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1979 ,30 מס' לישראל סטטיסטי שנתק

טעויות תיקוני
נתונים שורת  שורה כניסה, עמודת כולל לא _ טור

מימיןעמוד טור
מלמעלה שורה

אחרת צ^ כן אם אלא
צ''להודפס

כניסה57 181960עמודת עד עלו
כניסה57 1919611964עמודת
6591512.912.0
תחתונות746 213.9 ,13.813.5 ;14.2
כניסה87 23עמודת ,19 ממוצע17, ממוצע, חציוניחציוני, חציוני, ממוצע,
כניסה96 2עמודת שורה האבאחרי האםאבי אבי
10311 610אחרונה9, ;572610,572
הלוח107 .1977*שם ^1978
נ118413

מלמטה1401 381810
ה/8 לוח

כניסה172 מלמטהעמודת 7 שורה וכוימעל לבנייה בינויציוד

כניסה186 מלמטהעמודת עבודה3 עבודה'שכר שכר
מלמטה2236 63.53.1

שוליים248 1973._הערות ,1 מס' שם, ראה 13

19761976כותרת2604 משקל
כניסה262 מלמטהעמודת 77.5 רכה ...6 ,5 רכה ...

269 הלוח268, וכוישס ענף לפי יצוא לדולר תפוקת... של יצוא לדולר
" י וכויי ענף לפי התעשייה,

27658 ,3 ,2 ,1;2,655.6 ;1,932.9 ;1,283.72,562.2 ,1,897.6 ,1,269.2
2,327.62,083.2

***כותרת2775 1978=100.01111 1978=100.0
מלמטה2771 525.175.1
הלוח278 1111שם 1978=100.0 הבסיס:
295861.71.6
2954 מלמטה1, 1075.2 ;77.877.8;
מלמטה962~2 553.049.3

יא/( לוח
297760.120.17
2973 ,1898.3 ;88.998.7 ,127.5
כניסה298 וכר10עמודת בוטנים, בוטניםנובוי... ...
לכותרות298 3,698,0003,968,000מעל
לנפש2כותרת299 לנפשהספקה הספקה
3016185.0850
3105 ,3 ,2 מלמטה1, 67.5 ;12.1; 10.2 ;11.06.7 :10.6:9.6 ; 10.1
3102 מלמטה1, 514.8 14.714.5:14.5
3106 מלמטה1, 312.7 ;10.311.8 ;10.6
11ימני,316 7כותרותהתחלפו1,
מלמטהשמאלי319 וכוי4 העבודה כוח וכוי2 העבודה כוח 12
3235. 235.3
326211(20.7)(10.7)
מלמטה3336 1 ,239.6 ;40.2'39.6 ;'40.2
י33461 נ1,213.0 1,213.0
כניסה358 מלמעלהעמודת ממוצעת2 לשעההכנסה ממוצעת הכנסה
מלמעלה35851 מיותרת4 השורה כל
מלמטה3603 8 ,12S 304.6 ;§! ,537.28317.5 ,§1550.2
360512 ,243,990 ;83,468§4.024 .'§3,411
360616 ,13 ,19,160:8,652 7,011;נ6,511.67,22; ;6,512
3611181,108.3108.3
338.5338.2תחתונה3629
363464.54.5
לדףראה370 מעבר
מלמטה3741 3§5,250'4,250
645נ645עליונה3849

ינ/5 לוח
מלמטה3871 ל16 1

מלמטה3894 1356.051.0



מלמעלה .טורה
מימיןעמוד אחרתטור צוין כן אם צ"להודפסאלא

לאשוליים;העת389' 2 זרוע. מרעה כולל 1

החקלאי. הייצור בערך כלול
הייצור בתשל"ה החל 3

4 היצוא. עבור רק ניתן
אפרוחים כולל בתשל"ה החל

ליצוא.
;_תחתונהכולס393 11.7;: 16.2:0.1;; 16.3

11.7;;
402414§5.385.3
403212830.2§30.2
4066 הטוריס595, התחלפו
מלמטהשמאלי411 13 הפועליםהשכירים12,
מלמעלה4425 41,290.41,290.4
מלמטה4427 121,510.21,510.2
44412119 ,17 ,16,744.3 ;2384.4 ;7,416.01.7 ;2,390.6 ;.7,419.7

5,031.6 L.I26.65,029.1; 129.3: 1,747.8
445120 ,19 ,16113.4;1,767.3; ,899.0113.4;1,707.3; 899.0
445219 ,162,728.5 ;.885.02,728.5 ;885.0
445320113.4113.4
1,6371,673עליונה4488
ואילךשמאלי454 המוחזקים7 בשטדויס עבודות כולל לא
עליונה457 לשורה קודמתמעל nvPD1קודמת סידרה
כניסה492 בשורה1814עמודת שוחת מגדירי מעלהלהזיז כלפי nm
49874100.0
כניסה500 ושכירות)18עמודת (פחת בניין
הכלכותרת5022 סך  קיטערים' ערי ללא ...
50211746.845.8
קיטכותרת5031 קיט'ערי ערי
5132 מלמטה1, 8156 ;4,7174,717:156
514382 ,12.17
522312324.732,47
מלמטה5552 11726,8141,726,814
845,994845,994תחתונה5553
כניסה556 הכלעליונהעמודת סך הכל2... סך
2.2תחתונה5741

כ/3 לוח
מלמטה5775 432,973.0
שוליים577 1977/78.הערת החשב בדו"ח לראשונה הופיע
57978 ,641,147:42,222141,147 ;142,222

כ/9 לוח
580

,4 4026 ,2419 ,148 חסר5, 3( ) סימן

מלמטה5843 1122,04322,043.9
כניסה585 1970/71י51970/71עמודת
585217 ,1211,353.3; 281.511,153.3:4,281.5
58532121.521.2
589220_9,629
58922^23 ,21() סימן חסר
מלמטה5914 14757.2
601110()
48,952נ60171248,952
6037 ;1977כותרת6, 1975'1977 ,'1975
כניסה605 מלמטהעמודת ישראל8 ילידי
606122 ,18 ,6(..); 4,110 ;.(...)
991תחתונה6081

כא/12 לוה
כניסהו620 22עמודת ,14'1974/75'1974/75
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ל צ" מלמעלה שורה
אחרת ציץ כן אס אלא מימין טור עכה

1976/77
950

'1,260 ,170
חשל''ט תשל"ח§. חשל''ז.

'1976/77
350

1,260; 170
תשל''חי תשל''ה;תשל"ז8י:

6,364 ,'18,020
= 100.0
52,740

תלמידיס 1,700

() סימן חסר
1() סימן חסר

100.0
52,690

תלמידים 1,650

'1,009
187

fl3.8
15 9

8.9_18.(1.3ך7(..(
66.5

ובר תושבי בבעלות מפעלים

() סימן חסר
( ) סימן חסר
63.5 63.6

31,009
18

( ) סימן חסר
13.8
5.9

8.9 ;,5.8
66.6

וכר תושבי מפעלים

24
10
7

כותרת
9 ,6

5
4 ,5

כותרת'
עליונה

7
8

םלמםה 4
2
11

מלמעלה 6
מלמטה 3 ,2

4 ,8 ,9
עליונה

כניסה עמודת
6

9 ,7
64

5 ,3 ,1

4
1

67
5

2 הערה
74
1

2
7
6
1

1

■ 4
2

שוליים הערת

620
622
622
624
632

כב/15 לוח
כב/16 לוח

640
645
645
646
652

כב/38 לוח
657
667
675
693
697

733
737
750



cost of living allowance יוקר תוספת

המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/36. לוח

TABLE XII/36. COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

percentC.O.L.(י (ל" שכר יוקרחקרת תוספת
allowanceMaximum amount(י (ל" מירבית

Periodon which allowanceMaximum C.O.L.
is paid(IL.)allowance

TTflN

ודשתוספת ודשליוםלוו ליוםלדו
Perהיוקר 1Per^ת0וזז dayPer Perו^וזסווו day

משכר salaryא. החדש NEWהיסוד BASICA. FROM
As of 16 VII 1957 rמ 3.216.000.64
As of 16 VII 195806.834.001.36
As of 16 VII 1960 מ

I 9.748.501.94
As of 16 VII 1961 fן 14.720 50073.502.94
As of 16 VII 1962 22.61מ 13.004.52
As of 16 1 1963 _]מ 28.9(/ 144.505.78
As of 16 1 1964 :מ 33.6\' /.' 177.407.10
As of 16 א 1964 £;37.6מ 205.408.22
As of 16 1 1965 38.5jjמ 211.708.47
As of 16 1 1966 י47.8מ י 276.8011.07
As 01 16 1 1970 51.8304.8012.19מ

xu 1970 Asמ of 155.42rn 2'inn330.0013.20
1 1972 Asמ of 163.4

28 i\m386.0015.44
1 1973 Asמ of 177.7486.1019.44
VII 1973 Asמ of 188.0558.2022.33
1 1974 Asמ of 1102.8661.8026.47
11 1974 Asמ of 11 108.8703.8028.15
VII !974 Asמ of 1f 129.5

1 159.5
"910.8036.43

1 1975 Jמ As of 1
40 1,0001210.8048.43

מהשכר totalב. salary' .Bהכולל' FROM
1 VII Asמ1975 of"12.9140.00 3,500451 5018.06
1 IV 1976 Asמ of10.1160.00 4.000404.0016.16
1 X 1976 Asמ of12.2200.00 5,000610.0024.40
1 IV 1977 Asמ of11.5224.40 5,610645.. 1525.81
1 X 1977 Asמ of8.8280.00 7,000616.0024.64
1 IV 1978 Asמ of20.3304.64ג 7,616l,546.ir'561.84
ו * 1978 Asמ of12.9406.00 10,1501,309|5552.37
1 IV 1979 Asמ of619.3584.00 14,60C2,817.80112.71

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates
in the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Maximum allowance is computed by adding up
the amount of allowance in force in January 1963 or in
February 1974 with an amount obtained from the new max
imum amount on which allowance is payable, by the difference
between the new allowance rate and the rate in force in
January 1963 or in February 1974. 3 On account of the
additional allowanceof January 1975, an IL.200 advance pay
ment on previous allowances was paid. 4 Actually enforced
in November 1975, the rate being 7.50/0 in July 1975, 994 in
AugustSeptember and 10o/o in October. 5 On account of
the April 1978 allowance, advance payments amounting to /296
were paid up to a monthly maximumof IL. 7,616 or a daily IL.
304.64 maximum on which allowance is due, amounting to a
monthly IL. 913.92 or a daily IL. 36.56. 6 On account of
the April 1979 allowance, a maximum allowanceof IL.500 per
month or IL.20 per day were paid, according to a maximum
salaryof IL.6,000 or IL.240 a day, on which allowance is due.

השיעורים הכפלת ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת 1

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
תוספת סכום צירוף ידי על חושבה המירביח היוקר תוספת 2
לסכום 1974 בפברואר או 1963 בינואר בתוקף שהיה היוקר,
בגודל החדשה השכר תקרת גובה הכפלת ידי על המתקבל
השיעור לבין היוקר תוספת של החדש השיעור שבין ההפרש
כמקדמה 3 .1974 בפברואר או 1963 בינואר שהיהבתוקף
בדצמבר שולמה ,1975 בינואר הנוספת היוקר תוספת חשבון על
שיעור 4 הקודמות. היוקר תוספות על ל"י 200 של תוספת
7.50/0 היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה

5 באוקטובר. ו0'?10 באוגוסטספטמבר, 90/6,1975 ביולי
שולמה ,1978 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
של השבר לתקרת עד אחתים 12 של בשיעור תוספת בינואר
ל"י 913.92 של בסך ליום ל"י 304.64 או לחודש ל"י 7,616

6 יומי. שכר למקבלי ל"י 36.56 ובסך חודשי שכר למקבלי
שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
עד ליום ל"י 20 או לחודש ל"י 500 של מירבית תוספת בינואר

ליום. ל"י 240 או לחודש ל"י 6,000 של שכר לתקרת
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הקדמה

על מרוכז כמותי מידע להביא בעיקר נועד  במספר ה30  שלפנינו לישראל הסטטיסטי השנתון
הרחב. ולציבור לחוקרים למנהלים, למתכננים, והכלכלה החברה ישראל, אוכלוסיית

סיכום לקבל ניתן כך ;1978 לסוף עד מעודכנות הן כאשר השונות הסדרות הובאו זה בשנתון
קיומה. שנות ב30 ישראל מדינת של התפתחותה

הפעם גם מובא הקודם, בשנתון לראשונה שהובא הרבשנתי הסיכום לוח שעורר ההתעניינות לאור
השנתון. בתחילת המובא המפורט העברי העניינים מפתח משמש הנתונים לחיפוש כעזר זה; לוח

כך, מיוחדות. או חדשות מפעולות נתונים זה בשנתון הובאו קודמות בשנים שהובאו לסדרות בנוסף
ילדים של והאזנה צפייה על נתונים בריאות, בשירותי השימוש על סקר מתוך נתונים מובאים למשל,
לוחות מלון, בבתי תשומות על הוצאות סקר ,1978  דיור תנאי סקר תוצאות וברדיו, בטלויזיה
ועוד. המקומיות לרשויות 1978 בשנת הבחירות תוצאות ל1975/76, מעודכנים במשק תשומהתפוקה

הממשלה במשרדי שנאסף במידע גם שנסתייעו שבלשכה ובמדורים במחלקות הוכן לשנתון החומר
שונים. ממלכתיים ובמוסדות

כרוכים שהיו טכניים קשיים מחמת זאת, הקודמות. השנים לעומת מאוחר במועד מופיע זה שנתון
על הופק השנתון למתוכנן. מעבר הרבה התמשך זה דבר ההדפסה; בשיטת להכניסו הכרח שהיה בשינוי

ירושלים. בע"ם רםאות ידי

והובא נערך השנתון אוסיפוב. יצחק מר של באחריותו השנתון של המקצועית העריכה היתה השנה גם
שרף. מנחם מר של בראשותו הלשכה של הפרסומים מדור עובדי בידי לדפוס

ותודתה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הערכת נתונה השנתון, במלאכת העושים לכל

סיקרק משה ד"ר
הממשלתי הסטטיסטיקן

תש"ם ירושלים,



הלשכה של הבכיר הסגל
979ו בדצמבר 31 ביום

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן סיקרון, משה ד''ר

הלשכה מנהל סגן איל, נתן
בריאות, (דמוגרפיה, וכלכלית דמוגרפית סטטיסטיקה בתחום ממונה איזנבך, צבי ד"ר

עזה וברצועת ושומרון ביהודה ולסטטיסטיקה עבודה) קליטה,
אנרגיה התשלומים, מאזן חוץ, (סחר כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה לסמן, בנימין

והדיור) האוכלוסין ומפקד
מקומיות, ורשויות בנייה (מחירים, כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה קרשאי, ראובן

וכספים) צריכה
תחבורה פנים, סחר תעשייה, (חקלאות, כלכלית סטטיסטיקה בתחום ממונה רגב, חייט

וגיאוגרפיה)
דמוגרפיתחברתית סטטיסטיקה על ממונה שמלץ, עוזיאל פרופ'

ופיתוח מחקר
ממונה נתן, גד פרופ'

לאומית לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל הדר, עזרא

המחלקה מנהל סגן קומיסיונרו, ברנהרד ד"ר
המחלקה למנהל ראשי עוזר פסלו, סגיסמונדו

המחלקה למנהל ראשית עוזרת קמיר, שולמית גב'
המחלקה למנהל ראשית עוזרת אוסטרובסקה, מרים גב'

המחלקה למנהל ראשית עוזרת ריבקין, אלבה גב'
תשומהתפוקה מחקר

המחלקה מנהלת בראליעזר, שמחה גב'
מחלקה למנהל ראשי עוזר סדן, יגאל

חברתיים אינדיקאטורים
אחראי גולדמן, מוריס

ולאנרגיה התשלומים למאזן חוץ, לסחר המחלקה
המחלקה מנהל פרידגוט, נפתלי ד"ר

ולאנרגיה התשלומים למאזן המדור מנהל גרף, ראובן
חוץ לסחר המדור מנהל פיינרו, גרשון

מדור מנהל הכט, אברהם ד"ר

חירים למ ה המחלק
המחלקה מנהל אוזנה, רחמיס

לצרכן המחירים מדור מנהלת צדיק, מרים גב'
ובשירותים בבנייה למחירים המדור מנהל דרור, נסים

וכספים צריכה של סטטיסטיקה
לצריכה המדור ומנהל מחלקה מנהל סגל בורשטיין, גדעון

המחלקה למנהל ראשית עוזרת הלר, חוה גב'
מקומיות ורשויות בנייה של סטטיסטיקה
לבנייה המדור ומנהל מחלקה מנהל סגן יעקובי, ישראל



לחקלאות המחלקה
המחלקה מנהל ריקין, איתן

המחלקה מנהל סגן רוטשילד, מאיר
המחלקה למנהל ראשי עוזר קול, נחום

המחלקה למנהל ראשי עוזר גנזר, ישעיהו
המחלקה למנהל ראשית עוזרת סופר, תלמה גג'

ולעסקים לשירותים פנים, לסחר לתעשייה, המחלקה
המחלקה מנהל אספלר, יצחק

התעשייתית הסטטיסטיקה מנהל צור, סברין
מיוחדים ולנושאים לשירותים פנים, לסחר מחלקה מנהל סגן לוי, מרדכי

פנים לסחר המדור מנהלת בלוס, עדינה גב'
המחלקה למנהל ראשי עוזר פיינרו, אורל

לתחבורה המחלקה
(בפועל) המחלקה מנהל סופר, גבריאל

לגיאוגרפיה המחלקה
המחלקה מנהל צמרת, ראובן

סטטיסטיות פעולות על ולמידע הנתונים למאגר היחידה
היחידה מנהל נועם, מיכאל

מידע לנושאי ראשי עוזר גולדשמידט, נפתלי
ולבריאות לדמוגרפיה לאוכלוסייה, המחלקה
לקליטה למדור ואחראי המחלקה מנהל סבטאלו, איתן ד"ר

לאוכלוסייה המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן פלורסהיים, יואל ד"ר
לפיתוח ועוזר לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציין

לבריאות המדור מנהלת צדקה, פנינה גב'
ולקליטה לעבודה המחלקה

לעבודה המדור ומנהל מחלקה מנהל סגן קרישר, זאב
המחלקה למנהל ראשית עוזרת בטאט, אביבה גב'

ביישובים ולאוכלוסייה לקליטה המדור מנהלת שלו, דבורה גב'

עזה וברצועת ושומרון ביהודה לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל פלגי, אלישע

עזה ברצועת מטה קצין דורי, צדוק
ושומרון ביהודה מטה קצין מנגן, אליהו
חברתית לסטטיסטיקה המחלקה

המחלקה מנהל אבנר, אורי
לחינוך המדור ומנהל המחלקה מנהל סגן לייבנר, סילביו

ולמדע גבוה לחינוך המדור מנהל זכאי, חנן
המחלקה למנהל ראשית עוזרת קוזלוב, גינה גב'

ולתרבות משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהלת אופטובסקי, לאה

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהלת קנטורוביץ, מלכה גב'

מתודי וניתוח מחקרים מרכז בורשטיין, אברהם
המחלקה למנהלת ראשי עוזר שגיב, דוד

המחלקה למנהלת ראשית עוזרת פויכטוונגר, נחמה גב'



סטטיסטי לניתוח היחידה
(בפועל) סטטיסטי לניתוח rrrrrn מנהלת בןטוביה, שילה גב'

לסקרים המחלקה
המחלקה מנהלת גילר, מלכה גב'

שדה לעבודת המדור ומנהלת המחלקה מנהלת סגנית שיוביץ, אסתר גב'
יד ולעיבודי לסימול המדור מנהל חכיס, יוסף
והדרום ירושלים מחוז מנהל בןשוהם, רפאל

והמרכז אביב תל מחוז מנהלת אברמסון, רבקה גב'
והצפון חיפה מחוז מנהלת צוריאנו, יפה גב'

ולפרסומים אוטומטיים עיבודים לתכנון המחלקה
לסטטיסטיקה הציבורית המועצה ומרכז המחלקה מנהל הרשקוביץ, יצחק

אוטומטיים עיבודים לתכנון היחידה מנהל וינר, ישראל
אוטומטיים עיבודים לתכנון היחידה מנהל סגנית הר, שפרה גב'

לפרסומים המדור מנהלת קוטלר, נגה גב'
1982 והדיור האוכלוסין למפקד הכנות

(בפועל) המפקד תכנון לפעולות אחראי קיימן, צ'ארלס ד"ר
לנושאים מחלקתית ראשית עוזרת זמל, ג'וליה גב'
(בפועל) לתהליכים מחלקתי ראשי עוזר הייט, יעקב

במפקד למינהל אחראי שריג, פנחס
הסטטיסטי השנתון

המקצועי העורך אוסיפוב, יצחק
הלשכה מינהל

ולארגון לתכנון המחלקה מנהל טאושטיין, מרדכי
הכלכלית היחידה מנהל שטרן, וולף

ההדרכה על וממונה הלשכה דובר נוימן, דוד
לאמרכלות המחלקה מנהל אשכנזי, יוסף

המשפטי היועץ וייס, שמעון
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ט העניינים תוכן
יג הלשכה פרסומי
טו העניינים מפתח
מה מפה
2 הסבר הערות

עמוד

לאומית והוצאה הכנסה ו.

154 מבוא
159 לאומית והוצאה הכנסה .12  ו/1
178 תפוקה תשומה .17  ו/13

התשלומים מאזן ז.
194 מבוא
196 התשלומים מאזן .3  ז/1
202 חוץ במטבע נכסים ז/4.
204 לארץ לחוץ חובות ז/5.

חוץ סחר ח.
206 מבוא
210 חוץ סחר מאזן ח/1.
212 ויצוא יבוא .5 ח/2
224 יצוא .7 ח/6
227 יבוא .9 ח/8
230 יבוא מסי ח/10.

כספים
232 מבוא
234 כספיים נכסים .2  ט/\
236 אשראי .5  ט/3
238 ערך ניירות .10  ט/6
244 חיסכון תכניות .12 ט/11

מחירים
245 מבוא
256 ... המחירים ברמת שינוי סיכום לוח י/1.
257 לצרכן המחירים מדד .4 י/2
261 דירות מחירי .6 י/5
262 ... מזון מצרכי של קמעוניים מחירים י/7.
264 בבנייה תשומה מחירי .9  י/8
266 בסלילה תשומה מחירי י/10.
266 התעשייה תפוקת מחירי י/11.
^ל26 תעשייתי יצוא מחירי .13  י/12

לוח עמוד לוח

3 סיכום לוח

ואקלים שטח א.

15 מבוא
16 שטח א/1.
18 אקלים .6 א/2

אוכלוסייה ב.

27 מבוא
31 האוכלוסייה אומדן .3  ב/1
34 גיאוגרפית חלוקה .15 ב/4
52 פנימית הגירה .17 ב/16
54 דמוגרפיות תכונות .26  ב/18
63 בית משקי .33 ב/27

טבעית תנועה ג.

69 מבוא
73 סיכום לוחות .6 ג/1
79 וגירושץ נישואץ .17 ג/7

ט. 88 ילודה ג/2918.
99 פטירות .32 ג/30
102 חיים אורך .36 ג/33
104 מוות סיבות .42 ג/37
111 תחלואה .47 ג/43
114 אשפוז .50 ג/48

י הגירה תנועות ד.
121 מבוא
123 סיכום לוחות .2 ד/1
125 תושבים תנועת .6 ד/3
127 תיירים .12 ד/7

וקליטה עלייה ה.
133 מבוא
135 עולים .12  ה/1
145 עולים קליטת .18 ה/13



לוח

438 בתעשייה מים צריכת י"ד/15.
440 חשמל י"ד/6נ.

ומים אנרגיה טו.
441 , מבוא
442 האנרגיה מאזן .4  ט"ו/1
447 חשמל ט"ו/5.
448 מים ט"ו/6.

בינוי טז.
449 מבוא
456 בנייה .15  ט"ז/1
456 . והדריכו דירות הבנייה, שטח .7 ט"ז/1
466 בנייה משך ט"ז/8.
468 בבניינים קומות ט"ז/9.
470 חדשות דירות היצע ט"ז/10.
471 דיור תנאי .12 ט"ז/11
474 . . גולמית מקומית השקעה .14  ט"ז/13
476 בונים הוצאות ט"ז/15.

עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ט"ז/16.
476 בבינוי
477 ציבוריות עבודות .21 ט''ז/17
477 כבישים .19  ט''ז/17
479 מים צינורות ט"ז/20.
480 ביוב צינורות ט"ז/21.

הארחה ושירותי מסחר יז.
481 מבוא
485 הסיטוני המסחר .4 י"ז/1
490 הקמעוני המסחר י"ז/5.
492 מאורגן קמעוני מסחר י"ז/6.
494 הארחה שירותי .10  י"ז/7

ותקשורת תחבורה יה.
504 מבוא
507 סיכום לוחות .3  י"ח/1
s/j רכבת י"ח/4.
514 אוטובוסים .6  5/n"1
515 ימית הובלה .8 י"ח/7
517 נמלים שירותי .10 י"ח/9
519 תעופה .14 י"ח/11
521 משאיות סקר .18 י"ח/15
526 ותקשורת דואר .21 י"ח/19
528 כבישים .24  י"ח/22
531 מנועיים רכב כלי .27 י"ח/25
533 לאעירוניים בכבישים תנועה .31 י"ח/28
537 דרכים תאונות .34 י"ח/32
540 נהגים .37 י"ח/35

עמוד לוח

(המשך) מחירים
272 בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי .15 י/14
274 הדרים בגידול ותשומה תקוקה מדדי .17  י/16
276 מלון בבתי תשומה מחירי י/18.
277 ... באוטובוסים תשומה מחירי .20 י/19
279 משכנתאות על ריבית י/21.

חיים רמת יא,
281 מבוא
285 1975/76 המשפחה הוצאות סקר .5 י"א/1
294 הכנסות .11 י"א/6
298 המזונות מאזן .14  י"א/12
302 דיור .24  י"א/15
312 .... בניקיימא מוצרים על בעלות י"א/25.

ושכר עבודה יב.
314 מבוא
320 אדם כוח סקרי .24  י"ב/1
320 האזרחי העבודה כוח .5  י"ב/1
330 העבודה בכוח נשים .7 י"ב/6
332 ... העבודה בכוח לאיהודים .9 י"ב/8
334 ושכירים מועסקים .19 י"ב/10
352 חלקית עבודה י"ב/20.
354 ועבודה לימודים י"ב/21.
355 מועסקים בלתי .23 י"ב/22
357 ........ השנתי העבודה כוח י"ב/24.
358 וממשכורת משכר הכנסה י"ב/25.

דיווחים פי על ותעסוקה שכר .28 י"ב/26
359 לאומי לביטוח למוסד
364 רשומה אבטלה .33 י"ב/29
368 והשבתות שביתות .35 י"ב/34
370 יוקר תוספת י"ב/36.

חקלאות יג.
371 מבוא
374 מפתח נתוני י"ג/1.
380 ויכולים שטח .5 י"ג/2
384 מועסקים י"ג/6.
385 ושיווק ייצור .12 י"ג/7
396 מחקלאות הכנסה .20 י"ג/13
405 הון רווחי י"ג/21.
406 ייצור אמצעי .27  י"ג/22

תעשייה יד.
410 מבוא
413 וכספיים פיסיים נתונים .3 י"ד/1
415 תעשייה מדדי .7  י"ד/4
426 .... והמלאכה התעשייה סקרי .13 י"ד/8
434 תעשייה מוצת י"ד/14.
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בריאות כד.

672 מבוא
675 לבריאות לאומית הוצאה .4 כ"ד/1
678 אשפוז .10  כ"ר/5
682 מונעת רפואה .13  כ"ד/ת
685 .. בריאות בשירותי שימושים כ"ד/1714.

וסעד רווחה כה.
689 מבוא
692 לאומי ביטוח .5  כ"ה/1
696 סעד .10 כ"ה/6

ובידור תרבות כו.
701 מבוא
702 מוסיאונים כ''ו/1.
702 קולנוע בתי .4 כ"ו/2
704 .. בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה .6 כ"ו/5
706 ובילוי קריאה הרגלי .8 כ"ו/7
708 ועיתונים ספרים .10 כ"ו/9

המוחזקים השטחים בז.
71 י מבוא
717 אוכלוסייה .3  כ"ז/1
719 לידות .5 כ"ז/4
720 לאומית והוצאה הכנסה .9 כ"ז/6
724 התשלומים מאזן כ"ז/10.
725 חוץ סחר כ"ז/11.
726 מחירים כ''ז/12.
727 המשפחה הוצאות .14 כ"ז/13
730 מזונות צריכת כ"ז/15.
731 דיור תנאי .17 כ"ז/16
733 בית ציוד כ"ז/18.
734 ושכר עבודה .25  כ"ז/19
745 חקלאות כ"ז/2926.
748 תעשייה .32 כ"ז/30
752 .., בנייה .37 כ"ז/33
757 מלון בתי כ"ז/38.
758 תחבורה .40 כ"ז/39
760 מקומיות רשויות .42 כ"ז/41
762 משפטים כ"ז/43.
763 חינוך .45  כ"ז/44
764 בריאות שירותי כ"ז/46.
764 בידור כ"ז/47.

וביטוח בנקים יט.
542 מבוא
545 בנקים .5  י"ט/1
551 ביטוח חברות .12 י"ט/6
560 שריפות .14  י"ט/13
562 גמל קופות .17  י"ט/15

מקומיות ורשויות ממשלה כ.
569 מבוא
572 והכנסת בחירות .5  כ/1
577 .. האוצר של והתחייבויות זכויות .9 _ כ/6
580 ... הממשלה והוצאות הכנסות .13 כ/10
586 המדינה עובדי .16 כ/14
589 .... המקומיות הרשויות כספי .19  פ/17

השיפוט מערבת כא.
594 מבוא
596 משפטית סטטיסטיקה .5 כ"א/1
603 פלילית סטטיסטיקה .13 כ''א/6
609 שונות .17 כ"א/14

והשכלה חינוך כב.
611 מבוא
618 השכלה .2  כ"ב/1
620 .... לחינוך הלאומית ההוצאה .5 כ"ב/3
623 ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי .8  כ"ב/6
627 . חינוך במוסדות ביקור שיעורי .13 כ"ב/9

ספר בבתי ותלמידים כיתות .23 כ"ב/14
631 החינוך במערכת

במערכת הספר בבתי הוראה כוחות כ"ב/24.
639 החינוך
640 . . עלתיכק בחינוך תלמידים .27 כ"ב/25
643 וסטודנטים אקדמיים מוסדות .36 כ"ב/28
696 מבוגרים חינוך .38 כ"ב/37

ופיתוח מחקר בג.
653 מבוא
657 למו"פ הלאומית ההוצאה כ''ג/1.
658 אקדמיים במוסדות למו"פ הוצאות .4  כ"ג/2
661 מחקר מכוני סקר כ"ג/5.
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662 במו"פ
665 פטנטים כ"ג/8.
666 אלקטרוניים מחשבים .12 כ"ג/9

י<*



הלשכה פרסומי
1975  26 מס' לישראל, הסטטיסטי הש^ לפרקי במבואות הופיעו לתקופונים) (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות
הלשכה, פרסומי של ומחיר היקף התוכן, תמצית המכיל ,197 9 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה פרסומי קטלוג העניק. לפי

דורש. לכל חינם םופץ

הלשכה. מפרסומי אחד בכל מופיעה נבחרים פרסומים של מעודכנת רשימה

הבאות: בסדרות מופיעיס הלשכה 9רסומי

לישראל סטטיסטי שנתון א.

סטטיסטיים נתונים מבחר  בישראל החברה ב.

ורבעונים: ירחונים ג.

סקרים של תוצאות מתפרסמים לירחץ ב"מוסף" עוטפים. נתונים ובו לישראל, הסטטיסטי הירחון 
וכר. חדפעמיים מחקרים של שנתיים,

שבהם ויצוא, יבוא כרכים, בשני חצישנתיים סיכומים לכך, נוסף חיץ: סחר של לסטטיסטיקה ירחץ 
סחורות. לפי וארצות ארצות לסי סחורות מפורטות

מחירים של לסטטיסטיקה ירחץ 
הארחה ולשירותי לתיירות סטטיסטי רכעק 

עלייה של לסטטיסטיקה רבעון 
חקלאית לסטטיסטיקה רבעון 

תחבורה של לסטטיסטיקה רבעון 
המוחזקים לשטחים סטטיסטי רבעון 

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

מיוחדים: פרסומים ד.

עם בשיתוף או הלשכה ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים, סקרים של תוצאות מופיעות זו בסדרה
חוברות. כ620 זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות

כרכים. 42 הופיעו  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ה.

כרכים. 7 הופיעי  1967 ירושלים ובמזרח המוחזקים בשטחים והדיור האוכלוסין מפקד ו.

כרכים. 14 הופיעו כה עד  1972 והדיור האוכלוסין מפקד ז.

כרכים. 13 הופיעו  1965 והמלאכה התעשייה מפקד ח.

כרכים. 7 הופיעו  תשל"א החקלאות מפקד ט.

יג



טכניים: פרסומים י.

(מס' הכלכלה ענפי של סיווגים סקרים, עריכת של שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים מופיעים זי בסדרה
הופיעו כה עד וכד'. יישובים ורשימות (39 (מס' סטטיסטיות בסדרות ומגמה עונתיות ניתוח ,(38 (מס' היד משלחי ,(46

חוברות. 48 זו בסדרה

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביוזמת סרסומים
.19651973 בשנים לאור שיצאו לפרסומים כרכים, 5 הופיעו סטטיסטיים: נתונים הכוללים "פרסומים

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

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

יד



העניינים מפתח

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

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

הפרק אות ידי על בשנתון מופיע הוא שבו המקום מסומן במפתח ערך כל שם ליד
חוץ). סחר ח' בפרק 8 לוח פירושו "ח/8" (כגון: הפרק בתוך הלוח ומספר
"משרד דת", "שירותי (כגון: אחת ממילה מיותר המורכבים הערכים שמות
עשוי הקורא שלפיה בצורה, כלל בדרך מנוסחים וכד') והתיירות" המסחר התעשייה,
ביאור המשרד"). ותיירות, מסחר "תעשייה, שירותים", "דת, (כגון: אותם לחפש
למדדי פרט מדדים, משקי". סקטור "לאיהודים, כגון: הערך, שם יד על ניתן הערך

! אליו. מתייחסים שהם הערך בפירוט רק מופיעים מחירים,
ולא כולו המקובץ לערך מתייחסים הנתונים שבהם מקובצים, ערכים של מרכיבים
"מוסדות ראה "חוות", כגון: המקובץ, לערך רמיזה עם מופיעים בנפרד למרכיביו
לערך רמיזה ם ג ערך אותו בסוף ניתנת בנפרד, ערך לאותו נתונים גם יש כאשר וחוות".

וגיד". ייעור חקלאות, גם "ראה "חקלאות" הערך בסוף כגון: המקובץ,

כולל: אינו המפתח
אחרים. גיאוגרפיים ושמות יישובים אזורים, מדינות, של מפורטים שמות 

אלה וכד'. מקובצים משנה ענפי מפלגות, יד, משלחי מחלות, של מפורטים שמות 
אלא "מפלגות", יד", "משלחי "מחלות", כגון: כולל, שם תחת במפתח מופיעים

אחד. מלוח ביותר נתונים בעבורם יש כן אם
כלל, בדרך מופיעים, אלה וכד'. מוצרים גידולים, סחורות, של מפורטים שמות 
סחורות"; סוגי  "יבוא כגון: אליו, מתייחסים שהם הערך בפירוט כולל שם תחת
תחת או מוצרים", ייצור, "תעשייה ייצור"; מעובד, שטח יבולים, "חקלאות
בני, "מוצרים "מקשה", "פירות", "ירקות", כגון: המוצרים, קבוצת של כולל שם
אחד, מלוח ביותר נתונים בעבורם יש כאשר מפורטים אלה שמות וכד'. קיימא"

הנ"ל. לקבוצות מחוץ או
הערך בפירוט מופיעות אלה וכד'. לידה יבשת גיל, מין, כגון: (תכונות) מיון בחינות 

וכד'. גיל" מין "אוכלוסייה כגון: אליו, מתייחסות שהן

טו



לוח
כב/34 תארים מקבלי
כב/36 אקדמי סגל
29 ,28 כב/2, תלמידים

אקדמיים מוסדות גם: ראה

יח/31,29,25 תחבורה וקטנועים, אופנועים
יח/26 ייצור ושנת גיל
יח/35 לנהוג מורשים
כז/40 הםוחוקים בשטחים בתאונות מעורבים
כז/39 המוחזקים בשטחים

המדינה אוצר
7 כ/6, והתחייבויות זכויות

הממשלה משרדי ראה: משרד האוצר,
אורז

יא/12 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

אורחים
יז/8,7 מלץ בבתי
כז/38 ושוסרץ ביהודה מלץ בבתי

ג/33 חיים אורך
אחיות

כ/15 מדינה עובדות
כד/13 ובילד באם לטיפול בתחנות

אחסנה
יח/9 ". בנמלים פדיק
יח/2 עבודה והוצאות שכר שכירים,

ותקשורת אחסנה תחבורה, נם: ראה
חוב איגרות

ט/9,8,6 בבורסה
יט/5 בנקים של
יט/12 נוכריות ביטוח חברות השקעות
יט/11 ישראליות ביטוח חברות נכסי
8/0 תשואה

והפיתוח העצמאות מלוה איגרות
ז/5 הממשלה חובות

אימהות
כה/3 לידה ודמי לידה מענקי מקבלות י
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

ילדים אימוץ
כא/4 משפט בבתי עניינים

נושא לפי וגם מחירים מדדי ראה: אינדקס
חיים בעלי ראה: חי אינוונטר

אלמנים/נות
נ/23 לידה יבשת
ג/15 נישאים
ה/8,4 בכוח ועולים עולים

ציוד ייצור אלקטרוניקה,
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, ראה:

גופרתי אמץ
m/t "ציר
יג/26 בחקלאות צריכה

אמוניה
14/T ייצור
יג/25 בחקלאות צריכה

לוח

פירות ראה: אבוקדו
מקשה ראה: אבטיחים

33  יב/29 רשומה אבטלה
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,
ה/3 אבטלה דמי משלמים שבעבורם ימים

שיתופיות אגודות
יב/18 קואופרטיבים חברי
4/r סיטוני במסחר
יח/5 אוטובוסים בתחבורה,
יד/9 בתעשייה

לאשראי שיתופיות אגודות
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי

שדה גידולי ראה: (בוטנים) אדמה אגוזי
פירות ראה: אגחים
פירות ראה: אגסים

אגרות
כז/42,41 המוחזקים השטחים בערי הכנסות
יח/16 הוצאות משאיות,
יד/14 ייצור אוטובוסים,
יח/29,25,6,5,1 תחבורה אוטובוסים,
יח/26 ._ ייצור ושנת גיל
20 ,19 י/1, מדד תשומה, מחירי
יח/34 דרכים בתאונות מעורבים
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורביס
29 יח/5, קילומטראר

ב/331 אוכלוסייה
ב/7 טבעי אזור
ב/23 לידה ארץ
ב/138 יישוב גודל
29 ,26 ,22 ,2018 ב/15, גיל
26 ב/21, דת
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/144 גיאוגרפית חלוקה
29 ,28 ,22 ב/21, לידה יבשת
16 ,15 ,11 ,6 ב/4, מחת
2220 ב/18, מץ
ב/12 מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 ViTa מקורות
ב/3327 בית משקי
16 ,15 ,11 ,7 ,6 ב/4, נפה
14 ,119/3 יישוב צורת
ב/6 צפיפות
3128,2118 ,15 ,14 ,129 ,7 ,4 ,2 ב/1, אוכלוסייה קבוצת
2 כב/1, ב/30; לימוד שנומ
28 ,22 מ21, ." עלייה תקופח

יהודים ראה: יהודית אוכלוסייה
לאיהודים ראה: לאיהודית אוכלוסייה

כז/31 כ/107,4; המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
אולפנים

ה/15 בכוח ועולים עולים מגורי
כב/37 לעברית

אוניברסיטאות
כב/4 לחינוך לאומית הוצאה
3 כג/2, ולפיתוח למחקר הוצאה
כב/33 הרשמה מועמדים,



לוח
כב/23 בגרות בחינות

גידור
כו/7 במופעים ביקור

בטלויזיה וצפייה האזנהלרדיו
כז/47 המוחזקים בשטחים
ו/5 לצריכה הוצאה
ו/4 פרטיה לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
י/4 מדד לצרכן, מחירים

ובידור תרבות גם: ראה
ותיעול ביוב

כז/42 המוחזקים השטחים בערי הוצאות
טז/21 צינורות הנחת

ביטוח
יז/10,9 .■ המלון בתי הוצאות
יט/9 ורווח הוצאות הכנסות,
12  יט/6 ביטוח חברות
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
יח/16 הוצאות משאיות,
כה/4 מילואים שירות

וביטוח בנקים גם: ראה

כד/16 בריאות ביטוח
4  כה/1 לאומי ביטוח
כ/12 הממשלה הוצאות
כ/11 לממשלה מלוות
ו/9 תשלומים

הממשלה משרדי דאה: המשרד ניטיוון,
21 טז/1 בינוי
2 טו/1, בבינוי אנרגיה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
טז/13 ו/7; מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
טז/16 עבודה והוצאות למעשה עבחה ימי
יב/20,19,13,10,9 מועסקים
23 כז/22, המוחזקים בשטחים מועסקים
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
יב/19 מעבודתם נעדרים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
טז/16 ; 28 ,27,20,12 יב/10, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים שכירים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
טז/16 ,. ינ/28,27 שכר
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
25 כז/23, המוחזקים בשטחים שבר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ו/13 תפוקה  תשומה

הממשלה משרדי ■. ראה משרד ושילון, כינוי
ביצים

ן/6 לצריכה הוצאה
14 כז/13, הסוחזקיט בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
יג/20 הלול ענף חשבץ
20,10  יג/8 יא/12; ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור

לוח
3 ט/1 תשלום אמצעי

אניות
יח/7 אניות מהחכרת גיזיון
...יח/8 הסוחר צי
8 יח/1, ו1פוסה

ימית הובלה גם: ראה
טו/61 ומים אנרגיה
5א/11,10 אסירים

ירקות שדה; :גידולי ראה אפונה
אפרוחים

יג/9,8 ייצור
פירות ראה: אפרסמון
פירות ראה: אפרסקים

אקדמאים
יב/31,30 אבטלה
כ/15 מדינה עובדי
ה/10 עובדים בכוח, ועולים עולים
20 .19,17  יב/15 האזרחי העבודה שייכיםלכוח

אקדמיים תארים גם: ראה
א/62 אקלים

חומרים אריזה,
יח/17 משאיות ע"י הובלה

והובלה כלים חומרים, <ריזה,
יג/16,14 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדר ראה.פרי אשכוליות
גופרתי אשלגן

יד/14 ייצור
יג/26 בחקלאות צריכה
50  ג/48 אשפוז
ג/50,49 אבחנה
כד/4 חולים בבתי אשפוז ליום הוצאה
כד/15 לאשפוז המתנה
ג/50,48 .. וגיל מין
כד/8 מיטה סוג
כו/46 המוחזקיס בשטחים

אשראי
ז/3 התשלומים במאזן
5,4,2 יט/1, הבנקים נכסי
ט/4,3 וכספיים בנקאיים מוסדות באמצעות לציבור
כ/12 סובסידיות

הדר פרי ראה: אתרוגים
ב

בדוים
11  ב/7 אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 ומתגרשים נישאים

בדיס
ח/4 ויצוא יבוא
יד/7 מדד ושכירים, פדיק ייצור,

בודדים
23,22 יא/19,18,16,8,5,2, ;31 ב/28 ... בית משקי
ה/8,7 ; עולים

שדה גידולי ראה: בוטנים
ערך לניירות בורסה

ערך ניירות מניות, איגרותחוב, ראה.

יח



לוח
פירות ראה: בננות

ישראל בנק
יט/1 התחייבויות
כ/7 האוצר מזומניםשל
יט/1 ז/4; נכסיס
יט/4,2 בנקאיים מוסדות נכסי
ז/4 פיקדונות
5 ז/4;יט/1 בנקים
ט/3 לציבור אשראי
כ/11 לממשלה מלוות
כ/18 המקומיות לרשויות מלוות
יט/12,11 ביטוח חברות פיקדונות
ט/2 בבנקים הציבור של עו"ש פיקדונות

לאשראי שיתופיות אגודות גם: ראה
17  יט/1 וביטוח בנקים
ט/6 בבורסה רשומות ומניות חוב איגרות

להשקעות בנקים
ט/4 לציבור אשראי
יט/4 והתחייבויות נכסים

מסחריים בנקים
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
יט/1 חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
ט/8 בבורסה הרשומות למניות תשואה

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

חיים בעלי
יא/13 ליום לנפש חלבון
ח/4 יבוא
10 יג/7 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
ח/4:יג/10 יצוא
יג/21 מלאיהק
יג/22,9,8 ולאיהודי יהודי במשק
יא/13 ליום לנפש שומן
יג/12 מטבחיים בבתי שחיטה

מוצרים חיים, בעלי
ח/4 יבוא
13 ,10  יג/7 ייצור
ח/4;יג/10, יצוא
...י/4 מדד לצרכן, מחירים
15 י/14, מדד בחקלאות, והשומה תפוקה מחירי
17  14/1 תפוקה  תשומה

ירקות ראה; בצל
בקר

10 יג/8 ייצור
יג/22 ולאיהודי יהודי במשק
יג/12 מטבחיים שחיטהבבתי
א/6 ברד

בתל
ח/4 ויצוא יבוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
17 כד/1 בריאות
15,10  כד/5 ;50  ג/48 אשפת
כד/16 ביטוח
4  כד/1 לאומית הוצאה

לוח

יא/12;יג/10,1 יצוא
14  יא/12 המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה, מחירי
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

בלו
כ/11 הממשלה הכנסות

מועסקים מובטלים; ראה; מועסקים בלתי
ראה:ירקות נמיה

בנזץ
יח/17 ■ משאיות ע"י הובלה
יח/31 מוניות בשימוש
יח/31,27,16 "; משאיות בשימוש
16  טז/1 בנייה
ט/5 . בנקאיים במוסדות אשראי
יכ/31 עבודה דורשי
טז/10,8,6,4,2 דירות
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
ו/8 מקומית גולמית השקעה
טז/6,2 חדרים
טז/5,1 ייעוד
יב/30 מובטלים
15 י/14, מדד בחקלאות, תשומה מחירי
טז/9 בנייה משך
37  כז/35 המוחזקים בשטחים
17 ו/14 תפוקה תשומה

בינוי גם: ראה
15,14,8,3 טז/1 למגורים בנייה
טז/2 דירות
טז/15 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/14,13 מקומית גולמית השקעה
טז/6,2 חדרים
טז/15 י/9,8,1; מדד תשומה, מחירי
סז/8 בנייה משך
טז/15,14,8,3 פרטית
טז/14,8,6,3 ציבורית
כז/33 המוחזקים כשטחים
17  ו/14 " תשומהחפוקה

פרטית בנייה
טז/15,14,8 מגורים בנייני
טז/10,8,6,4 דירות
טז/15 למ"ר הבונים של הוצאה
טז/14 מקומית גולמית השקעה
טז/6 חדרים
טז/3 ייעוד
כז/36,33 המוחזקים בשטחים

ציבורית בנייה
טז/14,9,8 מגורים בנייני
טז/10,8,6,4 דרות
טז/6 תדרים
טז/14 מקומית גולמית השקעה
טז/3 ייעוד
טז/7 בנייה סוג

כז/33 המוחזקים בשטחים
ציבור בנייני

טז/5,1 בנייה
כ/12 הממשלה הוצאות

יט



לוח
26 ,22 ,18 כב/8, תלמידים

מטנחיים בתי
יג/12 חיים בעלי שחיטת
10 יז/7 מלק בתי
כז/38 ושומרון ביהודה
י/18,1 מדד תשומה, מחירי

משפט נחי
כא/5 טיפול משך
5 כא/4,2,1, עניינים
כז/43 המוחזקים בשטחים עניינים
כא/16 ודיינים שופטים

ספר בתי
5 כב/4, לאומית הוצאה
כב/21 טיפוח טעוני
כב/24 עבודה יחידות
כב/14 כיתות
כב/24 מורים
כב/6 החינוך במערכת
22 ,12  כב/10,7 , הוראה משרות
כז/45 המוחזקים בשטחים
21,18  כב/15,8 תלמידים
4 כו/3. קולנוע בתי
כו/8,7 ביקורים
כו/3 לכרטיס ומחיר פדיק
כו/2 סרטים יבוא

ג
גנינות

יד/14 ייציי
י/7 קמעוניים מחירים

פירות ראה: גויבות
מוצרי ופלסטיק, גומי

ח/4 יביא
יד/14,7 ייצור
7,4/n יצוא

תעשייה ומוצריהם, ופלסטיק גומי
14/T ייצור
15/p מים צריכת

משנה ראשייםענפי ענפים תעשייה, גם: ראה
טו/2 גז
יח/17 משאיות ע"י הובלה

קיימא בני צריכה מוצרי ראה: מכשירים גז,
ירקות ראה: גזר
שדה גידולי

10 יג/7 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/10,1 יצוא
15 י/14, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
2 יג/1, מעובד שטח
יג/25 מים תצרוכת
17 י/14 תפוקה תשומה
17 15,8,7,4 ג/1 גירושין

מתגרשים גס: ראה
תקציביים גירעונות

כ/11,10 הממשלה של
כ/17 המקומיות הרשויות של
t/n מסחרי גירעון
כז/11 המוחזקים בשטחים

לוח
5  בג/3 ולפיתוח למחקר הוצאה
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
5,3 יא/2, בית משק הוצאת

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 בז/13, המוחזקים בשטחים
יב/10 ושכירים מועסקים
י/4,3 , מדד לצרכן, מחירים
כז/12 המוחזקים בשטחים מדד לצרכן, מחיריים
13  כד/11 מונעת רפואה
כז/46 המוחזקים בשטחים
יב/27 ושכר שכירים

המשרד בריאות,
13 כד/12, ובילד באס לטיפול תחנות

הממשלה משרדי גס: ראה
דגים בריכות

יג/21 הק מלאי
יג/25 מים תצרוכת

בשר
ו/6 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
כז/14,13 המוחזקים בשטחים
ח/4;יא/12 יבוא
יג/18 יא/12; ייצור
כז/26 המוחזקים ייצורבשטחים
יג/10 יא/12; ח/4; יצוא
14  יא/12 המזונות במאזן
י/4 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
7/T עיבוד
כז/15 המוחזקים בשטחיס צריכה

מוצרים חיים, בעלי גם: ראה

בד בתי
כז/29 ושומרון ביהודה

דץ בתי
כא/5,3,2 עניינים
כא/16 ודיינים שופטים

חולים בתי
כד/7,5 בעלות
כד/2,1 לאומית הוצאה
כד/4 אשפת ליום שוטפת הוצאה
בד/6 שנתקבלו חולים
כד/10 ופטירות לידות
כז/46,4 המוחזקים בשטחים לידות
כד/8,7 מיטות
8 כד/5 סוג

בריאות גם: ראה
מגורים בתי

ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
טז/14 ו/8: מקומית גולמית השקעה
טז/8 בנייה משך
טז/9 קומות
ו/11 שכר

דיור גם: ראה

ולגננות למורים מדרש בתי
כב/26 עבודה יחידות
כב/27 הסמכה תעודות מקבלי
כז/45 המוחזקים בשטחים



לוח
ה/15 י בכוח ולעולים לעולים
17 יא/15 צפיפות
כו/16 המוחזקים נשטחים צפיפות
כז/34,17 המוחזקים בשטחים
ט/12 חיסכק תוכניות
כב/32 אקדמיים במוסדות תלמידים

מועסקים  ודיג ייעור חקלאות, ראה: דייגים
דיינים

כא/16 cr^npvim
כ/16,15 המדינה עובדי דירוג

דירות
טז/10,8,6,4 פרטית בבנייה
טו/86,4 ציבורית בבנייה
ה/15;יא/23,22;סז/12,11 בבעלות
5,3  יא/1 בית משק הוצאת
כז/12 הממוחזקים בשטחים מחיריםלצרכן מדד החזקה,

ביתלתצרוכת משק הוצאת החזקה,
כז/14,13 המוחזקים בשטחים

14

12 טז/10,6,2 חדרים
טז/10 ." מכורות ולא חדשות
י/6,5 מחירים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/21 משכנתאות
טז/8 בניע; משך
ה/15 בכוח ועולים עולים
טז/12,11 יישוב צורת
יא/23 בדירה שהות
37 כז/35 המוחזקים בשטחים
טז/12,11 שירותים
כז/17 המוחזקים בשטחים דירות על ובעלות שירותים
יא/23,22 בשכירות
י/3 לצרכן מחירים מדד דירה, שכר
יט/14 משייפות ונזק שריפות
טז/11 בנייה תקופת
כז/37 המוחזקים בשטחים בנייה תקופח

דשנים ראה: חופרים דישון,
דלק

טו/2 בסיסית אנרגיה
ח/4 יבוא מינרלי, דלק
כז/41 ושומרון יהודה ערי הכנסות
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יז/6 מאורגן במסחרקמעוני מכירות
5/r קמעוני במסחר
יח/16,15 וצריכה הוצאות משאיות,
כה/3 אבטלה דמי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכנסות
כה/3 לידה דמי
נה/3 מזונות דמי
טז/12,11 יא/23,22: מפתח דמי
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/5 ספתח דמי במחירי שינוי
גה/3 בעבודה פגיעה דמי

תעשייה לאור, והוצאה דפוס
ח/7 יצוא
כג/7,6 ופיתוח מחקר

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, נם: ראה

לוח
כה/3 גמלאות
כה/3 בעבודה סגיעה דמי
כ/12 הממשלה הוצאות
כה/3 לידה ודמי לידה םענקי
8  כה/6 הסעד לשכות ע''י הנתמכות למשפחות
כה/3 נכות

ילדים ג:י
5 כב/3 לאומית הוצאה
כז/45 המוחזקים בשטחים
כב/22,18,9,8 תלמידים

גרושים/ות
ג/23 אימהות
ג/23 חי ולידות לידה יבשת
ג/15,9 נישאים
ה/8,4 בכוח ועולים עולים

גירושין נם: ואה
גועיניס

10  יג/8 חקלאי ייצור
א/6,4,3 גשמים

ד
יג/22 דנוריות

דנש
10 יג/8 יא/12; "צור
יא/12;יג/10 יצוא
יא/12 המזונות נמאזן
י/15 מדד תפוקה, מחירי

דגים
ו/6 לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
בז/14,13 המוחזקים נשטחים
ח/4;יא/12 יבוא
10  יא/12;יג/7 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/10 יא/12; ח/4; יצוא
14  יא/12 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד תפוקה, מחירי
5ז/15 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/10 לתעשייה

ומוצריהם דגנים
ו/6 לצריכה הוצאה
ח/4;יא/12 ויצוא ינוא
יא/12 ייצור
14 יא/12 ■. המזונות במאזן
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/15 המוחזקים בשטחים גריכה

שדה גידולי גם: ואה
יח/20,19 שירותים דואו,
י/3 מדד לצרכן, מחירים

תקשורת גם: ראה
ודיג ייעור חקלאות, דגים; בריכות דגים; ראה: דיג

24 יא/15 דיור
ו/5,4 פרטית לצריכה הוצאה
5,3 יא/1 בית משק הוצאת
ו/7 מקומית גולמית השקעה
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים

ג*



לוח
יה/10,1 ;8 ד/2, נוסעים תנועת

אניות גם: ראה
רגל הולכי

יח/33 דרכים בתאונות נפגעיס
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים

לאומית הוצאה
ו/5 ציבורית לצריכה
4 כד/1 לבריאות
5 כב/3 לחינוך
6  ו/1 רטיח פ לצריכה
8  כז/6 המוחזקים בשטחים פרטית לצריכה

לאומית והוצאה הכנסה גם: ראה
עבודה הוצאות

יח/3,'5 באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/16 בבינוי
7,3 ידו/2, ימית בהובלה
כג/6 ולפיתוח למחקר
יז/3 סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
יח/16 במשאיות
9,3 יח/2, בנמלים
4  יח/2 ברכבת
19 ,3 יח/2, דואר כשירותי
יח/2 בתחבורה
יח/12,3,2 בתעופה
יח/19,2 בתקשורת

הוראה
כב/24 החינוך במערכת משרות
כ/15 מדינה עובדי

מורים גם: ראה
עובדים הזמנות

יב/32 העבודה לשכות דרך
מעבודה היעדרות

יב/19 חופשות
יב/24,19,1 מועסקים
יב/35,34 והשבתות שביתות
17 ו/1 לאומית והוצאה הכנסה
7 כז/6, המוחזקים בשטחים
יב/25 מדד ומשכורת, משכר הכנסה

מקצועית והשתלמות הכשרה
כב/38 בקורסים לומדים

מוצרים הלבשה,
3 יא/2, לתצרוכת בית משק הוצאת

לתצרוכת בית משק הוצאת
כז/14,13 המוחזקים בשטחים
ח/4 יבוא
ח/7,4 יצוא
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
7 כג/6, ופיתוח מחקר
3 יז/2, סיטוני במסחר

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה' גם: ראה
הלוואות

כ/6 האוצר
יט/5 בנקים
12 יט/11, ביטוח חברות
ז/1 התשלומים במאזן
ט/5 בנקאיים מוסדות

לוח
כיתה דרגת

כיתות ראה:
דרוזים

ב/26,21 אוכלוסייה
כא/3 p בית
ב/26;ג/10 גיל
ג/4 גירושין
ג/25 חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
ג/10 ב/26,21; מין
ג/10,4 נישואין
ג/21 פריון
ג/4 טבעי ריבוי
ג/19 תחלופה
כב/22,12 תלמידים
3028,24  יח/22,1 דרכים
24  יח/22,1 אורך
כז/42,41 המוחזקים השטחים ערי הוצאות
יח/23,22 החזקה
י/10,1 מדד בסלילה, תשומה מחירי

דשנים
י/17,16 חומרים הדברה,
יח/17 משאיות ע"י הובלה
ח/4 ויצוא יבוא
יג/26 בחקלאות צריכה
יג/14,1 החקלאות ידי על קנויות תשומות

יד משלחי ראה: שירותים דת,
הממשלה משרדי ראה: המשרד דתות,

ה
שירותים הארתה,

י/4 מדד לצרכן, מחירים
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים

מלון בתי גם: ראה
12 ד/1 תנועות הגירה,
17 ב/16,2, מאזן
ב/17,16 יהודים פנימית,

חומרים וחיטוי, הדברה
יד/7 יג/27; הצומח להגנת
יג/15,14 החקלאות ידי על קנויות תשומות

הדסה
כד/7,5 חולים בתי
בד/11 באםובילד לטיפול תחנות

הדר פרי ראה: הדרים
הובלה

י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
יח/15 בתשלום במשאיות,
יג/14 החקלאות ידי קנויותעל תשומות
14  יח/11,1 אוירית הובלה

תעופה ., מטוסים .. ג0 ראה
יבשתית הובלה

17  ו/14 תפוקה תשומה
יח/8,7,1 ימית הובלה
יח/7,3 פדיון
7 יח/3,2, עבודה והוצאות שכירים
3 יח/2, שכר
יח/10,1 ומטענים אניות תנועת

נב



לוח
ז/2,1 התשלומים במאזן
כג/6 ולפיתוח למחקר
כ/8,6 הממשלה
כד/2,1 בריאות בשירותי קבועים נכסים
כב/4,3 חינוך בשירותי קבועים נכסים

מקצועית השתלמות
כב/38 בקורסים לומדים
46.39 ג/37 התאבדויות

ו
ויטמינים

יא/14 ליום לנפש
39  ג/37 מוות סיבח ויטמינים, חוסר

ז
ירוק זבל

19,10  יג/8 ייצור
צעירים זוגות

י/21 משכנתאות
זיתים

10  8 יג/1, ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
יג/4 מעובד שטה
כו/29 המוחזקים בשטחים לתעשייה

ושאירים זקנה
כה/3 גמלאות מקבלי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד והוצאות הכוסות

ח
פירוח ראה: חבושים

חברות
בא/4 משפט בבתי בירורים
כ/13 הכנסה מס תקבולי
12  יט/6 ביטוח חברות
1 J/< הממשלה הכנסות

וציבוריות פרטיות מניות חברות
יז/4 סיטוני במסחר
9/T בתעשייה

תעופה חברות
יח/11 אוירית פעילות
יח/12 עבודה תשומת
כ/1 הכנסת חברי

לישראל החשמל חברת
טו/5 חשמל ואספקת ייצור

חדרים
טז/6,2 למגורים בבנייה
יז/7 מלק בבתי
כז/38 ושומרק ביהודה מלק בבתי
12  טז/10 יא/18; בדירות
יז/10,9 מלק בבית לחדר הוצאה
כז/36 המוחזקים בשטחים
יז/8 תפוסהבבתימלק
כ/9,7,6 ז/5; הממשלה חובות

וחוות מוסדות ראה: חוות
חוטים

ח/4 ויצוא יבוא
14 יד/7, ייצור

לוח

12 כ/8, הממשלה
כ/11 לממשלה חוץ ממקורות

מלוות גם: ראה
שבר הלנת

יב/35 ולהשבתות לשביתות סיבה
וטכנאים הנדסאים

כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
כ/15 מדינה עובדי
ה/10 עולים
כג/7 ובפיתוח במחקר עוסקים

הנדסה
כג/1 למו"פ הוצאה
כג/5 מחקר במכוני למו"פ הוצאה
כב/29 אקדמיים במוסדות לימודים

ואדריכלות הנדסה
כג/4,3 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/33 מועמדים
כב/30 אקדמיים תארים

מוצרים הנעלה,
יא/3,2 לתצרוכת בית משק הוצאת

לתצרוכת בית משק הוצאת
כז/14,13 המוחזקים בשטחים
ח/4 ויצוא יבוא
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

תעשייה ומוצריו, עור גם: ראה

הפרתם עבודה, הסכמי
יב/35 והשבתות לשביתות סיבה

הממשלה הענקות
כ/12 מחירים ולייצוב היצוא לעידוד

לעבודה הפנייה
יב/32 העבודה לשכות דרך

הרשעות
כא/6 פליליים במשפטים
יב/35,34 השבתות

השכלה
כב/2,1 ומעלה 14 בני אוכלוסייה
ג/26 אמהות
יב/22 מועסקים בלתי
כד/17 כרוניים תולים
יב/8 עבודה כוח
יב/16,5 מועסקים
יב/7 האזרחי העבודה בכוח רווקות לא נשים
כו/8,7 ועיתונים ספרים קוראי
יא/24,11,9,4 ., ב/30 בית משק ראש

מקומית גולמית השקעה
טז/13 בבינוי
טז/14 מגוריס בבתי
כז/7 המוחזקים בשטחים
3  ו/1 לאומית הוצאה
ו/8,7 הנכסים וסוג כלכלית פעילות

השקעות
כ/6 האוצר
יט/12 בישראל נוכריות ביטוח חברות
ט/6 להשקעות חברות

צעירים ובמטעים בייעור
כז/26 המוחזקים בשטחים

כג



לוח
ומוצריו חלנ

יג/10 מקומית לתעשייה אספקה
ו/6 לצריכה הוצאה
יז/10,9 המלק בתי הוצאות

לתצרוכת בית משק הוצאת
14 כז/13, המוחזקים בשטחים
יד/14 ;10  יג/7,1 יא/12; ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
14  יא/12 המזונות במאזן
4 י/3, מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/18 מדד מלץ, בבחי תשומה מחירי
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

החלב רפת גם: ראה
יא/13,12 ליום לנפש חלבון
כז/15 המוחזקים בשטחים

חילוף חלקי
ח/10 לייצור תשומות יבוא
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
3 יז/2, סיטוני במסחר

חמאה
14/T יא/12; ייצור
יא/12 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

חממות
יג/21 /p7 מלאי

שדה גידולי ראה; חמניות
עסקים ראה. חנויות

כלבו חנויות
יז/5 קמעוני במסחר

וחציבה כרייה ראה: חציבה
ירקות . ראה חצילים

27 יג/1 חקלאות
27  יג/22 ייצור אמצעי
2 טו/1, בחקלאות אנרגיה
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/1, לחקלאות מבנים בנייח
5 3 כג/1, ולפיתוח למחקר הוצאות
20  יג/13 מחקלאות הכנסה
טז/13 במבנים מקומית גולמית השקעה
10/n השקעה נכסי יבוא
כז/11 המוחזקים לשטחים יבוא
ח/10,8 לייצור תשומות יבוא
17 יג/15 יבולים
יג/10 ייעוד
20,19,12 7 יג/1 ושיווק ייצור
17,16,11 ,10 יג/1, ;7 ,6,4 ח/3, יצוא
כז/27,11 המוחזקים מהשטחים יצוא
6 יג/1, יב/10,9; מועסקים
15 ,14 י/1, מדד ותשומה, תפוקה מחירי
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
יג/21,1 הון מלאי
ה/10 עובדים בכוח, ועולים עולים
כו/10 וחקופונים עיתונים
יג/26 דשנים צריכת
יג/25,16,15 מים צריכת
20  יג/18,14 מסטוא צריכת

לוח
חולים

כז/46 המוחזקים בשטחים חולים בבחי
כד/9 נפש חולי
כד/17 כרוניים
13 כד/12, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
כר/6 חולים בבתי קבלות
כד/8 חולים בבתי שהייה

חקלאיים גלם חומרי
ח/10,8 יבוא
יז/3,1 סיטוני במסחר

חקלאות גם: ראה
חופשות

יב/19 מהעבודה זמנית היעדרות
חיטה

ח/10,4;יא/12 יבוא
יא/12 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
38 כב/1 והשכלה חינוך
כב/6 ספר בתי
5  כב/3 לאומית הוצאה
כב/2,1 האוכלוסייה השכלת
כב/26,24 מורים של עבודה j7;7vr
כב/38,14 כיתות
יב/10 מועסקים
36 כב/28,13 אקדמיים מוסדות
כב/26 החינוך במערכת מוסדות
כב/24 מורים
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים

הסמכה תעודות מקבלי
כב/27 ולגננות למורים מדרש לבתי
24 כב/7, הוראה משרות
כז/45,44 המוחזקים בשטחים
יכ;27,10 שכירים

יב/27שבר.
ט/12 יסודי על לחינוך חיסכון תוכניות
33,29,28,26,25,23  14,13  כב/8 תלמידים
כב/38,37 מבוגרים חינוך
כב/4 לאומית הוצאה

ערבי חינוך
כב/6 ספר בתי
כב/8 משרוח הוראה,
כב/9 כיתות
כב/24 מורים
כב/27 .... ולגננות למורים מדרש לבתי הסמכה תעודות מקבלי
כב/7 הוראה משרוח
כב/26,25,23,22,17,15,12,8 תלמידים

ותרבות חינוך
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה

לתצרוכת בית משק הוצאת
כז/14,13 המוחזקים בשטחים
כ/19,18 המקומיות הרשויות תקציב

הממשלה משרדי ראה: המשרד ותרבות, חינוך
כד/11 ילדים חיסון

חיסכץ
ט/3 חיסכון מתוכניות אשראי
יא/5,3,2 בית למשק
ט/1 חיסכץ בתוכניות הציבור פיקדונות
ט/12;יט/5 מאושרות תוכניות

גד



לוח

וכלות ג/14,119חתנים גיל
ג/14,13 עלייה וחקופה לידה יבשת
נ/12 מוצא יבשת
ג/7 מנורים םחוזתפת
ג/14,10,9 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת

ט
שדה גידולי ראה: גידול טנק,

מוצרים טבק,
ג/11 בלו
ח/4 ויצוא יבוא
יי^7 ושכירים פדיון ייצור,

וטבק משקאות ,por גם: ראה
נ 4 נ, "^נ טיסלת

טכנאים
כ/15 מדינה עובדי
ה/10 בכוח ועולים עולים

הטכניון
כג/42 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/34,29 תארים מקבלי
כב/36 אקדמי סגל
כב/28 תלמידים

טלויזיה
כו/6,5 ... בטלויזיה צפייה
בו/6 לימודית בטלויזיה צפייה
כז/47 המוחזקים בשטחים במלותיה צפייה

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
טלפץ

1ז/19 עבודה ותשומת פדיק
יח/21,19,1 שירוחים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה
יח/21 שיחות טלקס,
א/6,2 טמפרטורה

פוצרים טקסטיל,
ח" יבוא
ל י''*' יצוא

תעשייה טקסטיל,
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יי/16 מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מקלטים טרנזיסטורים,

טרקטורים
י>/נ2 בחקלאות
יז/39 המוחזקים בשטחים

י
יבוא

9■5/n קנייה 10ארץ 8,3/n .nyn
1/n fin ino/r/ra
יא/12 מזק מוצרי
;ח/0 17,15 ו/13 מסי0
גז/6 המוחזקים כשטחים מסים
....ח/3,2 מדדים וערך, מחיר נפח,
ח/י (סיטק) סחורות סוגי
י"2 ושירותים סחורות

לוח
29 26/n המוחזקים בשטחים
15 יג/5,1, מעובד שטח
יב/27,10 שכירים
יב/27;יג/13 שכר
15 יג/1> נקי מקומי תוצר
יח/17 במשאיות הובלה תוצרת,
י/* לצדק המחירים מדד תוצרת,
17 ו/14 תפוקה תשומה
20 יג/18,15,14,1 קנויות תשומות

ודיג ייעור חקלאות,
י/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה הוצאות
8 י/7, מקומית גולמית השקעה
כ/10 הממשלה והלוואות השקעות
21;יג/6 יב/19,13,10,9 0ועסקי0
23  כז/21 המוחזקים בשטחים מועסקים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/28,27,20,12,10 שכירים
כז/24,23 המוחזקים בשטחים שכירים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
ו/11;יב/28,27 שכר
שכד בישרא£כז/25 המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/23 המוחזקים בשטחים
יב/13 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
ר/10 נקי מקומי תוצר
ו/13 . תפוקה תשומה

לימודים חקלאות,
35 כב/30, אקדמיים תארים
כב/33 מועמדים
כב/29,13 תלמידים

הממשלה משרדי ראה: המשרד חקלאות,

תעשייה ראה: חרושת

חשמל
כז/17 המוחזקים בשטחים בדירות
כז/42,41 המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
8 ו/7. מקומית גולמית השקעה
טו/2.1 ייצור
י/*1 מדד הדר, בפרי תשומה מחירי
יד/16;טו/5,4 צרי3ה
17 ו/14 תשומהתפוקה

ומים חשמל
ט/5 .. בנקאיים במוסדות אשראי
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
טז/13 ומים חשמל במפעלי מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
יב/20,19,13,10,9 מועסקיס
י/4 . מדד. לצרכן, מחירים
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
28 ,27 יב/20,12,10, שנירים
יב/28,27 שכר
יב/14 ולשכיר למועסק עבודהבשבוע שעות
ו/נ1 חשומהחפוקה

ואלקטרוני חשמלי ציוד ראה: ציוד חש8ל,

כה .



לוח
יב/7 עם נשים
4 כה/3, קצבאות שולמו שבגינם

לידות ראה: ילודה
בטלה ימי

יח/16 במשאיות
עבודה ימי

יח/16 במשאיות נהגים
16/or בבנייה שכירים
כז/29 ושומרק ביהודה בד בבתי שבירים
12 ,4/t בתעשייה
יב/35,34 שאבדו עבודה ימי

מהעבודה היעדרות גם: ראה
יער

יג/5 נטוע שטח
יט/14 שריפות
10  יג/8 תפוקה

יצוא
ח/6,5 יעד ארץ
י/12 מדד תעשייתי, יצוא מחירי
ח/1 חוץ סחר מאזן
יא/12 מזון מוצרי
ח/3,2 מדדים וערך, מחיר נפח,
6 ח/4, (סיטק) סחורות סוגי
2 י/1, ושירותים סחורות
כז/7 המוחזקים בשטחים ושירותים סחורות
7 ח/6,3, ענף
28,27 כז/11, המוחזקים בשטחים
28 ,27 כז/11, ;17,11  יג/8,1 ח/7; חקלאית תוצרת
כז/6 כ/12: ו/9,3; ליצוא תמיכות
14 ו/13, תשומהתפוקה

ירקות
ו/6 לצריכה הוצאה
כז/14,13 המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
יא/12 ח/4; יבוא
10  יג/8 יא/12; ייצור
יג/10 יא/12; וו/4; יצוא
כז/28,27 המוחזקים מהשטחים יצוא
14  יא/12 המזונות במאזן
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה
יג/3 מעובד שטח
יג/11,10 יא/12; למזון שלא שימוש

ומקשה אדמה תפוחי ירקות,
יג/10,7 ייצור
יג/25 י/15,14; מדד תפוקה, מחירי
יג/25 מים צריכת
יג/1 מעובד שטח

ישיגות
כב/4 לחינוך לאומית הוצאה

כ
19  טז/17 סלי^ כבישים,

דרכים גם: ראה
אדס כוח

5  כג/3 ולפיתוח למחקר הוצאה
8 יב/1 אזרחי עבודה כוח
8 יב/3 גיל
יב/8 דת
7 יב/3, לידה יבשת

לוח
כז/7 ._ המוחזקים בשטחים ושירותים סחורות
כו/2 . קולנוע סרטי
כז/11 המוחזקים בשטחים
15 ו/13,9 ליבוא תמיכות
ו/13 תפוקה תשומה
ח/10 בלירות ליבואן לדולר חשלום

יבולים
17 יג/15 בחקלאות
32  27,25  14,12  9,7,5  ב/1 אוכלוסייה יהודים,

ב/7 טבעי אזור
25 ב/23 לידה ארץ
29 ,25  22 ,20  18 ב/15,14, גיל
ב/2 מאזן הגירה,
ב/17,16 פנימית הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
29,28,25 ב/21 לידה יבשת
ב/16,15,11,4 מחת
ד....:.ב/22,2118 מין
ב/12 מוניציפאלי מעמד
ב/20 משפחתי מצב
ב/2 גידול מקורות
ב/5 תקן ומרחקי כובד מרכזי
32 ב/27 בית משקי
16,15,11 ב/7,4, נפה
ב/3 ובישראל בעולס
ב/31,17,14,119 יישוב צורת
ב/2 טבעי ריבוי
ב/16,10,9,7,4 המוחזקים בשטחים
ב/28,21 עלייה תקופת

יהלומים
10 ח/8,3 יבוא
ח/7,6,3 יצוא

יד/7,6 ייצור יהלומים,
7,3/t פדיק
16/t חשמל צריכת
יד/7 שכירים
6/T שכר

הארץ את יוצאים
יח/14,1 ד/2: יציאה דרך
ד/2,1 אשרה סוג
ד/7,3 בחו"ל שהות
ד/12,11 תיירים
ד/5,3 יציאה תקופח

ודיג ייצור חקלאות, ראה: ייעור
יישובים

ב/13 אוכלוסייה
13,8/3 יישוב גודל
ב/16 פנימית הגירה
ב/10 ארגונית השתייכות
ב/12 מוניציפלי מעמד
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים תאונות נפגעי
ב/14,10,9 יישוב צורת
ב/33,32 ילדים

השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים
כה/7 ולנוער לילד
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים תאונות נפגעי
כו/6 צפ*הבטלויזיה
כו/8 ובילוי קריאה הרגלי

כ1



5  כ/3,1 ובחירות הכנסת
כ/12 הממשלה הוצאות
כ/3,1 הבחירות תוצאות
12 ט/1 כספים

עסקיים ושירותים פיננסים ראה: כלכלי ענף כספים,
כפרים

18,14,119/3 אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
11 ב/9 יישובים
כז/19 המוחזקים בשטחים עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
37  כז/35 המוחזקים.. בשטחים פרטית ובנייה דירות מבנים,
בז/21 המוחזקים השטחים בכפרי מועסקים

קיימא בני מוצרים שברשותם בית משקי
כז/18 המוחזקים בשטחים
כז/17 המוחזקים בשטחים בית משקי
ג/8 ומחגרשים נישאים
בז/17 המוחזקים בשטחים שירותים
כב/20 בכיתה אפריקה  אסיה ממוצא תלמידים
.8 ,7/r נופש כפרי
יג/2 כרנ

ירקות ראה: כרוב
קולנוע כרטיסי

כו/3 ומחיר מכירות
מתגרים והציבה, כרייה

יח/17 משאיות ע"י הובלה
14/T ייציי
7/n יצוא
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

תעשייה וחציבה, כרייה
14/T ייציר
יד/15 מים צריכת
יב/28,27 שכירים
יב/27 שכר

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, גם: אה

3128,26,21  ב/18,14,119,7,4,2,1 לאיהודים...
ב/7 טבעי אזור
48/i! אשפת
כד/14 רופאים אצל וביקור בית ביקורי
יב/22,8 מועסקים בלתי
כא/3 דתיים דין בתי
יא/21,20,8 ;32 ב/28 בית משק גודל
כא/7 יב/8; ;28 ,22 ,14 ג/10, ;26 ,20 18 ,15 ב/14. גיל..
ג/8,7,4,3 גירושין
כב/22 יב/8; ;25 ג/19,10,4, ב/26,21; דת
ב/2 מאזן הגירה,
ב/17 לאיהודיים ביישובים יהודים של פנימית הגירה
יא/2 וחיסכץ הוצאה, הכנסה,
יא/11 מדד בית, למשקי הכנסה
כא/6 פליליים במשפטים הרשעות
ב/10,9,7 יישובים
יב/9 העבודה יישוב
יא/21,20 ב/32; ילדים
יב/8 האזרחי העבודה בכוח
כב/14 כיתות

לוח
כד/16 חולים בקופות מבוטחים
24.8 יב/1 מין
יב/7,6 נשים של משפחתי מצב
ה/13 בכוח ועולים עולים
יב/8,2 מגורים יישוב צורת
כז/20,19 המוחזקים בשטחים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים
יב/8,7,5 לימוד שנות
יב/3 עלייה תקופח

שכירים נשים; מועסקים; מועסקים; בלתי גם: ראה
נוספה

14/T ייצור
יג/1 בחקלאות תשומה

כותנה
יח/17 הובלהבמשאיות
יג/15 הגידול חשבון
ח/4 יבוא
ח/4;יג/10,1 יצוא
יג/23 כותנה קטפות

שדה גידולי גם: ראה
מוצרים נימיקלים,

4/n ויצוא יבוא
14/T ייצור

תעשייה כימיקלים,
14/t ייצור
15/t מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

ולאפייה לבישול גז של כיריים
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

כב/14 כיתות
כב/37 לעברית באולפנים
כז/44 המוחזקים בשטחים
כב/15,14 בכיתה תלמידים

וכלות חתנים ראה: כלות

תעשייה הובלה, כלי
15/t מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
עבודה כלי

י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
רכב כלי

10 ,9/r המלץ בתי הוצאות
כ/11 מאגרות הממשלה הכנסות
יא/3,2 בית למשק וויסכץ
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
ח/4 ויצוא יבוא מנועיים,
יט/8 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות
כז/39 המוחזקים בשטחים
יט/14 שריפות

הובלה כלי מכוניות, גס: ואה
31,29,27 יח/25,1 תחבורה רכב, כלי
34  יח/32 דרכים בתאונות מעורבים
27  25 יח/16,15, משאיות

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

כז



לוח
29,27,2522,18,6 ג/1 חי לידות
כד/10 חוליס בבתי
29,27 ,26 ,24 ג/22, האם גיל
27 ג/23 לידה יבשת
ג/5 ונפה מתח
29,24 ג/18, מץ
25 ג/22, האם בחיי חי לידות מספר
ג/6 יישוב צורת
כז/4 המוחזקים בשטחים
ג/26 לימוד שנות
ג/23 נישואין שנות
ג/25,24 עלייה תקופח
42,4  ג/1 מת לידות
כד/10 חולים בבתי
ג/18 מין

לימודים
יב/24 חלקית לעבודה סיבה

הדר פרי ראה: לימונים
לינות

8,7/r מלץ בבתי
כז/38 ושומרון ביהודה מלק בבתי

הסעד לשכות
8 כה/5 בטיפול משפחות

עכודה לשכות
יב/31,29 דורשיעבודה
יב/32 עובדים והפניות הזמנות
יב/29 מובטלים
יב/31 .י לנוער
33  יב/29 רשומים

מ
14  יא/12 המזונות מאזן

ח/1 חוץ סחר מאזן
כז/11 המוחזקים בשטחים
5  ח1 התשלומים 8אזן
כז/10 המוחזקים בשטחים

מבוטחים
כה/1 לאומי בביטוח
כד/16 בקופותחולים

מבנים
י/20,19 באוטובוסים תשומה מחירי מדד החזקה,
כג/6 ולפיתוח למחקר במבנים השקעות
יג/21 הון מלאי חקלאיים,
5 טז/1, בנייה ציבור, מבני
טז/13 מקומית גולמית השקעה ציבור, מבני
37 כז/35, המוחזקים בשטחים

בנייה בינוי; גם: ראה
יח/20 מברקים
יח/19 עבודה ותשומות פדיון

נושא לפי ראה: מדדים
20  8,4  י/1 מחירים מדדי
טז/15 למגורים בבנייה
יג/1 בחקלאות
יג/7 חקלאי ייצור
כז/12 המוחזקים בשטחים לצרכן
יג/14 החקלאות ידי על קנויות תשומות

לוח

כד/10 לידות
26,25,22,18,6  ג/3 חי לידות
ג/42,18,4,3 מת לידות
ג/18 ושלישיות תאומים לידות
כד/16 בקופותחולים מבוטחים ושאינם מבוטחים
כב/31 אקדמיים במוסדות
יב/9,8 מועסקים
ב/15,11,4;ג/7,5;יב/8 מחת
;36 34,32 ,30,18,10,8 ג/7, ;26 ,20 18/3 מק
כב/17 כא/7; יב/9;
יא/21,11,8 מפרנסים
ג/10 ב/20; משפחתי מצב
ב/2 V1or מקורות
י/21 משכנתאות
31;יא/21,20,18,17,11,8 ב/27 בית משקי
יא/25 צריכהבניקיימא מוצרי שברשותם בית משקי
ג/28 הלידה בעת היילודים משקל
כב/24 הוראה משרות
ג/8,7 מתגרשים
10,8 ג/7,4,3, נישואין
ב/15,11,7,4;ג/7,5 נפה
כא/7 בדיינים
יב/9 t ומשלח כלכלי ענף
יא/4 סטנדרטי למבוגר הכנסה עשירוני
41,38,30,6;כד/10 ג/3 פטירות
32,6  ג/3 תינוקות פטירות
ג/22,21 כולל פריץ
ג/8.6;יב/8 ב/31,14,11,9: צורתיישוב
יא/20,17 דיור צפיפות
ג/4,3 ב/2; טבעי ריבוי
כ/1 מיעוטים רשימות
ג/45 שחפת
ב/31,30;יב/8;כנ/2,1 לימוד שנות
כא/10 ועצורים שפוטים
36 ג/34 חיים תוחלת
ג/19 האוכלוסייה תחלופת
כב/23,22,17,15,14,12,8 תלמידים

דרוזים בדוים; גם: ראה
משקי סקטור לאיהודים,

יג/22 חיים בעלי
יג/6 בחקלאות מועסקים
4 יג/2 מעובד שטח

לוידס
9  יט/6 בארץ ביטוח עסקי

לול
יג/20,19 הענף השבץ
י/14 מדד תפוקה, מחירי
יג/1 יצוא תוצרת,
א/5'6 לחות

לידות
ג/18 רווקות לאמהות
כד/10 חולים כבתי
כז/46,4 המודוזקים בשטחים חולים בבתי
כה/3 לידה ומענקי לידה דמי
ג/50 מאושפזות
39 ג/31 מוות
ג/28 . הלידה בעת היילודים משקל
כז/46,5,4 המוחזקים בשטחים
< ג/8 ושלישיות תאומים

בח



לוח

כד/4 אשפת ליום שוטפת הוצאה
כג/5 ולפיתוח למחקר מקורות
ר/13 תפוקה תשומה

גבוהה להשכלה מוסדות
5  כב/3 לחינוך לאומית הוצאה
ה/10 עולים מורים,

אקדמיים מוסדות גם: ראה
כו/1 מוסיאונים
כו/7,1 ביקורים

מוסלמים
26 ב/21, אוכלוסייה
כא/3 ■. por
ב/26:ג/10 גיל
ג/4 גירושין
ינ/8 העבודה כוח
26,25 ג/4, חי לידות
ג/4 ופטירות מת לידות
כב/24 מוריס
ג/10 ב/26,21; מין
נ/28 בית משקי
ג/10,4 נישואין
ג/21 פריץ
ג/4 טבעי ריבוי
ג/19 אוכלוסייה תחלופת
22 כב/12, תלמידים

יהודים לא גם: ראה

אקדמיים למוסדות מועמדים
כב/33 יישמה

מועסקים
יח/5 באוטובוסים
24  22 יב/9,1, מועסקים בלתי
כז/19 המוחזקים בשטחים מועסקים בלתי
g/יז מל^ בבתי
יב/24,19 סיבות  מהעבודה היעדרות
יח/12 אויר תעופהובנמלי בחברות
יג/6,1 בחקלאות
יב/17 עלייה ותקופת nrV יבשת
יב/13 יישובמגורים
יב/9 העבודה יישוב
יב/21 ועבודה לימודים
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
כג/9 ■ במחשבים
24,2015,11 יב/9,1, מין
יז/4,3 סיטוני במסחר
ין/5 קמעוני במסחר
יב/20,14,9 בעבודה מעמד
20,19,17 15 יב/9, יד משלח
יח/16 במשאיות
יח/9 בנמלים
24 יב/20,10,1, חלקית בעבודה
ה/13 בכוח ועולים עולים
יב/20,19,14,13,10,9 כלכלי ענף
יב/15 אוכלוסייה קבוצת
4/m ברכבת
32 ,30,29,24  כז/21,19 המוחזקים בשטחים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים
יב/22,16 לימוד שנות
יב/14,9 עבודה שעות
12/rr בתעופה

לוח
החברה מדעי

5 כג/3 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/35,29 אקדמיים במוסדות
כב/33 הרשמה מועמדים,
כו/9 לאור שיצאו ספרים
ה/10 אקדמאים עובדים עולים,
בו/10 , ותקופונים עיתונים
כב/30 תלמידים

ומתימטיקה הטבע מדעי
5  כג/3 ולפיחות למחקר הוצאות
35 כב/29, אקדמיים במוסדות
כב/33 .י הרשמה מועמדים,
כו/9 בישראל לאור שיצאו ספרים
כו/10 וחקופונים עיתונים

הרוח מרעי
כג/3,2 ולפיתוח למחקר הוצאות
35 כב/29, אקדמיים במוסדות
כב/33 הרשמה מועמדים,
ה/10 אקדמאים עובדים עולים,
כו/9 לאור שיצאו ספרים
כו/10 ותקופונים עיתונים

שירותים מדע,
5  כג/4 ולפיתוח למחקר הוצאות
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים

t משלחי ראה: ואדריכלים מהנדסים
  . . מובטלים
יב/30,29 העבודה בלשכות רשומים
46,39  ג/37 סיבות מוות,
יח/33,32 דרכים תאונות

מולסה
14/T ייצור
יח/31,29,25 תחבורה מוניות,
יח/31,26 גיל
יח/35 לנהוג מורשים
יח/34 דרכים בתאונות מעורבות
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות
יח/29 קילומטראו'
בז/39 המוחזקים בשטחים
36 כב/33,29,28,13 אקדמיים מוסדות
4 כב/3, לחינוך לאומית הוצאה
4  כג/1 ולפיתוח למחקר הוצאה
3 כב/3 הרשמה מועמדים,
כב/36 אקדמי סגל
33 28,13 כב/8, תלמידים

אוניברסיטאות גס: ראה

וחוות מוסדות
11  ב/9 אוכלוסייה
ג/6 ופטירות חי לידות
ג/8 וסתגרשים נישאים

הלאומיים המוסדות
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
ו/5 לצריכה הוצאה
כ/8 הממשלה הלוואות

רווח כוונת ללא מוסרות
כד/3,2 לבריאות לאומית הוצאה
5  כב/3 לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה

כט



לוח
4/n יצוא
יג/24 מספוא תערובת מכירת
יג/2 מעובד שטח
יג/20,19 בלול קנויה תשומה
יג/18 החלב ברפת קנויה תשומה
יג/14 החקלאות ע"י קנויות תשומות

מוצריס וטבק, משקאות מזון,
יח/17 במשאיות הובלה
ו/5,4 פרטית לצריכה הוצאה
ח/10,8 יבוא
ח/6 יצוא
יז/1 סיטוני במסחר
ח/10 יבוא מסי

תעשייה וטבק, משקאות מזץ,
כג/7,6 ופיתוח מחקר
1 5/t מיס צריכת
7  5/t יב/27; ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
21 י/1 מחירים
י/6,5 דירות
י/5 מפתח דמי
כ/12 מחירים ייצוב לשם הממשלה הענקת
כו/3 קולנוע לכרטיס
י/7 נבחרים מזץ מצרכי של קמעוניים

מחירים מדדי גם: ראה
4 י/1 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 המוחזקים בשטחים

מחלות
ג/50,49,47,4543 אבחנה
ג/50,49 אשפוזים
41,39 ג/37 ממחלות כתוצאה מוות
יב/19 מהעבודה מועסקים של זמנית היעדרות
8  כה/6 סעד מקבלי

והציבה ברייה ראה: מחצבות
מחקר

כג/2 אקדמיים במוסדות הוצאות
7 כג/6, במחקר העוסקים מפעלים
כ/15 מדינה עובדי
12 כג/1 ופיתוח מחקר
12  כג/9 אלקטרוניים מחשבים

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

מטוסים
ח/4 יצוא

תעופה גם: ראה

מטעים
יב/10 מועסקים
יג/21 הון מלאי
4 יג/1, מעובד שטח
יב/27,10 שכירים
יב/27 שכר
יג/25 מים תצרוכת

פירות גם: ראה

לוח
יד/12,11,9,8,5,2,1 בתעשייה
כז/31,30 המוחזקים בשטחים בתעשייה

ומקומיות אזוריות מועצות
ב/12 אוכלוסייה
כ/19,17 הוצאות
כ/18,17 הכנסות
ב/17 1 מלי ויתרות גירעק או עודף

צריכה טוצרי
10 ח/8,3 יבוא
יז/0 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

בניקיימא צריכה מוצרי
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
10 ח/8,3 יבוא
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
יא/25 בית משקי ברשות
גז/18 המוחזקים בשטחים בית משקי ברשות
ה/17 בכוח ועולים עולים ברשות
כב/26,24,7 הוראה ומשרות מורים
ה/10 בכוח ועולים עולים

מושבים
ב/119 אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
יג/4 שטח מטעים,
ג/8 ומתגרשים נישאים
יג/3,2 מעובד שטח
כב/20 בכיתה אסיהאפריקה ממוצא תלמידים

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: מוגנים
מזומנים

ט/1 הציבור בידי
כ/7 האוצר זכויות
יט/12,11 ישראליות ביטוח חברות

מזץ
ו/6 לצריכה הוצאה
יז/10,9 מזון על המלק בתי הוצאות
5,3  יא/1 לתצרוכת בית משק הוצאות

לתצרוכת בית משק הוצאות
כז/14,13 המוחזקים נשטחים
ג/43 ממזון .לוח הר
יא/12 ;4/n יב.א
14/t יא/12; ייצור
ח/4;יא/12 יצוא
יא/1412 המזונות במאזן
י/4,3 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
י/18 מדד מלק, בבתי תשומה מחירי
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
3,2/r סיטוני במסחר
5/P קמעוני במסחר
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

וטבק משקאות סזון, גם: ראה
חיים לבעלי מזון

יח/17 משאיות ע''י הובלה
ח/4 יבוא
10 יג/8 ייצור



לוח
תעשייה מכונות,

כג/7,6 ופיתוח סווקר
15/t מים צריכת

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
בניקיימא צריכה מוצרי ראה: תפירה מכונות

הטכניח ראה: לישראל טכנולוגי מכץ
והייצור העבודה ל9ריק המכון

כ/12,11 והוצאותהממשלה הכנסות
מחקר מכוני

כג/5 ופיתוח מחקר
מסחריות מכוניות

14/t ייצור
יא/25 בית משקי ברשות

נוסעים מכוניות
14/t ייצור
יח/31,29,25,1 פרטיות מכוניות
יח/31,26 גיל
כז/18 המוחזקים בשטחים בית משקי ברשות
כז/39 המוחזקים בשטחים

בניקיימא צריכה מוצרי גם: ראה

ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות
כב/8 תלמידים

מכירות
ט/11 מועד קצר מלוה
4 יז/2> סיטוני במסחר
יז/6 מאורגן קמעוני במסחר

פדיץ גם: ראה

מכס
כ/11 הממשלה הכנסות
ח/10 היבוא על

והציבה ברייה ראה: מכרות
מלאי

יג/21,1 בחקלאות הק
יט/1 בבנקים זהב
יז/2 סיטוני במסחר
יא/12 מזונות במלאי שינוי

מלב''ן
כד/7,5 חולים בתי

מלגות
כב/32 אקדמיים במוסדות לתלמידים קיום מקור

מעבידים מלוה
כ/11 חיסכק
ב/13 הכנסה מס תקבולי

מועד קצר מלווה
ט/11 ויתרה תנועה

מלוות
המקומיות הרשויות והוצאות הכנסות

בז/41 piDian ביהודה
כ/13,11 הממשלה הכנסות
כז/42 סיני וצפק עזה רצועת בערי הממשל
כ/6 האוצר התחייבויות
כ/6 המקומיות הרשויות
כ/13 חובה מלוות

מדינה מלוות
ט/6 בבורסה הרשומות ומניות חוב איגרות

לוח
מטענים

יח/17 במשאיות
יח/9.7 ימית בהובלה פדיון
יח/4 ישראל ברכבת פדיון
יח/10,1 בנמלים תנועה
13 יח/11 אוירית ובהובלה נתעופה

מיטות
יז/8,7 מלח כבתי
כז/38 המוחזקים בשטחים מלץ בבתי
9 כד/7 חולים בבתי
כז/46 המוחזקים בשטחים חולים נבתי
10 ,9/r מלץ בבית למיטה הוצאה

מיס
טו/2,1 ולקידוחים מיס לשאיבת אנרגיה
42 כז/41, המוחזקים בשטחים הערים והוצאות הכנסות
טז/20,17 , צינורות הנחת
ו/8,7 מקומית גולמית השקעה
י/17,16 מדד תשומה, מחירי
יג/25 בחקלאות צריכה
יד/15 בתעשייה צריכה
17  ו/14 ו/שומהתפוקה
יג/15,14,1 החקלאות ידי על קנויות תשומות

ומים אנרגיה גם ואה

מוצרים אלמתכתיים, מינרלים
יח/17 משאיות ע"י הובלה

תעשייה אלמתכתיים, מינרלים
14/t ייצור
ח/7,4 יצוא
יד/15 מים צריכת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, נם. ואה
במזץ מינרלים

יא/14 ליום לנפש
מיסיונימ

כד/7,5 חולים בתי

ראה:לאיהודים מיעוטים
פירות ראה: מישמש

מכנשים
יג/23 בחקלאות

למדע וייצמן מכון
כג/3,2 ולפיתוח למחקר הוצאות
כב/34 תארים מקבלי
כב/36 אקדמי סגל
כב/28 תלמידים

מכונאות
כב/38 מקצועית והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים

מכונאים
י/20,19 מדד עבודה, שכר מחירי

וציוד מכונות
ו/8 מקומית גולמית השקעה
ח/4 ויצוא ינוא
יז/3,2 סיטוני במסחר
יג/23 בחקלאות

חקלאיות מכונות
יג/23 בחקלאות
7/T מדד ושכירים, פדיץ ייצור,

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: כביסה מכונות

לא



לוח
6 יז/1 מסחר
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
ב/6 הסכמים ע"ח האוצר התחייבויות
כג/10,9 אלקטרוניים פחשבים
17 ו/14 תפוקה  תשומה

והארחה אוכל שירותי מסדור, גם: ראה
4 1/r סיטוני מסחר
יב/10 מועסקים
יז/3,2 יב/27,10; שכירים
יז/3 יב/27; שבר
יז/5 מסחרקמעוני
יב/10 מועסקים
יו/5 ומועסקים עסקים
5/r ;27 יב/10, שכירים
יב/27 שכר
יז/6 מאורגן קמעוני מסחר

והארחה אוכל שירותי מסחר,
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
20,19,13 ,10 יב/9, מועסקים
כז/23,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
כג/12 ומסופים אלקטרוניים מחשבים
יב/35 והשבתות שביתות
יב/28,27,20,12,10 שכירים
כז/23 המוחזקיס בשטחים שכירים
28 יב/27, ; ו/11 שכר
כז/23 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות
10  יז/1 הארחה ושירותי מסחר
ו/8,7 מקומית גולמית השקעה
כ/10 הממשלה והלוואות השקעות
ט/8 בבורסה הרשומות למניות תשואה
ו/13 תפוקה  תשומה

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

מסים
יז/10,9 המלץ בתי הוצאות
13 כ/11, הממשלה הכנסות
כז/42,41 המוחזקים השטחים ערי הכנסות
10/ ח ;17,15  ו/13,9,3 היבוא על
כז/6 המוחזקים לשטחים היבוא על
ו/10,9 המקומי הייצור על
כז/6 המוחזקים בשטחים המקומי הייצור על
י/13 מדד תעשייתי, יצוא מחירי
י/20,19 מדד באוטובוסיט, תשומה מחירי
17,15  ו/13 מקומית תפוקה על

עירוניים מסים
כ/18 המקומיות הרשויות הכנסות

חיים לבעלי מזון ראה: מססוא
מעבידים

כה/1 לאומי ביטוח ידי על גבייה
יב/18 מועסקים
יט/8 ששולמו ותביעות כללי ביטוח פרמיות

ממשלתיים חסות מעונות
כא/12 שפוטים צעירים

יום מעונות
כב/9 ילדים

לוח
מלץ בתי ראה: מלונאות

מקשה ראה: מלונים
ומוצריו מלט

כ/11 בלו
יח/17 משאיות ע''י הובלה
יז/7 ייצור
י/9 מדד למגורים, בננייה תשומה מחירי

מלפפונים
14/T ייצור כבושים,

ירקות גם: ראה
ג/44 מלריה
39  ג/37 מהמחלה כתוצאה מוות
כ/136 הממשלה
כד/7,5 חולים בתי
כ/11,10 תקציבי גירעון
4  כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כב/5,4 לחינוך לאומית הוצאה
כד/4 אשפוז שוטפתליום הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
ו/9:כ/12,10 הוצאות
יח/23,2 דרכים החזקת
ו/9;כ/13,11,10 הכנסות
כ/8 הלוואות
כ/8,6 השקעות
ו/5;כ/9 חובות
כג/6 ממשלתיים ממקורות מו"פ מימץ
יט/5 בבנקים פיקדונות
16  כ/14 עובדים

יד משלחי ראה. מנהלים
ממשלתי מינהל

כד/2,1 לבריאות לאומית ■הוצאה
ישראל מקרקעי מינהל

כ/11 הממשלה הכנסות
הממשלה משרדי גס: ראה

שירותים מינהל,
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים

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

הכנסה מס
כ/13,11 הממשלה הכנסות
כא/4 משפט בבתי ערעורים

מוסף ערן מס
כ/11 הממשלה הכנסות
12/n סחורות יבוא על
ו/17,15,14 npion  nniisn

קניה 01a

כ/11 הממשלה הכנסות
ח/10 היבוא על

רכוש מס
כ/11 הממשלה הכנסות
כז/41 ושומרון יהודה ערי הכנסות
כג/12 .., למחשב מחוברים מסופים



לוח
יח/16 ותיקונים תעסוקה

משכנתאות
י/21 צרכן סוג
כא/13 לפועל ההוצאה משרד פעולות

ישראל משטרת
כ/14 העובדים מצבת

ומשכורת שכר ראה: משכורת
יד משלחי

יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
כד/17 כרוניים חולים
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
20,19,17  15 יב/9, מועסקים
כז/24 המוחזקים בשטחים ושכירים מועסקים
14 ,10/71 בכוח ועולים עולים
יב/20,15 שכירים

פירות ראה: משמש
אומנות משפחות

כה/10 חוסים
ילדים מרובות משפחות

8  כה/6,4,3 יא/6; לאומי לביטוח מהמוסד קצבאות
לימודים משפטים,

כב/30 אקדמיים תארים בעלי
35 כב/29,13, אקדמיים במוסדות
כב/33 הרשמה מועמדים,

הממשלה משרדי ראה: המשרד משפטים
משקאות

ו/6 לצריכה הוצאה
יז/10,9 המלון בית של הוצאות
14 כז/13, המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/18 מדד מלק, בלתי תשומה מחירי

וטבק משקאות מזק, גם. ראה
תעשייה משקאות,

ח/7,4 יצוא
משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה

33  ב/27 בית משקי
יג/6 יב/9; שכר ללא מועסקים משפחה בני
יא/23,22 הדירה על בעלות
יא/25 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם

בניקיימא צריבה מוצרי שברשותם
כז/18 המוחזקים בשטחים
כה/5 ;11  יא/9,4 ב/29; הבית משק ראש גיל
24  יא/15 דיור
כב/4 כתיבה וצורכי לימוד לספרי הוצאה
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
5 ,3  יא/1 לתצרוכת הוצאה
כד/2,1 לתרופות הוצאה
יא/1 החזקה הוצאות
ו/4 פרטית לצריכה החוקה הוצאות
11 5,3 יא/1 בית משק הכנסת
יא/24 בית עתרת העסקת
יא/5,3,2 בית למשק חיסכק
8  כה/5 הסעד לשכות בטיפול
;29  ב/27 הבית משק ראש של לידה יבשת
כה/5 ;24 ,21 ,20 .17 ,11 ,8 ,4 יא/2,

לוח
סטודנטים מעונות

כב/32 אקדמיים במוסדות תלמידים מגורי
כה/3 נכותוהיוץ מענק
כה/3 לידה מענקי

מענקים
כ/11 הממשלה הכנסות
כז/42,41 המוחזקים השטחים ערי תקציב

מעסיקים
כ/11 חיסכון וממלוה ממס הממשלה הכנסות
כ/13 הכנסה מס תקבולי

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: pro מערבלי
מפלגות

כ/1 הכנסת תברי
כ/12 הממשלה הוצאות  מימק
כ/1 לכנסת הבחירות תוצאות
כ/2 המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות

לבניץ החיסכון מפעל
כ/12,11 הממשלה והוצאות הכנסות

מפעלים
כג/9 מחשב שברשותם
כ/12,11 הממשלה והוצאות הכנסות
כז/42,41 המוחזקים השטחים ערי והוצאות הכנסות
כ/19.18 המקומיות הרשויות תקציב
כז/32 המוחזקים בשטחים

מים מפעלי
כ/12 הממשלה הוצאות
12,11 ,9,8,5,2/t תעשייה מפעלי
כג/7,6 ופיתוח מחקר

מפרנסים
יא/21,11,9,6 בית למשק
14 כז/13, המוחזקים בשטחים

מקצועות
כב/38 והשתלמות הכשרה

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: חשמליים מקררים
מקשה

10  יג/7 ייצור
28  כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור

מרגרינה
14/t יא/12; ייצור
יא/12 המזונות במאזן
י/7 קמעוניים מחירים

כפריים טוכזימ
ב/10 ..י אוכלוסייה..

