized average age for marri
ages is computed from the marriage age rates
■according.to the formula :

Zxr<
+ 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 :

+ 0.5

where :

a = the actual number of couples, where
both bridegroom and bride were of the same
group (e.g., the same continent of origin) ;

e = the probable number of couples, assum
ing a random choice of partners ;

m = the total number of bridegrooms or
brides (whichever is less) from that group
for which the index is being computed (which
is the maximum possible number of marriages
between partners from that group).

More detailed explanations of the mode
of calculation of the endogamy index are
given in the Statistical Rulletin, Part A De
mography  November 1959.

BIRTHS AND DEATHS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Years of schooling. In Table 111/28,
the group "13 years of schooling" includes
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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 111/12 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 oirgin of Israel born was based, through
out the period, on the community.

Marital status. In marirages, 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 cetrific
ates. Marriage certiifcates are iflled out by

Hebrew only. Out of pirnt.
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a. Municipality relates only to one locality.
b. Local council relates only to one locality.
c Regional council relates to a number of

localities.
There are also localities which have no

municipal status.
As far as the regional councils are con

cerned, there is a distinction between local
ities which have a representative on the coun
cil and those which are within the municipal
boundaires 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 1

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
is try 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 arirval. 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

Estimates of the Jewish population ac
cording to age, sex and continent of birth
up to the 1961 Census were based on the
Population Registration of 8 XI 1948. Piror
to the 1961 Census, the age estimates of
the nonJewish population by religious com
munities were based on the classification of
the Central Population Register carired out

in July 1955. As of 1961, estimates are
based on the 1961 and 1972 censuses.

METHODS 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,
the estimate of age groups for the end of
that year is obtained.

POPULATION PROJECTIONS
Population projections till 1995 were

published in Abstract no. 28  1977, p. 43.

HOUSEHOLDS
Estimates on the size of the household

are based on the Labour Force Surveys.
As of 1976, population estimates have

been updated according to the 1972 census
results. For the sake of continuity of the
series and data comparison, data for 1975
were reprocessed. For the structure, organ
ization and implementation of the surveys,
for the new sampling and weighting method
and updating of population estimates  see
introduction to Chapter XII  Labour and
Wages.'

For the purposes of this Survey,
a household (excl. families in qibbuzim)
is deifned as a group of persons living in
one lfat permanently and generally prepairng
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 marired. Size of family ii
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.

1 For detailed data, see "Internal Migration of Jews in Israel, 19721975", in Monthly Bulletin 0/ Statistics 
Supplement, no. 3, 1977.
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DISPERSION OP 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.

= 1
^PjKx.X^+CYjY)2]

27P,

= Vax2+<ry2
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 locality
Urban localities include :

a. all localities whose population numbers
10,000 inhabitants and more;

b. localities granted the status of town (at
present, all number 10,000 inhabitants
and over) ;

c. Jewish localities with a population of
2,00010,000 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 5,00010,000 of whom less than half
of the employed persons work .in agri
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 private 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 private ;

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 private.

qibbuz is a rural locality where both
production and consumption are collective.

Bedouin tribes: the Bedouin population
in the Negev and the Galilee ;

institutions, etc. are institutions which
have the 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 majority. 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.

Jewish localities are divided according
to the date of settling  before or after the
establishment of the State (15 V 1948).

Municipal status of localities

According to legal. arrangements there
are three types of local authorities.
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immigrants and residents who did not re
turn from Jordan.

The components of change in the de
facto population are as follows :

Additions: birftis, immigrants, potential
immigrants, returning residents, tourists and
temporary residents arriving.

Detractions: deaths, departing residents,
potential immigrants, tourists and temporary
residents who went abroad.

BASIS OF THE POPULATION ESTIMATES

The estimates until the Census of 22 V 1961
relate to the de facto population arid are based
on the Registration of Populationof XI 1948,
and from the 1961 Census, the estimates
relate to the de jure population, based on
that Census, and estimates from the 1961
census and onward relate to permanent
population. As of 1967, the population in
eludes East Jerusalem and as of 1969, poten
tial . immigrants. In recent years, data are
based on ifnal results of the 1972 census. All
estimates include; besides the permanent pop
ulation as deifned above, also temporary re
sidents 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.

The results of the 1961 census were very
close ■ tothe. current estimates, as regards the
Jewish population and the" 1972 results were ad
justed to the current estimates. As for non
Jews, results of the 1961 census exceeded
current estimates by about 4,000 (especially
Moslems ), and the 1972 census results were
by 5,000 lower, especially for Christians.

Consequently, there are discontinuities
between estimates for end 1960 and the be
ginning of 1961, and end 1971 and the
beginning of 1972.

The natural increase is the c.rress 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 ofifcially 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 OP THE POPULATION .(CENTRE
OF GRAVITY)

The centre of gravity of the population
is calculated as follows :

ZP> ZPi
Xi and Yi  the coordinates of locality i;
Pi  the population of locality i.