מרפאות
כד/1 לבריאות לאומית הוצאה
31,29,27,25,18 יח/15,2,1 תחבורה משאיות,
31 ,27 ,26 ,16 יח/15, גיל
יח/16 לתפעול הוצאות
יח/18 ויעד מוצא
יח/27,16,15 מותר מטען
יח/34 דרכים בתאונות מעורבות
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות מעורבות
יח/17 מטען סוג
17 יח/15 פדיון
יח/29,16,15 קילומטראז'

לג



לוח
ידו/17 במשאיות
ד/8,2 לארץ נכנסים
33/rv דרכים בתאונות נפגעים
כז/40 המוחזקים בשטחיס דרכים בתאונות נפגעים
יח/9 לנוסעים משירותים פדיון
יח/4,1 ברכבות

נוצרים
ב/26,21 אוכלוסייה
ג/10 ב/26; גיל
ג/4 גירושין
יב/8 העבודה כוח
26 ,25 ג/4, חי לידות
ג/4 טבעי וריבוי פטירות מת, לידות
ב/21;ג/10 מץ
ג/10,4 נישואין
22,2m פריון
ג/19 אוכלוסייה nDiVnn
כב/22,12 תלמידים

ומוצריו נייר
ח/4 ויצוא יבוא
יד/14 ייצור

תעשייה ומוצריו, נייר
יד/14 ייצור
7 כג/6, ופיתוח מחקר
15/t מים צריכת

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
10 ט/7 ערך ניירות
יט/3 הבנקאיים המוסדות הכנסות
יט/12 ביטוח חברות השקעות
ז/1 . התשלומים במאזן
יט/5,2,1 הבנקים נכסי
יט/11 ישראליות ביטוח חברות נכסי

נישאים
ג/16 נישואין תקופת אורך
ג/14,119 גיל
ג/10 דת
14 ג/13, עלייה ותקופת לידה יבשת
ג/12 מוצא יבשת
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/15,10,9 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורת
ג/13 תיירים
16  7,4  ג/1 נישואין
כא/2 משפט בבתי בירורים

כללית נכות
כה/3 וקצבאות גמלאות מקבלי
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

תגמולים הנאצים, ורדיפות המלחמה נכי
כ/12,11 הממשלה והוצאות הכנסות
6 ד/3 לארץ נכנסים
14 יח/1, ד/8,2; כניסה דיר
ד/2,1 אשרה סוג
ד/6 ארעיים תושבים
10  7 ,2 ד/1, תיירים

ניידי דלא נכסי
5,4 יט, בנקים
5  יא/2 בית למשק חיסכק

לוה
ב/33,32;יא/26,21 ילדים
יא/25,4 הבית משק ראש של בעבודה מעמד
ב/33 משפחתי מצב
יא/21,11,9,6 בית במשק מפרנסים
,6  יא/4,2 ה/7; ;33  ב/27 בית במשק נפשות
23  18 ,118
ה/7 בכוח ועולים עולים
יא/4,3 הכנסה עשירוני
כד/12 ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח
ב/31;יא/25,23 יישוב צורת
20,17 יא/15 דיור צפיפות
18  כז/16,14,13 המוחזקים בשטחים
יא/11,9,4 ב/30; הבית משק ראש של לימוד שנות
יא/22 לדירה כניסה תקופת
יא/8,4,2 ב/28; הבית משק ראש של עלייה תקופת
א/6,4,3 משקעים

לפועל להוצאה המשרד
כא/13 פעולות

הממשלה משרדי
כ/12 הממשלה הוצאות
כ/14 העובדים מצבת

העניין ולפי מורים ראה: הוראה משרות
משתכנים

י/21 משכנתאות

מתגרשים
ג/17,16 נישואץ תקופת אורך
ג/7 מגורים ונפת מחוז
ג/19 לווג ילדים מספר
ג/15 משפחתי מצב
ג/8 מגורים יישוב צורח

תעשייה מתכת, ומוצרי כסיסית מתכת
כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
יד/14 ייצור
ח/7,4 יצוא
כג/7,6 ופיתוח מחקר
15/t מים צריכת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, גם. ראה
מוצרים מתכת,

יח/17 משאיות ע"י הובלה
ח/4 ויצוא יבוא
14/T ייצור
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי

נ
יח/37,36,3,1 נהגים
יח/33 דרכים בתאונות נפגעים
בו/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות נפגעים
כז/39 המוחזקים בשטחים
יח/16 במשאיות שכירים
י/20,19 מדד באוטובוסים, עבודה שכר
יח/37 רשיון הוצאת שנת

ציבוריים נוטריונים
כא/15 פעולות

נוסעים
ד/2 הארץ מן יוצאים
10,1/rr pxn בנמלי ומפליגים מגיעים
13,11 ,1/rp במטוסים



לוה
יא/12 המוונות במאון
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים

סולר
יח/31 מוניות בשימוש
יח/31,27,16 משאיות בשימוש

סופרסוספטים
14/t ייצור
יג/26 בחקלאות צריכה
10 ח/1 סחרו^
כז/11 המוחזקים בשטחים

סיגריות
14/T ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים

ירקות ראה. סלק
שדה גידולי ראה: סוכר סלק

ירקות ראה: סלרי
מסוכנים סמים

כא/8 המשטרה של האשמות בפנקס שנרשמו עבירות
10  כה/5 סעד
8  כה/5 הסעד לשכות בטיפול משפחות
כ/15 מדינה עובדי סוציאלים, עובדים
כ/19,18 המקומיות הרשויות תקציב
א/6 סערות

ספורט
בו/7 בתחרויות ביקור

ימית הובלה ראה: ספנות
ציבוריות ספריות

בו/8 רשומים ילדים
ספרים

כו/9 בישראל לאור שיצאו
כו/8,7 קריאה

הסתדרותי סקטור
11  כג/9 אלקטרוניים מחשבים
ין/4 סיטוני מסחר
יט/17,16 גמל קופות
יד/2 בתעשייה

עסקי סקטור
5 כג/4, מו"פ מימון

המקומי ובתוצר הגולמי הלאומי בתוצר שינויים
ו/12 : הנקי

פרטי סקטור
11  כג/9 אלקטרוניים מחשבים
כג/5,4 למו"פ הוצאה מימץ
יז/4 סיטוני מחיר
יט/17,16 גמל קופות
2/T בתעשייה

ציבורי סקטור
כב/5,4 לחינוך הוצאה
כג/119 אלקטרוניים מחשבים
ין/4 סיטוני במסחר
2/T בתעשייה
כג/5,4 ולפיתוח למחקר הוצאה ם^

קולנוע סרטי
כו/2 יבוא

לוח
השקעה נכסי

10 8 ח/3, יבוא
יג/13 בחקלאות השקעה נכסי תפוקח
3 ם/1 כספיים ננסים
ז/4 חק במטבע

קבועים ננסים
כד/2,1 לבריאות לאומית הוצאה
8 ת7, מקומית גולמית השקעה
יח/10,9 גמלים
יח/9,3 ופדיק עבודה הוצאות שכר, מועסקים,
יח/10 נוסעים תנועת
יח/10,1 מטענים תנועת

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

נסיעות
כ/11 נסיעות מס

נפגעים
34  יח/32,1 דרכים בתאונות
כז/40 המוחזקים בשטחים דרכים בתאונות

עבודה נפגעי
כה/3 גמלאות
כה/4 לאומי לביטוח המוסד של ועודף הוצאות הכנסות,

נפט ומוצרי נפט
כ/12 נפט וקידוחי נפט קוי על הוצאותהממשלה
ח/4 יבוא
טו/2,1 יד/14; ייצור
טו/4 צריכה

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
הציבור תלונות נציב

כא/14 תלונות
נשואים/ות

8 ה/4, בכוח ועולים עולים
ה/18 הא~ץ את שעזבו עולים
בב/51 אקדמיים במוסדות תלמידים

המדינה נשיא
כ/12 הממשלה הוצאות
33  29,25  21 ,19  14,12,11 ,7 יב/1 נשים
7 יב/6, האזרחי העבודה בכוח
כב/7 הוראה משרות
13 כד/12, ובילד באם לטיפול תחנות בפיקוח

ס
סובסידיות

כ/12 לאשראי
10/1 נקי מקומי תוצר

והארחה אוכל שירותי מסחר, ראה: סוחרים
הלאומיים המוסדות ראה: היהודית הסוכנות

והתעסוקה הסעד סוכנות
כו/44 המוחזקים בשטחים חינוך

ומוצריו סונר
en ; לצריכה הוצאה
14 כז/13, המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
ח/4;יא/12 ויצוא יבוא
M/TiU/K1 ייצור

לה



לוח
דין עורכי

כא/17 רשיונות בעלי
בבית עזרה

י/3 מדד לצרכן, מוויריס
יב/7 יא/24; עוזרות המעסיקים בית משקי

אוטומטי נתונים עיבוד
כ/5נ מדינה עובדי

אלקטרוניים מחשבים גם: ראה
יב/34 עיצומים

עיריות
ב/12 אוכלוסייה
כ/19,17 הוצאות
יח/22 דרכים החזקת
18 כ/17, הכנסות
42 כז/41, המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
כ/17 מלוות ויתרות גירעק או עודף
כ/3 העיריות למועצות הבחירות תוצאות
כד/13,12 ובילד באם לטיפול תחנות

ערים גם: ראה
עיתונים

כו/10 ותדירות נושא
כו/8,7 סוג
בו/8,7 קריאה
כו/10,8,7 שפה
18  ה/1 וקליטה עלייה

עמילות
יז/2 סיטוני במסחר מכירות

פירות ראה: ענבים
עסקים

יז/4,2 סיטוני במסחר
יז/5 :..., קמעוני במסחר

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

תעשייה ומוצריו, עץ
כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
14/T ייצור
ח/7,4 יצוא
15/T מים צריכת
יב/27 ושכר שכירים

משנה ענפי  ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
כא/10 , עצורים

עצמאיים
כה/1 : לאומי בביטוח מבוטחים
יב/18 מועסקים
יא/25 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
יא/4 הבית משק ראש של הכנסה עשירוני
כ/13 הכנסה מס תקבולי

קייט ערי
יז/10 מלון בתי של הוצאות

ערים
14 ,11  ב/9 אוכלוסייה
יז/8 לתיירות מלק בתי
כז/38 המוחזקים בשטחים מלק בתי
ב/17 יהודים פנימית, הגירה

לוח
כו/4,3 שנמכרו כרטיסים
כו/3 קולנוע בבתי מסרטים פדיון

שאחות ראה: סרטן

ע
עברוה

31 יב/29, עבודה דורשי
יא/5 בית למשק מעבודה הכנסה
יב/23 עבודה חיפוש
כב/32 יב/21; ולימודים עבודה

שכירים אום; כוח מועסקים; גם: ראה
הממשלה משרדי ראה: המשרד והרווחה, העבודה

36 יב/1 ושכר עבודה
25  כז/19 המוחזקים בשטחים
21 טז/17 ציבוריות עבודות
כז/42 סיני וצפק עזה ברצועת הערים הכנסות

בינוי גם: ראה
כא/8,1 עבירות

עבריינים
כא/1 רציניות בעבירות שהורשעו
כא/7 בדין שחויבו

עברית
ה/16 בכוח ועולים עולים
כב/38 למבוגרים ציבוריים שיעורים

עגבניות
כז/28,27 המוחזקים בשטחים ייצור
יד/14 ייצור שימורים,

ירקות גם: ראה
16  כ/14 המדינה עובדי
18 ב/2;ד/2,1;ה/1 עולי6
ד/1 ישראל אזרחי
ה/3 מגורים ארץ
ה/11 אשרה
ב/2 האוכלוסייה גידול
ה/16,6 גיל
ה/16 עברית דוברי
ה/11,3 לידה יבשת
ה/10,6 מגורים יבשת
ה/5,4 . מין
ה/18 משפחתי ומצב במשפחה מעמד
14 ,10/n t משלח
ד/2 לארץ נכנסים
13 ה/1, עלייה תקופת

עלייה קליטת גם. ראה
18  ה/14,12,11,9,1 בכוח עולים

עופות
10  יג/8 ייצור
י/7 קמעוניים מחירים
י/15 מדד בחקלאות, תפוקה מחירי

בשר גם: ראה
ומוצריו עור

ח/7,4 ויצוא יבוא
תעשייה ומוצריו, עור

ח/7,4 ויצוא יבוא
כג/7,6 ופיתוח מחקר
15/t מים צריכת

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה



לוח
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
יב/20,19,13,10,9 מועסקים
כנ/12 וםסופיס אלקטרוניים מחשבים
יב/35 והשבתות שביתות
יב/28,27,20,12,10 שכירים
28 יב/27, ת11; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

פיצויים
ז/1 מגרמניה אישיים
כ/12 הממשלה הוצאות

פיקדונות
יט/5 למשכנתאות הבנקים
ט/1 קצוב לזמן
יט/11 ביטוח חברות
ז/4 התשלומים במאזן
יט/4,2,1 בנקאיים מוסדות
ז/4;ט/1;יט/1 חוץ במטבע
ט/3 לציבור אשראי הממשלה,
ט/1 עו"ש

<!ירות
ו/5 לצריכה הוצאה
כז/14,13 המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הוצאת
ח/4:יא/12 יבוא
10 יג/7,1 יא/12; ייצור
28  כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
ח/4,יא/12,יג/10,1 יצוא
14 יא/12 המזונות במאזן
י/15,14 מדד תפוקה, מחירי
יג/10 לצריכה
כז/15 המוחזקים בשטחים לצריכה
יג/4 מעובד שטח
יא/12 למזון שלא שימוש
יג/11,10 לתעשיה

מטעים גס: ראה
וגרעינייס גלעיניימ פירות

10 יג/8 ייצור
יג/1 יצוא
ע/4 מעובד שטח
יג/11,10 לתעשייה

פליטים
כז/13 המוחזקים בשטחים ביתלתצרוכת משק הוצאת
כז/19 עזה ברצועת העבודה בכוח
כז/21 עזה ברצועת מועסקים
17 כו/16, ברצועתעזה בית משקי

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

ומוצריו פלסטיק
יח/17 משאיות ע''י הובלה

ופלסטיק גומי גם: ראה
פנסיות

יא/5 בית... משקי הכנסת
משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת

יא/10 עובדים אינם
יב/24 חלקית לעבודה סיבה
17 יט/15 גמל בקופות קרנות

קצבאות גמלאות, נם: ראה
ותמיכות קצבאות פנסיות,

יא/3,2 בית משקי הכנסות

לוח
כז/13 המוחזקים בשטחים לתצרוכת בית משקי הוצאת
42 כז/41, המוחזקים בשטחים והוצאות הכנסות
יב/4 אזרחי עבודה כוח
כז/19 המוחזקים בשטחים אזרחי עבודה בתק
ג/6 ופטירות חי לידות
37  כז/35 המוחזקים.. בשטחים פרטית ובנייה דירות םבנים,
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
כז/21,19 המוחזקים השטחים בערי מועסקים
כז/17,16 המוחזקים בשטחים בית משקי

בניקייסא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
בז/18 המוחוקים בשטחים
ג/8 ומתגרשים נישאים
כז/17 המוחזקים בשטחים בית במשקי שירותים

עיריות גם: ראה

א/6 עופל

פריץ
יז/7 מלק בבתי
כז/38 ושומרון ביהודה מלק בבתי
כו/3 קולנוע בבתי
17 יח/15 במשאיות
יט/9 פוליסות
יח/18,3 דואר בשירותי
19 ,16 ,15 ,12 ,9 ,7 ,5 יח/3 ובתקשורת בתחבורה
15 ,11 ר, ,4 ,1/t בתעשייה
32 כז/30 המוחזקים בשטחים בתעשייה

מכירות גם: ראה

(סחיט) פולפה
14/T ייצור

פועלים
4/T בתעשייה

מקצועיים בלתי פועלים
יב/31 עבודה דורשי
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
יב/30 מובטלים

t משלחי גם: ראה
צריכהבניקיימא מוצרי ראה: פטיפונים

6 ג/1 פטירות
כד/10 חולים בבתי
כז/46 המוחזקים בשטחים חולים בבתי
ג/42 גיל
ג/38,31,30 ומק גיל
ג/39,31 לידה יבשת
46,42,41,39 ג/37 סיבה
6 ג/1 תינוקות פטירות
כד/10 חולים בבתי
ג/32 גילומץ
ג/40 וסיבה גיל

פטנטים
כנ/8 פטנטים לרישום שהוגשו בקשות

עובדים פיטורי
יב/35 והשבתות לשביתות סיבה

כספים ראה: פיננסים
עסקיים ושירותים פיננסיים

ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
ו/10 גקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה



לוח
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יח/16 הוצאה משאיות,

ומוצריו מלט ראה: ומוצריו צמנט
צמר

ח/4 ויצוא יבוא
10  יג/8 ייצור

ירקות ראה: יצנוגית צנון
צריכה

ו/9 לאומית הוצאה
יא/1 בית משקי הוצאת
כז/14,13 המוחזקים בשטחים בית משקי הוצאת
כז/15 המוחזקים בשטחים מזון צריכת

פרטית צריכה
6 ו/1 הוצאה
8  כז/6 המוחזקים בשטחים הוצאה
ו/14,13 תפוקה תשומה

ציבורית צריכה
5,3  ו/1 הוצאה
כז/7,6 המוחזקים בשטחים הוצאה
14 ו/13, תפוקה  תשומה

ק
שיתופיות אגודות ראה: קואופרטיבים

לגרעינים קומביינים
יג/23 בחקלאות

קונצרטים
כו/7 ביקור
17 יט/15 גמל קופות

חולים קופות
7 כד/5, חולים בתי
כד/2 לבריאות לאומית הוצאה
כד/16 ולים ח בקופות מבוטחים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
13 כד/12, ובילד באם לטיפול תחנות

קורסים
כב/38 מקצועית להכשרהולהשתלמות

קטנועים
תחבורה וקטנועים, אופנועים ראה:

קטניות
יא/12 המזונות במאזן

שדה גידולי גם: ראה
קיבוצים

18 ,14 ,11  ב/9 אוכלוסייה
ב/17 יהודים פנימית, הגירה
ח/10 מלץ בתי הוצאות
יב/2 אזרחי עבודה כוח
ג/6 ופטירות חי לידות
יג/6 בחקלאות מועסקים
יב/13 הכלכלה בענפי מועסקים
יג/4 שטח מטעים,
י/10 בקיבוצים למשתכנים משכנתאות
ג/8 ומחגרשים נישאים
ה/15 באולפנים בכוח ועולים עולים
יג/3,2 מעובד שטח
כב/20 בכיתה אסיהאפריקה ממוצא תלמידים

ירקות ראה: קישואים

לוח

.כא/13
ההוצאה משרד פעולות  דץ פסקי

לפועל
עובדים פקידות,

יב/31 עבודה דורשי
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
יב/30 מובטלים
כז/24 המוחזקים בשטחים

t משלחי גם: ראה
פירוח ראה: פקנים

פרחים
10 יג/8 ייצור
יג/10,1 Kir
יז/5 קמעוני במסחר

הדר פרי
כז/28,27 המוחזקים בשטחים אספקה
יח/17 הובלהבמשאיות
יג/16 חשבץהענף
ח/4:יא/12 יבוא
10 יג/7,1 יא/12; ייצור
28  כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
ח/7,6,4,3;יג/16,11,10,1 יצוא
יא/12 המזונות במאזן
יב/10 מועסקים
17  י/14 מדד ותשומה, תפוקה מחירי
יג/4 מעובד שטח
יא/12 למזון שלא שימוש
יב/27,10 שכירים
יב/27 שכר
יג/17,11,10 לתעשייה
כז/26 המוחזקים בשטחים והכנסה תשומה תפוקה,
17  ו/14 תפוקה  תשומה
ג/24,22,20 כולל פריץ

רגל פשיטת
כא/4 משפט בבתי בירורים

צאן
10  יג/8 ייצור
יג/22 במשקים
יג/12 מטבחיים בבתי שחיטה

בשר גם: ראה

צבעים
ח/4 ויצוא יבוא
14/T ייצור

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

תעשייה ואלקטרוני, חשמלי ציוד
יד/14 ייצור
כג/7,6 ופיתוח מחקר
יד/15 ., מים צריכת

משנה ענפי ראשיים ענפים תעשייה, גם: ראה
ושמן תעשייה צמחי

10 יג/8 ייצור
ואבובים צמיגים

14/T ייצור

לח



לוח
ג/15 מתגרשים של קודם םשפחתי מצב
14,12 ג/9 נישאים
ה/8,4 בכוח ועולים עולים
ה/18 psnriK שעזבו עולים
ג/14 עלייה תקופת

רופאים
כד/14 הרופאים אצל וביקור בית ביקורי
כד/2,1 לבריאות לאומית הוצאה
כ/15 מדינה עובדי
כד/12 ובילד באם לטיפול בתחנות
4  ג/1 ב/2; טבעי ריבוי
בז/1 המוחזקים בשטחים

יח/4,1 יגניי
כ/12,11 הממשלה והוצאות הכנסות
4  יח/2 ושכר עבודה הוצאות שכירים,
כ/14 העובדים מצבת
יח/4,3 פייץ
25 יא/1 חיים רמת
א/6 יעמיס

בריאות ראה: רפואה
לימודים רפואה,

כב/35,30 אקדמיים במוסדות
כב/33 הרשמה מועמדים,
5  כג/3,1 .............;" מו"פ.

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

החלב רפת
יג/18 הענף /vevr
12,10 יג/7 ייצור
כז/26 המוחזקים בשטחים ייצור
י/14 מדד תפוקה, מחירי
יג/18 מספוא

ומוצריו חלב גם: ראה

כ/19,17 מקומיות רשויות
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
כד/7,5 חולים בתי
כד/3,2 לבריאות לאומית הוצאה
כב/5,4 לחינוך לאומית הוצאה
ו/5 לצריכה הוצאה
כ/19,17 ו/9; הוצאות
כ/12 הממשלה הוצאות
יח/22 דרכים החזקת
כ/18,17 ו/9; הכנסות
כ/12,8 הממשלה הלוואות
יב/10 מינהל בשירותי ושכירים מועסקים
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
כז/42,41 המוחזקים בשטחים
כ/2 הבחירות תוצאות

רשיונות
כ/11 רשיונות מדמי הממשלה הכנסות
כז/42,41 המוחזקים בשטחים הערים הכנסות
י/20,19 מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
יח/37 הוצאה שנת לנהגים,

קיימא בני צריבה מוצרי ראה: קול רשמי

לוח
יא/13,12 ליום לנפש קלוריות
כז/15 המוחזקים כשטחים
18 ה/13 עלייה קליטת
ה/17 /~7/a להישאר ביטווק
ה/15 דיור
ה/13 מועסקים
ה/9 הראשונה ההפניה ונפת מחת
י/21 משכנתאות
כה/5 הסעד לשכוח בטיפול משפחות
ה/17 בניקייםא מוצרים שברשותם בכוח ועולים עולים
ה/17 החברה מחיי רצק שביעות
18 ה/13 בישראל שהות
ה/13 תיק ושביעות העבודה לבות שייכים
ה/18 psn nxarsv

הממשלה משרדי ראה: המשרד עלייה, קליטת
ומוצריו קמח

14/r ייצור
ו/6 לצריכה הוצאה
י/7 קמעוניים מחירים

סחורות קניית
יז/2 במסחר

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

קצבאות
כה/3 , קצבאותתלויים מקבלי

גמלאות גם: ראה
הבינלאומית המטבע קרן

ז/3 התשלומים במאזן
יט/1 ישראלילקח בנק התחייבויות

קש
10  יג/8 ייצור

קשישים
כה/3 גמלאות
יח/33 דרכים בתאונות נפגעים
כז/40 המוחזקים בשטחים דרבים בתאונות נפגעים

ושאירים זקנה גם: ראה

ף
רדיו

כו/5 האזנה
כז/47 המוחזקים בשטחים האזנה

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

10 כה/1 רווחה
יב/10 מועסקים
יב/27,10 שכירים
יב/27 שכר

רווקיס/ות
ב/20;ג/14,10,9 גיל
ג/23 לידה יבשת
ג/18 רווקות לידותלאימהות
ב/33 17 גיל עד ילדים עם בית במשקי

ליט
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יב/9 מועסקים
י/4 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
י/20,19 מדד באוטובוסים, עבודה שכר מחירי
י/18 מדד מלץ, בבתי עבודה שכר מחירי
ה/14,10 עובדים בכוח, ועולים עולים
17  ו/14 תשומהתפוקה
כ/19,18 ייעוד המקומיות, הרשויות תקציב

ואחרים אישיים שירותים
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 עירוני לשכיר משכר הכנסה
20,19 ,13 יב/10,9, מועסקים
יב/19 זמנית נעדרים מועסקים
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כג/12 ומסוסים מחשבים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/28,27,20,12,10 שכירים
28 יב/27, ו/11; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

ובמוסדות בבתים שירותים
יב/27 ושכר שכירים

וטרינריים שירותים
יג/18 החלב ברפת קנויה תשומה

עסקיים ושירותים פיננסיים ראה: עסקיים שירותים
וקהילתיים ציבוריים שירותים

ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
יב/19,13,10,9 מועסקים
23 כז/21, המוחזקים בשטחים מועסקים
12 כב/10,9, אלקטרוניים מחשבים
כג/12 מסופים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
28,27 יב/20,10, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים ושכר שכירים
28 יב/27, ו/11; שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע עבודה שעות

שכירים
טז/16 בבינוי
כז/29 ושומרון ביהודה בד בבתי
יז/7 מלון בבתי
כז/38 ושומרון ביהודה מלק בבתי
יב/20 גיל
יח/2 טז/16; יד/13; עבודה הוצאות
9  יא/6 בית למשק הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משבר הכנסה
28 ,27 יב/20,12, בחקלאות
טז/16 בבנייה למעשה עבודה ימי
12/t בתעשייה למעשה עבודה ימי
כה/1 לאומי בביטוח מבוטחים
כד/16 חולים בקופות מבוטחים ושאינם מבוטחים
יב/9 י. מועסקים
יב/20,15,12 מין
3 יז/2, סיטוני במסחר
יז/5 קמעוני במסחר
יב/20,15 t משלח
יא/25 בניקיימא צריכה מוצרי שברשותם בית משקי
טז/16 ;28 יב/27, משרות
יב/28,27,20,12,10 כלכלי ענף

לוח
ש

שאירים
כה/3 גמלאות

ושאירים זקנה גם: ראה
שאתות

ג/50,49 אשפוזים
39  ג/37 מהמחלה כתוצאה מוות

שבועונים
כו/10 ותדירות סוג שפה,

בתים ראה: בדוים שבטי
יב/35,34 שביתות

בניקיימא צריכה מוצרי ראה: אבק שואבי
יב/35,34 ומושבתים שובתים

שווקים
כז/42,41 המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
כ/12 הענקותלפיתוח

שוטרים
כ/14 מדינה עובדי
יא/13,12 ליום לנפש שומן
כז/15 המוחזקים בשטחים

ושומנים שמנים ראה: שומנים

שופטים
כא/16 משפט בבתי

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

פירות ראה: שזיפים
שחפת

ג/45 וגיל המחלה אבחנת
ג/50,49 אשפוזים
39  ג/37 מהמחלה כתוצאה מוות

שדה גידולי ראה: שחח
46  גז/1 המוחזקים השטחים
15,10  7 ב/4, יהודים
ז/2 ושירותים סחורות יצוא

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

שדה גידולי ראה: שועל שיבולת
שיווק

יג/20,19,11,10 חקלאית תוצרת
שיבץ

13,12/5 הממשלה הוצאות
ציבוריים שיעורים

בב/37 למבוגרים לעברית
הסוהר בתי שירות

כ/14 העובדים מצבת
יב/3329 התעסוקה שירות

שירותים
יב/31 עבודה דורשי
ו/5 פרטית לצריכה הוצאה
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
יב/30 מובטלים

מ



לוח
ושומנים שמניס

וו/4;יא/12 ויצוא יבוא
14 יא/12 המזונות במאזן
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

השכלה ראה: לימוד שנות
כו/10 שנתונים

ירקות ראה. שעועית
עבודה שעות

ו/12:יב/9 למועסק
יב/14 כלכלה בענפי למועסק
יח/16 במשאיות

חליפץ שערי
י/13 תעשייתי יצוא מחירי
כא/10 שפוטים
כא/12 אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים צעירים

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

שתילים
י/17,16 מדד תשומה, מחירי

ג/18 לידות תאומים,
34 יח/32,1 דרכים תאונות
כא/4 משפט בבתי בירורים
39  ג/37 מוות סיבות
כז/40 המוחזקים בשטחים

פירות ראה: תאנים
אקדמיים תארים

35,34,32 כב/28 תארים בעלי
תברואה

כ/19,18 המקומיות הרשויות תקצינ
42 כז/41, המוחזקים בשטחים הערים הוצאות
36 ג/34 חיים תוחלת
יב/36 יוקר תוספת
נ/11 מלוה
ט/12 חיסכון תכניות
12,10,3;טו/4 ו/1 גולמי לאומי תוצר
כז/9,7,6 המוחזקים בשטחים
ו/4;טו/3 גולמי מקומי תוצר
כז/6 המוחזקים בשטחים
ו/12,10 נקי מקומי תוצר

בחקלאות
חוץ חושבי

בנקאיים במוסדות אשראי
תושבים

3  ד/1 psnp יוצאים
6 ד/1 לארץ נכנסים
ד/5,4 שהותבחו"ל

ירקות ראה: שדה תות
34 22,18 15,12 יח/1 תחבורה
טו/2,1 בתחבורה אנרגיה
כ/12 הממשלה הוצאות
יח/2 עבודה הוצאות

יג/13

ט/5 ,

לוח
יא/4 הכנסה עשירוני
יב/15 אוכלוסייה קבוצת
כז/32,24,23 המוחזקים בשטחים
כז/25 יג/6; בישראל המוחזקים מהשטחים

טז/16: ;13 ,6 ,4 ,3 יד/1. :28 יב/26 ו/11: שנר
יח/5.2 :4 ,2/r
ו/12;יב/14,9 עבודה שעות
יח/19,7,5,3,2 בתחבורה
12 ,7,4,3 יד/1, בתעשייה
כז/31,30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
כ/13 הכנסה מס תקבולי

לימוד שכר
כב/32 אקדמיים במוסדות תלמידים

ומשכורת שכר
יח/5,3,2 באוטובוסים
יח/2 באחסנה
טז/16 בבינוי
יט/3 בבנקים
יז/7 מלץ בבתי
כז/38 ושומתן ביהודה מלח בבתי
יח/3,2 ימית בהובלה
יז/10,9 . המלח בתי הוצאות
כ/19 המקומיזת הרשויות הוצאות
יג/13 בחקלאות
בז/23 המוחזקים בשטחים למועסקים
בז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים
20 י/19, מדד באוטובוסים, תשומה מחירי
י/9 מדד למגורים, בבנייה תשומה מחירי
י'/18 מדד מלון, בבתי תשומה מחירי
17  י/14 מדד בחקלאות, תשומה מחירי
כג/10,9 במחשבים
יז/3 סיטוני נמסוור
יז/4 קמעוני במסחר
יח/16,2 במשאיות
יח/9,3,2 בנמלים
יב/27,26 ו/11; כלכלי ענף
יח/42 כרכבת
24 כז/23, המוחזקים בשטחים
יח/19,3 דואר בשירותי
28 יב/26 לשכירים
ו/12 עבודה לשעת
יח/2 בתחבורה
12,3 יח/2, בתעופה
13 ,6,3 ,1/T בתעשייה
כז/31,30 המוחזקים בשטחים בתעשייה
17,15  ו/13 תפוקה  תשומה
א/6 שלג
ג/18 לידות שלישיות,

זית ש8ן
כז//29 ושומרון ביהודה ייצור

מאכל שמן
ו/6 לצריכה הוצאה
14 כז/13, המזחזקים בשטחים לתצרוכת בית משק הזצאת
14/T ייצור
י/3 מדד לצרכן, מחירים
י/7 קמעוניים מחירים
כז/15 המוחזקים בשטחים צריכה

שמנים
י/20,19 באוטובוסים תשומה מחירי
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35,34 ,32  28,13 כב/8, אקדמיים במוסדות
כב/33 אקדמיים במוסדות ללמוד מועמדים
2018 כב/11, מוצא
כב/25,15,11 מין
כב/23 בגרות בבחינות עמדו
45 כז/44, המוחזקים בשטחים
כב/28 מיוחדות לימוד בתוכניות

פטירות ראה: תמותה
תמיכות

משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסת
יא/10 עובדים אינס
15 ו/13,9 ליבוא
8  כה/6 לשכוחהסעד בטיפול למשפחות
17,15  ו/13 מקומית תפוקה על

פירות ראה: תמרים
חליפין תנאי

ח/2 חוץ סחר
50  ג/1 טבעית תנועה
5 כז/4, המוחזקים בשטחים
30  יח/28 לאעירוניים בכבישים תנועה
כו/8 נועל תנועות

ולאפייה לבישול וחשמל גז תנורי
בניקיימא צריכה מוצרי ראה:

14 יח/11 תעופה
ד/2 ויוצאים נכנסים נוסעים
יח/11 בינלאומיים בקוים
ד/8 לארץ נכנסים תיירים
יח/3 עבודה ותשומת תפוקה
16  1/t תעשייה
2 טו/1, בתעשייה אנרגיה
יג/11,10 חקלאית תוצרת אספקת
ט/5 בנקאיים במוסדות אשראי
5 טז/1, תעשייה מבני בניית
יב/31 עבודה דורשי
כ/12 הממשלה הוצאות
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/25 מדד עירוני, לשכיר משכר הכנסה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
ח/10 ותשומותלייצור השקעה נכסי יבוא
14 .4/T ייצור
יד/12,4 למעשה עבודה ימי
ח/7,6,3 יצוא
7  4/T מדדים
כז/30 ושומרק ביהודה מדדים
יב/30 מובטלים
19;יד/12,11,9,8,5,2,1 יב/15,13,10,9 מועסקים....
24  כז/21 המוחזקים בשטחים מועסקים
כז/22 בישראל המוחזקים מהשטחים מועסקים
י/11,1 מדד התעשייה, תפוקת סיטונייםשל מחירים
כג/7,6 ופיתוח מחקר
כג/10,9 אלקטרוניים מחשבים
12 ,11,9,8,5 יד/2, מפעלים
כג/7,6 במו"פ עוסקים
10/T מפקדי מוסף ערך
7,3 ,1/t פזיק
13/T חומרים צריכת
יד/16 חשמל צריכת

לוח
ח/10 השקעה נכסי יבוא
י/8,3 מדד לצרכן, מחירים
כז/12 מדד המוחזקים, בשטחים לצרכן מחירים
יח/3 מדדים עבודה, ותשומת תפוקה
17  ו/14 תפוקה תשומה

ותקשורת אחסנה תחבורה,
יב/31 עבודה דורשי
ו/4 פרטית לצריכה הוצאה
יב/32 לעבודה והפניות הזמנות
ו/10 נקי מקומי ותוצר לאומית הכנסה
יב/27 עירוני לשכיר משכר הכנסה
ו/7 מקומית גולמית השקעה
כ/8 הממשלה והלוואות השקעות
יב/20,19,13,10,9 מועסקים
כז/23,21 המוחזקים בשטחים מועסקים
כג/12,10,9 אלקטרוניים מחשבים
כג/12 מסופים
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
יב/28,27,20,12,10 שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים ושכר שבירים
יח/3 ;יב/28,27; ו/11 שכר
יב/14 .?....... ולשכיר למועסק בשבוע שעותעבודה

הממשלה משרדי ראה: המשרד תחבורה,
37 יח/1 ותקשורת תחבורה
יב/31 עבודה דורשי
5,3  יא/1 בית משק הוצאת
טז/13 במבנים מקומית גולמית השקעה
יב/30 מזבטליס
יוו/2 שכירים
ו/13 תפוקה תשומה

ג/4743 תחלואה
ג/19 האוכלוסייה תחלופת
כד/13,12 ובילד באם לטיפול תחנות

תיירים
8,7/r י לתיירות מלץ בתי
12,11 ד/2,1, יוצאים
ג/13 נישאים
10  ד/7,2,1 נכנסים

תיאטרון
כו/7 ביקורים

תינוקות
כד/10 ג/40,32,61; פטירות

תיעול
טז/17 צינורות הנחת

תירס
ח/4 ויצוא יבוא

שדה גידולי גם; ראה
חלונות

כא/14 הציבור תלונות לנציב
כב/38,37,16 תלמידים
כב/26,8 ולגננות למורים מדרש נבתי
כב/25,11,10 גיל
כב/25,8 עלתיכון נחינוך
כב/21 טיפוח טעוני
כב/18,17,15,14 בכיתות

מזב



לוח
אדמה תפוחי

10 יג/7 ייצור
יג/10,1 יצוא
י/7 קמעוניים מחירים
ינ/3 מעובד שטח
יג/11 לתעשייה

ועמילנים אדמה תפוחי
14  יא/12 המזונות במאזן

זהב תפוחי
י/7 קמעוניים מחירים

הדר פרי גם: ראה
פירות ראה: תפוחים

תפירה
כב/38 מקצועית והשתלמות הכשרה
כר/10 תקופונים
12 כ/10 הממשלה תקציב
21 יח/19,1 תקשורת
כו/5 וצפייהבטלויזיה לרדיו האזנה
יח/2 עבודה הוצאות
כ/12,11 הממשלה והוצאות הכנסות
יב/27 שכר
מברקים דואר; טלפון; ותקשורת; אחסנה, תחבורה, גם; ראה

הממשלה משרדי ראה: המשרד תקשורת,
כו/101 ובידור תרבות
י/3 מדד לצרכן, מחירים
כו/9 ספרים
כו/10 ותקופונים עיתונים
יב/27 ושכר שכירים

תרופות
2 כך//, בית משקי של הוצאה
ח/10 יבוא

תרנגולים
10 יג/8 ייצור
יג/10 יצוא

תשומה
20  18,16,14,13 יג/1, בחקלאות
כז/26 המוחזקים בשטחים בחקלאות
10 ח/8,3 לייצור תשומות יבוא
יח/19,12,9,7,3 בתחבורה עבודה

מחירים מדדי גם: ראה

17 ו/13 תפוקה  תשומה

לוח
15/T מים צריכת
יב/35 שאבדו עבודה וימי השבתות שביתות,
כז/31,30 המוחזקים בשטחים
13 11 28;יד/8.5,1. ,2.7 יב/20,12,10, שכירים
כז/23 המוחזקים בשטחים שכירים
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים שכירים
13 ,12 ,6 28;יד/4.1 .27 ו/11;יב/25, שכר
כז/25 בישראל המוחזקים מהשטחים למועסקים שכר
כז/23 המוחזקים בשטחים שכר
יב/14 ולשכיר למועסק בשבוע שעותעבודה
13/T גולמית תפוקה
ט/8 בבורסה הרשומות למניות תשואה

מוצרים תעשייה,
ח/4 ויצוא יבוא
כז/11 המוחזקים בשטחים ויצוא יבוא
14/T ייצור
י/4 מדד לצרכן, מחירים

הממשלה משרדי ראה: משרד ותיירות, מסחר תעשייה,
ראשיים ענפים תעשייה,

ו/8 מקומית גולמית השקעה
6/T ייצור
12 ,6 ,5/T למעשה עבודה ימי
ח/7 , יצוא
כג/7 יד/12,5; , יב/10 מועסקים
כג/7,6 מו"פ
י/11 מדד התעשייה, תפוקת של סיטוניים מחירים
י/12 מדד יצוא, מחירי
...יד/12,5;כג/7 מפעלים
10/T מפקדי מוסף ערך
13/T חומרים צריכת
16/T חשמל צריכת
32  כז/30 המוחזקים בשטחים
יד/12,7,5 יב/28,27,10; שכירים
12 ,6 יד/5, ;26 יב/25, שכר
3/T פדיק
13 י/12, יצוא לדולר תמורה
13/T גולמית תפוקה
17 ו/14 תפוקה  תשומה

משנה ענפי תעשייה,
יד/7 מדדים ושכירים, פדיון ייצור,

ציוד תעשייה,
ח/8 יבוא
יז/3 סיטוני במסחר

מג



טבעיים ואזורים ג8ות מחוזות, למפה: מקרא
Legend to map: districts, subdistricts and natural regions

DISTRICT SUBDISTRICT NATURAL REGION טבעי אזור נפה מחוז

Jerusalem 11 Jerusalem
1 Judean Mountains
2 Judean Foothills

יהודה הרי 1

יהודה שפלת 2
ירושלים 11 ירושלים

Northern

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

חולה עמק
מזרחי עליון גליל

חצור אזור

22 Kinneret 6 Kinerot
7 Eastern Lower Galilee

כברות
מזרחי תחתון גליל

23 YizreJel

g Bet She'an Basin
9 Harod Valley
10 Kokhav Plateau
11 Yizre'el Basin
12 Menashe Plateau
13 NazarethTir'an Mountains

צפת 21

כנרת 22

שאן בית עמק
חרוד עמק
כוכב רמת 18

יזרעאל עמק 11
מנשה רמת 12

תירען נצרת הרי 13

יזרעאל 23

24 Akko

14 Western Lower Galilee
15 Yehiam Region
16 Elon Region
17 Nahariyya Region
18 Akko Region

מערבי תחתון גליל 14
יחיעם אזור 15
אילון אזור 11
נהריה אזור 17
עכו אזור 11

עכו 24

הצפון

Haifa

31 Haifa 19 Haifa Region וזיפה אזור 18

32 Hadera

20 Karmel Coast
21 Zikhron Ya'aqov Region
22 Alexander Mountain
23 Hadera Region

הכרמל חוף 20
יעקב זכרון אזור 21

אלכסנדר הר 22
חדרה אזור 23

חיפה

Central

41 Sharon 24 Sharon שרון 24

42 Petah Tiqwa 25 Southern Sharon
26 Petah Tiqwa Region

השרון דרום 25
תקוה פחח אזור 2. תקוה פתוז 42

43 Ramla 27 Lod Region לוד אזור 27 רמלה 43

44 Rehovot
28 Rehovot Region
29 Rishon LeZiyyon Region

רחובות אזור 28
לציון ראשון אזור 1. רחובות 44

Tel Aviv 51 Tel Aviv 30 Tel Aviv Region אביב תל אזור ao אביב תל 51 אביב תל

Southern

61 Ashqelon

31 Mal'akhi Region
31 Lakhish Region
35 Ashdod Region
34 Ashqelon Region

מלאכי אזור si
לכיש אזור 32
אשדוד אזור 33
אשקלון אזור 34

אשקלון 61

62 Be'er Sheva

35 Gerar Region
36 Besor Region
37 Be'er Sheva Region
38 Northern Arava
39 Southern Arava
40 Negev Mountains

גרר אזור 35
בשור אזור s.

שבע באר אזור ד3
צפונית ערבה ו*
דרומית ערבה 39

הנגב הר tt

שבע באר 62

ו

ו

Golan
Heights

Judaea
and
Samaria

29 Golan
Heights הגולן רמת 29 הגולן רמת

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

ג'נין 71
שכם 72

ברם טול 73
רמאללה 74
ירדן 75

לחם בית 76
חברון 77

יהודה
והשומרון

Gaza Strip
And Sinai

go Rafah
81 Gaza
82 Khan Yunis
83 Sinai Regioi
85 Sharm

EshSheikh
Region

רפיח 80
עזה 81

יונס תאן 82
סיני אזור 83

שלמה מרתנ 85

עזה רצועת
וסיני
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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, מדינת הקמת יום תש"ח, באייר ד' עד .1

המנדט. ממשלת של בשלטונה
יולי מאז ;1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2

אחרת. צוין לא אם ירושלים, מזרח כולל  1967
.1967 האש הפסקת קוי לפי לשטחים מתייחסים צה"ל בידי המוחזקים השטחים על 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 ,46 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 31 501 ה1959 עד .1

אגורות. ל100 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת 1 1 ב1960 החל .2
מידות: ה.

אחרת. צוין לא אם המטרית, השיטה משקללפי
מרובעים. מטרים ל1,000 שוה 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 = ()
וכר, יחסים שיעורים, לרבות הלוח, מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = x

תצפיות. של קטן מספר סמך על המחושבים
קיצורים: ז.

אחר במקום נזכר לא  ל.נ.מ.א.
נוסף ציון בלי ב.צ.נ.

וחודשים: שנים ח.
בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת

בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרס 31 עד באפריל 1  תקציב שנח
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, לסך בהכרח מתאים הפירוטים סיכום אין



סיכום לוח

SUMMARY TABLE

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

Deifnitions of the seires appeairng 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 .k
A. MAIN SERIES

rrrrr
Unit1949195819681978

POPULATIONאוכלוסייה
הכל 1,173.92,031.72,841.13,737.6Populationtotalנ10אוכלוסייהסך

86.489.185.784.0Jewsיהודים
13.610.914.316.0NonJews"לאיהודים

כאחת בישראל היהודים
בעולם "מהיהודים

14.917.7■21.2Jews in Israel as <X,of world Jewry

הכל 1,013.91,810.22,434.83,141.2Jewsנ10יהודיםסך total
ישראל 27.735.144.054.2Israelילידי born

אסיהאפריקה 18.528.627.220.4Born**ילידי in AsiaAfrica
אירופהאמריקה ילידי

י . 1

53.836.328.825.4Bornי* inEuropeAmerica
הכל יהודיםסך 160.0221.5406.3596.4NonJewstotalנ10לא

9669.769.074.077.7Moslemsמוסלמים
21.221.317.814.4Christians"נוערים ואחרים 9.19.78.27.9Druzes"דרוזים and other האוכלוסייה לקמ"רצפיפות

per kmJ
100.4139.8183.1Population density

מחוזות לפי אוכלוסייה
הכל סך

>*<100.0100.0100.0100.0Population by district

ירושלים 8.810.711.4מחוז
total
Jerusalem District

הצפק 15.615.315.4Northern"מחת Distirct
חיפה 17.215.814.7Haifa"מחת District המרכז 19.517.919.8Centralמחוז District אביב תל מחוז ""31.629.326.4Tel Aviv District
הדרום 7.210.811.9Southernמחת Distirct

ביישובים 1,542.92,334.83,223.2Populationנ10אוכלוסייה in urban
הכל localitiesעירונייםסך total

96.392.588.0Jewsיהודים 3.77.512.0NonJewsלאיהודיס
103.9156.5275.0386.6Jerusalemנ10ירושלים
99.098.573.972.3Jewsו*יהודים

1.01.526.127.7NonJews"לאיהורים אביב תל ערים 1,239.3Telנ10אגד Aviv conurbation
אביבי9ו חל :311.0374.7384.7339.8Thereof**מזה; Tel AvivYafo

חיפה ערים 371.5Haifa"אגד conurbation חיפה :121.0170.9212.2229.0Thereofמזה: Haifa

' 1976



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

nprr
Unit1949195819681978

(המשך) POPULATIONאוכלוסייה (com.)

ביישובים 4S8.8506.3498.7Population'10אוכלוסייה in rural
הכל localitiesכפרייםסך total

9666.454.457.7Jewsיהודים
33.645.642.3NonJews"לאיהודים

ומושבים 48.2125.6127.6143.5Moshavim'10מושבים and collective
moshavimשיתופיים

63.578.684.2103.9Qibbuzim"קיבוצים
גיל קבוצות לפי Populationאוכלוסייה by selected

הכלנבחרות מסך Vaage groups
140 בגיל 96יהודים: of total29.435.430.630.4Jews aged01 4

65 3.74.86.89.465יי+ +
140 בגיל 49.748.6NonJewsיילאיהודים: aged 014
65 +

"
4.23.465 +

טבעית VITALתנועה STATISTICS

Jewsיהודים
חי .noלידות 54,97869,287Live§26,98542,872מסי births

ל1,000 Rateלידות 24.122.822.3Births§30.0שיעור per 1,000
populationתושבים

.noפטירות 16,66322,259Deaths§6,16010,018מסי
ל1,000 Rateפטירות 6.8S5.66.97.2Mortalityשיעור per 1,000

populationתושבים
תינוקות 51.730.720.313.9Infant"פטירות mortality

חי לידות perל1,000 1,000 births
לאישה כולל לידותפריץ 3.43.43.42.8Totalממוצע fertility per woman

הכל. Averageסך
births

האישה: לידת Woman'sמקום placeofbirth
2.72.72.8Israel"ישראל

4.95.03.1AsiaAfrica"אסיהאפריקה
2.52.42.7EuropeAmericaאירופהאמריקה
בלידה חיים Lifeתוחלת expectation at birth

Yearsזכרים 64.9S69.5969.871.9Malesשנים
67.6972.573.475.6Females"נקבות

NonJewsלאיהודים
חי .noלידות 3,4439,77714,93323,315Liveמסי births

ל1,000 Rateלידות 45.239.8Births§48.0שיעור per 1,000 population
חושבים
.noפטירות 1,0771,5972,0262,894Deathsמסי

ל1,000 Rateפטירות 7.96.14.9Mortalityשיעור per 1,000
populationתושבים

תינוקות 61.352.742.427.4Infantייפטירות mortality per
חי לידות 1,000liveל1,000 births
לאשה כולל לידותפריון 7.37.76.1Totalממוצע fertility per woman

הכל Averageסך
births

8.38.96.3Moslemיימוסלמיות
4.54.13.0Christianיינוצריות
דרוזיות

"
7.77.66.9Druze



(המשך) עיקריות סדרות א,
A. MAIN SERIES (cont.)

rrprr
Unit1949195819681978

הגירה MIGRATIONתנועות
בכוח ועולים .noעוליס 101,81927,08220,54426,394Immigrantsמס' and potential

immigrants
לווו''ל שיצאו, 4,14952,050128,142386,189Residents"חושבים going abroad
מחו"ל שחזרו 5,54337,991121,237318,270Residents"חושביס returning

נכנסים 4.568.1432.01,070.8Touristsנ10תיירים arriving

1955195819681978

תעסוקה אדם, ,MANPOWERכוח EMPLOY

MENTANDושכר WAGES

האזרחי העבודה 631.2698.3969.91,257.7Civilianנ10כוח labour force
האזרחי העבודה כוח 53.653.250.349.7Percentאחוז civillian labour force
14 בגיל ofמהאוכלוסייה population aged 14+

ומעלה
מכודו מועסקים הבלתי 7.25.76.13.6Percent"אחוז unemployed of

האזרחי civilianהעבודה labour force
הכל 585.7658.3910.91.213.0Employedpersonsנ10מועסקיםסך total

17.617.610.46.2Agricultureחקלאות
21.922.124.023.8Industry"תעשייה

ומים 2.02.01.31.1Electricityחשמל and water
9.39.88.06.7Construction"בינוי
13.512.313.212.0Commerce"ט0חר

6.26.47.56.9Transport"תחגורה
4.97.6Finance"פיננסים

ציבוריים 21.221.922.629.2Public"שירותים services
אישיים 8.37.98.16.6Private"שירותים services
מסך היהודים 92.693.096.090.1Percent"אחוז Jews of total

employedהמועסקים persons
מ0ך השכירים 63.065.771.376.8Percent"אחת employees of total

employedהמועסקים persons
מסך הנשים 24.425.128.134.9Percent"אחוז women of total

employedהמעוסקים persons
ממוצע חודשי .1Lשכר 2755936,512Average.ל''י monthly wage per
שכיר employeeלמשרת post

1965196819731978

חיים LIVINGרמת CONDITIONS
כוללת שנתית כספית .ILהכנסה 103 7.89.617.5105.3Totalל''י annual money income
שכירים של בית perלמשק urban employee's house
שנה; (בחווילה holdעירוניים (beginningof year;

שוטפים) atבמחירים current pirces)
1950195819681978

פרטית לצריכה .ILהוצאה 2691,2313,24839.746Privateל''י consumption expendi
שוטפים (במחירים tureלנפש per capita (at current

prices)
Thereof: מזה:

וטבק משקאות הכלמזק, מסך 9637.838.230.526.7Food, beverages and tobacco
96 of total

וחפצים הלבשה ,11.411.49.18.1Clothing"הנעלה, footwear and
personalאישיים effects

בניקיימא 7.87.19.410.8Durable"מוצרים goods
אחרים 4.54.95.05.3Other"מוצרים products

דיור (כולל 36.837.544.548.8Services"שירותים (incl. housing and
nonproiftומלכ"ר) institutions)

'1961



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

rmrr
Unit1950/511958/591968/691977/78

חיים(המשך) LIVINGרמת COND. (cont.)
מזון Dailyצריכת food consumption
ליום perלנפש capita
.Unקלוריות 2,6772,8112,9353,052Caloriesידו'
.grחלבק 88.285.989.997.5Proteinsגר'
74.485.7101.2115.2Fat"שומן

Products: גנוצרים:
חיטה ומוצרי 277.8286.6286.3277.5Wheatייחיטה and its products

נקי אוח
ומוצריו סוכר

,,
16.2
93.2

17.5
93.4

17.5
97.3

14.8
87.1

Rice
Sugar and its products

307.4317.0326.6310,1Vegetablesייירקות
הדר 133.8127.7110.3104.4Citrusייפרי fruit

128.3144.6172.4190.7Meatייבשר
60.057.860.859.5Eggsייביצים

ומוצריו 266.8249.6301.3306.3Milkייחלב and dairy product's

195819681978

שברשותם בית משקי
בניקיימא מוצרים

חשמלי י>לרר

הכל מסך 96
■ot of total

34.085.6196.8

Households posessing
durable goods

Electric refrigerator
/W/I 1 1 1VftJ

כביסה מכונת
טלפון

טלויזיה מקלט
פרטית מכונית

"9.135.2■70.5
57.1

Washing machine
Telephone



10.5
13.1

89.4
31.7

TV set
Private car

1948/491958/591968/691978/79

חינוך
הוראה משרוח

EDUCATION

10'6.524.944.7^72.6Teaching posts
138.5538.0768.81,055.0Pupils"תלמידים

עברי Hebrewחינוך education
הוראה 6.323.541.764.8Teachingנ10משרות posts
יסודי 4.216.424.834.7Primaryייחינוך education

הביניים חטיבת של 0.2יינ"ס 8.8Intermediate schools
עליסוזי 0.93.912.118.4Secondary"חינוך education

ולגננות למורים מדרש 0.20.81.22.9Teacherייבחי training colleges
127.4494.5665.0885.1Pupils"תלמידים

ילדים 25.473.799.3244.7Kindergartensייגני
יסודי 91.1362.4408.3419.5Primaryייחינוך education

הביניים חטיבת של 1.370.6Intermediate__ייב"ס schools
יסודי על 10.255.1150.1138.3Secondaryייחינוך education

ולגננות למורים מדרש 0.73.36.012.0Teacherייבתי training colleges
בגרות בבחינות 0.82.310.712.3Graduates'יעמדו of

matriculation exams
ערבי Arabחינוך education

הוראה 0.21.43.07.8Teachingנ10משרוח posts
יסודי 0.21.22.35.3Primaryייחינוך education

הביניים חטיבת של 0.21.0Intermediate_ייב"ס schools
יסודי על 000.21.4Secondaryייחינוך education

ולגננות למורים מדרש 000.1Teacher"בתי training colleges
11.143.5103.8169.9Pupilsייתלמידים

ילדים 1.17.113.217.9Kindergartensייגני
יסודי 10.034.581.6Iייחינוך 17.6Primary education

הביניים חטיבת של ייב"ס
1.614.0Intermediate schools

'1977



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit

י1948/491958/591968/691978/79

(המשך) EDUCATIONחינוך (cont.)

יסודי על 1031.9חינוך 07.019.8Secondary education
ולגננות למורים מדרש 00.40.6Teacher"נחי training colleges

בגרות בבחינות 00.21.2Graduatesעמדו of
matirculation exams

אקדמייס Academicמוסדות institutions
אקדמי .noסגל '0D(1,509) (293)(4,949)'(8,148)Academic staff

:Thereofמזה;
ומתנים Professors(3,771)■(2,702)(118)ייפרוססורים and lecturers

9.5נ10תלמידים 1.632.455.3Students
לימוד תחוס

והרוח היהדות מדעי
הכל מסך 96
94 of total32.7 30.2ו

Field ot study
Judaism and humanities

החברה מדעי
משפטים

23.4 / 49.7 /
5.8 ) 1

28.9
3.8

Social sciences
Law

7.03.75.6Medicineרפואה
. ומתמטיקה הטבע 17.216.213.0Sciencesמדעי and mathematics

חקלאות
.:. ,,הנדסה

3.2
22.9

1.6
16.6

2.6
15.9

Agirculture
Engineering

הכל תאריםסך מקנלי
ראשון

no. 1,204מס' 193
731 135

4,768
3,535

9,799
6,658

Graduates'degrees total
First

386"שני 486961,682Second
87שלישי 10190390Third

3471,069Diplomaתעודה

1958 1950/19681978

רווחה HEALTHבריאות,
ANDוסעד WELFARE

חולים בבתי 13.5'10מיטות 8.422.426.5Beds in hospitals
תושבים לי1,000 Rateמיטות VPV6.6 6.68.07.1Beds per 1,000 population

אישפוז 4,698.38,035.98,876.0Hospitalization'10ימי days
ל1,000 אישפוז Rateימי Vjrn1§2,34992,8632,404Hospitalization days per

תו&ובים 1,000populationי
תושבים ל1,000 2.382.33Physicians"רופאים per 1,000

population
חולים בבתי חי מהלידותלידות >*,Live births in hospitals

>H> of births
98.3"יהודיות 94.899.9100.0Jews

87.598.5NonJews"לאיהודיות
באם לטיפול Motherתחנות and child

healthונילד centres
הרות נשים 33.4'10נתקבלו: 16.550.077.7Receptions: Pregnant women

תינוקות 46.5י*נתקבלו: 28.266.694.4Receptions: Infants

1960/61 1955/561968/69.1978/9

לאומי NATIONALביטוח INSURANCE

660נ10מבוטזזיס 5359401,410Insured persons
וגמלאות קצבאות Recipientsofמקנלי benefits and

pensions
ושאירים 62.2143.5312.1Old**זקנה and survivors
לידה 49.9י'פענקי 43.369.194.2Maternitygrant
לידה 13.1ייומי 8.719.236.1Maternity allowance

שבגינם הילדים 87.0801.11,429.0Childrenיימספר for whom allo
ילדים קצבת wancesמשלמים were paid

"1975/76



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

HTTP
Unit1955/561958/591968/691976/77

WELFAREסעד

לשכות שבטיפול 69.791.4121.8172.0Families'10משפחות in the care of social
הכל welfarebureaxהסעדסך total
כלכלית 443עזרה J5257g 530.5 1Economic assistance
אחרת 44.3I88.2חומרית /Other material assistance

עזרה ללא 25.438.943.353.3Care,,טיפול without material
assistanceווומרית

1950195819681978

הלאומי NATIONALהמשק ECONOMY

(1975 at)(במחירי 1975 prices)

ס"ה גולמי לאומי .ILתוצר 106 8,51419,67343,97280,736Grossל''י nationalproduct total
.ILלנגיש 6,7219,83615,66821,875perל"י capita

ס"ה פרטית לצריכה .ILהוצאה 10' 6,36113,86330,04054,273Privateל"י consumption expendi
ture total

.ILלנפש 5,0216,93110,70414,705perל''י capita
ציבורית לצריכה .ILהוצאה 106 2,3154,75414,10329,866Generalל"י government consum

ption expenditure
מקומית גולמית 4,6566,45611,79920,172Gross"השקעה domestic cap. formation
נקיס''ה מקומי 100.0100.0100.0Netתוצר domesticproducttotal
שוטפים) at)(במחירים current prices)
ודיג ייעור ,13.27.85.8Agircultureחקלאות, forestry Si. fishing

22.123.724.6Industryתעשייה
ומים חשמל ,10.09.010.6Construction"בעיי, electricity

and water
אוכל שירותי ,11.111.612.1Commerce"מסחר, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת אחסנה ,7.79.37.2Transport"תחבורה, storage and

communication
ושירותים 3.09.38.3Financeפיננסים and business

servicesעסקיים
מגורים בתי על 5.56.27.8Ownershipבעלות ofdwellings

ציבוריים 19.119.520.4Publicשירותים and community
servicesוקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים
"

8.33.63.2Personal and other services

חוץ FOREIGNסחר TRADE

נטו סחורות $10s300.3420.91,093.25,658,2Netיבוא imports of goods
נטו סחורות 35.1139.1602.13,716.1Netיצוא exports ofgoods

היצוא על היבוא 265.5281.8491.11,942.1Excessעודף of imports over exports
מהיבוא כאחוז 11.733.055.165.7Exportsהיצוא as percentof imports

היבוא נפדו 10038100198Index=1968מדד of import volume
היצוא נפח 21100231Indexofexport"מדד volume

חקלאי S10'17.056.8112.9455.3Agirculturalיצוא exports
ליהלו (פרט 9.449.5297.01,922.8Industrialתעשייתי exports (excl.

(diamondמים)
8.834.3229.31,477.4Diamondsיהלומים

תצרוכת נכסי 76.748.6111.3420.1Importsofיבוא consumer goods
לייצור 169.1298.4776.24,614.2Production"תשומות inputs
השקעה 56.276.1233.3818,9Investmentנכסי goods



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

יחידה
Unit

1950195819681978

מאזן
התשלומים

BALANCE
OF PAYMENTS

סחורות בחשבון 106$2853456563,400Deifcitהגירעון in goods and services
accounttotal . הכל ושירוחיםסך

ביטחוני יבוא ללא
ישיר

"2853014061,788excl. direct defence
imports

לא^ לחוץ ישראל 584.32,391.916,492.0Obligations"חובות of Israel to
foreign countries

FINANCEכספים

התשלום אמצעי .ILסר 10' 6422,81522,475Totalל"י money supply
*. ■ r W .II) J/ w tm /9 1̂

של עו"ש פיקדונות מזה:
בבנקים הציבור

4081,75514,758Thereof: Current deposits of
the public in banks

.מחירים
PRICES

לצרכן המחירים 100178.4292.52,498.9Consumer=1952מוד price index

תשומה מחירי 100.0100.0936.1Index=1968מדד of price input in residental
buildinf?

למגורים בבנייה

של סיטוניים מחירים מדד
תעשייתית תפוקה

**100.0934.7Wholesale price index of.
industrial output

1948/491958/591968/691977/78

AGRICULTUREחקלאות

מעובד דונםשטח 1031,6504,1104,1324,270Cultivated area

בהשקייה מזה:
103 dunam

3001,2401,6621,900Thereof: irrigated

נקי מקומי תוצר
שוטפים) (במחירים

IL. 106 377.8920.910,422.7Netל"י domestic product
)at current prices)

103110.491.385.3Employedמועסקים persons

ההון .ILמלאי 10' 832.81,870.87,855.7Capitalל"י stock (at current

שוטפים) (prices(במחירים

חיטה I03ייצור: tons :21.273.7155.8169.0Productionט' Wheat

סוכר סלק
ירקות

אדמה תפוחי

"_122.1214.7116.7Sugar beet
n80.0270.5443.0673.8Vegetables
"26.088.0114.6221.1Potatoes

272.7587.61,178.11,473.8Citrusהדרים
5.224.2Avocadoes

1 *yUff
עוף בשר
בקר בשר

5.040.793.5196.5Poultry meat
2.018.934.339.8Cattle meat

בקר .1חלב 10' '78.8259.5408.3669.8Cowsל milk

242.51,027.01,218.61,789.9Eggs'10ביצים

onsדגים נ10 3.513.221.924.5Fishט'

מיס m3צריבת 106 2579901,235Waterמ"ק consumption

1031.36.715.724.3Tractorsטרקטורים



(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

rrrrr.
Unit

1950195819681978

INDUSTRYתעשייה
100 המעסיקים .noמפעלים VO163456 332Establishments engaging 100

ויותר employeesשכירים and over
התעשייתיס'' הייצור 100.0100.0634.7=1958מדד 305.6Industrial productionindextotal

והציבה 100.0512כרייה 371Mining and quarrying
וטבק משקאות 100.0431מזק, 220Food, beverages and tobacco

ועור הלבשה 100.0622טקסטיל, 328Textiles, clothing and leather
ומוצריו 100.0596עץ 403Wood and its products

דפוס ומוצריו, 100.0563נייר 333Paper and its products, לאור printingוהוצאה and publishing
מוצרים פלסטיק, 100.0967"גומי, 408Rubber, plastic, chemical
נפט ומוצרי כימיים
אל מינרלים 100.0278מוצרים 182

and oil products
Nonmetallic mineral

productsםתכתיים ומוצרי בסיסית 100.0511**מתכת 257Basic metal and metal
מתכת

חשמלי ציוד 100.01,000■'מכונות, 329
products

Machinery, electrical £ elec
וכלי ואלקטרוני

הובלה
tronicequipment and
vehicles ותעשיות 100.0688**יהלומים 387Diamonds and miscellaneous

שונוח

ELECTRICITYחשמל
מותקן ייצור MWTtTIM)1003602,613כושר 1,012Installed generating capacity

1065431,41111,476קוט"שייצור 5,327Production
10sKWHConsumptionצריכה

ביתית
2O6>

2,788 י
1,737 / 1,946
415 J

Household
490Commerceמסחר

Agirculturalחקלאות
1414483,572תעשייה 1,550Industrial

מים 1174731,667שאיבת 1,099Water pumping

WATERמיס

ביתי 'mשימוש 10' 196348מנ '23 1Household consumption
4694"תעשייתי ■70Industrial
[1332990חקלאי1 1,300 1,235Agircultural2

CONSTRUCTIONבינוי
הכל בנייהסך mגמר 10s 2O2,7095,315 3,423Building completedtotal

למגורים n1,9283,615מזה: 1,995Thereof: residential
בנייה 2,6355,605התחלת 3,823Buildingbegun total

למגורים 1,9153,740מזה: 2,396Thereof: residential
חדשים כבישים Roadסלילת construction and

.kmוהרחבותגמר 457.5301.1ק''מ 517.0widening completed 492.5323,2התחלה 497.7begun.

COMMERCEמסחר
במסחר הפדיון 100.0249.0=21968דד 100.0Index of sales value in retail
המאורגן, ,tradeהקמעוני at fixed prices
קבועים מחירים

חקלאיות. שניס . תקציב. שנת 1< 1976/77years.' Budget year.  Agircultural
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(המשך) עיקריות סדרות א.
A. MAIN SERIES (cont.)

nrrr
Unit

1950195819681978

תיירות TOURISTמלונות HOTELS

2לק .noבחי 190276301Hotels'מסי
0*77/""'6,50113,09123,995Rooms
2.04.78.8Nights''10לינות spent

TRANSPORTתחבורה
פרטיות 20.4107.8329.0Privateנ10מנוניות cars

מסחרי ורכב 20.449.8105.9Trucksמשאיות and other
commercial vehicles

2.43.76.3Buses"אוטובוסים
האוטובוסים של .kmקילומארז' 10' 140314460Busק''מ kilometrage

נוסעיס :1,5574,7064,1482,982Railways'10רננת: passengers
שהובל 7791,6812,9844,564tonnage"טונד transported
הסוחר צי .noאוניות '002041113M06Shipsof the merchant lfeet
כוללת ט.ר.נ.תפוסה 2,461.8Gross■74.5224.21,077.3נ10 tonnage

10'NRT
שנחתו .noמטוסים 2,2722,2297,37011,385Aircraftפסי landing

נוסעים אויריח; 116.6143.4969.72,561.3Air'10הוגלה transport: passengers
Tonsמטענים 2,1872,45313,901130,932freightטוגות

נפגעים עם דרכים .noתאונות 3,3278,09711,19716,695Roadמסי accidents with
casualties

'נפגעים n3,87510,26915,78424,044Injured
החגים :228207407619Thereofמזה: killed

POSTSדואר AND

COMMUNICATION3ותקשורת3
שנשלחו דואר 298465Mail'10דברי despatched and

ונתקבלו
ונתקבלו שנשלחו 7302,3242,145נ10חבילות

received
Parcels dispatched and
received

ונתקבלו שנשלחו 1,4241,4222,1691,441Telegrams..מברקים dispatched and
received

סלפח 31.190.4419.11,051.0Telephonesג10מכשירי
להתקנת ממתינות 12.036.7212.0Applicationsבקשות outstanding

סלפץ
ציבוריים .noטל6וניס 5402,3107,250Publicפסי telephones

BANKSבנקים
י

הבנקאים המוסדות Balanceמאזני sheetsofbanking
שנה) institutions(סוף (endof year)

.ILננסים 1,381.910,957.1548,326Assetsל"<י10
648.192,185.1Income"הכנסות
596.687,411.4Expenditure"התגאות

תפעולי 51.54,773.7Operationalרווח profit

INSURANCEחברות

COMPANIESביטוח
(31.3) שנתקבלו Premiumsפרמיות received (3 1 III)

חיים .ILניסוח 1.87.578.6.2,133.6Lifeלי*10 insurance
כללי 5.436.6321.9.5,666.1General"ניסוח insurance

ששולמו Claimsתביעות paid
חיים 0.42.833.5.714.2Life"ניסוח insurance
כללי 2.014.5158.2.2,954.2General"ניסוח insurance

1961 1977 Budget years. תקציב. שנות J
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הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE

גיאומטרי Geometricממוצע average
1958196819731978

1949195819681973

הכל 6.33.43.32.3Populationtotalאוכלוסייהסך
6.63.03.12.0Jewsיהודים

3.76.23.93.9NonJewsלאיהודים

טבעי ריבוי שיעור
האוכלוסייה כל

1.11.61.8Natural increase rate
total population

2.51.40.71.9Jewsיהודים
0.30.22.4NonJewsלאיהודים

תינוקות פטירות 4.23.41.75.5Infantשיעור mortality rates

האוכלוסייה totalכל population
5.64.02.35.1Jewsיהודים

1.72.12.65.9NonJewsלאיהודים

בכוח ועולים 13.72.721.713.6Immigrantsעולים and potential immigrants
35.220.38.910.1Touristsתיירים

האזרחי העבודה 3.43.33.02.2Civilianכוח labour force
4.03.33.72.1Employedמועסקים persons

מועסקים .'4בלתי 24.012.88.5Unemployed

לנפש פרטית לצריכה 24.14.44.12.4Privateהוצאה consumption expenditure per
קבועים) (במחירים הכל capitaסך total (at ifxed prices)

:Thereofמזה:
וטבק משקאות ,M63.03.31.0Food.מזון, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה ,3.35.73.05.6Clothingהנעלה, footwear and personal
effectsאישיים

בניקיימא 24.210.89.00.6Durableמוצרים goods
אחרים 25.17.25.23.0Otherמוצרים commodities

24.14.44.23.3Servicesשירותים

ליום' לנפש 0.80.40.80.0Caloriesקלוריות per capita per day1

ליום' לנפש 0.7Protein"0.30.51.1חלבון per capita per day1
ליום' לנפש 1.71.61.841.0Fatשומן per capita per day'

ברשות בניקיימא Householdsמוצרים possessing durable
בית: :goodsמשקי

פרטיות 11.07.5Privateמכוניות car
כביסה 6.3Washing"14.59.4מכונות machine

5.2Telephoneטלפון
טלויזיה 47.93.7TVמקלטי set

הכל 15.63.73.83.5Puipilsתלמידיםסך total
עברי 15.53.03.43.5Hebrewחינוך education
ערבי 16.03.36.34.1Arabicחינוך education

אקדמיים במוסדות 21.613.08.22.8Studentsסטודנטים in academic institutions
לאור שיצאו 0.844.1Booksספרים published

ל1,000 חולים בבתי 2.21.702.1Bedsמיטות in hospitals per 1,000 population
תושבים

תושבים ל1,000 3O30.42.6Physicians.רופאים per 1,000 population

לנפש גולמי, לאומי 4.94.86.20.7Grossתוצר national product per capita
קבועים) at)(במחירים current prices)

Agricultural years. ;I958
1950

'1958
1952

JI977
1973

חקלאיות. שנים
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(המשך) הממוצע השנתי השינוי אחוז ב.
B. AVERAGE ANNUAL PERCENTAGE OF CHANGE (cont.)

גיאומטרי Geometricממוצע average
1958196819731978

1949195819681973

לנפש ציבורית לצריכה 29.411.5812.92.6Generalהוצאה government consumption per
קבועים) capita(במחירים (at ifxed prices)

לנפש מקומית גולמית 12.16.0Gross§24.26.2השקעה capital formation per capita
קבועים) at)(במחירים ifxed prices)

סחורות של בחשבק 4.96.632.05.4Deifcitהגירעון in goods and services account
התשלומים במאזן inושירותים balance of payments

ל לחו" ישראל M2.013.723.918.8Israel'sחונות obligation to foreign countries
סחורות 19.315.818.221.7Exportsיצוא of goods
סחורות 5.910.022.113.1Importsיבוא of goods

של היצוא על היבוא 2.65.726.34.3Excessעודף of imports over exports of goods
סחורות

לצרכן המחירים 13.05.110.539.0Consumerמדד price index
קבועים) (במחירים החקלאי' 5.86.487.8Agriculturalהתוצר product1 (at current prices)

בחקלאות' 1.91.70.4Employmentהתעסוקה in agriculture'
בחקלאות' ההון 2.9Capital"13.43.12.1מלאי stock in agriculture1
קבועים) at)(במחירים current prices)
חיטה (כמות): 11.4Production1"12.0§11.87.8§ייצורי (quantity): Wheat
12.2Cotton'6.0§17.7כותנה
9.284.0Meat§24.47.4§בשר
OMilk.12.44.25.385§חלב

3.882.7Eggs§13.41.7§ביצים
הדר 10.17.12.41.0Citrusפרי fruit

אחרים 7.2Other*17.610.210.5פירות fruit
הכל התעשייתיסך הייצור 11.810.64.7Industrialמדד productionindextotal

מזון :8.28.45.5Thereofמזה: Food
ועור הלבשה ,12.610.13.2Textilesטקסטיל, clothing and footwear

כימיקלים פלסטיק, ,15.113.84.4Rubberגומי, plastics, chemicals
andונפט oil

מתכת ומוצרי 9.910.53.8Metalמתכת and metal products
וגלי חשמלי ציוד ,12.614.29.4Machineryמכונות, electrical equip

mentהובלה and transport vehicles
חשמל 12.29.610.2Electricitygenerationייצור
מים' 2.2Water'1.90.4תצרוכת consumption'

הכל בנייהסך 13.82.413.74.0Buildingcompletedגמר total

למגורים :11.10.319.96.1Thereofמזה: residential

הקמעוני במסחר המכירות 9.213.65.6Index!מדד of sales in organized retail
tradeהמאורגן

תיירותחדרים M0.58.44.1Touristמלונות hotelsrooms
13.26.46.8bednights'לינות

מחשבים 17.4Number>"50.530.4'מ&פר of computers
מנועיים רכב 48.313.412.15.1Motorכלי vehicles

8.44.53.3Buseskilometrageאוטובוסיםקילומטרד
18.71.20.46.0Railwayspassengersרננתנוסעים

בנמלים שנטענו 14.814.02.210.0Freightמטענים loaded at ports
בנמלים שנפרקו 4.97.610.41.1Freightמטענים unloaded at ports

בינלאומית אוירית 5.121.110.89.0Internationalהונלה air passengers
נוסעים

דרכים בתאונות 2נפגעים 12.94.46.61.0Injured in road accidents
הרוגים :21.27.010.91.9Thereofמהם: killed

Agricultural year. | 958 958\י '1958 '1968 *1968 '1968 '1977/78 "1976/77 '"1977 חקלאית. שנה י

1950 1954 1951 1964 1961 1963 1973/74 1973/74 1973
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ואקלים שטח א'. פרק

ניתנו לא 1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגק
ניתנו לא וכן התקופה, שנות ברוב מדדו שלא בתחנות
הצבתן שבתנאי בתחנות כאלה לתקופות הממוצעים

ניכרים. שינויים חלו

לתקופת (Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
אילת לנתוני פרט ,1960 עד 1931 הנורמלית התקן
המדידות לתקופת אריתמטיים כממוצעים שחושבו

בלבד.

כלל בדרך מתחילה בישראל הגשמים עונת
החודשית הגשם כמות במאי. ומסתיימת באוקטובר

שלם. למספר מעוגלת

המטאורולוגי. מהשירות נתקבלו הנתונים

שטח

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

הימות.

המדידות. מאגף נתקבלו הנתונים

ממשרד נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים
הפנים.

אקלים
לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי

נבחרים פרסומים

1972 ;1961 ;1948 היישובים רשימת 5

למטרות טבעיים לאזוריס ישראל מדינת חלוקת 8

סטטיסטיות

טכניים פרסומים

ליום (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת 48
.(31 xii 1978

ו96ו והדיור האוכלוסין מפקד
20 ,14 ,10 ,6 ,1 מס'

972ו והדיור האוכלוסין מפקד
היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה 3

בישראל העירוניים

15 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



AREA
שטח

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

TABLE I/l.LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

האזור סמל
טבעיהטב8י ו*ויר נפח מחוז,

(קמ'"ר) שטח
Area

)sq.lan.)
Distirct, subdistirct
and natural region

Natural
region
code no.

הכל סך  היבשתי1 20,325LANDהשטח AREA'TOTAL

ירושלים 27JERUSALEM<מחוז DISTRICT

ירושלים 627Jerusalemגפת SubDistrict

יהודה01 300Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

תצוד05 106Hazorאזור Region05

כנרת 521Kinneretנפת SubDistrict

163Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 358Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Yizreelנפח SubDistrict

שאן08 בית 219Betעמק She'an Basin08
חרוד09 116Harodעמק Valley09
כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 367Yizreelעמק Basin11

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

ענו 936Akkoנפח SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

יחיעם15 246Yehiamאזור Region15

אילף16 128Elonאזור Region16

נהריה17 92Nahariyyaאזור Region17

עכו18 106Akkoאזור Region18

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 2S3Haifaנפת SubDistrict

חי9ה19 283Haifaאזור Region19

AREA AND CLIMATE 16



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

TABLE l/l.LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS (cont.)

האזור סמל
הטבעי

טבעי ואזור נפה ,nno
(קמר) שטח

Area
)sq. km.)

District. subdutirct
and natural region

Natural
region
code no.

חדרה 571HaderaSubנפח District
76Karmelחוףהכרמל20 Coast20

יעקב21 זכחץ 139Zikhronאזור Yaaqov Region21

אלכסנדר22 126Alexanderהר Mountain22

חדרה23 230Haderaאזור Region23

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT
השרון 348SharonSubDistrictנפח

348Sharon24שרון24

תקוה פתח 284Petahנפח TiqwaSubDistrict
השרץ25 118דרום Southern Sharon25
תקוה26 פתו! 166Petahאזור Tiqwa Region26

רמלה 312RamlaSubנפת District
לוד27 312Lodאזור Region27

רחובות 298Rehovotנפח SubDistrict
רחובות28 169Rehovotאזור Region28

לציון29 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region29

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT
אבינ חל noTelנפת Aviv SubDistrict

אביב30 תל 170Telאזור Aviv Region30

הדרוס 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון 1,272AshqelonSubDistrictנפח

מלאכי31 321Malakhiאזור Region31

לכיש32 491Lakhishאזור Region32

אשדוד33 63Ashdodאזור Region33
אשקלון'34 397Ashqelonאזור Region34

שנע באר 12,835Beerנפת ShevaSub District
גרר35 357Gerarאזור Region35

בשור36 1,066Besorאזור Region36
שבע37 באד 1,589Beerאזור Sheva Region37
צפונית38 1,650Notrhernערבה Arava38
דרומית39 284Southernערבה Arava39
הנגב40 7,889Negevהר Mountain40

הימות 445AREAשטח OF LAKES
כינרת 165SeaofGalileeים
המלח' 280Deadים Sea1

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

כולל 1349 הנשק שביתת קוי לפי ישראל arw 1

ירדשלים. מזרח

17 ואקלים שטת



אקלים'

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

CO

Maximum מקסימום
01ל 50 X IX VIII VII VI IV IH 11

Station runn

17.619.520.423.125.027,530,629.728.827.122.318.8

17.418.219.722.624.527.829.530.429.527.224.619.9
17.619.820.523.926.627.630.329.328.827.422.414.1
17.518.020.122.625.827.829.329.829.127.224.714.4
17.519.921.424.828.928.931.529.929.228.622.419.0
17.317.920.623.626.328.230.331. I30.128.825.819.7
17.019.220.123.125.527.029.428.727.926.921.818.7
18.318.820.322.325.028.230.230.131.430.928.920.0
18.320.822.226.230.231.133.531.730.529.322.419.1
18.519.121.024.228.030.131.632.431.029.224.620.4

9.812.713.918.725.927.131.427.325.724.814.51 1.5
9.810.913.018.524.727.428.929.227.424.119.012.0
16.319.421.325.732.132.335.632.931.830.921.818.2
16.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8
17.520.029.325.330.830.933.831.830.629.822.618.9

17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4
18.321.123.122.333.633.23S913.812 931 923.419.3
18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.4
12.615.316.621.727.727.931.328.227.226.816.714.4
12.313.516.720.526.327.528.529.127.9'24.019J13.5
16.319.420.625.430.930.733.431.430.429.821.217.X
16.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6
17.320.322.327.431.831.734.432.130.829.821.318.0
17.118.221.625.429.232.633.033.431.228.724.414.0

16.719.821.325.732.432.635.832.832.031.222.4.I.X0
16.818.321.325.130.033.334.034.432.830.525.tf14.4
18.020.922.226.433.334.537.835.433.530.022.318.8
18.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.1
19.222.124.428.835.736.319 617.015 133.024.420.2
19.019.923.628.633.336.737.538.235.732.827.521.3
21.524.426.730.538.138.340.838.235.934.125.322.7
21.323.026.430.634.839.239.639.836.633. 128.223.0

coastal region החוף אזור
Nahariyya, מטיאורולוגית תחי נהריה,

Met. Station
'0 10m. 35o06E;33o0rN

Geva Karmel כרמל גבע
■£<22m. 34O57E;32O39'N

Gan Shomron שימרון גן
"n25m. 35o00E;32o28N

Tel Aviv, Sede Dov דב שדה אביב, הל
מ' 4 m. 34O47E: 32"O6N

Ben Gurion AirportjviU בן תעופה נמל
מ' 40 m. 34O54E; 32"O0N

: הפנימיים והעמקים ההרים אזור
HILL REGION

AND INLAND VALLEYS
Har Kenaan כנען הר

מ' 934 m. 35o30'E; 32O58'N
Tavor, Agr. School חקלאי ס בי" תבור.

מי 144m. 35O24'E;32O42N
Ramat David. דוד, רמת
Aerodrome תעופה שדה

'D50m. 35ollE;32o40N
HefziBah, Gilboa גלבוע חפציבה,

מי 80 m. 35O26'E;32O3I'N
Jerusalem, Airport תעופה נמל ירושלים,

73 757m. 35ol3E;3r52N
Bet Jimal Vn'j /tj

■£>360m. 34059E;3r43'N
Beer Sheva שבע באר

מי 280 .וח 34O48'E:3IOI5N

והערבה הירד] שקע
JORDAN RIFT AND ARAVA

Kefar Blum בלום כפר
■D75m. 35o36'E;33ol0N

Deganya Alef א' דגניה
מ' 200 m. 35O34E: 32O43'N

Tirat Zevi צבי טירת
■a240m. 35O32E:32O25'N

El at אילת
מי 12m. 34O57'E:29O33'N

ארעיים. הם ל1978 הנתונים 1
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CLIMATE1

'ABLE (/'.MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE

CO

uמיניקום mioi mMntipn
I"U,IVVI

VIIVIII*XIXUPeirod

8.58.919.511.614.217.121.219.818.616.210.310.21978

8.28.49.412.014.117.620.521.119.615.912.810.219621968
9.49.59.811.014.317.320.919.718.416.411.310.91978

10.29.210.411.614.818.221.221.419.916.614.311.819661971
5.96.77.58.611.714.918.717.015.914.58.58.61078

7.07.18.010.112.515.717.919.316.614.011.69.219611967
9.610.712.013.717.420.123.422.421.319.312.912.0978

8.48.710.112.417.319.321.022.120.316.912.910.619491958
6.47.49.010.013.316.220.118.817.816.79.79.61978
6.96.97.69.712.616.218.719.718.114.611.28.79511960

4.76.27.49.215.416.821.117.216.216.88.67.21978
4.44.75.99.414.816.618.418.416.614.811.96.619401949
7.78.29.411.316.318.121.820.118.616.510.29.61978
7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.819401949
6.06.78.210.414.816.920.319.517.816.08.77.91978

5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
8.18.710.312.417.220.123.221.219.518.210.410.01978
8.38.39.412.417.220.422.823.321.518.214.710.319401949
4.36.06.88.814.215.219.316.215.614.37.86.81978
4.94.77.49.813.715.216.817.416.813.49.96.319671972
8.610.311.212.816.718.020.619.519.017.812.410.71978
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
5.37.49.311.015.016.719.717.516.516.09.67.61978
6.47.08.911.214.017.118.519.017.014.611.58.019611970

6.37.18.39.812.915.118.416.915.813.76.87.91978
6.26.37.910.213.416.218.018.716.913.610.08.019601969
8.59.410.412.716.419.122.721.419.618.011.010.81978
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
7.68.19.511.715.818.522.521.419.918.210.210.01978
7.97.79.112.115.819.221.422.520.517.213.09.619581967
9.311.413.817.422.623.726.124.823.421.412.511. 11978
10.011.214.017.421.124.725.726.124.120.715.511.519611970

1 Data for 1978 are provisional.
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משקעימ1 א/3. לוח
TABLE 1/3.PRECIPITATI0N1

מ"מ

nmpnתחנה
PeirodIIIIIIIVVVIVIIIIXXXIXIIהכל סך

TotalStation

החוף COASTALאזור
REGION

19782445792150038121נהריה, 32599Nahariyya, Met.
מט' 193160.15610963228425126תח' 88601Station
כרמל 1978154304440030168גבע 22452Geva Karmel
שומרון 19782014761130032161גן 29544Gan Shomron

1931601609756156113144 86578
רב שדה אביב, 197891664520024161תל 34423Tel Aviv, Sede Dov

1931601327547153218152 94539
תעופה 1978808050150053156נמל 20454Ben Gurion Airport
גוריון 1931601328357123116130בן 79513

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 197824874148273044107הר 28679Har Kenaan
193160194143893512117141 86718

חקלאי בי"ס 19781134885140025120תבור, 2407Tavor, Agr. school
1931601359169195I10105 62497

דוד, 197812654122140037103רמת 17473Ramat David,
תעופה 1931601298853165113111שדה 67483Aerodrome

גלבוע 19785625546002075חפציבה, 16252HefziBah, Gilboa
193160106785013411186 56405

תעופה נמל 19784868121170059123ירושלים, 36472Jerusalem, Airport
19316014912192205113101 69571

גימל 19785961115230015126בית 13412Bet Jimal
193160128917416401494 72493

שבע, 197871716000320באר 1174Beer Sheva, Negev
הנגב 193160473932830443מכץ 27204Inst.

הירדן JORDANשקע RIFT
ANDוהערבה ARAVA

בלום 19781223611315103778כפר 43445Kefar Blum
1931601299662291011288 52479

א' 197880396713202262דגניה 9294Degania Alef
1931609772511951980 50384

צבי 19784312359001C66טירת 14189Tirat Zevi
1931606950371140952 38270

19781240000C18אילת 043Elat
193160255310C7 225

/Vote: O  drops or amount less than 0.5 .ודותז
I Data for 1978 arc provisional.

מ"מ. 0.5 מ קטנה כסות או טיפות = 0 הערה:
ארעיים. הם ל1978 הנתונים 1
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הגשומים1 הימימ מספר  א/4. לוח
TABLE I/4.NUMBER OF RAINDAYS1

nmnPeriod
IIImIVVvivmIXXXIXIIהכל סך

Total
Station

COASTAL החוף REGIONאזור
197814108200iנהריה, 51356Nahariyya

מט' 1938/391947/412.810.08.62.51.20.49.8חח' 6.8 2.654.7Met. Station

כרמל 19789852004גבע 5!1.46Geva Karmel

שומרון *197S1276200גן 41.48Gan Shomron
1938/391947/42.18.48.72.50.80.15.7 2.710.S51.9

אביב, 1978745100iתל 5f39Tel Aviv. Sede Dov
דב 1938/391947/49.37.68.01.80.90.116.2שדה 2.410.46.4
תעופה 19788762005נמל 3IC41Ben Gurion
1938/391947/49.47.78.72.40.80.25.8בןגוריק 1.98.545.4Airport

ההרים HILLאזור REGION
ANDוהעמקים INLAND
VALLEYSהפנימיים

כנען 61Har)197813111021051הד Kena'an
1938/391947/483.310.71.24.22.50.12.16.10.460.6

בי"ס ,1978118102004IC46Tavorתבור, Agr. school

1938/391947/48.8.8It59.62.21.40.11.25.i9.449.7חקלאי

דוד, 1147Ramat;197812872004רמת David
תעופה Aerodromeשדה

,1978106410032834HefziBahחפציבה,
938/391947/480.07.8גלבוע 18.52.30.80.11.65.48.745.2Gilbo'a

,19786772004j940Jerusalemירושלים, Airport
תעופה 938/391947/488.98.38.13.01.62.05.18.545.5נמל
ג'מל 1978388I0034835Betבית Jimal

938/391947/488.57.78.52.71.2 2.15.17.243.0

שבע 197822400013416Beerבאר Sheva
938/391947/485.65.16.21.30.80.10.93.44.427.8

הירק JORDANשקע RIFT

ANDוהערבה ARAVA

בלום 197813811200451255Kefarכפר Blum
אי 1978119811032944Deganyaדגניה Alef

938/391947/489.47.47.63.00.90.11.15.26.841.5
צבי 197895610033633Tiratטירת Zevi

19781100000013Elatאילת
20.61.01.00.3020.10.3I.I4.6

1 Days with at least 1 mm. rainfall. Data for 1978 are provisio
nal. 2 Longtime averages fnr. 1940/41 ; 1942/431946/47;
1949/501957/58.

ל976ו הנתונים גשם. ממ 1.0 לפחות בהם שירד ימים 1

;1940/41 לשנים: רבשבתיים ממוצעים 2 ארעיים. הם
.1949/501957/58 ;1942/431946/47
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(אחוזים) ממוצעת1 יחסית לחות א/5. לוח

** ** in תקופה
Period runn

1978757274687273

19621968676867656770
19786067
19661971646564666671

1978776969626066

19611967747470666565
1978696262606767
19491958686963687270
1978635957535460
19511960737471666063

החוף אזור

מטי תה' נהריה,

כרמל גבע

שומרון גן

דב שדה אביב, תל

בןגוריון תעופה נמל

הפנימיים והעמקים ההרים אזור

1978806568573646
19401949767369574445
1978726163554555
19401949716966564851

1978787074615458
19491958737572696260
1978736260493845
19401949686866584949
1978706366553948
19621972 2686558534647
1978615559524756
19401949646263595257
1978615154454250
19611970656357514849

כנען הר

חקלאי בי"ס חבור,

תעופה שדה דוד, רמת

גלבוע חפציבה,

תעופה נמל ירושלים,

גימל בית

שבע באר

והערבה הירדן שקע

בלום 1978746465533948כפר
19601969757366605350

אי 1978756668584448דגניה
19491958707167605351

צבי 1978695959473541טירת

19581967696861514442

1978413631241721אילת

19611970454033292522

ארעיים. הם ל1978 הנתונים 1

מרכז. ירושלים תחנת 2
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TABLE I/5.MEAN RELATIVE HUMIDITY1 (PERCENTAGES(

Station xn XI IX Yin vn

COASTAL REGION

Nahariyya, Met. station

Geva Karmel

Gan Shomron

Tel Aviv, Sede Dov

Ben Guiron Airport

746970746181

717065656366

707269656365
6868607056
707268676168
716561685672

717165656670
666460645573
656664626670

HILL REGION AND INLAND

VALLEYS

Har Kenaan

Tavor, Agr. school

Ramat David, Aerodrome

HelVt Bah. Gilboa

Jerusalem. Airport 2

Bet Jima!

Beer Sheva

385961475781

475157525773
496057574974
565857505567
636262675978
596160606371
455455565175
515455525567
465962566077
545559545764
596261645269
596161565964
555757575367
545759575862

JORDAN RIFT AND ARAVA

50
55

58
59

58
59

59
59

57
65

79
73Kefar Blum

51
52

56
54

56
54

61
53

54
59

77
68Deganya Alef

41

46
48
49

50
49

52
48

49
52

74
63Tirat Zevi

232835373651Elat
262632354043

1 Data for 1978 are provisional.
2 Jerusalem Central Station.
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אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערבימ ממוצעים, א/6. לוח
1978

יחסיתcTemperature.טמפרטורה לחית

Mean Extremeקיצוניממוצע
ממוצעת
יומית
Mean

mnnduly
relative

humidityתאריךמינימוםתאריךמקסימוםיומימינימוםמקסימים

1

MaximumMinimumDailyMaximumDateMinimumDateCA)

החוף אזור

מטי תחי 24.319.5נהריה 14.739.49/73.016/1171.9

כרמל 24.419.3גבע 14.139.19/73.025/2

שומרק 25.218.4גן 11.541.827/51.415/165.9

דב שדה אביב, 23.820.0חל 16.239.327/55.413/165.0

גוריון בן תעופה 26.319.6נמל 12.941.327/51.313,15/160.6

ההרים אזור

כנען 20.316.3הר 12.238.59/70.93/157.9

חקלאי בי"ס 26.520.3תבור, 14.043.19/73.625/258.1

תעופה שדה דוד, 26.119.5רמת 12.840.027/51.56/165.5

גלבוע 27.821.4וופציבה, 14.941.79/73.516/1155.3

תעופה נמל 22.216.8ירושלים, 11.337.719/70.012/158.4

מל ג' 25.620.2בית 14.840.527/55.114/358.1

שבע 26.419.5באר 12.641.08/71.56/154.1

הירק שקע

בלוס 26.719.2כפר 11.642.18/70.416/1158.7

א' 27.821.4דגניה 15.045.19/75.112/259.5

צבי 29.722.1טירת 14.546.59/72.712/152.0

31.524.8אילת 18.146.28/75.55/131.7
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1

TABLE I/6.MEAN VALUES, EXTREMES AND FREQUENCIES OF CLIMATIC ELEMENTS

1978

הכל סן
מקקעים
at8)
Total

ענ ימים Numberofdaysמספר with

Station

*

1ממ
משקעים
ויוחר
1 mm.
precipi
tation

and more

שלג
Snow

נרד
Hail

רעמים
Thunder

rWIBO
Gales

ערפל
Fog

טמפרטורה
Temperature

CO
Procipi.
tation
)mm)

Dwopa
max.

>30

מיבימוס
tnin.
< 5

COASTAL REGION

599567265110 42Nahariyya. met. station

452461121424 36Geva Karfhel

544 4842511043 72Gan Shomron

423390160150 19Tel Aviv. Sede Dov

4544131902617 140Ben Gurion Airport

A

HILL REGION

6796161033842 46

407465 147Tavc^^^r school

4734711603238 136Ramat David, aerodrome

252340140127 169Hef?.iBah. Gilboa

472401422249 60Jerusalem , airport

4121604930 130Bet Jimal

74160313126 147Beer Sheva

J RIFTJORDA

4455551802046 154JlumKefar

29444118030 167Deganya Alef

1893311711011 188Tirat Zevi

43300000 205Elat
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אוכלוסייה ב'. פרק

על מחושבת השנתית הממוצעת האוכלוסייה
הסכום וחלוקת החודשיים הממוצעים 12 סיכום ידי

ב12.

מאוד קרובות היו נ 961 ב שנערך המפקד תוצאות
היהודית, האוכלוסייה כעבור השוטפים לאומדנים
באשר השוטפים. לאומדנים הותאמו 1972 ושל
1961 מפקד תוצאות היו הלאיהודית, לאוכלוסייה
לאותו ה^וטף מהאומדן בערך ב4,000 גבוהות
המוסלמית, האוכלוסייה בעבור בעיקר תאריך
בעיקר בכ5,000, נמוכות היו 1972 מפקד ותוצאות
לסוף האומדן בין אירציפות יש לכן, לנוצרים. בנוגע
1971 סוף ובין 1961 תחילת של לאומדן 1960

.1972 לתחילת

האוכלוסייה אומדן

והסברים הגדרות

תושבים כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
תושבים וכן בארץ, הנמצאים בכוח ועולים קבועים
האומדן. כעת משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים

את כוללת פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
התושבים ככוח, העולים הקבועים, החושבים
בעת בארץ הנמצאים התיירים את וכן הארעיים
הקבועים התושבים את כוללת ואינה האומדן,

תאריך. באותו מהארץ שנעדרו בכוח והעולים

הפטירות. על הלידות עודף הינו הטבעי הריבוי
1948 לפני שאירעו לידות נכללו לא ב/2 בלוח

.1954 עד ונרשמו

הינו הקבועה האוכלוסייה של ההגירה מאזן
לעיל, שמוסבר כפי והיוצאים, הנכנסים בין ההפרש
מספר ההפרש(בין הינו הנוכחת האוכלוסייה 2^1ושל היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים

של הגיאוגרפית החלוקה
האוכלוסייה

והסברים הגדרות

והמקיים בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב
. הבאים. התנאים שלושת את

או ק4עים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.
או תו*בים 10  1961 למפקד (עד אויותר תוחבים 10  1961 למפקד (עד יותר

S . יותר).
< עצמי. מינהל לו יש

אחר. יישוצ של הרשמי בתחום נמצא אינו
ב.
ג.

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

.1978

ל14 הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
המדינה שטח של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות,

הם: הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ותיירים בכוח, ועולים עולים לידות, תוספות:
איחוד לשם כניסוח בכוח; לעולים או לעולים שהפכו
קבועים ותושבים חוזרים, בכוח עולים משפחות,
בחו"ל. ומעלה שנה של שהייה אחרי לארץ שחורו

בחו"ל השוהים תושבים פטירות, הורדות:
ותושבים לחו"ל שיצאו בכוח עולים משנה, למעלה

בירדן. מביקור חורו שלא

הס. הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
בכוח ועולים תושבים עולים, לידות, תוספות:
נכנסים. ארעיים ותושבים תיירים מחו"ל, החוזרים

בכוח, עולים קבועים, תושבים פטירות; הורדות:
לחו"ל. שיצאו ארעיים ותושבים תיירים

עד האומדנים האוכלוסייה. אומדני בסיס
נוכחת לאוכלוסייה מתייחסים 22 V 1961 מפקד
ב שנערך התושבים רישום על ומבוססים
ואילך 1961 ממפקד האומדנים ואילו ,8 XI 1948
,1967 משנת קבועה. לאוכלוסייה מתייחסים
ומשנת ירושלים מזרח תושבי את כוללת האוכלוסייה
האחרונות בשנים בכוח. העולים את גם 1969
האוכלוסין מפקד תוצאות על מבוססים האומדנים
מלבד כוללים, האומדנים כל ב1972. שנערך והדיור
תושבים לעיל, שהוגדרה כפי הקבועה האוכלוסייה
ושהו המפקד בעת בישראל שנמצאו ותיירים ארעיים
הנוכחת האוכלוסייה אומדן ברציפות. משנה יותר בה

האוכלוסייה. כל בעבור רק ניתן
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יישוב צורת

כוללים: עירוניים יישובים
10,000 מונה שאוכלוסייתם היישובים כל א.

ומעלה. תושבים
(כיום, עיר של מעמד להם שהוענק יישובים ב.

ומעלה). תושבים 10,000 מונים כולם
בין מונה אוכלוסייתם אשר יהודיים יישובים ג.
פחות ואשר תושבים ל10,000 2,000
(כיום, בחקלאות עובדים המועסקים ממחצית
היישובים בין נמצאים זה בגורל היישובים כל

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

העירוניים).
תל של הערים באגדי הנכללים היישובים כל ה.

ולמושבים. לקיבוצים פרט וחיפה אביב
כדלקמן: מתחלקים העירוניים היישובים

עירייה. של מוניציפאלי מעמד בעל יישוב עיר:
אחר. עירוני יישוב

כוללים: בפריים יישובים
2,000 עד מונה שאוכלוסייתם יישובים א.
יוצאים חקלאיים). אינם אם (גם תושבים
אגדי בתחום הנמצאים היישובים זה מכלל
לקיבוצים פרט וחיפה אביב תל של הערים

ולמושבים.

ל 2,000 בין מונה שאוכלוסייתם יישובים
בין נכללו לא ואשר תושבים 10,000
יישובים אין (כיום העירוניים היישובים

וו). בקבוצה יהודיים

ב.

כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים
הצריכה, הייצור, שבו כפרי יישוב הוא כפר
פרטי. בסיס על כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה
כאגודה המאורגן כפרי, יישוב הוא מושב
התוצרת ושיווק החקלאי הציוד רכישת שבו שיתופית
של המכריע והרוב הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים

פרטי. בסיס על הינם הייצור
נוסף שבו, כפרי יישוב הוא שיתופי מושב
על הייצור גם מבוסס מושב, של השיתופיות לתכונות

פרטי. באופן מתנהלת הצריכה ורק שיתוף
והצריכה הייצור שבו כפרי יישוב הוא קיבוץ

קולקטיבי. בסיס על מאורגנים
ובצפון בנגב הבדוית האוכלוסייה בדוים: שבטי

הארץ.

של חלק הינו טבעי אזור כל טבעיים. אזורים ל40
שלם. מחוז או שלמה נפה מקרים ובכמה אחת, נפה
ואחידים רצופים תחומים הינם הטבעיים האזורים
האקלים הפיסי, המבנה מבחינת האפשר,_'הן ככל
הדמוגרפיות, התכונות מבחינת והן והקרקעות,

האוכלוסייה. של והתרבותיות הכלכליות
הכובד) (מרכז האוכלוסייה מיקום

כדלקמן. מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז

היישוב של הקואורדינטות  Yj ך Xi כאשר:
.i ביישוב האוכלוסייה  Pi

הרוחב קו את ו7 הגיאוגרפי האורך קו את מציין X
בקילומט מבוטאים והרוחב האורך קוי הגיאוגרפי.

המדידות. אגף של במפות שמופיע כפי רים,

הוא האוכלוסייה של הכובד מרכז זה, חישוב לפי
של הממוצעים הן שלה הקואורדינטות אשר הנקודה
ישראל. במדינת התושבים כלל של הקואורדינטות
ריבועי הכל סך אשר הנקודה הוא הכובד מרכז
ממנה התושבים של המגורים מקומות המרחקיםשל

מינימלי. הוא
ב1961 טירה, ליד ב1950 היה הכובד מקוםמרכז
ב1972 סבא, כפר בתחום  (מפק^^^לוסין)
וב העין לראש מצפון בחגור  (מפו^^^סץ)

העין. 1978^^^ראש
התקן) (מרחק האוכלוסייה פיזור

על נמדד המדינה שטח פני על האוכלוסייה פיזור
של הריבועי הממוצע שהוא התקן", "מרחק ידי
ומרכז תושב כל של מגוריו מקום שבין המרחקים,

התושבים: כלל של הכובד

= [2(¥.¥)+2(1^)]^/ן =

= Vox2 + oy

התקן מרחק  d כאשר:.

בשנים כדלקמן: הנתונים על מבוסס החישוב
עד 1949 בשנים יישובים; לפי 1948 ,1931 ,1922
אזורים לפי  ואילך 1961 ומשנת נפות; לפי 1959

טבעיים.
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פנימית1 הגירה

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

."571T "לא
י*

דמוגרפיות' תכונות

מקורות

ויבשת גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
רישום תוצאות על מבוססים 1961 מפקד עד לידה
האוכלוסייה אומדני .8 \\ ב1948 שנערך התושבים
מבוססים זה, מפקד עד ודת גיל מין, לפי הלאיהודית
ביולי שנערך המרכזית התושבים כרטסת מיון על
על מבוססים האומדנים ואילך, מ1961 .1955

וב1972. 1961 ב שנערכו המפקדים

 האומדנים חישוב שיטת

תכונ^ עם בשילוב גיל, לפי האומדנים
הכ את ומתארים לשנה אחת נערכים
השלמוו* השנים מספר הוא הגיל הלוח.

האומדן. תאריך עד
מסויכ שנה לסוף הגילים הרכב אומדן

כל הזזת עם קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על
את מוסיפים זה לבסיס אחת. בשנה השנתונים
גיל, לפי העולים ואת האומדן שנת של הלידות
של ההגירה מאזן ואח הפטירות את ומורידים
של המאזן הוספת ידי על גיל. לפי התושבים
הגילים אומדן מתקבל לבסיס וההורדות התוספות

השנה. לסוף

מבוסס

i
בית משקי

על מבוססים וגודלם הבית משקי על האומדנים
f אדם. כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות

תכונות בעלי מוסדות וכדומה: חוות מוסדות,
של המוניציפאלי בתחום כלולים שאינם יישוב של

אחר. יישוב

המפוזרים תושבים הם ליישובים מחוץ גרים
יישוב של לתחום מחוץ ומתגוררים קטנות בקבוצות
אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם המקומות כלשהו.

לעיל). שמוגדר (כפי יישוב של תכונות בעלי

וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
היי במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
לאיהודים. של או יהודים של מכריע רוב יש שובים
בעלי "מעורבים", עירוניים יישובים שבעה יש
מספר עם אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב
תל ירושלים, והם: לאיהודיים, תושבים של ניכר
ומעלותתרשיחא. לוד רמלה, עכו, חיפה, אביביפו,
והן היהודיים ביישובים הן נכללים אלה יישובים
הם היישובים הכל בסך הלאיהודיים; ביישובים

אחת. פעם רק נכללים

קבוצות לשתי מחולקים היהודיים היישובים
המדינה הקמת לפני איכלוסם: למועד בהתאם

הקמתה. לאחר או (15 V 1948)

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

בלבד. אחד ליישוב מתייחסת עירייה
בלבד. אחד ליישוב מתייחסת מקומית מועצה
יישובים למספר מתייחסת אזורית מועצה

כפויים.
מוניציפאלי. מעמד חסרי יישובים גם יש

נציגות להם שיש יישובים יש האזורית במועצה
המוניציפאלי בתחום הנמצאים יישובים ויש במועצה
כלולים אלה גם אך בה, נציגות להם ואץ שלהמועצה
נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה, היישובים במספר

באוכלוסייתה.

מקורות
על מבוססים ביישובים האוכלוסייה אומדני
בהם, שחלו השינויים ועל 1972 מפקד של התוצאות

. הבאים במקורות ביטוי לידי שבאו כפי
היי לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

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

האוכלוסין. מרשם מקובץ

,3 מסי מוסף'/  לישראל סטטיסטי "ירחץ ,"1972  1975 בישראל יהודים של פנימית ב"הגירה ראה מפורטים נתונים
.1977
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משק במשותף. כלל בדרך ארוחותיהם את ומכינים
וגם יותר או אחד מאדם מורכב להיות יכול בית
בקיבוץ המשפחה משפחה. קרובי שאינם מאנשים
ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר לצורכי כוללת

נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה שהם
הנפשות מספר לפי נקבע בית" משק "גודל
אומדנים הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות
ובדוים. במוסדות האוכלוסייה את כוללים אינם אלה

פי על האוכלוסייה אומדני עודכנו ב1,976, החל
הסדרות המשכיות לאפשר כדי .1972 מפקד תוצאות
על מחדש. 1975 נתוני עובדו הנתונים, והשוואת
הדגימה ושיטת וביצועו ארגונו הסקר; מבנה
ראה, האוכלוסייה, אומדני עדכון על וכן והשקלול

ושכר. עבודה  י"ב לפרק מבוא
מוגדר בקיבוץ) למשפחה (פרט בית" "משק
קבוע באופן בדירה יחד הגרים אנשים כקבוצת

נבחרים פרסומים

972ו  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
וביישובים יישוב צורת טבעי, אזור לפי אוכלוסייה 1

ארעיים) (נתונים גדולים
(סיכומים ותתרבעים רבעים ערים, באגדי אוכלוסייה 2

ארעיים)
העירוניים היישובים של סטטיסטית הגיאוגרפית החלוקה 3

בישראל
סטטיסטיים ובאזורים ביישובים נית ומשקי אוכלוסייה 4

1972 ;1961 ;1948 היישובים רשימת 5

(גיל,  אי חלק  האוכלזסייד, של דמוגרפיות תכונות 6

משפחתי) ומצב מין
למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת 8

סטטיסטיות
דמוגרפי בישראלהרכב בית משקי 9

(ארץ ב' חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 10

דת) עלייה, תקופת לידה,
(הרכב גי חלק  האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות 11

סטטיסטיים) ובאזורים ביישובים האוכלוסייה

967ו  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח
11 חלק ירושלים מזרח

מיוחדים פרסומים

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

בי חלק תשייט) בחשון (וי התושבים רישונ: 53

 19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 215

א' חלק
 19481964 בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות 274

בי חלק
19671969 ביישובים האוכלוסייה 339

19691971 בישראל יהודים של פנימית הגירה 449
בישראל האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות 562

197216176

1995 עד בישראל בית ומשקי האוכלוסייה תחזית 568

19751977 בישראל המטפחות הקשפחוו591 591

1 רשימת 48

בניים

ליום נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת
31 *** 1978

1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
,42 ,4038 ,36 ,33 ,28 ,25 ,22 ,20 ,19 ,17 ,1410 ,84 ,1 מס'

.43

4
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POPULATION ESTIMATE האוכלוסייה אומדן

אוכלוסייה קבוצת לפי ב/ו.האוכלוסייה, לוח
TABLE D/l.THE POPULATION, BY POPULATION GROUP

Thousands אלפים

השנה נסוף ממוצעתאוכלוסייה אוכלוסייה
Population at endofyearAverage populationאוכלוסייהאוכלוסייה

השנת ממונעתבסוף

הבל הבללאיהודיםיהודיםסך Populationלאיהודיםיהודיםסך
"at endAverage

TotalJewiNonJewsTotalJew.NonJewsofyearpopulation

וכלוסי נוכחתא Defaיה cto population
בנ רישוםעל 8התושביםיס XI 1948the registrationBased ont

8 XI 1948872.7716.7(156.0)X XX

1948758.7671.9
19491,173.91,013.9160.0901.0 1,059.0(158.0)
19501,370.11,203.0167.11,103.0 1,266.8163.8
19511,577.81,404.4173.41,324.0 1,494.3170.3
19521,629.51,450.2179 31,429.8 1,606.2176.4
19531,669.41,483.6185.81,467.7 1,650.3182.6
19541,717.81,526.0191.81,500.7 1,689.5188.8
19551,789.11,590.5198.61,555.3 1,750.4195.1/ 19561,872.41,667.5204.91,626.4 1,828.4202.0
19571,976.01,762.8213.21,721.2 1,930.5209.3
19582,031.71,810.2221.51,782.7 2,000.1217.4

איכלוסייה?8^ת
De facto

19592,088.71,858.8229.91,836.2 2,062.1225.9
19602,150.41,911.3239.11,882.6 2,117.0234.4

קבועהאוכלים" jureיה populationDepopulation
Based on the 22 V 1961 census

2,189.6
2,289.7
2,380.3
2,480.7
2,5^.8
2,6K.O
*ל£2,7
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

22 V 1961

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

המפקד יס
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

בס על
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
19753,493.22,959.4533.83,455.32,931.2524.03,519.23,458.2
19763.575.43,020.4555.03,533.02,988.3544.73,608.83,550.6
19773,653.23,077.3575.93,613.03,047.2565.93,692.63,637.9
19783.737.63,141.2596.43,692.63,106.9585.73,789.83,720.8
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האוכלוסייה גידול מקורות  ב/2. לוח ,

TABLE II/2.SOURCES OF POPULATION INCREASE
Thousands אלפים

מאזן אחוז
מוווך ההגירה
הגידול הכל סך
'/, of migrat
ion balance
out of total
increase

3:58

גידול rime
שנתי

Yearly
percent

of increase

5:17

האוכלוסייה
התקופה בסוף
Population at
end ofpeirod

6=1 +5

הכל טף
הגידול
Total

Increase

5=2+3

עולים
Immi
grants

ההגירה מאזן
Migration
balance

טבעי ריבוי
Natural
Increase

האוכלוסייה
בתחילת
התקופה

Population
at beginning
of peirod

1

Jews
60.1
90.3
56.3
47.2
55.9
33.7

NonJe ws

30.9
0.2
4.2

'0.7

6.2
26.5
5.7
3.7
3.8
2.5

3 4.3
3.7
4.6

3 4.5

Total population
22.9 2.6
42.3 3.5
44.3 3.5
17.1 2.5
0.5 2.1
9.0 2.3
9.6 2.2
19.9 2.3

Jews
28.7 2.4
50.6 3.4
52.1 3.4
20.4 2.2
1.2 1.8

11.5 2.0
12.2 1.9
26.1 2.0

Non  Jews

2,662.0
1,203.0
1,590.5
1.911.2
2,299.1
2,662.0

458.7
239.2
299.3
458.7

3,737.6
3,225.0
3,338.2
3,421.6
3,493.2
3,575.3
3,653.2
3,737.6

3,141.2
2,752.7
2,845.0
2,906.9
2,959.4
3,020.4
3,077.3
3,141.2

2,012.4
553.4
387.5
320.7
390.4
362.9

19481971

1,209.0
499.6
218.2
151.5
218.1
122.3

4

/

S03.4
53.8
169.3
169.2
172.3
240.6

יהודיס

649.6
649.6

1,203.0
1.590.5
1,911.2
2,299.1

/'19481971
'19481950
(9511955
!;9561960
!;9611965
19661971

יהודיט  לא
2 266.9
47.4
60.1

2I 59.4
1 9721978

1.8
0.1
2.5

0.6

19551971191.8196.4
19551960191.847.3
19611965239.257.7
19661971299.391.4

האוכלוסייה כל
621.7
109.2
113.2
83.4
71.6
82.1
77.8
84.4

479.3
90.7
92.3
62.0
52.5
61.0
56.9
63.9

236.6
56.6
55.6
32.5
20.6
20.4
22.2
28.8

228.2
55.4
54.2
31.3
19.7
19.5
21.3
26.8

142.4
46.2
50.1
14.3
0.3
7.4
7.4

16.8

137.9
45.9
48.0
12.7
0.6
7.0
7.0
16.7

479.4
63.0
63.2
69.2
71.2
74.7
70.5
67.6

341.2
44.8
44.2
49.3
51.8
53.9
50.0
47.2

3,115.8
3,115.8
3,225.0
3,338.2
3,421.6
3,493.2
3,575.3
3.653.2

יהודי
2,662.0
2,662.0
2,752.7
2,845.0
2,906.9
2,959.4
3,020.4
3,077.3
לאי

י19721978 453.8138.24.58.3142.5596.44.03.1
!972453.818.20.31.218.5472.34.11.6
1973472.319.01.91.420.9493.24.49.2
1974493.219.91.61.121.5514.74.47.4
19.75514.719.40.30.919.1533.83.71.5
1976533.820.80.40.921.1555.03.81.9
1977555.020.50.50.920.9575.93.82.4
1978575.920.40.11.920.5596.43.50.3

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

ירושלים. מזרח הוספת כולל 2 .is v 18488 1

ב1967. ירושלים מזרח אוכלוסיית הוס0ת כולל לא 3
מבוא. ראה 4
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3. לוח
TABLE II/3.WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION IN ISRAEL

Thousands; endofyear, unless otherwise stated. אחרת. צוין כן אם אלא שנה, סוף ; ovaf

הכל1 סך
Total"

Inבישראל Israel

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

בישראל היהודים
הכל מסך כאחוז
lews in Israel

as percent of total

18504,8001850
18827,700240.31882

1895471895
190010,700500.51900

191413,500850.61914
21916/18571916/182

23 V 19228423 X 1922
30 V 1925

M8 XI 1931
14,800122

175

0.830 V 1925
18 XI 19312

19353551935
194016,7004672.81940

194511,0005645.11945

19471 1,2706305.61947

15V 194811,3006505.715 V 1948

195111,5331,40412.21951

19541 1,8671,52612.91954

195712,0351,76314.61957

22 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

197714,2903.07721.51977

1 date <1m.t Source
2 Censui in Israel.

American Jewish Yearbook. .American Jewish Yearbook המקור! גולמיים. אומדני0 1
בישראל. מ)קד *
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה

אוכלוסייה וקבוצת נפה1 מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/4. לוח
TABLE H/4.POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT1 AND POPULATION GROUP

Distirct and subdistrict

31 XII
1978

31 XII
1977

20 V
1972

22 V
1961

8 XI
1948

Percentages אחוןיט

31XII
1978

31 11א
1977

20 V
1972

22 V

1961
8X1
1948

Thousands D>D>K

GRAND TOTAL
Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistirct
KinneretSubDistrict
Yizree! SubDistirct
AkkoSubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistirct
Petah Tiqwa Subdistirct
RamlaSubDistirct
Rehovot SubDistirct

TelAviv District

Southern Distirct
AshqelonSubDistrict
Beer ShevaSubDistrict

Administered Territories נ
Judaea and Samaira
Gaza Stirp and Sinai
Golan Heights

Total population האוכלוסייה ל

1M.0 100.0 100.0 100.0 100.03,737.6J,6S3.23,147.72,179.5 872
"■4 U3 11.0 8.8 10.2 425.2 413.9 347.4 191.9 87.

15.4
1.7
1.6
5.7
6.5

15J
1.7
1.6
5.7
6.4

15.0
1.8
1.6
5.5
6.1

14.7 14.8 15.4
10.6 10.7 11.3
4.1 4.1 4.0

15.5
2.1
2.0
5.5
5.9

7 7.0
12.7
4.3

16.8
1.2
2.3
6.9
6.4

575.4
62.0
58.0

212.8
242.6

560.1
61.0
56.7
207.7
234.8

4733 337.1
56.7 45.6
49.6 43.3
173.7 120.1
193.4 128.1

1441
10.!
19..
59.1
.54

20.5 548.5 539.8 483.8 370.3 175.1
14.7 395.7 391.2 356.7 276.2 125.5
5.8 152.9 148.6 127.1 94.1 49.6

18.718.419.619.8
4.74.64.74.7
6.36.46.97.0
3.12.82.82.8
4.64.65.35.4

14.3 741.7 717.4 579.7 407.0 122.3
4.3 175.6 170.7 143.5 102.5 36.9
5.7 260.9 252.5 202.8 136.5 48.9
0.5 103.4 101.6 89.2 68.3 4.4
3.8 201.7 192.6 144.2 99.7 32.1

26.4 26.7 28.8 32.0 35.7 984.9 976.1 907.2699J 305.7

446.2 435.0 354.2 173.9 21.4
188.9 184.2 153.0 76.7 7.2
257.3 250.8 201.2 97.2 14.2

15.6 10.9 2.1 _
7.4 4.4 0.8 
4.8 3.5 0.7 
3.4 3.0 0.6 

2.58.011J11.911.9
0.83.54.95.05.1
1.74.56.46.96.9

0.1 _0.30.4
0.0 0.10.2
0.0 0.10.1
0.0 0.10.1

ונפה riar

כולל סך
ירושלים מחוז

הצפק מחוז
צפת נפח
נפתכנרת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המדנז מחח
השרק נפת

תקוה פתח נפח
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחת

הדרוס מחוז
אשקלק נפת

שנע באר נפח

מוחזקים5 שטחיפ
ושומרק יהודה

וסיני עזה רצועת
הגולן רמת
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת נפה1 מחוז, לפי אוכלוסייה,  כ/4. לוח
TABLE II/4.POPULATION, BY DISTRICT, subDISTRICT■ AND POPULATION GROUP (cont)

8X122V20V31X1131X118X122V20V31X1151X11

1948196119721977197819481961197219771978
Distirct and subdistrict

ונסה מחת
ThousandsomnnPercentages

Jews■יםיהוז

כולל 716.71,932.32,686.73,07731000סך 100.0 3.141.2100.0 100.0100.0GRAND TOTAL

ירושלים 84.2187.7261.1307.0314.712.09.79.7WjO10.0Jerusalemמחוז District

הצפק מחוז
צפת נפת
כנרת נפח

נפחיזרעאל
עכו נפת
חיסה חחרז

53.4
8.9
14.4
24.1
6.0

147.7

1943
42.6
35.4
66.6
49.7
322.3

255.7
52.5
38.4
92.3
72.5
408.8

290.6
56.5
43.7
105.1
85.3
448.1

296.6
57.4
44.6
06.9
87.7
453.5

7.6 .

1.3
2.1
3.4
0.8
21.1

10.0
2.2
1.8
3.4
2.6
16.7

9.5
2.0
1.4
3.4
2.7
15.2

9.4
1.8
1.4
3.4
2.8
14.6

9.4
1.8
1.4
3.4
2.8
14.4

Northern District
ZefatSubDistrict
KinneretSubDistrict
YizreelSubDistirct
AkkoSubDistirct

Haifa District
11^ 111 1(10

חיפה 116.4257.6330.8361.5365.216.613.312.3Iנפת 1.711.6.Haifa SubDistrict

31.364.778.086.688.34.53.42.92.82.8Hadera SubDistirct
. 1I II 1 i Wi
המרכז nno106.2380.1535.3662.0584.115.219.719.921J21.8Central Dislricl
השוק נפת

תקוה פחח נפת
26.585.1115.9137.0140.83.84.44.34.54.5Sharon SubDistirct
45.9131.8194.6242.0250.06.66.87.27.98.0Petah TiqwaSubDistirct

רמלה 1.863.981.491.192.20.23.33.03.02.9RamlaSubDistirctנפת

רחובות 32.099.3143.4192.0201.14.65.25.36.06.4RehovotSubDistrictנפת
אביב תל 302.1692.6899.9966.7975.343.235.933.531.431.1TelAyirמחוז District
הדרום 6.0155.3323.8391.9401.40.98.012.112.712.8Southernפחת District

אשקלק 4.876.4152.4183.8188.50.73.95.76.06.0Ashqelonנפח Subdistrict

שנע באד 1.278.9171.4208.2212.90.24.16.46.86.8Beerנפח Sheva SubDistrict
מוחזקים' שטחים
ושומרק יהודה

_2.110.915.60.10.30.4A (!ministered Territories1
0.84.47.40.00.10.2Judaea and Samaira

וסיני עזה 0.73.54.80.00.10.2Gazaתנועת Strip and Sinai

הגולן 0.63.03.40.00.10.1Golanרמת Heights

JewsNonהודיםלאי

הכל S7S9596.4100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL.156.0247.2461.0סך

ירושלים 2.94.286.3106.9110.51.81.718.718.618.5Jerusalemמחוז Dislricl

הצפון 90.6142.8217.6269.5278.858.157.747.246.846.7Northernמחוז District

צפת 1.93.04.14.54.61.21.20.90.80.8ZefatSubDistrictנפת

כנרח 5.17.911.212.913.43.33.22.42.22.2KinneretSubDistrictנפת
יזרעאל 34.953.581.4102.6105.922.421.617.717.817.7Yizreelנפת SubDistrict

עכו 48.778.4120.8149.5154.931.231.726.226.026.0Akkoנפת SubDistrict

חיפה 27.448.075.091.795.117.619.416.315.915.9Haifaמחת District

חיפה 9.118.625.929.630.55.97.55.65.15.1Haifaמות Subdistrict

חדרה 18.329.449.062.164.611.711.910.610.810.8HaderaSubDistrictנפת

המרכז 510J10.99.69.69.7Central^16.126.944.455.457מחת Dislricl

השרק נפת
תקוה פתח נסת

10.417.427.533.734.86.67.06.0.5.95.8Sharon SubDistrict

3.04.78.210.510.91.91.91.81.81.8Petah TiqwaSubDistrict

רמלה 2.64.47.810.611.31.71.81.71.81.9RamlaSubDistirctנפת
רחובות 0.10.40.80.60.60.10.20.20.10.1RehovotSubDistrictנפת

אביב זל 3.66.773939.5232.81.61.616TelAvivמחוז District

הדרום 15.418.630.443.144.99.97.56.67J7.5Southernמחח District

אשקלק 2.40.30.60.40.41.60.10.10.10.1Ashqelonנפח SubDistirct

שבע באר 113.018.329.842.644.48.37.46.57.47.4Beerפת ShevaSubDistrict

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

ידוע. לא כולל 2 הנ8ות. של הנוכח"ט הגבולות לי 1

נהם. הגרים ישראל תושבי 3
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היהודית האוכלוסייה של תקן1 ומרחקי כובד מרכז  ב/5. לוח
TABLE M/5.CENTRES OF GRAVITY AND STANDARD DISTANCES1 OF THE JEWISH

שנה 0וף
POPULATIONEnd of year

Centreמרכז of gravity (ק"מ)כובד תקן מרחק

YXStandard distance (km.)

1922169.0158.750.9

1931170.6151.846.4

8 XI 1948182.0143.845.0

1949181.9143.743.1

1950181.7144.246.9

1951180.9144.347.6

1952180.1144.147.7

1953179.8144.047.8

1954179.4143.848.1

1955178.9143.849a
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

1978168.6144.354.8

1 See: (a) An introduction in Geostatutics, bated on a count of מאת הרגאות לפי לגאוסטטיסטיקה maa* (r יאה: 1

Uetura by Pro/. r. Baekt, compiled by j. Yam. Jenmitm, תשכז, אקדמון, ירושלים, ים, י' בעריבת בקי' ר' 'ons
Academon, 1966, Chapter 3. A P

)b) R. Bacbi, Standard DUtaneeMeaiuregoxd Related MethodsforSp<UialAnalyiit.V\uUijtXvba,QtQtiot VLs&xui ef
Science AstoeUtim Vol. X, Zuirch Congren. 1962.
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ונפה1 מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות ב/6. לוח

TABLE II/6.POPULATION DENSITY PER LAND SQ. KM., BY DISTRICT AND SUBDISTRICT1

ונפה 8X1מחוז
1948

22 V
1961

20V
1972

31 XII
1975

31 XII
1976

31 XII
1977

3IXII
1978District and Mibdiitrict

כולל 43.1107.6154.8171.6175.6179.2183.1GRANDסך TOTAL

ו ירושלים 159.5344.5554.0625.4643.5660.1678.2Jerusalemמחוז District

psxn 44.2101.4142.3160.0164.2168.5173.1Northernמחת District

צפת 16.467.984.488.789.590.992.5ZefatSubDistrictנפת

בנרת 38.283.195.2103.3105.4108.8111.4KinneertSubנפת District

יזרעאל 50.3100.4145.1165.1169.8173.5177.7YizreelSubDistrictנפת

עכו 59.6136.8206.6236.1243.4250.9259.2Akkoנפת SubDistrict

חיפה 209.2433.6566.5613.96243632.16423Haifaמחוז District

חיפה 452.4976.01,260.51,352.21,370.11,382.21,398.1Haifaנפת SubDistirct

חדרה 88.6164.8222.6247.9254.6260.3267.7HadcraSubDistrictנפת

המדגז 100.4327.8466.7535.9557.2577.6597.2Centralמחת District

השרץ 108.2294.7412.3462.6476.9490.5504.7SharonSubנפת District

הקוד. פתח 175.6480.6714.0824.0857.6889.2918.8Petahנפת TiqwaSubDistrict

ר0לה '14.4218.9286.0313.7320.3נפת 325.7331.5RamlaSubDistrict

רהובוח 109.8334.6484.0579.6612.7646.2676.7RchovotSubDistrictנפת

אבינ תל 1,834.04,11355,336.75,646.25.697.45.741.55,793.3TelAvivמחת District

הדרוס 1.512J25.129.330.130.831.6Southernגחוז District

אשקלח 5.860.3120.3138.5141.8144.8148.5AshqelonSubDistirctנפת

שבע באר 1.17.615.718.519.119.520.0Beerנפת ShevaSubDistirct

1 See note . to Table 11/4. ב/4. ללוח 1 הערת nn 1
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת ליפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה ב/7. לוח
TABLE II/7.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES1, BY POPULATION GROUP,

SUBDISTRICT AND NATURAL REGION
31 XII 1978

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך לאיהידים

יישוביםjjיישובים|jיישובים
n2 £

Subdistrict
טבעי LocaliLocaliLocaliואזור

1!
and natural region

tieslities11ties
a

כולל 9033,737.67953,141.2115596.4סך 41GRAND TOTAL
ירושלים 66425.261314.76110.5Jerusalemנפת SubDistrict
יהודה 34403.030292.65110.4Judeanהרי Mountains

יהודה 3222.23122.110.1Judeanשפלח Foothills
צפת 5762.05457.434.6Zefatגפת SubDistrict

חולה 2325.82325.80.0Hulaעמק Basin
מורחי עליון 2525.22322.422.7Easternגליל Upper Galilee

ווצור 911.189.211.9Hazorאזור Region
בברת 4558.04244.6313.4נפת 1Kinneret SubDistrict
2539.92538.41.4כנרות 1Kinerot

מזרחי תחתון 2018.2176.2312.0Easternגליל Lower Galilee
יזרעאל i25105.9.115212.890106נפת 10YizreelSubDistrict

שאן נית 2020.82020.80.0Betעמק Shean Basin
חרוד 106.595.0.8Harodעמק Valley
כוכב C3.5Kokhav.95.542רמת Plateau

יזרעאל 4544.94242.232.6Yizreelעמק Basin
מנשה 73.873.80.0Mcnasheרמת Plateau

נצרתתירען 24131.3832.41698.9הרי 10NazarethTir'an Mts.
ענו 89242.65287.731154.9נפת 4Akko SubDistrict

מערבי 23107.2610.51196.6גלילתחתון 4Western Lower Galilee
יחיעס 2032.295.81226.4Yehiamאזור Region
אילון 168.8134.34.6Elonאוור Region
נהריה 2047.21635.3411.9Nahariyyaאזור Region
עכו 1047.2831.1315.4Akkoאזור Region
ווי9ה 24395.721365.2430.5נפת 3Haifa SubDistrict

חיפה 24395.721365.230.5אזור 3Haiaf Region
חדרה 72152.9521נפת 88.JK64.5HaderaSubDistrict

הכרמל 1511.9137.24.7Karmelחוף Coast
יעקב pvr 107.697.40.2Zikhronאזור Yaakov Region

אלכסנדר 1841.64as1140.8Alexanderהר Mountain
חדרה S18.8Hadera.2991.72672אזור Region
ו^^ '86175.675נפח 140.634.8Sharon SubDistrict

86175.679140.834.8Sharonשרק
תקוז?. פתח. 51260.9481נפת 250110.9Petah Tiqwa SubDistrict
השרץ 3.2Southern;.2591.72488דרום Sharon

תקוה פחח 26169.224161.57.7Petahאזור Tiqwa Region
רמלה >48103.44iנפת 92.111.3Ramla SubDistrict
לוד 48103.44892.211.3Lodאזור Region
רחובות 47201.747נפת 201.10.6Rchuvot SubDislrkl

רחובות 0.4Rehovot:.3699.73699אזור Region
לציץ ראשץ 11101.911אזור I01.S0.2Rishon 'LeZiyyon Region

אביב תל 18984.9rנפת n975.J9.5TelAviv SubDistrict
אביכ 9.5Tel:.18984.918975אוורתל Aviv Region

אשקלון 96188.996נפת 188..0.4Ashqelon SubDistrict
S0.1Malakhi.4327.94327אזורמלאכי Region
>2231.9אזורלכיש 2231.>0.0Lakhish Region
אשדוד 0.2Ashdod:.158.7158אזור Region
(30אזוראשקלץ 70.4! 3C7a;0.1Ashqelon Region
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים1, (אלפים) אוכלוסייה  בור. לוח
(המשך)

TABLE II/7.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY POPULATION GROUP SUB
DISTRICT AND NATURAL REGION (cont.)

31 XII 1978

Subdistrict
and natural ergion

NonJews לאיהודים Jews יהודים

n
*. o

יישובים
Locali
ties

n ■a

LocaU
ites

Total הכל 0ך

:£

יישובים
Locali
ties

נפה
מבעי ואזור

Beer Sheva SubDistirct
Gerar Region
Besor Region
Beer Sheva Region
Notrhern Arava
Southern Arava
Negev Mountains

Administered Terirtories J

44.4
0.0
0.0
43.6
0.0
0.6
0.1
X

23

23

212.9
17.8
20.8
117.1

1.6
18.5
37.0
15.6

87
30
28

7

6
7
9
X

257J
17.8
20.8
160.8

1.6
19.2
37.1
15.6

89
30
28
9
6
7
9
X

שגע כאי nw
גרר אזור

בשור אוור
שבע באר אזור
צפונית ערבה
ררוטיח ערבה

הנגב הר
מוחזקים1 שטחים

1 Bedouin tribes and Jewish
Territoires are not included in
localities see introduction.

localities in the Administered
the localities; as for the mixed
ג See note ■> to Table n/4.

המוחזקים בשטחים היהודיים והיישובים הבדוים שבטי 1

המעורבים, היישובים בדבר ביישובים; כלולים אינם
ב/4, ללוח ג הערה ראה 2 ראהנוברא.

היישוב גורל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה  כ/8. לוח
TABLE II/8.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES, BY SIZE OF LOCALITY

End of year שנה סיף

כיישוב תושבים
Localities י 1 Populationיישובים יישובים!אוכלוסייה

Localities■
אוכלוסייה
Populaiton

Population in locality
19 53

22 V

1961
1978195322 V

196119781953197819531978

Absoluteמוחלטיםמספרים numbersDTinKPercentages
הכל 8488739031,649.43,737.6סך 2,179.5100.00100.0100.0100.0
TOTAL
0999477325.01.9 3.911.13.50.30.1

1001991481097423.011.1 17.117.48.21.40.3
200499362411420116.5140.9 138.242.746.57.03.8
5009999912120465.1132.4 75.911.722.63.93.5
1,0001,99946513665.252.0 76.05.44.03.91.4
2,0004,999575050178.0169.8 164.86.75.510.74.5
5,0009,999202028139.9188.5 145.02.33.18.35.0
10,00019,99991426135.7363.9 175.31.12.98.19.7
20,00049,999101518269.5568.7 471.01.22.016.115.2
50,00099,9997488.5 144.8_0.8_13.1
100,000+338651.51,544.8 736.50.30.939.041.3
בדוים 20.157.0_9בטי 27.0_1.21.5

Bedouin tirbes
מחוץליישובים 2.4גרים 3.8_0.1

Living outside localiites
סוחזקים3 d*totv

Administered Territoires2
15.6..0.4

1 Excl. Bedouin tirbes numbeirng 41 and Jewish localities in
the Administered Terirtoires numbeirng 82 at the end of 1978.
2 See note 3 to Table 11/4.

.1978 בסוף 82 שמספרם המוחזקיס בשטחים היהודיים
כ/*. ללוח ג הערה חוה 2
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ויישובימ1, (אלפים) אוכלוסייה  ב/9. לודו

196122 v197220 v31*111977
אוכלוסייה וקבו*ת misיישוב

אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלו0ייהיישובים
Local! tic*PopulationLocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

מוחלטים פנס&רים
כולל 08732,179.5ך ■S813,147.73,653.2 900

עירוניים 6511697.9992.684.63,150.7יישובים 110
251,409.3312,168.12.576.9ערים 36

אחרים עירוניים 40288.668516.5573.8יישובים 74

בפריים 808481.6782461.0491.6יישובים 790
גדולים 39139.632111.0105.3כפרים 30
קטנים 129100.310171.668.0כסריס 98

346120.6347124.7134.7מושבים 352
שיתופיים 204.0275.37.1מושבים 30

22877.122689.1101.6קיבוצים 229
בדוים ושבטי ארעיים 429.044.655.1יישובים _

וכר חוות 426.74912.017.4מוסדות, 51
ליישובים מחוץ נרים


4.1

2.62.4 

מוחזקים2 2.110.9שטחים

הגל 7711,932.477822.6S6.73,077.3יהודים0ך 792

עירוגיימ 631,634.5862,429.32,783.1יישוכים 88
231,347.0292,003.42.372.6ערים 34

אחרים עירוניים 40287.557425.9410.5ישובים 54

כ8ריים 708297.9692255.2283.3יישובים 704
גדולים 1346.1כפרים

קטנים 5739.94423.321.9כפרים 43
346120.2347124.4134.5מושבים 352

שיתופיים 204.0275.3.7.1מושבים 30
22877.022688.9101.4קיבוצים 229

ארעיים '42.0יישובים '
וגר חוות 406.54811.91מוסדות, 7.2 50

ליישובים pnn גרים


2.2
1.31.2 

מוחזקים2 שטחים 


2.110.9

הכל 109247.1110461.0575.9לאיהוייס6ך 115

עירוניים 863.420255.2367.6יישובים 29
862.38164.7204.3ערים 8

אחרים עירוניים 1.21290.6163.3יישוביס 21

ב8ריימ 10190205.7208.2יישובים 86
גדולים 2693.532111.0105.3כפרים 30
קטנים 7360.45748.346.1כפרים 55

וקיבוצים 0.60.40.5מושבים 
בדוים 27.044.655.1שביט 

וכר חוות 20.210.10.1מוסתת, 1

ליישובים pna 1.9.גרים
1.21.2 _

ב/8. ללוח 1 הערה ראה 1

ב/4. ללוח 3 הערה ראה 2
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TABLE 1I/9.POPULATION (thousands) AND LOCALITIES', BY TYPE OF LOCALITY AND

POPULATION GROUP

31 11א 1Populatiorאוכלוסייה1978

Type of locality and population group
יישובים

Localities
אוכלוסייה
Population20 V 197231X11 197731X11 1978

Absolute numbersאחוזיםagesPercent

3,737.6 903100.0100.0100.0GRAND TOTAL

3,223.2 11185386.2862Urban localities
2,626.1 3668.970.570.3Towns
597.1 7516.415.716.0Other urban localities

498.7 79214.7/3.5133Rural localities
104.1 293.52.92.8Large villages
70.6 982.31.91.9Small villages
136.5 3554.03.73.7Moshavim
7.0 290.20.20.2Collective moshavim

103.9 2302.82.82.8Qibbuzim
57.0 1.41.5L5Temporary localities and Bedouin tirbes
17.2 51 0.40.50.5Institutions, farms etc.
2.40.10.10.1Living outside localities

15.60.10.30.4Adminislered Territories2

3,141.2 795100.0100.0100.0JKWS TOTAL

2,837.8 8*90.490.4903Urban localities
2,415.3 3474.677.176.9Towns
422.5 5415.913.313.4Other urban localities

287.8 7079.59.29.2Rural localities
Large villages

22.6 430.90.70.7Small villages

136.2 3554.64.44.3Moshavim

7.0 290.20.20.2Collcelivc moshavim

103.7 2303.33.33.3Qibbu/jm
_■_Temporary localities

17.0 500.40:60.5Institutions. farms etc.
1.20.10.00.0Living outside localities

15.60.10.40.5A 'Iminislcrcd Territories2

596.4 US100.0100.0100.0NONJKWS TOTAL

385.4 3055.463.864.6Urban localities
210.8 g35.735.535.4Towns
174.6 2219.628.429.3Other urban localities

210.9 5544.636.235.4Rural localities
104.1 2924.118.317.5Large villages
48.0 5510.58.08.1Small villages
0.5 _0.10.10.1Moshavim. Qibbuzim
57.0 9.79.69.6Bedouin tribes
0.1 10.00.00.0Institutions. farms etc.
1.2 0.30.20.2Living outside localities

See note 1 to Table 11/8.
See note 3 to TableI 1/4.
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ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, ב/0ו.יישובים לוח
TABLE II/10.LOCALITIES ANDPOPULATION, BY TYPE OF LOCALITY AND

ORGANIZATIONAL AFFILIATION

31 XII 1978

יישוב צורת

זורגונית והשתייכות

(אלפים)Localitiesיישובינ אוכלוסייה
Population (thousands)

Type of locality and

organizational affiliation 8ךהכל
Total

יהודיים !Tun
Thereof: Jewish

הכל סן
Total

יהרדים מזהג
Thereof : Jevar

ותיקים
Veteran

חדשיס
Newil|

כולל 19032945013,737.62,319.6821.5GRANDסך TOTAL

עירוניים 11144443,223.22,196.7641.1URBANיישובים LOCALITIES

3623112,626.12,006.8408.5Townsעיים

אחרים עירוגיים 7.52133597.1189.9232.6Otherיישובים urban localities

כפריים 792250457498.7123.0164.8RURALיישובים LOCALITIES

הכל 1272221174.812.79.9Villagesכפריםסך  total

גדוליםלאיהודיים 29104.1Largeכפרים villages  nonJewish

הכל קטניםסך 98222170.612.79.9Smallכפרים villages  total

ומושכים מושבים
הכל שיתופייםסן

38485299143.533.3110.0Mtxtharim and collective moshavim 
total

הכל 35578277136.530.9105.3Moshavimמושביםסן  total

המושבים 2224717584.818.865.9Moshavimתנועת Movement

המזרחי 5665026.53.023.5HaPoelהפועל HaMizrahi

34142012.16.15.9Halhudהאיחודהחקלאי HaHaqlai

הציוני 142124.80.54.3HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת פועלי
ישראל ואגודת

9182.80.12.6Poale Agudat Yisrael and Agudat
Yisrael

881.81.8Herutחרות

האברים 6331.70.90.8Farmer'sהתאחדות federation

ארגונית השתייכות 6511.91.50.5Noללא aiffliation
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(המשך) ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/0ו. לוח
TABLE II/10.LOCALITIES AND POPULATION, BY TYPE OF LOCALITY

ORGANIZATIONAL AFFILIATION (cont.)

31 XII 1978

AND

(אל6יס) אוכלוסייה
LocalitiesPopulationיישוביב (thousands)

יהודיים :,1mיהודים :nar
Thereof: JewishThereof: Jews

Type of locality and
יישוב misnn

ארגונית הכלוהשתייכות הגלסך Saghiמך
no ■a

organizational aiffliation
TotalחדשיםותיקיםTotal

VeteranNewE* 1

 שיתופיים פושבים
הכל סך

297227.02.34.7Collective Moshavim 
until

המושבים 5411.31.30.1Moshavimתנועת Movement

המזרחי 441.9הפועל
1.9HaPoel HaMizrahi

הקבוצותוהקיבוצים 6151.10.40.7Ihudאיחוד HaQevuzot VeHaQibbuzim

■ הציוני 6151.00.20.8HaOvedהעובד HaZiyybni

440.7חרות
0.7Herul

ישראל אגודת 330.5פועלי
0.5Poale Agudat Yisrael

החקלאי 11האיחוד


0.50.5

Halhud Hallaqlai

הכל סך  23013496103.972.031.8Qihhuzimקיבוצים  loiul

הארצי 76403635.624.311.21הקיבוץ laQibbuz HaArzi

והקיבוצים 78512732.723.59.2Ihudאיחודהקבוצות HaQevuzot VeHaQibbuzim

המאוחד 57342327.519.67.8HaQibbuzהקיבוץ HaMeuhad

המזרחי 11565.33.02.3HaPoelהפועל HaMizrahi

הציוני 5321.71.20.5HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 2111.00.40.6Poaleפועלי Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 110.1ללא


0.1No aiffliation

גזויט 57.0שבטי


Hdlouin tribes

 וכר חוות ,5194117.25.112.0Institutionsמוסדות, farms. etc.  total

הכל סך

חקלאיים ספר 5.52.72.7Agriculturalר125בחי schools

אחרים חינוך 174135.62.33.3Otherמוסדות educational institutions

רפואה 110.3מוסדות


0.3Medical institutions

כפריים 18183.93.9Ruralמרכזים centers

אחרים 221.8מוסתת
1.8Other institutions

לאיהודייס 1מוסדות
0.1Non Jewish institutions

ליישובים מחוץ XXX2.4גרים


1.2Living outside localities

מוחזקים3 שסחיפ
15.615.6Administered Territories1

1 See note I to Table 11/8.
2 See note 3 to TableI 1/4. ב/8. ללוח 1 הערה ראה 1

ב/4. ללוח 3 הערה ראה 2
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יישוב וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה, ו. ב/1 לוח

31 X// 1978

אלפים

ונסה מחוז
כולל סך
Grand
Total

עירוניים Urbanיישובים localitiesכפריים יישובים

הכל סך
Tolal

אוכלוסייה קבוצת
Population group

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
אחרים
Other
urban
localities

הכל 0ך
Total

אוכלוסייה קבוגת
Population group

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

כולל 3,737.63,223.22,837.8385.42,626.1597.1498.7287.8210.9'סך

ירושלים 425.2403.4296.2107.2386.616.821.818.53.3מחת

ה*פץ 575.4349.4202.3147.1216.0133.4226.094.3131.7מחוז

צפת 62.036.636.30.430.75.925.421.24.2נפת

כנרת 58.036.027.48.627.58.522.017.24.8נפח

יזרעאל 212.8131.967.464.678.253.780.839.641.3נפת

עכו 242.6144.971.373.579.665.397.716.481.4נפת

חיפה 548.5497.6428.868.8373.9מחוז 123.750.9£2426.3

חיפה 395.7387.7359.228.5336.751.08.06.01.9נפת

חדרה 152.9109.969.740.237.272.743.0.18.624.4נפת

המרכז 741.7651.8600.651.2466.0185.889.983.56.4מחוז

,piv7175.6138.6106.232.592.845.837.034.62.4נפח

תקוה פתח נפת

רמלה נפת

260.9

103.4

242.3

86.1

235.3

74.9

7.0

11.2

151.2

77.2

91.1

8.9

18.6

17.4

14.7

17.3

3.9

0.1

רחובות nn201.7184.7184.20.6144.839.916.916.90.0

אביב תל 984.9983.3973.89.5902.480.91.61.60.0מחת

הדרום 446.2337.7336.01.7281.256.5108.565.443.2סחת

אשקלק 188.9151.2150.90.3132.418.837.737.6O.Iנפת

שבע באר 257.3186.5185.11.3148.837.770.827.843.1נפת

המוחזקים. בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל 1
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TABLED/l !.POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF LOCALITY

31 XII 1978

Thousands

Rural localities

Distirct and subdistrict נ^רים
נדללים
Large
villages

נסרים
קטנים
Small
villages

פושבים
Moshavim

מדשבים
ש*ו/ו0יים
Collective
mosnavim

קיבו*י0
Qibbuzim

שבסי
בדוי0
Bedouin
tirbes

,nrrera
וגי' nvm
Institu
tions,

farms, etc.

גייסמזזוץ
ליישובים
Living
outside
localities

104.170.6136.57.0103.957.017.22.4GRAND TOTAL

2.41.912.90.52.71.3O.IJerusalem District

83S42.82932.053.913.20.50.6Northern District

6.66.812.0
0.0Zefat SubDistrict

7.13.60.39.41.20.40.0KinneretSubDistirct

23.512.512.00.824.07.70.00.4YizreelSubDistirct

60.316.66.91.08.44.3


0.2Akko SubDistirct

15.0;;.*6.11.011.01.04.3asHaifa District


1.20.93.11.01.30.4Haifa SubDistirct

15.010.55.21.07.93.00.3Hadera SubDistirct

3D12.049.42.416.6
5.90.6Central District


7.219.30.87.5


1.90.3SharonSubDistrict

3.01.810.50.12.70.40.0Petah Tiqwa SubDistirct

0.212.70.43.0
0.90.2RamlaSubDistirct

2.87.01.03.42.70.0Rehovot SubDistirct


03

03


1.00.0TelAviv District

2.238J1.1I9J42.84.20.2Southern District


24.11.19.72.70.1Ashqelon SubDistrict


2.214.30.19.842.81.50.1Beer ShevaSubDistirct

1 Incl. Israeli residents in the Administered Terirtoires.
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וקבוצת מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1  ב/2ו. לוח
אוכלוסייה

TABLE II/12.LOCALITIES1 AND POPULATION (thousands), BY MUNICIPAL STATUS AND

POPULATION GROUP
31 XII 1978

הכל יהודיםTotalכך :Thereofמזה2 lews

מובי1י6אלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד status
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

כולל 903J3,737.67952סך 3,141.2GRAND TOTAL

362,626.1342,415.3Municipalitiesעיריות

מקומיות 119709.867431.3Localמועצות Councils

אזוריות י715מועצות 299.6682274.3Regional Councils

מעמד י33חסרי 84.1123.5No municipal status

ליישובים מחק 2.41.2Livinsגרים outside localities

 אזוריות 715299.6682274.3Regionalמועצות councils 
הגל totalסן

44.444.4Onoאונו

30.630.6Allonaאלונה

174.9174.9Eshkolאשכול

טוביה 2310.02310.0Beerבאר Tuvya

שמעץ 114.1103.9Beneבני Shimon

שאן בית 198.0198.0Biqatבקעת Bet Shean

63.463.4Brennerברנר

72.172.0Gederotגדרות

228.9228.9Gezerגזר

2.172.1Ganדגןרוה Rawe

168.3135.5Gaatonגעתזן

: 2914.52410.8HaGilboaהגלבוע

העליון 3313.43313.4HaGalilהגליל HaElyon

143.9143.9HaGalilהגלילהתהחין HaTahton

השרץ 114.6114.6Hadarהדד HaSharon

72.072.0HaYarkonהירקון

התיכונה 41.041.0HaAravaהערבה HaTikhona

הצפוני 83.383.3HaSharonהשרץ HaZefoni

התיכץ 3.9HaSharon//114.0השרון HaTikhon

6.0105.2Zevulun'11זבולון

איליה 61.061.0Hevelחבל Hot

יבנה 94.794.7Hevelחבל Yavne
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מוניציפאלי מעמד לפי (אלפים), ואוכלוסייה יישובים1 ב/2ו. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת

TABLE II/12.LOCALITIES1 AND POPULATION (THOUSANDS), BY MUNICIPAL STATUS AND

POPULATION GROUP(cont.)
31 XII 1978

הכל יהודיםTotalסן ;narTheerof: Jew*

מוגיציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד sattus
LocalitiesPopulationLocalitiesPopulation

אשקלון 176.8176.8HofAshqelonחוף

הכרסל 248.3228.2HofHaKarmelחוף

השרץ 125.2125.2Hofחוף HaSharon

123.9123.9Yoavיואב

114.8114.8Yizreelיזרעאל

145.7145.7Lakhishלכיש

137.4137.4Megiddoסגידו

208.4208.4Modiimמודיעים

יהודה 6321.75818.4Matteפטה Yehuda

229.3197.5Menasheמנשה

יוסף 143.9143.8Maaleמעלה Yosef

אפק 103.9103.9Mifalotמפעלוח Afeq

הגליל 208.9176.5Meromפרום HaGalil

176.7176.7Merhavimסוחבים

הגליל 45.0Merkazמרכז HaGaUl

שורק 61.861.8Nahalנחל Soreq
62.862.7Naamanנעסן

צור 93.383.1Sullamסולס Zor

166.0166.0Azzataעזתה

הירדן 219.3219.3Emeqעסק HaYarden

חפר 4621.34218.9Emeqעמק Hefer

לוד 106.7106.7Emeqעמק Lod

179.9167.5Qishonקיקק

נגב 51.651.6Ramatרמה Negev

הנגב 114.6114.6Shaarשער HaNegev

146.6146.6Shaifrש9יר

30.730.7Tamarתמו

1 See note 1 to Table 11/8. 2 See note I to Table ללוח 1 הערה ראה
11/11. 3 Incl. one Bedouin tirbe. 4 Ind. 40 שבסי 40 כולל ♦
Bedouin tribes.

2 ב/8. ללוח 1 הערה .Tin 1

אחד. בדוי שבס כולל 3 ב/11.
בדוים.
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231 xu ב1978 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/3ו. לוח
TABLE II/13.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS ON

31 XII 19782
Thousands אלפים

8X131 XII31X1122V31 XII20V31 XII31 xn31 xn 194819S01955196119651972197519771978Localityיישוב

יהודה 1.311.910.310.614.217.218.318.6Orאור Yehuda אורעקינא 1.73.26.06.46.87.37.5Or Aqiva 3.13.53.74.64.54.64.95.7Azorאזור
0.55.39.713.115.817.318.2Elatאילת

פחם אל 4.46.17.59.513.415.817.218.0Ummאס al Fahm
0.64.68.39.310.711.011.2Ofaqimאטקים
4.623.440.352.556.458.7Ashdodאשדוד
5.116.624.336.343.047.949.750.6Ashqelonאשקלח

גרביה אל 3.84.75.97.68.89.59.8Baqaבאקה al Gharbiyye
שבע 8.320.543.565.285.396.5101.0103.3Beerבאר Sheva
שאן 2.96.49.712.711.312.312.712.8Betבית Shear!
שמש 0.23.07.09.910.111.211.611.8Betבית Shemesh
ברק 9.314.328.047.060.475.783.085.987.3Beneבני Beraq
ים 2.35.516.031.753.1100.1118.1124.1126.9Batבת Yam

9.612.019.830.938.848.650.049.649.3Givatayimגנעתיים
שמואל 1.92.83.33.54.45.16.26.56.6Givatגבעת Shemuel

0.12.53.94.55.05.65.85.95.8Gederaגדרה
כרמל אל 3.34.14.86.17.07.47.7Daliyatדאליח al Karmel

0.35.018.423.727.427.427.3Dimonaדימונה
השרון 3.53.612.111.212.213.915.617.017.5Hodהוד HaSharon
5.312.221.026.934.141.447.852.054.3Herzeliyyaהרצליה
11.815.022.525.629.532.235.736.437.2Haderaחדרה
9.617.130.549.069.998.8114.0121.2124.5Holonחולון
98.6140.0158.7183.0204.5219.6227.2227.8229.0Haifaחיפה

יהודים :85.6122.0150.0174.8193.1207.2213.4213.1214.0Thereofמזה: Jews
הגלילית 2.04.65.25.35.55.75.9Hazorחצור HaGelilit

5.5J2.216.820.823.323.726.026.927.5Tibeirasטבריה
5.16.17.69.412.214.014.915.4Taiyibeטיבה
3.64.55.56.48.49.39.910.2Tiraטירה

כרמל 5.212.811.0_טירת 12.914.615.715.515.5Tirat Karmel
3.24.35.36.68.510.211.111.5Tamraט0רה
1.82.32.93.94.44.95.0Tur'an..טתנאן

1.52.35.48.010.110.711.211.5Yavneיבנה
0.03.16.06.97.69.010.111.111.5Yehudיהוד
'2.02.53.34.95.76.26.4Yafiיפיע
0.51.64.65.96.46.26.1Yeruhamירוחם

84.0123.0146.1167.4191.7313.9355.5376.0386.6Jerusalemירושלים
יהודים :82.9120.0144.0164.8189.1230.3259.4272.3279.4Thereofמזה: Jews

2.32.73.24.45.05.35.6Yirkaירכא

כנא 3.03.44.35.26.26.77.0Kafarכפר Kanna
1.72.32.93.94.75.25.4Kafarכפרםנדא Manda
סבא 5.512.216.017.921.526.731.835.336.8Kefarכפר Sava
קאסם 2.02.63.44.95.76.36.5Kafar,.כפר Qasem
קרע 2.22.93.65.05.66.16.4Kafar..כפר Qara'
0.93.86.98.49.7Karmielכרמיאל

1.112.117.219.024.230.635.537.538.5Lodלוד
יהודים ■מזה: 11.016.017.622.127.631.532.733.2Thereof: Jews

ציץ 1.93.94.14.75.04.95.0Mevasseret__מבשרת Ziyyon
3.44.05.06.57.58.18.5Magharמגאר

אלכרום 2.42.83.44.45.05.45.6Majdסג'ד ALKurum
העסק 2.74.07.710.011.812.412.7MaalotTarshihaמגדל

1.33.34.75.05.45.75.9MaalotTarshihaמעלותתרשיחא יהודים מזה:


1.73.33.23.43.53.7Thereof: Jews
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?31 ?01 ב978ו תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים1 אוכלוסייה ב/5ו. לוח
(המשך)

TABLE II/13.POPULATION IN LOCALITIES1 NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS ON
31 XII 19782 (cont.)

Thousandsאלפים

8X131 xn31 XII22V31 xn20V31 XII31X1131 xn
נ1948ייקונ 9501955196119651972197519771978

Locality

1.75.09.814.619.523.827.327.527.6Nahariyyaנהריה
ציונה 2.36.510.510.912.012.212.913.213.5Nesנס Ziyyona

20.022.225.029.133.336.738.639.4Nazarethנצרת
עלית 4.310.915.018.819.319.9Nazeratנצרת Illit

2.96.57.28.19.39.49.29.09.0Ncsherנשר
2.94.35.86.87.37.5Netivotנתיבות
11.623.031.041.354.671.182.489.192.8Nctanyaנתניה
4.35.16.48.39.710.611.0Sakhninסחנין

4.012.219.225.232.333.735.636.837.2Akkoעכו
יהודים :0.98.214.019.024.225.527.028.028.4Thereofמזה; Jews

Isifya'2.52.93.54.34.95.35.5עספיא
2.56.210.313.816.517.318.518.718.9Alulaעפולה
2.93.74.56.17.27.98.3Arrabcעראבה

1.35.68.89.710.1Aradערד
1.61.82.3.4.04.85.15.2Ar'araערערה

חנהכרכור 9.76.610.610.612.913.814.915.115.2Pardes.פרדס HannaKarkur
תקוה 21.931.844.854.068.993.0106.8112.014.4Pctaliפתח Tiqwa

2.35.58.810.712.913.714.214.614.9Zcfatצפת

2.33.03.75.05.96.4.6.7Qalansaweקלנסוה
אונו 0.41.48.08.210.6i7.i19.421.422.0Qiryatקריה Ono
אחא 4.88.016.319.123.726.829.230.430.9Qiryalקריה Atta

ביאליק 2.12.86.09.612.317.922.725.326.5Qiryatקריח Bialik
10.115.619.121.522.423.1Qiryatקריתגת Gat

טבעק 3.04.57.79.59.99.910.510.310.3Qiryatקריה Tivon
0.97.89.010.314.319.924.726.927.7Qiryatקריתים Yam

מוצקץ 3.54.27.78.912.317.621.122.222.6Qiryatקרית Motzkin
מלאכי _קריה 2.74.67.08.99.710.210.5Qiryat Malakhi
ויפונה 1.46.311.815.115.115.615.615.8Qiryatקרית Shemona

העץ 5.98.19.310.312.012.412.612.6Roshרא# HaAyin
לציק 10.418.021.527.936.553.068.379.183.8Rislionרא#ק LeZiyyon

12.518.226.029.032.839.350.157.661.0Rchovotוחונות
2.52.73.34.14.85.05.2Rcineרינה
1.512.621.723.227.334.136.837.938.7Ramlaו8לה

:יהודיס :10.819.521.024.629.831.732.332.9Thereofמזה Jews
גן 17.230.058.590.8102.6118.0121.1120.9120.3Ramatרמת Gan

השרק .1.13.27.310.514.2רמת 20.024.427.6.29.1Ramat HaSharon
5.97.89.510.111.015.220.324.727.3Raananaרעננה

1.03.56.57.68.58.38.3Scdcrotשדרות
3.95.47.28.811.613.214.214.8Shcfaramשפרעם

אביביפו 248.5335.0359.7386.1392.1363.8353.8343.3339.8Telתל AvivYafo
;יהודים :244.6330.0357.0382.4385.8357.4346.6335.6331.9Thereofמזה Jews

1 The fftrftut^ between the 1948 registration and the 1961
Census were adjusted according to the 1961 Census. 2 Ac
cording to the 1978 jurisdiction.

תוקנד ו1961) 1841) המ9קדים שבי בין avwner 1

.1981 והדיור האוכלוסין 0פקד לועגאות dxjot
ב1978. השיפוט חדוים לפי 2
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וגיל יישוב צורת אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/4ו. לוח
TABLE II/14.POPULATION, BY POPULATION GROUP, TYPE OF LOCALITY AND AGE

31 XII 1977

Thousands אלפים

Ageגיל

יישוב rn1sהכל סך
TotalTypeof locality

01314171824253435444554556465+

כולל סך  3,077.3881.9205.7386.7483.7293.9293.6249.0282.8JEWSיהודים  GRAND
TOTAL

עירוניים 2,783.1792.1182.8344.1434.2267.4269.6229.6263.2Urbanיישובים localities
272.382.318.736.046.126.422.817.822.1Jerusalemירושלים

אביביפו '335.671.317.837.443.830.938.841.25תל 3Tel AvivYafo
213.148.411.824.029.920.825.024.229.1Haifaחיפה

אחרות Otherערים towns and
otherויישובים urban
localitiesעירוניים 

establishedאתריםנוסדו
1947 עד 1,336.4381.486.0160.4216.2133.1131.5107.9119.9up ot 1947

ואיל 1948 625.7 ■208.748.686.298.156.351.538.537.8 1948 onwards

גפריים 294.289.822.942.649526J24.019.419.5Ruralיישוגימ localities

141.547.211.919.320.212.312.49.29.1Moshavimמושבים
101.428.47.114.619.09.68.27.76.9Qibbuzimקיבוצים

יישוביס שאר
כפריים

51.314.33.98.710.44.63.52.53.5Other rural localities

S30.716.619.1NONJEWS.575.9267.256.273.667.045לאיהודיס  כולל GRANDסך TOTAL

עירוניים S43.S30.220.411.213.2Urban.367.7165.835.347יישובים localities

103.745.99.713.712.08.26.03.74.6Jerusalemירושלים
אביביפו 22.38.51.93.03.02.31.60.91.0Telתל AvivYafo and

Haifaוחיפה
אחרות 241.7111.323.731.128.919.712.86.67.6Otherערים towns and
otherויישובים urban
localitiesעירוניים
אחרים

כפריים 208.2101.4.20.925.823.215.31035.46.0Ruralיישובים localities
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גיל ולפי ונפה מחוז אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/5ו. לוח
TABLE II/15.POPULATION, BY POPULATION GROUP, DISTRICT AND SUBDISTRICT

AND BY AGE

Thousands 31 XII 1977 ovi/t

District and subdistirct

Age גיל

65 + 4564 3044 2529 2024 1519 014
הכל סך
Total ונפה מחוז

כולל סך SS02.2S42.6282.8JEWS.3,077.3933.0260.8280.6275יהודים 
GRAND TOTAL

ירושלים 307.0100.227.430.230.150.844.423.9Jerusalemמחוז District

הצפון 290.697.828.028.626.044.245.520.6Northernמחוז District
צפת 56.520.55.75.85.18.57.93.1ZefatSubDistrictנפת
כנרת 43.715.54.44.33.96.56.32.9KinneretSubDistrictנפת

יזרעאל !105.135.210.210.29.215.616.87.8Yizreeנפת SubDistrict

עכו 85.326.67.78.37.813.614.56.8Akkoנפת SubDistrict

חיפה 448.1121.635.438.237.771.792.551.1Haifaמחוז District
חיפה 361.595.427.430.430.558.676.942.4Haifaנפח SubDistirct
חדרה 86.626.28.07.87.213.115.68.7Haderaנפח SubDistrict

המרכז 662.0209.056.961.062.7110.2108.254.2Centralמחוז District
137.041.012.212.912.021.124.613.2Sharonנפחהשרק SubDistrict

ווקוה 242.075.720.021.723.342.139.519.8Pelahנפתפתח Tiqwa Sub
District

רמלה 91.130.79.19.18.013.914.06.3RamlaSubDistrictנפח
רחובות 192.061.615.617.319.433.130.114.9RehovotSubנפת District

אביב תל 966.7258.073.881.781.1160.3200.0111.8TelAvivמחוז District

הדרום 391.9143.038.839.135.662.951.421.2Southernמחוז District
אשקלץ 183.866.818.317.415.729.125.610.9AshqelonSubDistrictנפת
שבע באר 208.276.220.521.719.933.825.810.3Beerנפת Sheva SubDistricl

המוחזקים 10.93.50.61.82.32.20.40.0Aהשטחים dministered Territories

 575.9281.965.349.835.776.847.219.1NONJEWSלאיהודים 

כולל GRANDסך TOTAL

ירושלים 106.949.811.99.56.814.210.04.6Jerusalemמחת District

הצפון 269.5132.730.723.016.336.021.98.8Northernמחוז District
Thereof:

מזה:
רורח bm12.96.31.51.20.81.71.00.5KinneretSubDistrict
1 1 1 J^ 1 W4

יזרעאל nrn102.649.711.79.06.514.18.33.3Yizreel SubDistrict

עכו 149.574.617.012.58.819.612.24.9AkkoSubDistirctנפת

חיפה 91.745.010.48.05.812.47.32.8Haifaמחוז District

ר ירי ח 29.612.93.22.82.14.62.91.1HaifaSubDistrictןך/ן/

חדרה 62.132.17.25.33.77.84.41.6Haderaנפת SubDistrict

המרכז 55.427.26.55.13.77J4.01.6Centralמחוז District
Thereof: מזה:

השרק 33.716.43.93.02.24.72.61.0SharonSubDistrictנפת

אביב חל 9.34.01.01.00.71.40.903Telמחוז A viv District

הלרום 43.123.24.83.22.4533.11.1Southernמחח Districi
Thereof:

מזה:
שבע באר 42.623.04.83.22.35.23.11.1Beerנפח ShevaSubDistrict
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internal migration פנימית הגירה
ונפה מחוז לפי יישובים, ובין יישובים בתוך יהודים של פנימית הגירה  ב/6ו. לוח

TABLE II/16INTERNAL MIGRATION OF JEWS WITHIN AND BETWEEN LOCALITIES, BY DISTRICT
AND SUBDISTRICT

יישוביםבחון בין
היישוב

Within theBetween localitiesDistirct and subdistirct *V1UUI1 \DB

localityנכנסים
Entered

יוצאים 1

Left 1

מאזן
Balance

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
108,320128,824128,8241965
97,00999,87199,8711970
100,42897,87797,8771972
88,50799,02599,0251973
104,707116,314116,3141974
95,682107,213107,2131975
115,413120,572120,5721976
149,890SI 28,242§128,2421977
132,504120,252120,2521978 GRAND TOTAL
144237J968,227631Jerusalem District
9,5819,85311,466 1,613Northern District
9951,8162,035219Zefat SubDistirct

1,0921,3221,729407Kinneret SubDistrict
4,2923,0894,4561,367Yizreel SubDistirct
3,2023,6263,246380AkkoSubDistirct
18,03514,62916,5001,871Haifa District
15,86812,30312,972 669Haifa SubDistirct
2,1672,3263,528 1,202HaderaSub Distirct
29,96631,55424,7016,853CentralDistrict
7,7625,8664,7641,102Sharon SubDistirct
9,1401 1,2558,1473,108Petah Tiqwa SubDistirct
4,4383,2334,5451,312Ramla SubDistirct
8,62611,2007,2453,955Rehovot SubDistirct
30,84737,94239,5411,599TelAviv District
29,15615,64617,3081,662Southern District
13,9055,5566,491 935Ashqelon SubDistirct
15,25110,09010,817727Beer ShevaSubDistirct

2$449861.858Administered Territories 3

X18811,5231.335Not Known
Rates2שיעורים2

42.638.738.71978 GRAND TOTAL
47.724.426.5 2.1Jerusalem District
32633.639.0 5.4Northern District
17.531.935.7 3.8Zefat SubDistrict
24.729.939.1_ 9.2KinneretSubDistrict
40.529.142.012.9Yizreel SubDistirct
37.041.937.54.4Akko SubDistirct
40j032.536j6 4.1Haifa District
43.733.935.7 1.8Haifa SubDistirct
24.826.640.413.8HaderaSubDistirct
44.546.936.710.2Central District
55.942.234.37.9Sharon SubDistrict
37.245.833.112.7Petah Tiqwa SubDistirct
48.435.349.614.3Ramla SubDistirct
43.957.036.920.1RehovotSubDistirct
31.839.140.7 1.6TelAviv District
73.539.4£43 4.2Southern District
74.729.934.9 5.0Ashqelon SubDistrict
72.447.951.4 3.5Beer ShevaSubDistirct

XXXAdministered Territories 3'

ונפה mo

1965
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

כולל סך  1978
ירושלים מחוז
הצפון מחת
צפת נפת
כנרת גפת

יזרעאל נפת
ענו נפת
חיפה סחת

חיפה נפת
חדרה נפת
המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה נפתפחח
רמלה נפת

רחובות נפת
אביב חל מחוז
הדרום מחח

נפתאשקלון
שנע באר נפת

י מוחזקים שטחים
pit לא

כולל סן  1978
ירושלים מחח
הצפק מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפח
עבו נפת
חיפה מחת
חיפה נפח
חדרה נפת
המרכו 8חוו
השרץ נפח

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת
תלאביב מחח
הדרום מחוז

אשקלק נפת
שנע באר נפת
מוחזקים3 שטחים

1 See explanation in introduction. 2 Per 1,000 of the
average population. 3 See note 3 to Table n/4.

הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 2 במבוא. הסבר run 1

ב/4. ללוח * הערה ראה 3
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יישוב צורת לפי יישובים, בין יהודים של פנימית הגירה ב/7ו. לוח
TABLE II/17.INTERNALMIGRATION OF JEWS BETWEEN LOCALITIES, BY TYPE

OF LOCALITY

1978

Typeof locality

מאזן יוצאים
Balance Letf

נכנסים
Entered

Rates' שיעורים!

מאזן
Balance

יוצאים
Letf

נכנסים
Entered

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

יישוב צורת

GRAND TOTAL2

38.00.5Urban localities  total

22.70.1Jerusalem

41.513.8Tel AvivYafo

31.54.8Haifa

37.46.8Other towns: veteran

42.46.0new

44.711.9Olhcr urban localities: veteran

46.72.5new

Rural localitiestotal

Villages: veteran

new

Moshavim: veteran

new

Qibbuziin: veteran

new

Olher localities: veteran

new

NonJewish localities

Not known

 38.7 38.7  120,252 120,252

38.5 1.512 106,690 108,202

22.6 10 6,254 6,244

27.7 4,610 13,861 9,251

26.7 1,013 6,720 5,707

44.2 7,918 43,647 51,565

36.4 2,411 17,133 14,722

56.6 2,225 8,354 10,579

44.2 587 10,721 10,134

7.2 38.6 31.4 2,050 11,020 8,970

66350515853.240.512.7

56668612057.770.012.3

1,2751,09917638.733.45.3

2,4033,39399022.031.09.0
2,0022,90490228.140.712.6

1,5281,70117348.954.55.6

1662659932.451.719.3

36746710030.538.98.4

4833IS

x 1.335 1,523 188

כולל2 סך

הכל סך  עירוניים יישומם

ירושלים

אניביפו תל

חיפה

ותיקות אחרות: ערים

חדשות

ותיקים אחרים: עירוניים יישובים

חדשים

הכל 0ך  כפריים יישובים

כפרים:ותיקים
חדשים

ותיקים מושבים:

חדשים

ותיקים קיבוצים:

חרשים

ותיקים היישובים: שאר
חדשים

לאיהודיים יישובים

ידוע לא

1 Per 1.000 of the average population.
localities in the Administered Terirtoires.

2 Incl. Jewish יישובים כולל 2 הממוצעת. באוכלוסייה ל1,000 1

המוחזקים. נשנזחים יהודיים
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demographic characteristics דמוגרפיות תכונות

וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה, ב/8ו. לוח
TABLE II/18.POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE

31 XII 1978

NonJews לאיהודים

נקנות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Jews יהודים

נקנות
Females

זכרים
Males

הגל סך
Total

Grand total כולל סך

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

גיל קבוצת
Age group

total הכל סך
0

3,737.6
91.8

1,869.2
47.0

1,868.4
44.8

3,141.2
68.9

1,566.8
35.4

1,574.4
33.5

596.4
22.9

and s

302.4
11.6

Th ous
294.0
11.3

14379.4194.7184.7290.7149.2141.588.745.543.2

59419.5215.2204.3322.7165.4157.396.849.847.0

1014354.2182.1172.0272.8139.9133.081.342.339.0

1519328.9169.2159.7260.6133.7126.968.235.432.8

2024329.1167.6161.5276.8141.0135.852.426.625.8

2529322.8162.4160.4284.2143.4140.838.619.119.6

3034259.5129.5130.0227.8113.9114.031.715.716.0

3539170.484.286.2145.071.373.725.412.912.5

4044173.484.988.5151.574.077.521.910.911.0

4549163.878.885.0146.670.476.217.28.48.8

5054160.773.986.8146.867.379.513.96.67.3

5559151.874.277.6141.969.672.49.94.75.2

6064118.155.163.1111.051.759.37.13.33.8

6569127.360.966.4120.357.762.67.03.23.8

707490.244.545.884.942.042.95.32.52.8

757955.626.229.451.524.227.34.12.02.1

80 +41.018.722.337.116.720.43.81.91.9

02284.0145.7138.4215.6110.7104.968.435.033.4

35275.3141.1134.2211.1108.2103.064.232.931.2

613616.6316.8299.8475.4243.7231.7141.273.168.1

1417264.3136.1128.2205.7105.7100.058.630.328.3

1824462.6236.2226.4384.7196.3188.477.939.938.0

2544926.1461.1465.0808.5402.6405.9117.758.559.2

4564594.4282.0312.4546.3259.0287.448.123.125.1

65 +314.1150.2163.8293.9140.6153.220.29.610.6

ממוצע 28.928.329.530.429.831.120.720.321.2גיל
Average age

חציוני 24.523.825.226.325.627.015.615.315.9גיל
Median age
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נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי אוכלוסייה,  ב/9ו. לוח
TABLE II/19.POPULATION, BY POPULATION GROUP, AGE AND NUMBER

End of yeaT OF MALES PER 1,000 FEMALES שנה סוף

<vr
^1,000גילגיל

הכל 0ך
Total04591014151920293044456465+ממוצע

Average
הגיוני
Median

נקבות
Males

ageageper 1,000
females

הכל ThousandsTOTALאלפיםסך
19551,789.1254.1221.3154.9138.5267.2354.1313.885.227.124.61.033
19602,150.4264.3269.7245.9170.2294.4390.7405.4109.727.624.21.030
19703,022.0362.8322.7309.3314.1486.9478.5543.7204.028.823.51.015
19753,493.2444.1372.4332.6326.2625.5531.4583.6277.429.024.11.003
19763,575.3456.0388.0339.6326.2635.8555.6586.3287.928.824.21.002
19773,653.2465.8404.5344.7326.1641.5579.0589.8301.928.824.31.001
19783,737.6471.2419.5354.2328.9651.9603.3594.4314.128.924.51.000

Percentagesאחוזים
1955100.014.212.48.77.714.919.817.54.8XXX
1960100.012.312.511.47.913.718.218.95.1XXX
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

1978100.012.611.29.58.817.416.215.98.4XXX

ThousandsJewsאלפיםיהודים
8 50 1948716.787.457.660.560.1128.8186.6107.228.528.927.11.069

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
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
19783,141.2359.6322.7272.8260.6560.9524.3546.3293.930.426.3995

Percentagesאחוזים
8 XI 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
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
1978100.011.410.38.78.317.816.717.49.4XXX

ThousandsNonאלפיםלאיהורים Jews
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
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
1978596.4111.796.881.368.291.079.048.120.220.715.61.029

Percentagesאחוזים
1955100.018.713.613.410.514.812.710.95.4XXX
1960100.019.115.311.211.015.213.310.44.5XXX

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

1978100.018.716.213.611.415.313.38.13.4XXX
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גיל מץ, משפחתי, ניצב לפי ומעלה, 15 בגיל אוכלוסייה ב/20. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE II/20.POPULATION AGED 15 AND OVER, BY MARITAL STATUS, SEX,

AGE AND POPULATION GROUP

31 XII 1977

Thousands אלפים

גיל קבוגת
Age group

alesFenrנקנותsMaleזכרים

0ךהכל
Total

רווקים
Single

לא
רווקים
Non
single

הרווקים
Percent
single

הפל סך
Total

רווקות
Single

לא
רווקות
Non
single

nnK
הרווקות
Percent
single

total הכל מן
יהודים
1,056.8307.8749.029.11087.5228.5859.0

Jews

21.0

1519133.5132.70.999.4127.3117.99.492.6

2024142.7109.832.977.0137.962.375.645.2

2529138.940.798.229.3136.524.8111.718.2

3034104.18.895.38.5104.29.295.08.9

353970.62.568.13.573.33.270.04.4

404473.42.471.03.376.72.074.72.6

454969.92.467.53.476.51.674.92.1

505467.62.265.43.279.51.578.11.8

555966.41.964.52.868.21.366.91.9

606453.71.352.42.560.71.159.61.9

65 +136.03.1132.92.3146.73.6143.12.5

total הכל סך
לאיהוד

147.0
יס

59.787.340.6147.044.2

Jew s
102.8

Non
30.1

151934.033.5.O698.431.327.04.286.5

202425.318.07.371.024.58.516.034.6

252917.65.412.230.618.13.214.917.7

303415.51.314.28.115.81.714.210.5

354423.00.622.42.622.61.720.97.5

455414.60.414.22.716.00.915.15.9

55647.80.37.63.38.80.48.34.9

65 +9.20.38.93.59.90.79.27.4
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ודת עלייה תקופת לידה, יבשת אוכלוסייה, קבועת לפי אוכלוסייה, ב/1נ. לוח
TABLE11/21.POPULATION, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION AND RELIGION

לידה, gיבשת JQ22V19V31 XH31X1131X11 1978Continent ofbirth, peirod
ודת סלייה ל19481961197219761977תקו&ת ו סיד,

M. 1 Total1 1.of immigration and religion

Thousandsיםאלפ
כולל 2,179.5סך 872.73,147.7J.6S3.2 3,575.31,868.4 1,869.2 3,737.6GRAND TOTAL

הכל סך 716.71,932.4566.8יהודים 3,141.23,077.33,020.4 2,686.71,574.4 1JKWSTOTAL
הכל סך ישראל 253.7730.4,702.7ילידי 1,639.3 1,574.9 1,272.3870.11832.6ISRAEL BORNTOTAL

ישראל יליד: 106.9225.8333.4362.1392.4201.4191.0Fatherהאנ born:Israel
)אסיה .288.5339.8400.1410.1418.8213.0205.8Asia

I269.1346.2360.8374.1191.6182.5Africaאפריקה
335.0437.6494.9506.3517.4264.1253.4EuropeAmericaאידופהאמדיקה

הכל סך  חו"ל 463.0696.71,438.51,438.01,445.51,414.41,201.9741.7BORNילידי ABROAD  TOTAL

הכל סף  57.8300.1316.13015.9302.8300.9149.02151.8Asiaאסיה  total
1960 עד 57.8,עלי

7 /*in 1
265.3251.7248.4245.3121.9123,4Immigrated up to I960

1961196417.316.716.516.48.18.319611964
'1965+

33.537.637.939.219.120.21965 +1

הכל סן  12.2229.7348.9342.9341.1339.71673172.4Africaאפריקה  total
1960 עד r.204.4195.6193.4191.496,495.0Immigratedעלו up to I960

19611964229.7100.897.796.895.946.249.819611964
'1965+43.749.650.952.324.727.61965 +'

הגל סך א8ריקה  393.0672.1749.7796.7794.1797.9S80.4417.6EuropeAmericatotalאירופה
19611964 1960 עד 672.1עלו P930564.7511.6499.2487.7234.12S3.5Immigrated up to 1960

176.169.267.966.631.535.119611964
19651971

_> ~65.364.163.029.433.61965
1972+{ 108.7131.8143.9160.576.384.21972+

נכות .18.819.020.39.211עולים 1Potential immigrants

הכל סך  156.0247.1461.0555.0575.9596.4302.4294.0NONJFVVSלאיהודים TOTAL
170.8352.0429.1446.5463.6235.7227.9Moslemsמוסלמים
150.572.182.083.885.542.343.3Christiansוצריס

ואחרים 25.836.943.945.647.324.422.8Drupesדרוזים and other

Perceיםאחוז n tages
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDסך TOTAL
82.188.785.484.584.284.083.884.3Jewsיהודים

17.911.314.715.515.816.016.215.7NonJewsלאיהודים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0JF.WSיהודיםסך TOTAL
הגל סך ישראל 35.437.847352.153354.255J52.9Israelילידי born  total
ישראל יליד: 5.58.411.011.812.512.912.1Fatherהאנ born: Israel
אסיר,

{ :.
14.912.613.213.313.313.613.1Asia

10.011.511.711.912.211.6Africaאפריקה
17.416.316.416.516.516.816.1EuropeAmericaאירוסהאסריקה

אסיה 8.115.511.810.19.89.69.59.7Bornילידי in Asia
אפריקה 1.711.913.011.411.110.810.710.9Bornילידי in Africa

*ירופהא8ריקה 54.834.827.926.425.825.424.326.5Bornילידי In EuropeAmerica

ננוח. עולימ כולל 11 IncL potential immigrants.
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וגיל מין לידה, יבשת לפי יהודית, אוכלוסייה ב/22, לוח
TABLE11/22. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH, SEX, AND AGE

31 XII 1978

Thousandsאלפים

ישראל Israelילידי bornילידיילידיילידי

גיל קבוגת
Age group

כולל סך
Grand
Total

הבל סך
Total

יליד Fatherהאב born inאסיה

Born in

אפריקה

Born in

 אירופה

אפריקהאסיהישראל
אירופה
אמריקה

אמריקה
Born in

IsraelAsiaAfricaEuropeAsiaAfricaEurope
AmeircaAmeirca

grand totalסך 3,141.21,702.7392.4.41S8374.1517.4300.9797.9כולל 339.7
068.968.531.49.914.113.10.00.4 0.0
14290.7284.7108.152.366.757.60.25.4 0.4
59322.7305.784.973.082.865.11.114.4 1.4
1014272.8246.951.767.476.651.23.517.8 4.6
1519260.6211.732.564.360.954.16.622.4 19.9
2024276.8197.821.764.445.066.610.133.6 35.3
■2529284.2172.416.849.522.783.522.743.3 45.8
3034227.870.910.812.21.946.041.264.8 45.9
3539145.043.27.37.70.827.335.232.1 34.6
4044151.539.17.47.20.723.934.644.7 33.1
4549146.621.85.84.30.411.235.259.1 30.6
5054146.816.44.62.70.48.728.476.9 25.2
5559141.98.43.21.60.33.323.489.3 20.7
6064111.04.31.70.80.21.616.375.3 15.2
6569120.34.51.80.70.21.716.287.4 12.1
707484.93.11.30.40.21.311.163.0 7.7
757951.52.00.80.30.10.88.536.6 4.4
80+37.11.40.60.20.10.66.626.4 2.8

:Thereofמזה:זכריס males total הכל 1,566.8870.1201.4213.0191.6264.1149.0380.4סך 167.3
035.435.216.25.17.26.70.00.2 0.0
14149.2146.055.726.734.129.50.22.8 0.2
59165.4156.743.637.342.233.50.67.4 0.8
1014139.9126.626.634.339.326.41.89. I 2.4
1519133.7108.816.732.931.327.93.41 1.4 10.1
2024141.0101.711.132.723.134.75.216.1 18.0
2529143.488.08.525.111.542.911.520.8 23.0
3034113.935.85.66.11.023.120.934.4 22.7
353971.321.73.83.80.413.617.615.2 16.8
404474.019.63.83.50.411.917.021.5 15.9
454970.410.62.92.10.25.417.227.6 14.9
505467.37.92.31.30.24.113.733.3 12.4
555969.64.31.70.80.21.611.943.1 10.2
606451.72.00.80.40.10.77.834.6 7.4
656957.72.10.90.30.10.87.442.5 5.7
707442.01.50.60.20.10.65.431.6 3.4
757924.20.90.40.10.10.44.117.1 2.0
80+16.80.60.20.10.10.23.311.6 1.3
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לידה ארץ לפי יהודים, ב/23. לוח
TABLE 1I/23.JEWS, BY COUNTRY OF BIRTH

31 XII 1978
Thousandsאלפיס

האב) לידת pK ישראל (לילידי לידה pKהכל סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
born

ילידי
חול
Born
abroad

Country of birth (for Israel born 
father's country of birth)

כוללי 3,141.21,702.7I.438.SGRANDסן TOTAL'

יכל1 סן  719.7418.8300.9Asiaאסיה  toial 1

92.347.444.9Turkeyטורקיה

264.0157.4106.6Iraigעירק

תימן ודרוט 164.1110.653.5Yemenתימן and Southern Yemen

110.358.851.5Iranאירן

ופקיסטן 34.414.819.6Indiaהודו and Pakistan

אחר
הכל1 סן  אפריקה

52.8
713.8

29.8
374.1

23.0
339.7

Other
Africa  total '

וטנג'יר 443.9224.9219.0Moroccoמרוקו and Tangier

וטוניסיה 114.862.752.1Algeriaאלג'יריה and Tunisia

76.548.727.8Libyaלוב

וסודן 66.034.931.1Egyptםצריט and Sudan

אחר
לכל1 סן  אירופה

8.6

1,229.8

2.9
493.3

5.7

736.5

Other
Europe  total 1

.268.281.0187.2U.S.S.Rבריה"מ

339.2157.3181.9Polandפולץ

289.7100.2189.5Rumaniaרומניה

pn 69.733.136.6Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 94.648.146.5Germanyגרמניה and Austria

44.321.722.6Czechoslovakiaצ'כוסלובקיד.