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.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA AND CLIMATE

AREA

Data on the areas of distircts and sub
distircts relate to the 1949 armistice line
with East Jerusalem included. Data are also
given on the land area of natural regions in
each subdistirct, as well as the surface area
of lakes.

Data of 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 the
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 peirod
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 1977 are provisional.
Data in brackets are from a nearby station.

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961

Nos. 1, 6, 10, 14, 20
POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

(3) The GeographicalStatistical Division of
Urban Localities in Israel

(5) List of Localities 1948; 1961; 1972

SELECTED PUBLICATIONS

(8( The Division of the State of Israel in
to Natural Regions for Statistical Purp
oses

TECHNICAL SERIES

(47) List of Localities, Their Population
and Codes (31 XII 1977(

CHAPTER II. POPULATION

NATIONAL POPULATION ESTIMATES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

De jure population includes residents
and potential immigrants living permanently
in the country and permanent residents absent
from the country for less than one year at
the time of the estimate.

De facto population includes the perma
nent residents and potential immigrants, tour
ists and temporary residents present in the
country at the date of the estimate, 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 tourists, who changed their
status to immigrants or potential immigrants;
entrances for reunion of families and perma
nent residents who returned after an absence
of more than one year.

Detractions: deaths and residents so
journing abroad more than one year, potential
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H. CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965  13 volumes have appeared.

I. CENSUS OF AGRICULTURE 1970/71  7 volumes have appeared.
/

J. TECHNICAL PUBLICATIONS
In this seires, methodological publications are published, containing descriptions
of survey methods. Classiifcations of economic branches (no. 46), occupations
(no. 38), Analysis of Seasonality and Trends (no. 39) and lists of localities, etc.
So far, 47 publications have appeared.

Publications sponsored by the Public Committee for Statistics :

PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: so far, ifve
volumes have appeared, for publications which appeared in the years 1965
1973
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
seires, but are quoted in the Abstract's chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except periodicals), appeared at the end of the
introductions to the chapters of Abstract no. 26  1975, 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 seires :

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL  appears annually.

B, SOCIETY INISRAELselecetd statistics.

C. MONTHLY BULLETINS AND QUARTERLIES
 Monthly Bulletinof Statistics  containing current data. Inthe SUP

PLEMENT to the Bulletin, results of annual surveys, of other special
researches, etc., are published.

 Foreign Trade Statistics Monthly : in addition, an annual summary is
, published in two volumes  imports and exports, including commodities
detailed by countries and countires by commodities.

 Price Statistics Monthly  in Hebrew only, with a summary table in English.
 Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly.
 Immigration Statistics Quarterly (Hebrew only).
 Agricultural Statistics Quarterly.
 Quarterly Transport Statistics.
 Administered Territories Statistics Quarterly.
 New Statistical Projects and Publications in Israel  a quarterly abstract

of statistical investigations, by branches of government and public institutions,
compirsing ongoing research and published results.

D. SPECIAL PUBLICATION
In this seires, results of annual surveys, special and other researches which were
carired out by the Bureau or in cooperation with other institutions, are pub
lished. To date, about 590 publications have appeared in this series.

E. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961  42 volumes have
appeared.

F. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING IN THE ADMINISTERED
TERRITORIES AND IN EAST JERUSALEM, 1967  7 volumes have ap
peared.

G. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1972  11 volumes have
appeared.
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PREFACE

This Abstract, which appears in the thirtieth year of Israel's independence,
presents detailed series of statistical data on the population, society and economy
if Israel from the establishment of the State up to the end of 1977.

In this abstract there appears, for the ifrst time, a historical summary table,
in which are presented basic statistical data for a number of periods of time since
the establishment of the State.

This Statistical Abstract, as were previous editions, is intended mainly to
provide quantitative data in vairous fields for administrators, researchers and
planners, and for the general public.

Most of the series appearing in the Abstract are a continuation of those appearing
in previous abstracts up to 1977. In addition, data are presented on new special
projects which were concluded during the past year. Thus, for example, detailed
data are published from the Family Expenditure Survey 1975/76, the results of
a new survey on household equipment (after it had been discontinued for two
years) and for the ifrst time, a set of tables from a research on input output
for 19712/73. The name and content of the chapter 'Electricity and Water' have
been changed and under its new name 'Energy and Water', it presents much
information on this vital area of the national economy. The results of the Trucks
Survey of 1977, which was recently completed, also appear in this Abstract.

The material for the Abstract was prepared in the divisions and sections
of the Bureau, with the assistance of information provided by Government ministries
and various state institutions.

Mr. I. Osipov was in charge of the subject editing. Technical editing and
publishing were carired out by the staff of the Publications Section under the
supervision of Mr. M.Saraf. The Abstract was pirnted at the Sivan Press in
Jerusalem.

To all who participated in publishing this Abstract, the Central Bureau of
Statistics conveys its appreciation and gratitude.

Dr. M. Sigron
Government Statistician

Jerusalem, 1978.
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