49.323.525.8Hungaryהונגריה

אחר
ואוקיאניה1 אמריקה

69.1
85.3

28.4
23.9

40.7
61.4

Other
America and Oceania '

אמריקה 28.69.219.4Northצפץ America

אמריקה 42.114.627.5Southדרוס America

ישראל יליד ישראלאב 392.4392.4XIsraelילידי born father born in Israel

' Incl. potential immigrants.
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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 1978

Thousandsאלםיט

Ageגילקנוצת group

לידה הכלארץ סך
TotalCountryof birth

01415293044456465+

כוללי M38.549.4239.7371.1495.5282.8GRANDסך TOTAL1

ו הכל סך  300.94.939.4111.0103342.3Aאסיה sia  total '

44.90.64.813.417.48.7Turkeyטורקיה
15.1Iraq(.106.60.28.844.438עירק

תימן ודרום 53.50.01.921.321.68.7Yemenתימן and Southern Yemen
51.51.413.317.614.05.1Iranאירן
19.61.86.65.84.31.2Indiaהודו
23.00.63.08.27.83.4Otherאדור

י הכל סך  01.0113.691.627.0Africa(339.76.5אפריקה  /0/17/ ' .

219.03.878.369.853.114.0Moroccoמרוקו
וטוגיסיה 52.10.712.718.314.46.0Algeriaאלג'יריה and Tunisia

27.80.22.611.910.13.0Libyaלונ
31.10.14.111.112.33.6Egyptמצרים
5.70.91.51.81.30.2Otherאחר

הכלי סן  FuropeAmerica.797.938.199.3146.6300.6213.4אירופהאטריקה  total 1

.187.219.936.237.049.744.5U.S.S.Rנריה"מ
9181.90.17.317.685.271.6Polandולץ
189.52.020.137.579.750.1Rumaniaרומניה

ויוון 36.60.00.59.016.510.5Bulgariaבולגריה and Greece
ואוסטריה 46.50.40.99.221.414.7Germanyגרמניה and Austria

22.60.00.52.913.25.9Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה
25.80.01.34.012.58.0Hungaryהונגריה

אירופה ארצות 40.74.38.112.511.04.9Otherיתר countires of Europe
אמריקה 19.44.75.74.63.31.0Northצפק America
אמריקה 27.52.69.08.85.91.1Southדרום America

1 loci. potential immigrants. בכוח. עוליפ מלל i
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האב לידת וארץ גיל לפי ישראל, ילידי יהודים .25/3 לוח
TABLE II/25.JEWS BORN IN ISRAEL, BY AGE AND FATHER'S COUNTRY OF BIRTH

31 XII 1978

Thousandsאלפי0

הכל סד
גיל Ageקבוצת group

האב לידת pjtTotalFather's country ofbirth
0451415192029304445+

כולל 1,702.7353.2552.6211.7370.261.9סך 153.2GRAND TOTAL

392.4139.5136.632.538.519.8ישראל 25.5ISRAEL

הכל 1,310.3213.7416.0179.2331.742.1חו''לסך 127.7ABROAD TOTAL

הפל סן  418.862.2140.4643113.911.0אסיה 27.1Asia  total

47.46.115.06.713.81.6טורקיה. 4.2Turkey

157.424.857.325.741.72.3עירק 5.6Iraq

תימן ודרום 110.611.131.417.436.83.8תימן 10.1Yemen and Southern Yemen

(58.811.120.98.9איה 3.02.0 2.8Iran

44.59.015.85.58.61.3אחר 4.4Other

הכל סן  0.8159360.967.75.4Africa*374.1אפריקה  total

224.954.4102.335.130.52.5Moroccoמרוקו

וטוניסיה 62.712.625.511.113.00.5Algeiraאלג'יריה and Tunisia

48.77.217.88.614.60.5Libyaלוב

34.95.712.65.79.1l.gEgyptפערימ

2.90.81.20.30.40.2Otherאחר

 517.470.7116.254.1150.129.2>ירופה"אמר*קה 97.1EuropeAmerica  total
הכל סך
81.016.511.73.412.815.0ברה''מ 21.7U.S.S.R.

157.38.422.416.458.78.6פולץ 42.8Poland

100.217.435.113.626.81.5רומניה 5.8Rumania

רודן 33.13.19.44.510.31.2בולגריה 4.6Bulgaria and Greece

ואוסטריה 48.15.28.75.115.50.8גרמניה 12.8Germany and Austria

והונגריה 45.24.19.65.917.90.9צ'כוסלובקיד. 6.7Czechoslovakia and Hungary

52.316.019.45.38.01.0*וור 2.7Other
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וגיל מין דת, לפי לאיהודים, ב/26. לוח
TABLE II/26.NONJEWS, BY RELIGION, SEX AND AGE

31 XII 1978

גיל קבוצת
Age group

הכל :malesThereofמזה:זכריםTotalסך

הכל סך
Total

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

ררווים
ואחריס
Druzes
and others

הכל סך
Toatl

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Chirstians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and other*

הכל סך
TOTAL

0

אלפים
596.4

22.9

463.6

19.0

85.5

2.0

47.3

1.9

.23S7 302.4

9.7 11.6

Thousands
24.4 42.3

1.0 1.0

1488.873.68.36.837.7 45.54.33.5

5996.879.110.27.540.8 49.85.33.8

101481.365.39.76.333.8 42.35.13.3

151968.253.49.45.527.7 35.44.82.9

202452.340.28.0. 4.120.3 26.64.12.2

252938.628.86.63.314.2 19.13.21.7

303431.723.65.9'2.211.7 15.72.81.2

353925.418.84.72.09.7 12.92.21.0

404421.915.54.61.87.9 10.92.10.9

454917.212.03.91.35.9 8.41.80.7

505413.99.43.31.24.5 6.61.50.6

55599.96.72.30.93.1 4.71.10.5

60647.14.91.60.62.3 3.30.70.3

65697.04.51.90.62.1 3.20.80.3

70745.33.51.30.51.7 2.50.60.2

75 +7.95.31.80.62.7 3.90.80.4

ממוצע 20.719.626.521.119.4גיל 20.325.421.0

Average age

חציוני 15.614.621.915.914.4גיל 15.320.715.9

MeJian age

הכל סך
TOTAL
014

אחוזים
100.0

48.5

100.0

51.1

100.0

35.4

100.0

47.8

100.0 100.0

51.7 49.3

tag cs
100.0

37.2

Pcrcc n
100.0

47.8

152926.726.428.027.426.4 26.828.627.9

304413.312.517.812.612.4 13.116.912.4

45648.17.112.98.66.7 7.612.28.3

65 +3.42.95.93.62.8 3.25.13.6
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households בית משקי

אוכלוסייה וקבוצת בית משק גודל לפי בית, משקי  ב/27. לוח
TABLE H/27.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD AND POPULATION GROUP

Persons
in household 1978 1977 1976 '1975 1975 '1974 1973 M97O 1965 1960 1957

nvoai
בית pxna

All households הגית משקי 5ל

Thousands לפיס א

TOTAL 9744 941.3 913.9 893.0 887.8 857.0 843.0 765.8 653.9 549.0 *14.9 הכל 0ך

Percentages אחוזים
TOTAL

1

2
3
4
5
6
7+

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
13.6
22.8
16.3
18.4
12.7
6.6
9.6

13.1
22.7
16.3
18.7
12.6
6.7

12.9
22.8
16.5
18.5
12.4
6.2

12.9
22.6
16.6
18.4
12.4
6.3

13.1
22.6
16.6
18.6
12.3
6.2

12.5
21.8
17.4
18.6
12.2
6.4

12.7
21.3
17.9
18.7
12.1
6.1

12.4
21.9
17.8
19.1
11.1
6.3

10.7 9.8 7.9
19.6 17.8 18.8
19.1 18.8 20.7
21.8 23.6 23.4
11.2 12.0 11.9
5.8 6.5 6.4

9.9 10.7 10.8 10.5 11.1 11.2 11.4 11.8 11.5 10.9

הכל סך
1

2
3
4
5
6
+7

Average persons per household בית למשק נפשות ממוצע

3.93.93.93.83.83.83.73.753.743.713.68Including single
4.24.24.24.24.24.24.14.164.154.124.10Not including

single

Jewsיסיהוד
Thousandsאלפים

437.9595.7602.3695.2765.9782.9810.8817.0835.9860.7889.6TOTAL

Percentagesאחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL
59.910.813.013.413.113.813.613.713.914.51.י

19.618.420.423.222.523.123.923.824.124.124.22
2).619.619.818.618.818.217.417.417.417.117.03
24.424.722.820.019.519.419.419.219.319.619.24
12.112.111.311.212.312.412.512.612.412.712.85
6.06.15.55.75.75.95.75.85.76.26.16
8.89.29.48.37.87.97.37.67.46.46.27+

נודדים כולל
כודדיס גולל אינו

הכל סך
1

2
3

4
5
6
7+

Including single
Not including
single

3.42
3.83

Average persons per household

3.45
3.84

3.50
3.90

3.52
3.92

3.5
3.9

3.6
3.9

בית למשק נפשות vt\ob
3.5
4.0

3.5
3.9

3.8
4.1

3.8
4.1

3.8
4.0

טזדיס כולל
בודדים כולל אינו

1 Excl. qibbuzim and institutions; as of 1958 including
qibbuzim but not institutions. 2 As of 1968 including
East Jerusalem. 3 As of 1974 excl. Bedouins. 4
Data are based on population estimates revised according to the
1972 census results.

כולל 1958 בשנת החל ומוסדות; קיבוצים כולל אינו 1

מזרח כולל ב1968 החל 2 מוסדות. כולל לא קיבוצים,
בדוים. כולל אינו ב1974 החל 3 ירושלים.

עפ''י מתוקנים אוכלוסייה אומדני על מבוססים הנתונים 4
.1972 מפקד תוצאות
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ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת בית, משק גודל לפי בית1, ב/28.משקי לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק

TABLE II/28.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD, HEAD OF HOUSEHOLD'S CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION AND POPULATION GROUP

1978

Household head's
continent of birth and
period of immigration

(אזזווים) בית ב&שק נםשרת
Persons in household (percentages)

P _

1
234567+

לידה יגשת
עלייה ותקו8ת

בית משק ראש של

ALL HOUSEHOLDS

JEWS  GRAND
TOTAL

Israel otrn  total
Father born in Israel

Father born in AsiaAfrica|
Father born in Europe

America
Born in AsiaAfirca  total
Immigrated: up to 1960

19611964
19651968
19691971

1972+

Born in Asia  total

Immigrated: up to 1960

19611964
1965+

Born in Africa  total

Immigrated: up to 1960

19611964
1965+

Born in Europe
Ameirca  total

Immigrated: up to 1960
19611964
19651968

19691971
1972+

NONJEWSTOTAL

Moslems
Other

3.68 9.6 6.6 12.7 18.4 16.3 22.8 13.6 100.0 974.4

3.42 6.2 6.1 12.8 19.2 17.0 24.2 14.5 100.0 889.6

333 33 5J 15.9

3.45 3.3 4.6 18.5

3.77 6.0 7.0 14.1

3.45 1.8 14.5 16.5

434 14.9 11.9 17.7

4.36 14.4 12.5 19.0

4.65 21.8 9.1 13.4

4.02 12.2 10.0 13.1

3.70 (9.1) (10.1) (9.9)

3.50 9.1 5.4 14.1

4.15 12O 11.7 18.8

4.18 12.2 11.8 19.7

4.05(13.1)(12.3) (12.7)
3.78 9.0 10.6 11.2

4M ISO 11.9 16J
4.59 17.5 13.6 17.9

4.78 23.4 8.5 13.5

3.83 11.7 7.8 13.2

269 1J 2J 7.4

2.61 1.1 2.4 7.3

2.75 1.4 1.9 7.4

2.74 (1.3)|(0.5) 9.7

2.97 4.3 3.1 7.9

3.00 3.0 3.4 7.4

263 22.0 16.1 11.1 100.0 2213
24.2 18.6 15.2 15.7 100.0 34.0

25.9 24.8 15.6 6.8 100.0 66.3

27.7 21.9 16.9 10.8 100.0 115.8

1SS 13.2 14.2 9.7

18.0 12.8 13.5 9.8

21.1 13.6 13.2 7.9

20.9 14.1 21.1 8.6

21.8 15.5 20.9 12.8

15.1 17.4 25.2 13.8

18.2 13.1 14.8 11.4

17.6 13.0 14.5 11.2

21.8(15.9)(11.2) (13.0)

24.5 12.8 20.4 11.5

18JS 13.2 13.6 8.0

18.3 12.5 12.1 7.9

20.9 13.2 13.6  6.9

16.6 17.0 23.0 10.7

15.6 16.9 36.2 19.9

100.0 283.3
100.0 221.0

100.0 33.8

100.0 12.6

100.0 8.0

100.0 5.9

100.0 145.6

100.0 128.2

100.0 5.4

100.0 11.1

100.0 137.7

100.0 92.8

100.0 28.4

100.0 15.3

100.0 384.5

14.4 16.0 37.7 21.2 100.0 276.5

17.6 17.9 37.9 15.9 100.0 30.9

17.4 21.0 30.9 19.2 100.0 12.3

19.3 16.2 31.9 17.4 100.0 14.9

20.2 21.0 29.7 15.3 100.0 47.4

6.37 4SJ 11.7 11.7 10.0 8.9 7.8 4.4 100.0 84.8

6.82 51.0 11.3 10.7 8.8 8.0 6.8 ' 3.3 100:0 61.1

5.23 31.3 12.5 14.2 13.2 11.2 10.4 7.1 100.0 23.7

הבית משקי כל
כולל יהודיםסך

ס"'ה  ישראל ילידי
ישראל יליד אנ

אסיהאפריקה tV1 אב

אירופה יליד אב
אמריקה

אסיהאסריקהס"ה ילידי
1960 עד עלי:

1961  1964

19651968
19691971

+1972

א0יהס"ה ילידי

1960 עד עלו:
1961  1964

+1965

אמריקה0''ה ילידי
1960 עד עלו:

1961  1964

+1965

אירוסה ילידי
אמריקהס''ה

1960 עד עלו:
1961  1964

19651968

19691971
+1972

לאיהודים
הכל סך

מוסלםים
יתר

1 Excl. institutinos and Bedouins
2 Incl. single

וכדוים. מוסדות כולל אינו 1

נודזים. כילל 2
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ראש של לידה יבשת גיל, אוכלוסייה, קבוצת ל*י בית', משקי ב/29. לוח
בית משק וגודל הבית משק

TABLE 1I/29.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, AGE, CONTINENT OF BIRTH OF
HOUSEHOLD HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1978

הבית משקי
קבו*תגיל
Age group

(אחוזים](אל0יט) בית ב&קק Personsנסשדת in household (percentages)נפקורר פלפנוצע
בית* למשק

Households
)thousands)

הכל סך
Total123

<
67+

AVCT&gif
persons per
household 2

 הכליהודים Jewsסך tota l
total הכל 889.6100.014.524.217.019.212.86.16.23.42סך

Up to 24 56.4100.023.725.526.212.34.42.75.22.86עד
2534230.4100.06.412.424.134.015.05.13.03.68
3544149.6100.03.74.78.323.229.616.414.24.93
4554148.4100.06.114.220.122.616.28.512.34.18
5564137.0100.017.339.721.010.65.12.63.72.74
65 +167.9100.037.353.35.91.60.9(0.5)(0.5)1.79

ישראל Israelילידי born
total הכל 231.3100.011.116.122.026.315.95.33.33.53סך

Up to 24 TB39.0100.025.526.526.010.33.62.55.62.79
2534106.9100.07.515.128.132.912.22.61.73.43
354445.1100.04.64.78.027.737.013.44.64.52
455418.9100.04.810.919.129.520.7 .9.06.04.03
55646.0100.024.532.320.4(15.4)(3.5)(2.4)(15)2.54
65+5.4100.039.053.5(3.6)(2.2)(1.3)(0.4)1.75

אסיה Bornילידי in Asia total הכל 145.6100.011.414.813.118.218.811.712.94.15סך
Upto 24 3.56(7.9)(9.3)(14.5)(15.3)(14.9)(23.2)(14.8)1.7100.0עד
253433.8100.03.97.417.134.820.810.85.14.18
354433.9100.03.04.17.215.329.021.619.95.30
455432.9100.05.110.113.817.020.712.920.44.80
556421.6100.016.221.520.314.313.15.88.93.52
65+21.8100.040.143.27.7(3.2)(3.0)(1.7)(1.2)1.97

אפריקה AfricaBornילידי in
total הכל 137.7100.08.013.613.218.816.511.918.04.54סך

Up to 24 3.53(7.0)(3.6)(7.2)21.432.021.8(7.0)8.1100.0עד
253439.5100.0(2.3)9.618.432.421.79.46.44.20
35.4431.5100.02.33.95.713.620.722.931.05.77
455426.3100.03.77.211.715.816.512.432.65.55
556418.5100.015.523.213.511.812.18.915.03.88
65+13.8100.035.942.3(7.2)(5.7)(2.9)(1.9)3.92.23 אי Europe*מדיקורופה1ילידי AmericaBorn in total הכל $100.019.936.216.915.67.42.51.52.69.384סך

Up to 24 2.35(12)(1.1)(3.3)(12.3)7.4100.033.126.123.0עד
253450.2100.08.7!2.024.937.511.93.1(1.9)3.49
354439.0100.04.26.111.832.728.610.16.64.39
455470.3100.07.819.826.325.912.84.82.63.42
556490.8100.017.447.922.79.21.9(0.5)(0.3)2.33
65+126.8100.036.956.35.50.9(0.3)(0.1)1.72

Nonםלאיהוד Jews total הכל $100.04.47.88.910.011.711.745.56.37.84סך
Up to 24 ry8.4100.0(2.7)(6.2)(13.6)12.813.412.938.66.12
253427.)100.0(1.2)5.514.715.516.614.332.15.65
354422.3100.0(0.8)(2.6)(2.0)5.510.311.067.77.92
455413.3100.0(2.7)(5.8)(6.2)(6.2)(6.1)12.061.07.44
55646.5100.0(6.8)(8.9)(6.9).(H0)(14.3)(10.3)41.96.05
65+7.0100.031.138.1(9.7)(6.5)(3.1)(2.8)(8.7)2.81

1 Exd. institutions and Bedouins. 2 IncL single. בודדים. כולל 2 ובדויס. מוסדות גולל vvr 1
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משק ראש של לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית/ ב/30.משקי לוח
הבית משק וגודל הבית

TABLE II/30.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, YEARS OF SCHOOLING OF HOUSEHOLD

HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD

1978

Persons in household (percentages) (אחוזים) בית במשק נפשות

7+ 1 הכל סף
Total

הבית משקי
(אלפים)

households
)thousands)

לימוד שנות
Yearsof schooling

Jew
3.42
3.32
3.56
3.41
3.18
3.46 4.0

Israel born
3.53 3.3

.Total
6.2 6.1

15.2 6.1
9.7 8.2
3.8
2.6

5.9
3.8
4.2

5.3
2.88
3.90
3.42 2.2

(4.9) (11.9)
6.3 8.6

4.6
3.33
3.71

Born in
4.15
3.32
4.46
4.22
3.95
3.94

(2.0)
4.7

Asia
12.0
15.8
15.6
7.6
)3.6)
)5.9)

Born in Africa
4.54
3.85
5.03
4.39
4.00
4.15

18.0
20.2
25.0
11.5
(9.0)

(10.6)

4.9
4.5

11.7
6.6
14.5
11.9
(8.5)
(5.2)

11.9
6.8
14.9
11.7
(8.9)
(6.8)

12.8
7.1
12.0
14.1
13.9
13.5

15.9
(8.1)
18.2
15.4
16.2
16.0

18.8
8.2

17.9
23.8
25.2
24.3

16.5
7.4

17.8
18.4
19.2
18.6

Rorn inEurope America
2.69
1.93
2.40
2.76
2.81
3.18

NonJews

1.5
(1.5)
1.4
1.0
1.9
2.7

2.5
(19)
2.1
2.8
1.4
3.8

7.4
(24)
4.9
8.3
9.3
10.2

19.2
6.2
13.9
22.9
20.1
27.1

26.3
(5.2)
24.3
26.8
21.3
32.1

18.2
4.4
16.9
24.6
27.4
27.0

18.8
8.7

14.2
26.2
19.1
31.7

17.0
7.5

14.1
19.1
19.8
20.1

22.0
(4.7)
20.9
23.2
23.1
19.6

13.1
7.6
12.8
15.6
15.1

24.2
23.8
27.9
21.5
25.5
21.6

16.1
(24.3)
14.1
15.5
20.3
15.0

14.8
21.6
15.1
11.3
13.1

הכל
14.5
34.0
14.4
12.7
14.3
9.5

11.1
(40.9)
7.7

12.3
12.3
8.0

סך  ים
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

אל ר ש
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

יהוד
889.6
51.9
268.9
344.5
100.2
109.6

י ילידי
221.3

1.1
34.7
109.2
34.7
39.7

(13.5) (14.3)

13.2
8.7
10.8
17.0
17.0

(15.5)

13.6
21.2
11.9
11.8
18.6
(12.5)

11.4
35.8
7.3
5.2
(7.0)
(9.8)

8.0
27.0
5.4
3.4
(8.3)
(4.3)

אסיה ילידי
100.0 145.6
100.0 23.3
100.0 59.6
100.0 46.1
100.0 9.5
100.0 5.3

אפריקה ילידי
ס0"1 137.7
100.0 19.9
100.0 51.4
100.0 50.6
100.0 7.1
100.0 5.9

15.6 16.9
(5.8) (4.4)
9.4 14.0
18.0 17.8
18.0 18.8
23.2 21.4

אירופהאטריקה ילידי
36.2 19.9 100.0 384.5
37.6 46.4 100.0 7.5
44.7 23.5 100.0 123.1
33.3 18:9 100.0 138.5
32.7 17.9 100.0 48.8
27.6 11.0 100.0 58.7

total3 סךהכלנ
0
18
912
1315
16+

TOTAL'
0
18
912
1315
16+

סךהכ^

TOTAL3
0
18
912
1315
16+

TOTAL3
0
18
912
1315
16+

סךהכ^

סךהכ£

TOTAL3
0
18
912
1315
16 +

סךהכלנ

total3 סךהכ^
0

י ד י ה י  א ל
84.8
13.1

0
100.0
100.0

4.4
18.1

7.8
17.6

8.9
8.6

10.0
6.8

11.7
7.0

11.7
6.0

45.5
35.9

6.37
5.25

1850.9100.001)5.57.39.611.112.752.86.94

91214.3100.0(2.5)7.613.612.214.512.537.05.90

13 +6.0100.0(7.7)(7.4)(12.7)(15.9)20.114.022.15.05

lExcLinsi
3 Incl. years of schooling not known.

otions and Bedouins. 2 Ind. single. בודדים. כולל 2 ובדוים. מוסדות כולל לא 1

ידוע. לא לימוד שנות מספר כולל 3
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יישוב וצורת אוכלוסייה קבוצת בית, משק גודל לפי ביתי ב/ו3.משקי לוח
TABLEII/3 !.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD, POPULATION GROUP AND TYPE OF

LOCALITY
1978

Population group
ud typeof locality

of residence

(אחוזים) בית נ&שק נםשות
Persons in housohold (percentages)

7+ J7
אוכלוסייה קבו2ח
יישוב וצורת
מגורים

JEWS  TOTAL
Urban  total
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Veteran urban localities
New urban localities

Rural  total
Moshavim
Qibbuzim
Villages
NONJEWS  TOTAL
Urban
Rural

3.42
3.43
3.56
2.87
2.95
3.41
4.04
337
4.40
2.49
3.78
6.37
6.27
6.63

6.2
6.1
8.4
3.0
2.9
4.6
12.7
7.0

14.9
1.3
5.9
45.5
43.7
49.9

6.1
6.1
7.3
4.7
2.7
5.7
9.1
7.1

11.0
3.9
7.8
11.7
11.9
11.0

12.8 19.2
12.7 19.4
12.8 19.1
10.1 13:2
9.0 19.6
13.9 21.0
13.4 20.2
13J /7.0
17.3 19.5
9.8 12:8
16.9 26.4
11.7 10.0
12.0 10.3
10.8 9.4

17.0 24.2
17.4 24 6
15.6 21.1
15.5 3L9
17.2 32.6
18.8 24.3
16.4 18.1
12J6 19.7
13.0 17.6
11.5 21.3
16.2 19.1
8.9 7.8
8.7 8.2
9.4 6.7

14.5
136
15.8
21.6
16.1
11.8
10.0
23.1
6.7
39.3
7.7
4.4
5.1
(2.8)

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

889.6
80S.O
76.0
116.0
72.2

390.4
153.5
81j6
31'.0
40.8
9.9
84.8
60.3
24.5

הכל סך  יהודים
עירונית8"ה

ירושליס
אביגיפו חל

חיפה
ותיקים עירוניים יישובים
חדשים עירוניים יישובים

הגל ג8ויתסן
מושבים
קיבוצים
בפרים

ס"ה  לאיהודים
עירונית
נפרית

12 See notes Table 11/28. .. 8^ (T1VV flVWn /UTf 21

הבית, משק ראש של לידה יבשת לפי בית1, במשקי גיל7ו עד ב/32.יללימ לוח
הבית במשק ילדים ומספר

TABLE II/32.CHILDREN AGED UP TO AGE 17 IN HOUSEHOLDS', BY CONTINENT OF BIRTH

IN HOUSEHOLD\ND NUMBER OF CHILDRENOF HOUSEHOLD HEAD /

בית במשק Childrenילדים in household
אוכלוסייה הכלקבוצת 0ד

Population group

לידה Totalויבשת
1234567+

and continent of birth

7319

כולל 1,222.6137.1250.5סך 268.0165.6117.8100.3183.3GRAND TOTAL

הכל 979.0130.2228.7יהודיםסך 255.0132.979.166386.7JEWSTOTAL
הפל ישראלסך 175.927552.9ילידי 62.717.06j64J5.0Israelborntotal

ישראל יליד 34.64.611.8האנ 9.44:51.51.01.8Father born in Israel
42.35.912.0אסיהאפריקה 12124.53.03.01.7AsiaAfrica

99.117.029.1אירוסהאםריקה 41.18.02.1(0.3)1.5EuropeAmerica
א0יהא0ריקה 57IX)41J&120.2ילידי £10299J68.859.478.7Born in AsiaAfrica

231.6 הכל 60.955.6אירופהאמריקו!סן 89.616.43.72J2.9EuropeAmerica

243.66.921.8לאיהודים 13.032.7J8.734.096.6NONJEWS

1 977
כולל 1348.4143.9303.2סך 320.2196.1124.090.5170.5GRAND TOTAL

הכל 1.0564136.0276.1יהודיםסך 302.4159.180.046.456.0JEWSTOTAL
הנל ישראל8ן 271.442.183.8ילידי 97.42828.75J06.2Israelborntotal
ישראל יליד 43.06.314.2האב 12.94.82.1(0.6)2.2Father born in Israel
77.213.222.5אסיהאפריקה 23.810.03.91.81.9AsiaAfrica
146.522.445.3אירופהאמריקה 59.512.42.32.62.0EuropeAmeirca

א0יד<"אפריקה 534.943.7/31/1ילידי 167.1103.764.837.146.9Born inAsiaAfrica
249.350.160j6אייו8האמריקה 97:827.16j64J2.9EuropeA inerica 292.47.927.1לאיהודים 17.837.044.044.1114.5NONJEWS

1 Excl. institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות כולל אינו 1
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הרכב אוכלוסייה, קבוצת לפי ,17 גיל עד ילדים עם ביתי ב/33.משקי לוח
בית במשק ילדים ומספר מין משפחתי, מצב בית, משק

TABLE II/33.HOUSEHOLDS1 WITH CHILDREN UP TO AGE 17, BY POPULATION
GROUP, HOUSEHOLD COMPOSITION, MARITAL STATUS, SEX AND NUMBER OF

CHILDREN IN HOUSEHOLD

1977

עם נית ננושקמשקי Sניתילדים fa£ff
.f. SS עד Childrenגילילדים in the household

סד  rהנל17 .s s
בית, משק Householdsהרכב with.c.JN.O .itHousehold composition,

הבית משק ראש childrenמין up to§0 'fsex and mairtal status of

המשפחתי ageומצבו 17  total123456+iffhousehold head

אלפים
Thousandsאחוזיםent agesPer c

a

הכל 515.527.9סך 100.031.119.614.37.12.6TOTAL
הזוג בני 479.826.4שני 100.031.520.214.67.32.7Both spouses

הזוג מבני 35.747.9אחד 100.025.211.810.94.22.1One spouse
Thereof: מזה: .

אלמן או 19.052.4גרוש 100.025.612.67.3(2.1)1.8divorced or widower
13.643.4רווק 100.022.811.015.47.42.4Single

הכל סך  482.726.7נבר 100.031.320.014.77.32.7Man  total
הזוג בני 470.626.2שני 100.031.620.214.77.32.7Both spouses

בלבד 12.143.8גבר 100.020.712.415.7(7.4)2.5Man only
Thereof: מזה:

אלמן או 2.356.5גרוש 100.0(17.4)(13.0)(8.7)(4.4)1.8divorced or widower
9.141.8רווק 160.019.812.117.6(8.7)2.6single
r '

הכל סך  .7e"/t32.846.3 100.027.414.08.93.42.0Woman  total
הזוג בני 9.237.0שני 100.027.22O.79.8(5.4)2.3Both spouses

בלבד 23.650.0אישה 100.027.611.48.5(2.5)1.9Woman only
Thereof: מזה:

אלמנה או 16.851.8גרושה 100.026.812.57.1(1.8)1.8divorced or widow
4.546.7רווקה 100.028.9(8.9)(11.1)(4.4)2.1single

הכל סך  450.030.2יהודיס 100.033.620.512.43.32.3Jews  total

הזוג בני 420.428.7שני 100.034.221.112.63.42.4Both spouses

הזוג מבני 29.651.4אחד 100.025.012.29.1(2.3)1.9One spouse
Thereof: מזה:

אלמן או 17.854.5גרוש 100.025.812.46.7(0.6)1.8divorced or widower
8.749.4רווק 100.019.513.812.7(4.6)2.2single
r

הכל סך  419.229.0גבר 100.034.020.912.73.42.4Man  total

הזוג בני 411.428.5שני 100.034.421.112.73.32.4Both spouses

בלבד 7.851.3גבר 100.017.914.1(11.5)(5.1)2.2Man only
Thereof:

מזה:
אלמן או 2.161.9גרוש 100.014.3) (19.0)(4,8) >1.7divorced or widower

5.052.0רווק 100.014.0)14.0) (16.0) ((4.0)2.2single

הכל סך  30.847.1אישה 100.027.314.38.8(2.6)2.0Woman  total

הזוג בני 9.036.7שני 100.026.721.1(10.0)(5.5)2.3Both spouses

בלבד 21.851.4אישה 100.027.511.58.2(1.4)1.9Woman only
Thereof: מזה:

אלמנה או 15.753.5גרושה 100.026.812.17.0(0.6)1.8divorced or widow

3.746.0רווקה 100.027.010.8) (10.8)(5.4)2.1single

1 Exd. institutions and Bedouins. ובדוים. מוסדות כולל wk 1
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טבעית תנועה ג'. פרק

בעת לפיכך, וחודש. יום ציץ בלי בלבד הלידה שנת
שתאריך מניחים במחשב) (הנעשה הגיל חישוב
שצוינה nrVn שנת של ביולי ב1 הוא rrrVn
הדמוגרפי האירוע שאם מכאן, הנישואץ. בתעודת
השנה של השנייה במחצית חל גירושץ) (נישואק,
ואם האירוע לשנת הלידה שנת כץ להפרש שוה הגיל
שוה הגיל השנה של הראשונה במחצית חל האירוע
כאמור, שמניחים, (כיוץ שנה פחות זה להפרש
למספר מתייחס והגיל ביולי ב1 הוא nrVn שתאריך
האירוע). בתאריך לאדם שמלאו השלמות השנים

הנוסחה: לפי חושב בנישואין הממוצע הגיל

£xfx + 0.5£fx
כאשר:

.x בגיל הנישאים a023=fx
האחרץ, ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
יש לאדם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
21 גיל לדוגמה: שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף
מלאו וטרם שנה 21 להם שמלאו אלה כל את כולל
.21.5 הוא שלהם הממוצע הגיל לכן שנה; 22 להם

מתוך חושב גנישואין מתוקנן ממוצע גיל
לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואץ שיעורי

Sxrx + 0.5
, Srx

כאשר:
■< , ■ י . . י י 0=גיל
(או החתנים מספר :x בגיל סגולי נישואץ >ץ=שיעור
באותו הנקבות) (או הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות)

. .גיל..
ממוצע נישואק גיל מקבלים זה חישוב ידי על
בץ הגילים בהרכב ההבדלים השפעת ממנו שנוכתה

באוכלוסייה. שונות קבוצות
הנוסחה: פי על חושב האניוגמיה מיד

a e
m e

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואץ מספר =a
מוצא). יבשת אותה (למשל, קבוצה מאותה
זוג ק בחירת אילו זוגות, של הצפוי המספר =e

מקרית. היתה זוג בת או
הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל סך ח1=
את מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם) מבץ
של האפשרי המקסימום הוא (זה המדד

וגירושין נישואין

והסברים הגדרות

בשנים הנישואץ על בנתונים ומוצא. לידה px
לפי ישראל ילידי של החלוקה היתה ,1965 עד 1952
ילידי של החלוקה ב1966, החל לעדה. בהתאם מוצא
סווגו ג/12 בלוח האב. לידת pK לפי היא ישראל
px לפי 1968 ומאז 1965 עד עדה לפי ישראל ילידי

פעמיים. 1965 נתוני מופיעים לכן, האב; לידת
ישראל ילידי של המוצא הגירושץ, על בנתונים

עדה. על השנים בכל מבוסס
המצב הוא מתגרשים של משפחתי. מצב

האחרונים. נישואיהם שלפני המשפחתי
מקורות

היהודים בקרב וגירושץ נישואץ על הסטטיסטיקה
והגירושץ. הנישואץ שבתעודות מהפרטים מתקבלת
המורשים ידי על נעשה הנישואץ תעודות מילר
ידי על  הגירושץ תעודות מילוי נישואץ; לעריכת

הרבניים. הדץ בחי
על מבוססים והדרוזים המוסלמים לגבי הנתונים
מבתי המתקבלים וגירושץ נישואץ תעודות העתקי
מהכמרים  הנוצרים ולגבי השיעיים, הדץ

נישואץ. לערוך המורשים
בן/בת את מוצאים הלאיהודיים הנישאים מן חלק
זה פרק שנתוני כיוון המוחזקים. בשטחים זוגם
נעשה כפילות, למנוע וכדי בלבד, לישראל מתייחסים
מישראל, היה החתן שבהם הזוגות כל כלהלן: חישוב
על הנתונים ולכן, ישראל; של בסטטיסטיקה נכללו
את גם כוללים כישראל לאיהודים של נישואץ
לחתנים שנישאו המוחזקים השטחים מן הכלות
שנישאו מישראל לאיהודיות כלות מישראל.
,1976 עד נכללו לא המוחזקים, השטחים מן לחתנים
ג/4 עד ג/1 בלוחות רק כלולות הן ב1977 והחל

וג/8. ג/7 ובלוחות.
נישואץ על מפורטים נתונים וכן המקורות פירוט
בסדרת ניתנים 1962 עד 1960 בשנים יהודים של

. .194 מס' המיוחדים הפרסומים

חישוב שיטות
ל1,000 הם הנירושץ, נישואץ של השיעורים

הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות
כולל הטבעית, התנועה נתוני יישוב. צורת
ב המצב לפי מוצגים יישוב, צורת לפי שיעורים
על בסיווג השינויים השפעת את למנוע כדי ,1972

השוואה. לאפשר וכדי הנתונים רציפות
לרוב נתונה המקוריים בטפסים הגיל. חישוב
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אירוע. שנת לפי הם הנתונים
נכללו לא בנגב הכדוים בקרב והפטירות mfVn
הטבעית. התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד
אותה עד כן, על חושבו, הטבעית התנועה שיעורי
מכלל בנגב הבדוים מספר של הפחתה לאחר שנה,
לידות של המפורטים העיבודים אולם, האוכלוסייה.
בנגב. הבדויט את השנים בכל כוללים לא^יהודים,

חישוכ שיטות
של נפשות ל1,000 הם ופטירות לידות שיעורי

הממוצעת. האוכלוסייה
ושל האוכלוסייה כל של תינוקות פטירות שיעורי
פטירות שיעורי חי; לידות ל1,000 הם הלאיהודיס
חיים תינוקות ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות
חודשי. תמותה לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל
חי. לידות ל1,000 הם מת לידות של השיעורים

במאי שנערך והדיור האוכלוסץ מפקד בעקבות
גם ומכאן הנוצרית האוכלוסייה מספרי תוקנו 1972
זה דבר להביא ויש הלאיהודית, האוכלוסייה סך
של הפריון שיעורי את משוים כאשר בחשבץ
שלפני השיעורים עם הלאיהודים ושל היהודים

.1972
לעיל. וגירושץ נישואין ראה יישוב: צורת

ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
שיעורי מחשבים תחילה חייה. בימי תלד שהאשה
(מספר הנדונה בשנה האם גיל לפי סגוליים לידה
באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל לאמהות הלידות
מסכמים כן אחרי גיל); באותו נקבות של הממוצעת
הפריק מתקבל וכך גיל לפי הסגוליים השיעורים את
קבוצות על חושבו הסגוליים השיעורים אס הכולל.
כלל, בדרך נעשה שזה כפי שנים, חמש של גיל
בחמש. הסגוליים השיעורים סכום את מכפילים

אותו לאשה יהיה גיל שבכל מניחים, זו בשיטה
בשנה גיל אותו לבנות שהיה כפי פריץ שיעור

התמותה. את בחשבץ להביא בלי הנדונה,
ל000'1 חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים
ל ומעלה 45 גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים
הכל סך של השיעור .49 עד 45 בגיל נשים 1,000

.49 עד 15 בגיל נשים ל1,000 חושב nrrVn
של הממוצע המספר הוא גלמי תחלופה שיעור
להתחשב (בלי חייה במשך אשה שתלד בנות
הכולל הפריץ הכפלת ידי על מתקבל הוא בתמותה).
הן הנולדים מכלל 48.596 בממוצע כי ב0.485

נקבות.
התמותה את בחשבץ מביא נקי תחלופה שיעור
משיעור נמוך תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של

הגלמי. התחלופה
וכן 1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
על נעשו 1976 של הראשונה ובמחצית 1975 בשנת
במחצית וכן השנים וביתר ,5096 של מדגם בסיס
כולו. החומר על העיבוד נערך 1976 של השניה

מאותה יהיו הזוג בני שני שבהם נישואץ
קבוצה).

מדד קזל החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
א' חלק לישראל, הסטטיסטי בירחון ניתן האנדוגמיה

.1959 נובמבר חברה, 

ותמותה ילודה

והסברים הגדרות
8 עד 1 הקבוצה כוללת ג/26 בלוח לימור. שנות
עממי", ספר "בית שציינו אלה גם לימוד שנות
ספר "בית כוללת לימוד שנוח 12 עד 9 הקבוצה
"בית כוללת ומעלה לימוד שנות 13 הקבוצה תיכץ",

גבוה". ספר
הריון תקופת לאחר מת שנולד תינוק מת: לידת
היפרד לפני קרה המוות ואשר שבועות 28 לפחות של

מאמו. העובר
מקורות

מבוססים והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
חי", לידת על "הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על
מת". עוכר לידת על ו"הודעה פטירה" "הודעת
על מוטל 1965  האוכלוסץ מרשם לחוק בהתאם
הורי על. או  הלידה אירעה שבו למוסד האחראי
 אחר במקום אירעה אם והמיילדת הרופא היילוד,
על הודעה הפנים למשרד ימים עשרה תוך למסור
מזמן שעות 48 תוך פטירה על rwrin rnin .rrrVn
אירעה שבו למוסד האחראי על חלה הפטירה
ובאץ המוות דבר את שקבע הרופא על הפטירה,
פירוט הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי ידי על  רופא

.609 מס' מיוחד בפרסום מובא המקורות
את כוללים הלידות על הלוחות ב1970, החל
אומדן את ג/6 עד ג/1 ולוחות ירושלים, מזרח
הנתונים כל ב1973, החל ירושלים. במזרח פטירות
ירושלים. במזרח הטבעית התנועה נתוני את כוללים
הוא ירושלים במזרח פטירות שרישום ביטחץ אץ

מלא.
המקרים את כוללים והפטירות mpVn על הנתונים
בישראל בכוח ועולים ארעיים תושבים תיירים, בקרב
תושבים בקרב המקרים את כוללים אינם אך
הפטירות ב1964 החל בחו"ל. השוהים ישראליים
במרכיבי נכללים אינם ארעיים ותושבים תיירים של

האוכלוסייה. גידול
לוחות גם חושבו. שמתוכם הפטירות, מספרי
חללי כוללים אינם ו1973 1967 בשנים התמותה
דצמבר ובאוקטובר כ750 1967 ביוני מלחמה,
גידול מקורות על ב/2 בלוח אולם כ2,450, 1973
קרבנות בתשבץ. הובאו החללים האוכלוסייה

נכללו. האחרות, בתקופות שאירעו התקריות,
תינוקות פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות
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לא ומלריה שחפת מין, מחלות על הנתונים הביקורת.
מובאים ומלריה שחפת על הנתונים בסיכום. נכללו

נפרדים. בלוחות

מלריה
מיוחדות הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
מקרה כל אחרי העוקב הבריאות למשרד הנשלחות
ומוסרם הנתונים את ומשלים מאמת ומקרה,

לפרסום.

שחפת

השנה במשך "שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
על הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות על מבוססים
או מרפאה, פרטי, רופא אל לראשונה שפנה חולה כל
סבל לא החולה כי מכך להסיק אין .pK3 חולים בית
המספרים כי וייתכן pxV בחוץ כן לפני מהמחלה
ממש. חדשות הידבקויות שאינם מקרים כוללים

מתייחסים רפואי כפיקוח המקרים על הנתונים
של המרכזית הכרטסת על ומבוססים שנה לסוף
ושיקום ממושכות למחלות ,77vrj אשר שחפת

הבריאות. במשרד
במצב מקרים כוללים אינם בלוח המספרים

"נרפא". כ שהוגדר

התאבדויות

עבירה נחשב להתאבדות ניסיון אין 1967 מאז
על נתונים רק המשטרה מן מתקבלים ולכן פלילית

ההתאבדות. מקרי
ההתאבדות, נסיונות ועל ההתאבדויות על הנתונים
עלידי נמסרים ,1968 מאז בשנתון המתפרסמים
ההתאבדות נסיונות במספר הגידול הבריאות. משרד

הנתונים. איסוף בהרחבת היתר בין קשור
בפרסומים הופיעו בנושא מפורטים נתונים
נתונים המגיש ו573 ,422 ,282 ,115 מס' המיוחדים

.1976  1972 לשנים הנזכר השינוי לאחר
בלוחות והנתונים אלה נתונים בק ההבדלים
דיווח ממקורות נובעים לפטירות הנוגעים האחרים

שונים.

ממאירות שאחות

מקרי של המרכזי הרישום הוא הנתונים מקור
בשנת החל ארצי בהיקף המבוצע ממאירות שאחות
למחלות היחידה ע"י מופעלת זו כרטסת .1960
עם בשיתוף הבריאות, במשרד ושיקום ממושכות

בסרק. למלחמה האגודה
העור של ממאירות שאחות כוללים אינם הנתונים
בלתי ושאתות העור של מלנומה כוללים אך

העצבים. מערכת של ממאירות
האוכלוסייה. לכל מתייחסים בלוח הנתונים

1969  1978 לשנים שיעורים של החישובים
בכוח, העולים את הכוללת אוכלוסייה בסיס על נעשו

.1969 מאמצע הקיים מעמד
שיטה באותה נעשה בלידות האם גיל חישוב

לעיל. המובאת בנישואץ כמו

תמותה לוחות
של הגילים הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות

האוכלוסייה. של הגילים והרכב הנפטרים
והגיל המץ לפי הסגוליים התמותה שיעורי מתוך
חלקי מסוים בגיל הנפטרים (מספר mx 
יתר את מחשבים גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה
מניחה זו שיטה התמותה. לוחות של הערכים
שנמצאו ומין, גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי

להבא. גם יתמידו הנדונה, בשנה באוכלוסייה
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות

מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר =1.
נולדים. 1,000

גיל בתחילת שנמצא אדם, של mnr1Dnn =q*
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים,

מספר שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת =e*
לגיל שהגיע אדם יחיה שעוד הממוצע השנים

.(\) מסוים
של המדויק לגיל חשיבות בהן שיש הפטירות לגבי
nrVn תאריך פי על אותו מחשבים התינוקות,
במקרים הפטירה. בהודעת הרשומים והפטירה
שהוא מניחים הנפטר, של הלידה שנת רק שרשומה

שצוינה. הלידה שנת של ביולי ב1 נולד

מוות סיבות
טופס משמש מוות סיבות על לנתונים כמקור
דמוגרפיים לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעת
את המפרטת הרפואית, התעודה את הנפטר, של
"הסיווג לפי מוינו המוות סיבות המוות. סיבת
מוות", וסיבות פציעות מחלות, של הבינלאומי
הבינל הרשימה לפי ולווחו  שמינית מהדורה
וג/39). ג/38 (לוחות סעיפים 50 בעלת B אוסית
לראשונה הונהגה הסיווג של השמינית המהדורה
חושבו קודמות לשנים פטירה שיעורי .1969 בשנת
לפי עיבודים על שהתבסס מקדם בעזרת ג/37) (בלוח

.19691971 בשנים הסיווגים שני

תחלואה
זיהומיות מחלות

ללשכות הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
מידבקות מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות
שלמות, אינן ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות
ובאפשרות המחלה בחומרת קשורה השלמות ומידת
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12.50/0 של מדגם משולבת. שיטה לפי המחושבים
פרטים נדירות. לאבחנות ו1000/0 שכיחות לאבחנות
של האבחנתית הסטטיסטיקה על בפרסומים ראה

להלן). רשימה (ראה המאושפזים החולים
שיעו מופיעים שבהם הלוחות בכל שיעוףיס.
בכוח, עולים ב1975 החל האוכלוסייה כוללת רים,
השיעורים הקודמות. השנים באוכלוסיית נכללו שלא

שונו. לא הקודמות לשנים

אשפוזים

על מבוססים המאושפזים החולים על נתונים
עבור אותם ממלאים שבתיהחולים חולים, כרטיסי
זו בסטטיסטיקה חולים. מבית המשתחרר חולה כל
לחולי מוסדות להוציא בארץ, החולים בתי כל נכללים

חסות. ומוסדות ומפגרים נפש
האשפוזים כל סך של אומדנים הינם כלוח הנתונים

נבחרים פרסומים

מידבקות מחלות של סטטיסטיים לוחות 545
1971 1975 נבחרות.

 1972 להתאבדות ונסיונות התאבדויות 573
1976

המאו החולים של אבחנתית סטטיסטיקה 577
1974 שפזים

1976 מוות סיבות 586
. 1977 טבעית תנועה 669

961ו: והדיור האוכלוסין מפקד
43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,32 מ0'.26,

שניחלקים  1967 והדיור האוכלוסין מפקד

מיוחדים פרסומים

;1951 בישראל השיניים ורופאי הרופאים 14

1952
בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה 75

19501954
1961 עד 1958 בישראל מ6רטן התמותה 174

1962 עד 1947 כישראל להודים של נישואים 194
מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות 379

1965  1970 נבחרות
בישראל המבוגרים היהודים התמותה.בקרב 409

1950  1967 .

1950 1972 תינוקות מת.ופטירות לידות 453
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

תינוקות פטירות טבעי, ריכוי פטירות/ חי, לידות גירושין, נישואין, . mx לוח
מת ולידות

TABLEHI/1.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS', NATURAL INCREASE, INFANT

DEATHS AND STILLBIRTHS

מת לידות
Stillbirths

תינוקית
Infant
deaths

מנעי ריבוי
Natural
increase

nrvw
Deaths

חי לידות
Livebitths

גירושין
Divorces

נישואין
Marirages

a י ר s 0 numbersAbsoluteפיחלטיס0
195116.8492,51750,5429,86640,6762.060
195514,7422,15650,68610,53240,1541,891

196016,5322,21056,00212,05343,949,754720

196520,2832,30366,14616,26149,885,811951

196620,6622,23767,14816,58250,566,755854
196719,9892,14264,980 17,64347,337,685861
196823,1592,38169,91118,68951,222,731844
196925,4772735573,66619,76753;899,733 816
197026,5932,44277,60120,38457,217,765856

197026,5932,44280,84321,23459,609,960899
197128,3572,48685,89921,41564,484,977920
197229,1612,66585,544■ 22,71962,8252,067843
197329,3472,67288,545223,O5465,491',017823 ■ ,
197432,4582,87693,166■. 24,13569,031!.I 86929

197532,3353,10095.62824,60071,028.,192966 2

197629;2703,28798.763 .24,01274,751.986914
1977S 29.317 ." 3,69195,31524,95170.364.700 .. .■841
1978* 29.811. 4,00792,60225,15367,449 /.596831

.,שיעורים R ate s

 195111.4 ■1.733.86.6■  27.2.40.8
.י י 19558.51.229.26.123.137.3

1960■ ■ . 7.81.026.65.720.931.312.8

19657.9.0.925.86.319.527.414.4 1
19667.90.825.56.319.226.112.7 .

י1967 7.5,0.824.2 ..!6.617.625.9133
19688.20.825.36.818.524.812.1
1969.9.10.826.27.019.223.5.1i1
19709.20.826.97.119.822.7n.o

19709.20.827.37.220.124.211.2
19719.50.828.27.021.223.010.7.

19729.20.827.07.219.824.29.9
19739.00.827.07.020.022.89.3
19749.60.927.67.120.523.510.0

19759.40.927.77.120.622.910.1
19768.30.928.06.821.220.19.3
19778.181.026.46.919.517.88.8
1978*8.1.1.125.16.818.317.29.0

1 See notes > and 2 to Table 111/3.

casualties  see introduction.
2 Excl. war חללי נולל אינו 2 .3/1 ללוח 21 הערות ראה 1

מבוא. ראה  מלחכוה ■
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תינוקות פטירות טגעי, ריגוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/ג. לוח
(יהודים) מת ולידות

TABLE III/2.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS. DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT

DEATHS AND STILLBIRTHS (Jews)

מת לידות
Stillbirths

גוטירוח
תינוקות
Infant
deaths

טגעי ריבוי
Natural
increase

TOOTB
Deaths

חי /7n>if
live births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriage.

Absolute numbers
629 1,657
649 1,704
577 1,369

589

729
655
633
633
612

628
663
576
567
629

662
644
569
522

1,225

1,167
1,121
1,052
1,098
1,090

1,155
1,207
1,220
1.210
1,348

1,307
1,207
985
957

29,211
34,762
33,370

34,577

36,840
37,280
35,025
38,315
39,947

42,784
46,832
44,599
46,465
49,144

51,649
53,828
49,815
47,028

7,148
8,487
8,969

10,404

14,471
14,709
'15,656
16,663
17,750

18,425
18,631
19,891
'20,321
21,401

21,599
21,238
21,994
22,259

36,359
43,249
42,339

44,981

51,311
51,989
50,681
54,978
57,697

61,209
65,463
64,490
66,786
70,545

73,248
75,066
71,809
69,287

מוחלטים מספרים
2,348 16,039
2,373 15,556
2,050 13,530

2,091

2,197
2,126
2,015
2,272
2,203

2,256
2,335
2,471
2,477
2,654

2,857
3,066
3,436

* 3,630

14,467

18,097
18,599
18,188
20,622
22,900

23,983
25,579
26,433
26,059
28,568

28,583
25,805
25,361

*25,170

1950
1951
1955

1960

1965
1966
1967
1968
1969

1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978

Ratesשיעורים
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
19677.70.921.5'6.614.920.812.5
19688.60.922.86.915.920.311.5
19699.30.923.47.216.219.010.6

19709.50.924.27.316.918.910.3
19719.90.925.27.218.018.610.1
19729.80.923.87.416.418.88.9
19739.30.923.9'7.316.618.18.5
19749.90.924.57.417.119.28.9

19759.71.025.07.417.617.99.0
19768.61.025.17.118.016.18.6
19778.31.123.67.216.413.87.9
1978*8.1.1.222.37.215.113.97.5

' See note * to Table 111/1. All בלוח 2 הערה ראה 1

VITAL STATISTICS 74



תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושץ, נישואץ, ג/3. לוח
(לאיהורים) מת ולירות

TABLE I11/3.MARR1AGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT

DEATHS AND STILLBlRTHS{NonJews)

וזי2גירושין!נישואין1 טבקויפטירות*לידות ריבוי
Natural

6טירלז/
מתתינוקית לידות

Marriages.Divorces1Live births2Deaths*increaseInfant
deaths

Stillbirth!

numbersAbsoluteמוחלטיםמספרים
1951.1,2931447.2931,3795,914356
19551,2121068,3471,5636,784522

19602,06511911,0211,6499,372529131

19652,18610614,8351,79013,045644222
19662,063III15,1591,87313,286634199
19671,80112714,2991,98712,312633228
19682,53710914,9332,02612,907633211
19692,57715215,9692,01713,952643204

19702,61018616,392 1,95914,433610228
19702.61018619,6342,80916,825805271
19712,77815120.4362,78417,652770257
19722,72819421,0542,82818,226847267
19733.28819521,7592,73319,026807256
19743,89022222,6212,73419,887838300

19753,75224322,3803,00119.379885304

19763,46522123,6972,77420,923779270
1977* 4.2278 25523,5062,95720,549715272

1978*4,641.38123,3152,89420,421639309

Ratesשיעוריס
19518.30.946.58.837.848.8
19556.70.646.08.637.462.5

19608.80.550.37.542.848.011.9

19657.50.450.76.144.643.415.0
19666.70.449.56.143.441.813.1
19675.70.444.96.238.744.315.9
19687.70.345.16.139.042.414.1
19697.50.446.45.940.540.312.8

19707.30.545.75.540.237.213.9
19707.30.545.66.539.141.013.8
19717.40.445.56.239.337.712.6
19727.00.545.66.139.540.212.7
19736.80.445.15.739.437.111.8
19747.70.444.95.439.537.013.3

19757.20.542.75.737.039.513.6
19766.40.443.55.138.432.911.6
197787.50.541.55.236.330.411.6
1978*7.9.0.739.84.934.927.413.3

As of 1973, ind. East Jerusalem .

As of 1970, incl. East Jerusalem sec introduction.
ירושלים. מזרח כולל ב1973 החל 1

מבוא. ירושליםראה מזרח כילל ב1970 החל 2
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, ג/4.נישואין, לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולירות

TABLE III/4.MARRIAGES, DIVORCES, LIVE , BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT
DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION (NonJews)

VIVBD/2לידותחי2גירושין!נישואין!17/
טבעי ריבוי
Natural

mvBB
מתו/ינוקוו/ לידות

ReligionMarriages1Divorces1LivebirthsJDeaths2
increase

Infant
deaths

Stillbirths

רי מוחלטימספ 0 Absoluteם numbers
Moslems מוסלמים

I9601,5331008,1301,0987,032404102
19701,86416116,1302,09414,036685225
19752,95921218,6522,25816,394771261
19762,83919519,7592,07717,682659227
1977§ 3,337§ 20119,5382,18217,356616234
1978'3,84835219,3782,13617,242557273

Chirstians נוצרים
196034241,7523521,4007720
197043871,9895201,4696721
1975379122,0305301,5004623
197632732,0705091,5615321
19771421§ 222,0415331,5083312

1978*43342,0075071,5003518

ואחרים דרוזים
Druzes and others

1960190151,1391999404810
1970308181,5151951,3205325
1975337191,6982131,4956820
1976299231,8681881.6806722
1977§ 469§ 321,927 .2421,6856626
1978360251.93025)1.6794718

Ratesםשיעורי
Moslems מוסלמים

I9609.4, 0.655.27.547.7 .49.712.5
1970. 7.20.650.26.543.7■ 42.5: 13.9
1975. 7.30.546.35.640.741.314.0
19767.20.547.0. 4.942.1■ 33.411.8
19778 7.60.544.65.039.631.512.0

. 1978 .*8.50.842.64.7 .37.928.714.1

Chirstians triJtM
19607.0(0.1)35.87.228.64X911.4
19706.9(01)26.77.019.733.710.6
19754.8(0.2)25.66.718.9. 22.711.3
19764.0. (0.0)25.56.319.225.610.2
197795.1(0.3)24.66.418.216.25.9
1978.5.f(0.0)23.76.017.717.49.0

ואחרים דרוזים
Druzes and others

19608.3(0.7)50.08.741.342.18.8
19708.70.543.05.537.535.016.5
19758.10.540.85.135.740.011.8
19766.90.543.34.438.935.911.8
197710.50.743.05.437.634.313.5
19787.80.541.65.436.224.49.3

/1 See note 1 to Table m3. 2 See note * to Table 111/3. .3/1 בלחו 2 הערה ראה 2 ג/3. בלוח 1 הערה run
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ונפה מחוז לפי תינוקות ופטירות פטירות חי, לידות ג/5. לוח
TABLE IH/5.LIVE BIRTHS, DEATHSAND INFANT DEATHS, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

1978

District and subdistrict

שיעוריט
Rates

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

9טיר1ת
Deaths

חי לידות
Live
births

מוזזלסיט onsos
Absolute numbers

JVrWB

Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

ונסה מחוז

GRAND TOTAL

Jerusalem Disirici

Northern District
Zcfat SubDistrict
KinneretSubDistrict
Yizreel SubDistirct
AkkoSubDistrict

Haifa Disirici
Haiaf SubDistrict
Hadera SubDistrict

CentralDisirici
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
RamlaSubDistrict
RchovotSubDistrict

TolAviv Disirici

Southern Disirici
Ashqcton SubDistrict
Beer Sheva SubDisctrict

Not known 1

Jews
1J.9 7.2 22.3

.IS9 5.9 27.2

24.96.314.2
26.64.48.5
25.46.210.7
25.16.517.6
23.17.216.0

19.79.114.0
19.49.214.4
21.18.612.4

23.76.412.1
22.27.315.5
23.56.29.7
23.26.413.2
25.46.112.4

.1S8

14.5
14.9
14.1

8.3

5.0
5.2
4.9

19.4

24.2
23.4
24.9

XXX

NonJe ws
27.4TOTAL

29.3Jerusalem District
26.9Notrhern District

26.1Thereof: Yizreel S.D.
27.4AkkoS.D.

28.6Haifa District
21.4Central District
(6.7Tel Aviv District
32.4Southern District

XNot known

1 incL births and irrwths of /tit/of in the Administered
Terirtories.

יהודים
957 22,259 69,287

134 1,830 8,396

103 1,841 7.262
13 251 1,509
12 275 1,116
46 691 2,649
32 624 1.988

124 4.091 8,836
101 3,340 7,002
23 751 1.834

192 4.309 15.883
48 1,009 3,061
55 1.522 5.749
28 587 2,109
61 '1.191 4.964

258 8.046 18,145

138 1,992 9.530
65 960 4.325
73 1.032 5.205

8 150 635

לאיהודים

כולל סך

ירושלימ מחת

הצפון מחוז
צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
ענו נפת

חיפו! 8חוז
חיפה נפת
חדרה נ9ת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה 91ח

רחובות נפת

arx חל מחוז

הדרום מחוז
אשקלח נפת

שבע באר נפת

ידוע' לוו

הכל 23,3152.89463939.84.9סך

ירושלים מחת
הצפון מ1זח

4,681
10,544

604
1.227

135
282

43.1
38.5

5.8
ל.4

יזרעאל נפת מזה:
עכו נפח

3,906
5.949

479
697

101
162

37.5
39.1

4.8
4.8

חיפה פחח
המרגז ner

אביב תל פחח
הדרום פתח

ידוע לא

3,461
2,102
305

2.221
1

367
215
56

288
137

98
45
2

72
5

39.0
37.2
32.4
50.6

4.1
4.0
6.3
6.9
X

הגריס ישראל תושבי של וטטירות לירית גולל 1

המזחזקימ. בשטחים
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח
TABLE HI/6.LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF LOCALITY

1978

Typeof locality

שיעוייס
Rates

פטירות
תינוקות
Infant
deaths

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
births

מוחלטים m*woh
Absolute numbers

nrorsB

Infant
deaths

nrvw
Deaths

חי לידות
Live
births

יישוב nn*

GRAND TOTAL

Urban localities

Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Other towns

Other urban localities

Rural localities

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not known

Jews
13.9 7.2 22.3

14.0 7.5 22.1

16.2 6.2 26.8

16.7 11.6 14.9

11.7 10.3 17.6

13.2 6.7 23.1

14.7 6.5 23.5

11.9 4J 237

15.3 4.6 27.7

12.6 4.3 23.3

10.5 4.7 24.0

)6.7) (1.3) 17.4

XX *

NonJe ws

יהודיס
957 22,259 69,287

874 20,871 62J64

120 1,697 7,417

83 3,862 4,980

44 2,199 3,767

446 9,757 33,899

181 3,356 12,301

82 1.249 6.889

12 129 782

42 612 3,333

26 485 2,475

2 23 299

1 139 34

לאיהודים

כולל סך
עירוניים יישובים

ירושלימ

אביביפו תל

חיפה

הערים יתר

אחרים עירוניים יישובים

כפריים יישובים

כפרים

מושגים

קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע ל*

הכל 23,3152,89463939.84.927.4TOTALסך

ושפרעם 1,8352813134.35.516.9siazarethנצרת and Shefar'am

מעורבים Mixedיישובים localities

4,57458713243.35.828.9Jerusalemירושלים

אחרים2 מעורבים 1,6172954432.06.127.2Other■ישובים mixed localities2

עירוניים 4,66844113040.84.027.8Urbanיישובים localities

8,48287422938.64.227.0Villages3כ8ריםנ

2,1352776850.86.931.9Bedouinsבדויפבנגב in the Negev

41395XXXNotלאירוע known

1 See notes * and * to Table IH/3. 2 Other mUed
tocalitie* mie: Tel AvivY*fo, Haifa, Akko, Lod, Ramla
and MaalotTanbiha. This group includes birth* and deaths
of nonJem in other Jewish localities. 3 Including
Bedouin* is Galilee.

ה8עורבים היישוניס 2 ג/3. ללות ו* 1 הערות !an 1

ומעלות רמלה לוד, עכו, חיפה, ת'איי, הס: האחרים
של וגמירות לידות זי בקבונה נגללו לזה נופף וטשיחה.
כולל 3 יהודים. של אחרים ביישובים wsnb

בגליל. נדוי0
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marriagks and divorces וגירושץ נישואק

מגורים ונפת מחוז לפי ונלתגרשים, נישאים ג/7. לוח
TABLE III/7.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE
1977

District and subdistrict

Persons divorcing י פתגרקזיס

Rates שיעורים

בשים
Wive*

נשים
Wives

E

Persons marrying נישאים
Rates שיעורים

כלות
Brides

כלות
Birdes

swji 1CT&

GRAND TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
KinneretSubDistrict
Yizreel SubDistrict
AkkoSubDistrict

Haifa District
Haifa SubDistrict
HaderaSubDistrict

Central District
SharonSubDistrict
Petah TiqwaSubDistrict
RamlaSubDistrict
RehovotSubDistrict

TelAviv District

Southern District
AshqelonSubDistrict
BeerShevaSubDistrict

Not known

Jews
1.1 1.1 3,436 3.436

13

1.0
1.2
0.8
0.8
1.1

/./
1.1
0.8

1.0
1.0
1.0
0.7
1.2

13

1.0
0.9
1.0

13

1.0
1.2
0.9
0.9
0.9

/./
1.2
0.8

1.0
1.0
1.0
0.9
1.1

383 378

271
67
33
85
86

469
399
70

633
134
222
65
212

263
66
37
85
75

465
401
64

608
127
215
75
191

13 1.216 1,189

1.0 363
0.8 156
1.1 207

x 101

354
136
218

179

8.3

9.4

8.8
8.5
8.4
8.9
9.0

8.4
8.3
8.5

7.9
8.5
7.5
9.6
7.3

8.1

8.6
9.0
8.2

יהודיס
,8.3 2S361 25,361

9.1 2,807 2,709

8.6
8.8
8.4
8.6
8.7

2.504
474
356
920
754

83 3,687
8.3 2,960
8.4 727

8.1 5,100
8.8 1,139
7.6 1,758

853
1,350

9.6
7.5

2,453
486
356
886
725

3,673
2,957
716

5,165
1,165
1,775
853
1,372

8.2 7,698 7,762

83 3.289 3.183
8.3 1,610 1,490
8.3 1,679 1,693

276 416

כולל סך

יו"ושליס מחוז

הצפק מדוח
צפת נפת
כנרת (פת

יזרעאל נפח
עכו נפת

וזיפה מחיו
חיפה נפת

ו נפת

הפלכז rma
השרץ נפת

חקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מתיז

הדרום כנחוז
אשקלון נפח

שנע באר נפת

ידוע ל*
JewsNonיהודיםלא

הכל 4,2274,227IS7.52552550.60.5TOTALסך

6286866.06.937370.40.4Jerusalemמחתירושלים District
הצפון 1,9801,9427.57.81071080.40.4Northernמחת District

יזרעאל נפח :07357397.37.841430.40.4Thereofוה. Yizreel S.D.
עכו .1,1151,0697.67.756560.40.4AkkoS.Dנפת

חיפה 6666867.48.148490.50.6Haifaסחת District
המרכז 4264177.88.233190.60.3Centralמחת District

אביב תל Tel(1.5:(0.1)60656.67.6114מחת Aviv District
הדרוס 1951934.64.925230.61מחת 0.6Southern Distirct

המוחזקים 272238XX45XXAdministeredהשטחיס Terirtoires

ידוע2 landmotולא known'

I Hysub district of residence at date of divorce.
2 Sec explanation in introduction.

הגירושץ. בעת cmua נסת לפל
במבוא. הסבר ואה 2
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מגורימ יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים ג/8. לוח
TABLE 1II/8.PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

J977

Typeof locality

Persons divorcing י מתגרשיס

Rates שיעורים

נשים
Wives

a
a:

נשים
Wives

!
Persons marrying נישאים

Rates שיעורים

כלות
Brides &O

כלות
Birdes

יישוב 1ורת

Jewsיסיהוד

כולל 25,36125,3618.38.33,4363,4361.11.1GRANDסך TOTAL

עירוניים 22.58922.8328.38.330233,117I.I1.2Urbanיישובים localities

ירושליס
אביביסו תל

חי0ד,
הערים יתר

עירוניים יישובים

2,394
3,269
1,721

11,182
4,023

2,480
3,099
1,705

11,343
4,205

9.0
9.8
8.1
7.9
8.0

9.3
9.2
8.0
8.0

349
576
270

1,388
440

355
561
252

1,481
468

1.4
1.8
1.3
1.0
0.9

1.4
1.7
1.2
1.1
1.0

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa
Other towns
Other urban localities

כפריים 2,4412,3068.78.22482210.90.8Ruralיישובים localities

כפרים
מושבים
קיבוצים

ורווית מוסדות

ר11
1,331
871

18

205
1,287
795
19

8.4
9.6
8.8
1.1

7.6
9.2
8.0
1.1

22
86
135

5

26
56
135
4

0.8
0.6
1.4
(0.3)

1.0
0.4
1.4

(0.2)

Villages
Moshavim
Qibbuzim
Institutions and farms

Not known
98 165 223 325 yiT לא

JewsNonיהודיםלא

הכל 4,2274,2277.57.52552550.50.5TOTALסך

ושפרעם 4103827.87.829270.60.5Mazarethנצרת and Shefar'am
מעורבים: Mixedישובים localities:

6096726.07.037370.40.4Jerusalemירושלים
מעורבים 3093076.46.849461.01.0Otherיישובים mixed localities2

אחרים2
עירוניים 9009328.29.056600.50.6Urbanיישובים localities

1,5341,5057.27.557570.30.3Villagesכפרים
בנגב 1931914.85.022220.50.6Bedouinsבדוי0 in the Negev

wp לא או 272238XX56XXשטחים
Administered Territo
rtes or not known

I By typeoflocalityofresidenceat dateofdivorce.
2 See note * to Tmble m/it.

הגירושין. בעת המגורים יישוב גירת ל0י 1

ג/8. ללחז ג הערה ראה 2
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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
birdes

Single
grooms

Brides כלות
לאירוע
Not
known

אלמנות
Widows

רווקות
Single

הגל סך
Total

Crooms OMnn

לאירוע
Not
known II רווקים

Single
הכל "jo
Total

ושנה 1יל
Age

and year

102.4

54.8
20.3
94.6
136.1
202.6
179.3
217.8
228.3
203.1
188.9
137.4
158.6
.I4S8
131.6
116.4
107.8
69.3
53.1
22.3
14.9
11.7
)4.7)
)3.3)
)1.5)
)2.0)

74.3

6.4
1.3
8.0
19.8

110.6
37.5
82.3
126.5
163.4
190.6
198.3
198.1
202.0
199.5
198.7
187.4
173.1
121.8
57.9
24.4
18.1
10.0
(5.6)
(4.6)
(1.2)
(2.3)
x

169

5
3
1

1

34
3
11
7
7
6
37
4
8
6
10
9
27
12
II
12
12
7
5
I
I

I

4

649

2
1

1

25
1

4
7
2
11
81
13
19
23
10
16
39
36
38
61
91
91
82
73
23
6
1

1977
U31 23,312 25,361

16
1

2
13

197
19
32
36
42
68
310
62
69
64
68
47
226
140
107
77
71
41
25
IS
3
1

2

6,476
1,518
2,162
2,796
12,661
3,160
3,153
2.698
2,036
1,614
3,305
1,116
845
587
415
342
593
164
44
24
17
6
4
2
2

14

6,499
1,523
2,165
2,811
12,917
3,183
3,200
1748
2,087
1,699
3,733
1,195
941
680
503
414
885
352
200
174
191
145
116
91
29
8

21

Average age
51.625.122.832.243.3XXX

53.4X24.622.132.445.4J(XX

56.5X24.622.134.048.2XX

57.1x23.921.635.350.5
XXX

59.723.621.836.351.2XXX

58.9X23.522.135.550.5XX

59.4X23.622.234.850.6XXX

58.9X23.722.335.049.6XXX

120

2

2

8

1

4
2

1

19
4
2
8

5
12
17
20
8
7
7

4
7
4
2
3

673

2
18
2
7
2
4

3
18
25
37
47
79
99
98
103
93
51
2

1402

1

I
89
2
13
13
25
36
416
68
64
79
89
116
467
252
216
123
95
63
41
19
13
5
2

39.0
38.3
39.0
39.4
38.6
37.7
37.8
37.2

22,766 25,361

850
103
216
531

12,123
996

2,086
2,848
3,126
3,067
7,778
2,567
2.010
1,430
1,014
757

1,407
319
145
59
40
18
8
6
1

2
10

853
103
218
532

12,223
998

2,101
2,865
3,153
3,106
8,231
2,641
2,083
1,519
1,107
881

1,904
613
418
237
221
187
151
135
II!
60
17

Median age

ממוצע ל
27.3 30.0
26.6 29.3
26.3 29.1
26.0 28.6
25.0 27.1
24.9 26.7
25.0 26.9
25.2 27.0

חגיוגי

הכל סך
TOTAL

Up to 19OT

Up to עד17
18
19

2024
20
21
22
23
24

2529
25
26
27
28
29

3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
+75
לאירוע

Not known
גי

1952
1955
1960
1965
1970
1975
1976
1977

ניל
I9S226.925.738.155.1X21.921.030.343.0XXX

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

197024.424.135.859.7X21.621.433.753.6XXX

197524.524.234.961.5X21.721.531.253.7XXX

197624.624.334.861.6X21.821.531.153.3XXX

197724.924.534.260.5. X21.921.6310513\XX

I Rates aer per 1,000 singet male. ami tjOOO single
females. respectively.

רל"1,000 trprn חדקלבד7~1,000 השיעורים 1

בהתאםת* רווקות
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים. ג/10. לוח
TABLE IH/10.PERSONS MARRYING, BY RELIGION, MARITAL STATUS AND AGE (NonJews)

Rates שיעורים2

רווקות
Single
birdes

רווקים
Single
grooms

Brides גלות
הדתות גל

All religion!

:nm
רווקות
Thereof:
single

הכל1 0ך
Total'

Grooms D>jnn

§
All religions

:nm
רווקים
Thereof:
single

הנל' סך
Total"

ושבה גיל
Age and year

1977

הכל J0993884053,9563,8793,09938840565.190.8,3,9563,773סך
TOTAL
up to 19 52552142031022,2572,2471,82713427116.086.2עד

Up to 17 50504191,0131,012825371452.454.7עד
1819819715147651649533347733.1156.1
19277274228346593586469634949.0165.6

20241,9791,9561,6151342021,3501,3291,022191110111.5161.5
203273252651051432429331623267.6169.9
2142642535917443393362714519105.3174.0
2247847240426442592541933427128.9172.4
2339838931639361881841312921143.3156.9
2435034527142271321269621ii148.9111.6

2529974941733162642332191704017186.772.0
253032962354617898664148161.695.9
26254246196332446423554202.556.1
271811801363393534287189.754.4
281261198828729262162232.069.7
291101007822734312283188.377.7

30342962671966323756153116218.737.6
35397555541161810107159.910.5
404438212961956372.9(7.2)
454921613437361(27.3)(5.6)
50541721412323(11.8)(5.3)
5559121102(7.5)

606477 .

65+10172111(3.1)

221לאידדע
133111XX

Not known
ageAverageממוצעגיל

195625.324.827.625.020.820.522.020.8XX

196025.725.328.524.520.920.522.920.0XX

196525.925.125.428.723.621.020.720.822.519.5XX

197025.725.025.428.623.920.720.420.422.419.7XX

197525.224.524.928.023.520.520.320.422.019.5XX

197625.524.525.328.723.020.620.320.422.419.0XX

197724.924.224.627.723.320.320.120.222.119.5XX

ageMedianחציוני.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.O19.919.921.218.8XX

§197024.624.424.327.522.719.619.519.421.519.0XX

§197523.923.823.627.122.819.519.419.321.118.7XX

§197624.023.723.726.922.019.519.419.321.518.4XX

197723.623.423.326.322.119.519.519.421.118.7XX

1 Including unknown religion. ידיעה. לא דת גולל 1

2 Rates are per 1,000 single grooms and 1,000 single birdes. בהתאמה, רווקות ול1,000 רווקים ל1,000 חושני השיעורים 2
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(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים, ג/וו. לוח
TABLE HI/ll.PERSONS MARRYING, BY AGE OF BRIDE AND GROOM (Jews)

1977

החתן גיל
Ageof (room

Ageהכלרגיל of bride

הכל סן
Total1920242529303435394044454950545539606465+.si

H
TOTALV^T25,3616,49912,9173,73388S352200174191$1411621 128

Up to 19tS853682153152__| _
202412,2234,4577,2164943683_Q

25298,2311,2164,7582,0511742331_5 
30341,90411261082329555521_| 
35396132111621619056121_| 
4044418544861219547155
45492371103041695323631

_ _

50542211382138435148g
55591872346275456274
60641511215204651218
65+3061127295689I 120

Not known yiT 17345113לא

(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים, ג/2ו. לוח
TABLE III/12.PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT

OF ORIGIN (Jews)

מיד
אנתנמיה1
Endogamy
index'

מאירופחאנוריקה inn
Groom 6001
EuropeAmeirca

כלה
xmtvm
אמריקה

Bride from
Europe
America

tv>am 5לת
אפריקה

Bride from
AsiaArfica

מאמיהאפריקה חתן
Groom from AdaAfrica

כלה
mxvm
אמריקה

Bride rfom
Eurojx
Ametica

אפריקה
Bride from
AsiaArfica

מספרים
מחזלטים
הכל סך
Absolute
numbers 

Total

All persons marrying
0.81
0.78
0.70
0.73
0.66
0.64
0.65
0.64
0.64
0.64
0.63
Single persons

0.69
0.66
0.63
0.64
0.63
0.63
0.63
0.62

48.4
43.1
40.5
41.0
42.8
39.3
40.7
37.2
37.5
35.3
34.1

41.8
41.3
37.4
39.1
35.0
35.4
33.1
31.8

Percentages
7.5
9.5
7.4
6.8
8.3
9.6
10.6
10.4
10.2
10.4
11.1

7.5
8.3
9.7
10. t

10.5
10.4
10.5
11.2

אחוזים

4.3
5.0
7.9
7.0
9.3
8.8
8.6
8.7
8.7
8.7
8.8

9.3
9.7
9.0
8.8
8.8
8.8
8.8
8.9

39.8
42.4
44.2
45.2
39.6
42.3
40.7
43.7
43.6
45.6
46.0

41.4
40.7
43.9
42.0
45.7
45.4
47.6
48.1

הנישאים כל
13,530
14,467
18,097
18,097
23,983
26,433
26,059
28,568
28,583
25,805
25,361

רווקים/רווקות
17,851
21,085
23,265
23,106
25,277
25,310
22,742
22,174

1955
1960
1965
1965
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1968
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1 index was calculated on the base of continent of origin. מוצא. יכשת כסיס ot 3mn mm 1

83 טבעית תנועה



(יהודים) הכלה ושל ההתן של עלייה ותקופת לידה יבשת לטי נישאי0, ג/3ו. לוח
TABLE III/13.PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF

IMMIGRATION OF GROOM AND BRIDE (Jews)

1977

S

V

I

<Conitnent ofbirth and
period of Immigartion

of groom

Continent of birth and period of immigration of bride הגלה של עלייה ותקומת לידה יבשת

§ 0
Ft

KuropeAmerica אירופהאמריקה

p £

a

AsiaAfrica nj7HDK;T>0K

rr

A

J3

Israel ישראל
:tV. הבלה אבי

Bride's father born in:

*I
Z

? ■/

F >
I

סד

כוללי
Grand
Total1

לירח יבשת

.לוווותן

GRANDTOTAL1

Israel
Groom's father born in :

Israel
AsiaAfirca

EuropeAmerica
Not known

4siaAfrica
Up to 1964

1965*
Tourists
Not known

EuropeA mericct

Up to 1964

1965 (

Tourists
Not known

0.36 42

0.41
o.r4

0.43
0.36

X

0.43

0.34
0.30
0.05

X

0.48
0.30
0.58
0.04

X

21
3

4

14

3

3

/8
6
11

I

252 2,641 1,422 ♦,3S7 ) 63

31136
19

34
83

42

35

7

631
75
167

388
1

252

168

72
8

4

591 U79
68 163

110 315
406

7

147

125
13

4
5

891
8

444

331
92
12

9

82

21

3

9
7

2

57

33
20
4

4

22
7

1

27

21

2

.1,1833,503 4.831 70 5482 M14 1,780 ls146 25,361

349 1,288 1689 <* 4J15 5,646 1J49 11.35814,438
20 110 134 4 513 417 301 1,235 1,535
234 846I.I II 7 727 4,085 334 5,173 6,606
95 327 436 21 3,063 1,133 690 4,907 6,238

5 8 16 12 11

725 1.923 2.732 16 464 2.282
387 1.654 2.095 14 386 2,000
317 223 562 2 56 239

19 30 53 9 23
2 16 22  13 20

301
354
690
4 43 59

175 2,937 6.115

160 2,560 4,987
308 963
35 100

34 65

11

3

I

74 1,758 683 2,533
25 326 509 866
37 1.381 146 1,575

12 48 23 83

35 9

108
34
66
8

292
195

75
21

I

409
232

143

31

3

6 1.100 484
4 659 322
2 300 124

 119

22
30
8

256 1.846 4.794
143 1,128 2,228
73 499 2,220
40 189 304

30 42

כוללי סך
ישראל

יליד: החתן אני
.שראל

אסיהא6ויקה
אירוסהאמריקה

ידוע לא

א6יה*אסריקח
1964 ער
1965.■

ךןייףי0

Ttv לא

1964 ער
+1965
תיירים
ידוע יא

1 Including continent of birth not known.
2 Index was calculated on the base of continent of birth and period of immigration.

ידועה. לא לידה יבשת VWi 1

עלייזו. ותקוסת לידה יבשת נ0יס על חושב המדד 2



יבשת לפי רווקות, כלות ושל רווקים חתנים של והציוני ממוצע גיל ג/14. לוח
אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקופת לידה,

TABLE IH/14.AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AND BRIDES, BY

CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND POPULATION GROUP

לא
יהודים
Non
Jews

Jews יהוייס
EuropeAmeirca אירו6ה~אמריקה
Immigrated: עלו:

1965 + 1961
1964

Up toעד
1960

הכל ■p
Total

AsiaAfrica אסיהאפריקה
Immigrated: עלו:
1965+ 1961

1964
Up toעד
1960

h,7jo
Total

ישראל
Israel

הכל סך
Total

Grooms
Average age

29.023.5
25.224.925.526.325.0
26.027.425.725.024.5
26.127.525.425.324.5
26.527.425.724.2

■ age'Standardized average
26.925.4
26.125.726.828.226.0
24.925.026.125.626.0
25.024.625.526.025.9
25.325.126.125.5

Median age
27.123.1
23.623.423.824.624.3
25.426.824.624.223.7
25.426.724.524.423.8
25.426.424.723.4

Brides
Average age

19.7
20.4 23.6 22.4 23.1
20.3 22.6 22.4 24.7
20.3 22.8 22.8 25.3
20.1 22.8 24.3

20.5
21.2
21.3
21.4
21.0

26.2
26.1
26.0
26.3

28.1
28.1
27.8
28.0

25.0
25.2
24.8
:25.4

24.1
23.2 23.1
23.0 22.8
23.4 22.8
23.2 23.2

24.6 25.6
24.7 26.6
24.8 27.0

26.6

25.9 25.8
25.7 24.9
25.9 24.9

25.5

23.9 24.7
24.1 26.2
24.2 26.5

25.0

חחניס

25.7
25.5
26.1
26.3
26.5

קח2
26.4
26.0
25.7
25.6
25.8

חציוני גיל
24.7 24.2 25.0
24.6 23.6 23.9
25.2 23.3 24.0
25.7 23.5 24.1
25.9 24.0 24.5

ממוצעגיל
'1960196226.424.8

197025.024.4
197524.923.9
197625.024.1
197725.224.3

מגיל ממוצע
1960196226.627.0

197026.226.2
197525.726.2
197625.725.8
197725.825.9

כלות

21.3
21.3 22.6 22.4
21.4 24.5 23.2
21.5 25.2 23.4

Standardized average age3

24.9
22.6
22.7
22.7

22.5 21.9
22.0 21.2
22.3 21.9

21.5

22.2
22.6 24.7
21.7 23.7
21.8 23.9
21.8 23.8

23.7

22.3 21.7
21.9 21.2
22.1 21.2

21.9

23.5

ממוצע גיל
21.7 22.0
21.1 21.9
21.5 22.1
21.6 22.2
21.9 22.3

מתוקנןנ ממוצע ג>
21.7
22.1
22.1
22.1
22.2

23.0 22.2
22.8 22.6
22.7 22.7
22.9 22.5
22.6 22.5

'19601962
1970
1975
1976
1977

י 19601962
1970
1975
1976
1977

19601962
1970
1975
1976
1977

V)V7Median/גיל age

'1960196220.921.220.122.119.1

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
197721.621.422.422.622.022.222.821.919.5

1 The avenge and median ages for 19(01962
.re averages of the data for each of those years.
2 For method of compOatioa  see introduction,

עד 1960 לשנים וההגיוני הממוצע מגיל 1

הבודדות. השנים של הגמונים ממוצע הינו 1961
מבוא. ראח  חישוב לשיטת 2
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לפי ומתגרשימ, הכלה, ושל החתן של משפחתי מצב לפי נישאימ, 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)

Persons marrying Personsנישאים divorcing Maritalמתגרשים status
1960| 1970| 197619771960197019761977

הכל 14,46723,98325,80525,3612,0912,2563,0663,436TOTALסך
עם: Groom/husbandרווק single with:
11,59321,08522,74222,1741,3231,5582,2942,546brideרווקה single
55441240242911497106110birdedivorcedגרושה
1328212310047232022brideאל&נה widowed
עם: Groom/husbandגרוש divorced with:

5557539321,017102128144193brideרווקה single
526533531586146159160188brideגרושה divorced
19618118116664605263brideאלמנה widowed
עם: Groom/husbandאלמן widowed with:

116136998447382020brideרווקה single
23324222519471626554brideגרושה divorced
39847941237510710710399brideאלמנה widowed

164801582367024102141Notלאירוע1 known1
1 Mairtal statin of *t teut one spouse. לפחות. הזוג מבני אחד של irmvt) sss 1

תקופת ואורך נישואין שנת לפי והתגרשו, בישראל שנישאו זוגות ג/16. לוח
(יהודים) נישואין

TABLEIII/16. COUPLES MARRIED IN ISRAEL AND DIVORCED, BY YEAR AND DURATION OF
MARRIAGE (Jews)

תקופת אורך
נישואיןנישואין Yearשנת of mar riage
(שנים)

Duraiton of
marriage1964196519661967196819691970197119721973197419751976
(years)

Marriedבישראלנישאו in Israel

הכל 2,90025,579!17,22218,0978,5998,18820,622סך 23,98326,43325,805 28,583 28,568 26,059

Total

1976מהם עד התגרשו ..Thereof: divorced up to 1976

הכל 1,5421,5301,4501,3521,3041,3911,190סך 1,4081,07146 454 688 896
Total

Cumulativeמצטבריםאחוזים percentages
00.30.40.40.30.30.30.3 0.30.30.2 0.4 0.2 0.3
11.61.61.51.41.21.41.3 1.41.21.2 1.3 1.3
22.92.62.72.62.22.52.3 2.62.32.4 2.4
33.93.93.63.83.23.53.2 3.53.33.4
44.84.94.54.74.04.33.9 4.34.1  

55.55.65.35.44.65.04.7 5.1   

66.16.25.86.05.35.65.9 

76.66.86.46.65.76.1    

87.27.26.97.06.3_   

97.77.67.47.4    

108.28.07.8_   

1)8.58.5    

129.0
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וגיל לזוג 7ו גיל עד ילדים מספר נישואין, תקופת אורך לפי גירושין,  ג/17. לוח
(יהודים) האשה ושל הבעל של והציוני ממוצע

TABLE III/I7.DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE, NUMBER OF CHILDREN UP TO AGE

17 TO COUPLE AND AVERAGE AND MEDIAN AGE OF HUSBAND AND WIFE (Jews)

I96019701974197519761977

הכל JUS6סך 2,0912,65424573,0663,436TOTAL
Percentages

נישואין תקופת Durationאורך of marriage
(שנים)

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0

(years)
TOTAL

משנה 9.8פחות 12.98.58.45.39.4Less than I year
אחת 10.7שנה 10.611.310.812.110.1I year
2319.2 15.619.719.119.919.423
4512.0 11.813.914.215.312.645
6915.5 15.615.815.316.918.369
101921.0 24.418.619.019.519.1I0I9
20+. 11.8 9.112.213.211.011.120!

5.7הציץ 5.85.55.75.75.7Median

ילדים Nסס9ר umber of children
הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

052.6 57.252.453.651.247. i0
126.3 25.025.224.625.226.3
214.0 12.213.914.815.617.1
3+7.1 5.68.57.08.09.52

j .

1.7ממוצעי 1.61.71.71.71.8Average'

Husbandבעל

הגירושין בעת: חציוני 39.6ניל 40.338.238.237.837.6Average age at: divorce
30.9הנישואין 31.929.629.529.328.9marirage
בעתוהגירושין ממוצע 36.5גיל 38.034,534.534.034.1Median age at: divorce
27.0הנישואץ 28.425.325.525.425.2marirage

אשה
Wife

הגירושין בעת. ממוצע 35.0ניל 35.334.034.133.733.5Average age at: divorce
26.3הנישואץ 26.925.525.425.224.8marirage
הנירוקוץ בעת: ממוצע 31.8ניל 32.930.030.329.930.1Median age at: divorce
22.8הנישואק 23.522.422.522.322.2marirage

1Of couples with chiidFTC. ילדים. עם בלתברשיט לזוגות 1
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natality ילודה

אוכלוסייה וקבוצת מין לפי מרובות, ולידות מת לידות חי, לידות ג/18. לוח
TABLE 1II/18.LIVE BIRTHS, STILLBIRTHS ANDMULTIPLE BIRTHS, BY SEX AND POPULATION

GROUP

לידות nnK
לאימהות
רווקות
Percent
births
to single
mothers

לידות*
תאומים
ושלישיות
Births. of
twins and
tirplets

חי Liveלידות birthsמת Stillbirthsלידות

nrmאחיו
הכל הגלהזכריםנקבותזכרים0ך זכריםנקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesPercentTotalMalesFemalesPercent

malesmales

0.17
0.28

0.25

0.45
0.59
0.64

0.73
0.79
0.73
0.71
0.76
0.76
0.79
0.85
0.94

Jews

488

467

467
434
SJ7

604
651
587
670
705

699
687

54.7
58.8

56.4

S2.3
50.1
54.1

S6.1
51.0
54.7
54.7
53.4
52.0
53.1
54.8

294
238

257

348
316
281

276
325
261
257
293
318
302
257

355
339

332

381
317
331

352
338
315
310
336
344
342
312

649

577

589

729

633
612

628

663

576

567
629

662
644
569
522

יהודים
51.9 20,797 22,452 43,249
51.9 20,355 21,984 42,339

51.1 21,996 22,985 44,981

51.5
51.4
51.3

51.7
51.1
51.4
51.2
51.5
51.4
51.3
51.5
51.4

24,891
24,614

26,420
26,067

28,070 29,627

29,562
32,024
31,344
32,600
34,221
35,612
36,520
34,854
33,653

31,647
33,439
33,146
34,186
36,324
37,636
38,546
36,955
35,634

51,311
50,681
57,697

61,209
65,463
64,490
66,786
70,545
73,248
75,066
71,809
69,287

. 1951
1955

1960

1965
1967
1969

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Jews2יהודים2לא
196011.8116,1245,68751.8132745856.1

ז*196514,8357,7967,03952.622212110154.51
196714,2997,4206,87951.922811711151.3156
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
197823,31511,8181 1,49750.7309216

1 Number of births and not of boro. 2 As from 1970
Including East Jerusalem; see also Table in/3.

ב1970 החל 2 יילודים. ולא לידות 1S0D 1

ג/3. לוח גס ראה ירושלים; מזיח גולל
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לאיהודים, ושל האם לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי ג/9ו. לוח
דת לפי

TABLEIII/ 19.REPRODUCTION RATES OF JEWS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND

OF NONJEWS, BY RELIGION

 תחלופה שיעור
יהודים

Reproduction
rate  Jews

גלמי תחלופת Grossשיעור reproduction rateנקי תחלואת שיעור
Net

reproduction rate NonJewsלאיהודיםJewsיהודים

ישראלנקיגלמי
א0יה
אפריקה

אירופה
מוסלמיםסךהכלאמריקה

Mos
נוצרים
Ctui*.

דרוזים
יהודיםואחרים

לא
יהודים

GrossNetTotalIsraelAsiaEuropeTotal1. ....DruzesJensNon
AfricaAmericainnsand

othersJews

19491.661.732.171.551.53
192619271.871.42

19501.891.912.761.591.75

192819301.621.3319511.951.733.061.541.81
19521.931.633.021.481.79

19311.501.1819531.881.563.011.391.77

19321.351.0719541.741.402.751.281.66

19551.771.382.771.283.553.952.423.181.67

19331.281.08
19561.771.352.731.273.543.932.293.351.68

19341.291.0819571.761.372.641.263.393.872.233.331.67

19581.651.322.401.203.554.042J83.731.57
19351.321.1319591.691.352.561.133.584.112.103.761.62

19361.271.09
19601.701.322.501.203.884.562.243.821.63

19611.631.312.351.163.704.202.383.981.57
19371.141.02

19621.601.262.271.133.834.522.203.611.54

19381.191.0719631.631.342.241.163.794.382.233.601.57

19641.661.382.221.244.104.782.313.841.60
19391.090.9819651.681.412.231.264.074.782.303.691.63

19401.171.0319661.651.352.171.194.004.692.113.601.59

19411.060.9419671.551.312.041.163.594.181.943.171.50

19681.631.382.091.283.734.341.973.661.583.49
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

19441.671.4419721.571.431.901.373.663.981.873.451.533.30

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

19461.671.5419751.551.491.831.373.313.761.633.321.513.11

19761.551.511.781.443.333.751.613.511.523.14

19771.451.401.661.373.153.541.523.461.422.98

19781.371.351.511.322.983.331.443.331.342.82
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(יהודים) לידה ויבשת האם גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי ג/20. לוח
TABLE111/20. SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE AND CONTINENT OF BIRTH

)Jews)

האם ביל
לידה 1955I96019651970197319741975197619771978ויבשת

Mother's age and
continent of birth

כולל S97.9101.0103.4104.798.893.9GRAND.108.4102.196.898סך TOTAL
19 60.948.535.029.229.030.134.032.932.129.1Upעד to 19

2024228.6208.3206.9185.0182.5182.1186.4186.4174.2165.02024
2529198.9215.4221.6212.7196.5201.3198.4198.3186.4178.62529
3034140.3133.0144.3157.7136.8140.2140.1139.8127.9120.13034
353974.068.863.677.368.668.466.968.163.058.33539
404421.520.417.916.015.215.014.113.913.511.14044
45+4.64.24.02.21.61.11.01.41.00.845 +

כולל 3.643.493.473.413.1S3.193.213.202.99TOTALפריץ FERTILITY 2.82

הכל 89.495.692.088.79618/02.9wss1113/06.5Israellolalישראלסף 103.9
Israeltotal

23.016.714.822.823.424.527.327.326.724.4Upעד19 to 19
2024165.7151.4158.6153.9165.8170.2179.9179.4167.3159.72024
2529170.9190.4200.6199.9185.4196.9195.9197.9186.4179.92529
3034115.5111.7130.3154.1131.8132.3136.7135.0125.1121.33034

71.363.451.680.967.068.6§62.867.561.359.93539
16.516.317.413.014.514.812.613.210.99.84044

45+2.1(2.8)(2.3)(0.4)(0.4)(1.0)1.21.3(0.9)(0.6)45+

כולל 2.832.762.883.122.943.043.083.112.89TOTALפריץ FERTILITY 2.78

183.1163.2143.5131.01193117.9116.7112.4101.890.64siaAfricaאסיהאפריקה total
הכל סך

19 105.580.861.951.349.847.252.745.049.244.8Upעד to 19

2024315.1270.9246.5225.4223.3218.0220.2216.0203.6188.62024
2529269.3269.1256.8228.3213.6219.1217.7212.3196.2181.02529
3034230.0203.3192.4176.6155.1158.0155.7155.4138.2127.63034
3539143.1132.9107.098.985.784.084.781.974.265.13539
404456.149.340.027.023.522.821.019.219.715.04044
45+16.214.610.96.24.22.52.12.81.91.545+

TOTAL FERTILITY 3.12 3.42 3.66 3.77 3.76 3.78 4.07 4.58 5.10 5.68 כולל פריץ

OO.lt/.uU/.Jrאירופהאמריקה 1 .w

הכל סך
44.420.630.725.334.946.461.764.357.553.4Opעד19 to 19
2024174.2170.7195.5175.6176.6177.3164.8178.6169.9162.62024
2529151.4157.8173.6193.7185.1183.5178.9181.2173.0170.92529
303498.881.984.5121.2102.2110.4110.0116.3115.6109.33034
353945.335.829.244.442.343.641.444.843.942.53539
404410.87.75.86.96.56.06.17.36.56.44044
45+1.10.60.50.2(0.2)(0.2)(0.1)0.3(0.2)(0.2)45+

כולל 2.632.382.602.842.742.842.822.962.83iפריון 2.73TOTAL FERT1LIT
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(לאיהודים) ודת האם גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי ג/21. לוח
TABLE II1/21.SPECIFIC FERTILITY RATES, BY MOTHER'S AGE ANDRELIGION (nonJews)

Religion and
mother's age

I978
מם9רים
מוחלטים
Absolute
numbersl

1977 1976 1975 1974 1970 1965 1960 1955 am וגיל m

GRAND TOTAL
Upto 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTAL FERTILITY

Moslemstotal

Up to 19
2024
2529
3034
3539
4044
4549

TOTALFERT1L1TY

'23,315 188.3
2,339 73.4
7,468 298.6
6.059 323.0
4.243 267.5
2,254 185.0

68.3734
119 13.3

198.2
79.2
311.7
336.9
285.1
194.9
78.6
14.6

209.9
86.8
329.4
356.4
304.6
199.0
77.6
17.6

209.0
91.7
318.3
349.2
307.3
202.7
75.8
20.7

222.0
101.0
347.1
363.3
313.2
211.6
87.0
22.2

229.9
89.5
341.4
382.4
328.4
240.3
116.1
32.0

261.4
111.7
359.8
406.2
370.2
255.8
131.0
49.3

241.6
93.4
381.2
398.1
325.0
245.6
115.9
39.1

214.4
116.8
328.2
327.0
327.2
196.7
90.4
26.8

6.15 6.51 6.86 6.83 7.23 7.65 8.42 7.99 7.07

19.378 209.3 2213 236.0 236.1 251.1 267.6 3013 274.0 241.0

2,065 83.1 90.4
6,137 318.6 335.0
4,935 354.4 367.8
3.556 301.3 321.4
1.857 212.9 227.7

84.5 96.4
18.0 19.5

628
111

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

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

I 39. I

357.2
357.6
356.7
222.1
120.8
37.9

6.S6 7.29 7.73 7.75 8.21 8.95 9.87 9.J1 7.96

כולל סך
19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
4549

כולל פו^
 מו6למיס
הכל 0ך

19 עד
2024
2529
3034
3539
4044
4549

כולל פריץ

 0^5n!1473150S151J109.8112.5102.9101396.592.4x 2.007Christianstotal

19 64.348.353.432.842.837.330.027.627.3123Upעד to 19
2024239.0250.9242.5184.8220.2198.3195.1193.7186.77232024
2529262.6257.9279.4221.1218.0199.5196.3186.1186.06132529
3034248.9213.0220.0167.7150.9139.2147.2130.0116.53493034
3539117.6123.6114.491.971.976.776.270.764.01593539
404430.726.235.322.024.017.316.917.812.6314044
4549(6.0)1.93.3(2.9)(1.1)(2.1)(10)(2.0)(1.5)34549

כולל 4.854.614.743.623.653.353.323.142.97XTOTALפרית FERTILITY

^ריס '202.7243.4238.4215.5210.9203J213J210.02023ייוזיס 1.930Dmzes and others
הכל totalסו

19 91.690.587.958.860.864.665.563.159.9151Upעד to 19
2024360.4387.3345.4339.6326.7298.2330.2320.3324.06082024
2529291.5423.3406.1372.8378.9396.2373.5393.9331.85112529
3034310.0317.7326.2352.3311.5316.9338.8300.8317.13383034
3539187.4247.7235.5237.8247.3210.5235.3239.6245.12383539
404461.192.0103.9101.572.976.484.1100.487.3754044
4549(13.1)16.916.928.91(11.8)(6.3)22.0(10.0)(7.2)54549

כולל 6.587.887.617.467.056.857.257.146.86XTOTALפרק FERTILITY

I Including age not known. ידוע. לא גיל כילל 1
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האמ בחיי חי לידות ומספר האם גיל לפי חי, לידות ג/22. לוח
TABLE HI/22.LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER DURING

MOTHER'S LIFE

Live birth order חי לילות מס0ר

6+ הכל 0ך
Total

1978 מוחלטים 'sמספרים Absolute number
Jewsהודים9

הכל סך
האס גיל

69,28722,88621,53013,3815,6792,4373,374TOTAL
Mother's age

19 3,6913,12252640111Upעד to 19

202422,50412,3127,8421,86439275192024
252924,6985,8849,9465,7041,9237454962529

303413,0691,2462,7644,6302,2299671,2333034

35394,2692213599949825421,1713539

404485652481141341014074044

45 61645443845ו <

ידוע 1394341301429Notלא known

NonJewsלאיהודים
הכל 23,3153,9963,7173,2862,7882,3177,211TOTALסך
האם Mother'sגיל age
19 2,3391,4126941903841Upעד to 19

20247,4681,9132,0851,6851,0425062372024
25296,0594626841,0151,1831,0911,6242529
30344,2431351752964095482,6803034
35392,254514968871351,8643539
4044734771215246694044
45111931324106451

ידוע 9913221712530Notלא known

Percentagesאחוזים
5Jewיהודים

1948100.042.728.914.15.43.05.91948
1950100.033.131.816.17.04.17.91950
1955100.026.828.716.29.55.813.01955
1960100.026.425.215.49.06.717.31960
1965100.029.025.216.18.45.515.81965
1970100.031.625.719.09.34.69.81970
1975100.035.029.017.78.53.95.91975
1977100.032.330.819.08.63.85.51977
1978100.033.031.119.38.23.54.91978

nי1ט.ורו r tN onJe ws

1953100.08.817.215.012.812.234.01953

1955100.010.915.415.312.211.334.91955
1960100.015.213.112.011.911.736.11960
12.210.610.038.41965י,1965100.014.514
1970100.016.414.011.810.99.637.31970
1975100.017.114.514.311.89.732.61975
1977100.016.415.713.912.410.231.41977
1978100.017.115.914.112.010.030.91978
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(יהודים) נישואץ ושנת האמ לידת יבשת לפי חי, לירות  ג/23. לוח
TABLE III/23.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND YEAR OF MARRIAGE

)Jews)

1978

יליד האם אבי
Mother's father bornאידופה

כולל 1ישראלסך *אמריקהאפריקהאסיהאירופה 3
Grandהכל ידהנאפריקהrr0Kישראלסך xu AsiaAfricaEurapeאמריקה

America* s totalIsrael
totalIsraelAsiaAfricaNot Europe

known| Ameirca

כולל 9,287£37,55310,754סך 3,9726,59}39J 15,8417,14012,593,n9929
GRAND TOTAL

הגל נשואותסך rmw*68,4323709010,621 3,9326,449362 15,7267,08212,39811.8548

Marriedmothers total

נישואין mv
Year of marriage2,1971,496458 13442720 45794342265_

1978
11,6307,6302,731ךך0ן 6731,91662 2,2487281,7301,542

19777,8175,0851446 S261,05646 1,9114941,0441,1922
1976
1975

7,3244,4861,399 46682146 1,7545111,1211,206

19746,9194,2211,264 43773227 1,7615201,0851,0921

19735,4993,206850 33744736 1,5364478779681

19724.6412,507634 25433419 1,266484791859
19713,8301,900443 18523920 1,0134366838101

19703,3931,576348 1781788 864440631746

19692,8071,135257 129999 641420565687_

19682,300841151 1(45814 504396478585

19671,85259799 84217 3863384494671

19661,50549869 81164 328264413330

19651,29542080 7186 255247351277


196019643401944172 1751910 5688401,1595562

1955195994116930 3735 94281377114

1954 162171עד 521 846918
Not known ידוע 81936289לא 467322 13296211150

Divorced /imv1625819 618IS195035

Widowed 43183אלמנווו 3489a8

Single 650387HIרווקות 3112231 923013795/

רווקות לאסהות לירות 96, 0.941 1.031.03 0.7!1.85x 0.580.421.090.79X

M Births to single mothers
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(יהודים) האם וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/24. לוח
TABLE III/24.LIVE BIRTHS,BYMOTHER'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION

AND AGE (Jews)
1978

האס גיל
Mother's age

כולל' סך
Grand
total'

ישראל
Israel

Asia1אסיה AfriciEuropeAmericaאפריקה

הכל2 סך
Total2

Up to
עד1964

1965 סךהכל+
Total1

Up to

1964
סךהכלג+1965

Total'
Up to

1964 עד
1965 +

מוחלטיםמספר Absoluteים numbers
total הכל 69,28737,5SJ7,1405,5051.46S12,59310,3101,93111,9925,0866,630סך

Up to I9ty3,6912,48812441744923669758745530

202422,50415,3199784245133,3822,6506012,8217711.969

252924,69814,1262,2351,6904874,2373,4556784,0991,6382,363

303413,0694,0982,4522,1342792,9522,5113873,5652,1821.312

35394,2691,2511,084983821,1961,044132737361367

404485618523320724287247291517869

45+6172219326223633

ידוע 139לא
ו79

12732115426817

Not known
ממוצע 26.525.329.930.926.627.828.026.927.629.326.4ויל

Average age

Ratesיםשיעור

total הכל 93.9103.976.269.5118.8101.4100.0109.375.656.4102.4סך

Up to 19 29.124.437.941.536.246.952.932.853.425.059.1עד

2024165.0159.7193.4179.4207.1187.3194.5160.9162.6140.5173.2

2529178.6179.9174.9168.2203.1184.4182.9192.5170.9154.7184.5

3034120.1121.3123.7120.9151.0131.0128.9146.4109.3104.7117.7

353958.359.962.261.866.468.067.175.442.535.253.3

404411.19.813.212.720.616.916.720.06.44.99.9

45 +0.8(0.6)1.31.2(2.6)1.71.7(1.9)(0.2)(0.1)(0.4)

כולל 2.822.783.032.933.443.183.22$3.12.732.332.99פריון

FERTILITY TOTAL

1 IncL continent of bitrh not known. 2 Incl. peirod
of immigration not known. עלייה ו/קופת כולל 2 ידועה. לא לידה יבשת כולל 1

ידועה. >א
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עלייה ותקופת לידה יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/25. לוח
האמ בחיי חי לידת ומספר האס של

TABLE IH/25.LIVE BIRTHS, BY MOTHERS' POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION AND LIVE BIRTH ORDER DURING MOTHER'S LIFE

1978

וןי לידות Liveמ80ר birth order|
אוכלוסייה/ 1Population§קנונת group.
לידה הכליבקןת gocontinentסך
עלייה TotalJiותקו0ת /ofbirthand period

123456789+

.5

of immigration

מוחלטים ריס seeAbsolute numbers
כולל 92,60226,88225,24716,6678,4674.7543,1664,0843,3352.9GRANDסך TOTAL

69,28722,88621,53013,3815,6792,4371,2941,3337472.4JEWSTOTALיהודיססךהכל
הכל 37J53/.5.0.?212A606,2882,1017473012931312.0Israeltotalישואלסן

Mother's father
יליד; האם barnאבי in:

3,9721,4851,2016812941077189442.3Israelישראל
10,7544,6313,6551,703519145573591.9Asiaאסיה

6,5933,2222,1748452477816921.8Africaאפריקה
15,8415,5205,5233,0071,017402155151662.2EuropeAmericaאירופהאמתקה

3931741075224152910XNotלאירוע known

הכל' vex7,1401,3121.5951,7891,1785283113001273.2Asiatotal,סך 1

Immigratedעלי.
1964 1221,4941,0104552702461113.4Up,נ5,505797עד to 1964

196519711,074303299217114553538132.719651971
1972+39116513145261121012.11972+

הכלי 'yre/e12,5932,960.?,0792,6711J728525205473923.1Africatotal,סן
Immigratedעלו:

10,3102,4142,2561,3747424564783583.2Upto!ד1964 1964
196519711,468401419303150764553212.71965197!

1972+4632031505426116942.11972+

11,9923.5784,1952.6328263091621939723EuropeAmericaאיח8האמריקה
totalכךהכלי 1

Immigratedעלו:
1964 5,0861,0211,6641,53446714886103632.7Uptoעד 1964

196519712,138623748461151812240122.419651971
1972+4,4921,8371,709582190714245162.01972+

ידרג /2//94לא
XNot known

 לאיהוד'ם
הכל סך

מוסלמים

23,31S

19,378

3,996

3,089

3,717

2,904

3,286

2,637

2,788

2,305

2,317

1,989

1,872

1,642

2,751

2,452

2,588

2,360

4.4

4.6

NONJEWS
TOTAL

Moslems 2,0075344753982741448469292.9Christiansנוצרים ואחרים 1,9303733382512091841462301994.3Druzesדרוזים and
tדוי?ים<Percentagesother

הכל 100.029.027.318.09J5.13.44.43.6XTOTALסך
.S1.91.91.1X.100.033.031.119.38.23יהודים . Jews

יהודים 100.017.116.014.112.09.98.011.811.1XNonלא Jews

1 Ind. peirodofimmigration not known. יחקה, לא iv'rs aripn גולל 1
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ושנות לידה יבשת 34,לפי עד 50 בגילים לאימהות חי לידות ממוצע ג/26. לוח
הא0 של לימוד

TABLE 11I/26.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHER'S CONTINENT

OF BIRTH AND YEARS OF SCHOOLING
1978

לידה הכליבשת Yearsלימודשנותסך of schooling
Continent ofbirth Total01♦912 1

כולל סך SJEWSGRAND.3.35.74.54.13.22יהודים TOTAL
סךהכל 73.73.22.9Israel.?.3.15.7ישראל total

יליד האב Mother'sאבי father born
4.43.43.1Israel(3.3)(2.5)3.4ישדאל
3.83.53.02.7Asia(4.0)3.1אסיה

3.62.92.7Africa(3.7)3.0אפריקה
3.53.22.9EuropeAmerica(3.0)(8.0)3.0אירופהאמריקה

3.45.44.23.93.22.8Asiaאסיה

4J06.05.14.53.73.1Africaאפריקר
5.23.73.02.6KumpeAmerica(3.3)2.9אירופהא&ריקה

הכל סך  6.47.06.96.04.33.0NONJEWSלאיהוזים TOTAL
6.77.07.06.24.83.2Moslemsמוסלמים
5.64.53.62.6Christians(3.4)4.1נתיריס

ואחרים 6.16.86.66.04.12.8Drusesדרוזיט and other

האם של לידה יבשוז לפי ,34 ער 30 בגיל לאימהות חי לידות ממוצע  ,27/1 לוח
(יהודים) האב ושל

TAHLH 1I1/27.AVERAGE LIVE BIRTHS TO MOTHERS AGED 3034, BY MOTHERS AND

FATHER'S CONTINENT OF BIRTH (Jews)

1978

האם לידת Mother'sיבשת continent of birth

כולל Mother'sסך father born יליד האם אפי
לידה ~ינשת Father'sאירופה*יקור*7 continent
האג הכלGrandשל ofbirthאמריקהאפריקהאסיה*ירו6הסך totalIsrael AsiaAfricaEuropeאמריקהאפריקהאסיהישראל

totalIsraelAsiaAfricaEuropeAmerica
America

כולל 3.33.13.43.13.03.03.44.02.9GRANDסך TOTAL  3.13.23.73.12.93.22.93a3.0Israelישראל  total
הכל סך

האב Father'sאבי
fatיליד he r born
3.53.13.03.3Israel(3.6)3.53.74.63.0ישראל
3.03.13.03.32.92.82.93.22.8Asiaאסיה

2.42.73.32.8Africa(2.5)2.9(4.2)2.92.9אפריקה
3.03.13.22.82.83.12.62.73.0EuropeAmericaאירופה

אמריקה
3.63.133333.12.93S3.72.8Asiaאסיה

4.13J02.93J3J2jS3J4.43.1Africaא9ריקה
2A2.92J&2.4(2J3)2.92.62.82JSEuropeAmericaאירופה

אמריקה
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גיל אוכלוסייה, קבוצת לפי הלידה, בעת יילודים של הממוצע המשקל ג/28. לוח
לידה ומספר האם של לידה ויבשת

TABLE111/28. AVERAGE WEIGHT OF NEWBORN AT BIRTH, BY MOTHER'S POPULATION

GROUP. AGE AND CONTINENT OF BIRTH AND BIRTH ORDER
1978

Grams נימים

Age ofmother לאיהודיט
NonJews

Jews יהודים

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אפריקה
Afirca

,VOX
Asia

ישראל
Israel

הכל סך
Total

aiahj

הל irthידותכל sAll b

הכל 3,2323,2143,1813,3033,2433,119TOTALסך
19 3,0973,0763,0663,1193,1752,888Upעד to 19

20243,1863,1773,0863,2423,2023,0552024

25293,2543,2533,1813,3023,2463,1822529
30343,2853,2813,2233,3503,2793,1943034

35393,2843,2703,1893,3973,2623,2363539

birthFirstראשונהלידה
הכל 3,1433,1373,0703,1753,1643,043TOTALסך
19 3,0893,0793,0813,1013,1823,038Upעד to 19

20243,1583,1503,0773,2063,1763,0882024

25293,1493,1443,1003,1863,157 .3,0502529
30343,1143,1323,0293,1063,1502,8813034
35392,9563,0082,9502,7973,0092,2703539

שני חמילידה עד 5birththroughדתיה iffthSecond

הכל $3,263,262$3,203,3243,2703,118TOTALסך

19 3,0953,0542,9943,1793,1482,664Upעד to 19

20243,2193,2113,0943,2733,2323,0662024
25293,2853,2893,2043,3253,2773,2432529
30343,2943,2913.2403,3593,2873,2273034
35393,2693,2803,1903,3453,2683,2203539

שישי ומעלהלידה bitrhה and moreSixth
הכל 3,3673,3593,2163,442$3,383,163TOTALסך

XXXUpעד19 to 19

20243,283XXXX2,5242024
25293,3213,3783,0573,3563,3153,0722529

30343,3793,3763,2773,4063,4313,1923034
35393,3813,3103.2343,5023,3483,2653539
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ממוצע ומשקל מין, מרובות בלידות וסדר האם גיל לפי דו* לידות ג/29. לוח
(יהודים) היילוד של

TABLE III/29.LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S AGE AND ORDER OF NEWBORN IN
MULTIPLE BIRTHS, SEX AND AVERAGE WEIGHT (Jews)

1978
births מרובות Multipleלידית

הכל סך
Total

יילודיילודיילודלידת
האם יחידגיל

Single
שלישישניראשון

ויותר
Mother's age

birthFirstSecondThird
newbornnewbornnewborn

and more
כולל 69,28767,9356M66521GRANDTOTALסך

19 3,6913,6541819Upעד to 19

202422,50422,14518017452024

252924,69824,19424825242529

303413,06912,741158158123034

35394,2694,16254533539

404485684277
4044

45+6161.45 +

ידוע 13913612לא
Not known

(גרמים) ממוצע 3,2323,2502,3592,3111,811Averageמשקל weight (grams)

גרם 2,499 עד לידות 6.85.852.052.381.0Percentאחת births up to
2,499 grams

הכל 35,63434,95232234911Malesזכריםסן total

19 Upר1,9481,9356עד to 19

202411,57211,398799322024
252912,65112,38113113812529
30346,7706,606768083034
35392,1962,14526253539
4044407398454044
45+262645+

ידוע 64631Notלא known

(גרמים) ממוצע 3,2913,3092,4002,3491,859Averageמשקל weight (grams)

גרם 2,499 עד לידות Percent(81.8}6.25.350.647.8אחוז births up to
2,499 grams

הכל 33if5332,98334431610Femalesנקבותסן total

1,7431,7191212עד19
Up to 19

202410,93210,7471018132024

252912,04711,81311711432529

30346,2996,135827843034

35392,0732,0172828
3539

4044449444324044

45+3535
45+

ידוע 757311לא
Not known

(גרמים) ממוצע 3,1703,1882,3342,2721,758Averageמשקל weight (grams)

גרם 2499 עד לידות Percent(80.0)7.36.453.257.3אחוז births up to
2,499 grams
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DEATHS

ומין גיל אוכלוסייה, קבוצות לפי פטירות,  ג/30. לוח
TABLE III/30.DEATHS, BY POPULATION GROUP, AGE AND SEX

1978

פטירות

NonהודיםלאיJewsיםיהוד Jew.

גיל
Age

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

שיעורים
Rates

זכרים
Males

נקנות
FemalesMales

נקבות
Females

זנרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקנות
Females

הכל סך
TOTAL

0

12,096

550

10,163

407

7.8

15.3

6.5

12.0

1,535

335

1,359

304

5.2

28.6

4.7

27.1

131250.80.732322.72.9

224160.60.427152.41.4

319130.50.413131.21.2

41470.40.218101.61.0

046384683.52.74253747.56.9

5959320.40.240380.80.8

101440430.30.328270.70.7

1519144461.10.438261.10.8

2024164641.20.535211.30.8

2529134601.00.428151.50.8

303494620.90.622181.41.1

3539131811.81.11616. 1.21.3

40441801082.41.439193.71.8

45493012074.32.743305.23.4

50544883797.24.857518.87.2

555975651011.17.3645113.99.8

606495981118.213.58060 .24.216.3

65691,8811,40032.722.512611439.329.7

70741,9951,57748.838.214612259.247.0

75791,8351,70977.563.812914566.270.7

80841,2601,324118.2107.59884107.195.1

85 +1,0341,274187.9175.6120145143.9165.2

לאידוע
Not known

מתוקננים'
Stantardifed
rates'

3

X

8

X

X

8.1

X

6.3

1

X

3

X

X

9.4

X

7.9

1 According to average Jewish population.
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(יהודים) וגיל לידה יבשת מין, לפי ג/31.פטירות, לוח
TABLEHI/31. DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

1978 
Females

ידוע לא
Not
known

נקנות
אירופהאסיה

הכל א8ריקהאפריקהישראלסך
TotalIsraelAsiaEurope

AfircaAmerica

Males זכרים

לאירוע
Not

known

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיה
אפריקה
Asia
Afirca

ישראל
Israel

הכל סן
Total

גיל קבוצת
Agegroup

Absolute numbers מוחלטים מספרימ
6,245

2
.3

2
3
10
12
18
16
36
90
211
329
530
913

1,062
1,114
980
577
333
4

Rates
* 15.0

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

(13.8)
(1.2)

(0.2)
(0.3)
0.6
0.5
0.6
0.9
1.5
2.8
4.7
7.4

12.8
20.5
35.2
90.5
6.0

2,829

1

1

6
14
19
25
38
46
86
139
159
253
432
452
530
296
227
105

8.7

(4.0)

(0.2)
(0.4)
0.6
0.5
0.6
1.1
1.3
2.6
5.2
7.4
15.7
28.3
47.9
101.2
7.1

1,083 10,163

405
57
32
40
36
40
29
18
27
26
30
29
21
28
55
62
65
48
22
10
3

1.3

12.0
0.4
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
1.3
1.4
2.8
3.6
5.5
12.2
22.7
40.0
84.2
5.9

407
61
32
43
46
64
60
62
81
108
207
379
510
811
1,400
1,577
1,709
1,324
826
448

6.5

12.0

0.2
0.3
0.4
0.5
0.4
0.6
I.I
1.4
2.7
4.8
7.3
13.5
22.5
38.2
92.9
6.3

7,217

2
11

3

10
14
19
30
31
66
128
245
443
612

1,290
1,452
1,294
886
458
223

19.0

(0,8)
1.5
0.3
0.9
0.9
0.9
0.9
2.0
3.0
4.6
7.2
10.5
17.1
30.5
47.3
103.2
7.9

3,289

1

3

12
17
38
39
56
75
138
203
272
316
529
456
483
328
219
103

1

10.4

(3.1)
(2.0)

0.8
0.7
1.0
0.9
1.6
2.3
4.4
8.0
12.5
21.1
40.3
52.5
106.9
8.7

1,583

549
85
45
37
122
133
77
25
44
39
34
39
40
31
61
87
56
46
25
6
2

הכל 12,096סך
TOTAL

0550
1488
5959
101440
1519144
2024164
2529134
303494
3539131

4044180
4549301
5054488
5559756
6064959
65691,881
70741,995
75791,835
80841,260
8589702
90+332
ידוע 3לא

Not known

1.9

15.4
0.6
0.3
0.3
1.1
1.3
0.9
0.7
2.1
2.1
3.3
5.2

10.0
15.8
28.6
59.1
89.3
7.6

שיעייי

7.8

15.3
0.6
0.4
0.3
1.1
1.2
1.0
0.9
1.8
2.4
4.3
7.2
11.1
18.2
32.7
48.8
103.7
8.1

הכל סך
TOTAL

0
14
59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
75+
שיעורים
מתוקננים'

Standardized
ate

1 According to average Jewish population. In the standard
ized rates of those born abroad, rates of those aged 014 are
based on rates of Israel born in the respective ages.

של המתוקננים בשיעורים ממוצעת. יהודית אוכלוסייה פי על 1

על מבוססים 0 14 גילאי של השיעורים לארץ, pn ילידי
בהתאמה. גילים, באותם ישראל ילידי של השיעוריס
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אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי תינוקות, פטירות  ג/32. לוח
TABLE HI/32.INFANT DEATHS, BY AGE, SEX AND POPULATION GROUP

Age of
infant

Rates שיעורים

1978 1977 1976 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1949

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1978
מזר,:
זכרים

Thereof:
males

הכל סך
Total

התינוק גיל

הכל 957550סך

t

51.7
הודיס
46.232.427.022.718.9

Jews
16.1 17.913.813.9TOTAL

מחודש פחות
הנל סך

69340622.122.716.716315.213.612.311.89.810.1Less than /
month
total

ימים 0654431914.614.311.412.913.011.610.19.28.07.906 days
ימים 727149877.58.45.33.42.22.02.22.61.82.2727

ו9?3לה תחרש
הכל סך

חודשי 1

264

62

144

41

29.6

4.3

23.5

4.1

15.7

3.0

10.7

2.3

7.5

1.6

53

1.3

5.6

1.2

43

1.1

4.0

0.9

3.8

0.9

More than /
monlh
total
1 month1

חודשים 253274.13.72.72.01.10.91.20.80.60.82 months

חודשים 347234.13.02.51.51.30.70.80.70.60.73 months

חודשים 427133.02.51.81.20.70.70.70.40.50.44 months

חודשים 51592.72.01.70.90.80.40.50.40.30.25 months

חודשים 6852.61.91.10.80.40.40.40.20.20.16 months

932.31.81.20.60.40.30.20.20.20.17לחודשים months

חודשים 81452.11.50.80.70.40.20.20.20.10.28 months

חודשים 91262.41.50.60.40.30.20.20.10.20.29 months

חודשים 10971.50.90.40.40.30.10.10.10.20.110 months

חודשים 11640.90.80.40.20.10.10.10.10.20.111 months

ידוע 21XXXXXXXXXXNotלא know

יהודים onJלא ewsN
הכל 63933562.548.053.437.339.532.930.427.4TOTALסך

מחודש 31917215.416.816.817.817.916.715.713.7Lessפחות than /
הכל monthסך

total
ימים 062371289.011.410.313.413.112.611.610.206 days

ימים 72782446.45.46.54.44.84.14.13.5727 days

32016347.131236.619.521.616.214.713.7Moreחודש than 1

monthומעלה

1 2859 days. 88ימים. s9 1
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LENGTH OF LIFE חיים אורך

מין לפי ממוצע, חיים אורך  ג/33. לוח
TABLE III/33.AVERAGE LENGTH OF LIFE, BY SEX

Males Femalesוכרים Malesנקנות Femalesזכרים נקבית

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
195066.369.51I 96770.473.6
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
195667.970.9■197370.873.7
195768.071.4197470.573.7
195869.572.5197570.974.5
195970.272.3197671.675.4
196070.773.5197771.975.4

197871.975.6

מבוא. ראה  מלחמו! חללי כולל kV 11 Exd. war casualties  See introduction.

ומין אוכלוסייה קבוצת לפי ,{&J נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/34. לוח
TABLE III/34.EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES; (e0*), BY POPULATION

GROUP AND SEX

גיל
Age

לא"יהודיםJewsיהודינ
NonJews

ריס נ זנריםFemalesנקנותMalesז
Males

נקבות
Females

19491960197519771978194919601975197719781978

065.270.770.971.9 71.967.973.574.575.475.669.172.0
565.468.267.568.2 68.167.470.870.971.471.666.769.4
1060.963.562.663.3 63.263.765.966.066.566.761.964.7
1556.258.657.758.4 58.357.961.061.161.561.857.159.9
2051.553.953.153.7 53.753.156.156.356.756.952.455.1
2546.949.148.649.0 49.048.451.351.451.852.047.850.3
3042.244.443.944.2 44.243.746.546.546.947.143.145.5
3537.539.639.139.4 39.539.041.741.742.042.338.440.8
4032.834.934.534.8 34.734.437.036.937.237.533.636.0
4528.330.329.930.2 30.129.832.332.232.432.729.231.3
5023.825.825.525.8 25.725.527.827.627.928.224.926.8
5519.721.621.321.6 21.521.423.523.323.423.820.922.7
6016.017.817.417.7 17.617.319.519.219.319.617.218.7
6512.814.413.914.2 14.113.615.715.415.515.814.115.1
7010.011.510.911.2 11.110.212.612.012.012.311.712.1
757.78.78.48.7 8.67.69.99.29.19.49.89.7
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לפי ,(lx) חיים נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים ג/35. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

TABLE III/35.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN
ALIVE (lx), BY POPULATION GROUP AND SEX

לאיו1ודיtlews0■הודי!
NonJews

גי"!
Age

זכריםFemalesנקנותMalesזכרים
Males

נקבות
Females

1930
193219491960197519771978

1530
1932194919601975197719781978

01,0001,0001,0001,0001,0001,00c1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886925964977983983888937969981986986964967
10878919961975fSl981881933967980985985960963
158729149599731 98097S875930966978984984957960
20862908954966974974868926964976982982952956
2584990195095896796S859921961974980980945952
30840895945952963964848914957971978977938948
35828888939946960 957833908953968975975931943
40811880932937951951817899946963971969926936
45790867921926< 939935799887937955964963909928
50758849905906< 92191>780867921941951950886913
5571981487587688988741833897917931927847881
60658758824827) 83983S703794857877893894791838
65573671746749< 76376*630732780819834836700773
70482553634639650 654546639697726746746575666
75353404508490( 50650S446488 572593 610616427526

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

TABLE III/36.PERSONS DYING WITHIN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS AT
SPECIFIED AGES (qx), BY POPULATION GROUP AND SEX

לונ"יהודימJews"הודים
NonJews

גיל
Am

זכריםFemalesנקבותMalesזכרים
Males

rarpi
Females

1930
193219491960197519771978

1930
1932194919601975197719781978

01147524 36181711263312014133734
51072 32274221144
10652 32174111233
151267 56584222254
201599 576115322274
251066 555128422284
301596 564187443376
352089 8791910755567
40261612 121212221310877189
45412021 1719212422161513132617
50514134 3435365240272621244335
55857056 5857545246444341366748
6012911594 949187103796767666511478
65159176147 150142151134126128113105107179138
70267269234 198228218183237180184182175258211
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CAUSES OF DEATH מוות סיבות

(יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/37. לוח
TABLE III/37.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)

Rates per 100,000 population חושבים ל100,000 שיעורים

מהלירה
שמינית
Eighth
Revision

Cause 1978

Averages ממוצעים

1970
1974'

1965
1969'

1960
1964

1955
1959

1950
1954

םיבה

ו

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAL

Cholera

Typhoid fever

Bacillary dysentery and amoe
biasis

Enteritis and other diarrhoeal
diseases

Tuberculosis of respiratory sys
tem

Other tuberculosis, including
late effects

Plague

Diphtheria

Whooping cough

Streptococcal ^0/■^: throat and
scarlet fever

Meningococcal infection

Acute poliomyelitis

Smallpox

Measles

Typhus and other irckettsioses

Malaria

Syphilis and sequelae

All other infective and parasitic
diseases

Malignant neoplasms, including
neoplasmsof lymphatic and
haematopoietic tissue

Benign neoplasms and neo
plasmsof unspeciifed

Diabetes mellitus

Avitaminoses, and other nutri
tional deifciency

Anaemias

Meningitis

716.4

0.1

2.0

0.4

0.9

736.0 669.1 588.2

0.0

o.o 0.0 0.0

0.3 0.7

593.3 646.0

0.3

0.1

8.7

0.1

2.6

1.1

1.1

0.0

0.2

0.1

0.0

4.3

2.7

0.4

0.0

0.2

0.4

0.0

7.6

3.6

0.3

0.0

0.0

0.3

0.0

0.7

0.0

0.2 0.2 0.5

5.0

4.1

10.7

0.3

0.9

1.0

3.9

9.5

0.3

0.8

1.3

4.8 5.9

4.9

0.9

1.2

3.3

0.8

1.5

0.2

1.4

1.2

3.6

14.0 30.5

5.3

0.7

0.1

0.5

0.3

1.9

1.1

0.8

3.4

0.7

2.3

■4

2.2

1.2

0.3

11.6

1.0

0.3

0.7

I.I

144.6 131.4 118.1 106.2 94.6 85.3

6.7 8.5

4.2

1.2

3.0

הכל סך
כולירה

טיפואיד

ח"דקית דיזנטריה
ואמיביאזיס

אחר ושלשול המעיים דלקת

הנשימה מערכת של שחפת

תוצאות כולל אחרת, שחפת
מאוחרות

דבר

קרמת

שעלת

ע"י גרון דלקת
ושנית סטרפטוקוקוס

מנינגוקוקוס ע"י זיהום

חריף ילדים שיתוק

אבעבועות
חצבת

וריקטסיוזיס בהרות טיפוס
אחר
מלריה

ותוצאותיה עגבת

הזיהומיות המחלות כל
האחרות והטפיליות
כולל ממאירות, שאחות
הלימפטית הרקמה של

וההמטופויטית

טבוח שאחות
מוגדרות ובלתי

ומחסור בויטמיניס מחסור
אחר תזונתי

דם חוסר

העוצבה דלקת
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(המשך) (יהודים) סיבה לפי תמותה, שיעורי ג/37. לוח
TABLE III/37.DEATH RATES, BY CAUSE (Jews) (com.)

תושבים ל100,000 Ratesשיעורים per 100,000 population

מהדורהAveragesממזצעים

סיבה
19501955196019651970

שמינית1978
Eighth

1954195919641969'19741Revision

פעיל שיגרוני, 0.80.50.30.10.0Activeתום rheumatic fever25

כרוני הלב, 10.810.98.87.87.84.7Chronicשיטען rheumatic heart disease26

דם לחץ 6.17.66.76.86.44.8Hypertensivedisease27יתר

איסכמית לב 101.7127.3150.5182.6213.4202.1Ischaemicמחלת heart disease28

אחרות לב 18.518.918.319.121.522.7Otherמחלות forms ofheart disease29

שבמוח הדם כלי של 63.566.067.589.1100.090.2Ceerbrovascularמחלות disease30

1.31.50.71.21.10.6nlfuenza31שפעת

ריאות 34.028.820.814.714.616.9Pneumonia32דלקת

(כרונית סימפונית 11.26.4Bronchitisדלקת (chronic and unspeci33
וגנחת נפחת מוגדרת), ,(ifedולא emphysema and asthma

עיכולי 2.72.43.63.83.63.4Pepticכיב ulcer34

תוספתן 1.20.60.70.40.40.4Appendicitis35דלקת

אחרת וחסימה בקע
מעיים 4.03.03.33.43.33.4Intestinalשל obstruction and hernia36

הכבד 3.73.84.75.26.36.2Cirrhosisofשחפת liver37

ונפרוזיס 7.76.65.94.95.17.8Nephritisנפריטיס and nephrosis38

הערמונית עיצובשל 4.84.03.53.22.41.4Hyperplasiaיתר of prostate39

0.0הפלה 10.0Abortion40
2.61.71.1< 0.8

אחרים 0.3סיבוכים J0.2Other complications of4V

הריון, ,pregnancyשל childbitrh and the
הלידה ומשכב puerperiumלידה

מולדים 17.117.014.412.814.411.7Congenitalמומים anomalies42
בלידה, הילת 13.9פציעת 8.0Birthן injury, dififcult labour and43

ומצבים מסובכת otherלידה anoxic and hypoxic con
חמצן מיעוט עם '36.928.924.3אחרים ditions/י23.7

חמותה של אחדות 10.5סיבות J7.1Other causesofpeirnatal44
mortalityסבליד,ןית

מוגדרות, בלתי 38.722.018.921.428.941.1Symptomsסיבות andilldefined45
conditionsסימפטומים

האחרות המחלות 560.660.6Allל other diseases46

החיצוניות 55.846.337.748.652.742.6Allכלהסיבות external causes4750

ממונע רכב ע"י 5Motor\12.717.613....תאונות vehicle accidents47

התאונותהאחרות 17.815.2All....נל other accidents48

עצמי ופציעה 7.06.46.3Suicide■■....איבודלדעת and selfinlficted injuires49

החיצוניות הסיבות 9.04.3Allכל other defined external causes50a
האחרות Injuryהמוגדרות undetermined whether50b

מוגדרת לא חיצונית 3.61.93.3accidentallyסיבה or purposely in
lfitted

!Excluding war casualties in 1967 and 1973.

105 טבעית תנועה
וב1973. ב1967 מלחמה חללי כולל לא 1



אוכלוסייה וקבוצת מין סיבה, לפי פטירות,  ג/38, לוח
TABLEHI/38.DEATH, BY CAUSE, SEX AND POPULATION GROUP

.1978

הפטירות גל
All deathsיהודיםlewsלאיהודים

NonJewsgp .§fl .s
Causeמזה:מזה:מזה;סינה

הכל הכלזכדיססך הכלזכריםסך .זכריםסך a s5
TotalThereof:Total .Thereof:Total :Thereof:rי " £wpcf |i£j malesmalesmales

הכל 025,1513,63122,25912,0962.8941,53STOTALך

כולדה
טיפואיד


Cholera
Typhoid fever

1

2

rrpTTi דיזנטריה
ואמיביאזיס

834142Bacillary dysentery
and amoebiasis

3

המעיים .דלקת
אחר ושלשול

1306361386925Enteirtis and other
diarrhoea! diseases

4

מערכת של 16911752Tuberculosisשחפת of res5

piratoryהנשימה system
אחרת שחפת

דבר
3321291843Other tuberculosis

Plague
6

 ■J

ל*ו"ר^רז
__Diphtheira8

Whoopingcough9__שעלת

ע"י גרח דלקת
. ושנית סטרפטוקוקוס

Streptococcal sore
throat £ scarlet
fever

. 10

מנינגוקוקוס ע"י זיהום
חריף ילדים שיתוק

אבעבועות

.8641Meningococר12 inf.
Acute poliomyelitis
Smallpox

II
12
13

חצבת
בהרות טיפוס

אחר וריקטסיוזיס
מלריה

2
3

1

2

1

32
2

11

Measles
Typhus and other
rickettsioses

Malaria

14
15

16

ותוצאותיה 5555Syphilisעגבת and seque
lae

17

הזיהומיות המחלות 3161592711264533Allכל other infective18

האחרות andוהטפיליות parasitic
diseases

ממאירות 237שאחות 2,290 4,490 2,425 4,727135Malignant neo19

הרקמה כוללשל
הלימפטית

plasms, including
neoplasmsof lym

phaticandוההמטופויטית haema
topoietic tissue

טבות 135771267394Benignשאתות neoplasms20

מוגדרות andובלתי neoplasms of
unspeciifedן nature

371150333סוכרת 1353815Diabetes mellitus21

בייטמינים 1238142Avitaminosesand22מחסור

תזונתי otherומחסור nutirtional
deifciencyאחר

דם 39192814115Anaemias23חוסר

העוצבה 472730161711Meningitis24דלקת

פעיל שיגרוני, Active_חום rheum. fever25

כרוני הלב, 1715914751248Chronicשיגדק rheumatic
heart disease

.26

דם לחץ 18689150713618Hypertensiveיתר
disease

27
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(המשך) אוכלוסייה וקבוצת מק סיבה, לפי פטירות,  ג/38. לוח
TABLE DI/38.DEATHS, BY CAUSE, SEX AND POPULATION GROUP (cont.)

.1977

הפטירות לאיו^דיסכל
All deathsיהרדימJewsNonJewsוןו

me:nor.TmCauserM:סיבה
הכל הכלזכריםסך הכלonstסך זכריםסך
TotalThereof:TotalThereof:TotalThereof:

malesmalesmales."£/3

6,6833,8586,2783,637405221Ischaemicמוולתלבאיסכמית heart28
disease

אחרות לב 85344270436414978Otherמחלות forms of29
heart disease

הדס כלי של 3,0381,4022,8011,295237107Ceerbrovscular30מחלות
diseaseשנסוח

2112201111Inlfuenza31שפעת
67133452626614568Pneumonia32דלקחריאות

(כרונית סימפונית 2361372001163621Bronchitisדלקת (chronic33
8יגדרח), andולא unspecified),
וגנחח emphysemaandנפחת

asthma
עיכולי 1167010663107Pepticכינ ulcer34

11g118~Appendicitis35דלקתתוספתן
אחרת וחסימה 1185310549134Intestinalבקע obstruc36

המעיים tionשל and hernia
הכבד 2151381941232115Cirrhosisofשחפת liver37

ונפרוליס 2801492411313918Nephritisנפריגרס and38
nephrosis

הערמונית עיצוב .4949454544Hyperplיתר ofpros39
tate

1Abortion40(ה5לה
של אחריס 862Otherסיבוכים complica41

ומשכב לידה tionsהריק, of pregnancy,
rrtrnchildbirth and the

puerpeirum
מולדים 547308363208184100Congenitalמומים anoma42

lies
בלידה, הילוד 3251902491467644Birthפציעות injury, diffi43

מקובכת cultליוה labour and
עם אחרים otherומצבים anoxic and

חמצז hypoxicמיעוט conditions
של אחרות 3161782201259653Otherסיבות causesof peri44

סבלידתיו! natalתמותה mortality
מוגדרות, בלתי 1,4788991,28080319896Symptomsסיבות and ill45

definedסימפטומים conditions
האחרות המחלות 2,0731,1171,8841,014189103Allכל other diseases46
החיצוניות 1,5801,0141,321838259176Allכלהסיבות external causes4750

רכב ע"י 5143544192839571Motorתאונות vehicle47
accidentsממונע

האחרות התאונות 58332747125511272Allכל other accidents48
ופציעה לדעת 208121196113128Suicideאיבוד and selfin49

flictedעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 1591221341062516Allכל other defined ex50a
האחרות ternalהטוגדרוח causes
לא חיצונית 1169010181159Unspeciifedסיבה exter50b

nalמוגדרת cause
מאושרת לא מוות 320154320154Causeסיבת not medi

רופא ידי callyעל certified
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לירה ויבשת מין נבחרות, מוות
TABLE 111/39. DEATH RATES OF

סיבות לפי ומעלה), 25 בני (לס00,00ו יהודים של תמותה שיעורי ג/39. לוח
JEWS (PER 100,000 AGED 25 AND OVER) , BY SELECTED CAUSES OF DEATH, SEX AND

CONTINENT OF BIRTH
1978

Pמספראירופהילידי
הבל82 ישראלמך אסיהילידי ברשימהאמריקהאפריקהילידיילידי
TotalBornסיבה< in IsraelBorn in AsiaBorn in AfricaBorn in EuropeCauseB

AmericaNumber
fF 1 |MM tF Mנ fז Mנ Fז נ 1m fז inנ B list

>
הכל1 182906,סך 11,0818401.15S9671,14781,1101,152872TOTAL'

אחר> ושלשול מעיים 110335221Enteritisדלקת and other diarrhoeal diseases4

הנשימה מערכת של 1211Tuberculosis_00שחפת of respiratory system5

אחרת 210422121Otherשחפת tuberculosis6

האחרות והטפיליות הזיהומיות המחלות 111232111510101921Allכל other infective and parasitic diseases18

הלימפטית הרקמה של ממאירות 2111983244204186150104439391Malignantשאתות neoplasms incl.of lymphatic19

andוההמטופויטית haematopoietic tissue
מוגדרות ובלתי טבוח 642151641110Benignשאתות neoplasms and neoplasms of un20

speciifed nature
13181225219212231Diabetesסוכרת mellitus21

כרוני הלב. 5912515412911Chronicשיגרון rheumatic heart disease26
ד0 לחץ 7711799101211Hypertensiveיתר disease27

איסכמית לב 3412414022311283230176734461bschaemicמחלת heart disease28
אחרות לב מחלות

שבמוח הדם פלי של מחלות
34
121

31
137

5
11

4
13

52
184

45
194

35
131

34
154

57
213

49
227

Other formsof heart diseases
Cerebrovascular diseases

29
30

1121שפעת
1121Inlfuenza31

ריאות 232234383118184039Pneumonia32דלקת

מוגדרת), ולא (כרונית סימפונות 11821211416111410Bronchitisדלקת (chronic and unspeciifed)33

וגנחת emphysemaנפחת and asthma
עיכולי 9197Pepticרל6410כיב ulcer34

המעיים של אחרת וחסימה 4511565479Intestinalבקע obstruction and hernia36

הכבד 116112262914109Cirrhosisofשחמת liver37
ונפרוזיס 12101217139102416Nephritisנפריטיס and nephrosis38

הערמונית עיצוב 210Hyperplasisaofprostate39_44יתד

סימפטומים מוגדרות, בלתי 71393079155684311062Symptomsסיבות and illdeifned conditions45

האחרות המחלות 92761613121959170165132Allכל other diseases46

ממונע רכב ע"י 231018623132882615Motorתאונות vehicle accidents47
האחרות התאונות 2118154262420162631Allכל other accidents48

עצמית ופציעה לדעת 1177577751711Suicideאיבוד and selfinflicted injuries49
האחרות המוגדרות החיצוניות הסיבות 92162801263Allכל other deifned external causes50a

מוגדרת לא חיצונית 82916212143Unspeciifedסיבה external cause50b

I Standardized rates for age 25 and over.
The standard population for calculation of
standardized rates was taken from: Doll, R.. C. Muir and J. Waterhouse, Cancer Incidence in Five Comments.

ומעלה. 25 לגיל פתוקננים שיעורים 1

מ; נלקחה מחוקננים שיעורים לחישוב התקן אוכלוסיית
Springer Verlag, Berlin, 1970, vol. 2.



(יהודים) נכחרת וסיבה גיל לפי תינוקות, פטירות ג/40. לוח
TABLE III/40.INFANT DEATHS, BY AGE AND SELECTED CAUSE (Jews)

19691973.1978

מספר
בהשימה

:ntn
בשבוע

מזה:
בחודש

:nor
בשבוס

כ!/ד,:
טזורש

:nar
בשבוע

:nrn
בחודש

11

140, in
המוות הכלסיבו! הנלהראשון1הראשוןסך הכלהראשון!הראשוןסך 1הראשוןסך Causeהראשון ofdeath

TotalThereof:Thereof:TotalThereof:Thereof:TotalTheerof:Thereof: B. Listifrstifrstifrstifrstifrstifert
weekmonthiweekmonth■weekmouth1

0Absoluteמוחלטמספרים numbers
הכל 1,0906461,210סך 756769957 898544693TOTAL

1,000עוריסשי חיל liveלידות births.Rates per 1,000
הכל 18.911.218.1סך 13.111.513.9 13.58.110.0TOTAL

0.5_1.0דלקתהמעייס04 0.20.00.4 0.20.10.2Enteritis and
otherושלשול diarrhoeal

diseasesאחר
מחלות0118 0.50.00.4יתר 0.10.10.3 0.20.00.2All other infec

tiveזיהומיות and parasi
ticוטפיליות diseases

ריאות32 1.20.31.2דלקת 0.40.20.5 0.40.10.2Pneumonia
מולדים42 4.51.63.9מומים 2.41.64.1 2.31.82.7Congenital ano

malies
הילת43 5.95.45.9פציעות 5.85.53.6 5.82.93.4Birthinjury, di

לידה fifcultבלידה, labour
andמסובכת other ano
xicומצבים and hypoxie

עם conditionsאחרים
חמצן מיעוט

אחרות44 3.93.64.2סיבות 3.83.93.1 4.22.73.0Other causes of
תמותה perinatalשל morta
lityסבלידתיח

0.50.10.2סיבות4750 0.10.00.2 0.00.00.0External causes
חיצוניות

1.40.21.8כלהסיבות1946 0.30.21.7 0.40.50.3All other and un■
specifiedהאחרות causes
ובלחי

מוגדרות

1 Including cases of □umber of days not known but less than
one month.

8חות אבל ידוע לא ימיט מספר של מקרים גולל 1

מחודש.

אוכלוסייה קבוצת לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות ג/ו4. לוח
TABLE III/41.MATERNAL DEATHS, BY POPULATION GROUP

195019541955195919601964196519691970197419771978

Jewsיהירים
מספרים
שיעורים

מוחלטים
ל1,000ממוצעים

172144107944910
ר

0.1Absolute numbers

חילידות
0.80.70.50.40.20.11,000Average rates per

live births
lews'Nonלאיהודים"

262262Absoluteמוחלטיםמספרים numbers
שיעורים
לידות

ממוצעים
חי

0.40.20.30.11,000Averageל1,000 rates per
live births

גולל 8זרחו מ1973*ת החל ..1ni/ירושלים 10
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וגיל אוכלוסייה קבוצת ט'), (רשימה סיבה לפי סבלידתית תנלותה  ג/42. לוח
TABLE III/42.PERINATALMORTALITY BY CAUSE (PList), POPULATION GROUP AND AGE

1978

JewsNonידודיפ Jews לאיהילים
wiveסטירות מספר

המוותגרשיגוח כוללסיגת סך
Grandהכל סך

לידות
מת

נשבוע
הבלראשון סך

לידות
מת

בשבוע
Causeראשוז of deathNo. in

Plist totalTotalStillDeathsTotalStillDeathsפי
birthsin ifrstbirthsin first

weekweek

סווזלטיס מספרים  הסיבות 1,6121,066522544546309237ALLכל CAUSESabsolute numbers
חי לידות ל1.000 17.415.47.57.923.513.310.2ratesשיעורים per 1 ,000 live bitrhs

000r,שיעורים 1 00esp eRat
ומערכת14 הדם מחיור של כרוניות Chornic_101110144מחלות circulatory andgenitourinary disease14

האס של והשתן המץ ofאגרי mother
להליק511 קשר ללא האם אצל אחרות Other_37322935151הפרעות maternal conditions unrelated to pregnancy511
ההריון1217 7752484ISO150Toxaemiaofמרעלת pregnancy1217
1820rvinn /an או לפני האס אצל Maternal_96331717זיהום ante and intrapartum infection1820
העצמות,2123 של תקינות אי עם לידה Diiffcult_סיבוכי labour with abnormalityofbones,2123

האגן רקמות או organsאברים or tissuesofpelvis
התאמה2426 אי עם לידה 5111899Difficultסיבוכי labour with disproportion2426
פגום2729 מצג עם לידה 2316124432617Dififcultסיבוכי labour with malpositionof foetus2729
לידה3032 צירי תקינות אי עם לידה 4Dififcut_14_21סיבוכי labour with abnormality ofefreesof labour3032
מוגדרים3335 ולא אחרים לידה 511סיבוכי

_17134Difficult labour with other and unspeciifed333S
complications

3641rrrVi של7/7*7/ אחרים 2724141035269Otherסיבוכים complicationsofpregnancy3641
השיליה4246 .1279184הפרעות 723619739Conditionsofplacenta4246
השורר4749 חבל 11310810441281244Conditionsהסרעות of umbilical cord4749
סיבה5052 ציון ללא היילוד 1447Birth<1021199110חבלות injury without mentionof cause5052
יילודים5356 של הדם תמס 1230219Haemolyticdiseaseofnewborn5356ר2219מחלות
חמצן5760 ומחוסר ממיעוט 2051871417325730227Anoxicהפרעות and hypoxic conditions not elsewhere classiifet5760
ויילוד6168 עובר קול אחרות 586534310224742437305Otherהפרעות conditionsof foetus and newborn6168
מולדים6980 341297105192472180292Congenitalמומים anomalies6980
היילוד8188 ושל העובר של 121313Infectionsof_1212זיהומים foetus and newborn8188
היילוד8994 ושל העובר של אחרות 3626125643034Otherמחלות diseasesof foetus and newborn8994
היילוד95100 לפציעות חיצוניות 4External_14סיבות causes of injury to newborn95100

וז0א אשור ללא 144הודעות
Daeths not medically ceritifed

1



morbidity תחלואה

(יהודים) נבחרות זיהומיות מחלות  ג/43. לוח
TABLE III/43.SELECTED INFECTIOUS DISEASES (JEWS)

Rates per 100,000 population תושבים ל100,000 שיעוריס

1978Disease"1977§19501960196519701975מחלה

Cholera_4כולוה
1481330Diphtheriaקרמת

2110111Brucellosisברוצלוזיס
בצילרית ,8812188109148186167Dysenteryדיזנטריה bacillary
נגיפית כבד ,103145935079110131Hepatitisדלקת viral
מזיהום מוח 3236152Acuteדלקת infectious encephalitis
המוח קרום 8I21119Meningococcalדלקת

מנינגוקוקוס meningitisע"י
מזון 14948Food"619611249■.התלת poisoning

1,382303M2086228112Measlesחצנת
(אנדמי) בהרות 54824241Typhusטיפוס (endemic)

הבטן 2'60128104טיפוס 3 Typhoid fever
9121111Leptospirosisלפטוספירוזיס

55312110Paratyphoidפרטיפוס fever
000000Tetanusצפדת

חוזרת 0100000Relapsingקדחת fever
11910631354218Scarletשנית fever
563235M11304Pertussisשעלת

ילדים 143100IPoliomyelitisשיתוק

1 Includes casesofnonJews,
2 Onlycases of the age group 04 were notiifable.

לא"יהודים. כולל 1

בהודעה. חייביפ חיו 04 בגיל שקרו נזקרי6 יק 2

ההדבקה מקומ לפי מלריה, מקרי  ג/44. לוח

TABLE III/44.MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

1I 94919501954195519591960196419651969197019741978

הכל 1,09149סך 41421 94417 .TOTAL

:Thereofמזה:
חדשים 1Newcasesindigeמקוים
מקומית nousהדבקה infection
שנדבקו 204217Imported..מקוים infection

ל בתו"
שנגרמו 11Induced..מקוים by blood
דם עירוי transfusionע"י

1 Data for this year are incomplete.
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וגיל אוכלוסייה קבוצת התהליך, סעילוה המחלה, איתור לסי שחפת,  ג/45. לוח
TABLE III/45.TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION, STAGE OF ACTIVITY, POPULATION

GROUP AND AGE

1976

Popolation group and age

לריאות 0ז>וץ ruiw

rftUPiU
Under
obaer
vatotn
only

בטי&ול
Under
treat
ment

הגל סך
Total

Jim4vi Jwnv
Pulmonary

רגועה 1
ובלומה
Quka■
cent and
arrested

סעילת
Un
itable

0ךהגל
Total

Total לגיל אוכלוגזייזז קבוצוז

בפיקוח1 Casesמקריס under supervision1
714נוךלולל 9,263 11,361547 2,098 8,5491451GRAND TOTAL
539יהודים 8,255 10,051478 1,796 7,7161,318Jews

175לאיהודים 1,008 1,31069 302 833233NonJews

discoverednewlyCasesשנתגלומקרים
הכל סך 65254026227811210111JEWSTOTALיהודים

04 Age_201817122גיל 04
5143526233981514
152958473116U1011529
3044112844044282353044
45591691385979312744559
60+25822792135313160+

הכל 756038221515NONJEWSTOTALלאיהודיססך
014 _137766גיל

15443025178551544
4559161477224559
60+1614772260+

1 In addition to cases under supervision, about 24,000 oses,
denned as "healed", are registered.

כ24,000 ברישום נגוגאימ שטרקחז, למקרימ נוסף 1

גנתואו. שהוגדרו מקרים

(יהודים) מין לטי להתאבדות1, ובסיונות התאבדויות ג/46. לוח
TABLE DI/46.SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES', BY SEX (Jews)

j 1977 | 1976 | 1975 | 1970 | 1965 | I960 | 1950 | 1949 |

SUICIDES
Thereof: males

ATTEMPTED
SUICIDES

Thereof: males

252
167

M28

510

Absolute numbers
245 272 192
154 164 109

1,304 M39 1,208

453 450 351

175
109
708

281

מוחלטים מספרים
174 141 114
93 85 80
628 114 104

261 53 59

התאבדויות
זכרים מזה:

להתאבדות נסיונות

זכרים מזה:

Rates per 100,000 Jews ages 15 years and over
17 It ft 11 1

ומעלה 15 בגיל יהודים ל100,000 שיעורים
1818141111131212SUICIDESהתאבדויות

2421151412161516Malesזכרים

להתאבדות נסיונות
11
16

15
15

13
51

8
44

9
69

10
70

9
62

8
67

Females
ATTEMPTED
SUICIDES ,

1513423440444449Malesזכרים
1816605497958085Femalesנקבות

I Up to 1967tomeca*e.ofnonJew*are included, לוו"*חורים* של אחדים מקר*ם טלל 1#MT 9ד
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מין לפי נבחרים, מיקומים של ממאירות ש*תות של חדשים מקרים ג/47. לוח
(יהודים) וגיל

TABLE III/47.NEWLY DETECTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF SELECTED SITES,

BY SEX AND AGE (Jews)

19751976

גיל crro?Age group

ומיקום סךהכלמין
Total

Sex and site

0141524253435444S54556465+

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
הכל 7,103145193זנריםסך 1383197281,4394,141MALESTOTAL

:Thereofמזה:
61915קיבה 11957118418Stomach

וזזחלווולת הגס "959המעי 11 421842U628*Colon and rectum
95319הריאה 334118215573Lung

1_551הערמונית 22883455Prostate
השתן 697212שלפוחית 13216532452Bladder

ממאירה 3743420ליטפומה 29344074143Malignant !ymphoma
250485לוקמיה 11112443108Leukaemia

הכל 7409117279גקבותסך 1325091,2341,6443,294FEMALESTOTAL
:OTThereof:

4_360קיבה 1143279230Stomach
וההלחולת הגס 908215ד&עי 532110201543Colon and rectum

'1U)I11,88269 7234488463631Breast
29812גוףהוהמ 137097115Corpus uteir
398512השחלה 10319692152Ovary

ממאירה 2982125ליטפוםה 20233260117Malignant lymphoma
1782710לוקמיה 1010101127Leukaemia

הכל 100.000זכריםסך ל שיעורים
45.4 24.4 16.0 240.3109.7

per
260.9

Hates
607.41,659.8MALESTOTAL

:Thereofמזה:
. 20.90.11.2קיבה 0.26.520.449.8167.5Stomach

והחלחולת הגס 32.42.6המעי 0.27.230.189.1251.7Colon and rectum
32.20.12.1הריאה 0.711.742.390.8229.7Lung

0.2_18.6הערמונית 0.50.72.935.0192.1Prostate
השתן 23.60.22.8שלפוחית 0.47.223.313.5181.2Bladder

ממאירה 12.73.74.7ליספומה 2.311.714.331.257.3Malignant lymphoma
8.55.31.2לוקמיה 5.13.88.618.243.3Leukaemia

הבל 243.313.665.8נקבותסך 24.3167.0398.4643.41448.9FEMALESTOTAL
:Thereofמזה:

12.10.9קיבה 0.24.610.330.987.2Stomach
והחלחולת הגס 30.60.23.5המעי 0.910.535.578.7205.9Colon and rectum

16.3_63.5השד 1.376.8157.5181.2239.2Breast
הרחם 10.10.10.54.322.638.043.6Corpusגוף uteir
13.40.62.8השחלה 1.810.231.036.057.6Ovary

ממאירה 10.12.45.9ליפפוטה 3.77.510.323.544.4Malignant lymphoma
6.03.12.4לוקמיה 1.83.33.24.310.2Leukaemia
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hospitalization אשפוז

אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי תושבים, לי000,ו אשפוז שיעורי ג/48. לוח
TABLE III/48.HOSPITALIZATION RATES PER 1,000 POPULATION, BY SEX, AGE AND

POPULATION GROUP

הכל Ageגי'!סן
Total

0145141544456465+

Jews יהודים
Males זכרים

19526324654474880129
19556626973454685131
19577327573545393164
196083339935756109191
1965913151015465120218
1967973031115669125233
1968992991186168126247
196910129312J6469126250
19701023001256366134253
19711022931256264136263
19741002661115760147252

Femנקבות1 a 1e s'
19527822041358887105
195584231553610090105
195790220534010996134
19601012527044118113163
19651012407842111115178
19671032227543110120189
19681032368046112123203
1969107.2268741110124195
19701062048445109122203
19711122138544113135214
1974107 ■1957337106133214

Nלאיהודים! 0 n  1 e w sJ
Malesזכרים

195736912919365073
1960501674329485986
196565267572754108131
19675724759244596120
19686530469344990142
19696429173324880122
197064267803289.95117
19717035582364990133
197478352833764III177

Femaleנקבות' s'

195733602013464438
1960451363216555841
1965631894220866793
19675716539187278101

1968632274123835993
1969612194320796891
19706317358247679106
1971652624421 .8079103
197473241602885104108

1 Excluding maetrnity wards.
2 Iocluding Eaat Jerusalem since 1971.

יולדות. מחלקת כולל לא 1

.1971 בשנת החל ירושלים מזרח כולל 2
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(יהודים) נבחרות אבחנות לפי אשפוזים,  ג/49. לוח
. TABLE III/49.HOSPITALIZATIONS, BY SELECTED DIAGNOSES (Jews)

Rates per 100:000 population באוכלוסייה ל100,000 שיעורים

195019551960196S19701974Diagnosisאבחנה

הכל 9,9357,4929,2049,57810,42912,915TOTALסך

או חיידקים ע"י שנגרמו 1,189596486420566487Infectiousמחלות and parasitic diseases
טפילים

שחפת :28716590523131Thereofמזה: tuberculosis

נגיפית כבד 612853713147infectiousדלקת hepatitis

ממאירות 250190285360461552Malignantשאתות neoplasms

ממאירות בלתי 243219312306304302Benignשאתות neoplasms

83436072113104Diabetesסוכרת mellitus

6774IO2~12614SCataractירוד

2943533853Glaucomaבוקית

והזיז התיכונית האוזן 4456657397Otitisדלקת media, mastoiditis

הפיטמי

וממושך) (חריף הלב ■11711715314260ש^ 139Rheumatic heart disease (acute and
chronic)

איסבמית לב 125204333470656882Ischaemicמחלת heart disease

שבמוח הדם כלי של 645074120169223Cerebrovascularמחלות disease

ריאות 245210239305273219Pneumoniaדלקת

השקדים של יתר גידול
115248240259257Hypertrophyוהאדב^אידיק of tonsils and adenoids 234
La 1(^*1* |[\| 1 1

עכולי 119104110113123133Pepticכיב ulcer

התוספתן 247152148144121119Appendicitisדלקת ■__■ ■.

מרה ואבני המרה כיס ,89117122109119Cholecystitisדלקת cholelithiasis

נפרוזיס ,3248454550Nephritisנפריטיס, nephrosis

השתן דרכי של ,121חצצת 901211049587Urinary calculi

הערמונית של עיצוב 7151778895128Hypertrophyofprostateיתר

מהרחם דם זוב בווסת, 219Disorders;188251241225הפרעות ofmenstruation,

הבלות) לאחר metrorrhagia(גם (also post
menopausal)

Abortions
.897654686591הפלות 567622

Congenital malformations
מולדים 9882138144220233מומים

מוגדרות לא ומחלות 1.260811863841747801Symptomsסימפטומים and illdefined
חיצוניות 922502770821977981סיבות

conditions

External causes
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(יהודים) החולים של ואבחנה גיל מין, לפי אשפוזימ,  ג/50. לוח
1974

זנריפפל80ר
ברשימת
הכל!בית הכלנקנותוגריםסן גילנקבותזגרימסך

NumberTotal.MalesFemalesTotalMalesFemales
in014514

Hlist

הכל מווולטיססך מספרים
Absoluteו numbers

טוחלשיט 370,064144,165225,899370,064144,165,22S8998,99814,15015,052מספרים

תושבים ל100,000 שיעורים
XXX12,91710,05915,78826,60411,0565,699שיעורים

ידי001,032 על שנגרמו 13,9438,2305,7134875743995,3441,108467מחלות
טפילים או חיידקים

וזיהומים001,002 ופרטיפואיד twd'uj4062331731416121213020
סלמונלה2 ע"י אחרים

וזידקית003 (27)(61)(115)392240152141711דיונטריה
(חידקית)004 מזק YY_(3)(5)11272404הרעלות
אחר006 ושלשול המעיים 5,1922,8642,3281812001624,22548699דלקת

X__876545331313823שחפת007,008

שיתוק018 של מאוחרות Y__8(5)184721126תוצאלת
ילדים

16710562674231310חצבת0192
נגיפית021 כבד 30(30)(115)1,351896455476332דלקת

026, 553817231עגבת027

ממאירות033056 15,8327,6148,212553531573X5966שאתות
הקיבה033 של ממאירה 1,040560480363934שאת
הגס035 המעי של ממאירה ___1,040520520363636שאת

חלחולת) כולל (לא
החלחולת036 של ממאירה 545286259192018שאת

והמעי החלחולת קישור ושל
העקול2

קנה039 של ממאירה 1,072784288375520שאת

וריאה סיספ^ הנשימה,
השד043 של ממאירה ___1,888881,800666126שאת

הרחם044,0452 של ממאירה 42נ605_605שאת
צוואר) (גולל

לאוקמיה054056 הודג'קין, 3148_2,4241,4659598510267מחלת
הרקמה של אחרות ושאחיו:
והמטופויטית הלימפטית

טנות057059 8,6631,3397,32430293511X(44)37שאתות
מוגדרות060061 בלתי Y<ג1.306730576465140Xשאתות
ומטבוליות062065 אנדוקריניות (28)6,5452,5174,02822817628139457מחלות
0__57211545720832תירוטוקסיקוזיס0632
24__2,9681,2801,68810489117סוכרת064

האברים066067 ומחלות דס 02,3681,2191,14983858027015073חלוח
דם היוצרים

ליקוי068 נוירוזיס, (18)(36)(92)2,3201,0881,232817686פסיכתיס,
נפשיות והפרעות אישיות
שכלי פגור פסיכוטיות, לא

העצבים069080 מערכת 17,7078,8688,8396186196171,614742359מחלות
התחושה ואברי

1,40064076049455311660פזילה074
(28)4,2321,9522,280148136159'ירוד075
1,520616904534363גרקית076

הרשתית077 0_552360192192513פרישת
התיכונית079 האוזן 2,7921,6561,13697116791,314353171דלקת

הפיטמי והזיו
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TABLE IH/50.HOSPITALIZATIONS, BY SEX, AGE AND DIAGNOSIS OF PATIENTS (Jews)

1974

MalesנקגיתFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+01451415^*4456465+

TOTAL
36,75737,14728,1376,2728,9149,245136,89136.31824,265Absolute numbers

000 populationRates per 1 00
5,91114,72824,63119,3317,2683,64622,1151341520,918Rates
3892624554,705719275219227481inefctious and parasitic diseases

12841273414646Typhoid fever. paratyphoid fever and
other salmonella infection2

18164(12))5(XBacillary dysentery
XXXXXXFood poisoning (bacterial(
4932794,02234760333884Enteritis and other diarrhoeal diseases
1990168X154784Tuberculosis

. (9). ..  (9). 13X Late effectsof acute poliomyelitis

812875Measles2
112(15)XX284226)28(Infectious hepatitis
338222Syphilis2

1271,1923,037X60321911,3482,668Malignant neoplasms2
91284X63255Malig. neop. of stomach
77125584249Malig. neop. of large intestine

447123__44887Malig. neop. 01 rectum and recto
sigmoid junction2

X132380__433149Malig. neop.of trachea, bronchusand
lung

_1348_52336466Malig. neop. ofbreast
17119143Malig. neop.ofuterus (incl. cervix)2

51219357X(18)39132. 235Hodgkins dis., leukaemia £ other neop
of lymphatic £ haematopoietic tissue

73174244X(40)585831,124311Benign neoplasms
19129213XXX298687Onspeciifed neoplasms
1012845556018670220482715Endocrine and metabolic diseases
71920_X316078Thyrotoxicosis2

28190476__X49262546Diabetes
4280105(190)138685676152Disease ofblood and blood forming

organs
989970_(45)3196125133Psychosis, neurosis, personality disorders

and othernon psychotic mental disor
ders, mental retardation

318(911)X1,2005713362819871,966Disease of the nervous system and sense
organs

231214X241892912Xstrabismus
18256963_X(10)2991,175Cataract
18112179(7)164347Glaucoma

(10)59108_XX40(38)Detachment of retina
5144822147904849XOtitis media and mastoiditis
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(המשך) (יהודים) החולים של ואבחנה גיל מין, לפי ג/50.אשפוזים, לוח

1974

1זכרינמספר

ברשימת
הכל1בית הכלנקבותזכריםסך גילנקנותזכריםסך

NumberTotal'MalesFemalesTotalMalesFemales
in

Hlist014514

מוחלטים מספרים
Absolute numbersל100,000שיעור םתושביים

הדם081092 מחזור 46,49626,46420,0321,6231,8471,398X*9מחלות
וממושך)081,082 (חריף הלב 6*3,9681,5202,448139106171שגרון

דס083 לחץ *_1,7207041,016604971יתר
איסכמיח084 לב __25,26415,6489,6168821,092671מחלת
שבמוח086 הדם כלי של _6,3923,3363,056223233213מחלות
התחתונות091 הגפיים של __1,104304800392156דליות

דלייתי) כיב (כולל
הנשימה093102 כלי מערכת 29,85617,61612,2401,0421,2308548,5863,926992מחלות
הנשימה093095 כלי של 5,3123,2802,0321852291422,9371,063142זיהום

ושפעת העליונים
הצורות)096 (כל ריאות 6,2643,6802,5842192571802,807761116דלקת
הסימפונוח)099 (קצרת 2,1121,1209927478698787גנחת
ושל100 השקדים של יתר 6,6963,4803,2162342432241,259539גידול

האדנוידים
העיכול103111 מערכת 29,66818,55811,1101,0361,2957751,6341,091562מחלות

והחריסריק הקיבה *3,8042,83097413319868כיב
הצורות107 כל התוספתן, 3,4161,9361,480119135103182דלקת
מעיים108 12,1689,2082,9604256432071,404873321שבר
מרה110 ואבני המרה כיס __3,4088642,54411960178דלקת

ומחלות112124 השתן דרכי 27,3618,90518,4569556221,288337218184מחלות
ושל הגבר של המין אברי

האשה
ונפרוזיס112,113 1,440752688505248X6135נפריטיס
השתן115 דרכי של (24)2,4961,6888088711856חצצת
הערמונית117 של יתר ____216__3,0963,096גידול

זכרים)119 (כולל השד (12)*1,6881921,4965913104מחלות
דם121 זוב (כולל בווסת *6,264437_6,264הפרעות

הבלות) לאחר מהרחם

ונשית123 גברית ___1,816401,776633124עקרות
ומשכב125131 לידה ,,pn7 _97,98797,98736,839סיבוכי

סיבוכים) ללא לידות (כולל לידה
_17,81631,244_17,816הפלות127

עור132133 4,9042,7682,136171193149279301104מחלות

ועצמות134137 שרירים 7,3863,7583,628258262253X117178מחלות
חוליתי134 בץ דיסקוס 832496336293523.הזחת
השדרה135 ודלקת מפרקים 1,8407441,096645277X*38דלקת

מולדים138142 6,6824,4442,2382333101562,367816622מומים
ושל139 הלב של מולדים 1,24871253644503757512253מומים

הדס מחזור
סבלידתיות143 _2,1601,0481,1127573783,014הפרעות

מוגדרות144148 בלחי 20,79210,40010,3927267267251,5011,003660מחלות
חיצוניות149160 '28,10218,6079,495סיבות 9811,2996637451,2881,031

האשפוזים. הכל סך בחישוב כלול הסעיף שיעור 3 אחוז. ב100 עובדו הסעיפים 2 .fit לא גיל כולל 1
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TABLE III/50.HOSPITALIZATIONS, BY SEX, AGE, AND DIAGNOSIS OF PATIENTS (Jews)
" (Cont.)

1974

MolesנקבותFemales

AgeגילAgo
Diagnosis

1544456♦65+0145141544456465+

Rates per 100,000 population

4984,8299,228X)34(1064412,8047,873Diseasesof the circulatory system
86206205_)19(88144362259Rheumatic heart disease (acute

and chronic(
271726434185245Hypertensive disease
1143,0886,071381,4264,647Ischaemic heart disease
185531,566_)ID3331,772Cerebrovascular disease
2751X80107XVaricose veins of lower extremities

4647261,7505,0432,1368783764781,081Diseases of the respiratory system
61(19)(42)1,64760173.35)18(72Acute respiratory infection and

influenza

901114712,179429964983343Pneumonia
33125213X)35(4442133160Bronchial asthma
49(15)69360380)14(XHypetrrophyof tonsils and adenoids

9142,3792,7884773112765601,4431,933Diseasesof digestive system
161454557XX32162262Peptic ulcer
19667(28)X8016477XAppendicitis
3271,2191,31840222612285361536Hernias
15163303113435540Cholecystitis and cholelithiasis

3351,1512,603(121)1942481,7501,8381,290Diseasesofgenitouirnary system

3574140X44309971Nephritis, nephrosis
109262234_X51122111Urinary calculi
X4661,640_Hyperplasiaofprostate
19(12)_XX130196104Diseases ofbreast
_X638741181Disorders of menstruation (incl.

metrorrhagia NOS, also post
menopausal(

(6)__287__Sterility, male and female
__X15,78298XComplicationsofpregnancy, childbirth

and puerperium (incl. normal
__2,84666Xdeliveires)Abotrions

20320317751717981150153153Diseases of the skin and subcutaneous
tissue

277417262X53117190536422Diseases of the musculoskeletal system
4181(29)__2646)41(Displacement ofintervetrebral disc.
30123105_)36()25(37180210Arthirtis and spondylitis
9679(49)1,4113621929235)28(Congenital anomalies
27XX465)36(7220XCongenital anomaliesofheart and

circulatory system
__3,360___Perinatal disorders

5149051,0711,157468437818742863Symptoms and illdefined conditions
1,6079711,1785416624454738351,601All external causes

1 Including age not stated.
of total hospitalizations.
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הגירה תנועות ד'. פרק
התושבים של השהות על העיבוד נערך חוזר, תושב

בחו"ל.
במבוא ניתן והסברים מקורות של נוסף פירוט
א'. חלק "1948  1972 לישראל "העלייה לפרסום

המיוחדים. הפרסומים בסדרת 416 מס'

ואומדן חישוב שיטות
בץ ההפרש פי על חושב ותיירים תושבים של הגיל
להתחשב מבלי בגבול, המעבר שנת לבץ הלידה שנת
הנתונים לכן, המעבר; ובחודש הלידה בחודש
המעבר. היה שבה השנה בסוף למצב מתייחסים

תושבים

בחו"ל תושבים שהות
פי על בחו"ל התושבים שהות של מדויק חישוב
ושנה) חודש (יום, החזרה ותאריך היציאה תאי7
על אומדן נערך 1978 לשנת ב1974. לאחרונה נערך
ב1974. בחו"ל התושבים שהיית של התפלגות בסיס

4 תוך חזרו ולא הארץ את שיצאו תושבים
שנים

את שיצאו תושבים על נתונים מובאים ד/5 בלוח
השנים ליוצאי שנים. 4  1 כעבור חורו ולא הארץ
יחזרו לא מהם כמה אומדן נערך 1978 עד 1975
אחוז על מבוסס זה אומק שנים. 4  1 כעבור
ששהו לאחר ,1978 עד 1975 בשנים שחזרו האנשים

שנים. 4  1 בחו"ל

תיירים

יולי ער הם px לפי נכנסים תיירים על הנתונים
מדגם לפי 1971 מאוגוסט ,509*1 של מדגם לפי 1971
בשנת ,2094 של מדגם לפי 1973 מינואר ;1^ של
הנכנסים התיירים מתוך 5096 של מדגם לפי 1975
הנכנסים התיירים מתוך i^m ושל והיבשה הים בדרך
2096 של מדגם לפי  1977 בינואר החל האויר, דרך

הנכנסים. התיירים מכל
הם 1976 ביוני החל יוצאים תיירים על הנתונים

אחוז. 12.5 של ממדגם

הנכנסים התיירים גיל
 זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
אץ ועבורם המשפחה, ראש של בדרכון מגיעים

והסברים הגדרות

לפי קבע לישיבת pxV הנכנס אדם הוא עולה
הכניסה. חוק לפי או השבות חוק

שנכנס אדם הוא לעולה מעמדו ששינה תייר
מעמד וקיבל בקשה הגיש pxa ובהיותו כתייר לאק

עולה. של
שהופעלו הפנים משרד בתקנות בכוח. עולה
הזכאי כ"אדם בכוח עולה הוגדר ,1969 יוני בחודש
השבות, חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
בה ולשהות לישראל להיכנס ורוצה תש"י1950,

חודשים". 3 על העולה לתקופה
אדם הוא בכוח לעולה מעמדו ששינה חייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר pKV שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל
ישראלים לאזרחים שנולדו ילדים עולה: אזרח

בחו"ל. שהותם בעת
בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
או שליחות עסקים, ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא

ה"יורדים". גם ביניהם כלולים אחרת; מטרה
עולים של ויציאות כניסות בכוח: עולים תנועת

הראשונה. כניסתם לאחר בכוח,
לשהות pxV הנכנס חוץ אזרח הוא ארעי תושב
זמנית, לעבודה חודשים משישה למעלה של

וכר. ללימודים
תושב או עולה אינו אשר חוץ אזרח הוא תייר
סיור. באניות מבקרים גם כלולים התיירים בין ארעי;
תושבים תנועת הלוחות כוללים ב1970 החל

ירושלים. למזרח הנוגעת ותיירים

מקורות
אחת דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
נמל דרך היא התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות
הגבול את העובר אדם חיפה. ונמל גוריון בן התעופה
אלה מתחנות אחת בכל נערך יום ומדי שאלון ממלא
והם לסוגיהם, והיוצאים הנכנסים מספר על דו"ח

הגירה. תנועות על הסדרות להכנת בסיס
המובא והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
על בפרק המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק
"תחבורה  י"ח לפרק מבוא ראה תחבורה,

ותקשורת".
או לעולים מעמדם ששינו התיירים על הנתונים
לעלייה הנפתיות מהלשכות מתקבלים בכוח לעולים

הפנים. משרד של ומרשם
העולים בץ עולים" "אזרחים נכללו 1969 עד
על הנתונים ב1970 החל לעיל). הגדרה גם (ראה

בנפרד. מובאים עולים" "אזרחים
בטופס המופיעים והחזרה היציאה תאריך מתוך
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בישראל תיירים שהות גיל. על הפריט עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים
פי על חןשבה התייוים של השהות הוספו 1978 בשנת כ24,700 היה ספרם שמ הילדים
 יושבי:) חדדקז (יום' היצ,]אה ותאריך הכניסה תאוק. התיירים של הזוג ובנות 14 עד 0 הגיל לקבוצת
ותושבים תיירים תנועת על המקורות של נוסף פירוט קבוצות בין יחסית חולקו כ11,800 היה שמספרן

.582 מס' מיוחד לפרסום במבוא ניתן ומעלה. 15 הגיל

נבחרים פרסומים

א חלק 1948  1972 לישראל העלייה 416
ב' חלק 1948  1972 לישראל העלייה 489

1977 לישראל העלייה 580
1977 תיירות 582
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות

אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים  .7/7 לוח
TABLEIV/1.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

arornתושביםevnneעולים
בנוח2 תושביםעולים

הכל1 בכוח2סן תייריםארעייםMovementעוליםועולים
Total1ImmigrantsImmigratingהכל יהודיםסך ofTemporaryTpuirstsמזה:

and petentialcitizensThereof:potentialresidents
immigrants2TotalJewsimmigrants2

CArrivalsנכנסי
15 V 1948 

197815,021,5111,575,718
..3,462,3593,162,18479486132,2339,771,315

1948111,901101,8255,5435,425_4,533
1950222,873169,720..~ 20,03118,58433,122
1955115,57036,32727,31026,8402,03449,899
1960196,42223,644.■51,25650,8783,860117,662

1965420,58628,79587,47186,9547,827296,493

1970628,71629,9611,082146,495134,8146.0743,810441,294
1971878,50436,205873171,241160,2328,7914,638656,756

. 1972 989,28751,564789193,444 176,53810,637 '5,321727,532
1973958,98151,477763229,493193,31911,0554,502661,651
1974912,19329,556509243,170204,1809,9554,276624,727

1975917,77917,500604268,004227,6338,3843,733619,554
19761,104,20217,092680279,123237,8287,0443,665796,598
19771,335,90118,641752319,267275,4377,0863,621986,534
19781,531,36023,099770423,438377,1919,4453,7951,070,813

15 V 1948
CDeparturesיוגאיו

197813,643,2913,798,5333,474,573133,445156,1579,555,156

19486,6354,1493,9422.486
195061,17430,01829,18331,156
195584,37634,32133,8481,93048,125
1960179,19963,30562,6063,435112,459
1965395,96097,13196,2188,457290,372

1970596,579153,698139,69411,6307,395423,856
1971843,310179,389167,45916,8967,802638,723
1972955,571202,904181,80918,2747,746726,647
1973912,712238,169200,49717,6657,566649,312
1974902,100268,834227,74315,9996,400610,867

1975897,055282,724241,61013,6435,380595,308
19761,093,341296,984254,75811,6755,318779,364
19771,327,750332,997287.50211,7815,417977,555
19781,506,364430,260382,27013,4135,2321,057,459

| Excl. touirsts who changed their status to immigrants or
potential immigrants  see Chapter V. 2 Atfer first en
trance.

בכוח לעולים או לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל לא 1

ראשונה. כניסה אחרי 2 ה'. 9רק ואה 
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אשרה1 וסוג ויציאה כניטה דרך לפי ויוצאים, נכנסים . 2/7 לודו

TABLE IV/2.ARRIVALS AND DEPARTURES, BY MODE OF ENTRANCE AND DEPARTURE AND
CATEGORY OF VISA1

Modeof travel
תיירים
Tourists ill עולים

Tmmi
grants

הכל JO

Total
נסיעה דק"

aisArrivals/נכנסים

הכל 15,469סך 1,531,2247117,5539,445423,4383,7951,070.813TOTAL

15,338אויר 1,278,0616797,2939,272371,4143,079870,986Air
Thereof: מזה:

/rnv בן 15,335נ.ת. 1,256,2446797,2929,268371,1823,075849,413Ben Guiron airpotr

131ים 137,495312601728,961165127,775Sea
Thereof: מזה:

131חיפה 130,911312581576,671151123,512Haifa

יבשה 115,6681143,06355172,052Land
Thereof:

אלנבי 143,06255167,582Allenby_111,1971גשר bridge
Departuresיוצאים

הכל סך 1,506,36213,411430.2605,2321,057,459TOTAL

אויר 1,270,93413,115376,8404,444876,535Air
Thereof: מזה:

גוריק בן ת. נ. 1,248,997_13,112376,7004,444854,741Ben Guiron airport

137,2812959,349259127,378Seaים
Thereof: מזה:

חיפה 132,3472856,938251124,873Haifa

98,147144,07152953,546Landיכשר.
Thereof: מזה:

אלנבי 94,101144,07152949,500Allenbyגשר bridge
Balance מאזן

196141,09146,65010,0562944,203.1961

196254,66359,60011,4102356,2381962

196361,97962,15610,7823,2137,3921963

196446,37052,45610,1038324,8491964

196524,62628,795■■,9,6606306,1211965

196691313,61012,8141,6311,7481966

196710,26012,27513,69158812,2641967

196819,57718,1566,9051,7396,5871968

196927,60426,8186,0741,0856,4026,5398,7381969
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

197410,09323,6915095,8656,04425,6642,12413,8601974

197520,72412,5736044,9275,25914,7201,64724,2461975

197610,86111,2226805,8704,63117,8611,65317,2341976

19778,15111,3367527,3054,69513,7301,7968,9791977

197824,86215,4697117,5533,9666,8221,43713,3541978

/JSeenote*toTable IV1. ד/1. ללוח tmm arn 1
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וחוזרי יוצאים תושבים  ד/3. לוח
TABLEIV/3 .RESIDENTS DEPARTING AND RETURNING1

Thousands
אלפים

הכל סך

Total

Returning, by year of return חזרה שנח לפי ,ffnnn

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
1948
1971

היוצאים כל
All departing

יציאה שנת
Year

of departure

3,200.6
706.6
91.1
108.1
101.2
123.7
134.8
137.3
163.2
179.0
194.1
217.5
231.0
234.7
260.0
318.3

380.4
0.5
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.5
0.9
1.4
2.5
4.7
10.5
40.0
318.3

277.4
0.6
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.7
1.2
2.4
4.6
9.9
36.8
219.9

239.0
0.5
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.5
1.0
2.0
4.2
9.6
32.8
187.4

230.9
0.7
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.8
1.6
3.4
8.5
31.2
183.5

208.4
0.9
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1.4
3.0
6.9
24.9
169.5

198.4
1.6
0.3
0.5
0.8
1.1
1.6
3.8
8.8
27.1
152.8

178.5 1,487.4
2.0 699.6
0.4 90.0

106.2
97.9

0.7
1.3
1.9 1 19.3
3.6 127.7

122.4
124.3

7.8
23.4
137.4

3,530.9
823.4
97.1
115.8
108.6
128.1
139.0
142.4
170.0
184.8
207.6
233.9
246.6
256.9
290.4
386.2

total הכל סך
19481964

1965
'056
1367
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1 ExcL potential immigrants and the movement of residents of
East Jerusalem through the AUenby Birdge. ,>■,

מזרח חושבי תנועת את לא ואף בכוח עולים כולל לא 1

אלנבי. גשר דרך ירושלימ

בחו"ל שהות משך לפי חוזרים, תושבים ד/4. לוח
TABLE IV/4.RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD

הורה ofשנת returnYear
שהות Durationםשך of
19601969197419781960196919741978stayבחו"ל abroad

מוחלטים מספרים
1

הכל 51,256סך
numbers
132,630

Absolute
208,40880,376100.0

Percentages
100.0 100.0100.0

1

TOTAL משנה 44,986113,749187,69248,72988.185.790.191.7Lessפחות than 1 year
8,21129,70194,22390,86216.122.445.250.2Underפחותמחודש 1 month חודש 113,32248,39552,96801,27426.136.525.426.61 month חודשים 210,06715,07611,90216,19219.711.45.74.32 months חודשים 35,1666,2776,6129,26010.14.73.22.43 months חודשים 42,5373,0894,0966,0265.02.32.01.64 months חודשים 51,5292,0343,2284,5823.01.51.61.25 months חודשים 682,5994,2916,9869,6545.13.23.52.568 months חודשים 9111,5554,8867,67710,8793.03.73.52.9911 months

שנה
ומעלה שנהיים

לאירוע

2,664
3,421
185

7,755
1 1,077

49

10,096
10,448

172

14,363
17,284

5.2
6.7

X

5.9
8.4
X

4.9
5.0

X

3.8
4.5

X

1 year
2 years and over
Not known

Daysימים
שהות חציון

םםוצעת שהות
72533729XXXXMedian stay

חודשים מג פחוןן
משנה ..פחות

28
54

27
47

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 תוך טחו"ל חזרו שלא ז/5.תושבים לוח
שנים ארבע עד בחו"ל ששהו

TABLE IV/5.RESIDENTS WHO DID NOT RETURN FROM ABROADWITHIN FOUR YEARS AND
Thousands RESIDENTS WHO RETURNED AFTER UP TO FOUR YEARS ABROAD אלפים

שהו ;ona1מעל חזרונחו"ל לאחרלא חזרו בחומהם: "לעדשהות

JJ£lp to1abroad 1Thereof: stayedסוף עד
Did not" s

stayingThereof: returned atfer
abroad up to

ה j lreturnE|ש I
11 Year

h*שנים שנים3 4. tuiשנים קנים2 3a>ye 4
1 yeat2 years3 years4 years

CflGD >1 year2 years3 years4 years
1978

194819783,530.9336.623,195.3
Theerof: מזה:
195919783,180.9445.1312.1210.7 246.32,958.0
195955.015.313.211.2 11.943.1
196063.315.112.610.4 11.151.34.5
196175.914.411.59.0 9.95.965.95.43.3■■

196286.218.414.611.6 12.88.474.76.54.02.6
1963103.517.713.910.6 11.77.592.77.04.12.7.2.0
196489.617.212.99.1 10.66.579.58.04.52.91.9

196597.117.812.88.8 10.26.187.59.25.43.82.6
1966115.821.015.410.9 12.57.7103.010.46.03.82.8
1967108.622.716.410.7 12.87.494.911.16.13.82.7
1968128.119.612.77.0 8.84.5121.213.47.85.23.7
1969139.018.811.46.2 7.84.3132.614.48.15.23.8
1970142.420.112.37.1 8.55.1136.216.29.35.74.2
1971170.022.413.69.0 10.66.9162.217.910.56.6. 4.5
1972184.820.313.47.9 9.95.9178.517.79.96.44.5
1973207.629.921.414.8 17.213.5198.418.59.75.84.2
1974233.933.123.516.4 18.916.4208.414.07.14.12.7
1975246.630.220.3(13.0) 15.615.6230.916.27.84.32.7
1976256.932.722.2(15.0) (17.5)22.2239.218.99.35.13.1
1977290.430.4(20.0)30.4(11.013.0) (15.0)277.420.610.66.13.7
1978386.2(28.0)67.9(8.012.0X12.014.0018.0)380.422.111.66.94.4

1 Figures in brackets are estimates. 2 Excl. about 3.000 כולל לא 2 אומדנים. הם 6watoar QvwB!9n 1

returning residents, who departed before May 1948. .1948 מאי לפני שיגאו ,onnn BnW\S,0003
מגורים ארץ לפי נכנסים, ארעיים תושבים  ד/6. לוח

TABLE IV/6.TEMPORARY RESIDENTS ARRIVIVG, BY COUNTRY OF RESIDENCE
מגורים |1970ארץ 1974| 1975| 197619771978Country of residence

הכל 3,6SJ3,6213,744TOTAL§93,80984,26183,720סך
283256225205304308Asiaאסיה

ט^יה :4325213654Thereof'73מזה: Turkey
725186363668Iranאירן

656279160205174Africaאפריקה
אפריקה דרוס :30436814216734Thereofמזה: UnionofSouth Afirca

1,7101,8361,5841629U691,619Europeאירופה
רומניה :1464420491682Thereofמזה: Rumania
310265210166170164Germanyגרמניה
9211571595662Switzerlandשוויץ

המאוחדת 324308271354272321Unitedהממלכה Kingdom
סקנדינביה 795147848868Scandinavianארצות countries

7110147524366Netherlandsהולנד
256280214199222202Franceצרפת

225343380379366369Italyאיטליה
i80716251,5141,613America,1,6802,077אמריקה

קנדה :146186149136113110Thereofמזה: Canada
הברית .1,3301,7571,4701,3581,2491,383U.S.Aארצות

2214258248Argentineארגנטינה
713025362930Oceaniaאוקיאניה
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TOURISTS תייריס

מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  ר/7. לוח
TABLE IV/7.TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE

onus pa1951196019651970197519771978Country
of residence

כולל 35.893113,956296,493441.294619,554986,5341,070,813GRANDסך TOTAL

הכל 4,7345,9689.16829,02534,42453,49354,869Asiaאסיהסף total
2,2961,1622,8796,2774,3395,8394,232Turkeyטורקיה
8912,0383,5986,8769,73023,05127,294Iranאיק

4008149032,6871,4052,2723,097Cyprusקפריסץ
1796621,0272,3692,5932,357Japan..יפן

אחרות 1,1471,7751,12612,15816,58119,73817,889Otherארצות countries

הכל 2if495£169J4516,77022,65932,41430.165Africaאפריקהסף total

אפריקה 1,6844,5315,90811,37316,66924,63622,292Unionדרום of
SouthAfirca

אחרות 9651,2853,4375,3975,9907,7787,873Otherארצות countries

הגל 15J1740,940135,3671&5&48320.227543,748604.746Europeאירופהסן total
7871,95512,98618,89231,32764,14767,686Scandinaviaסקנדינביה

המאוחדת 3,99210,88833,02447,17366,11279,931101,039Unitedהממלכה Kingdom
7052,3747,9139,87418,51334,09635,084Netherlands1הולנד
:1,3642,1405,9237,58411,733בלגיה 18,27218,897Belgium
3,9599,95734,20349,46772,760121,952120,626Franceצרפת
i438664,2638,4777,991Spain,2452ספרד

1,2102,4458,3138,39024,46236,98045,927Italyאיטליה
7992,7549,30410,07819,87830,75931,326Switzerlandשוויץ
7284,13611,91220,19949,798110,436131,210Germanyגר8גיה

4739872,8943,0096,63715,78017,427Austiraאוסטריה
. 39861462,0142,4053,1593,222Rumaniaרוםניה
2652415718191,9382,5482,375Yugoslaviaיוגוסלביה

5898042,0615,3725,7789,23311,530Greeceיק
אחרות 4071,9303,7742,1114,6237,97810,406Otherארצות countries

הכל 11,66059,495102,124202J31229.999338J68360,017Americaאמריקהסך Jotal
5133,5466,69517,91725,35035,34032,871Canadaקנדה

הברית .9,52449,72483,182166,890169,382271,503292,794U.S.Aארצות
9531,6352,2317,0505,7466,534Mexicoמקסיקו

5532,1084,6416,24112,96110,34810,869Argentineארגנטינה
3481,1752,6174,0156,4195,4296,604Brazilנחיל

3147711,0999111,0801,075Uruguayאורוגואי
4557161,0651,3631,4041,395Chileצ'ילי

אחרית 7221,2201,8672,7736,5637,7187,875Otherארצות countires

הכל 3211,4893#S96.98310,90817,12317JO7Oceania^lotalאוקיאניהסן
1,3833,6296,1809,81814,64315,049Australia..אוסטרליה
1062308031,0902,4802,458Newניוזילנד Zealand

1212248437U371,1883J09Notknownלאידוע

באוניה יומי 3,5057,56636,6301ביקור
■

1One day visit by ship

1 Included in the respective countires. המתאימות. בארצות כלוליט 1
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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 TRAVEL

1978

הים Byדרך seaשינוי 96
96 change

פרט

מגורים pw
הכל סך
Tntnl

ייד
האויר

למבקרים
באניות

מבקרים
באניות

"ד
היבשה

1978
1977Country of residence

1UUU
By airסיורסיורBy landי מזה:

Excl.Cruise,הכל ביילסך
האויר

cruisevisitors
TotalThereof

visitorsBy air

כולל 1,070,8115,673סך 870,986112,10272,05296GRAND TOTAL

הכל 54,869768אסיהסן 40,58643213,0833Asia total
4,232268טורקיה 3,90816402829Turkey
27,29483אירן 26,946102551818Iran

3,09744קפריסין 2,810114129940Cyprus
2,357138יפן 1,956232313618Japan

אחרות 17,889235ארצות 4,9666012,62896Other countries

הכל וופריקהסך
אפריקה דתם

30,165
22,292

346 29,472
83 22,116

54
5

293
88

7
9

7
, 8

Africa total
Union ofSouth Africa

אחרות 7,873263ארצות 7,3564920512Other countries

הכל 604,74611,964אירופהסך 501,9787564115,1631112Europetotal
67,686764סקנדינביה 63,4793893,05465Scandinavia

המאוחדת 101,039981הממלכה 88,5779,6481,8332632United Kingdom
35,084719הולד 30,738294668132Netherlands
18,897200בלגיה 17,324107429935Belgium

120,6262,240צרפת 105,07910,9162,39114France

799158ספרד 5,0682675190612Spain
45,9271,134איטליה 35,03077462,0172422Italy

31,3261,194שוויץ 27,1372699296217Switzerland
131,2102,535גרמניה 91,52853,5093,6381922Germany

17,427446אוסטריה 14,9721,8131961020Austria

3,22245רומניה 3174322Rumania

11,5301,029ייח 8,6041,4974002517Greece

אחרות 12,781619ארצות 11,2687261682127Other countries

הכל 360tf172,113אמריקהסך 282,6780,752 34,47462America total
32,871278קנדה 27,2432,9902,36077Canada

הבריח 292,7941,558ארצות 223,58410,7216,931 .82U.S.A.

6,534136מקסיקו 5,6311976701412Mexico
10,86970ארגנטינה 10,47913118954Argentine

6,60453ברזיל 6,280761952220Brazil

1,07510אורגואי 1,03327503Uruguay

1,39533צ'ילי 1,1906610619Chile

אחרות 7,87575ארצות 7,23826629623Other countires

הכל 17,507437אוקיאניהסך 15,324209U3723Oceania total

15,049341אוסטרליה 13,3141621,23231Australia
2,45896ניוזילנד 2,01047305116New Zealand

ידוע 3,50945לא 9481,2921.22419527Not known
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סיור), באוניות מבקרים (ללא נבחרות מגורים מארצות נכנסים תיירים  ד/9. לוח
וערים אזורים לפי

TABLE IV/9.TOURISTS ARRIVING FROM SELECTED COUNTRIES OF RESIDENCE (EXCLUDING

CRUISE VISITORS), BY REGIONS AND TOWNS

1977197819771978
><ישינוי

>X> change

1978
PercentagesאחוזיםThousandsאלפיס

1977'

 הבריון 257.4262.1100.0100.02ארצות

1

U.S.A. TOTAL
הכל סך

יורק ניו 87.686.334.032.91Newאזור York Region
יורק ניו :73.071.828.427.42Thereofמזה: New York

המזרחי 39.540.715.315.53Easternהאזור Region
מסצ'וסטס :8.27.93.23.04Thereofטזה; Massachusetts
1914.613.95.75.35Pennsylvaniaסילבניה

המרגזי 42.044.616.317.06Midהאזור West
אילינוי :13.913.35.45.14Thereofמזה: Illinois
7.98.53.13.28Ohioאוהיו
המערבי 50.551.319.619.62Farהאזור West

קליפורניה :34.633.313.412.74Thereofמזה: California
3.24.51.21.741Washingtonוושינגטון

הדתמי 37.839.214.715.04Southהאזור
טקסס :7.47.82.93.05Thereofמיה. Texas

הכל סך  113.2109.7100.0100.0צרפת 3FRANCE  TOTAL
פריז :23.523.720.822.61Thereofמזה: Paris

המאוחדת 70.091.4100.0100.031UNITEDהממלכה KINDGOM 
TOTALסךהכל

לונדון :16.620.723.722.625Thereofמזה: London

הכל סך  31.829.9100.0100.06CANADAקנדה  TOTAL
מונטריאול :2.52.07.96.720Thereofמזה: Montreal

2.52.57.98.40Torontoטורונטו

הכל סך  30.738.2100.0100.024ITALYאיטליה  TOTAL
רומא :2.32.67.56.813Thereofמזה: Rome
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וגיל מגורים ארץ לפי נכנסים1, תיירים .ion לוח
TABLE IV/IO.TOURISTS ARRIVING1, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

nra?גילgroupAge
מגורים p*הכל סך

Total
Country of residence

01415293044456465 +

מוחלטים Absoluteמספרים numbers
1970414,67926,828114,12386,108142,67444,9461970

1975549,09230,222148,035120,06784,06266,7061975

1977880,37351,758208,352189,007100,90630,350 .1977

1978947,39253,058219,914212,735(20,023141,662 :1978
Percentagesאחתים

1970100.06.527.520.834.410.81970

1975100.05.527.021.933.512.11975
1977100.05.923.721.434.214.81977

הכל סך 1978100.05.623.222.533.814.91978 Total

100.014.618.429.228.79.1Asiaאסיה
טורקיה :100.08.517.930.332.011.3Thereofמזה: Turkey
100.019.018.328.327.47.0Iranאיח

100.06.724.824.731.512.3Africaא9ריקה

אפריקה דרום :100.05.524.622.333.713.9Thereofמזה: UnionofSouth
Africa

100.04.824.824.132.214.1Europeאירופה
סקנדינביה :100.04.027.922.730.914.5Thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 100.05.523.921.932.116.6Unitedהממלכה Kingdom

100.03.230.222.430.813.4Netherlandsהולנד

100.05.822.423.733.314.8Belgiumבלגיה

100.07.424.621.630.715.7Franceצרפת
100.02.916.728.938.013.5Spainספרד

100.03.715.125.539.915.8Italyאיטליה

100.03.229.822.231.713.1Switzerlandשוויץ

ר.פ. ,100.02.924.330.131.511.2Germanyגרמניה, F.R

100.02.520.826.637.912.2Austriaאוסטריה
100.02.79.616.345.925.5Rumaniaרומניה

100.03.115.122.434.724.7Greeceיייז
100.05.620.618.937.417.5Americaאמריקה

קנדה :100.05.126.420.335.412.8Thereofמזה: Canada
הבריח 100.05.619.718.437.718.6Unitedארצות States

100.06.722.819.835.914.8Argentineארגנטינה
100.04.819.919.041.115.2Brazilבחיל

100.05.333.917.431.312.1Oceaniaאוקיאניה
לעו שינוי קודמתאחוז שנה na

yearPercent change on previous
197082142631970
1975 31012641975
19772215162125321977
197883613691978

1 Excl. cruise visitors and tourists from Arabcontries to East
Jerusalem via the Allenby bridge.

ערב מארצות ותיירים סיור באוניות מבקרים כולל לא 1

אלנבי. גשר דרך שהגיעו ירושלים למזרח
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בארץ שהות משך לפי יוצאים1, תיירים .1 ד/ו לוח
TABLEIV/11.TOURISTS DEPARTING', BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

Durationof stay 1978 1977 1975 1970, 1965 1961 שהות משך

GRAND TOTAL
Less than onemonth total
04 days
59 days
1019 days
2029 days

One month ormoretotal
1 month
2 mouths
3 months
4 months
5 months
68 months
911 months
1 year
2 years or more

Not known

Absolute numbers
934,062 871,527 525,226
794J843 725,139 418,627
66,792 62,960 51,765
315,243 259,544 137,815
299,598 288,571 150,299
113,2)0 נ 14,064 78,748

137467 §
72,804
20,024
10,587
6,460
6,426
9,121
6,003
4,472
1,770

2,152

146,130
79,162
21,980
11,630
5,853
5,431
9,046
5,518
5,706
1,804

258

106,539
56,910
16,218
8,890
4,508
3,843
6,390
4,358
3,657
1,765

60

מוחלטים מספרים
397,297 25J,7J2 142,078
312.428 203,908 110,868
36,536 56,283 23,280
80,137 45,689 26,522
123,000 66,001 39,237
72,755 35,935 21,829

84,835
51,448
15,003
5,686
2,703
2,138
3,246
2,044
2,132
435

34

49694
28,094
8,919
3,208
1,696
1,229
2,211
1,227
2,568
542

150

31.044
18,457
4,879
2,052
1,296
792

1,400
976
908
284

166

כולל סך
הנל מחודשסך םווות

ימים 04
ימים 59

יפיס 1019
יפים 2029

הנל ומעלהסף חודש
1חודש

חודשים 2
חודשים 3

חודשים 4
חודשים 5

חודשים 68
חודשים 911

שנה
ומעלה שנחיים

לאירוע

השהות ז^י\ך
ימים

1514161313

Days
11Median stay

ממוצעת: שהווו
מחודש פחות

חודשים ס3 פחות
משנה פחות

11

25

10

22

13
19
25

12
17
26

12
16
23

12
15
22

Average stay:
Less than one month
Less than 3 months
Less than one year

Percentagesאחוזים
כולל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0GRANDTOTALסך

הגל מחודשסך 978.180.478.779.783.285.0Lessחות than onemonth total
ימים 0416.422.29.29.97.27.104 days
ימים 5918.718.020.226.229.833.759 days

זימיס 927.626.031.028.633.132.11019נ10 days
ימים 202915.414.218.315.013.112.12029 days

הכל סך ומעלה 21.919.6213203916.814.8Oneחודש month ormoretotal
13.0.1J113.010.99.17.81 month

חודשים 3.43.53.83.12.52.22נ months
חודשים 31.51.21.41.71.31.13 months
חודשים 40.90.70.70.90.70.74 months
חודשים 50.60.50.50.70.60.75 months

חודשים 681.00.90.81.2hi1.068 months
חודשים 9110.70.60.50.80.60.6911 months

0.60.80.50.70.70.51שנה year

ומעלה 0.20.20.10.30.20.22שנתיים years or more

/1See note ' to Table rV10. .10/7 m>> 1 mm ran i
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בישראל ושהות גיל מגורים, ארץ לפי יוצאים, תיירים ד/2ו. לוח

1ABLE IV/12.TOURISTS DEPARTING, BY COUNTRY OF RESIDENCE, AGE 1 AND STAY

IN ISRAEL

שהות
■ הכל סך

שהות /pv7
£מוצעח(

וגיל מגורים fm Total

stayMedianeAverag
stayCountry of ersidence and age

197819741975197719781978'

Daysםימיאלפים
Thousam

כולל 934.71413131222GRANDסך TOTAL
ו

הכל סן  אסיה
טורקיה מזה:
אירן

35.8
3.2

21.4

15
13
17

12
14
14

14
20
14

14
16
13

24
37
22

Asia  total
Thereof : Turkey

Iran

הכל סן  29J1311121224Africaאפריקה  total
Thereof:

מזה:
אפריקה 22.21010111121UnionofSouthדרום Africa

הכל סף  אירופה
סקנדינביה מזה:

המאוחדת הממלכה
הולנד

519.4
45.8
91.4
34.3

14
13
14
14

14
13
14
14

13
13

14

14

13
13
13
14

20
23
23
25

Europe  total
Thereof: Scandinavia

United Kingdom
Netherlands

16.61414131222Belgiumבלגיה

צרפת
ספרד

111.8
5.7

18
10

19
8

14

8

13
7

20
15

France
Spain

איטליה
שוויץ

38.8
27.5

7
14

7
13

7
13

7
13

12
26

Italy
Switzerland

141414131316Germanyגרמניה

אוסטריה
רומניה

14.6
3.4

12
36

11
39

9
40

9
40

15
48

Austira
Rumania

10.0810111114Greece'ייז

הכל סן  אמויקה
קנדה מזה:

ארה"ב

332.4
28.7
268.8

12
14
12

12
13
12

12
13

12

11
13
11

22
29
21

America  total
Thereof: Canada
U.S.A

ארגנטינה
ברזיל

11.4
7.2

21
19

18
9

19
14

26
11

39
24

Argentine
Brazil

16.41514IS1330Oceaniaאוקיאניה

1.9Sotלאירוע known

014 52.31819181729Ageגיל 014
הגל 1529סך

1519
212.9
50.8

22
31

20
28

20
27

19
24

40
44

1529 total
1519

202486.625242321482024

252975.514141413292529

3044208.21111109173044

4564320.012121110154564

65+141.8141413121965+

1 'ounsts who stayed less than one year in Israel ■ <,.,,",, ,"". .



וקליטה עלייה ה'. פרק

לאחר ה') (שלב שנים ושלוש ג') (שלב שנה בלבד:
העלייה.

(עולי בסקר המשתתפים של הראשון לשנתץ ביחס 

נוסף שלב גם ב1974/75 נערך תש"ל1969/70)
לאחר שנים 5 העולים של מצבם הסוקר ר) (שלב

העלייה.

תהליכי אחרי לעקוב החקירה.כדי נושאי
בכל שנחקרו נושאים מספר נקבעו הקליטה,
באחדים רק שנחקרו אחרים ונושאים הביקורים
לפני העולים של לרקע המתייחסים נושאים מהם.
בחו"ל, תעסוקה בחו"ל, יהודי חינוך כגץ: העלייה,
רשויות עם ראשון ומגע בא^, קודמים ביקורים
רק נחקרים מהם הרצץ ושביעות בא^ הקליטה

הראשץ. בביקור
מתייחסים הביקורים בכל החתרים הנושאים
בעבודה, בדיור, קליטה כגון: בארץ, הקליטה לתחומי
אחד בכל החברתית. והקליטה העברית השפה בידיעת
חקירה בשלב העולה של מצבו נחקר מהתחומים
למצבו העולה של הסובייקטיבית תגובתו וכן המסוים

וכר). /zr7שביעות)
העולים, בקרב העברית השפה n3r>T מגבלות עקב
על נערך והראיון מספר לשפות השאלונים מתורגמים
לאחרונה אלה. בשפות השולטים פוקדים ידי
לצרפתית, לספרדית, לאנגלית, השאלונים מתורגמים

וליידיש. לרוסית לרומניה,

מדגם לפי שוטף באופן נערך הסקר המדגם.
איש כ110 החודשי המדגם כלל בתחילה חודשי.
ומעלה 18 בגיל בכוח ועולים עולים אוכלוסיית מתוך
,1971 בספטמבר החל חודש. באותו לישראל שהגיעו
את המייצגים איש, כ5 החודשי למדגם נוספו
כניסתם מאז חודשיים בתוך שהשתקעו התיירים
הוחלט כאשר ,1975 בינואר החל בכוח. כעולים
בואם בעת 70 עד 18 בגיל שהיו אנשים רק לסקור
במושבים, או בקיבוצים גרים אינם ואשר ארצה
הוקטן 1976 ספטמבר מאז ל120. המדגם הוגדל
אלה שינויים בשל בלבד. איש לכ100 הכולל המדגם
1974/75 בשנים הסקר אוכלוסיית של בהגדרה שחלו
להיזהר יש הקודמות השנים לעומת ו1975/76

הנתונים. בהשוואת
אחד כמחזור יחד מצורפים חודשים 4 של מדגמים
3 מתקבלים שנה שבמשך כך עיבוד, לצורכי
כל בסוף יחד מעובדים אלה מחזורים 3 מחזורים.

סקר. שנת
כ בץ נע שלב ובכל מחזור בכל ההיענות אחוז

עולים

והסברים הגדרות

אליו מופנה שהעולה היישוב ראשונה: הפניה
בטחץ ואץ ארצה, עלייתו עם למגורים, לראשונה

זה. ביישוב לגור ימשיך שהעולה
מרכז כגץ ארעי, מגורים מקום מעבר: מסגרת

קליטה.
הגירה. תנועות ד', בפרק גם ראה

pm/tt חישוב שיטות
בדיוק מחושב העולים של הגיל 1974 בשנת החל
חודש, (יום, העלייה ותאריך ,7rt7 תאריך מתוך
עלייתו ביום לעולה שמלאו השנים מספר לפי שנה)
שבץ ההפרש מתוך הגיל חושב 1973 עד לישראל.
ביום להתחשב מבלי העלייה לשנת הלידה שנת

העלייה. ובחודש ביום לא ואף rrr^n ובחודש
העולים, את המנדט, תקופת לגבי כולל, ה/1 לוח
שנת לפי בארץ שנשארו התיירים ואת המעפילים את
שלטונות ידי על נרשמו אם בץ ,pxV כניסתם
נכללו המשתקעים התיירים לאו. אם ובץ המנדט

כמשתקעים. נרשמו שבה נשנה

עולים קליטת סקר
הלשכה ע"י 1969 בנובמבר החל נערך הסקר
לקליטת המשרד בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית
המכץ בשיתוף נערך הסקר 1972 אוגוסט עד העלייה.
גם 1975 באפריל יהחל שימושי, חברתי למחקר
הסוכנות של ולקליטה לעלייה המחלקה בשיתוף

לא"י. היהודית
העולים קליטת תהליך אחרי לעקוב הסקר מטרת

כארץ. לשהותם הראשונה בתקופה
לחמישה תחילה תוכנן העולים אחרי המעקב
הראשונות השנים 3 במשך העולה אצל ביקורים

מיוחד. שאלון הוכן ביקור ולכל pKn לשהותו
נערךכחודשוחציעד א') (שלב הראשון הביקור

ארצה. העולה של עלייתו מאז חודשיים
אחרי חודשים pjvכ6 ב') השני(שלב הביקור

.(1972 בספטמבר עוד בוטל זה (ביקור העלייה
לאחר כשנה pyj ג') (שלב השלישי הביקור

לישראל. העלייה
לאחר כשנתיים נערך ד') (שלב הרביעי הביקור

העלייה.
שנים כשלוש נערך ה') (שלב החמישי הביקור

לישראל. העלייה לאחר
לשניים הביקורים מספר צומצם 1975 מתחילת
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לאחר שנים ושלוש שנה העולים מצב את מציגים כשברוב וירידה), מוות למקרי (פרט so%90
שונים. בתחומים קליטתם תהליך ואת ארצה עלייתם כתובת באיתור מקשיים ההיענות אי נובעת המקרים

העולה.
. . מס' מיוחד פרסום ראה האומתים עריכת דרך על
מחו"ל סטודנטים קליטת סקר השנים וחשל"דשלוש תשל"ג "עולי :606

הופיעו מחו"ל סטודנטים קליטת מסקר נתונים בישראל". הראשונות
מס' לישראל" סטטיסטי ב"שנתק לאחרונה שהגיעו לעולים מתייחסים כאן המובאים הנתונים

.147145 עמ' ,197627 והם (1976/77) ותשל"ז (1972/73) תשל"ג בץ

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
עד בתשל"ג שהגיעו עולים  עוליס קליטת סקר 571 א' חלק 19481972 לישראל העלייה 416

העלייה לאתר "של"ד,שנה ב' חלק 19481972 לישראל העלייה 489
1977 לישראל העלייה 580

m>,m חשל"ג.תשל"ד, עןליס_עול, קליטח סקר m שהתחילו מחו"לקטודנטיס סטודנטים קליטת סקר 516

בישראל הראשונות השנימ וומישי ראיון  נתש''ל Dffria^
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IMMIGRANTS עולים

(יהודים) בכוח ועולים ה/ו.עולים לוח
TABLEV/l.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS (Jews)

ועולים עולים
Immigrants and potential immigrants

יעוליטשנה יעוליםשנתשיעור עיליטושבהשיעור
YearIlffTnigfufitfjRate.YearImmigarntsRate 'גילים*Yearי j הבל סך

Immigrants1 1 Total
2 בנוח
Potentialh s

r 02

1

mmigrants2

המדינה קום Beforeלפני Establishmentof the StateSince Establishment of the State המדינה קום מאז

1882;570,000
19141,529,457 1,637,452 31948

1978
$107,99

1919482,857193445,267177101,819 101,819 21948229

14 V 1948239,576 239,576 1949266

193566,472206170,215 170.21S 1950154

19191,80632
175,129 175,129 1951132

193629,5958024,369 24,369 195217
19208,22313511,326 11,326 19538

193710,6292718,370 18,370 195412

19218,29411537,478 37,478 1955'24

19228,685104
193814,6753656,234 56,234 1956

71,224 71,224 1957
35
41

193931,1957227,082 27,082 195815
19238,1759123,895 23,895 195913

194010,64323
24,510 24,510 196013

192413,892146
47,638 47,638 196125

19414,5921061,328 61,328 196230
192534,38628564,364 64,364 196330

19424,206954,716 54,716 196425

192613,8559330,736 30,736 196514

194310,06320
19273,03420115,730 15,730 19667

14,327 14,327 19676

19282,17814
194415,552i 3020,544 20,544 19688

24,618 37,804 196913,18615

19295,24934
194515,2592821,240 36,750 4197015,51014

26,138 41,930 197115,79216

19304,94430194618,7603243,372 55,888 197212,51621
44,954 54,886 19739,93220

19314,0752424,223 31,979 19747,75611
194722,0983613.344 20,028 19756.6847

193212,5536912,016 19,754 19767J387

1I 4817,1657312,503 21,429 19778,9267

193337,33717714V4816,439 26,394 19789,9558

Number of immigrants and tourists settling per 1,000 Jewish
residents of the average population. 2 Incl. tourists who
changed their status to immigrants or potential immigrants.
3 As from 15 V 1948. 4 Since 1970 incl. nonJews
ana cxcl. immigrating citizens.

תושבים ל1,000 המשתקעיס והחייתם העולים מסקר 1

תיירים כולל 2 הממוצעת. האוכלוסייה של יהודייס
מאז 3 בכוח. לעולים אי לעולים מעמדם ששיט
כולל ולא לאיהודים גולל ב1970 החל 4 .15.5.1948

עולים. אזרחים
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(יהודים) לידה ויבשת עלייה תקופת לפי בבות, ועולים עולים ה/2. לוח
TABLEV/2.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY PERIOD OF IMMIGRATION

AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

1>b of total הכל מסך

.OTW*
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

Absolute numbers מוחלטים מספרים

ידוע לא
Not
known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אפריקה
Afirca

אסיה

Asia
הכל סך
Total

עלייה noipn
Period

of immigration

89.6

52.9

10.4

48.1

54.545.5

20.080.0

14.485.6
47.352.7
49.550.5
70.829.2

70.329.7
71.728.3
86.213.8

91.38.7
86.014.0
42.058.0

44.755.3
33.766.3
29.570.5

47.152.9
77.422.6
68.231.8
41.658.4

46.453.6
42.357.7
61.838.2
68.431.6

44.056.0
37.262.8
24.675.4
13.686.4
10.589.5
10.090.0

12.487.6
13.886.2
15.184.9
13.087.0

22,283 385,066

19,803 578.839

463 277,025

11,856 77,032
5,324 123,385
1,692 85,112
257 51,095

3 7,242
13 3,202
16 2,538

6 3,243
3 7,911

604 40,984

2 14,977
4 15,855
6i7,2 74

7 25,215
3 13,874
4 20,453

31,920

16,470
9,080
5,480

3 6,496

182 8 21,059
103 22,952

31,471
48,170
48,998
28,792

2
26
10
4

5 17,533
3 17,020
7 18,176

121 22,854

4,033

20,266 855,864 418,175

381,715

36,460

8,192
39,215
25,639
20,236

10,132
4,995
12,343

32,646
45,138
24,413

4,064
4,414
5,340

18,163
42,036
38,834
17,638

8,915
3,387
6,758
9,217

9,187
6,444
4,306
4,211
3,622
1,885

1,449
1,454
2,219
1,683

40,776 452,158

343,149 1,637,454

310,253 1.290,610

32,896 346,844

4,739
71,652
57,772
103,541

1,583
3,182
5,223

8,039
3,622
1,890

4,253
5,415
5,073
5,158

5,351
3,263
2,089
4,828

7,376
7,251
6,151
3,481
2,256
1,300

1,041
1,277
1,027
1,736

101,819
239,576
170,215
175,129

6,992 24,369
3,115 1 1,326
3,473 18,370

37,478
56,234
71,224

27,082
23,895
24,510

47,638
61,328
64,364
54,716

30,736
15,730
14,327
20,544

37,804
36,750
41,930
55,888
54,886
31,981

20,028
19,754
21,429
26,394

191914V1948

11948 1978

19481968

19691978

1948
1949
1950
1951

1952
1953
1954

1955
1956
1957

1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968

2 1969
3 1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978

13 See notes2~* to TableV/l. .1/n ללוח 2 4 הערות /an 13
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לירה וארץ אחרונה מגורים ארץ לפי בכוח, ועולים עולים ה/3, לוח
TABLE V/3.IMMIGRANTS AMD POTENTIAL IMMIGRANTS, BY LAST COUNTRY OF

RESIDENCE AND COUNTRY OF BIRTH
1978

אחרונה מגורים pxלידו ארץ
Last country of residenceCountry of birth

p/n יבשת
הכל סך
Toatl

עולים
Immi
grants

עולים
בכוח

Potential
immi

הכל סך
Total

עולימ
Immi
grants

עולים
ננוח

Potential
immi

Continent and country

grantsgrants

כולל 26,39416,4399,95526,39416,4399,955GRANDסך TOTAL

הכל סן  1.7368828541,879927952Asiaאסיה total
920309611917302615Iranאיה
2802483230124952Indiaהודו

הארצות 536325211661376285Otherיתר countires

הגל סף  1.6832581,4252.2925571,735Africaאפריקה total
אפריקה 1,403551,3481,178261,152Southדרום Afirca
הארצות 280203771,114531583Otherיתר countries

הכל je  2382,610Europe;16,54914,2832,26616.84814אירופה  total
.12,19212,1603212,31312,155158U.S.S.Rברה"מ

ואוסטריה 151658623689147Germanyגרמניה and Austira
המאוחדת 1,0059690993380853Unitedהממלכה Kingdom

1413310813931108Netherlandsהולנד
134231111031984Belgiumבלגיה
1,302576726632254378Franceצרפת

863155621349Italyאיטליה
הארצות 1,5381,2992392,4301,597833Otherיתר countires

 ואוקיאניה אמריקה
0ףהכל
קנדה

6.3059965J095,3627154,647America and Oceania  total

3643632827630246Canada
.2,9213152,6062,4452272,218U.S.Aארה"ב
1351312213911128Mexicoמקסיקו 1

2528117120743164Brazilברזיל
1987512316552113Uruguayאורוגואי
1,9604071,5531,7002901,410Argentineארגנטינה

וניוזילנד 207121951646158Australiaאוסטרליה and New Zealand
הארצות 2685721126656210Otherיתר countires

ידוע Not//12120101132ל* known
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וגיל משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 15 בגי בכוח ועולים עולים ה/4. לוח
TABLE V/4.1MMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS AGED 15 AND OVER,

BY SEX, MARITAL STATUS AND AGE
1978

Femalesנקבות!Maleםזכרי
הכליגיל הכלאלמןגרושנשוירווקסך Agoאלמנהגרושהנשואהרווקה■סך

Total1SingleMarriedDivorcedWidowedTotalSingleMarriedDivorcedWidow

טיסמספרן מוחל iAbsoluteים number
הכל 9,5583,0815,7923453133,062סך 11,2546,0246411,491TOTAL

15191,2611,2401711,183 1,328141211519

20241,3641,004352511,093 1,9187913112024
25291,46252290533_434 1,5431,0079362529
30341,005151788563146 1,023754108143034
35395955350628554 64949084193539
40445612449239627 63249183294044

45494891742538920 50238468294549

50544452137043912 629441691005054

55594563411221732 732490381705559

60644268361273015 646394202156064
65+1,494381,1655323346 1,6526414590765+

Percentagesיםאחוז
הכל סד
1519

100.032.360.83.63.327.3 100.053.75.713.3TOTAL
100.098.6:.40.089.1 100.010.60.20.11519

2029100.054.144.61.30.044.2 100.052.03.60.22029
3044100.010.683.05.70.79.9 100.075.412.02.73044
4564100.02.786.57.23.63.2 100.068.47.820.64564
65+100.02.678.23.615.62.8 100.039.1.55.3... , 65+

< מצב כולל י1 ידוע.8שפחתי /c1
not known.1 Incl. mairtal status

ומין גיל לפי נבחרות, מגורים מארצות בכוח ועולים עולים ה/5. לוח
TABLE V/5.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS FROM SELECTED COUNTRIES 0F

RESIDENCE, BY AGE AND SEX
1978

France צרפת Argentine ארגנטינה
מזה:זכרים
Thereof:
males

הכל סך
Total

זכרים :run
Thereof:
males

הכל סך
Total

U.S.A. ארהג
זנוים מזה:
Thereof:
males

הכל סך
Total

U.S.S.R. ברה'מ
זכרים מזה:
Thereof:
males

הכל סך
Total

Age גיל

הכל 12,1925,7822,9211,3731,9609461,302598סך

TOTAL
041,09358319689168736441

591,04052015974112616935

10148034011376394557334

151985547218080244104271128

202477630967828029516525096

25291,22558950426620510714665

30341,036536234120119576536

35396243071315386395127

4044688321914988404115

4549570289642976393615

5054593231844290403114

5559665244903679264217

6064595230923788323820

65 +1,62374627114720610312253

ידוע 6410810532לא

Not known
חציוני 31.530.126.026.826.525.623.523.1גיל

Median age
ממוצע 34.833.430.931.632.431.629.829.0גיל
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מגורים ויבשת גיל לפי בכוח, ועולים עולים ה/6, לוח
TABLE V/6.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY AGE AND CONTINENT OF

RESIDENCE

1978

הכל עולימTotalסך :Thereofמזה: immigrants

גיל קבוצת
Age groupי הכל סך

אסיה
אירופהאפריקה

אמריקה
ואוקיאניה
Americaי הכל סך

אסיה
אירופהאפריקה

אמריקה
ו^קיאגיה
America

Total'Asia
Africa

Europe
and

Oceania

Total 1Asia.
Arfica

Europeand
Oceania

מוחלטיםמספרי dnumbersAbsolute
הכל 26,39416,549סך 3,4196,3051,140 16,43914,283996

TOTAL
042,0171,325 24544394 1,3531,18573
591,9251,264 312347106 1,3071,16437
10141,573967 307297100 1,02388439
15192,5891,378 548650165 1,2981,03497
20243,2821,510 4561,293123 1,251981144

25293,0051,802 26991473 1,6271,47676
30342,0281,348 22145057 1,2861,18541

35391,244798 18225949 80271043

40441,193843 12522133 84877738
4549991692 118J7838 71965130
50541,074739 12221037 76868447
55591,188860 11320947 89279747
60641,072765 9620440 79870651

65691,380985 12226773 1,04188184
7074889637 7716839 69258765
7579529358 5611239 41132348
8084217160 154012 17915016

85898964 9155 75628

90+4232 363 40324

Not known ידוע 6722לא 23227 29148

Median age חציוני 28.030.1גיל 23.125.624.1 31.331.733.4

Mean age ממוצע 33.134.7גיל 29.031.032.2 35.535.539.3
rcentagesPeםאחוזי

הכל 100.0100.0סך 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0
TOTAL
01420.921.5 25.417.326.5 22.422.715.1

15199.88.3 16.110.314.5 7.97.29.8

202923.920.1 21.335.117.3 17.517.222.3
304417.018.1 15.614.812.3 17.918.712.3

45547.88.7 7.16.26.6 9.19.47.8

55648.69.8 6.26.67.7 10.310.59.9

65+12.013.5 8.39.715.1 14.914.322.8

Incl. continent of residence not known. ידועה. לא מגוריס יבשת כולל 1
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי בכוח, ועולים עולים  ה/7. לוח
מגורים ויבשת

TABLE V/7.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY STATUS IN FAMILY, SIZE OF

FAMILY AND CONTINENT OF RESIDENCE
1978

אמריקהאסיהאמריקהאסיה

במשפחה הכל1מעמד ואוקיאניהאירופהאפריקהסך
Ameircaאוקיאניהאירופהאפריקה

AmericaStatus in family and
משפחה Total.Asiaוגודל

Afirca
Europeand

Oceania

Asia
Arfica

Europe
and

Oceania
size of family

PercentagesאוזוויסAbsolute£יחלטיםnumbersמספרים
הכל 26,3943,41916,5496,305100.0100.0100.0TOTALסך

משפחות 6.0876324,3181.12718.526.117.9Familyראשי heads
12,3981,5068,8322,04544.053.432.4Aנלוים ccompanyingpersons

7,9091,2813,3993,13337.520.549.7Arrivedבודדים alone

הכל 6,0876324,3181,127100.0100.0100.0FAMILIESTOTALמשפחותסך

חה בםשפ ות Personsנפש in family
נפשות 22,7712551,85065940,442.858.52 persons
נפשות 31,487no1,195180"17.427.716.03 persons
נפשות 41,10610981618117.218.916.04 persons
נפשות 5424982547115.55.96.35 persons

ויותר נפשות 629960203369.54.73.26 persons and more
נפשות Averממוצע age persons per

familyבמשפחה
בידדיס 1.91.82.11.5XXXIncludingכולל arrived alone

בודדים 3.03.43.02.80XXExcludingלאכולל arrived alone
1 Incl. continent of residence not known. ידועה. לא סגורים יבשת כולל 1

משפחתי מצב מין, לפי ומעלה, 5ו בני בכוח ועולים ה/8.עולימ לוח
במשפחה ומעמד

TABLE V/8.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS AGED 15 AND OVER, BY SEX,

MARITAL STATUS AND STATUS IN FAMILY

1978

במשפחה הכל1מעמד .jo
Total'

רווקים
Single

נשואים
Marired

ברושים
Divorced

אלמנים
WidowedStatus in family

Malesזכרים
הכל 9,5583,0815,972345313TOTALסך

משפחה 5,198395,0892740Familyראשי heads
1,049944671717Accompanyingנלוים persons
3,3112,098636301256Arrivedנודדים alone

Femalesנקבות
הכל 11,2533,0626,0246411,491TOTALסך

משפחה 8147214298246Familyראשי heads
6,0888675,02536156Accompanyingנלייט persons

4,3552,1487853071,089Arirvedבודדים alone

1 Incl. mairtal status not known. ידוע. לא משפחתי מצב כולל 1
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הראשונה ההפניה ונפת מחוז לפי בכוח, ועולים ה/9.עולימ לוח
TABLE V/9.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY DISTRICT

AND SUBDISTRICT OF FIRST REFERRAL

1978

Distirct and subdistrict

מעבר מסגרת מזה:
Thereof: temporary

עולים
ננוח

Poetntial

■rants

עולים
Inuni
grans

הכל סך
Total

First referral ראשונה man

עולים
ננוח

Potential
immi
grants

עולים
Ininii
grants

הבל מך
Total

ונפה nna

כולל 26,39416,4399,9559,1366,6252,511GRANDסך TOTAL

הכל ירושליםסך 3,7241,1212,6031,325525800JerusalemDistrictמחת total

סףהנל הצפון מחוז
צפת
כנרת
עפולה
נצרת
עכו

2,817
134
587
582
641
873

1,995
30

505
303
524
633

822
104
82
279
117
240

1,230
2

435
74
383
336

lif*2
2

429
61

321
229

188

6
13
62
107

Northern Distircttotal
Zefat
KAnneret
Afula
Nazareth
Akko

הגל היפהסך מחוז
חיפה
חדרה

3,785
1,939
1,846

2,849
1,251
1,598

936
688
248

1,780
609

1,171

1,559
397

1,162

221
212
9

Haifa Districttotal
Haifa
Hadera

הגל המרגז0ף מחוז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות

5,858
1,426
1,649
1.149
1,634

3,616
617
790
989

1,220

2,242
809
859
160
414

2,161
426
496
386
853

1,455
199
195
350
711

706
227
301
36
142

CentralDistrict total
Sharon
Petah Tiqwa
Ramla .,

Rehovot

הגל אגיבסך תל מחוז

אביב חל
ו8חגז
חולון

3,649

1,840
797

1,012

1,628

596
392
640

2,02J

1,244
405
372

538

267
95
176

252

80
62
110

286

187
33
66

TelAviv Distircttotal

Tel Aviv
Ramat Gan
Holon

הגל לדרוםסך מחוז
אשקלץ

שבע באר
אילת

4.654
2,624
1,980

50

3613
2,163
1,438

12

1,041
461
542
38

2,076
1,198
878

1,768
1,016
752

308
182
126

SouthernDistricttotal
Ashqelon
Beer Sheva
Elat

ידוע 1,907H61729026242Notלא known
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ויבשת בחו"ל יד משלח מין, לפי ומעלה, 5ו בני בכוח, ועולים עולים ה/10. לוח
מגורים

1978

הכל הכלנקבותזכריםסך נקבותזכריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

יד משלח
מוחלטים D'TITIKמספרים
Absolute numbersPercentages

כולל 20,7579,55011,207100.0100.0100.0סך

יד משלח 11,2225,9255,29759.766.553.7געלי

יד משלח 7,5753,0104,56540333.746.3ללא

מסומן 1,9606151,345XXXלא

הכל ידסך משלח S297100.0100.0100.0,11,2225,925בעלי

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2,7901.6941,09626.131.120.9בעלי
החיים במדעי אקדמאים 6225370.60.50.7עובדים
הטבע במדעי אקדמאים 11971481.11.30.9עובדים

ואדריכלים 1,25191833311.716.96.3מהנדסים
שיניים ומרפאי שיניים רופאי 5483162325.15.84.4רופאים,

וטרינרים 9846520.90.81.0רוקחים,
9465290.91.20.6משפטנים

החברה במדעי אקדמאים 4291872424.03.44.6עובדים
הרוח במדעי אקדמאים 8612740.80.21.4עובדים
גבוהה להשכלה במוסדות 8948410.90.90.8מורים

ועליסודי עללתיכוני לחינוך במוסדות ומגהלים 14680.10.10.2סורים

אחרים, חופשיים מקצועות 2,8079991,80825.016.934.5נעלי
ודומיהם טכניים

הביניים עדחטיבת מגן ומנהלים 1,0422168269.84.015.8טירים

ותמחירנים חשבון 7761160.71.10.3רואי
דת 40400.40.7עובדי

ועיתונאים מלחינים, אמנים, 4312351964.04.33.7סופרים,
ודומיהם מבחן, קציני סוציאליים, 11831871.10.61.7עובדים

קדםרפואיים במקצועות ועובדים 548504985.10.99.5אחיות
הטבע מדעי 430.50.10.8ר50טכנאי

והנדסאים הנדסה 243183602.33.41.1טכנאי

ומתכנתים מערכות 7944350.70.80.7מנתחי

אחרים חופשיים מקצועוח 179132471.72.40.9בעלי
u* 0ו/ן>ו 231,5583761,18214.66.922.5נהל^ם

164136281.52.50.5מנהלים
1,3942401,15413.14.422.0פקידים

וזבנים סוכנים מכירות, 6604761846.28.73.5עובדי
שירותים 4881523364.52.86.4עוגדי

504280.50.80.2
נמחצנים, בתעשייה, מקצועיים 2,0761.57749919.429.09.5עוגדיס

ותחבורה 3בנייה
מקצועיים גלתי 2611291322.42.42.5עונדים

ידוע 53248052XXXלא

ידועה. בלתי מגורים יבשת כולל 1
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TABLE V/10.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, AGED 15 AND OVER, BY SEX,

OCCUPATION ABROAD AND CONTINENT OF RESIDENCE

1978

הכ? *Totalסך ixninijrwits 9ל7^0 £H1SThereof

TtprVMlTPOK#Flp^Mt/אסיה

הכל' 0ך
Total■

אסריקה
A*ia

arw*
Europe

אוקיאניה
Americaהבלג סך

Total1
rtpnwt
Asia

JITOP*
Europe

אוקיאניה
AmeircaOccupation

Aifica
OceaniaAtficaSAO

Oceania
מוחלטיםמספרי cAbsolute numbers

20,7572,52712,931$.18612,67682910,996832C.RAND TOTAL
11,2221.0307,7372,4497,4042496J839314Occupation staled
7,5751,0124,5791,9494,6784123,867389No occupation
1,960485615788594168290129Not speciifed

11,2221,0307,7372,4497,4042496,839314OCCUPATION STATED  TOTAL

2,7901292,1375242,04181,98152Scientiifc andacademic workers
62332931292Academic workers in life sciences
1193803675714Academic workers in sciences

1,251381,1091041,09821,08214Engineers and architects
5484638212034013327Medical doctors, dentists and dental

assistants
98135728471424Pharmacists and veterinairans
94104143362313Jurists
4297321101306129213Academic social sciences workers
8655526531502Academic workers in humanities
896473645423Teachers in higher education institutions
1411211010Teachers and principals in secondary and

postsecondary institutions
2,807208Iif599391J35251,43971Other professional, technical and related

workers
1,04277546419492746520Teachers and principals in kindergatrens,

primary and intermediate schools
7729192910172Auditors and cost accountants
4071122624Workers in religion
43123242165238721219Authors, artists, composers and journalists
1181219871275Social workers. probation officers and

related workers
5482740411736643548Nurses and paramedical workers
506377371333Physical sciences technicians
243102082520111991Engineering technicians and practical

engineers
7983041281234System analysts and computer

programmers
17991432714511395Professionals and technical workers

1,5582511,0082988583877446Managers and clerical workers
16443942772369Managers

1,3942089142717863570546Cleircal workers
6601323281993403326244Sales workers
4882441548394737710Service workers
5091625256118Agricultural workers

2,0761281,757190IJ&0482IJ6S240Skilled workers in industry, mining, building
and transport

26182401324762383Unskilled workers
532141177213160447540Not known

1 Inct. continentof residence not known.
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לידה ויבשת אשרה סוג ל3י בכוח, ועולים עולים  ו. ה/ו לוח
TABLEV/ll.IMMIGRANTS AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY TYPE OF VISA

AND CONTINENT OF BIRTH

קוליט
בכוח

Potential
immigrants

עוליט
Immigrants

הכל סך
Total

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1978TOTAL

Continentofbi rth
Asia
Africa
Europe
North America
Latin America
Oceania
Not known

Median age

3,567
5,068
4,229
3,064
2,299
1,891
1,760
1,868
1,954

2,315

297
176
656
806
213
68
99

25.6

9,619
10,442
11,563
9,452
7,633
5,865
4,924
5,870
6,972

7.640

557
1,249
1,610
2,128
1,967
127
2

25.1

1,558
1,721
1,496
1,260
1,074
875
759
794
864

980

136
63
418
241
93
12
17

29.1

23,060
19,519
24,642
42,112
43,880
23,348
12,585
11,222
11,639

15,459

746
195

13,865
110
540

3

31.6

37,804
36,750
41,930
55,888
54,886
31,979
20,028
19,754
21,429

26,394

1,736
1,683

16,549
3,285
2,813
207
121
28.5

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

הכל 1978סך
לידה יבשת

אסיה
אפריקה
אירופה

אמריקה צפון
הלטינית אמריקה

אוקיאניה
ידוע לא
הציוני גיל

השתקעות ושנת כניסה שנת לפי לעולים, מעמדם ששינו בכוח עולים  ה/2ו. לוח
TABLE V/12.POTENTIAL IMMIGRANTS WHO CHANGED THEIR STATUS TO IMMIGRANTS,

BY YEAR OF ARRIVAL AND OF SETTLING IN ISRAEL

כניסה שנת
השתקעותלישראל Yearofשנח settling
Year of
arrival1971

19741975197619771978
1971

19741975197619771978
in Israel19731973

מוחלטים Absoluteמספרים numbersיםאחוז:ntage sPerc

הכל S84,5סך $12,415,2714,7574,4994,466100.0100.0100.0 100.0 100.0100.0

TOTAL
Up to 1969 627עד 5,8023703005823746.711.21.3 6.3 7.05.3

19701,471 3,72664835524918130.025.35.5 7.5 12.34.1
19712,371 1,7981,53859538431514.542.58.5 12.6 29.27.1
1972499 9221,9201,3045813387.48.912.9 27.5 36.47.6

1973500 1673061,4421,1335111.49.025.2 30.4 5.811.4
19741163342851,187925_2.126.4 6.0 6.320.7

1975_ _1552992571,0735.7 6.3 3.024.0

1976_ __1574123219.2 3.47.2

1977: __2383105.36.9
1978 255 5.7
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survey of immigrant absorption עיליס קליטת סקר

תכונות בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה, 8ו בגיל עולים ה/13. mS
מהעבודה רצון ושביעות מין, העבודה, בוה

TABLE V/13.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY

IN ISRAEL, LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, SEX, AND SATISFACTION WITH WORK

ofעלייהשנת immigrationYear

תשל''ז'תשל"ה'דחשל"גחשל
1972/731973/741974/75■1975/76■1

בישראל Stayשהות in Israe 1

13131311

שנהשנהשניםשנהשניסשנהשניםשנה
yearyearsyearyearsyearyearsyearyear

Immigrantsעול

הכלאלפים 28.4.23.3סך 2S821.88.4 9.08.06.6TOTALthousands

העבודה לכוח השייכים 59.360.1אחת 63.260.367.4 61.066.158.5Percent in labour force

המועסקים אחוז .nro86.287.6 91.990.791.1 83.781.684.0Thereof: percent employed

מהעבודה pn שבעי 66.169.3אחוז 72.475.976.6 68.874.671.1Percent satisfied with
work

133106גבריםאלפים 11310.4J.S 4.14.02.9Malesthousands

העבודה לכוח השייכים 76.774.2ארח 76.670.879.3 77.879.174.6Percent in labour force

המועסקים אחוז 90.388.7פזה: 95.692.594.0 88.686.488.5Thereof: percent employed

בכוחעולי immigrantsPotentiaם

הכל_אל9יס 5.95.0סך 4.83.32.S 2.93.13.9TOTALthousands

העבודה לכוח השייכים 48.759.9אחוז 46.463.363.5 56.366.663.7Percent in labour force

המועסקים אחוז 81.688.6פ1ה: 88.388.490.7 85.083.288.9Thereof: percent employed

מהעבודה ר*(/ שבעי 75.682.8אחוז 74.387.787.1 82.682.979.8Percent satisfied with work

2.92.7גבוייםאלפים 2.11.70.9 13131.9Malesthousands

העבודה לכוח 62.271.6אחתהשייכים 60.266.485.6 69.977.773.8Percent in labour force

המועסקים אחוז 82.087.2מזה: 100.089.787.8 87.682.590.8Thereof: percent employed

1 Immigrants aged 1870 at immigialion who do not live in
qibbnzim or moshavim.

גרים שאינם עלייתם בעת 1870 בגיל עולים 1

במושבים. או בקיטגימ
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בישראל שהות עלייה, שנת לפי ומעלה, 18 בגיל עולים  ה/4ו. לוח
ובישראל בחו"ל יר משלח מין,

1973/74

שלוש
שנים
בישראל
3 yean
in Israel

עלייה שנת

תשל"ד 1972/73

שנה
בישראל
I year in
Israel

בחייל
Abroad

שנים vfyo
בישראל
3 yean
in Israel

שנה
נישראל
1 year
In Israel

תשל"ג

בוזר'ל
Abroad

יד משלח

עולים
19.814.614.716.512.311.9

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

37.421.726.640.930.933.8

14.68.913.515.37.312.1

31.353.346.028.348.339.1

נ6.2 2.610.26.89.610.7

10.53.53.78.73.94.3

11.49.18.4*.96.96.8

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

30.917.820.531.326.229.0

11.07.710.213.24.27.9
40.463.056.840.361.750.6

5.37.38.94.13.57.0

12.44.23.611.14.45.5

הכלאל9ים סך
אחתים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, מקצועות
ודומיהם פקידיס מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, עובדים
שירותים עובדי

אחר

גבריםאלפים מזה!
אחוזים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, מקצועות
ודומיהם פקידים מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, עובדים
שירותים עובדי

אחר

בכוחעולים
הכלאלפים 4.62.21.94.32.71.9סך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחתים

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 34.432.939.446.240.951.8מקצועות

ודומיהם פקידיס 32.124.825.226.017.022.9מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 8.113.213.18.112.69.6עובדים

שירותים 12.69.5(3.4)(5.6)4.910.3עובדי

20.518.816.716.316.96.1אחר

אלפים גברים 2.6U1.32.61.61.0מזה:

אחוזים 100.0100.0100.0100.0!00.0/(0).0

וטכניים חופשיים אקדמיים, מדעיים, 36.137.649.439.847.252.4מקצועות

ודומיהם פקידים 20.6(9.3)26.222.820.124.4מנהלים,

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, 12.814.915.2(2.4)(11.3)9.7עובדים

שירותים (2.8)(6.0)(2.2)(6.2)(6.0)(4.3)עובדי

(9.0)23.722.321.920.822.6אחר

בלבד. 1975 איגיסט ינו*י עילי 2 ה/13. ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLE V/14.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY IN

ISRAEL, SEX AND OCCUPATION ABROAD AND IN ISRAEL

Occupation

Year o fimmigrt ion

1976/77' תשל''ז'

שנה
בישראל

1 year
in Israel

נחו"ל
Abroad

1975/76' תשל"ו'

שנה
בישראל
1 year
in Israel

ל בווו"
Abroad

1974/75' חשל"ה'

שנים שלוש
בישראל
3 years
in Israel

שנה
בישראל
1 year
in Israel

נחו"ל2
Abroad2

TOTALthousands
percentages

Scientific, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transpotr and building

Service workers
Other

Thereof:males thousands
percentages

Scientific, academic, professional and technical workers
Managers, clerical and related workers
Workers in industry, transport and building
Service workers
Other

Immigrants
3.44.4S.IS.I3.94.S3.2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
43.232.530.852.840.442.238.0
19.512.117.815.810.422.110.7
22.241.835.226.040.023.939.8
5.8

9.3

10.7

2.9{16.24.2
(1.2)

8.9
(0.3)

11.8{8.2
(3.3)

3.12.72.83.02.62.41.9
100.0100.0100.01000100.0100.0100j0
38.531.930.754.842.438.337.7
14.410.614.210.46.816.9(6.9)
33.850.645.030.845.132.046.4
(2.3)
11.0

(4.7)
(2.2){10.1

(2.9)

(11)
5.7

12.8 {
(6.4)
(2.6)

immigrantsPotential
1.41.41.41.9l.S3.02.2TOTALthousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
38.050.254.760.260.854.749.8Scientific, academic. professional and technical workers
32.423.925.729.825.822.524.0Managers, clerical and related workers
(6.4)9.4(6.6)(4.6)9.66.010.9Workers in industry, transpotr and building
(5.3)
17.9

(6.4)
10.1

13.0 {
(5.4)

(2.9)
(0.9)

16.8 {(5.7)
9.6

Service workers
Other

1.00.70.70.9OX1.612Thereof:malesthousands
100.010001000100.01000100.01000percentages
43.559.354.269.366.648.549.9Scientific, academic. professional and technical workers
20.919.0(17.4)18.914.923.724.1Managers, clerical and related workers

(10.3)18.1(10.9)(9.1)15.3(8.2)(11.0)Workers in industry, transpotr and building
(2.1)
23.2

(1.3)
(2.3)

.(17.5) {
(2.7)(1.4)

(1.8)
19.6 {(4.6)

(9.5)
Service workers
Other

1 See note1 to Table V/13. 2 Immigrantsof JanuaryAugust 1975 only.
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דיורי בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה, 8ו בגיל עולים ה/5ו. לוח
מהדיור רצון ושביעות

אחוזים

דיור סוג

עלייה שנח

1972/73 תשל"דתשל'';

בישראל שהות

חודשיים
2 months

1

שנה
year

3
שניה
years

2 months

1

שנה
year

עולים
100.0100.0100.0100.0100.0

44.279.591.635.762.2

1.73.825.5(1.2)3.2
41.874.965.932.757.9
(0.7)(0.8)(0.2)1.8(1.1)

55.820.58.464.3.?7.8

4.13.22.51.51.7
X8.91.72.623.7

27.72.6_38.34.4
3.3_2.3

13.92.62.59.63.4
6.83.21.710.04.6

71.472.078.571.567.6
בכוחעוליס

כולל סך
הפל קגעסף דיור

בבעלות4 דירות
שכורות מרוהטות לא דירות

קינוץ

הגל ארעיסך דיור
המשפחה ע"י שכורות מרוהטות דירות

לקליטתהעלייה המשרד ע"י שכורות דירות
בעיר אולפן או קליטה מרכז

בקיבוץ אולפן
קרובים5 אצל גרים

אחד ומוסד סטודנטים מעק

מהדיור רצק שבעי אחוז

כולל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

הגל קגעסך 25.660.686.121.357.3דיור

בבעלות4 10.726.660.49.624.3דירות

מרוהטות לא שכורות 7.822.421.74.121.6דירות

7.111.64.07.611.4קיבוץ

הגל ארעיסן 74.439.413.978.742.7דיור

שכורות מרוהטות 12.722.46.65.621.5דירות

העלייה לקליטת המשרד ע"י שכורות 4.8(0.3)(1.7)(1.7)דירות
בעיר אולפן או קליטה 31.35.8מרכז

39.64.6
בקיבוץ אולפן

קרובים' אצל גרים
14.3
6.82.93.3

16.5
4.34.4

אחר ומוסד סטודנטים 12.47.4(2.3)(6.6)9.3מעון

מהדיור רצץ שבעי 77.980.986.583.084.3אחת

בלבד. 1975 ינואראוגוסט עולי 3 ה/13. ללוח 1 הערה ראה 2 בית. למשקי ולא לפרטים מתייחסים הנתונים 1

בנים) (הורים, משפחה קרובי אצל קבוע באופן גרים כולל 5 בשכירות. ולא בבעלות לא ודירות מפתח בדמי דירות גם כולל 4
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TABLE V/15.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY IN

ISRAEL, HOUSING', AND SATISFACTION WITH HOUSING

Percentages

Year of immigration

Type of housing

תשל"ו1974/75J2תשל"ה1973/74
1975/76'

תשל''ז2
1976/77

sraelStay in

3
שניס
years

1

שנהנ
year3

3

שנים
years

1

שנה
year

1

שנה
year

GRAND TOTAL

Permanenthousingtotal
Owned dwellings4
Unfurnished rented dwellings
Qibbuz

Temporaryhousingtotal

Furnished rented dwellings by family
Dwellings rented by Ministryof Immigrant Absorption
Absorption center or ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives'
Student dormitories and other

Percent satisfied with housing

Imm lgr ants
100.C100.0100.0100.0100.0

91.655.192.253.263.0
20.65.419.23.28.6
71.049.773.050.054.4

57.0 46S 7.8 44.9

(1.3)(1.8)1.72.6
31.22.023.71 16.3
9.2

{
11.610.4

4.0
(2.2)2.42.7
(1.0)7.4S.O

75.976.877.783.2

8.4

1.2
2.3

3.2
1.7

81.5
antsa 1 1mmig rPo tenti

100.0100.0100.0100.0100.0GRAND TOTAL

75.554.074.848.152JPermanenthousingtotal

44.9
30.6

23.7
30.3

37.5
37.3

19.5
28.6

18.6
33.9

Owned swellings4
Unfurnished rented dwellings
Qibbuz

24.546J025.251.947JTemporary housingtotal

13.8
(0.3)

(1.7)
8.7

18.5
9.4
7.2

4.8
(6.1)

13.4
(0.8)

11.0

19.3
8.4
6.5

2.6
15.1

16.7
7.5
.S3

)1.4)
16.6

Furnished rented dwellings
Dwellings rented Ministry of Immigrant Absorption
Absorption center or ulpan in town
Ulpan in qibbuz
Live with relatives5
Student dormitoires and other

85.289.780.088.887.2Percent satisfied with housing

1 Data relate to individuals and not to households. 2 See note > to Table V/13. 3 ImmigrantsofJanuaryAugust
1975 only. 4 Incl. dweUings with key money, and not owned nor rented. 5 Ind. living permanently with relatives
)parents, children).
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ויכולת גיל בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה, 18 בגיל ה/6ו.עולים לוח
בעברית ריבור

אחתים
כולל Grandסד total 2 91 8 

מדבריםמדברים
אן עברית

אינם
מדבריםמדברים

עברית

מדברים
אך ענרית

אינם
מדברים

בישראל ושהות עלייה הכלשנת סך
Total

ענרית
וזוםשית
Speak
Hebrew
lfuently

מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

עברית
כלל

Do not
speak
Hebrew

הכל מך
Total

חופשית
Speak
Hebrew
lfuently

מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

עבריו!
כלל

Do 01ם
speak
Hebrew

עולים
בתשל"ג עלו
1.9נחו"ל 100.06.691.5100.03.47.389.3

בישראל 20.6שנה 100.041.138.3100.044.644.810.6

בישראל שנים 40.5שלוש 100.035.923.6100.075.121.93.0

בתשל"ד עלו
ל ו'' 1.7בה 100.06.192.2

בישראל 23.5שנה 100.038.438.1100.050.939.29.9

בישראל שנים 41.4שלוש 100.034.424.2100.069.519.11L4

בתשל''ה' עלו
(1.5)בחו"ל2 100.06.492.1100.0(2.6)r8.1)83.3

בישראל 30.8שנה 100.038.330.9100.049.439.91 10.7

בישראל שנים 43.2שלוש 100.034.322.5100.068.625.30.1

עלובתשל''ו'
2.6בחו"ל 100.07.190.3100.0(2.7)10.287.1

בישראל 31.6שנה 100.037.331.1100.052.633.414.0

בתשל'ז1 עלו
3.2בחו"ל 100.08.288.6100.0(4.9)11.683.5

בישראל 28.6שנה 100.039.432.0100.049.940.39.8

בכוח עולים
בתשל"ג עלו

ל ו" 13.9בה 100.023.762.4100.013.622.364.1

בישראל 44.6שנה 100.038.217.2100.066.531.2(2.3)

בישראל שנים 60.7שלוש 100.029.89.5100.091.9(8.1)

בתשל"ד עלו
12.2בחו"ל 100.030.157.7"

בישראל 46.2שנה 100.036.617.2100.065.034.0(1.0)

בישראל שנים 71.8שלוש 100.022.26.0100.090.38.4(1.3)

בתשל"ה1 עלו
18.0בחו"ל2 100.028.753.3100.022.235.941.9

בישראל 56.9שנה 100.029.813.3100.074.422.4(3.2)

בישראל 71.8שלוששנים 100.023.6(4.6)100.092.9(7.1)

בתשל"ו1 עלו
24.3בחו"ל 100.030.445.3100.033.333.433.3

בישראל 631שנה 100.027.79.2100.085.913.2(0.9)

בתשל"ז' עלו
בחו"ל

בישראל שנה
21.0 100.0
551 100.0

28.1
35.6

50.9
9.3

100.0
100.0

28.7
75.7

30.6
23.9

40.7
(0.4)

נלבד. 1975 ינואראוגוסט עילי 2 ה/13. ללוח 1 הערה ראה נ

IMMIGRATION AND ABSORPTION 150



TABLEV/l6. IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, BY YEAR OF IMMIGRATION,
STAY IN ISRAEL, AGE AND HEBREW SPEAKING

Percentages

 5 43 0+5 3

Year of immigraiton
and stay in Israel 0ךהגל

Tolal

מדברים
עברית
תו6שית
Speak
Hebrew
lfuently

onyar
אך עברית
מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

אינם
מדברים
עגרית
כלל

Do not
speak
Hebrew

הכל jo
Total

מדגרי0
עברית
זזו>דזית
Speak
Hebrew
lfuently

נודבריס
אך עברית
מתקשים
Speak
Hebrew
with

diiffculty

אינם
מדברים
עגרית
כלל

Do not
speak
Hebrew

!grantsImm
Immigrated in 1972/73

100.O(0.7)5.893.5100.02.87.190.1Abroad
100.015.950.034.1100.07.222.770.11 year in Israel
100.O38.646.015.4100.09.832.357.93 years in Israel

Immigrated in 1973/74
Abroad

100.020.745.733.6100.04.827.2,68.01 year in Israel
100.O41.941.416.7100.011.639.748.73 years in Israel

Immigrated in 1974/75 '
1C0.O(1.3)(4.0)94.7100.0(1.0)(8.7)90.3Abroad2
100.O32.838.229.0100.07.236.356.51 year in Israel
100.042.438.119.5100.09.439.3S1.33 years in Israel

Immigrated inI975/76'
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

Immigrated in 1976/77'
100.0(1.7)6.891.5100.0[3.7][6.9189.4Abroad
100.027.944.727.4100.0[6.8]30.063.21 year in Israel

Potential immigrants
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.O37.147.015.9100.017.927.155.01 year in Israel
100.057.036.8(6.2)100.044.337.518.23 years in Israel

Immigrated in 1974/75'
100.0(15.0)22.662.4100.0(10.8)(16.9)72.3Abroad2
100.046.740.6(12.7)100.0(21.0)30.248.81 year in Israel
100.057.736.6(5.7)100.0(26.4)53.5(20.1)3 years in Israel

Immigrated in 1975/76'
100.016.225.858.0100.0(73)28.664.1Abroad
100.O44.546.8(8.7)100.0(18.8)41.639.61 year in Israel

Immigrated in 1976/77'
100.011.826.861.4100.0(14.6)(22.4)63.0Abroad
100.036.951.511.6100.0(23.0)39.937.11 year in Israel

< See note > to Table V/14. 2 Immigrantsof JanuaryAugust 1975 only.
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בני מוצרים בישראל, שהות עלייה, שנת לפי ומעלה, 18 בגיל ה/17.עולים לוידו
חברתית וקליטה שברשותמ קיימא

TABLE V/17.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER, BY YEAR OF IMMIGRATION, STAY
IN ISRAEL, POSSESSION OF DURABLE GOODS AND SOCIAL ABSORPTION

תא הכלבכל מסך Percentofאחת total in each cell

עלייה Yearשנת of inmmigration

תשל"ז'תשל"ו1תשל"ה1תשל"דתשל"ג
1972/731973/741974/75'1975/76'1976/77■

כישראל IsraelStayשהות in

13131311

OTWשנהשנימשנהשניםשנהשניםשנה
yearyearsyearyearsyearyearsyearyear

Immigrantsעולים
:Possessנרשוחם:

טלויזיה 75.693.382.294.093.8T.V.setמקלט
נביסה 48.175.2.4J080.085.6מכונת 49.349.362.1Washing machine
פרטית 18.628.616.025.631.4מכונית 13.613.520.1Private car

Potentialבכוחעוליט immigrants
טלויזיה 70.190.670.781.582.7T.V.setמקלט
כביסה 62.079.266.081.080.8מכונת 64.359.561.6Washing machine
פרטית 44.956.955.355.054.3מכונית 46.541.644.1Private car

Immigrantsעולים
רצק 43.846.047.951.949.9Satisfiedשבעי with salary

מהמשכנרח
שיישארו 87.687.087.887.191.8בטודוים 87.790.789.9Sure to stay in Israel

בארץ
מחיי רצון 53.959.556.269.170.7שבעי 57.970.067.1Satisfied with social life

החברה
לעיתים 8.09.97.09.212.7נפגשים 6.56.06.7Meet frequently Israel

1tV' עם bornקרובות and other
וותיקים veteransישראל

אחרים
לעיתים 51.151.545.754.956.0נפגשים 42.150.452.3Meet frequently new
עוליס עם immigrantsקרובות from their
מארצם ownחדשים country

Potentialבכוחעולים immigrants
44.940.938.852.042.4Satisfiedשבעירצס with salary

מהמשכורת
שיישארו 67.878.979.787.483.3בטוחים 76.973.975.2Sure to stay in Israel

בארץ
מחיי רצץ 68.579.777.977.3B2.8שבעי 78.681.275.7Satisfied with social life

החברה
לעיתים 23.429.033.039.241.0נפגשים 33.930.926.9Meet frequently Israel

ילידי עם bornקרובות and other
וותקים veteransישראל

אחרים
לעיתים 36.844.439.539.1M.Iנפגשים 48.248.049.8Meet frequently new

עולים עם immigrantsקרובות from their
מארצם ownחדשים country

/1See note I to Table V13. ה/13. ללוח 1 הערה ראה 1
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שהות עלייה, שנת לפי ישראל, את שעזבו ומעלה 8ו בגיל עולים ה/8ו. לוח
נבחרות ותכונות בישראל

TABLE V/18.IMMIGRANTS AGED 18 AND OVER WHO LEFT ISRAEL, BY YEAR OF
IMMIGRATION, STAY IN ISRAEL AND SELECTED CHARACTERISTICS

Percentages DTinx

rעלייהשנת of immigrationYea
יתשל"דיגתש> תשל"זתשל''ה I1 rVn

1972/731973/741974/75'1975/76976/77■1

תוך pn.עזבו תוךעזבו תוךעזבו תוךעזבו תוךעזבו עזבועזבועזבו
שניםשנה שניםשנה3 שניםשנה3 י3 שנה שנותוך חון
LeftLeftLetfLeftLeftLeftLetfLeft
withinwithinwithinwithinwithinwithinwithinwithin
1 year3 years1 year3 years1 year3 years1 year11 year

הכל 3סך
עולי

10
D

493
Immigrant
4 63TOTAL Sexפין

44Malesר3124103גגריס
49383543Femalesממיט

מגורים Lastיבשת continent
דונה אח ■ofresidence
America(4)1010(8)13(10)18(3)אמריקה

מערבית X1212(7)Western(26)(8)(30)(11)אירופה Europe
מזרחית 33Eastern(5)310383אירופה Europe
10X(3)(4)XAsiaAfirca(2)7(1)אסיהאפריקה גיל

18293106134856
Age
1829

30545124924523054
55+272435X(1)55+

משפחתי Maritalמצב status
411492542Marriedנשואים
3105115966Singleרווקים

במשפחה Statusמעמד i n family
574Arrived(2)515711בודדים alone

משפחה בני 33Arrived■3103848עם with family

הכל סך
7 י מ

בכוחעולינ 1Potential immigrants
1226153014261312TOTAL

ז 0
922142912271314גברים

Sex
Males נשים

מנורים יבשת
1431163115251410Females

רונה Lastאח continent
ofresidence 1124183517291314Americaאמריקה מערבית 1335132613221510Westernאירופה Europe

אסיהאפריקה
גיל

(9)(18)(7)(20)(13)13XXAsiaAfrica

18291533183616281712
Age
lg_29 305410241528102210123054 55+619719(13)28(7)1255+

משפחתי מצב
62015271222911נשואים

Marital status
Married רווקים

במשפחה םעםד
בודדים

משפחה בני עם

17

15
8

34

29
23

15

15
14

35

33
27

16

16
10

30

30
20

20

16
11

14

14
10

Single
Status in family
Arrived alone
Arrived with family

עלייתם בעת 1870 בגיל עולים 1lioartinn./t at tmrrt ~ .,.mnlr,A nut 10"
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לאומית והוצאה הכנטה ר. פרק

מושבים של מוניציפאליות והוצאות דתיות מועצות
המקומית (ההוצאה הלאומיים והמוסדות וקיבוצים)
הוא היסוד). וקרן קק"ל היהודית, הסוכנות של בלבד
של נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים את כולל
ומחוץ מקומיים ממפעלים קניות דהיינו: הסקטור,
ומשקי מפעלים של השוטפות קניותיהם בניכוי לארץ
ההוצאה הציבורי; הסקטור מוסדות מאת בית
שוטפת. לצריכה כולה נחשבת ביטחק למטרות
הציבורי הסקטור של ההשקעה הוצאות זאת, לעומת
אלא זה, בסעיף נכללות אינן אזרחיות למטרות
הגולמית ההשקעה של בסעיף במלואן נכללות

המקומית.
של ברוטו הערך הינה מקומית גולמית השקעה
של המקומי הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים
נכסים לרכישת ההוצאה את כוללת והיא האומה
במלאי. הפיסיים השינויים ערך את וכן קבועים

את כוללת קבועים בנכסים גולמית השקעה
(מבנים קבועים נכסים של העצמי והייצור הרכישות
תחבורה) ובלי וציוד מכונות אזרחיות, בנייה ועבודות
רווח כוונת ללא פרטיים מוסדות מפעלים, ידי על
ניידים בלתי קבועים נכסים הציבורי. והסקטור
בתחומי נמצאים הם אם רק זה בסעיף נכללים

המדינה.
את מבטא במלאי השינר ערך במלאי. שינוי
ההפרש דהיינו במלאי, הפיסיים השינויים של הערך
המלאי ערך לבין התקופה בסוף המלאי ערך נין
הנגרמים הון הפסדי או הץ רווחי בניכוי בתחילתה,
פעילות משקפים שאינם מחירים שינויי ידי על
בתהליך מוצרים גלם, חומרי כולל המלאי כלכלית.
למגורים ושלא למגורים מבנים (להוציא העיבוד
בנכסים הגולמית בהשקעה הנכללים הקמתם בתהליך
על המוחזקים המוגמרים המוצרים את וכן קבועים)

הציבורי. הסקטור ובמחסני המפעלים ידי
את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יצוא
שנמכרו והשירותים הסחורות של (f.o.b.) ערכם
שירותי אספקת מוצרים, הכוללים. לארץ, לחוץ
כולל אינו אחרים; ושירותים ביטוח שירותי תובלה,
מפעילותם ישראליים ייצור גורמי של הכנסות

נחו"ל.
את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יבוא
מחק שנקנו והשירותים הסחורות של (c.i.f.) ערכם
זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל אינו ;pKV

נטו!  בחו''ל ייצור לגורמי תשלומים
רנטה, כמו מהשקעות ישראליים תושבים של הכנסה

הגדרות'
גמחירי (תל''ג) הגולמי הלאומי התוצר
(לפני נטו והשירותים הסחורות ערך הוא שוק2
קבועים) הק נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
תושבי ידי על והמסופקים ייצור גורמי ידי על שיוצרו
על ההוצאה לסיכום בערכו זהה זה תוצר הארץ.
והן פרטית (הן ברוטו מקומית והשקעה צריכה
ושירותים סחורות של נטו יצוא בתוספת ציבורית)
לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור גורמי של נטו והכנסה

שונה שוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
הוא שאץ בכך, שוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר
שנתקבלה ייצור גורמי של נטו ההכנסה את כולל

לארץ. מחק
ייצור גורמי נמחייי הנקי הלאומי התוצר
הפחתת (לאחר ייצור גורמי במחירי התוצר ערך הוא
שיש קבועים) דק נכסי על בלאי עבור ההפרשות
תושבי ידי על המסופקים הייצור לגורמי ליחסו
הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה תוצר הארץ.
לראשונה נכלל הייצור גורמי במחירי התוצר בחישוב
הממשל בהלוואות התמיכה למרכיב גולמי אומק
והוא כתמיכה הוגדר זה מרכיב העסקי. לסקטור תיות
להלן (ראה הייצור גורמי במחירי בתוצר כלול

מתוקנים"). ב"אומדנים
המגיעות ההכנסות סיכום היא לאומית הכנסה
לפני הארץ, תושבי ידי על המסופקים הייצור לגורמי

ישירים. מסים הפחתת
נחשבים הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
של הריבית ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה
כוונת ללא הפרטיים והמוסדות הציבורי הסקטור

רווח.
המשק ענפי של התוצר את כולל העסקי התוצר
המוסדות ושירותי ציבוריים שירותים להוציא

רווח. כוונת ללא הפרטיים
ההוצאה ערך את מבטא זה זרם פרטית. צריכה
כוונת ללא פרטיים ומוסדות בית משקי של השוטפת
מתנות של ערכן את וכן ושירותים, מוצרים על רווח
ההוצאה של הגדרתה לא^. מחוץ שקיבלו בעין
מוצרים רכישת כוללת פרטית לצריכה השוטפת

ובניינים. קרקע רכישת להוציא ושירותים,
הוצאותיהם את מייצג זה זרם ציבורית. צריכה
הסקטור מוסדות של ושירותים סחורות על השוטפות
(כולל המקומיות הרשויות הממשלה,  הציבורי

A Systemof National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies in האו''ם: תדר? על מנוססוח ההגדרוח !

MethodsSeires F, No. 2 Rev. 2. NewYork, 1964
ליצוא. תמיכות וכוללת ליבוא תמיכות אי מסיס כוללת שאינה בכך האו"ס פהגדרת שונה שוק נמח,ר, התוצר הגדרת 2
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החישוב ודרכי הנתונים מקור
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
הלאו ה"הוצאה אומק לפי הלאומית". ה"הכנסה
לצריכה ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל מית"
והשירותים הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה,
סחורות יבוא של הערך ובניכוי ליצוא המופנים
הלאו ה"הכנסה אומק מתקבל מאידך, ושירותים.
דהיינו: ייצור, לגורמי התשלומים של כסיכום מות"
רווח, כגק. הון, ותשואות ומשכורת עבודה שכר

דירה. ושכר ריבית
ה"הכנסה אומק בץ זהות קיימת מושגית, מבחינה
בניכוי הלאומית", ה"הוצאה אומק לבץ הלאומית"
של שהמדידה מאחר אולם ובלאי; נטו עקיפים מסים
מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני
למעשה מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים בלתי
בצד הנרשם החישובים, שני תוצאות בץ הפרש

והשמטות". כ"טעויות הלאומית ההכנסה
לאומית הוצאה

מוערכת המזץ צריכת פרטית. לצריכה הוצאה
החקלאית\נתוני התוצרת של שיווק נתוני בסיס על
והמחירים תעשייתיים מזון מוצרי של ושיווק ייצור
(פרט תעשייתיים מוצרים על ההוצאה המתאימים.
על הדיווח בסיס על בעיקר נאמדת מזון) למוצרי

חוץ. סחר של והסטטיסטיקה התעשייתי הייצור
בשטח ,rf7*j7 בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה

על נאמד רווח כוונת ללא המוסדות שירותי ערך
שוטפות והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסים
המופנים שאלונים דרך מתקבלים אלו נתונים אחרות.

כספיים. דוח"ות בסיס על או למוסדות
הממ ההוצאה ציבורית. לצריכה הוצאה
דוח"ות ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה שלתית
בתוספת התקציב, וחוקי הכללי החשב של ביצוע
האוצר. ממשרד המתקבלים משלימים נתונים
והמוסדות המקומיות הרשויות של לצריכה ההוצאה
מתוך המתקבלים נתונים בסיס על נאמדת הלאומיים

תקציב. והצעות כספיים דו"חות ניתוח

על: בעיקר מבוסס האומק גולמית. השקעה
ציוד (מכונות, השקעה נכסי של יבוא נתוני א.

חיים); ובעלי
ובער בכמויות התעשייתי הייצור על דיווח ב.

כים;
וגמר התחלות של שנתיים רבע אומדנים ג.

הבנייה;
בביצוע למגורים הבנייה על כספיים נתונים ד.

והשיכון; הבינוי משרד

של ישירה מהשקעה ורווחים דיבידנדה ריבית,
פחות בחו"ל, ומחבירה מעבודה והכנסות מפעלים,
כולל לא זרים; ייצור לגורמי המתאימים התשלומים
וחברת ישראל בנק הציבורי, הסקטור של ריבית

השילומים.
בדרך זהות והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות
המטבע קרן של המקובלות ההגדרות עם כלל

הבינלאומית.
כוללים: החשבונות ,1967 ביוני החל

ירושלים. מזרח של הכלכלית הפעילות אח (1)
השטחים עם ישראלים של כלכליות עסקות (2)
על מבוססת אלה פעילויות מדידת המוחזקים.

גולמיות. הערכות
מבוסס הלאומיים בחשבונות התוצר סיווג
אולם ,"1970 הכלכלה ענפי של rrmn "הסיווג על

הבאים: ההבדלים את לציץ יש
מתקבל הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
לבץ החקלאית התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר
המדידה בסיס על אחרים, מענפים הקנויה התשומה
חקל בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות של
"rnxn .ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת אית.
לכך, בהתאם העיקרית3. פעילותו לפי מפעל" ה" היא
ענף להוציא השונים, בענפים התוצר מתקבל
מפעלי של והתשומה התפוקה בץ כהפרש החקלאות,

הענף.
כלול התוצר בסיווג מגורים. בתי על נעלות
מופיע שאינו מגורים בחי על בעלות מיוחד .סעיף
הנובעת ההכנסה את משקף זה סעיף האחיד. בסיווג
בסיס על נקי דירה שכר כולל: הוא דיור. משירותי
דירות לגבי זקוף דירה שכר וגם למעשה, התשלום
הדיירים שבהן בשכירות, דירות ולגבי הדייר בבעלות
לעזוב. מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקבל יכולים
בסיווג וקהילתיים. ציבוריים שירותים
הציבוריים השירותים כל את זה ענף מקיף ,rrmn
הסקטור רשויות ע"י הניתנים את הן והקהילתיים,
בסיווג עסקי. בסיס על הניתנים את והן הציבורי
הרשויות הממשלה, את רק הענף כולל התוצר
כוונת ללא והמוסדות הלאומיים המוסדות המקומיות,
חינוך כגץ וקהילתיים ציבוריים שירותים רווח.
בענף כלולים עסקי, בסיס על הניתנים ובריאות,

ואחרים". אישיים "שיחתים
התוצר בחשבון מוסף ערך במס הטיפול
כולל אינו השוק במחירי התוצר השוק. במחירי
כלול לא לכך, בהתאם היבוא. על נטו עקיפים מסים
היבוא. על שהוטל עקיף) כמס (המוגדר מע"מ בתוצר
וציבורית פרטית (צריכה במקורות השימושים בערך
רק דהיינו, נטו, מע"מ כלול היבוא ובערך והשקעה)

הוחזר. ולא ששולם מע"מ

תעשייה, דהיינו: הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בץ מחולק אלא אוות, סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקיבוץ
וכדומה. חקלאות
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הערכת שיטות בסיס על ענפים בכמה ושבו דו השונים
גם כוללים שהם כך המפעלים, ע"י הנהוגות המלאי
שינויי ע"י הנגרמים הון הפסדי או הון רווחי
אלה הפסדים או רווחים של נטו הסכום מחירים.

כולו. למשק מלאי, התאמת בסעיף מנוכה,
המלאי אומדני שבץ ההפרש בלאי: התאמת
אומדני לבין המפעלים של הכספיים בדו"חות הרשום

חידוש. במחירי המלאי

מתוקנים אומדנים
באומד תיקונים הוכנסו הקודם לשנתץ בהשוואה
או מעודכנים בנתונים שימוש המשקפים נים,
להלן המדידה. בשיטות ושיפורים נוספים במקורות

העיקריים: התיקונים פירוט
הייצור גורמי במחירי הנקי התוצר בחישוב א.
התמיכה למרכיב זקיפה לראשונה נערכה
שלא העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות
במסגרת הכללי. החשב בדו"חות נרשם
של סוג לכל התמיכה מרכיב נאמד החישוב
הלוואות לסוגיו; מוכוון אשראי הלוואות;
משלמת שבהן הממשלה;הלוואות של ישירות
הנ"ל בחישוב והצמדה. שער ביטוח הממשלה
הממשלה בהלוואות התמיכות מרכיב נכלל לא
לדיור), משכנתאות (כמו בית למשקי
התשלומים מקומיות. ולרשויות למלכ"רים
בהעברות מוגדרים ולמלכ"ר בית למשקי
נאמד המקומיות הרשויות של התוצר ואילו
התחשבות ללא ייצור, לגורמי התשלומים לפי
כהפרש חושב התמיכה מרכיב המימון. בצורת י

הלווים ע"י ששולמה הממוצעת הריבית בין
בתוספת 40/0) ריאלי שער לפי הריבית לבץ
החל נערכו האומדנים לצרכן). המחירים מדד
אומדן לערוך אפשרות מחוסר 1975 בשנת

ק. שלפני בשנים
וצריכה ושירותים סחורות ויבוא יצוא ב.

פרטית
ישראלים הוצאות בסעיפי התיקונים בעקבות
במאזן .pun התיירים והוצאות בחו"ל
תיקונים הוכנסו ז') פרק (ראה התשלומים
נטו "צריכה בסעיף הפרטית הצריכה באומדני
במקביל, .1973 בשנת החל בארץ", זרים של
סחורות וביצוא ביבוא סכומים אותם נרשמו
על משפיע אינו זה שתיקון כך ושירותים,

התוצר. גודל
החל תוקנו האומדנים במלאי. השינוי ג.
בשינוי נערך העיקרי התיקון .1975 בשנת

משקף: והוא התעשייה ענף של במלאי
התעשייה סקר בנתוני שימוש (1

.1976/77 לשנת והמלאכה
תשומה לוח לפי המשקלים עדכון (2
לגבי 1972/73 לשנת תפוקה

הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
שוגים גדולים וממפעלים ציבוריים ממוסדות

השנה; במשך השקעותיהם היקף על
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.
בפרק מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
כ"ד. בפרק לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני כ"ב
על ההוצאה קבועיס. במחירים אומדנים
הסעיפים כסיכום מתקבלת קבועים, במחירים התל"ג,

ההוצאה: של המפורטים
1955 במחירי 1950  1959 לשנים
1964 במחירי 1960  1967 לשנים
1970 במחירי 1968  1975 לשנים
1975 במחירי 1975  1978 לשנים

העיקריים ומרכיביו התוצר של הרצופה בסדרה
עד 1950 לשנים האומדנים חושבו ,1975 במחירי
(צריכה, בלבד עיקרי הוצאה סעיף לכל ,1974
השינויים שירשור לפי ולתל"ג וכר) השקעה
הבסיס. שנת במחירי שהתקבלו השנתיים הכמותיים
ההוצאה לסך מסתכמות הקבוצות אין השירשור בגלל

התוצר. על
בסיס, שנת במחירי האומדנים משקלול כתוצאה
להיות לשנה משנה הכמותיים השינויים עלולים
שקלול בסיס על המתקבלים מהשינויים שונים

השוטפת. השנה או הקודמת השנה במחירי
קבועים במחירים הפרטית הצריכה אומדני
ע"י או כמויות, נתוני סמך על ישיר, באופן נתקבלו

מתאימים. מחירים במדדי הערכים ניכוי
במרכיבי הכמותיים השינויים הציבורי, בסקטור
העובדים. במספר לשינויים בהתאם נאמדו השכר
ושירותים סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות

לצרכן. המחירים מדד t על כלל, בדרך נוכו,
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ציוד ומחירי הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ
ההכנסה הכל סך אומדן לאומית. הכנסה
(התוצר הנובעת ההכנסה כסיכום מתקבל הלאומית

כלכלי. ענף בכל הנקי)
נמדדת החקלאות, ענף מלבד הענפים, בכל
התשלומים סיכום ידי על במישרין הנובעת ההכנסה
עבודה שכר תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי
ודמי דירה שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת,
של אומדן מתקבל החקלאות בענף נקי. ורווח חכירה
אומדן החסרת של בדרך הנובעת ההכנסה הכל סך
כן החקלאית. התפוקה מאומדן הקנויה התשומה
לגבי החקלאות, בענף נפרדים, אומדנים נערכים
ואילו חכירה, ודמי ריבית עבודה, שכר תשלומי
החסרת לאחר כשארית מתקבל הנקי הרווח מרכיב
הנובעת ההכנסה הכל סך מאומדן אלה תשלומים

מהענף.
בענפים הנקי הרווח אומדני מלאי. התאמת
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ושינוייל יחסיים מחירים משינויי תוצאה הם
טכנולוגיים.

מקדמים מוצגים ו/16 בלוח כולליס. מקדמים
המקדמים לוח של העליון החלק מן שנגזרו כוללים
מטריצות. בהיפוך שימוש כדי תוך (ו/15) הישירים
מכל הדרושות התפוקות את לחשב מאפשר הלוח
בצורה והן ישירה בצורה הן המשק, מענפי אחד
השגת לשם כוללים), מקדמים המונח (מכאן עקיפה

סופיים. מוצרים של סל
ראשוניות תשומות של הכיללימ המקדמים
והם והכוללים הישירים המקדמים מתוך חושבו
בכל הראשוניות התשומות של חלקן אח מראים

ענף. כל של סופית תוצר יחידת

מקורות
נתקבלו תשומהתפוקה לוחות לבניית הנתונים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של שוטפות מסדרות
תשומה לוחות לצורך שנערכו מיוחדים וממחקרים
התאמות השלמות, נערכו אלו בנתונים תפוקה.

הלוח. לצורכי הגדרות ושינויי
מידע בסיס על נבנו 1975/76 לשנת הלוחות
.1972/73 שנת של ללוחות בהשוואה יותר מצומצם
מסקר נתונים התקבלו 1972/73 בשנת לדוגמא:
על מפורט מידע גמ שכלל והמלאכה התעשייה
ואילו החומרים, קניות ועל מוצרים לפי המכירות
הנתונים רק התעשייה בסקר נחקרו 1975/76 בשנת
ענף. בכל הקניות וסך המכירות סך על הכוללים

הסדרות על התבססו ענפים לפי התפוקות נתוני
הבאות;

מתוך מוצרים לפי הייצור החקלאותנתוני ענף
 התעשייה ענף השוטפת. החקלאית הסטטיסטיקה
 הבנייה ענף .1975/76 והמלאכה התעשייה סקר
ענף בבנייה. ההשקעה על הלאומיים החשבונות נתוני
ענף בענף. הפועלים המפעלים דו"חות התחבורה
,1976/77 המסחר סקר  והשירותים המסחר
בענפי הפרטית הצריכה ונתוני מפעלים דו"חות

השירותים.
ענף לפי המסווגים הסופיים, השימושים נתוני
הלאומיים. החשבונות מנתוני התקבלו מקור,
חוץ סחר נתוני של מיוחד ניתוח נערך היבוא
של והייעוד המקור ענף לקביעת התשלומים ומאזן
והתמיכות המסים ותמיכותסיווג מסים היבוא.
החשב דו"חות לפי נערך ייעוד וענפי מקור ענפי לפי
סקר והתיירות, המסחר התעשייה, משרד הכללי,
שכר והבלו. המכס אגף ונתוני 1975/76 התעשייה
לעיל שהוזכרו והמקורות הסקרים עבודהלפי
למוסד /vjyo7 בדיווחי שמקורם השכר ומנתוני

לאומי. לביטוח
מופיעים הנ"ל המקורות על נוספים פרטים

בשנתץ. המתאימים בפרקים

(המ ענף לפי התשומות הרכב
לוח על התבססו הקודמים שקלים
.(1968/69 לשנת תשומהתפוקה

תפוקה  תשומה
לוחות מתוך נתונים מובאיס ר/1713 בלוחות
לשנת הלשכה ידי על שנערכו תשומהתפוקה
לשנת הלוח של עדכק הם אלה לוחות .1975/76
31 של בפירוט ,29 מס. בשנתץ שפורסם 1972/73
מלוח תמציתיים נתונים מובאים ר/13 (בלוח ענפים

ענפים). 6 של בפירוט זה
תפוקה תשומה לוחות על מפורטים הסברים
מס. מיוחדים בפרסומים ראה 1972/7 ו3 1968/69

ו599. 584 ,471

והגדרות הסגרים

ו 1968/69 תפוקה תשומה לוחות הלוח. עדכון
והתפוקות התשומות חקירת בסיס על נבנו 1972/73
הראשוניות התשומות כולל המשק, ענפי כל של
שנת של הלוח זאת, לעומת הסופיים. והשימושים
לשנת מהלוח חלקים עדכון בסיס על הוקם 1975/76
שיטת בספרות הנקראת העדכון בשיטת .1972/73
בסיסי לוח של ישירים במקדמים משתמשים R.A.S.
מחירים במדדי מתוקנים (1972/73 שנת של (לוח
על. (1975/76) העדכון לשנת ובנתונים יחסיים
מסווגים הסופייס השימושים ענפים, לפי התפוקות
ענפי לפי הראשוניות והתשומות מקור ענף לפי
והתאמות מסוימים בתאים תיקונים ידי על ייעוד.
לסך המקורות סך בין התאמה יוצרים מיכניות

ענף. בכל השימושים
מענפי אחד כל 14  ו/13 בלוחות הלוח. מבנה
אחת. ועמודה אחת שורה ידי על מיוצג המשק
השונים לשימושים הענף מכירות את מפרטת השורה
העמודה ואילו וכר) לצריכה אחרים, (לענפים
מיבוא, אחרים, (מענפים הענף קניות את מפרטת

וכר). שכר הוצאות
שינוי של העמודה כוללת 1975/76 שנת של בלוח
המסחר בענפי בעיקר והשמטות, טעויות גם במלאי
מוצגות זה בלוח המתוארות העסקאות והשירותים.
כולל ואינו תמיכות הכולל מחיר כלומר יצרן, במחירי

והובלה. שיווק מסים, על הוצאות
מקדמים מתגים ו/15 בלוח ישירים. מקדמיס
כל סך כאשר ו/14 לוח בסיס על שחושבו ישירים
יחידה הוא הענף) תפוקת (המייצג בלוח עמודה
הישירה ההוצאה הרכב את מייצג הלוח .(1.00)
לייצור הממוצעת ישירים) מקדמים המונח (מכאן
לפי המשק, מענפי אחד כל של מתר יחידת

לייצורה. הקנדות התשומות
ל1975/76 1972/73 שנת בין במקדמים הבדלים
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נבחרים פרסומים

מייחדים פרסומים

אי). (חלק 1972/73 תשומהתפוקה לוחות 584 19501962 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 153

נ') (חלק 1972/73 תשומהחפוקה לוחות 599 (הת בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165

1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה שומה,
טכניים פרסומים ניתוח  המקומיות הרשויות של וההוצאה ההכנסה 235

ישראל של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי
בלבד) (באנגלית *1951 ישראל בלנלת סקר 1 1962/63  1964/45

1955/561956/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2 1950 1968 ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה 314

 1964 תעשייה מוצרי על פרטית לצריכה ההוצאה 469

אחרים פרסומים 19"
סופיים) (נתונים 1968/69 תשומהתפוקה לוחות 471

*1948/49  1954/55 ישראל של הציבורי הסקטור דושנונות ולפי הכלכלי הסיווג לפי הציבורי הסקטור השנונות 484

בלנד) (באנגלית 1969/701972/73 המטרה

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף .
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קודמתה) לעומת שנה כל באחוזים כמותי (שינוי גולמי לאומי תוצר על הוצאה לוחו/ו.
TABLE Vl/l.EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT

)Percentage quantity changeon a year earlier)

לאומי vv)
גדלמי

שוק) (גגסזירי
Gross national

product
)at market
pirces)

לצריכה הוצאה
פרטית
Pirvate

consumption
expenditure

לבריכה ,.navj
ציבורית
General

government
consumptioa
expenditure

גולמית השקעה
מקומית

Gro;s domestic
capital

formation

לאומי isin
לנפש גולמי

Gross national
product per
capita

פרסית צריכה
לנפש
Pirvate

consumption
per capita

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

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

196912.610.216.626.29.67.2

19707.93.026.313.44.60.1

197111.05.81.321.87.62.5

197212.39.91.912.88.66.3

19734.18.246.45.20.74.7

19744.97.62.13.31.84.4

19753.60.610.05.41.21.7

19761.23.99.113.81.11.6

19771.24.313.09.91.11.9

1*9784.78.011.34.32.55.7
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גולמי לאומי תוצר על הוצאה ו/2, לוח
אחית ps לא אם ל"י, מיליוני שוק. כמדוירי

3

81
?11

Hi*
3*4

.a

f

O

.si

שוטפים Atבמחירים current prices
195046034186143 110363269315

1951700482124231 137502322341

19521,063791190356 274661492570

19531,3351,024242401 332808620685

19541,7641,326311515 3881,044784862

19552,1291,576423707 5771,2169001,036

19562,5431,870669740 7361,3901,0221,184
19572,9472,156607910 7261,5261,1161,286

19583,4202,4636631,005 7111,7091,2311,417

19593,9162,7677411,114 7061,8991,3411,578

19604,3933,0948231,211 7352,0751,4621,713

19615,2833,6471,0151,568 9472,4121,6651,956

19626,2564,4081,3392,0961,5872,7341,9262,190

19637,5445,2451,5862,3071,5943,1702,2042,555

19648,7416,0871,7432,9302,0193,5282,4572,850
219648,5425,9381,7042,9302,0303,4482,3972,770

196510,2307,0172,1253,0771,9893,9922,7383,255

196611,2457,7142,6252,6051,6994,2772,9343,452

196711,7197,9793,5422,0391,8414,3162,9393,483

196813,7529,1164,0933,2382,6954,9003,2484,006

196915,86510,3434,9194,3083,7055,5013,5864,493

197018,51311,3396,7285,3734,9276,2253,8135,049

197123,16313,4147,9407,4295,6207,5474,3706,129

197229,73517,0559,2429,7786,3409,3725,3767,645

197337,43022,12216,39612,93014,01811,4186,7489,346

197452,97932,87722,07317,69019,66115,6869,73412,605

19,052נ197575,36846,40833,93524,88029,85521,81213,431

197696,79762,07840,93626,92233,13927,39817,57123,389

1977140,11588,11051,90734,28234,18438,78024,38633,306

, 1978223,855146,69691,3716l,04S75,26060,65239,74653,435

במחירי שחושבו השנתיים השינויים שירשור לפי ההוצאה ולסך הוצאה קבוצת לכל חושבו 1975 במחירי 1974 עד 1950 לשנים האומדנים נ

ההוצאה. לסך מסתבמות הקבוצות אק השירשור בגלל בסיס. שנת
חדשה. סדרה ואילך, 1964 משנת 2

ו/10. ללוח 2 הערה ראה חדשה; סדרה ואילך, 1975 משנת 3
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TABLE VI/2.EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT

At market prices; IL. million, unless otherwise stated

"§2

J7

2
c a

?I
113

ao 3
8 8*1III!

g_<2

fSS,
■S3
efSe 8|I

MI

p1
81

r: 8

£

§1r a

si
S3
' 2
D

1975prices'At■במווירי 1975
8,5146,3612,3154,6564,5606,7215,0211950
11,0437,7992,7805,5034,7387,3905,219.1951
11,5628,3842,6724,7224,0137,1985,2201952
11,3428,6772,8063,9573,9256,8735,2581953
13,5999,9783,2864,4123,8668,0495,9061954
15,48910,7863,8095,4314,2268,8496,1621955
16,91411,7675,4705,1384,9279,1416,4361956
18,36912,5914,6116,0114,4799,5156,5221957
19,67313,8634,7546,4565,0799,8366,9311958
22,17115,2224,9447,0564,74410,7527,3821959
23,63416,2725,2757,4095,00011,1647,6861960
26,04518,0466,1778,8396,71011,8928,2411961
28,67519,9416,8269,7417,49512,5328,7151962

31,94421,9357,59110,0927,24013,4249,1181963

35,07524,2827,80412,1918,83814,1579,8011964
34,22123,6917,62812,1918,89113,8279,5621964*
37,33525,8238,42112,2528,66014,57710,0771965
37,70826,2889,34710,2677,59514,3429,9981966
38,53826,89312,9277,9678,43114,1939,9051967
43,97230,04014,10311,79911,12015,66810,7041968
49,51333,10416,44414,89014,13317,16711,4781969
53,42534,09720,76916,88517,80817,96411,4651970
59,30236,07521,03920,56617,32719,32111,7531971
66,59639,64620,63923,19915,10920,99112,4961972
69,32642,89030,21524,40528,25721,14813,0841973
72,72346,14530,85023,60027,72121,53213,6631974
75,36846,40833,93524,88029,85521,81213,4311975
76,24648,19630,83821,46324,25121,58113,6421976
77,14550,25126,84119,34019,28721,35113,9081977
80,73654,27329,86620,17223,57521,87514,7051978

1 Estimates for 19501974 at 1975 prices were computed for each groupofexpenditure and for the total expenditure according
to the chaining of annual changes at base year pirces. Because of that chainine. the groups do not add up to the X0.XA.

2 From 1964, a new series. 3 From 1975, a new series; see note 2 to Table VI/10.
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במקורות ושימושלם מקורות ו/3. לודו

ליי מיליוני

197019711972197319741975197619771978

במקורות שימושים
הכל סך

פרטית לצריכה הוצאה

בס

28,742

11,339

חיריס

36.356

13,414

שוטפי!

45,947

17,055

:

63,684

22,122

90,332

32,877

current prices
238,204 168,454 130,739

88,110 62,078 46,408

At

411,043

146,696

צינורית לצריכה 6,7287,9409,24216,39622,07333,93540,93651,90791,371הוצאה

מקומית גולמית 5,3737,4299,77812,93017,69024,88026,92234,28261,048השקעה

ושירותים' סחורות יצוא

ליצוא תמיכות
4,883

419

6,803

770

9,046

826

11,201

1.035

15,742

1.950

23,214

2,302

35,065

3,453

57,895

6,010

I 11,603

325

הכל מקורותסך
סחורות פחות:יבוא

ושירותים2

היבוא על נטו מסים פחות:

28,742

8,713

1,164

36,356

10,757

2,008

45,947

12,762

2,878

63,684

21,009

4,133

90,332

28,714

7,062

130,739

44,903

7,715

168,454

55,625

12,538

238,204

78,412

15,897

411,043

158,464

.21,425

גולמי מקומי תוצר
שוק) (במחירי

18,86523,59130,30738,54254,55678,121100,291143,895231,154

לגורמי תשלומים פחות.
נטו בחו"ל ייצור

3524285721,1121,5772,7533,4943,7807,299

גולמי לאומי תוצר
שוק) (במחירי

18,51323,16329,73537,43052,97975,36896,797140,115223,855

ציבוריים שירותים תוצר פחות:
רווח כוונת פרטייםללא וסוסדות

3,0553,7794,5956,7419,14612,72416,70527,20743,641

הסקטור של גולמי תתני
העסקי

דיור שירותי תוצר פחות:

15,458

1,582

19,384

1,968

25,140

2,763

30,689

3,964

43,833

6,093

62,644

8,385

80,092

10,720

112,908

13,482

180,214

22,233

הסקטור של גולמי תוצר
דיור למעט העסקי,

13,87617,41622,377$26,7237,74054,25969,37299,426157,981

ישראלייט. ייגור לגורמי מחויל הכנסות כולל לא £ o. b. יצוא 1

זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא ;ci.f. יבוא 2
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TABLE VI/3.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

IL. million

1970197119721973197419751975197619771978

במחיר

28,742

970 י

31,910

1

34,639

< 70 prices
41,055 39,557

At 1 <

42,702

197 5 במחירי
A t1 9 7 5 prices

138,304 129,487 130,147 130,739USES OF RESOURCES
TOTAL

11,33911,99713,18914,26615,34915,43746,40848,19650,25154,273Private consumption
expenditure

6,728

5,373

6,815

6,542

6,686

7,382

9,786

7,767

9,994

7,509

10,993

7,915

33,935

24,880

30,838

21,463

26,841

19,340

29,866

20,172

General government consump
tion expenditure

Gross domestic capital
formation

4,8836,0606.8217.1707,6037,73223,21426,91029,93930,845Exportsofgoods and services'

4194965615686006252,3022,7403,1163,148Subsidies on exports

28,74231,91034,63939,55741,05542,702130,739130,147129,487138,304RESOURCESTOTAL

8,7139,7009,73613,29613,27214,05044,90343,82643,04046,569ess : importsofgoods and
services2

1,1641,2611,4181,6081,9881,8477,7157,2336,9978,452less : net taxes on imports

18,86520,94923,48524,65325,79526,80578,12179,08879,45083,283GROSS DOMESTIC PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

3523914086375997112,7532,8422,3052,547less : net factor payments
paid abroad

18,51320,55823,07724,01625,19626,09475,36876,24677,14580,736GROSS NATIONAL PRO
DUCT (AT MARKET
PRICES(

3,0553,2263,3593,9584,1684,28412,72412,85813,13013,619less : services of general
government and private
nonproift institutions

15,45817,33219,71820,05821,02821,81062,64463,38864,01567,117GROSS PRODUCT OF
THE BUSINESS SECTOR

1,5821,7301,9092,1032,2862,4788,3859,1149,66010,094less : ownershipof dwellings

13,87615,60217,80917,95518,74219,33254,25954,27454,35557,023GROSS PRODUCT OF THE
BUSINESS SECTOR
EXCLUDING OWNER
SHIPOF DWELLINGS

I Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad.
2 Imports c.i.f.; excluding factor payments paid abroad.
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מטרה לפי פרטית, לצריכה הוצאה ו/4. לוח

י ל" מיליוני

197019711972197319741975197619771978

שוטפינ currentבמחירים pricesAt

וטנק משקאות 3,3464,616מזק, 3,9365,8618,52312,85817,15825,21739.100

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

9871,361 1,0481,7342,4763,2624,8546,55711,845

1,7543,030דיור 2,1734,3006,6159,24111,88715,23125,180

ומאור בית לצורכי 195299דלק 2383505911,1271,5792,1423,463

בית למשק וציוד 9461,365ריהוט 1,0911,9003,0073,9404,9576,5451 1.772

בית משק 408626אחזקת 4877351,1481,5532,1413,2155,349

ובריאות אישי 8561,368טיפול 1,0181,6862,4803,5255,0167,84612,753

ותקשורת 9841,813תחבורה 1,3222,2323,1544,1405,7828,60215,063

ושעשועים 9041,396נידור 1,1211,5692,2203,0214,3736,86711,978

שונים 1,0841,740שירותים 1,3692,3153,2454,5256,0619,15714,935

4866שונות 787381557983109

מקומית הוצאה
 פרטית 1,51217,680לצריכה 13,88122,75533,54047,24763,88791,462151,547

הכל סך

בחו"ל ישראלים של 245387צריכה 3016088101,2961,9623,3276,852

pxn זרים של צריכה 4181,012פחות: 7681,2411,4732,1353,7716,67911.703

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  פרטית

1,33917,055 13,414 122,12232,87746,40862,07888,110146,696
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TABLE VI/4.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY PURPOSE

IV. million

1970197119721973197419751975197619771978

1בטח 970 prices1970Atייי
1975 במחירי

At 1975 pirces

3,3463,5283,7934,0334,0824,13812,85813,59214,20814,885Food, beverages and tobacco

9879571,0811,1771,2901,3223,2623,5403,6364,317Clothing, footwear and
personal effects

1,7541,9062,0972,3002,4912,7109,24110,01110,62011,130Housing

1952172442632642801,1271,2031,2461,304Household fuel and light

946

408

1,001

438

1,103

503

1,318

499

1,512

541

1,409

532

3,940

1,553

3,771

1,646

3,706

1,734

4,394

1,877

Furniture, furnishings and
household equipment

Household maintenance

8569621,0621,1261,2041,2853,5253,6553,8954,114Personal care and health

9841,1451,3641,4961,6021,4384,1404,3674,8075,470Transpotr and' communication

9049841,0741,0211,1011,0523,0213,2633,4313,598Recreation and entertainment

1,0841,1931,3061,4021,4671,5084,5254,6274,7995,002Other services

48634235281155806043Miscellaneous

11,51212,39413,66914,67015,58215,68547,24749,75552,14256,134DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL

2452582804054684631,2961,2561,4971,881Consumption of Israelis abroad

418

11,339

655

11,997

760

13.189

809

14,266

701

15,349

711

15,437

2,135

46,408

2,815

48,196

3,388

50,251

3,742

54,273

less: consumption ofnon
residents in Israel

NATIONAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURETOTAL
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וציבורית פרטית לצריכה הוצאה ו/5. לוח
ל"י מיליוני

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

At current pirces שוטפים במחירים
ת טי פר לצריכה הוצאה

39,100 25,217 17.158 12,858 8,523 5,861 4,616 3,936
5,449 3,404 2,527 1,812 1,022 538 457 359

11,845 6,557 4,854 3,262 2,476 1,734 1,361 1,048

3,346

296

987

 קיימא בני הבלמוצרים 1,1081,3641,8312,5673,8474,6896,0568,28915,778סך
4034485978551,3881,7792,2513,0504,819ריהוט

ביו! למשק 5436437681,0451,6192,1612,7063,4956,953ציוד

אישייט תחבורה 1622734666678407491,0991,7444,006כלי
סן  אחריה 5747028631,0781,6852,2733,1104,6777,780.הכלמוצרים

בית משק 1201491992274385567431,0681,782צורכי

ותרופות 1992463054256139221,2601,9623,149תמרוקיט

1,730

1,119

965

682

589

518

433

362

326

308

201

225

175

184

131

176

134

121

71,595 43,318 30,182 22,353 15,987 10,977 8,552 6,472 5,201

30,774 18,464 12,208 8,598 6,116 4,321 3,691 2,891 2,291

25,180 15,231 11,887 9,241 6,615 4,300 3,030 2,173 1,754

15,641 9,623 6,083

5,511 3,540 2,104

6,440 3,763 2.527
2,054 1,293 838

4,514 3,256 2'356 1,831
1,490 1,095 ל74 654

2,009 1,464 1,066  ל79

595 405 280

1,636 1,027 618 420 292 263

218

.162

1,408 1,156

461 410

625 2י4
177 150

145 124

4,851 3,352 1,809 839 663 633 625 467 173

146,696 88,110 62,078 46,408 32,877 22,122 17,055 13,414 11,339

ציבורית לצריכה הוצאה
81,211 45,648 36,793 30,957 19,929 14,880 8,120

9,065 585י5 3,705 2,650 1,885 1,330 986

1,095 674 438 328 259 186 136

91,371 51,907 40,936 33,935 22,073 16,396 9,242

יטגק משקאות מזון,

ומאוד1 דלק

אישייס וחפצים הנעלה הלנשה,

כתיבה וצרכי עיתונים ספריס,

ושונות בידור מוצרי

הכל סך  שירותים
עסקיים שירותים

דיור

רווח2 כוונת ללא מוסדות

בריאות מוסדות
ותרבית חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

pK3 זרים של נטו צריכה סחות:

לצריכה לאומית הוצאה
הכל סך  פרטית

6,0007,040ממשלה

מקומיות 646793רשויות

לאומיים 82107מוסדות

 ציבורית 6,7287,940צריכה

הכל סך

למכוניות. סיכה וחומרי דלק ומאור, בית לצורכי דלק כולל 1

הצריכה. של המתאימים בסעיפים הכלולות ותרופות מזק על הוצאות להוציא 2
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TABLE VI/5.PRIVATE AND GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

1L. million

1970197119721973197419751975197619771978

Atנמחירי1970 1970 pircesAt 19/5 pirces 1975 במחירי
Private consumption expenditure

3.346.?..5253,7934,0334,0824,13812.85814,885 14,208 13,592Food, beverages and tobacco
2963313804054204351,8122,057 1,952 1,892Fuel and light*

9879571,0811,1771.2901.3223,2624,317 3,636 3,540Clothing foowearandpersonal
effects

1,1081,2191,4111,7161,9251.6194,6895,471 4,547 4,573Durable goods  Tola!
4034044665305925801,7791,881 1,771 1,697Furniture
5435976377889208292,1612,513 1,935 2,074Household equipment

1622183083984132107491,077 841 802Personal transport equipment

5746266887438187872,2732.812 2j629 2,419Otherproducts  Total

120130159157182162556728 671 612Non durable household goods

1992292543113303579221,153 1,093 974Personal care and medical
products

134113134129157142433559 492 437Books, newspapers and
stationery

121154141146149126362372 373 396Recreation and miscellaneous
goods

5,2015.7736,3166,5967,0477,38422,35326.592 25,170 23,739Servicestotal
2,2912,5422,8372,8183,0383,0898,59810,526 9,772 9,152Proift oriented services

1,7541,9062,0972,3002,4912,7109,2411,130 10,620 10,011Housing

1,1561,2851,3821,4781,5181,5854,5144,936 4,778 4,576Nonproift institutions2

4104614975005325791,4901,697 1,630 1,525Health institutions

4725405866336586592,0092,021 1,961 1,954Education and culture
■rictittitirtnc

150158167173186200595696 069 634Welfare and religion

124126132172142147420522 518 463
institutions

Trade unions, political
organizations etc.

1733974804042332488391,861 1,891 1,559Less: Consumption by hon
residentsnet

National Private Consumption
11,33911,99713,18914,26615,34915,43746,40854,273 50,251 48,196NATIONAL PRIVATE

CONSUPTION
EXPENDITURE  TOTAL

Government

Local authorities

National institutions

GENERAL GOVERNMENT 29,866
CONSUMPTION
EXPENDITURE  TOTAL

26,438 23,636 27,735 30,957

3,065 2,865 2,770 2,650

363 340 333 328

26,841 30,838 33,935

6,0006,0495,8548,8859,05110,011

646676735792830877

829097109113105

6,7286,8156,6869,7869,99410,993

1 Includes household fuel and light, oil and grease for perscnal transport equipment
2 Excludes expenditure on food and medical products which is imcluded in other items of consumpaon.
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וטבק משקאות מזון, על פרטית לצריכה הוצאה ו/6. לוח

ל"י מיליוני

197019711972197319741975197619771978

שוטפיםבמחיר pricesAtים current

הפל סך  2,8803,969מזון 3,3895,0187.40311,06214,71221,77033,646

ודגנים קמח 349442מוצרי 3985369101,4521,7922,5183,923

ומוצריו 7361,078בשר 9051,4612,0242,7663,9705,4608,870

103156דגים 1331923024226269791,543

142174ביצים 1661913395096448421,097

ומוצריו 297389חלב 3404387721,2521,6302,4253,252

מאכל 75103שמני 89111193358418598861

טריים 401561פירוח 4577018731,3501,7822,6764,106

טריים 314427ירקות 3545327451,0381,3862,0342,979

ומוצריל 201276סובר 2373966069891,1871,6852,844

וקקאו קפה 87125תה, 1091621962263701,0901,584

מעובדים וירקות פיתח
ושונות

175238 2012984437009071,4632,587

הכל 253341משקאותסך 2944356331,1051,3671,9773,306

קלים 117167משקאות 1352113206458101,1481,967

חריפים 136174משקאות 1592243134605578291,339

230329ט3ק 2734375307561,1651,5972,345

 וטבק משקאות מזון,
הכל סך

3,3634,639 3,9565,8908,56612,92317,24425,34439,297

י התאמה 1723פחות. 2029436586127197

וטבק משקאות 3,3464,616מזון, 3,9365,8618,52312,85817,15825,21739,100

הכל סך  (מותאם)

הצריכה. אחריםשל בסעיפים הכלולות עלמזק הוצאות חשבון על התאמה 1
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TABLE VI/6.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO

IL. million

1970197119721973197419751975197619771978

1970 esAtבמחירי 1970 pric1975 במחירי
At 1975 prices

2,8803.239 3,0223,4123,4293,48711.06211.63S12,0902J16Foodtotal

349381 3724024014131,4521,4661,4721,613Bread and cereals

736824 7619078689242,7663,0123,1243,203Meat and meat products

103119 114129133131422472511513Fish

142143 143152163171509512496503Eggs

297345 3163713814031,2521,3401,4371,492Milk and milk products

7592 84969897358346348378Edible oils

401490 4124404614541,3501,3901,4001,490Fresh fruit

314319 3193143283421,0381,0751,0611,105Fresh vegetables

/ 201226 2162682512179891,0671,1531,286Sugar and sugar products

87102 97125136115226230246264Tea, coffee and cocoa

175198 188208209220700728842869Processed fruit and vegetables
and miscellaneous

253291 2753103123061,1051,1761,3391.367Beveragestotal

117145 129152150153645715821813Soft drinks

136146 14615816215346046518554Alcoholic drinks

230282 249331362366' 75684,85077#Tobacco

3,3633,812 3,5464,0534,1034,15912,92313,66114,27914,960FOOD, BEVERAGES AND
TOBACCO  TOTAL

1719 1820212165697175less:adjustment'

3,3463,793 3,5284,0334,0824,13812,85813,59214,20814,885FOOD, BEVERAGES AND
TOBACCO  (ADJUSTED
TOTAL

1 Adjustment for expenditure on food included in other items of consumption.
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כלכלי ענף לפי מקומית, גולמית השקעה ו/7. לוח

ל"י מיליוני

19701972 19711973197419751977 19761978

שוטפיםבמחירי DAt current prices

כולל 5,3739,778סך 7,42912,93017,69024,88034,282 26,92261,048

בנכסים מקומית גולמית 5,0249.238השקעה 6,94312,64717,50423.02431,338 25,64356,931
הכל סך קבועים

וייעור 239379חקלאות 2674606871,0691,716 1,4033,052

וחרושת) (כרייה 8241,365תעשייה 1,0591,6172,2053,6885,114 4,20110,491

148321חשמל 1413624807801,653 1,0772,832

מים 5293מפעלי 6697125218309 253564

ולעבודותציבוריות לבנייה 82152ציוד 118189335418197 285421

ושירותים 9991,684מסחר 1,2462,3823,6444,9327,504 5,60113,040

ותקשורתי אחסנה 9441,684תחבורה, 1,6792,8433,1563,1914,990 3,5179,665

מגורים 1,7363,560בתי 2,3674,6976,8728,7289,855 9,30616,866

במלאי 349540השינר 4862831861,8562.944 1,2794,117

הענפים. לכל ומטוסים) אוניות יצוא (בניכוי תחבורה בכלי ההשקעה כולל 1
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TABLE VI/7.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC BRANCH

IL. million

197019711972197319741975197519761977!978

1במחירי 970At 1970 prices1975 במחירי
At 1975 prices

5,3736,5427,3827,7677,5097,91524,88021,46319,34020,172GRANDTOTAL

5,0246,1066,9437,6577,4437,40823,02420,51818,08519,172Grossifxeddomestic capital
formation  total

2392372902873203631,0691,1019741,090Agriculture and forestry

8249081,0089649721,1513,6883,3782,9583,552Industry (mining and
manufacturing(

148122239220230277780826937963Electricity

52586958557321820C184213Water projects

82104116116149129418238117145Construction equipment

9991,0991,2921,4561,5741,5874,9324,3824,2274,436Commerce and services

9441,4771,2311,7281,3949863,1912,75'2,6522,837Transport, storage and
communication'

1,7362,1012,6982,8282,7492,8428,7287,6366,0365,936Dwellings

349436439110665071,8569451,2551,000Changes in inventories

1 Ind. capital formation in transport equipment (net of export of ships and aircratf) of all brandies.
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נכס וסוג כלכלי ענף לפי קבועים, בנכסים מקומית גולמית השקעה  ו/8. לוח

ל"י מיליוני

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

At current prices שוטפים במחירים

הכל 5,0246,9439.23S12,64717,50423,02425,64331,33856,931סך
נכס סוג

בנייה ועבודות 3,0443,9995,7717,54111,18914.53615,87218.36430.894מנני0
אחרות

מגורים 1,7362,3673,5604,6976,8728,7289,3069,85516,866נתי
למגורים שאינם 7689091,2651,8162,8993,6763,9815,2028,352בניינים
אחרות בנייד. 5407239461,0281,4182,1322,5853,3075.676עבודלח

וציוד 1,9802,9443,4675,1066,3158.48S9,77112,97426.037מכונות
תחבורה 5141,0607701,6901,7481,2781,6472,7896.068כלי

אחר וציוד 1,4571,8652,6673,3744,5267,1448,05510,12519,875מכונות
חיים בעלי במלאי 91930424166696094שינוי

וסוג כלכלי ענף
נכס

וייעור חקלאות
ועבודות 1391332002013294726908421,420מבנים
אחרות בנייה
וציוד 1001341792593585977138741,632מכונות

וחרושת) (כרייה תעשייה
ועבודות 1671962653375496948281,1341,818מגנים

אחרות בנייה
וציוד 6578631,1001,2801,6562,9943,3733.9808,673מכונות

חשמל
ועבודות 6975114109210326370418782מבנים

אחרות בנייה
וציוד 79662072532704547071,2352.050מכונות

מים מפעלי
ועבודות 3955788286142165204404מבנים
אחרות בנייה
וציוד 13111515397688105160מכונות

ועבודות לבנייה ציוד
אחרות בינוי
וציוד 82118152189335418285197421מכונות

ושירותים מסחר
ועבודות 5937421,0271,4482,3023,0503,3734,5357,179מבנים
אחרות בנייה
וציוד 4065046579341,3421,882.2,2282,9695,861מכונות

ותקשורת ,אחסיד תחבורה
ועבודות 3004315276678411,1241,1401,3762,425מבנים
אחרות בנייה
וציוד 1301883874865677897308251.172מכונות
תחבורה' 5141,0607701,6901,7481,2781,6472,7896,068כלי

מגומח נתי
ועבודות 1,7362,3673,5604,6976,8728,7289,3069,85516,866מבנים
אחדות בנייה

ו/7. ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLE VI/8.GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY ECONOMIC BRANCH AND

BY TYPE OF ASSET

IL. million

1978 1977 1976 1975 1975 1974 1973 1972 1971 1970

TOTAL
Type of asset

Building and construction
works
Residential buildings
Nonresidential buildings
Other construction works

Machineryand equipment
Transpotr equipment

נסחירי1975
At 1975 pirces

19,172 18,085 20.518 23,024

10,970 10,982 12,803 14,536

5.936 6.036 7,636
3.042 3,035 3,138
1,992 1,911 2,029

8,728
3,676
2,132

8,202
1,618

7,103
1,358

7,715
1,262

Machinery&other equipment | 6,536 5,709 6,403
Change in livestock inventory 48 36 50

Economicbran c h
and type ot asset

Agirculture ana torestry
Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Industry (mining and
manufacturing)
Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Electricity

Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Water projects
Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Building equipment and
construction works
Machinery and equipment

Commerce and services
Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Transport anu communication
Buildings and construction
works

Machinery and equipment
Transport equipment

Residential buildings
Buildings and construction
works

,98012,5702,5663,1132.9592,7998,488
51493954S1,0177643611,278
,45711,6182,0042,0762,1802,4227,144

9.131720151666

505 477 533

585 497 568

709 698 665

2,843 2,260 2,713

312 254 295

651 683 531

154 123 132

59 61 68

145 117 238

2,562 2,610 2,649

1.874 1,617 1,733

792 784 893

427 510 602
1,618 U358I ,262

5,936 6,036 7,636 8,728

At 1970 prices 1970 n'/KU

7,408 7,443 7,657 6,943 6,106 5,024

4,609 4.484 4,544 4.377 3J36 3.044

2,842
1,116
651

2,749 2,828
1,143 1,071
592 645

2,698 2,101 1,736
954 798 768
725 637 540

13119156132147151472

100118134155173212597

167172200201213211694

657

69

736

66

808

86

763

65

759

83

940

99

2,994

326

7956153155147178454

394859483443142

13101010213076 ,

82104116116149129
1

418

593

406

651

448

774

518

853

603

911

663

925

662

3,050

1,882

3003794044173473381,124

130
514

159
939

282
545

294
1,017

283
764

287
361

7R9
1,278

2,842 2,749 2,828 2,698 2,101 1,736

See note 1toTableVI/ 7
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המקומיות הרשויות הממשלה, של שוטפות והוצאות הכנסות . 0/7 לוח
הלאומיים והמוסדות

TABLE VI/9.CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT, LOCAL

AUTHORITIES AND NATIONAL INSTITUTIONS

שוטפים במחירים ל"י, .ILמיליונין million, at current prices

197019711972197319741975197619771978

מרכוש 4815897068741,4242,2033,2283,2465,520Incomefromהכנסה property and
כלכלית enterpreneurshipומפעילות

החוב על ריבית :8411,1121,5862,0583,1204,5797,02613,60621,470Lessפחות: interest on
theהציבורי public debt

עקיפים 3,1644,5676,0095,22212,73117,38726,36635,33251,686Indirectמסיט taxes

המקומי הייצור 1,9732,4352,9883,5835,2438,72213,52718,67329,658Onעל domestic production
היבוא 1,1912,1323,0214,6397,4888,66512,83916,65922,028Onעל impotrs

ישירים 3,1144,0214,7866,3619.11814,24723,29433,22752,432Directמסים taxes
בעד תשלומים :8661,2411,4791,9612,8064,0776,1439,58315,752Thereofמזה: contirbutions to
> לאומי nationalביטוח insurance 1

שוטפות 23S2833483795588581,4572,l2i3,247Currentהעגרות transfersfrom
וממלכ''ר בית householdsandprivateממשקי

nonprofit institutions
שוטפות !6,1568,34810,26313,77820,71130,116הכנסות 47,31560,32f91,415CURRENT RECEIPTS 

הכל TOTALסך
לצריכה 91,371Consumption;33,93540,93651,90?.6,7287,9409,24216,39622,07הוצאה expenditure

2 24,90134,107Subsidies)7641,2921,4652,4203,48411,76515,85תמיכות 2

מקימי 3173984968791,1082.0373,30c4.58C8,441Onלייצור domestic production
4197708261,0351,9502,3023,4536,0ליצוא IC325On expotrs
28124143506426950301762603Onליבוא impotrs

אחרות 80513,54924,738Other..6,4768תמיגות subsidies to
י העסקי theלסקטור business sector 3

שוטפות 1,5552,0532,6353,7796.3469,92114,21720,98032,278Currentהעברות transfers to
ולמלכ"ר! בית householdsלמשקי and private

nonprofit institutions

 שוטפות 9,04711,28513,34222,59531,90349,151iהוצאות 62,20'76,80!133,018CURRENT EXPENDITURE ~
כולל (לא הכל TOTALסך (excluding other

אחרות) (subsidiesתמיכות
שוטפות 55,6271.....,הוצאות 71,01297,78!157,756CURRENT EXPENDITURE 

הכל TOTALסך (including other
אחרות) תמיכות (subsidies(כולל
כולל (לא שוטף 2,8912,9373,0798,81711,19219,0351גרעון 14,88S16,48(41,603CURRENT DEFICIT

אחרות) .excl)תמיכות other subsidies) שוטף 25,51137,460......גרעון 23,69366,341CURRENT DEFICIT
אחרות) תמיכות .incl)(בולל other subsidies)

1 Since May 1973, includes employers' payments to
employees1 health insurance, which are transfered to sick
funds. 2 Including other subsidies to the business
sector. 3 Subsidy component in government loans !o the
business sector (See note 2 to table VI/10).

לקופות המועבר מקביל מס גביית כולל ,1973 במאי החל 1

העסקי. לסקטור אחרות תמיכות כולל 2 החולים.
(ראה העסקי לסקטור הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 3

.(10/1 ללוח 2 הערה
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כלכלי ענף לפי ייצור, גורמי במחירי לאומית והכנסה נקי מקומי תוצר  .10/1 לוח
ראשי

TABLE VI/IO.NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME AT FACTOR COST, BY

MAJOR ECONOMIC BRANCH
1L. million, at current pirces שוטפים במחירים י, ל" טיליוני

197019711972197319741975197619771978

ודיג ייעור ,1,0311,2631,5131,8572,8533,9835,6837,76111,963Agricultureחקלאות, forestry and
ifshing

(כרייה !3,8544,7436,0117,63111,25915,56821,531תעשייה 1,37050,286 .Industry (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל ,2,0392,7113,6974,5746,5238,5039,3542,20921,774Constructionבינוי, electricity
and water

אוכל שירותי ,1,8922,3352,9363,7365,7058,23910,99215,80124,743Commerceמסחר, restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,1,4631,8802,3003,0144,0845,1766,6969,90414,639Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 1,6232,0512,7863,6265,4607,88111,4437,48028,359Financeפיננסים and business
servicesעסקיים

מגורים בתי על 9791,2511,8542,7484,1785,9307,5519,14115,886Ownershipofdwellingsבעלות
ציבוריים 6,32641,802Public!3,0553,7794,5956,7419,14612,65516,371שירותיס and community

'servicesוקהילתיים'
אישיים 6007128521,0651,4582,0552,9084,1366,481Personalשירותים and other

servicesואחרים
זקופים בנק 4976568721,2671שירוחי 1,416 6,847 4,462 3,095 2,081Imputed bank service

charge
לענפים 6,4768,8053,54924,738Subsidiesסובסידיות for various

industires2שונים2
נקי מקומי 5,67233,725!16,03920,069תוצר .48,58573,37196,872229,255 U0,830NET DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT FAC

התאמה) TOR"צוו/לפני COST (before
adjustment)

נקי מקומי 4,37431,063!15,18319,015תוצר .43,02969,12590,098211,691131,384NET DOMESTIC
גורמי PRODUCTבמחירי AT

התאמת FACTORCOSTייצו1(לאחר (after
ובלאי) inventoryמלאי and depre

ciation adjustment)
לגורמי תשלומים :3524285721,1121,5772,7533,4943,7807,299essפחות. net factor payments
לארץנטו בחוץ paidייצור abroad

והשמטות 727,2673,969trrors),1852264536871,1195407טעויות and omissions

לאומית 15,01618,81324,25530,63842,57165,83282,635197,220הכנסה 120,337NATIONAL INCOME
לאומי תוצר =)(= NET NATIONAL

במחירי PRODUCTנקי AT
יצור) FACTORגורמי COST)

1,8412,3132,9884,0886,2739,32712,74019,23430,156Depreciationבלאי allowances
תמיגות :3173984968791,1082,0373,3004,5808,441essפחותי, subsidies on

המקומי domesticלייצור production
סובסידיות :6,4768,8053,54924,738essפחוח: subsidies
שונים' ofrלעויזים various. industries2

ייצור על עקיפים 1,9732,4352,9883,5835,2438,72213,52718,67329,658Indirectמסים taxeson domestic
מקומי

גולמי לאומי 18,51323,16329,73537,430תוצר .52,97975,36896,797223,855 140,115
production

GROSS NATIONAL
שוק) PRODUCT(במחירי (at

market prices)

lExcl. services (e.g., education and health services) on
proift basis.2Subsidy component in government loans to
the business sector, which could not be classiifed by in
dustry. It was not possible to estimate this item for the years
preceding 1975.

הניתנים ובריאות) חינוך שירותי (כגק שירותים כולל לא 1

הממשלה בהלוואות התמיכה מרכיב 2 עסקי. כסיס על
נערכו האומדנים ענפים. לפי לסווגו ניתן שלא העסקי, לסקטור
שלפני בשנים אומק לערוך אפשרות מחוסר .1975 בשנת החל

כן
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ראשי בלבלי ענף לפי ומשכורת1, שכר י. י/ל לוח

TABLE VI/1 !.COMPENSATION OF EMPM3YEES', BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

IL. million. at current prices שוטפים במחירים ל'", מיליוני

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

ודיג ייעור ,nixVpn2593123734145537451,0591,5372,521Agriculture, forestry and
ifshing

(כרייה 2,3472,8693,6544,5266,4269,05813,21619,20231,799Industryתעשייה (mining and
(manufacturingוחרושת)

ומים חשמל ,9321,1711,4561,8752,4173,5454,4276,1309,514Constructionבינוי, electricity
and water

אוכל שירותי ,6257258791,0941,4942,1263,1084,6937,538Commerceמסחר, restaurants
andוהארחה hotels

אחסנה ,8651,0591,2901,6642,2383,1704,2846,36510,351Transportתחבורה, storage and
communicationותקשורת

ושירותים 7398941,1771,5642,3183,2234,6897,1691פיננסים 1,263Finance and business
servicesעסקיים

מגוריס בתי על 364668101154219279338587Ownershipofdwellingsבעלות

ציבורייט 3,0363,7554,5616,6959,08912,57816,27326,19241,617Publicשירותים and community
services2וקהילתיים2

אישיים 4134865837099581,3451,9412,8254,345Personalשירותים andother
servicesואחרים

ומשכורת 9,25211,31714,04118,64225,64736,00949,27674,451119,535COMPENSATIONשכר OF
התוצר של EMPLOYEES(מרכיב
 הנקי) component)המקומי of net

הכל domesticסך product) 
TOTAL

נטו תשלומים 1192194075677941,2101,4302,016פחות: 3,721less: compensationof em<
שכר של ל ployeesלחו" paid abroad 08

ומשכורת

ומשכורת 9,13311,09813,63418,07524,85334,79947,84672,435115,814COMPENSATIONשכר OF

ההכנסה) EMPLOYEES(מרכיב
לפני component)הלאומית of nationa

 והשמטות) incomeטעויות before errors and

הכל (omissionsסר 
TOTAL

I Incl. other labour expenses of enployers.
2 See note 1 to Table VI/10.

המעסיקים. של נוספות עבודה הוצאות כולל 1

.10/1 ללוח 1 הערה ראה 2
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הסקטור של הנקי המקומי בתוצר הגולמי, הלאומי בתוצר שינויים ו/12. לוח
עבודה לשעת ובשבר העסקי

TABLE VI/12.CHANGES IN GROSS NATIONAL PRODUCT, NET DOMESTIC PRODUCT OF THE

BUSINESS SECTOR AND COMPENSATION OF EMPLOYEES PER WORK HOUR

לעומת שנה כל  ruiDTipPercentאחוזיס change on a year earlier

19711972197319741975197619771978.

הגולמי הלאומי Grossהתוצר national product at market
שוק pricesבמחירי

שוטפים 25.128.425.941.528.4כמהירים 42.344.759.8At current prices
קבועים 11.012.34.14.91.2במחירים 3.61.24.7At ifxed prices

של הנקי המקומי Netהתוצר domestic productof the .
(למעט העסקי businessהסקטור sector (excluding

ownershipofדיור) dwelling)
של שוטפים 25.429.321.138.524.4במחיריס '41.242.565.6At current factor cost

ייצור גורמי
קבועיםי שוק 12.714.21.23.21.0במחירי 2.81.95.3At fixed maket prices

הכל סך ומשכורת2 Compensationשכר of employees? 
total

21.522.932.637.537.5לאומי 40.051.459.9National
העסקי הסקטור 21.625.225.938.541.0מקומי, 41.546.461.4Domestic, business sector

המועסקים של עבודה Workשעות hours of persons employed
3.06.33.31.3לאומי 0.8 2.20.74.6National

העסקי הסקטור 4.18.53.40.7מקומי, 0.2 1.60.83.3Domestic, business sector

השכירימ עבודהשל Workשעות hoursof employees
5.07.13.31.80.2לאומי 2.80.55.5National

העסקי הסקטור 7.410.33.61.31.4מקומי, 2.10.73.9Domestic, business sector

במחירי גולמי לאומי Grossתוצר national product at market
לשעתעבודה pricesשוק per work hour

שוטפים 21.520.830.239.727.4במחירים 39.243.752.8At current pirces
קבועים 7.85.67.73.60.4במחיריס 1.40.50.1At ifxed prices

של נקי מקומי Netתוצר domestic product ofthe
לשעת העסקי businessהסקטור sector (excluding

(ownershipofdwellingעבודה per
work hour

של שוטפים 20.519.225.437.624.2במחירים 39.241.460.3Atcurrent tactor cost
יצור גורמי

קבועים שוק 8.35.34.82.51.2במחירי 1.22.71.3At ifxed market pirces

עבודה לשעת Compensantionהשכר per work hour
15.714.837.135.137.8לאומי 36.250.651.6National

העסקי הסקטור 13.213.529.336.743.0מקומי, 38.645.455.3Domestic, business sector

1 To permit comparison of 1975 with 1974 data, the חושב ,1974 לנתוני 1975 נתוני השוואת לאפשר כדי 1

calculation excludes the subsidy component in government הממשלה. בהלוואות התמיכה מרכיב ללא השינוי
loans. 2 incl. other labour expenses of employers. המעסיקים. של נוספות עבודה הוצאות כולל 2
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כללי עסקאות לודו ו/3ו. לוח
תשומהתפוקה

שוטפים ל"ימחירים מיליוני

קונים ביניים^// Intermediateשימושי uses

./c £
JX■ (Ae1 t fj.f
PS .o

1 3£J
o"s

n u§£§
sjsg

Eg .3if!iffgD §" .s .snn.2 f

^^ מוכרים
.3 §
51

511a g
' 1

1972/73
ודיג ייעור 262.71,251.73.9003.91,522.2חקלאות,

909.54,000.51,883.7157.9289.1645.87,886.5תעשיה
. 055.22.411.017.476.2162.2בינוי

ומיס 234.0172.55.295.86.838.6552.9חשמל
ותקשורת 41.8363.5265.012.793.4480.31,256.7תחבורה
ושירותים 91.91,081.7440.356.1467.22,221.94,359.1מסחר

הכל סן  בינייט 1,539.96,925.12,600.5333.5873.93,466.715.739.6מוצרי

חומריס במלאי 0שינוי .113.40000113.4

הכל נטוסך פסים כולל 131.16,825.4618.025.9987.7471.99,063.0יב0ו,

סי"פ יבוא 98.95,627.3458.726.3964.0378.97,554.1מוה;

ליבוא 5.2178.824.3.12.54.9215.9תמיכות
יבוא על 37.41,376.9183.62.726.297.91,724.7מסים

מקומית תפוקה על 40.9840.5260.523.9212.7754.02,132.5מסים
מקומית לתפוקה 142.4360.13.754.819.714.1594.8תמיכות

י עבודה 1,021.74,143.72,508.8210.31,708.43,750.313,343.2שכר
לשכר) (פרט מוסף .722.22,789.8893.3223.11,163.02,074ערך 17,865.5

כולל סך  3,313.421,051.06,877.4764.94,926.047,435.6תשומות 10,502.9

975/761

ודיג ייעור 608.33,902.66.40011.14.528.4חקלאות,
'2,903.511,823.85,261.31,465.6תעשייה 1,225.51.796.724.476.4

0187.16.730.850.8249.9525.3בינוי
ומים 747.6740.020.9399.433.1194.52.135.5חשמל

ותקשורת 100.71,096.3617.741.0197.51.095.73.121.9תחבורה
ושירותים 284.03,486.51,263.5222.21,414.07.828.614.498.8מסחר

הבל בינייםסך 4.644.121,209.37,176.52,159.02,920.91.176.549.286.3מוצרי 1

חומרים גמלאי 0110.50000Iשינוי 10.5

הכל נטו6ך מסים כולל ,308.721,90131.562.970.33.275.8tיבוא, 180.028,299.0
סי"פ יבוא 256.518,602.01,164.057.73,219.3915.524,215.0מזה.

ליבוא 15.91,040.688.62.5Iתמיכות 1.0 19.1 1.177.7
יבוא על 68.14,339.9487.515.167.5283.65,261.7מסים

מקומית תפוקה על 149.32,256.9945.983.4985.52.981.97.402.9מסים
מקומית לתפוקה 379.2759.63.1400.9תמיכות 111.6547.92.202.3 

עבודה' 2,692.710,624.15,570.0533.13,893.133.903.2שכר 10,590.2
לשכר) (פרט מוסף 2,241.47,052.61.879.0715.62,521.16,320.020.729.7ערך

כולל סך S1/7OO7137,308.3.9,657.062,174.117,131.23,160.513,484.8תשומות

שכירים. לשאינמ זקי5ה פולל 1
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INPUTOUTPUT

TABLE VI/13.GENERAL TRANSACTIONS TABLE

IL. million at current pirces

Purchasers

Sellers

כילל סך
Grand
total

Final uses סופיים שימושים

? 8£ 2
5? a | ".SjS

.£ " יי

0 נם

n

E 11F" ES_: o
n
D
c

?a

SSS
"II
JL1In.3 a
E* Sa

Fl c
u O

SI
*I

eg.
J51£

ift ar en 3

Agnculture, forestry and ifshing
Industry
Construction
Water and electricity
Transport and communication
Commerce and services

Intermediateproducts total

Changes in raw mateirals stocks

Imports, incl. nettaxestotal
Thereof: impotrs, cif

Subsidies on imports
Taxeson impotrs

Taxes on domestic production
Subsidies on domestic production
Wages'
Value added (excl. wages)

INPUTSGRAND TOTAL

3,313.4
21,051.0
6,877.4
764.9

4,926.0
10,502.9

'47,435.6

113.4

1,791.2
3,164.5
6,715.2
212.0

3,669.3
6,143.8

865.5
5,795.9

0
5.5

2,372.8
.1,146.0

1972/73
51.2 122.2
246.7 808.2 2,

0 6,011.7
0 0
0 80.2
0 166.8

1.5
,183.1
563.8
28.2
211.2
354.2

31,696.0 10,185.7

0 0

16,118.5 7,055.5 0
12,897.4 5,343.3 0

332.1 U6.3 0
3,553.2 1,828.5 0
3.764.2 1,631.7 60.3
1,914.9 1,320.1 1,120.9
18,151.9 4.808.7 0

10,492.7 3,543.7 0

93.934.6 47,415.5 9,125.1

195.5 7,189.1 3,342.0

0 0 0

51.8 2.162& 2,543.6
39.3 1,628.0 2,152.2

2.2 53.3 4.3
14.7 588.1 395.4

47.0 142.7
2.1 15.3

2.3 850.9
158.9 3,971.7
19.7 120.0
12.9 165.4
36.3 968.8
240.5 4,236.3

470.6 10,313.1

0 0

0
0

0
250.3

0 3,279.2
0

9,396.8

37.7

99.2
78.8

3.9
24.3
43.2
1.4

1,456.5
13.5

.2.19S4
1,455.0

52.6
806.0

1,335.5

180.4
73.0

2,576.0

9,329.6 2,081.6 16,315.6

1975/76

2,334.07.62.3294.393.92,584.35,128.69,657.0Agriculture, forestry and ifshing
11,646.0464.96,261.22,242.31,551.615,531.737,697.762,174.1Industry

410.068.01.911.614,217.0.7016,605.917,131.2Construction
745.596.4143.1010.429.61,025.03,160.5Water and electricity

2,655.599.0835.3247.220.56,546.410,362.913.484.8Transport and communication
12,320.6763.61,149.1395.983.62,656.317,201.931,700.7Commerce and services
30,111.61,499.510.302.617,396.71.363.327,348388,022.0137,308.3Intermediateproducts total

0000000110.5Changes in raw mateiral, stocks

6,652.6162.113,128.55,410.4134.9025,218.753,517.7Imports, incl. nettaxestotal
4,554.5127.911,473.94,117.542.1020,231.744,446.7Thereof:Impotrs, c.i.f.
65.93.624.6185.15.80273.41,451.1Subsidies on impotrs
2,164.037.81,679.21,478.098.605,260.410,522.1Taxes on imports
3,200.5110.5634.583.0127.3191.14,347.41 1,750.3Taxes on domestic production

1,002.11.838.4004,383,83,341.56,586.1Subsidies on domestic production
234.1)3,480.09.745,000013,459.047,362.2Wages'

8,087.612.054.00008.153.628,883.3Value added (excl. wages)

47,284.25,262.333,826.222,890.61,355.724,197.9272,125.2^34,816.9INPUTSGRAND TOTAL

1 Incl. imputation for nonemployees.
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מפורט עסקאות לוח ו/14. לוח
שוטפים במחירים ל"י, מיליוני

11

ביניים' שימושי
10 8 5 1

קונים

מוכרים
0
0
0
0
0
0

25.8
0

.9
0

4.1
0

7.3
31.2
1.8

10.7
0
.3

190.0
67.2

0
0
0

8.6
0
1

0
0
0
0
0

14.1

217.1
5.1
0
0
.6
.6

601.0 85.7
31.3 2,565.5
160.8 0
176.4 24.9
4.6 12.1

578.7 254.9

0
0
0
0

36.8
0

0
37.1
0

26.4
0
0

175.9
216.3

0
70.4
0
0

2,043.000085.2865.54.62.0.1.2

.101.2.10.41,571.87.63.62.3
0000004.3110.91.90
.431.610.90.35.307,2199.0.5

7.497.523.14.449.490.729.96.64.8502.4
0.122.4072.029.459.143.873.44.2

8.8111.777.427.25.791.930.712.837.730.5

70.6
11.7

0
0
0
0

0
76.4
0
0

שדה גידולי .1

חיים בעלי .2
הדר פרי .3

אחרו! חקלאות .4
וחציבה כרייה נ.

למוצרי דגים בשד, .6
וחלב שמן

אחר מזון .7
והלבשה טקסטיל .8

ומוצריו עור .9
ומוצריו עץ .10

0 לאור והוצאה דפוס נייר, 11

12.6
3.5

1.4
0

44.9
.1

77.5
59.3

19.1 75.2
9.1 37.4

6.7 3.8
6.4 84.6
7.3 11.3
3.2 3.9

0 .1 10.9
3.5 16.2 160.7
1.2 8.5 18.3
.4 5.6 5.4

1.6
0

2.0
0

7.9
15.3
1.1

30.1
0
.6

129.9
!08.1

.1 1.6
0 0
.1 13.9
0 0

1.4 15.3
3.1 91.7
1.0 5.3
4.3 20.1
0 0

3.0
0

1.0
0

18.7
57.9
5.9

132.3
0

0 .4 31.0
24.4 232.6 231.5
16.1 81.4 139.2

7.7
31.1
18.6
4.6

2.2
0
.9
0

10.4
38.3
8.7

180.1
0

8.3
234.8
113.1

.1

2.0
28.0
5.2

3.5
0

1.0
0

9.6
58.8
1.4

25.1
0

4.3
47.1
12.1

39.6
0

.4
13.1
29.7

0

.2
0
0
0
0

4.5
128.8
8.2
0

2.0
21.4
29.5

22.8
0

0
3.7
14.2
0

.2
0
0
0
0

6.6
244.2
12.3

0
.2

28.2
45.0

27.0
0

7.0
0

14.8
0

0
0
0
0
0

29.1
75.8
70.2

0
0

50.1
45.0

.1

128.7

38.4
0

0
2.0
45.1

0

4.7
0
0
0
0

5.9
252.7
7.8
0
0

32.7
32.0

ופלסטיק גומי מוצרי 12
כימיים מוצרים 13
נפט ומוצרי
, נפט זיקוק 14

קרמיקה, וכוכית, 15
ומוצריהם מלט
בסיסית מתכת 16
מתכת מוצרי 17

מכונות 18
ציודוושמלי 19
ואלקטרוני
הובלה כלי 20
יהלומים 21

שונית תעשיות 22
למגורים בנייה 23
אחרת בנייה 24

חשמל 25
מים 26

יבשתית תחנורה 27
ותעופה ספנות 28
אחרת תחבורה 29

שירותים 30
מסחר 31

903.0 745.5 262.0 2,461.5 3,588.6 3,842.7 3793 475.9 618.3 2341.3 708.7 הגל נינ"ס8ן מוצרי

41.7
696.6

565.4
13.2
144.4
83.8

10.3
548.7
255.0

26.7
607.7

397.8
43.7
253.6
61.4
7.5
549.4
185.1

13.8 34.4 5.9
150.9 1,360.1 2,530.7

1.1 12.0
723.8 228.7

0
54.4

0
127.6

100.0
.1
51.0
15.8
1.5
138.7
54.7

899.3
10.5
471.3
712.4
60.3
1,355.7
601.2

2,553.9
483.8
460.6
193.9
92.5
720.0
629.8

949.3
377.2
151.7
61.6

392.7
465.5
239.0

195.9
6.6
39.4
43.8

13.4
312.4
419.1

45"8 103.9
.2 15.3
8.8 39.0

49.3 48.6
58.8 100.1
1,438.5 328.0
416.4 603.3

0
70.2

59.6
.3
10.9
49.8

0
56.3

47.1
.1
9.3
1.7

63.1 157.1
546.0 380.2
715.9 505.8

חומרים במלאי שינוי
גטו מסים כולל יביא,

הכל סך 
מוה.

0י"פ יבוא
ליבוא תמיכות
יבוא על מסים

מקומית^ תפוקה על מסים
מקומית לתפוקה תמיכות

עבודה2 שכר
לשכר (פרט מוסף ערך

2,518.5 2,168.3 606.8 6,396.2 7,564.6 4,938.8 1,357.9 2,375.7 1,625.7 4,160.1 1,495.7 כולל תשומותסך
בהתאמה. השורות, במגדירי המופיעים הענפים סמלי הם הטורים שבמגדירי הספרות 1

שכירים. לשאינם זקיפה כולל 2
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TABLEVI/14.DETAILED TRANSACTIONS TABLE

IL. million, at current pirces

uses'Intermediate~~"~"~__^_^ Purchasers

| iS192022Sellers ^^
023.80000000001. Field crops
0.100000. 00002. Livestock
000000000003. Citrus
0.6000000001.84. Other agriculture
0108.518.3110.6.7.20.23.20.55. Mining and quarrying
.241.900.100000.96. Meat, ifsh, oil anddairy products

046.00000.100007. Other food products
71.11.00.804.41.1.27.9016.58. Textiles and clothing
16.800000000009. Leather and its products
73.37.606.7.317.26.13.84.306.610. Wood and its products
19.046.4.48.41.213.42.38.123.609.21 i. Paper, printing and publishing

119.166.23.1.4.644.524.781.942.6015.012. Rubber and plastic products
220.8373.48.76.65.4115.65.133.127.9.324.513. Chemicals and oil products

10.2138.53.6179.416.713.35.82.7sy0.814. Oil refining
10.17.3.4218.96.09.36.410.46.907.815. Glass, ceramic, cement and

their products
3.810.62.011.735.6270.7110.581.026,3024.71 6. Basic metal and metal pipes
47.2117.419.813.931.0803.1153.8264.9149.910.714.617.Metal products
10.816.01.425.911.8128.4118.748.539.76.74.218. Machinery
3.55.01.27.82.554.751.5376.365.22.22.219. Electrical and electronic

equipment
41LI.21.7.553.913.739.9234.11.12.220. Transpotr equipment
0000014.300017.7.121. Diamonds

7.91.0.11.4.54.95.23.94.5.429.922. Miscellaneous industries
0000000000023. Residential building

7.618.4.98.43.38.16.049.310.11.23.124. Other building
29.4105.029.265.035.856.013.520.829.15.29.025. Electricity

.97.802.8.32.6.51.13.7.7.526. Water
16.160.31.5105.217.561.731.671.9114.8.59.427. Land transport

0000000000028. Shipping and air transport
.1.5119.5.5.32.1.2.27.60.129. Other transport

70.4232.120.2177.4MS138.698.6215.8173.948.585.430. Services
40.757.49.934.874.0108.263.960.770.22.139.631. Commerce

544.92*0.4 1,493.9988.3280.6719.3 1,925.21,374.7973 1,054.4SOSjSIntermediateproducts  total

43.28.514.47.0200.142.734.980.9171.908.6Changes in raw material stocks
533.31,181.3340.9 4,687.0638.11,551.3522,2,188.0276.3 3,239.3 1,445.5imports, inc. nettaxes total

Thereof:
413.6974.8279.8 4,053.3542.81,242.5408.6896:81,183.8,723.0221.7 2Imports ci.f.
20.59.79.4.29.02.11.414.734.503.9Subsidies on imports
140.2216.2643.161.3104.3310.9115.0305.9296.2516.358.5Taxes on imports
235.2241.214.5165.263.9161.452.483.847.73.415.4Taxeson domestic products
7.144.311.945.87.016.85.410.622.27.92.6Subsidies on domestic products
367.0636.5100.2416.6260.41,282.0564.21,117.71,283.9272.1233.0Wages2
2410797.0151.6370.5122.9896.0330.9563.6138.2948.6107,5Value added (exc. wages(

1,958.4497.1!,167.4,559.0 2,242.7 .5,756.4 13,775.6 4,236.3 2,148.7929.6 4,SS2.SINPUTS  GRAND TOTAL
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(המשך) מפורט עסקאות לוח ו/4ו. לוח
1975/76 שוטפים במחירים לי, פילייני

קונים ביניים!/. 1Intermediateשימושי uses

/23242526272829303)

* J

III
/ ?מוגרים g

שדה גידולי .10 0 0 0000001.174;1
חיים בעלי .20 0 0 0000002,867.1
הדר פרי .30 0 0 ו000000 60.8

אחרת חקלאות .40 0 4.4 2.100011.10326.7
והציבה כרייה .50 0 199.5 137.200.126.60659.7

וחלב שמן ומוצרי דגים נשר, .60 0 !0.6 6.40006.30914.8

אחר מזון .70 0 0 0013.6014.82.33.077.4
והלבשה טקסטיל .80 .1 3.3 .901.01.9124.424.81,922.9

ומוצריו עור .90 0 0 0.1001.90135.9
ומוצריו עץ .10.2 .1 249.2 651.4.71.6.945.46.81,337.4

לאור והוצאה דפוס נייר, .11.3 .8 19.8 1.52.41.125.6525.9143.81,669.4
ופלסטיק גומי מוצרי .12.3 .4 100.6 85.8113.81.71.4199.6128.71,096.7

נפט ומוצרי כימיים מוצרים .131.9 4.3 200.5 47.31.65.01.4127.017.71,791.2
נפט 1436.7.ויקוק 1,385.5 130.3 83.1667.1159.370.621.087.73,405.5

מלט קרמיקה, זכוכית, .155.7 .3 763.0 805.86.802.55.801,982.8
ומוצריהם

בסיסית 16.1.מתכת 1.4 219.6 112.7.502.916.06.1972.9
מתכת 17.6.מוצרי 2.2 581.6 335.9.48.32.417.671.22,969.8

מכונות .187.4 2.1 137.6 47.1.54.33.512.630.9855.1
ואלקטרוני חשמלי ציוד .195.1 7.9 248.6 76.64.5.550.439.44.41,037.8

הובלה כלי .20.1 0 2.1 1.813.336.616.540.211.4492.5
יהלומים .210 0 0 00000032.1

שונות תעשיות .221.4 .6 1.4 001.0026.610.0123.7
למגורים בנייה .230 0 0 0000000
אחרת בנייה .2413.1 17.8 4.1 2.67.22.840.8101.9148.0525.3

חשמל .25382.7 0 7.8 2.52.91.225.344.9123.81,331.5
מים .266.4 10.3 5.6 4.9.4.62.710.415.3804.2

יבשתית תחבורה .272.5 33.1 343.4 232.834.29.68.0253.613.21,922.1
ותעופה ספנות .280 .1 0 004.430.6.5035.6
אחרת 291.0.תחבורה 4.3 18.8 22.68.470.332.2679.9148.51,164.2

שירותים .3039.7 118.7 519.1 253.3869.7143.9253.95,529.91,641.511,889.6
מסחר .313.7 60.2 299.4 191.9114.818.113.6309.3347.92,605.1

הגל נינייססך 508.9מיצרי 1,650.2 4,070.3 3,106.01,849.3484.9587.28,192.62,984.049,287.9

חומדים במלאי 0שינוי 0 0 000000110.4
הכל נטוסך מסים כולל 26.2יבוא 44.2 993.3 569.6116.13,001.8157.61,100.679.428,299.0

מזה.
סי"פ 21.2יבוא 36.5 750.9 413.178.82,989.6150.8845.370.124,215.0

0תמיכותליבוא 2.5 53.7 34.93.74.72.719.0.]1,177.7
יבוא על 5.0מסים 10.2 296.1 191.441.016.99.5274.39.45,261.7

מקומית תפוקה על 49.8מסים 33.6 375.0 570.9734.5145.3105.72,264.0717.97,402.9
מקומי ליצור 101.9תמיכות 299.1 1.1 2,132.958.020.7126.4421.52,202.6

עבודה2 224.5שכר 308.6 2,868.9 2,701.11,663.9919.31,309.86,819.23,771.033,903.0
לשכר) (פרט מוסף 238.7ערד 476.8 1,038.4 840.61,026.0642.8852.32,287.44.032.620,729.7
כולל 946.2תשומותסך 2,214.3 9,344.8 7,786.15,356.95,136.12,991.911,163.4 20,537.4137,309.5

בהתאמה. השורות, במגדירי המופיעים הענפים סמלי הם הטורים שגמגדירי הספרות ג
שכירים. לשאינמ זקיפה כולל 2
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TABLE VI/14.TRANSACTIONS TABLE (Cont.(

1L. million, at current prices 1975/76

Purchasers

Sellers

Final uses סופייט שימושים

?2
n .a

r. .a i

gaS 2p x 

n t

g. s11
r 2

7

t_ o
si o 'rc =
f. .2 ■=

n3 o
Ml

1. Field crops
2. Livestock
3. Citrus
4. Other agriculture
5. Mining and quarrying
6. Meat, fish, oil and dairy
products

7. Other food products
8. Textiles and clothing
9. Leather and its products

10. Wood and its products
1 1. Paper, printing and publishing
12. Rubber and plastic products
13. Chemicals and oil products
14. Oil reifning
15. Glass. ceramip, cement and

their products
16. Basic metal and metal pipes
17. Metal products
18. Machinery
19. Electrical and electronic

equipment
20. Transport equipment
21. Diamonds
22. Miscellaneous industries
23. Residential building
24. Other building
25. Electricity
26. Water
27. Land transport
28. Shipping and air transport
29. Other transport
30. Services
31. Commerce

1,495.7
4,160.1
1,625.7
2,375.7
1,357.9
4,938.8

321.6
1,293.0
1,464.9
2,049.0
698.2

4,024.0

353.0
189.8

1,396.3
645.2
641.6
343.8

56.2
21.1
2.6

19.2
56.6
42.2

0
66.7

0
227.6

0

0
.4

0
1.9
0
0

0
6.5
0

1.0
0
0

24.8
050.7,נ

66.0
1,192.5

0
3,638.0

3,021.402.50136.51,326.84,487.27,564.6
1,877.935.7104.20279.52,176.04,473.36,396.2
309.7.924.23.111.7121.3470.9606.8
588.4.622.858.720.1180.5830.92,168.3
304.4127.4221.3017.0179.0849.12,518.5
117.89.388.43.04.1639.2861.81,958.5
347.5233.8261.90121.11,541.62,505.94,297.1
582.33.2564.70224.3387.41,761.95,167.4
51.812.117.44.316.4157.9259.92,242.7

1,559.0
5,756.4
2,148.7
4,236.3

3,775.6
4,552.8
929.6

7,786.1
9,344.8
2,214.3
946.2

5.356.9
5,136.1
2,991.9
20,537.4
11,163.4

586.1
2,786.6
1,293.6
3,198.5

3,283.1
4,520.7
805.9

7,786.1
8,819.5
882.8
142.0

3,434.8
5,100.5
1,827.7
8,647.8
8,554.3

265.8
647.3
600.3
860.6

496.5
4,545.1
421.0

0
0

29.6
0

755.9
4,777.0
1,013.5
1,236.2
1,420.1

18.6 47.3 254.3
212.6 353.8 1,375.1
20.7 454.3 126.5
83.1 979.0 1.024.2

348.1
24.4

3.9
.1
.9
10.3
.1

10.4
.1

10.0
65.4
17.9

323.0 2,012.7
0

15.8
7,786.2
6,430.8

0
0

242.5
0

4.7
0

395.9

0
160.9

0
1,911.6
118.5
24.6
445.6
21.8
367.9
870.4
278.6

.1

13.3
7.8
3.9

0
0

16.6
0

68.0
80.7
15.7
24.9
0

74.1
720.3
43.3

0
184.5
84.0

247.7

102.8
0

187.7
0

410.0
643.7
101.8

1,976.3
301.6
377.5

5,886.3
6,434.3

Intermediateproducts  total 137,309.5 88,021.6 27,348.3 1,363.6 17.396.7 10,302.4 1,499.2 30,111.4

Changes in raw mateiral stocks
Imports and nettaxes total,
Thereof:
Imports ci.f.
Subsidies on imports
Taxes on imports

Taxes on domestic products
Subsidies on domestic products
Wages2
Value added fexc. wages)

110.4
53,517.7

44,446.7
1.451.1
10,522.1
11,750.3
6,586.4
47,362.0
28.883.3

0
25,218.7

20,231.7
273.4
5,260.4
4,347.4

4,383.8
13,459.0
8,153.6

0 0
0 134.9

0
0
0

191.1
3,341.5

0
0

42.1
5.8

98.6
127.3

0
0
0

0
5,410.4

4,117.5
185.1
1,478.0

83.5
0
0
0

0
13,128.5

11,473.9
24.6
1,679.2
634.5
38.4
9,745.0

54.0

0
162.1

127.9
3.6
37.8
110.5
1.8

3,480.0
12.0

0
6.652.6

4,554.5
65.9

2,164.0
3,200.5

1,002.1
234.0

8,087.6
INPUTS GRAND TOTAL 272,126.0 134,816.5 24,197.9 1,356.0 22,890.6 33,826.0 5,262.0 47,284.0

Figures in column headings are the code numbers of the branches Which are presented in the rows.
Incl. imputation for nonemployees.
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ישירים מקדמים ו/5ו. לוח
1975/76

83

11
n

CO
cn

210
n3.a1

ק
r.oo

c
a
00
c

?
n

'5
?

iff

c
g

V!.

fl
as u
£6

H

.JN. 0

5 ה F ■It Hi

קונים

מוגרים

.04720.04228000.01735.07945.03394
.00782.051990.015620.51946.00414.00080

000000.021260
0.016920.011110.00504.023320
0000.02710.00245.00061.00009
00000.05161.07650.00009
0.49109000.01725.11441.00072

.05108.000020.00051.000070.00005.24574
0000000.00067
0.00010.01944.004590.00006.000700
0.00178.05997.00972.00324.01000.01199.00467

.000070.00006009430.01458.00389.00924

.08605.00212.06871.03258.02003.00115.01215.00480

.02567.00649.01402.01667.05538.00387.01025.00702
0000.02754.00184.00784.00002
0.001680.00017.00007.00156.00144.00002

.001340.00228.00551.00147.00630.02124.00253

.03015.00356.00873.01250.02062.00377.00242.00133
0000.00383.00093.00071.00088

.003140.00012.00008.00258.00045.00040.00025
00000000
0000.00074.00018.00013.00217
00000000
0000.00707.00211.00247.00239

.00394.00700.00406.00189.04330.00775.00765.01434

.16895.01822.15021.05422.00103.00176.00078.00083

.00521.01687 .00757.00345.01848.03647.01749.00314
00000000

00.00012.00084.00317.00168.00410.00006
.02186.01204.01735.00901.03469.04754.0306003637
.02139.01082.02768.01242.00891.02290.0184001273

שדה גידולי
חיים נעלי
הדר פרי

אחרת חקלאות
והציבה כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים בשר,
אחר מזון

והלבשה טקסטיל
ומוצריו עור
ומוצריו עץ

לאור והוצאה נייהדפוס
ופלסטיק גומי מוצרי

נפט ומוצרי כימיים מוצרים
נפט זיקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, זכוכית,
בסיסית מתכת
מתכת מוצרי

מכונות
ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי
יהלומים

שונות תעשיות
למגורים בנייה
אחרת בנייה

חשמל
מים

יבשתית. תחבורה
ותעופה ספנות
אחרת תחבורה

שירותים
מסחר

.38484 .47439 .77806 .27933 .20032 .38033 .68299 .47389 הכל סך  ביניים מוצרי

חומרים במלאי 00078.00538..00022..00884..0000שינוי
הכל מסיםגטוסך כולל 03764.01688.07849.02290.16843.14656.33454.21264.יבוא

מזה:
סיף 03149.01433.06391.01928.14427.19221.33761.14060.יבוא

ליבוא 00007.00007.00941.00008.00486.07637.06396.00164.תמיכות
יבוא על 00622.00262.02399.00370.02902.03072.06089.07368.מסים

מקומית חפוקה על 00113.01197.02989.02075.03226.01247.02563.11138.מסים
מקומית לתפוקה 10503.0151706157.02475.00987.07951.01223.00943.תמיכות

עבודה' 25420.13125.20176.60551.23006.09425.09518.21195.שכר
לשכר' (פרט מוסף 33817.17209.37110.17527.30864.04839.08326.09399.ערך

כולל 1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומותסך
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TABLE VI/15.DIRECT COEFFICIENTS
1975/76

u
31!

a5^\. Purchasers
1rgr

a 7z
a a

' 3s. *r of

5g o
n Ofl 3SJ

cf P ■§e..a o£aEa.\.
S3 "*na " §.fa 2 j

' ir§oaS o

J1x a
F a,$o "Sellers ^^

0000.0055400Field crops
0000.0000200Livestock
0000000Citrus
0.0039700.0001400Other agirculture
0000.0252500354.04932Mining and quarrying

.02324.000050.00010.0097500Meat, ifsh, oil and dairy products
.00330.00005.000080.0107000Other food products
.01252.00166.00091.03630.000230.00036Textiles and clothing
.18276.000880.00858000Leather and its products
.01187.09178.00020.03743.001770.00299Wood and its products
.01088.00221.19948.00970.0108000008.00375Paper, printing and publishing
.07218.03385.00167.06081.0154100060.00018Rubber and plastic products
.02109.01739.01211.11274.0869000168.00294Chemical and oil products
.00231.00581.01024.00521.0322300070.07999Oil reifning

0.001610.00516.0017000008.09761Glass, ceramic, cement and their products
0.00175.00266.00194.0024700039.00522Basic metal

.00577.03902.00254.02410.02732.00383.00620Metal products

.00198.00521.00290.00551.0037200027.01155Machinery

.00066.00180.00127.00179.0011600023.00348Electrical and electronic equipment

.00016.00074.00036.00209.0002600004.00076Transport equipment
0000000Diamonds

.00016.00092.00163.00403.00023.00002.00062Miscellaneous industries
0000000Residential building

.00231.00364.00290.00388.0042800017.00375Other building

.00511.00706.01239.01501.0244400565.02898Electricity

.00165.00051.00071.00046.001820.00125Water

.00709.01388.00425.00822.01403.00029.04691Land transport
0000000Shipping and air transpotr
0.00028.00012.00005.00012.02313.00022Other transport

.04021.05991.07544.03595.05401.00391.07910Services

.02653.04985.02668.02078.01336.00192.01552Trade

.43177.34382.35855.27822.3476504652.44067Intermediateproducts  total

.02274.01231.01656.02206.00198.00279.00312Changes in raw material stocks
.24869.28027.27660.27230.27490.90703.15200Imports incl.net, taxes  total

.16480.18346.22450.21118.22685.78440.12476Imports c.i.f.

.00016.02015.00524.01047.00226.00182.00009Subsidies on imports
.08405.11696.05734.07159.05031.12445.02733Taxes on imports
.02604.02832.03327.12009.05613.00281.07366Taxes on domestic products

00346.00409.00363.01031.00230.02042Subsidies.ל0024. on domestic products
.22858.25338.21787.18739.14812.01939.18576Wages 1

.09015.08537.10125.12356.18547.02934.16520Value added (excl. wages(

1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000INPUT  GRAND TOTAL
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(המשך) ישירים מקדמיס ו/15. לוח
1975/76
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שדה 00000000גידולי

ווייס 00000000בעלי
הדר 00000000פרי

אחרת 000000.00194.00027חקלאות
וווציבה 00045.000030.00005.000850.00054.01762.כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגים 0000600000.00097.00082.בשר,
אחר 00.0000500000מזון

והלבשה 0.00076.00051.00005.002090.01775.00012טקסטיל
ומוצריו 00000000עור

ומוצריו .00019עץ 00299.00284.00090.00114000710. 08366
לאור והוצאה דפוס .00077נייר, 00233.00107.00191.00625000990.00019
ופלסטיק גומי .00038מוצרי 00773.01150.01933.01128001614.01102

נפט ומוצרי כימיים .00346מוצרים 02008.00237.00781■00739.00007. 02636.00607
נפט .01071.00231.00270.00064002360זיקוק 00086.01067

ומוצריהם מלט קרמיקה, .00385.00162.00298.00245.001830.00839זכוכית, 10349

בסיסית .02284מתכת 04703.05143.01912.006970. 02657.01447
מתכת .01988מוצרי 13951.07158.06253.03970.00235.01571.04314

.00757.02231.05524.01145.01051.00147.00452מכונות 00605
ואלקטרוני חשמלי .00160ציוד 00950.02397.08883.01727.00048.00237. 00984

הובלה .00032כלי 00936.00638.00942.06200.00024. 00237. 00023
0.00248000.00389.000110יהלומים

שונות 00032.00085.00242.00092.00119.00009.032160תעשיות

למגורים 00000000בנייה
אחרת 00212.00141בנייה ..00279.01164.00268.00026.00333.00033

.02296חשמל 00973.00628.00491.00771.00114.00968.00032
00019.00045.00023.00026.00098.00015.00054.00063מים

יבשתית 01123.01072.01471.01697.03041.00011.0101102990תחבורה
ותעופה '0000000ספנות 0
אחרת 00019.00036.00009.00005.00201000011.00290תחבורה

09187.03251^02341.02408.04589.05094.04606.01065שירותים
04747.01880מסחר ..02974.01433.01859.000460426002465

הכל סך גינייס 17999.33445.33476.32450.27927.02137.33197.39892.מתרי

חומרים במלאי .שינוי 12835.00742.01624.01910.045530.009250
הכל נטוסך מסים כולל .40930.26950.24303.יבוא, 28043.38285. 71149.29722.07316

מזה:
ס.י.פ. .34817.21585.19016.יבוא 21169.31354. 59809.23849.05306

ליבוא 00577.00036.תמיכות .00065. 00347009140.00420. 00448
יבוא על .06690.05401.05352.מסים 07221■ 07845. 11340. 06293. 02458

מקומית תפוקה על 04099.02804.02439.01978.01263.00075.01657.07332.מסים
מקומית לתפוקה 00449.00292.תמיכות 0025100250. 00588.00174■ 00280.00027

עבודה .16703.22271.26258.שכר 26384.34005.05977. 25065.34691
לשכר) (פרט מוסף .07883.15565.15400.ערך 13304. 03660. 20836. 11564.10796

כולל סך  1.000001.000001.000001.000001.000001.000001.000001.00000תשומות

שכירים. לשאינם זקיפה כולל 1
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TABLE VI/15.DIRECT COEFFICIENTS (Com.)
1975/76
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Sellers \.

00000000Field crops
00000000Livestock
00000000Citrus

.0004700000.000540Other agriculture

.021350000.00003.001300Mining and quarrying

.0011300000.000310Meat, fish, oil and dairy products
0000.002650.00072.00021Other food products

.00035.0000500.00019.00064.00606.00222Textiles and clothing
000.0000200.000090Leather and its products

.02667.00005.00021.00013.00031.00030.00221.00061Wood and its products

.00212.00036.00032.00045.00021.00856.02561.01288Paper, pirnting and publishing

.01077.00018.00032.02124.00033.00047.00972.01153Rubber and plastic products

.02146.00194.00201.00030.00097.00047.00618.00159Chemical and oil products

.01394.62571.03879.12453.03102.02360.00102.00786Oil reifning

.08165.00014.00602.001270.00084.000280Glass, ceramic, cement and their.

.02350.00063.00011.000090.00097.00078.00055
!products

Basic metal
.06224.00099.00063.00007.00162.00080.00086.00638Metal products
.01472.00095.00782.00009.00084.00117.00061.00277Machinery
.02660.00357.00539.00084.00010.01685.00192.00039Electrical and electronic equipment
.000220.00011.00248.00713.00551.00196.00102Transport equipment

00000000Diamonds
.00015.00027.001480.000190.00130.00090Miscellaneous industries

00000000Residential building
.00044.00804.01384.00134.00055.01364.00496.01326Other building
.000830.40446.00054.00023.00846.00219.01109Electricity
.00060.00465.00676.00007.00012.00090.00051.00137Water
.03675.01495.00264.00638.00187.00267.01235.00118Land transport

0.0000500.00086.01023.000020Shipping and air transport
.00201.00194.00106.00157.01369.01076.03311.01330Other transport
.05555.05361.04196.16235.02802.08486.26926.14704Services
.03204.02719.00391.02143.00352.00455.01S06.03116Trade

.43557.74525.53784.34522.09441.19626.39891.26730intermediateproducts  total

00000000Changes in raw material stocks
.10629.01996.02769.02167.58445.05268.05359.00711Impotrs incl. net taxes  total

Thereof:
.08035.01648.02241.01471.58208.05040.04116.00628Imports c.i.f.

.00575.001130.00069.00092.00090.00093.00001Subsidies on imports
.03169.00461.00528.00765.00329.00318.01336.00084Taxes on imports
.04013.01517.05263.13711.02829.03533.11024.06431Taxes on domestic products

.00012.13508.10769.00614.01129.00692.00615.03776Subsidies on domestic procuts
.30700.13937.23726.31061.17899.43778.33204.33780Wages'
.11112.21533.25227.19153.12515.28487.11138.36123Value added (excl. wages(

INPUTS  GRAND TOTAL 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1 .00000

1 Incl. imputation onnonemployees.
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כולליט מקדמים  ו/6ו. לוח
1975/76

קונים /
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שדה 1.05373.09981.00065.00193.00023.07592.10181.04777גידולי
חייס 009691.08568.00054.01741.00019.59604.05804.00182.בעלי

הדר 9.00014.012831.00003.00022.00001.00748.02474.00005רי

אחרת 00040.03311.000191.01182.00007.02411.02898.00015.חקלאות
והציבה 00334.00182.00259.001301.03078.00430.00274.00086.כרייה

וחלנ שמן ומוצרי דגים 00164.04896.00095.00124.000331.08309.09423.00053.בשר,

אחר 00677.60338.00134.01019.00047.352011.16368.00236.מזון
והלבשה 07239.00794.00109.00172.00096.00753.008341.33054.טקסטיל

ומוצריו 00011.00008.00007.00012.00003.00024.00011.00124.עור

ומוצריו 00096.00179.022.עץ 18.00590.00083.00227.00260.00102

לאוד והוצאה דפוס 00530.01717.07915.01463.00752.02704.02525.01132.נייר,
ופלסטיק גומי 00432.00587.00375.01079.00235.02037.00877.01334.מוצרי

נפט ומוצרי גימיים 10238.02469.07887.03900.02451.02104.03164.01451.מוצרים

נפט 09236.04535.06986.03910.09451.04489.03906.02854.זיקוק

ומוצריהס מלט קרמיקה, 00228.00629.00185.00093.03255.00654.01134.00077.זכוכית,

בסיסית 00318.00477.00188.00184.00245.00554.00464.00101.מתכת

מתכת 01037.01892.00898.01055.00688.02105.03348.00634.מוצרי

03654.01103.01190.01478.02368.01199.00929.00414.מכונות

ואלקטרוני חשמלי 00325.00198.00229.00128.00609.00314.00260.00211.ציוד

הובלה 00427.00128.00068.00050.00346.00190.00173.00092.כלי

00003.00005.00002.00003.00002.0OUO5.00008.00002.יהלומים
שונות תעשיות
למגורים בנייד.

.00076

0

.00043

0

.00062

0
.00029

0
.00105

0
.00075

0

.0005S

0

.00324

0

אחרת 00495.00374.00438.00184.00885.בנייה ..00580.00514.00451

08263.03246.07012.02707.04824.03063.02398.02472.חשמל^

18023.04154.15202.05620.00152.02889.02513.00954.מים

יבשתית 01159.03471.01252.00635.02384.06076,02947.00685.תחבורה

ותעופה 00006.00007.00005.00004.00009.00010.00010.00004.ספנות

אחרת 00981.00949.00388.(00557.00691.00490.00325.0083.תחבורה

07493.07749.06726.03137.07206.13573.08775.08144.שירותים

03275.03330.03812.01752.01539.04890.03442.02239.מסחר

הכל 1.806922.263451.638851.329211.417272.637911.869181.62597סך
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TABLE VI/I6.INVERSE MATRIX

1975/76
2
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.00382.00045.00028.00265.00853.00002.00015Field crops

.01753.00036.00017.00107.00720.00002.00009Livestock

.00033.00002.00001.00005.000380.00001Citrus

.00097.00453.00011.00031.00084.00001.00012 Other agriculture

.00156.00128.00094.00382 ..02936.00377.05731Mining and quarrying

.03174.00051.00030.00181.01280.00003.00016Meat, ifsh, oil and dairy products

.01553.00074.00057.00224.01765.00005.00028Other food products

.02584.00562.00312.04704.00282.00016.00211Textiles and clothing

1.22460.00161.00007.01005.00021.00001.00006Leather and its products
.020221.10350.00110.04007' .00359.00012.00453Wood and its products
.02318.009181.25498.01704.01968.00082.01113Paper, printing and publishing

.08728.03870.00451.94876.01858.00083.00385Rubber and plastic products

.04197.02870.01884.120821.10163.00229.00757Chemical and oil products

.01634.01903.02671.02577.061961.00571.12418Oil reifning

.00147

.00178

.00311

.00567

.00073

.00444

.0066!

.00489

.00409

.00557

.00032

.00075

1.11085

.00796

Glass, ceramic, cement and their
products

Basic metal
.01521.05454.00625.03470.03842.00485.01217Metal products
.00462.00841.00458.00787.00696.00059.01578Machinery
.00211.00381.00270.00339.00297.00086.00605Electrical and electronic equipment

.00101.00203.00104.00293.00128.00029.00193Transport equipment

.00004.00014.00002.00009.00010.00001.00003Diamonds

.00091.00155.00241.00436.00065.00006.00111Miscellaneous industries
0000000Residential building

.00503.00617.00533.00578.00653.00070.00647Other building

.01251.01184.01790.02069.03234.00630.03775Electricity

.00353.00124.00123.00147.00407.00008.00184Water

.01438.01934.00841.01323.02031.00084.05718Land transport

.00005.00006.00007.00004.00006.00025.00010Shipping and air transport
.00446.00569.00624.00385.00569.02393.00892Other transport
.09851.11863.14516.07904.10397.01027.15062Services
.04244.06317.03892.02956.02231.00278.02555Commerce

1.71897I.S19631.5S7141.440001.540551.066721.65586TOTAL
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(המשך) כוללים מקדמים ו/16. לוח
1975/76
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שדה 00008.00031.00017.00021.00028.00026.גידולי .00133 .00001

חיים 00009.00021.00009.00015.00012.00063.בעלי .00094 .00001

הדר 0.00001.00001.00001.00001.00001פרי .00002 0

אחרת 00004.00008.00009.00009.00008.00074.חקלאות .00221 .00001

והציבה 2470'00113.00118.00079.00123.00172.0.כרייה .00246 .00005

וחלב שמן ומוצרי דגים 00016.00037.00016.00025.00020.00111.בשר, .00158 .00001

pip.00018.00053.00031.00037.00032.00063אחר .00115 .00002
והלבשה 00076.00243.00254.00227.00463.00220.טקסטיל .02691 .00015

ומוצריו 00003.00013.00018.00026.00017.00029.עור .00026 0

ומוצריו 00073.00479.00477.00314.00262.09382.עץ .00973 .00008

לאור והוצאה דפוס 00386.00669.00600.00724.01247.00552.נייר, .02001 .00055
ופלסטיק גומי 00225.01112.01500.02318.01459.01663.מוצרי .01968 .00024

נפט ומוצרי כימיים 00558.02853.00845.01578.01311.01397.מוצרים .03529 .00032

נפט 03004.01686.01474.01164.01606.03412.זיקוק .01628 .00099

ומוצריהם מלט קרמיקה, 00490.00303.00472.00492.00311.11638.זכוכית, .01073 .00006

בסיסית 1.02543.05851.06151.02721.01176.01961מתכת .03033 .00028

מתכת 025931.16960.09423.08528.05404.05941.מוצרי .02409 .00304
00931.02892.06220.01643.מכונות 1.01405.01108 .00692 .00168

ואלקטרוני חשמלי 00280.01377.02980.09998.02182.01310.ציוד .00419 .00068

הובלה 00095.0123000886.01242.06736.00172.כלי .00352 .00035

00006.0029100023.00021.00013.00015.יהלומים .00017 1.00391

שונות 00054.001340O3O5.00147.00167.00054.תעשיות 1.03375 .00013
למגורים 000001.00000בנייה 0 0

אחרת 00360.0031800496.01428.00451.00297.בנייה .00583 .00040
02542.0151901.חשמל 102.00900.01139.00871 .01499 .00135

00048.00085.00056.00059.00134.00119.מים .00133 .00017
יבשתית 01374.0162702O41.02336.03612.04056.תחבורה .01554 .00044

ותעופה 00004.0000400005.00004.00006.00008.ספנות .00007 .00001

אחרת 00349.0033500424.00412,00609.00758.תחבורה .00666 .00056

05280.0600309259.09880.09141.09178.שירותים .15876 .01555

05353.0300104159.02411.0268100096.05389.03864.מסחר

1.60813 1.50862 1.03201 1.41805 1.48804 1.49332 1.49254 1.26795 הכל סך
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TABLE VI/16.INVERSE MATRIX (cont.)

1975/76
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00043.00009.00010.00018.00031.00011.00067.00030Field crops

00092.00006.00008.00010.00018.00006.00044.00013Livestock

0000200.00001.000070.00003.00001Citrus

00072.00007.00008.00015.00011.00009.00084.00016Other agirculture

02783.00284.00223.00111.00027.00086.00250.00096Mining and quarrying

00164.00011.00013.00018.00029.00011.00074.00021Meat, ifsh, oil and dairy products

00103.00018.00021.00033.00316.00021.00157.00059Other food products

.00265.00109.00115.00317.00074.00212.01219.00565Textiles and clothing

.00022.00004.00004.00030.00002.00005.00032.00018Leather and its products

.03121.00075.00130.00184.00057.00128.00436.00237Wood and its products

.00915.00445.00470.00920.00211.01541.04611.02446Paper, printing and publishing

.01577.00249.00265.02313.00108.00265.01429.01409Rubber and plastic products

.03056.00492.00565.00553.00188.00282.01268.00629Chemical and oil products

.03747.63432.30012.12943.03282.03263.01041.01960Oil refining

.09243.00135.00876.00203.00022.00252.00154.00172Glass, ceramic, cement and their
products

.03066.00179.00218.00080.00040.00236.00206.00212Basic metal

.08171.00595.00615.00273.00296.00471.00425.01066Metal products

.02067.00193.00979.00084.00121.00223.00183.00408Machinery

.03193.00518.00908.00203.00078.01986.00443.00220Electrical and electronic
equipment

.00223.00057.00073.00340.00787.00663.00345.00195Transport equipment

.00020.00001.00002.00001.00001.00001.00001.00003Diamonds

.00074.00050.00190.00048.00029.00027.00209.00141Miscellaneous industries

00000000Residential building

.00963 1.00342.01856.00334.00115.01511.00839.01558Other building

.009481.00685.41119.00321.00108.01036.00590.01411Electricity

.00122.004881.00889.00034.00026.00112.00109.00176Water

.04706.01743.012031.01030.00300.00604.01897.00563Land transpotr

.00008.00026.00015.000141.00102.01041.00051.00023Shipping and air transport

.00792.02044.01271.01295.016201.01629.04733.02191Other transport

.12337.09327.10338.23648.04379.128441.39346.22081Services

.04528.03251.02003.02781.00512.00918.025511.03867Commerce

.658021.853961.943991.4815S1.128971.293941.627971.41787TOTAL
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ראשוניות תשומות של בוללים מקדמים  חדר. לוח
1975/76

מוכרים ' במלאי^^^^ שינוי
חומרים

Changes in
raw

mateiral
stocks

יבוא, מיה
מסים כולל

נטו
Total

imports, incl,
net taxes

:Thereofמזה:

^^^ קונים

ס.י.פ. יבוא
Imports,
c.i.f.

תמיכות
ליבוא

Subsidies
on imports

על מסיס
יבוא

Taxes on
imports

שדד, 00121.20127.16695.00157.03589.גידולי

חיים 00007.30930.29691.04311.05550.בעלי

הדר .פרי .00119.21195.17476.01101.04820

אחרת 00021.09499.08001.00142.01640.חקלאות

וחציבה 00955.29329.25007.00566.04888.כרייה

וחלב שמן ומוצרי דגי0 00039.37836.41139.10624.07321.בשר, .

אחר 00043.49140.48403.08256.08993.מזון

והלבשה 00690.33431.22998.00286.10719.טקסטיל
ומוצריו 02564.39733.27855.00542.1.עור 2420

ומוצריו 01441.38019.26005.02317.14331.עץ

לאור והוצאה דפוס 02109.39534.32176.00706.08064.נייר,

ופלסטיק גומי 02090.36889.28812.01.מוצרי 1,78.09255

נפט ומוצרי כימיים 00166.40890.34050.00550.07390.מוצרים

נפט 00279.91840.79409.00193.12624.ויקוק

ומוצריהם מלט קרמיקה, 00337.32387.27002.00122.05507.זכוכית,

בסיסית 13120.46679.39636.00622.07665.מתכת

מתכת 00218.39269.31638.00146.07777.מוצרי

01063.35260.27900.00179.07539.מכונות

ואלקטרוני חשמלי 01840.38562.29548.00479.09493.ציוד

הובלה 04769.47339.38699.01047.09687.כלי

00003.71822.60361.00004.11465.יהלומים

שונות 00557.38771.31145.00566.08192.תעשיות

למגורים 00318.20146.15459.00728.05415.בנליה

אחרת 00302.24300.19140.00761.0592.בנייה 1

00164.61256.52781.00262.08737.חשמל

00085.33135.28295.00143.04983.מיס

יבשתית 00016.16891.13961.00162.03092.תחבורה

ותעופה 00040.62577.61750.00139.00966.ספנות

או1רח 00023.11632.10407.00152.01377.תחבורה

00093.11954.09403.00219.02770.שירותים

00062.06184.05084.00084.01184.מסחר

שכירים. לשאיגם זקיפה כולל 1
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TABLEVI/17.TOTAL PRIMARYINPUT COEFFICIENTS
1975/76

על עלמסים ^^^^תמיכות Sellers

מוסףתפוקהתפוקה ערך
לה*מקומיתמקומית לשכר)עכל כולל(פרט סך
Taxes onSubsidies onWages'Value addedTotal
domesticdomestic(excl. wages)
productionproductionPurchasers ^^^

.04112.14567.41865.485821.00000Field crops

.05408.05148.34097.347191.00000Livestock

.06030.09109.33498.482651.00000Citrus

.03583.03712.67521.230881.00000Other agriculture

.05269.01946.31254.370481.00000Mining and quarrying

.06687.11976.37545.298681.00000Meat, ifsh. oil and dairy products

.05845.04463.27052.224661.00000Other food products

.16434.02384.35319.178901.00000Textiles and clothing

.06717.01217.39111.182231.00000Leather and its products

.06152.00992.38941.164411.00000Wood and its products

.06492.01061.35526.174001.00000Paper, printing and publishing

.14344.61092.28646.191231.00000Rubber and plastic products

.08571.02097.25884.269151.00000 ■Chemical and oil products

.00586.00362.03913.043031.00000Oil reifning

.11420.03149.32671.263351.00000Glass, ceramic. cement and their products

.05619.01096.23116.125581.00000Basic metal

.05155.00822.33699.229171.00000Metal products

.05138.00758.38668.227581.00000Machinery

.04709.00671.38968.202721.00000Electrical and electronic equipment

.03752.01057.45398.093371.00000Transport equipment

.00291.00212.06804.212981.00000Diamonds

.05252.00991.38298.192291.00000Miscellaneous industry

.11049.00766.49179.200711.00000Residential building

.08143.00788.46536.215041.00000Other building

.03467.14026.22051.274191.00000Electricity

.07812.16685.37123.387001.00000Water

.17163.0099242345.245731.00000Land transport

.03540.01236.21052.141081.00000Shipping and air transport
.05494.01025.51682.322421.00000Other transport
.16618.01172.52668.198431.00000Services

.09799.04337.46006.422851.00000Commerce

1 Incl. imputation for nonemployees
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התשלומים מאזן ז'. פרק

ולסקטור הלאמונטרי לסקטור מופרד נטו, בסיס
(התחייבויות) הון לתנועות יותר רב פירוט המונטרי.

ז/3. בלוח ניתן

חוץ במטבע ופיקדונות נכסים
כספיים במוסרות

ז/4) (לוח

שבידי הנכסים את כוללים חוץ במטבע הנכסים
והחשב ישראל בנק בישראל, הכספיים המוסדות
וחברות פרטיס בידי נכסים כוללים הם אין הכללי.
לתושבי הלוואות לא ואף זרים ערך ניירות כגץ

חוץ.
של הפיקדונות את כוללים חק במטבע הפיקדונות
מפיקדונות חלק בישראל. הכספיים כמוסדות זרים
מקומיים, לבנקים זרים בנקים של הלוואות הן אלה
להפרדה ניתן אינו זה חלק משנה; למעלה שפירעונן

נתונים. מחוסר

לארץ לחוץ ישראל חובות
ז/5) (לוח

המשק של השונות ההתחייבויות מוצגות זה בלוח
אס ובין חוץ במטבע פירעונן אם בין חק, לתושבי
החוב איגרות את כולל זה לוח אץ מקומי. במטבע
זרים לתושבים ונמכרו פרטיים גורמים ע"י שהוצאו
(המהוים זרים לתושבים שנמכרו ישראליות מניות או

בישראל). זרים של ההשקעות כל את
קיימת הפירעון, מועדי לפי בחובות להבחנה בנוסף
ממשלתיים, חובות בין דהיינו, החייבים, בין הפרדה
הבנקים של וחובות הפרטי הסקטור של חובות
הפירעק מועד לפי גם ניתנים אלה חובות בישראל.
מוגדר קצר לזמן חוב ההלוואה. קבלת ביום שנקבע
למועד חוב קבלתו; מיום שנה עד שפירעונו נדווב
קבלתו. מיום לשנה מעל שפירעונו זה הוא ארוך

חוץ מטבע אגף נתוני על מבוססים ברובם הנתונים
התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו ישראל בבנק
הסך כולל התשלומים, מאזן לנתוני בניגוד אולם
תנודות בגלל בחובות שחלו השינויים את גם הכולל
לדולר. ביחס השונות המטבעות של החליפץ בקוערי

והסברים הגדרות

אשר הגדרות לפי נערך התשלומים מאזן אומרן
בהתאם הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעו
שיטתי רישום הוא התשלומים מאזן אלה, להגדרות
תקופה במשך שבוצעו הכלכליות העסקות כל של
המרווחת המדינה של הלאומי משקה בץ מסוימת

חיצוניים. לאומיים משקים ובץ
העסקות את כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
ותושבי ישראל תושבי בץ שבוצעו הכלכליות

צה"ל. ע"י המוחזקים השטחים
סחורות, חשבק למאזן. עיקריים חלקים שני
הק. תנועות וחשבץ חדצדדיות, והעברות שירותים

שירותים סחורות, חשבון
חדצדדיות והעברות
ו/1) בלוח ו2 1 (סעיפים

את מסכם (1 (סעיף זה חשבץ של ראשון חלק
סחורות על בעלות בהעברת והתשלומים התקבולים
שירותים. מתן בעבור והתשלומים התקבולים ואת
את מסכם זה חשבץ של (2 (סעיף השני החלק
שכנגד. התחייבות כל גוררות שאינן ההעברות
פו"ב, בסיס על הטובץ ערך נרשם הסחורות, בסעיפי
שירותים וביטוח. הטענה הובלה, הוצאות ללא דהיינו
נרשמו התשלומים, במאזן לכוללם יש אם אלה,
נרשם 1957 שנת (עד המתאימים. השירותים בסעיפי
בלוח ניתן השירותים פירוט סי"ף). בסיס על היבוא
ז/1. בלוח ניתן צדדיות החר ההעברות פירוט ז/2.
בץ (הסחר כ"ז ובפרק ח' בפרק ניתן הסחורות פירוט

צה"ל). ע"י המוחזקים השטחים לבין ישראל
ד/2) (לוח חק" "נסיעות בסעיף הנתונים סדרת
בסיס (המשמשים הבנקים שנתוני מפני השנה, תוקנה
צד שהתרחש. כל את משקפים אינם המאזן) לעריכת
של הלינות נתוני סמך על תוקן זה סעיף של הזכות
מספר סמך על החובה וצד בישראל זרים תיירים

לחו"ל. היוצאים הישראלים

הון תנועות חשבון
ז/1) בלוח 4 ו 3 (סעיפים

בהתחייבויות שחלו השינויים את משקף זה חשבק
הכלכליות העסקות בעקבות המדינה של חק ובנכסי
על ז/1 בלוח שניתן זה, חשבח ל. חו" עם שבוצעו
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מקורות

נאמדים ומאונים, כספיים חשבונות בסגירת פיגורים על מבוססים התשלומים במאזן הנכללים הגתונים
במועדים הדיווח את להגיש כדי סעיפים מספר משרדים של ישראל, בנק של מרוכזים דיווחים
עיבודים, עובר התשלומים מאץ לכן מראש, קבועים מגורמים המתקבלים נתונים ועל ממשלתיים
המסביר דבר פרסומו, אחרי נוספים ותיקונים בדיקות בגלל החיצוניות. הכלכליות העסקות את המבצעים

פעם. מדי בו המוכנסים השינויים את ובעקבות שונים גורמים של trminn אחידות חוסר

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1952 1970 ישראל של התשלומים מאזן 365
1976 עד 1966 ישראל של התשלומים מאזן 549
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ישראל1 של התשלומים מאזן ז/ו, לוח
TABLE VII/l.ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1

$ million דולר מיליוני

1978 11977 § 1976 11975 § 1974 81973 1972

ושירותים .סחורות 1 1,1142,6153,3194JO16 3,200 2,5633,4001 Goodsand services (net)
הכל total(גטו)סו

ושירותים סחורות 2,2222,8123,7213,8254,5665,6646,644Exportsיצוא of goods and
services

ושירותיס סחורות 3,336יבוא 5,427 7,0407,841 7,766 8,22710,044Impotrsofgoods and
services

(נטו) סחורות סחר 1.1 1,085 2,4503,0843,4692,7112,1552,8381.1 Merchandise (net)
(סו"ב) סחורות 1,2201,5632,0052,1812,6703,4044,070Exportsיצוא (f.o.b.)
(פו"כ) סחורות יבוא 2,305 4,0135,089 5,6505,3815,5596,908Imports (f.o.b.)
ישיר ביטחוני 490ינוא 1,253 1,2251,846 1,555 1,0841,612Defence impotrs

אחר יבוא 1,8152,7603,8643,8043,8264,4755,296Other
(נטו) שירותים חשבון 1.2 291652355474894085621 .2 Services account (net)

שירותים 1,0021,2491,7161,6441,8962,2602,574Exportsיצוא of services
שירותים יבוא 1,031 1,4141,9512,1912,3852,6683,136Impotrs 0/ services

צדדיות חד העגרוח .21,0592,1901,7181,7702,2102,0822,4292. Transfer payments (net)
הגל 0ר  total(נטו)

אישיים פיצויים 2.12922643173593143504062. 1 Personal restitution
fromמגרמניה Germany

אחרות פרטיות העברות 2.24094023192632503344322.2 Other personal
remittances(נטו) (net)

למוסדות העברות 2.33067374105065384694382.3 Institutional remittances
ביןממשלתיות העברות 2.4527876726421,1089291,1532.4 Intergovernmental (net)

(נטו)

שירותים 55סחורות, 425 1,6012,246 990 481 971GOODS, SERVICES
חד והעברות

ANDצדדיות TRANSFER

 0+2) PAYMENTS(נטו) (net) (1+2)
כולל GRANDסך TOTAL

למעט הון ת;ועוח .35309739931,9799433091,4783. Capital movements excluding
במוסדות assetsofcentralננסים monetary

מוגז"ס institutionsמונטר"ם (nel)totaP
הכל3 (נטו)סך

מוניטרי הלא הסקטור 3.16601,0356451,7551,0412699953.1 Non monetary sector
הפרטי הסקטור 3.112873771284321022632263.11 Private sector

ישירה השקעה 3.1113111 Direct investment
148185976858100181inבישראל Israel
100166בחו"ל Iabroad

למועד הלואות 3.1121781978373119101133.112 Long term loans
ארוך

למועד נכסים 3.1132>je931673.113 Long term assets
(ני"ע) (secuirties)ארוך

והתחיי הלואות 3.1141614638915321663.1 14 Short term loans
קצו למועד andכויות liabilities
למועד נכסי0 3.115396193108225 389663.115 Shotr term assets

קצר
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(המשך) ישראל1 של התשלומים מאזן ז/ו. לוח
TABLEVII/1. ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS1 (Cont.)

$ million דולר מיליוני

19728197381974§197591976819771978

■itwan 3.123736585171,3239395327693. 12 Government

התחייבויות 3.121

ארוך למועד

4106354581,4038705329193.121 Long term

liabilities

התחייבויות 3122

למועדקצר

372359707824 943.122 Short term

liabilities

נכסים 3123
קצר למועד

10924563.123 Short term

assets

המוניטרי הסקטור 3.2 130 6234822498404833.2 Monetary sector

שונים נכסים 3.2148241945 215 2534897953.21 Assets

שונות התחייבויות 3.223523573034391555291,2783.22 Liabilities

של חוץ במטבע נכנסיט .4
מונטריים גוסדוח

והתחייבויות טוכזיים
הכל סל  קשורות

 540 527815148 27 2388794. Assetsin foreign currency
andrelated liabilities of
the central monetary
institutions  total

נכסים 4.1 501 488737 69 124 2388654. 1 Assets

התחייבויות 4.2 39 397821797 144.2 Liabilities

(3+4) נטו ד,ק תנועות
2 כולל סך 

104461,8082,12791671599NET CAPITAL

MOVEMENTS (3+4) 
'TOTAL

זכויות של הקצאה .5

מיוחדות משיכה
145. AllocationsofSDR

סטטיסטיים ה9רשיס .65121207119744103726. Statistical discrepancies

1 The symbol () is for debit 2 An increase in the liabilities ap כנתץ מופיעה בהתחייבויות עלייה 2 חובה. מציק () סיםן 1

pears as positive datum (+), an increase in assets as negative .() שלילי כנתון בנכסים עלייה וזיוני.
datum ().
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ושירותימ סחורות חשבון ז/2. לוח
TABLE VII/2.GO0DS AND SERVICES

דולר $מיליוני million

§ 1973S 1974§1975§ 1976§19771978

הכל סך  סחורות סחר 1.11.1 MERCHANDISE  TOTAL

למאזן מותאם סחורות יצוא 1.111,562.02,004.92,180.42,669.83,403.54,069.81.11 Expotrsofgoods adjusted
toהתשלומים balance ofpayments

חוץ סתר לפי היצוא 1.1111,391.91,737.31,834.52,305.72,962.73,716.11.1 11 Expotrs according to Fo
reign Trade Statistics

המוחזקים לשטחים יצוא 1.112194.3298.7370.0392.3466.4389.61.112 Expotrs to Administered
Territories

אחרות התאמות 1.113 24.2 31.124.128.225.6 35.91.113 Other adjustments

ב) "18) סחורות יבוא 1.124,013.55,088.65,651.75,381.15,558.56,907.61.12 Impotrsofgoods (f.o.b.)
התשלומים למאזן adjustedמותאם to balance of

payments
ח^ מתר לפי היבוא 1.1212,968.54,176.54,108.74,076.64,760.75,658.21.121 Impotrs according to Fo

reign Trade Statistics
מהשטחים יבוא 1.12266.7101.7123.1143.3154.3165.21.122 Impotrs from the Admi

nisteredהמוחזקים Territories
ביטחוני יבוא 1.1231,253.01,223.91,846.31,555.51,083.71,612.11.123 Defence impotrs

אחרות התאמות 1.124274.7 413.5 426.4394.3 440.2527.91.124 Other adjustments

הכל 1.2SERVICESשירותיםסך TOTAL
הכנסות 1,251.11,714.01,646.41,894.62,263.12,571.8INCOME
הוצאות 1,413.91,953.62,190.32,383.52,666.93,131.1 EXPENDITURE

השטחים עם עסקות :Thereofמיה. transactions with the
Administeredהמוחזקים Terirtoires

הכנסות 51.177.059.480.384.670.2 Income
הוצאות 146.6211.8209.7192.1192.8188.3 Expenditure

ותחבורה הובלה שיריתי 1.211.21 Freight and transportation
הכל סך הכנסות 1.211375.0578.3566.5632.7750.0785.41.211 Income  total

יציא 42.262.477.685.899.3110.5Expotrמטעני cargoes
זרים נמלים בץ 164.4284.5263.8306.9331.8359.5Cargoesמטעניס between foreign potrs

נסיעה 81.9101.6107.0J32.5178.2169.4Passengerדמי fares
חכירה 43.457.155.640.747.047.7Chatrerדמי hires
נמל 22.246.734.440.646.759.1Potrשירותי disbursements
דלק ■ :9.225.513.918.618.530.1Thereofמיה bunker oil

20.926.028.126.247.039.2Otherשונות

הכל סך הוצאות 1.212352.2508.2592.7675.9791.0881.01.212 Expenditure  total
יבוא 74.3118.0116.7115.0130.0164.5Impotrמטעני cargoes
נסיעה 26.231.930.551.256.647.5Passengerדמי fares
חבירה 69.585.492.076.091.7124.9Chatrerדמי hires
נמל 98.0190.4230.6293.4279.9287.8Potrשירותי disbursements
דלק :22.864.980.996.8122.7106.5Thereofמזה. bunker oil

84.282.5122.9140.3232.8256.3Otherשונות

1 Additional detail see in Chapter VH.r  Foreign Trade. .pn סחר  ח' בפרק ראה נוסף פירוט
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(המשך) ושירותים סחורות חשבון ז/2. לוח
TABLE VI1/2.GOODS AND SERVICES (Cont.)

ד1לר $מיליוני million

§1973919741197581976§19771978

חוץ1הכנסות נסיעות 86.0293.0430.0564.2594.91.22Travel1ב1.22262.0 Income

הוצאות 122.0155.0176.0185.0245.2346.2 Expenditure

הכנסות  ביטוח 1.23173.3241.5212.9234.2264.3309.21.23 Insurance  Income

הוצאות 206.9270.3258.9259.5292.6328.9 Expenditure

הכנסות  פרמיות 1.23156.065.855.174.178.681.21.231 Premiums  Income

161.6198.8190.4202.2182.3215.3התיאות Expenditure

הכנסות  תביעות 1.23277.8121.0106.6106.3127.8153.31.232 Claims  Income

הוצאות 35.758.956.744.291.496.5 Expenditure

הכנסות  עמלה רמי 1.23339.554.751.253.857.974.71.233 Commissions  Income

הוצאות נ9.612.611.813.1 8.917.1 Expenditure

הכנסות  מהשקעות הכנסות 1.24239.7354.0321.1311.7370.8495.81.24 Investment income  Income

הוצאות 384.7585.4718.2742.6786.5999.3 Expenditure

ישירההכנסות מהשקעה 1.2411.241 Direct investment  Incomt

51.360.959.063.470.158.9הוצאות Expenditure
הכנסות  אחר 1.242239.7354.0321.1311.7370.8495.81.242 Other Income

הוצאות 333.4524.5659.2679.2716.4940.4 Expenditure

הכנסות  אחרים שירותים 1.25182.1228.2228.9265.0291.8364.41.25 Other services  Income

הוצאות 253.1332.7342.5394.5436.6425.7 Expenditure

הכנסות אישיות הכנסות 1.25129.230.336.031.136.541.61.25 1 Personal income  Income

הוצאות 145.1185.6196.7191.0188.1;81.2 Expenditure

הכנסות סוכן דמי 1.25252.364.988.493.6114.4183.81.252 Agents' fees  Income

הוצאות 32.540.350.163.581.642.5 Expenditure

הכנסות אחר 1.253100.6133.0104.5140.3140.9139.01.253Other Income
הוצאות 75.5106.895.7140.0166.9202.0 Expenditure

הכנסות  ל.נ.ם.א. ממשלה 1.2619.026.024.021.022.022.01.26 Government n.e.s. Income

הוצאות 95.0102.0102.0126.0114.0150.0 Expenditure

1 For revision of seires  see introduction.
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סקטור לפי ישראל של ובהתחייבויות בחובות שינויים ז/3. לוח
דולר מיליוני

1971197219731974

הדו"דו תקופת לתחילת החוב 3,5984,7905,6786,977יהרה

הכל 9ך התשלומים למאזן מותאם שינוי .1610514799691
(נטו) ממשלה 1.1463373658504

(נטו) סה"נ ארוך 447410635458מועד
תקבוליס  בחו"ל חוב איגרות 285300502326מכירת
תשלומים 105116143 161
תקבולים  ארה"ב ממשלת 283300342290הלוואות
תשלומים 5010399136

תשלומים  בל"י פירעון 9408מזה: 6
תקבולים  אחרות ממשלות 375654הלוואות
תשלומים 363

תקבוליס  מסחרי 664אשראי

תשלומים _355 6
תקבולים  בינלאומיים 13ארגונים
תשלומים 2322

תקבולים  52585119אחר
תשלומים 19612026

(נטו) סה"כ קצר 16372346מועד
תקבולים  מסחרי אשראי 123657178מזה.
תשלומים  166134132

קרטי(נטו) 1.2127174176109
(נטו) סה"כ ארוך 12317819782מועד

תקבולים  נינלאומים 13161115ארגונים
תשלומים 8889

תקבוליס  מסחרי 113347226אשראי
תשלומים 26504743

תקבולים  מטבע להמרת המדינה בערבות 26מזה:
תשלומים 39

תקבולים  אדה"נ ממשלח 1הלוואות

תשלומים  73 11
תשלומים  בל", פירעון מיה. נ_6 1 1

תקבולים  אחרות 148269259175הלוואות
תשלומים 110808982

תקבולים  חוב לתשלום המדינה בערבות 27432712מזה:
0192515תשלומים
תקבולים  מטבע להמרת המדינה 120146103153בערבות
תשלומיס 60414952

(נטו) סה"ב  קצר 4מועד 42127
תקבוליס  מסחרי 48584242אשראי
תשלומים 55673141

תקנולים  מטבע להמרת בערבות 42מזה:
תשלומים 41

תקבולים  81876899אחר
תשלומים 70828973

תקבוליס  חוב לתשלום המדינה בערבות 1מוח.

תשלומים j 1

תקבוליס  מטבע להמרת המדינה 11443462בערבות
תשלומים  1513 6937
תקבולים  הבינלאומית המטבע מקרן הלוואות 1.32078
תשלומים  3335

(נטו) ערך התאמות 3724104134ג.
אחרות ממשלות בהלוואות 69מוה:

חוץ בטטגע וריט קול בפיקדונות 3545350396421.השינוי
הדווח תקופת לסוף י'חינ S6786,9778,223,4.790יתרת
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TABLE VII/3.CHANGES IN ISRAEL'S LOANS AND LIABILITIES, BY SECTOR
$ million

1978 §1977 91976 1975

OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT
BEGINNING OF REPORTING PERIOD

I.Change adjustedto theB.O.P. total ■ ■

1.1 Government (net)
Longterm (net total)
Bonds issued abroad  receipts

 payments
U.S. Government loans receipts

 payments
Thereof: to be repaid in local currencypayments
Other Governments' loans  receipts

 payments
Trade credits  erceipts

 payments
International organizations  receipts

 payments
Other  erceipts

 payments
Shotrterm (net total)
Thereof: Trade credits  receipts

 payments
1.2 Private (net)
Longterm (net total)
International organizations  receipts

 payments
Trade credits  receipts

 payments
Thereof:Convetibilityguaranteed by the State  erceipts

 payments
U.S. Government loans  receipts

 payments
Thereof: (0 be repaid in local currency  payments
Other loans  receipts

payments
Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts

 payments
Convertibility guaranteed by the State  receipts

 payments
Shotrterm (net) total
Trade credits  erceipts

 payments
Thereof: Convertibility guaranteed by the State  erceipts

 payments
Other  erceipts

 payments
Thereof: Repayment guaranteed by the State  receipts

 payments
Convetribility guaranteed by the State  receipts

 payments
1.3 Loans from I.M.F.  erceipts

 payments
2. Valuation adjustment (net)

Thereof: other governments' loans
3. The change in depositsofforeignersin foreign currency
OUTSTANDING LOANS AND LIABILITIES AT END OF
REPORTING PERIOD

13,746 12,120 10,468 8,223

1,8191,3165671,012
1,333961540851
1,403883532919
310347355400

172 184181244
1,319828633982
124 161230197
55385
687636104

23262194
10

4310
38916

3768
63252

34^20 6342
70

1

788 68

I
27126627175
7311910113
1510

10 16 6 6
25333950

 41 36 5258
25333950

 41
A

365158
U

 128.z
028

207297196358
 122_141167231

116646
 19 182514

167243170297
79 106117198
1981471762
282122199349

200187201354
282122199349

200187 201354
153225101117
371382.50

751770
24j0

104237117
2667750
2158993

 107
10179353119
567110744
52?2577061,615

10,46812,12013,74616,492

Note: X.  erceipts; if.  payments.
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בספלים במוסדות חוץ במטבע ופיקדונות נבסיט  ז/4. לוח

סוף דולר; שנהמיליוני

 נכסים
הבל 0ך

Assets  Total

 פיקדונות
הכל סך

Deposits 
Total

ישראל Bankבנק of Israel
כספיים מוסדות
נכסים  אחרים

Other
monetary

institutions 
assets

ננסים
AssetsDeposits

בניכוי נכסים
פיקדונות
Assets less
deposits

1=3+6+72 = 4 + 8345 = 346

) 95479.920.629.729.711.6

195589.116.050.450.49.5 ■

195686.111.855.755.74.6

195782.010.950.60.650.02.2

1958129.914.194.30.693.71.4

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

!970848.7452.8458.638.5420.124.4

19711,445.0997.0732.010.7721.335.9

219722,420.21,347.21,229.54.61,224.957.1

19733,3O5.R1,743.71,809.81.81,808.0168.5

19742,503.762,165.71,199.71.71.198.058.4

19752,513.52,691.71,183.63.91,179.7105.0

1976§2,843.92,948.61,373.211.71,361.589.8

9773,822.83,655.51,570.910.71,560.2198.9נ§

19785,660.15,272.82,677.98.62,669.3104.6

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 זריט 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

S million; end of year

מסחרייב למשכנתאותבנקים Commercialובנקים and mortgage banks

Depositsפיקדונות
בניכוי נכסים

נכסים
Assetsהכל סך

Total

בנקים ידי על
מחויל

By banks
abroad

פרטים! ידי על
By private
persons1

פיקדונות
Assets less
deposits

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

1,327.51,741.9837.9904.0414.41973

1,245.692,164.01,101.791,062.39918.41974

1,224.92,687.81,546.21,141.61,462.91975

§1,380.92,936.91,571.51,365.481,556.01976

2,053.03,644.82,069.41,575.41,591.81977§

2,877.65,264.22,899.32,364.92,386.61978

. Including deposits of immigrants in foreign currency, which were denned by the regulations of the 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 ישראל חובות ז/5. לוח

שנה סוף דולרים, מיליוני

1 חוץ במטבע חונות

הכל סך
Total

הממשלה Governmentחובות obligations

כולל סך
Grand Total

סןהנל
Total

ארוך Longלמועד term

קצר למועד
Short term הכל סך

Total

מלווה אגרות מזה:
והפיתוח העצמאות
Theerof: Inde
pendence and
Development

Bonds

1 =2 + 112 = 3 + 7 + 103=4 + 64S6

1955491398 46638319815

1956572454 51442324631

1957619484 54145829026
1958689507 58548132426

1959758532 6355233599

1960871548 7205393889

19611,007614 82660442010

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 2,1061,54182 J12

19692,7971,858 2,5231,83688422

19703,5982,407 3,3362,3371,01970
19714,7902,926 4,5372,8321,19994

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
197612,1207,304 11,9687,1532,208151

9197713,7468,048 13,6317,8602,380188

197816,4928,936 16,3828,8162,436120

החליפין בשער שינויים בגלל בחובות שינויים וכוללים התשלומים, מאזן להגדרות שהותאמו חוץ מטבע אגף נתוני על מבוססים הנתונים 1

בשנת דולר, מיליון 79 של בעלייה 1976 בשנת דולר, מיליון 101 של מסחכמימבירידה 1975 לשנת אלה התקולומימ(שינויים במאזן נכללו שלא
דולר). מיליק 119 של בעלייה 1978 ובשנת דולר, מיליץ 353 של נעלייה 1977
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TABLE VII/5. OBLIGATIONS OF ISRAEL TO ABROAD

S million; end of year

1Obligations in ForeignCurr enc;בלירות שפירעונם חונות
ישראליות

Obligations payable in IL. פרטיים Privateחונות obligations

מוסדות
מונטריים
סרטיים
Pirvate

monetary
institutions

0ךהנל
Total

ארוך למועד
Long term

קצר למועד
Short term

הגל סך
Total

ממשלה מזה;
Theerof:

Government

7 = 8+989101112

523616 1625251955

482912 1958581956

462511 2178781957

643814 261041041958

794624 331231171959

946078 341511371960

1329680 361811621961

160114102 461981771962

174123122 512141841963

217160134 572422041964

280178149 1022592111965

294196166 982802261966

276196186 802932341967

322231231 912862281968

337274328 632742191969

476390453 862622101970

613520998 932532081971

8137061,348 1072091671972

1,0309211,744 1092001591973

1,1791,0422,165 1371931531974

1,4141,0782,692 3361861461975

1,7151,2392,949 4761521401976

1,9271,3733,656 5541151031977§

2,1741,5236515,272110981978

1 Data are based on the data supplied by the Foreign Exchange Department, adjusted to the Balance of Payments
definitions, and include changes in obligations following the changes in the exchange rate which have not been included in the
Balance of Payments (these changes amount to a decrease of $ 101 million in 1975, an increase of $ 79 million in 1976, an
increase of $ 353 million in 1977, and an increase of S 119 million in 1978).
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חוץ סחר ח'. פרק

של הסופי השימוש הסחורות. של הראשוני הייעוד
הראשוני. מייעודן לעתים שונה מיובאות סחורות
נכללו למחצה ומעובדות מעובדות בלתי סחורות

לייצור". ב"תשומות
היבוא על הנתונים מתפרסמים ,1973 בשנת החל
סחורות של חדש סיווג בסיס על הכלכלי הייעוד לפי

שונה.5 קבוצות הרכב ולפי לייעודים

הסחורות של והערך הכמויות
העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
חומרי ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
(בהתאם מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה
הפנימיים. הקיבול כלי משקל נכלל המכס) לתעריף
הברית. ארצות של בדולרים מוצגים הערכים .5
cost,) c.i.f. לערך בהתאם נרשם היבוא .6
והוצאות רציף דמי הכולל (insurance, freight,
אלו, מקומיות הוצאות מכס"). לצורכי ("ערך סבלות
ב79.6 1977 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו
היצוא דולר. מיליון ב67.0 1978 ובשנת דולר מיליון
ניכוי לפני (free on board) f.o.b. בערך נרשם

חוץ. לגורמי העמלה ודמי ההנחה

יבוא גס מוצג ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
של ויצוא יבוא ערך .f. 0. b. בסיס על המוצרים
מותאם התשלומים, במאזן מופיע שהוא כפי סחורות
של החוץ סחר מנתוני ניכוי ידי על המאזן להגדרות
ותיירים, דיפלומטים של אישיים חפצים כגון: עסקות
ידי על וכן וכד' קולנוע סרטי מסחריות, דוגמאות
'T ועל היבוא מערך המקומיות ההוצאות ניכוי
דרך משתחרר שאיננו הביטחוני היבוא ערך הוספת
יבוא מסתכם האלו ההתאמות לאחר המכס. שלטונות
נ דולר מיליון ב5,559 (f. 0. b. בסיס (על מוצרים
מוצרים יצוא ב1978. דולר מיליון ו6,908 1977
ב דולר מיליון ב3,404 הסתכם ההתאמות אחרי

ב1978. דולר מיליון ו4,070 1977

הארצות סיווג

על החשבץ נשלח שממנה הארץ קנייה: ארץ .7

לישראל. שיובאו הטובין

והסברים הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
זה בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני .1
לים. שמעבר ארצות עם בסחורות למסחר מתייחסים
עם המסחר את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
עזה רצועת ושומרץ, (יהודה המוחזקים השטחים
הערכות שהם אלה, נתונים הגולן). ורמת סיני p0yj
מתאים, פירוט לגביהן ושאין בלבד גולמיות
מאזן ח/1, בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים
כ"ז ופרק להלן ו16 9 סעיפים גם (ראה החוץ סחר
העברות גם כוללים אינם הנתונים זה). בשנתון
מארצות יבוא סחורות של הישראליות המכס בתחנות
ושל המוחזקים לשטחים והמיועדות לים שמעבר
ישירות שנשלחו לים שמעבר לארצות יצוא סחורות

המוחזקים. מהשטחים

הסחורות סיווג
שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני .2

של vrmn הבינלאומי ה"סיווג סחורות: של סיווגים
S. 1. T. c.  מתוקן  (סיט"ק המסחר"
בריסל" של הבינלאומי התעריף ו"סיווג (Revised1

.2(B. T. N.  (בט"נ
בצורה בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק כסיווג א.
גלם, חומרי מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה
של העיקרון לפי לתחבורה), ציוד מכונות, כימיקלים,

המקור. ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת
זה בסיווג בט"נ. הסיווג מספק שונה פירוט ב.
יוצרה שממנו החומר לסוג בהתאם המוצרים ערוכים
בט"נ סיווג לפי היבוא סחורות פירוט הסחורה.
תעריף לפי מוצג ישראל של החוץ סחר בסטטיסטיקה
עם בט"נ סיווג על המבוסס הנוכחי3, הישראלי המכס
היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות
סחורות "סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
של הראשיים הסעיפים חלוקת את הכולל היצוא"4,

הישראלי. היצוא לצורכי בהתאם בט"נ סיווג
וסוגי סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה בשנתון
אחת ספרה לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה

ספרות). ושתי
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
לפי היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.

Standard International Trade Classiifcation, Revised United Nations Statistical Office. New York, 1961 1

Nomenclature for the ClassificationofGoods in Customs Tariff. customs Cooperation Council. Brussels, I 955. 2

.1977 בדצמבר 22 סיום ,215 ומסי 1977 ביוני 26 מיום 196 מס' התקנות קונץ והפטור, המכס תעריף צו 5

.1976 תשל"ו, ירושלים האוצר, משרד ,422 והבלי המכס אגף ילקוט היצוא", סחורות ''סיווג 4

.1974 ,4 מס' חוץ" סחר של לסטטיסטיקה ל"ירחון בנספח פורסמו הקודם הסיווג לעומת והשינויים החדש הסיווג תיאור 5
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אומק .1976 יולי בחודש החל היבוא על שהוטלו
ב מיובאים מוצרים על מוסף ערך מס של הגבייה
מחיר את והעלו לירות מליק כ4,320 הסתכס 1977
וב היבוא מוצרי לכל בממוצע ל"י ב0.90 הדולר
המס סכום זה. במס החייבים למוצרים ל"י 1.19
את והעלה לירות מליון 10,680 היה ב1978 שנגבה
בתשלום החייב היבוא ועל היבוא כל על הדולר מחיר
המסים סך בהתאמה. ל"י וב2.41 ל"י ב1.82 מע"מ
המלאי על יתר ומס דלק יבוא על היטל כולל אינו
הוטלו לא 1978 נובמבר עד בתוקף שהיו אלה (מסים
"קרנות כולל וההיטלים המסים סך היבוא). בשלב
הקשורים סובסידיות) (בהפחתת היטלים שהם נטו"
במקרים (א) סוגים: משני הן הקרנות ביבוא.
בשוק אותן ומוכרת סחורות מיבאת שהממשלה
המכירה ומחיר הקנייה עלות בין ההפרש המקומי,
ליחידה (העלות היטל בבחינת הוא המקומי בשוק
גבוהה (העלות סובסידיה או המכירה) ממחיר נמוכה
תשלום מטילה הממשלה כאשר (ב) המכירה). ממחיר
(כגון: יבוא למוצרי סובסידיה) מעניקה (או נוסף

לחקלאות"). השוואה "קרן

בחשבונו הממשלה כוללת הקנייה, עלות בחישוב
הובלה כגון: מקומיים שירותים על הוצאות תיה
והוצאות מימון הוצאות מחסנים, אחזקת בארץ,
התמיכות חלוקת את לקבוע שקשה מאחר מינהליות.
אין למוצר, שהתוסף המוסף לערך היבוא ערך בין
או הנ"ל ההוצאות ערך את הקנייה מעלות מנכים
הדולר שער כתוצאה, התמיכות. חישוב בעת חלקן
להם אשר מוצרים עבור מטה כלפי מוטה המחושב

קרנות.

הסחורות של בלירות הערך מחושב המספוא בקרן
ובשער המכס נתוני לפי םי"פ הערך פי על המיובאות
בתוספת המכס, מרשות השחרור תאריך של החליפין
ערך מופחת זה מערך מקומיות. הוצאות עבור זקיפה
המספוא. קרן ערך מהוה ההפרש לחקלאים. המכירות
היבואן הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
על כפועל המסים לגביות מתייחס ישראליות בלירות
שחרורים של במקרים לפיכך, המיובאות. הסחורות
של ההתחייבויות אותן רק המסים סך כולל בערבון
(ראה 315011978 עד סולקו אשר במכס היבואנים

.(8 סעיף
היתר: בין נכללים, היבוא" הכל ב"סך .13

עולים; של אישיים חפצים
נלקחו ולא תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים

בחזרה;
דואר; בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן

ומטוסים, אניות
מונטריים, לא וכסף זהב

ארצה יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
בשנייה. psV מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו

היבוא". הכל כ"סך נכללים אינם .14

הטובין על החשבון נשלח שאליה הארץ יעד. ארץ
מישראל. שיוצאו

יבוא

special) המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .8

ישיר באופן העובר היבוא הכל סך שהוא (system
והשחרורים ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס דרך
נחשבות סחורות אחרות, במילים ערובה. ממחסני
לפיו המכס, שלטונות 1t על שחרורן עם כמיובאות

היבוא. תאריך גם נקבע
לפני (פיקדון) ערבון נגד שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון הסדרת
אם ערבון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
(חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך הוברר
או והכמות, הערך כי המכס, שלטונות ידי על הערבון)
התאימו לא הסחורות, ליבוא הנוגעים הפרטים יתר
ערבון, נגד בפועל השחרור בתאריך שנרשמו לאלה
לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף המספרים תוקנו
לגבי זה בשנתון תוקנו 29 בשנתון שפורסמו ,1977
ערבון, נגד שוחררו היבוא שבעת המשלוחים כל
מספרי .1978 שנת במשך סודר הסופי ושהחשבון
מתוקנים זה בשנתק המובאים 1978 לשנת היבוא
שחוסל ערבון נגד ששוזזררו המשלוחים אותם לגבי
שנת במשך שניתנו הערבונות, .31 ^1 1978 עד
לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל התאריך עד ואשר 1978
במכס שנעשתה הפרטים, ויתר הכמות הערך, הערכת

השחרור. בעת
הסחורות לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "סך .9

לא הזה הכל בסך המכס. 'T על ששוחררו המיובאות
(יהודה המוחזקים מהשטחים הסחורות יבוא נכלל
הזה היבוא אומדן סיני); וצפון עזה רצועת והשומרון,
דולר מיליון וכ166 ב1977 דולר מיליון כ154 הוא

ב1978.
הסחורות לזרם מתייחס נטו" היבוא הכל "סך .10
צוין לא אם המוחזר. היבוא בניכוי ארצה המיובאות
ל"יבוא "יבוא" על הנתונים כל מתייחסים אחרת,
מוחזר". "יבוא ניכוי ללא יבוא דהיינו ברוטו",

החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא .11

יובאו אשר נוסף) עיבוד (ללא לארץ לחוץ סחורות
לכן. קודם

מיובאות" סחורות על לדולר ממוצע "השלום .12
בלירות היבואן הוצאות הכל סך פרושו ח/10) (לוח
מרשות הסחורות שחרור בעת היבוא עבור ישראליות
בלירות מבוטא פ, סי" היבוא ערך (דהיינו המכס
בערך מחולק היבוא) על המסים ובתוספת ישראליות
השינויים את משקף זה ממוצע בדולרים. היבוא
הסחורות ובהרכב המסים בשיעורי הדולר, בשער
תשלומי מכס, כוללים. יבוא על המסים המיובאות.
הסחורות שחרור בעת הנגבים קנייה ומס חובה
מוסף ערך מס סכומי כוללים אינם אך המכס, מרשות
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דואר; בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומרן
ומטוסים. אניות

היצוא": הכל ב"סך נכללים אינם .20
חברות ידי על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
לארץ; בחוץ נציגיהן או לסניפיהן מקומיות תעופה
אך לכן קודם יובאו אשר סתורות של משלוחים
משלוחים וכד'. תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו

מוחזר"; "יבוא הכותרת תחת מופיעים אלה
ערובה; ממחסני יצוא

סחורות בסיווג (הפרט חוקי הילך בעלי מטבעות יצוא
.(72.01 היצוא

מקורות
המוג הטפסים משמשים לנתונים כמקורות .21
היצואנים או היבואנים ירי על המכס לשלטונות שים

ויצוא). יבוא (רשימוני סוכניהם או
סיכומים כמקורות משמשים מיוחדים במקרים
את המרכזים מוסדות, 1r על הנערכים מינהליים

מוצרים. קבוצות של החק סחר

חישוב שיטות

והכמויות המחירים* מדרי
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי .22
השינוי אין שבהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
השינוי את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערך
בהגדרת אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר
 מספיקה אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה
המחירים במחיר, לשינוי באינדיקטורים משמשים,
בחק המתפרסמים מוצרים של המחירים ומדדי
של המשקלים לפי מחושבים המחירים מדדי לארץ.
הכמות מדדי ואילו פאשה) (נוסחת השוטפת התקופה
המחיר במדדי הערך מדדי חלוקת ידי על מתקבלים

לספירס). (נוסחת
והם הקודמת, השנה בסיס על מחושבים המדדים
בסיס על ,1973 בשנת החל ומוצגים, משורשרים
מוצגים קודמות לשנים המדדים .100=1972 ממוצע
את לקשר אפשר .100=1968 ממוצע בסיס על
המדדים אל 100=1972 בסיס על המוצגים המדדים
בסיס על 1972 של במדד הכפלתם ידי על הקודמים

.100=1968
שנה לרבעי מחירים מדדי ,1974 בשנת החל
אלה מדדים לספירס. נוסחת לפי גם מחושבים
חוץ, סחר של לסטטיסטיקה בירחון לראשונה פורסמו

.1975 ,1 מס'

מארצות מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי
קבלניות; עבודות לביצוע בו השימוש אחרי אחרות,

ערובה; למחסני יבוא
זברית מזון), (כגון אחרים מוצרים ,(bunkers) דלק
לאניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא (ballast)

לארץ; בחוץ ישראליים ומטוסים
המכס תעריף (פרטי חוקי הילך בעלי מטבעות יבוא
לחימה וכלי צבאי ציוד ו72.01.2000); 72.01.1000
במאזן הסחורות בחשבון כלול הערך (אומדן

התשלומים).
יצוא

הרישום תאריך ,1962 בנובמבר החל .15
התרת של התאריך הוא היצוא של הסטטיסטי
תאריך נקבע כן לפני המכס. ע"י ליצוא הרשימון
על היצוא רשימוני הגשת תאריך לפי היצוא רישום

המכס. לשלטונות היצואן 1T

זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .16
או בארץ, בשלמותן יוצרו אשר לארץ לחוץ הסחורות
ערכן ו/או שונתה צורתן אשר חוץ מתוצרת סחורות
נכלל לא זה בערך בישראל. נוסף עיבוד ידי על גדל
אומדן המוחזקים. לשטחים מישראל סחורות יצוא
וכ390 ב1977 דולר מיליון כ462 הוא זה יצוא

ב1978. דולר מיליון
ברוטו" "ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל "סך .17
מורכב מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי
עיבוד (ללא לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי
אחרת, צוין לא אם לכן. קודם יוצאו אשר נוסף)
ברוטו", ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל מתייחסים

מוחזר". "יצוא ניכוי ללא יצוא דהיינו
הטריים החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .18
הערכים אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע
המשלוח בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים
סחורות של הסופי המכירה ערך את תמיד מייצגים
הדר פרי של היצוא ערך על הסופיים הנתונים אלה.
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המספרים הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
בשנתון המובאים ,1977 לשנת עד הדר פרי יצוא על
1978 לשנת הדר פרי יצוא בנתוני כולם. תוקנו זה,

קלים. תיקונים לחול עשויים
חפצים היתר. בין נכללים היצוא" הבל ב"סך .19
את שעזבו מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים

הארץ,
ים בנמלי זרים ומטוסים לאניות המסופקים ומזון דלק
שנת מנתוני החל ביצוא (נכללים ישראליים ואויר

;(1969

מחירי מדד לבץ (13  י/12 (לוחות מחירים  י' בפרק המופיע נטו פו"ב יצוא מחירי המדד בץ החשובים ההבדלים אחד
שינויים על ההתבססות לעומת המיוצאות, הסחורות של ממוצע ערך על המדד מבוסס שבאן הוא, זה בפרק המופיע היצוא

אוה"ב. של בדולרים היצוא ערכי לפי כאן המדד מוצג כן, כמו בודדים. מוצרים במחירי
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נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים מיוחדים פרסומים

היצוא סחורות קטלוג 16 1974 כלליים ישראלסיכומים של החוץ סחר 498
היצוא סחורות סיווג 25
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החוץ סחר ח/ו.מאזן לוח

ברוטו מוחזריבוא נטויבוא נרוטייביא xtx'"טחזזד יגוון
Gross importsReturned importsNet importsGross exportsReturned export!

1231245

דולריםמיליוני
1949253.11.2251.928.5
1950302.01.7300.335.1
1951383.72.1381.644.8
1952324.01.8322.243.S
1953282.12.2279.957.6
1954290.33.1287.286.3
1955336.82.4334.489.1

1956378.42.8375.6107.10.6
1957434.92.1432.8141.31.1

1958423.12.2420.9140.61.5
1959430.02.7427.3178.82.4
1960502.77.0495.7216.65.3

1961592.08.1583.9245.36.2
1962634.58.3626.2279.27.8
1963672.110.1662.0351.513.2
1964837.522.0815.5372.420.5
1965835.821.3814.5429.623.5

1966838.221.1817.1503.426.5
1967777.920.9757.0554.437.2
19681,120.827.61,093.2639.237.1
19691,332.528.11,304.4729.340.6
19701,462.028.51,433.5778.745.1

19711,833.321.71,811.6957.642.5
19721,987.025.61,961.41,147.047.1
19733,012.243.72,968.51,459.067.2
19744,215.338.8§4,176.51,825.788.3
19754,172.663.94,108.71,940.7106.2

19764,140.463.84,076.62,414.5108.6
819774,844.484.54,759.93,081.7119.0
19785,870.6212.45,658.23,921.3205.2

הסחר את השטחיסכולל קיםעס /r/rra7
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
19733,078.943.73,035.21,653.367.2
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

819774,998.984.54,914.43,544.0119.0
19786,036,5212.45,824.14,311.3205.2
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TABLE VIII/l.BALANCE OF FOREIGN TRADE

על היבוא כאחתעודף joxvtלגולגולת Tradeהמסחר per capita
tvj inx*

Net exports
היצוא

Excessof importsExports as Jiהמסחרייצואיבוא הגירעון
over exportsof importsImport.ExportaTrade deifcit

6437J68 6:310"
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
6d2.1491.155.1389214175
688.7615.752.8451238212
733.6699.951.2481246235

915.1896.550.5589297292
1,099.9861.556.1617346271
1,39181,576.746.9904424480
1,737.42,439.141.61,236514722
1,834.52,274.244.71,188531657

2,305.91,770.756.61,148649499
2,962.71,797.262.31,308814494
3,716.11,942.165.71,521999522

Incl. tr ade 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
2,039.52,244.247.6,268604664
2,202.22,028.152.1,223637586
2,698.61,522.163.9,189760429
3,425.01,489.469.7,351941409
4,106.11,718.070.5,5661,104462
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וערך מחיר נפח, מדדי ויצוא יבוא  .2m לוח
TABLE VIII/2.IMPORTS AND EXPORTSINDICES OF VOLUME, PRICE AND VALUE

1 חליפין תמני
Term* of
tnde<

Exports יניא

עיר
Value

מחיי
Pirce

mi
Volume

Import .

עיר
Value

מחיר
Price

יגוא

נפזז
Volume

:Baseהבסיס; 1968=100

301023115951493

3210835171001793

3411640211042290

3810339211022199

391004031922892

461004638893489

56975442903893

61955849894494

64966259935597

78987762935895

751007569976797

73102757710379101

681027086' 1018799

100100100100100100100

113105119109105114100

12410613011710412299

15010916413810815099

153116177154116179100

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

= 100 :Baseהנסיס: 1972
197311912815210312312796

197412117521210914515983

197511518321011115216983

197611617920813615521187

1977125194824414918026993

1978130228295149229342100

1 Export pirce index divided by import pirce index. היבוא* מחירי ב&דד מחולק היצוא מחירי tto 1

FOREIGN TRADE 212



כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי כלכלי ענף לפי יצוא, מדדי . 3m לוח
TABLE VIII/3.INDICES OF EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH AND INDICES OF IMPORTS, BY

ECONOMIC USE

Base: 1972= 100 הבסיס:

1978

ערך מחיר
Value Pirce

נסח
Vo
lume

S 1977

עיד
Value

מחיר
Pirce

Vo
lume

1976

עיר
Value

מחיר
Pirce

נפח
Vo

1975

עיר
Value

מחיר
Pirce

na:
Vo
lume

Exports יצוא

Main branch

TOTAL

Agirculture

Thereof: citrus

Industry

Industry
)except diamonds)

Diamonds, polished

Economic use

342 229 149 269 180 149 211 155 136 169 152 11!

290 179 162 245 164 150 206 152 136 177 142 125

193 171 113 181 153 118 162 142 115 169 142 119

350 237 148 272 182 150 211 155 137 168 153 110

353 198 178 283 174 163 229 164 140 182 169 108

346 309 112 257 196 131 187 144 130 150 135 112

Imports יבוא

עיקרי ענף

הכל סך

חקלאות

הדר פרי מזה:

תעשייה

ליהלומים) (פרט תעשייה

מלוטשים יהלומים

כלכלי ייעוד

תצרוכת נכסי
ישירה לצריכה

115

94173

Z1U

163

lib

§109

17*

148

4UB

§161

1^3

111

1*1

157173

13M

119

4&B

178

4y3

L\LConsumer goods for
direct consumption

קיימא בני :10015115110615416394169158111202225Thereofטוה: durables

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

120195235122193§236136209285139246341Production inputs
)raw mateirals)

יהלומים מזה:
גולמיים

150139175131152199171176301129287370Thereof: rough
diamonds

השקעה 102149152971491448916614797197190Investmentננסי goods
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טיט"ק של משנה וסוג טוג לפי וי*ו<1, יגוא  .4/n לוח

דולרים מיליוני

סמל

Importsינוא
משגה רסוג סוג

1960196519701975§19771978

הסחורות 835.8כל 502.71,462.04,172.64,844.45,870.6

חייט0 ובעלי 93.0מזק 70.6161.24993461.2476.0

חיים00 0.7בעלי 0.40.41.50.70.8
כשר01 ועיבודי 19.0נשר 2.422.856.754.852.8
וביצים02 חלב 5.8מוצרי 0.44.411.26.38.1
דגים03 ועיבודי 2.9דגיס 1.53.910.214.315.3
דנניס04 ועיבודי 43.7דגנים 47.7.8S1270.6219.7225.9

טחונה כלתי חיטה 14.0מזה. 22.230.288.075.577.9
por בלתי 10.1תירס 7.47.239.344.942.9

וירקות05 mVD4.7 3.08.922.138.040.9
הדר פרי 0.22.14.06.46.7מזה:

משומרים 0.3פירות 0.42.66.113.818.1
סוכר06 ועיבודי 6.1סוכר 5.714.891.946.847.4
תבלץ07 קקאו, תה, 7.6קפה, נ4.9 3.326.666.573.0

ומוצריהם
קפה 3.8מזה; 2.17.113.943.343.1

חיים08 לבעלי 1.9מזק 3.56.46.610.37.6
שוניס09 מזון 0.6עיבודי 1.11.21.93.84.2

וקבק1 5.5משקאות 1.56314.624.125.7

0.5משקאות11 0.20.93.45.35.5
טבק12 ועיבודי 5.0טבק 1.35.411.218.820.2

מעובדיפ2 בלתי 104.8חומרים 66.5113.2272.4342.4366.2
למאכל ניתנים שאינם

מעובדים21 בלחי ועורות פרוות 4.0שלחים, 3.83.55.36.77.4
שמן22 וגרעיני שמן אגוזי שמן, 29.6זרעי 20.629.3113.0138.1111.7
סינתטי23 גומי כולל מעובד, בלתי 6.5גומי 6.410.115.422.321.7

שנית מופק וגומי
ושעם24 עצים נסורת 22.2עצים, 16.424.746.951.065.9

מעובז או מעוצב עץ 14.0מזה: 3.615.332.532.741.7
פשוט

נייר25 ופסולת עץ 5.1צי6ת 1.48.827.028.823.3
מעובדים26 (שאינס טקסטיל 21.6סיבי 10.016.323.331.133.9

ופסולת לחוטים)
כותנה 8.4מזה: 3.31.93.63.64.8
6.3צמר 4.47.28.816.014.9

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 11.9דשנים 4.410.725.328.233.4
מתכתיים28 וגרוטאות 0.8מחצבים 0.65.97.622.855.4
החי29 מן מעובדים בלתי 3.1חומרים 2.93.98.613.413.5

הצומח ומן
סיגה3 שמני מינרלי, 53.8דלק .?.5.070.9638.5738.8776.3

דומים וחומרים

פחם32 ולבני קוקס פחמי 0.3פחם, 0.80.81.00.81.0
נפט33 ומוצרי 53.5נפט 34.170.1637.5737.5774.7
0.10.50.6גזיס34
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TABLE VIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION

$ million

portsExיגוא
Section and divisionCode

No.
1960196519701975819771978

429.6 216.6778.71,940.73,081.73,921.3ALL COMMODITIES

105.8 7/./160.4323.9435.0492.7Foodand live animals0

1.1 0.52.42.45.56.6Live animals00
0.3 0.51.48.625.232.1Meat and meat preparations01
5.0 10.72.63.813.912.5Dairy products and eggs02

0.72.14.63.1Fish and fish preparations03
0.4 0.80.92.52.33.0Cereal and cereal preparations04

0.60.00.0Thereof: wheat, unmilled
0.10.10.1maize, unmilled

96.1 56.2143.2287.4360.2409.7Fruit and vegetables05
74.5 48.294.1199.8189.4*02.7Thereof: citrus
19.0 7.537.063.788. .107.4fruit preserves
0.7 0.50.71.51.72,1Sugar and sugar preparations06
0.9 0.81.51.52.52.8Coffee, tea, cocoa, spices and07

manufactures
0.6 0.50.80.30.60.4Thereof: coffee
0.9 0.45.89.610.510,7Feed for animals08
0.4 0.71.24.58.610.1Miscellaneous food preparations09

0.9 0.41.73.85.2.5.7Beverages and tobacco1

0.9 0.41.7. 3.74.60.1Beverages11


0.10.65.6Tobacco and tobacco manufactures12

15.1 7.737.995.1154.11933Crudematerials, inedible2

 0.10.00.111.4Hides, skins and fur skins, undressed21

1.5 1.94.29.211.80.0Oil seeds, oil nuts and oil kernels22

0.10.1Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed23

0.0_0.0Wood, lumber and cork24




0.0Thereof: wood, shaped or simply worked

0.1 0.4 0.50.0Pulp and waste paper25

4.4 0.417.239.370.161.9Textile ifbres (not manuf. into yarn) and26

waste
2.1 0.212.831.058.052.8Thereof: cotton
0.5 0.12.54.99.25.8wool
4.5 2.15.319.921.625.0Crude fertilizers Si crude minerals27
3.0 2.72.72.54.14.3Metalliferous ores and scrap28

1.6 0.48.123.746.490.6Crude mateirals, animal and vegetable29

03Mineralfuels. lubricants and related3

materials

0.3Coal, coke and birquettes32
Petroleum and petroleum products33

Gases34
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  .4/n לוח

דולרים מיליוני

Impoittיבוא
iuivai ר0רג סרג

1960196519701975§19771978

ומן4 החי פן ושומנימ 8.9שסני0 6.010321.212.915.0
הצומח

החי41 מן ושומנים 0.3שמנים 0.20.20.10.30.4

הצומח42 מן ושומנים 6.5שמנים 4.66.315.06.38.2

הצומח43 ומן החי מן ושו&נים 2.1שמנים 1.23.86.16.36.4
ושעוה ודונג עיבוד, בתהליך

הצומח ומן החי מן

45.4כימיקלים5 24.399.9276.9338.0422.0

ותרכובותיהם51 כימיים יסוד 19.1חומרי 10.040.2126.1155.6J83.1

אורגניים כימיקלים 13.1מזה: 6.528.292.8119.2139.9

גולמיים52 וכימיקלים מינרלית 0.1זפת 0.60.30.40.40.3

טבעי ומגז מנפט מפחם,
גוון,53 נותני וחומרים צביעה 4.2חומרי 1.86.815.118.223.7

לבורשקאוח צביעה חומרי
ורוקחות54 רפואה 6.1מוצרי 5.013.532.133.545.7

ותכשירי55 בושם מי תמצית, 1.2שמני 0.43.19.513.116.9

וצחצוח ניקוי טואלט,
מעובדים56 כימים 0.4דשנים 0.10.94.01.51.9

פירוטכניים57 0.30.90.90.40.6מוצרים

מהורשת,58 צלולוזה פלסטיים, 7.2חומרים 3.817.847.266.490.6

מלאכותיים שרפים
ל.נ.מ.א.59 ומוצרים, כימיים 6.8חומתם 2.616.441.648.959.2

מסווגות6 מעוברות 250.5סחורות 137JO479.41,298.71,714.02,196.6
חומרים לפי

ל.ג.מ.א.61 עור עיבודי 2.9עור, 0.35.918.322.522.3

מעובדות ופרוות
ל.נ.מ.א.62 גומי, 2.5מוצרי 0.76.619.313.518.1

ושעם63 עץ 8.9עיבודי 7.610.458.023.825.6

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטץ 13.1נייר, 8.927.176.965.383.4

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 22.8מטוים 13.047.681.697.5129.1

דומים ומוצרים גמורים
טקסטיל חוטי 15.0מזה: 7.631.331.632.343.2

כותנה 0.9בדי 1.51.76.4i3.315.9
אחרים טקסטיל 3.1בדי 2.86.622.930.243.9

ל.נ.ט.א.66 אלמחכתיים, מינרלים 116.6מוצרי 52.0188.0549.01,108.61,404.0

ויקרותלמחצה יקרות אבנים 110.7מזה. 49.7176.6491.21,077.81,356.5
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TABLE VIII/4.IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION (com.(

$ million

Exports
Code

Section and division

1960196519701975§19771978
No.

1.0 3.64.711.08.88.8Animal and vegetable oilsand fats4

0.10.10.1Animal oils and fats41

7.0 3.64.610.98.78.7Vegetable oils and fats42

0.1_0.0Animal and vegetable oils and fats proces43

sed. and waxesof animal and vegetable
origin

37.0 9.968.2242.5325.6394.8Chemicals5

6.3 2.418.8109.2120.8151.7Chemical elements and compounds51

3.9 0.511.563.675.287.6Thereof: organic chemicals

0.0 0.6_0.2Mineral tar £ crude chemicals from coal,52

petroleum £ natural gas

0.9 0.60.91.42.51.8Dyeing. tanning and colouring materials53

2.2 0.85.311.510.812.2Medicinal and pharmaceutical products54

1.1 0.41.64.84.55.6Kssential oils and perfume materials; toilet,55
polishing c$ cleansing preparations

13.3 4.625.472.276.389.1Fertilizers. manufactured56

_0.63.30.2Pyrotechnic products57

1.63.013.817.221.3Plastic materials. regenerated cellulose,58

artiifcial resins

11.6 0.513.229.090.2112.7Chemical materials <£ products, n.e.s.59

226.5 91.7367.1874.72,082.6 1,556.4Manufacturedgoods classiifed chielfv bv6

maleirals

0.6 0.21.94.06.96.3Leather. leather manufactures, n.e.s. and61

dressed furs

9.1 8.016.831.941.742.0Rubber manufactures. n.e.s.62

8.1 4.48.34.8 *6.910.0Wood and cork manufactures (excl. furni63

lure(

2.3 2.22.82.74.54.1Paper. paperboard and manufactures64

thereof

23.6 8.939.347.060.880.8Textile yarn. fabrics. madeup articles and65
related products

17.5 5.522.922.725.936.6Thereof: textile yarn and thread

2.3 1.54.14.38.38.3cotton fabrics

3.2 1.49.111.48.98.7textile fabrics. other than cotton
fabrics

157.7 65.1249.2653.3,120.8,515.1 1Nonmetallic mineral manufactures, n.e.s.66

153.9 60.9245.8646.0,110.3,499.8 1Phereof: precious £ semiprecious stones
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא. ח/4. לוח

דולריס מיליוגי

Importsיבוא
0t\1v13כ1ל רסוג Aiw

1960196519701975§19771978

ופלדהר6 55.6ברזל 39.819.5272.9 197.6 253.6
וזויתוניס מטילים, מוטות, 13.1מזה: 12.533.381.678.2 53.8
אוניברסליים ופחים 22.8לוחות 15.652.302.1128.6 98.6

ואביזריס צינורות 2.9שפופרות, 1.87.825.69.2 15.3
נתליות68  אל 17.7מתכות 8.938.518.8146.7 107.8

נחושת 8.9מוה: 4.917.937.740.1 31.1

4.9חמק 2.113.236.264.9 48.0
ל.נ.ס.א.69 מתכת, 10.4מוצרי 5.835.823.294.5 77.4

הוגלהר וגיוד 232.3מכינות 142.9439.4977.41,315.0 1,003.4
חשמליות71 מכונות למעט 95.2מכונות, 64.2184.8483.3591.1 456.6
ומכשירי72 52.5מכונותחשמליות 13.3101.8275.5336.2 224.0

שוניס חשמל
חשמלי כוח מכונות 9.7מזה: 1.425.190.4108.8 69.6
חשמל לחלוקת 8.1ציוד 0.710.728.1123.7 12.0

קשר 16.6מכשירי 2.026.861.069.4 45.7
להובלה73 84.6ציוד 65.4152.8218.6387.7 322.8

בדרכים הנע מנועי רכב 46.4מזה: 25.876.7134.1239.9 157.6
טיס 4.4בלי 2.622.334.7116.5 98.3

שיט 32.0כלי 36.751.58.718.7 56.6

שונים8 מעובדים 33.8מוצרים 8.869.8253.5 187.1 154.9

מוצרים81 סניטרייס, ואביזרים 0.51.74.26.9טוצרים 4.7

וחימום לתאורה ואביזרים
2.96.016.117.8 15.6

ואביזרים82 רהיטיס 0.21.01.8 1.2

יד83 ארנקי טיול, אביזרי
דומים 0.6ופריטים 0.22.35.418.6 13.4

הלבשה84 0.5דברי 0.22.25.318.2 13.3

לפרווה) (פרט הלבשה 0.11.72.36.9מוח: 5.9

הנעלה85 13.1דברי 3.633.773.1106.1 77.9

מדעיים86 מקצועיים, מכשירים
אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי

ושעונים 7.7ציודלצילום 1.924.751.574.2 51.3

רפואה, מדע, ומכשירי כלים מזה:

וכר. 16.6אופטיקה 5.024.252.895.4 68.4

ל.נ.מ.א.89 שונים, מעובדים מוצרים

פייגו9 שלא ועסקות 7.8סחורות 10.111.618.7243 22.5
לסוגיהן

ומזון דלק אספקת 

זרים ומטוסים לאניות

FOREIGN TRADE 218



TABLE VIII/4.IMP0RTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C SECTION AND DIVISION (Cont.(

$ million

portsExיצוא

Section and divisionCode
No.

1960196519701975§19771978

2.5 1.04,020.814.911.4Iron and steel67
0.40.10.3Thereof: bars, rods, and angles
0.10.20.3universal plates and sheets,

1.6 0.43.920.714.610.7tubes, pipes £ ifttings
10.1 0.719.516.825.025.0Nonferrous metaJs68
9.0 0.417.210.53.24.0Thereof: copper
1.0 0.22.25.619.619.2aluminium

12.5 1.225.393.4274.9387.9Manufacturesofmetal, n.e.s.69

8.6 5.338.1179.1307.9382.9Machinery <£ transport equipment7

2.5 0.913.658.279.097.7Machinery, other than electric71

1.6 1.414.683.2110.7116.8Electric machinery. apparatus £ appliances72

0.4 0.11.85.813.213.6Thereof: electric power machinery
 0.93.72.13.1equipment for distributing

0.3 0.27.556.472.768.8electricity

4.5 3.09.937.7118.2168.4telecommunication apparatus

0.8 2.81.85.013.013.5Transport equipment73

1.75.223.254.4114.7Thereof: road motor vehicles

2.0 0.22.76.844.634.7aircraft
ships and boats

25.6 16.979.8174.9259.9316.0Miscellaneous manufacturedarticles8

0.3 0.20.20.20.60.4Sanitary, plumbing, heating £ lighting81

ifxtures and ifttings
0.11.84.513.312.9Furniture and ifxtures82

0.10.50.50.60.5Travel goods, handbags £ similar articles83

14.5 9.352.2100.9141.1156.8Clothing84
13.8 9.051.394.8129.1147.0Thereof: clothing (except fur clothing(

0.21.32.34.04.6Footwear85
0.2 0.12.611.314.721.4Professional, scientific £ controlling instru86

ments, photographic £ optical goods
watches and clocks

0.2 2.210.714.219.9Thereof: scientific, medical, optical etc.
apparatus

10.4 7.121.255.285.6119.4Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.89

3.1 10.012.717.65.310.2Commodities and transactions not9
classifed according to kind
classifed

8.118.123.J34.0Bunkersand storesfor foreign ships
and aircraft
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יעד1 ארץ לפי ויצוא, קנייה ארץ לפי יבוא, ח/5. לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא
אוץ

1950196019701975§19771978

כולל סך

הכל סך 302.0502.71,462.04,172.64,844.45,870.6אירופה

המשותף 110.7276.0874.12,131.22,652.63,434.2השוק

איטליה
אירלנד

69.6208.7685.01,751.51,968.12,452.5

15.913.776.2205.9194.4283.2
יליכספמרג 0.60.21.213.08.24.4בלגיה

ר.פ. 7.411.562.8159.2209.1258.8גרמניה,
3.971.9174.9457.5447.5594.4דניה
4.03.29.018.119.823.2הולנד

המאוחדת 5.823.571.8182.1414.5481.8הממלכה
25.659.3227.7560.7484.9542.5צרפת

6.425.461.4155.0189.7264.2

החופשי הסחר 19.048.9124.7277.0591.6850.8אזור
(א.פ.ט.א.)

4.73.914.029.024.929.6
אוסטריה
0.7איסלנד

2.0
0

2.2
0.3
14.4

0.1
12.1

0
35.6

0
17.8

נורבגיה
פורטוגל
פינלנד

0.15.53.49.913.29.4
2.18.815.134.232.251.9
4.77.428.567.360.576.6 שבדיה

4.721.149.0124.4425.2665.5שוויץ
1

22.118.464.4102.792.9130.9
אירופה ארצות יתר

1.31.42.81.91.72.9
0.20.10.1_00

2.40.84.25.64.48.7בולגריה
המועצות 2.55.115.813.915.217.3ברית

0.11.14.45.67.711.9הונגריה
0.20.13.330.919.835.2יוגוסלביה

2.50.10.60.6O.I'יי!
2.90.40.61.20.81.2ספרד

2.60.626.534.634.845.9צ'כוסלובקיה
י 7.73.75.36.87.5קפריסץ
7.41.03.03.11.10.2רומניה

נ תורכיה
אחרות 8.810.672.1131.7199.3217.9ארצות

הכל סך  0.92.74.55.87.8אסיה
0.80.13.818.924.6

_01.75.813.416.3
הודו

0.18.961.988.8125.4123.5 קונג הובג
0.40.13.35.515.012.3 יפן
6.61.52.523.320.833.4

סינגפור
אחרות ארצות
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TABLE VIII/5.IMP0RTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY COUNTRY 01

DESTINATION 1

$ million

Exportsיצוא
Country

195019601970197581977§1978

35.1216.6778.71,940.73,081.73,921.3GRAND TOTAL

25.5151.5422.71,010.91,487.81,803.4EUROPETOTAL

11.1103J291.7724.91,096.31,344.1Common market
0.210.614.856.679.794.4Italy
0.50.40.85.06.09.3Ireland
1.013.638.480.2158.5199.7Belgiumicf Luxembourg
0.021.166.7160.5275.6340.3Germany F.R.
2.82.44.412.013.617.1Denmark
1.314.745.5129.2178.3220.9Netherlands

223.8282.6Unitedג.11.136.181.4169 Kingdom
0.24.639.7112.1160.8179.8France

5.223.961.3169.5231.3279.9Free trade area
)E.F.TA.(

0.51.55.318.123.833.7Austria 0.20.10.60.50.8Iceland
0.91.63.315.618.319.7Norway
0.00.81.214.025.721.6Potrugal
1.13.16.712.113.219.6Finland
1.64.711.627.932.S41.6Sweden
1.112.033.181.2117.3142.9Switzerland

3.224.169.7116.5160.2179.4Other countriesof
Europe

0.10.52.11.01.71.9Bulgaria
00.300.100U.S.S.R

0.50.86.35.12.01.6Hungary
0.25.09.415.316.317.9Yugoslavia
03.219.628.449.942.1Greece
00.510.115.512.316.9Spain

0.60.15.33.42.6Czechoslovakia
0.11.85.47.013.914.6Cyprus2
0.31.611.018.018.113.9Rumania
8.92.615.933.654.3Turkey2
1.41.43.24.99.013.6Other countires

0.413.3108.8367.S438.S65 09ASIATOTAL

0.022.392.4102.797.1Iran
77.2India.נ1.7_0.00.1

7.537.2113.2188.8303.5Hongkong
1.932.399.499.5181.3Japan

0.10.84.028.231.026.0Singapore
0.33.013.032.614.835.8Other countires
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(המשך) יעדי ארץ לטי ויצוא, קנייה ארץ לפי יגוא, .5m לוח

דולרים מיליוני

Importsיבוא

1950196019701975819771978

 אפריקה
הכל סך

18.917.830.167.777.8108.9

0.31.82.05.64.52.9אתיופיה
1.64.86.17.7גבון
1.40.60.41.71.3גאנה

אפריקה 6.310.240.253.280.4דרום
השנהב 0.91.85.77.2חוף

0.10.91.12.0טנזניה
0.01.22.32.72.7לינריה
_0.10.00.00.0ניגריה

1.81.22.91.84.1קניה
אחרות 18.66.412.38.81.00.6ארצות

 אמריקה
הכל סך

139.31S6.5372.31,143.21,114.71,276.9

הצפונית 119.11S4.0339.01,042.71,03631,189.7אפריקה
הבריח 106.6146.4324.31,001.5980.81,125.5ארצות

0.20.90.30.70.30.7מכסיקו
12.36.714.440.555.263.5קנדה

המרכזית 13030.70316.711.1אמריקה
0.10.00.20.5גואטמלה

0.10.215.06.5פנמה
אחרות 1.30.30.50.11.54.1ארצות

הדרומית 18.92.232.6100.261.776.1אמריקה
1.50.14.916.713.89.6אורוגואי
3.11.117.129.734.640.9ארגנטינה

3.10.44.652.69.316.2ברזיל
0.00.01.50.10.00.4ונצואלה

0.53.70.20.13.4פרו
0.00.50.71.51.2_קולומביה

אחרות 11.20.10.30.22.44.4ארצות

 J4.624.617.6.2.60.54אוקיאניה
הכל סך
2.40.43.54.520.917.0אוסטרליה
0.20.10.80.13.70.6ניוזילנד

בלתי 21.741.3109.1694.2775.4815.1ארצות
מסווגות

ומזץ דלק אספקת
ומטוסים לאוגיות






זריס

הארצות. 6במבואסיווג סעיף ראה 1

באסיה, כן ל8ני נכללו 2
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TABLE VIII/5.IMPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE AND EXPORTS, BY COUNTRY OF

DESTENATION1 (Cont.)

$ million

Exportsיצוא

Country
1950196019701975§19771978

0.110.541.573.581.0109.9AFRICATOTAL

0.01.04.44.49.97.6Ethiopia
_0.01.22.00.9Gabon
2.02.12.01.72.4Ghana
_1.910.734.723.937.7South Afirca

1.24.23.46.2Ivory Coast
_1.91.94.15.8Tanzania
0.6 '0.12.60.27.6Liberia
1.93.613.418.620.5Nigeira
_■0.73.63.86.67.8Kenya
0.12.413.95.310.613.4Other countries

8.935.6175.3388.4660.5781.9AMERICATOTAL

8.732.2166.2341.1605.8727.9North America
8.329.4149.1307.5564.6686.4U.S.A.
_0.12.03.81.42.3Mexico

0.42.715.129.839.839.2Canada

_0.50.99.716J8.1Central America
0.11.02.21.6Guatemala
0.22.99.83.8Panama
0.50.65.84.32.7Other countries

0.22.98.237.638.445.9South America
0.40.20.10.30.6Uruguay
0.31.34.43.612.6Argentina

0.11.22.712.212.613.7Brazil
0.21.512.37.99.7Venezuela
0.12.22.58.05.7Peru
_0.50.20.10.60.5Colombia

0.10.20.16.05.43.5Other countires

0.11.35.518.927.834.7OCEANIATOTAL

0.11.25.318.626.332.4Australia
0.10.20.21.52.3New Zealand

0.14.416.863.4362.6S06.5UNCLASSIFIED
COUNTRIES

8.118.123.534.0BUNKERS AND STORES
FOR FOREIGN SHIPS
AND AIRCRAFT

1 See§6 in introduction  "classiifcation of countires"
2 Previously included in Asia.
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עיקרית יעד וארץ נבחרות סחורות קבוצת למי יצוא,  .6/n לוח

דולרים מיליוני

חקלאי Agirculturalיצוא exports

כולל סן
Grand totalהכל הדרסך פרי מזה:

TotalThereof: citrus

§19771978819771978§19171978

כולל 3,081.73,921.3455.3סך 384.9189.4202.7
הפל סך  המשותף 1,096.3U44.7292.2השוק 2443118.9121.2

79.794.418.2איטליה 21.13.94.6
6.09.30.2אירלנד 2.01.8

ולוכסמבורג 158.5208.214.5נלגיה 11.85.76.0
ר.פ. 275.6340.4101.7גרמניה, 81.940.039.7

13.616.96.5דניה 3.83.14.7
178.3212.835.5הולנד 21.38.19.0

המאוחדת 223.8282.660.7הממלכה 54.040.042.0
160.8180.154.9צרפת 48.416.315.2

(א.פ.ט.א.) החו0שי הסחר 23132S1.492.7אזור 75.039.0543
הבל סך 
23.833.711.4אוסטריה 7.34.66.2
0.50.80.2איסלנד 0.20.20.2
18.320.110.7נורבגיה 7.96.48.7
25.721.617.3פורטוגל 18.80_
13.219.617.2פינלנד 11.911.616.2
32.541.618.1שבדיה 12.39.314.4
117.3144.017.8שוויץ 16.66.98.6

הכל אחרותסך עיקריות 1.224.91.564X)51.0אחנית 54324.720.4
102.797.112.2אייז 16.76.2

הברית 564.6685.24.1ארצות 2.90.41.2
9.97.60.0אתיופיה 0.10.0_

אפריקה 23.937.71.8דרום 0.50.10.0
קונג O0.2.188.8308הונג 0.00.00.0
2.01.61.1הונגריה 0.60.61.0

n911.1.16.3יוגוסלביה 9.19.110.9
49.942.1.6.0יייז U00

99.5181.42.6יפן 3.22.11.4
18.620.50.2ניגריה 0.1_

31.026.02.5סינגפור 2.62.51.6
12.316.93.1ספרד 2.6

39.839.21.1 0.70.00.6
13.914.60.5קפריסץ 0.4

18.113.93.8רומניה 3.73.73.7
M30.7.33.6תורכיה 0.1

הארונות 529J73a11319.46.86.8יתר
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TABLE VIII/6.EXPORTS, BY SELECTED COMMODITY GROUP AND MAIN COUNTRY £0
DESTINATION

S million

תעשייתי יצוא
1Industrial exports

:Thereofמזה

טקסטיל,יהלומיםהגל70
ועור משקאותהלבשה כימיקלים,מזון,

וצבעים תרופות
Totalמלוטשים

Polished
diamonds

Textiles,
clothiag
£ leather

וטבק
Food, beverages
and tobacco

Chemicals
medicaments

£ paints

Country ofdestinatio□

§ 19771978§19771978§19771978§1977197819771978

2,696.83,466.01,099.01,477.4222.3254.7177.8211.1269.9.33S7GRAND TOTAL
852.01,052.5342.3444.6140.2164.5111.6138.491.4123.9Common market  total
58.676.210.013.26.59.12.22.120.627.5Italy
4.09.10.00.01.03.81.83.10.40.3Ireland

146.7193.7113.1160.74.44.66.27.42.34.3Belgium £ Luxembourg
193.7238.759.184.454.259.720.530.613.715.5Germany, F.R.
9.810.40.30.41.61.51.62.14.01.9Denmark

157.0177.395.495.616.515.05.25.615.535.3Netherlands
169.8221.926.142.740.256.455.569.520.716.3United Kingdom
112.4125.238.347.615.814.418.618.014.222.8France

156.3188.784.6106.212.615.918.021.412.912.3Free trade area (E.F.T.A.( 
total

16.522.33.63.43.64.82.13.01.43.1Austria
0.30.60.10.0000.20.1Iceland
10.49.40.40.41.01.41.21.44.53.2Norway
6.94.30.51.10.103.82.3Portugal
1.32.40.10.200.10.70.60.20.6Finland

20.223.54.78.72.42.45.05.90.90.7Sweden
100.7126.275.893.55.06.18.910.51.92.3Switzerland

1,170.61.513.0630.4881.060.062.743.443.3121.6148.4Other main countries  total
86.084.94.07.54.73.413.916.5Iran

561.7681.1321.0377.833.935.917.518.826.725.4U.S.A.
9.87.60.60.60.40.11.61.3Ethiopia

23.435.90.91.02.82.71.11.37.311.8South Africa
188.8307.8184.0300.12.10.80.10.20.80.7Hongkong

1.40.50.0_0.00.00.40.30.90.2Hungary
7.26.8_1.42.42.61.82.82.2Yugoslavia

38.936.10.31.27.35.93.62.721.014.4Greece
96.3178.886.6164.00.20.11.31.83.86.1Japan
18.520.30.30.30.50.92.63.3Nigeria
28.423.514.814.00.20.20.40.41.71.7Singapore
9.713.81.63.30.20.10.10.22.95.2Spain

39.138.121.119.66.05.33.13.61.51.7Canada
13.514.10.10.00.90.95.56.71.30.9Cyprus
14.410. 1

__00.01.10.96.25.9Rumania
33.553.60.00.00.10.01.00.226.651.1Turkey

517.9711.841.745.69311.64.88.044.054.1Other countries
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כלכלי ענף לפי חוד.יצוא, לוח
TABLE VII1/7.EXPORTS, BY ECONOMIC BRANCH

דולרים $מיליוני million

כלכלי 197019751976819771978Economicענף branch

כולל S3,921.3.778.71,940.72,414סן 3,081.7GRAND TOTAL

הכל חקלאיסן 1296277.6325.0455.3יצוא 384.9Agriculturalexportstotal

הדר 86.1176.18171,9202.7פרי 189.4Citrus fruit

43.5101.58153.1252.6אחר 195.5Other

הכל תעשייתיסך 637.51,610.62,027.33,400.2יצוא 2.650.2Industrial exports  total

וחציכה 40.886.560.878.3כרייה 76.5Mining and quarrying

וטבק משקאות 62.9125.3154.2211.1פיון, 177.8Food, beverages and tobacco

44.452.362.477.0טקסטיל 63.9Textiles

53.6104.1125.3169.5הלבשה 149.3Clothing andmadeup articles

ומוצריו 3.55.47.98.2עור 9.1Leather and leather products

9.612.820.333.1עץומוצריו 27.7Wood and its products

ומוצריו 3.22.83.94.2נייר 4.5Paper and its products

לאור והוצאה 5.918.311.014.3דפוס 14.5Printing and publishing

ופלסטיק גומי 23.544.753.672.1מוצרי 67.5Rubber and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 52.9183.3221.5338.7םוצריס 269.9Chemical and oil products

אלסתכתיים מינרליים 3.06.57.114.2מוצרים 9.7Nonmetallic mineral products

בסיסית 7.926.119.829.1מתכת 34.0Basic metal

מתכת 28.273.2121.6230:5מוצרי 146.3Metal products

.18.160.8110מכונות 1158.2 139.8Machinery

ואלקטרוני חשמלי 12.897.7112.3137.2ציור 131.1Electrical and electronic equipment

הובלה 9.140.191.6240.1כלי 163.6Transport equipment

כרוטו  מלטושים 244.6640.7799.71,477.4יהלומים 1,099.0Diamonds polished  gross

נטו (202.0)(548.6)(712.0)(1,317.6)0,002.5)net

13.530.044.2107.0שונות 66.0Miscellaneous

הכל סן  אחר 11652S62.265.8יצוא 466Otherexports total

ומזץ דלק אספקת מזה;
זרים ולמטוסימ לאוניות

8.118.123.234.0 23.5Thereof: bunkers and stores for foreign'
ships and aircraft

טוהזד 45.1106.21086205.2יצוא 1190Returnedexports

הכל סך נטו 733.61,834.12,305.93,716.1יצוא 2,962.1NET EXPORTS  TOTAL

FOREIGN TRADE 226



כלכלי ייעוד לפי יבוא, . sin לוח
TABLE VIII/8.IMPORTS, BY ECONOMIC USE

דולרים $מיליוני million

כלכלי! 19751976S19771978Economicייעוד use 1

כולל 4,172.64,140.44,844.45,870.6GRANDסך TOTAL

תצרוכת ננסי
הכל סך  ישירה לצריכה

323.3319.9343.5420.1Consumer goods for direct consump
lion total

שוטפת לצריכה תצרוכת 216.7204.4231.8261.2Nondurablesנכסי

159.8142.8159.4167.5Foodמזון

אחרים 56.961.672.493.7Otherמצרכים

בניקיימא תצרוכת 106.6115.5111.7158.9Durablesננסי

גלם) (חומרי לייצור תשומות
הכל סך 

3,188.73,189.73,851.34,614.2Production inputs (raw materials)
total

155.8142.4129.1136.8Agricultureחקלאות

ברוטו  גולמיים יהלומים
נטו 

469.1
(411.8)

670.3
(616.0)

1,011.7
(937.3)

1,246.2
(1,053.0)

Roughdiamondsgross
net

סיכה וחומרי 637.9684.8737.6774.9Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים, חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

341.4277.1366.6460.7Spare parts, accessories, tools
for current use

אחרות 1,584.5,415.11,606.31,995.6Productionתשומות inputs, other

הכל סך השקעה 652.9619.8633.8818.9Investmentgoodsנכסי total

מכשירים ציוד, מכונות,
ואביזריהם

534.4493.3467.0633.8Machines, equipment, implements
and their accessories

תחבורה 109.5126.4166.8185.1Transportכלי equipment

ומטוסים אניות :42.753.394.774.5Thereofמזה: ships and aircraft

הכל פורטוסך שלא 7.711.015.817.4Goods,n.e.s.totalסחורות

מוחזר 43.963.884.5212.4Returnedינוא imports

הכל נטוסך 4,108.74,076.64,759.95,658.2NETיבוא IMPORTSTOTAL

1 See§3 in introduction.
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עיקרית קנייה וארץ כלכלי ייעוד לפי ח/9.יבוא', לוח

דולרים מיליוני

תגרוכת Consumerנכסי goods
הינוא כל

mportsTotalitvtffw לצריכה
קנייה NondurableDurableארץ

819771978§19771978§19771978

כולל 4,844.45,870.6231.8261.2158.9סך 111.7

המשותףסךהבל 1.968.12,452.590.2101.692.3השוק 70.9

194.4283.213.719.426.2איטליה 17.1

8.24.44.20.30אירלנד
ולוכסמנורג 209.1258.82.23.30.7בלגיה 0.7

ר.פ. 447.5594.416.718.126.4גרמניה, 21.9
19.823.22.62.30.9דניה 0.7
414.5481.87.58.92.1הולנד 2.3

המאוחדת 484.9542.529.334.813.8הממלכה 13.3

189.7264.214.014.522.2צרפת 14.9

(א.פ.ט.א.) הווו6שי הסחר 591.6850.812.312.38.3אזור 6.0

הגל 8ך
24.929.61.31.80.4אוסטריה 0.2

00000איסלנד 0
35.617.80.80.90.1נורבגיה 0.2

13.29.43.21.00.4פורטוגל 0.4

32.251.90.40.20.2פינלנד 0.1

60.576.60.81.03.5שבדיה 2.8

425.2665.55.87.43.7שוויץ 2.3

הכל אחרות8ך עיקריות 1,366.51,589.387.8101.737.4ארצות 18.8

20.917.09.25.40.1אוסטרליה 0
34.640.929.136.40ארגנטינה 0

9.316.26.311.30.1ברזיל 0

הברית 980.81,125.525.825.110.1ארצות 6.0

6.17.7גאבון

אפריקה 53.280.42.04.50.3דרום 0.2

4.48.70.20.2O.Iהונגריה 0.1

15.217.30.40.40.3יוגוסלביה 0.3

19.835.23.84.86.3ספרד 0.8

125.4123.53.33.818.2יפ; 10.5

55.263.50.60.60.2קנדה 0. 1

34.845.92.84.91.5רומניה 0.8

6.87.54.34.30.2תורכיה

הארצות 918.2978.041.545.620.9יתר 16.0

הארצות. סיווג  גמבוא 6 0עיף ראה 1
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TABLEVIII/9 IMPORTS1, BY ECONOMIC USE AND MAIN COUNTRY OF PURCHASE

$ million

Country of purchase

השקעה נכסי
Investment goods

1978 81977

גולמיים יהלומים
(גרוטו)

Rough diamonds
)gross)

1978 §1977

לייגור ו/קומות
יהלומים ללא גלם) (חומרי
Production inputs (raw
mateirals) excl. diamonds

1978 S1977

GRAND TOTAL

Common markettotal

Italy
Ireland
Belgium Sl Luxembourg
Germany, F.R.
Denmark
Netherlands
United Kingdom
France

Free trade area (E.F.TA .)  total

Austria
Iceland
Norway
Portugal
Finland
Sweden

Switzerland

Other main countries  10(0/

Australia
Argentina
Brazil
United States
Gabon
South Afirca
Hungary
Yugoslavia
Spain
Japan
Canada
Rumania
Turkey

Other countries

2,855.43,385.41,011.71,246.2633.8818.9

908.41,199.9624.2670.9274.4387.8

123.5180.740.156.9
3.43.80.60.3
60.190.5130.5152.515.611.8

308.2392.30.1100.7157.5

11.314.45.25.6

87.6120.1302.6333.014.517.7

189.9236.0191.1185.361.372.6 .

124.4162.1036.465.4

49.5 56.1 483.3 299.8 297.4 217.4

20.924.6
2.52.8

00
0_

18.516.316.10.5
9.57.8_0.10.2

31.451.10.30.4
46,758.210.213.9
90.4139.4299.8483.326.931.7

910.71,011.176.582.1272.7357.G

in11.2000.3
5.44.00.10.5
2.94.70.10.1

670.0732.376.582.1202.5275.9

6.17.7

50.373.90.71.7

3.8J.I0.30.3
14.416.40.10.2
12.217.33.06.8

68.652.143.049.4

32.342.322.2 .20.4
30.538.10.71.4

2,53.00

.81S9877.011.29.930.624.6

* See §6in introduction  "classiifcationof countires".
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מיובאות, סחורות על ארה"ב של לדולר בל"י נ>מוצע ותשלוט מסים ח/10. לוח
בלבלי1 ייעור לפי

Valueofעיר imports לי)היבוא (מיליוני מסים2

ליידולריםמיליוני מכםהכלסדמיליוני
היבוא של כלכלי Sייעול .ILם0?111נם millionTotalCustom duty

§ 19771978§19771978§ 19771978§19771978

כולל 4,844.7102,408.0סך 51,422.7 5,870.69,276.410,918.45,665.74,651.5

הכל סך  תצרוכת 343.47,446.1נכסי 3,643.9 423.92,691.74,279.31,168.01,271.1

שוטפי! 231.74,643.8לצריכה 2,462.2 264.91,168.2/,/52.6673.4451.9
וטבק משקאות 159.42,933.1מזון, 1,694.2 167.5667.4571.0442.9152.5

והנעלה 13.6299.3הלבשה 146.2 17.0101.2151.352.258.5
בית למשק וציוד .17.6476.3I86ריהוט I 27.2158.9177.381.5142.2

3.6335.8!תרופות 145.1 19.122.212.921.412.9
ותחביבים בידור 12.4244.1מוצרי 130.0 14.082.3101.830.628.1

15.1355.2שונות 160.6 20.1136.2,138.344.857.7

קיימא 111.72,802.3בני 1,181.7 159.01,523.53.126.7494.6819.2
בסיסי 16.5340.1ריהוט 170.2 19.3105.3118.068.277.0

בית למשק 18.4401.6ציוד 194.2 22.8219.3367.856.582.0
רפואי 2.754.3ציוד 29.4 3.112.714.37.16.1
תחבורה 54.31,512.6נלי 582.9 85.8984.42.206.4298.7559.0

\תחביבים בידור 15.5348.3מוצרי 159.2 19.7170.9367.951.877.3
יקרות ואבנים שעונים 4.3145.4תכשיטים, 45.8 8.330.952.312.317.8

הכל סך לייצור 3,851.480,284.7תשומות 40,936.4 4,611.74,705.53,604.03,508.72,312.9
95.21,695.7מספוא 983.2 96.886.2 193.8117.61.9

לחקלאות אחדים גלם 33.9699.5חומרי 367.1 39.944.59.644.59.5
75.51,375.4חיטים 758.1 77.945.8 216.995.9_

סויה 132.01,946.6פולי 1,394.1 105.4 68.8 96.1154.7
אחרים גולמיים מזון 169.43,092.3מוצרי 1,800.4 177.5235.0 81.7234.253.9

וחוטים 89.22,081.6בדים 949.8 118.5392.6506.2208.3216.6
גולמיים 1,011.721,479.3יהלומים 10,822.9 1,246.)_

ומוצריהם פלדה 225.45,272.2בתל, 2,382.2 300.3577.9476.2353.7186.1
ומוצריו 70.11,579.0צץ 741.5 90.5254.2323.2246.5307.2

סיכה וחומרי 737.613,482.4דלק 7,827.4 774.942.666.422.833.6
ומדדוסים משאבות 34.2601.8מנועיס, 365.4 34.967.850.051.111.0

ואביזריהם רכיבים חילוף, 271.25,705.6חלקי 2,904.3 326.4807.61.023.5510.0508.7
שוטף לשימוש ומכשירים 95.52,362.6כלים 1,019.9 134.8271.8285.7200.0185.6

אתרים גלם 810.519,010.7חומרי 8,620. 1 1,087.81,948.31.451.71. 269.4798.8

הכל סך  השקעה 634.014,372.3נכסי 6,673.8 817.71,862.13,031.8972.81,066.1
ואביזריהם מכשירים ציוד 467.211,121.1מכונות, 4,932.8 633.81,088.91.299.5688.0541.5

תחבורה 166.83,251.2כלי 1,741.0 183.9773.21.732.3284.8524.6
ומטוסים אוניות בלי 72.11,931.4מזה; 762.0 109.4773.21.732.3284.8524.6

פורטו שלא 15.917.3168.6304.917.13.316.21.4סחורות

במבוא. 12 סעיף ראה 1

במבוא. 12 סעיף ראה מוסף; ערך מס כולל לא 2
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TABLE VI1I/10.TAXES AND AVERAGE PAYMENT IN LOCAL CURRENCY PER U.S. DOLLAR

VALUE OF IMPORTED GOODS, BY ECONOMIC USE1

Taxes 2 (O. million)תשלום
בל"י יבוא לדולר ממוצע

Economic use
of imports

חובה תשלומי
Surcharges

קנייה מס
Purchase tax

(נטי) nwp
Funds (act)

Average payment in EC.
per import dollar

§19771978

19771978§19771978§19771978

109.1114.53,746.46,797.6244.8645.212.5219.30GRAND TOTAL

41.955.51,385.82,916.396.036.418.4427.66CONSUMER GOODSTOTAL
41.9.5J5356.9608.896.036.415.6621.88Nondurable
40.543.288.0338.996.036.414.8120.92Food, beverages and tobacco
1.17.547.985.318.2126.53Clothing and footwear
0.22.477.232.719.5724.04Furniture and household equipment

0.812.2618.20Medicines
51.7"73.717.1024.75Articles for recreation and hobbies

0.12.491.378.2


19.7124.51Miscellaneous

_1,028.92,3075_24.2137.29Durablegoods
37.141.016.6923.73Basic furnishings
162.8285.822.4433.69Househols equipment
5.68.2

15.3421.92Medicai aquipment
685.71,647.428.8643.34Transpotr vehicles
119.1290.621.3236.41Articles for recreation and hobbies
18.634.518.0123.99Jewellery, watches, precious stones

67.259.01/470.41,913.7340.8681.611.8518.19PRODUCTION INPUTSTOTAL
0.20.531.6196.211.2315.50Fodder

0.112.1417.76Other agrucultural raw materials
50.1216.910.6414.87Wheat
223.596.110.0316.61Soya beans

35.835.60.61.235.6172.412.0116.95Other raw food products
9.412.7174.9276.915.0421.84Fabrics and yarn

10.6917.23Diamonds,rough
0.5223.7290.113.1319.14Iron, steel and articles thereof

7.716.014.1921.01Wood and articles thereof
19.832.810.6717.48Fuel and lubircants
16.739.012.6518.68Engines, pumps, compressors
0.1297.6514.713.6820.61Spare parts andaccessories
71.8100.113.5219.65Tools and implements for direct use

21.310.1657.6642.813.0318.81Other raw materials

889.31,965.713.4624.99INVESTMENT GOODSTOTAL
400.9758.012.8819.59Machines, equipment and implements
488.41,207.715.0727.10Transports vehicles

488.41,207.721.2933.49Thereof: excl. ships and aircratf

0.91.9
11.7117.80GOODS, N.E.S.

1 See § 12 in the introduction.
2 Excl. V. A T. ; See § 12 in the introduction.
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כספים ט': פרק

הנוסחה: פי על מחושב השנתי המחזור שיעור
עו"ש לחשבונות חיובים

המוסדות

עו"ש חשבונות

באמצעות לציבור
הבנקאיים

אשראי

הם אלה בנזילות. החייב מוסד הוא בנקאי מוסד
וכן לאשראי שיתופיות ואגודות מסחריים בנקים
חלות הנזילות הוראות אשר אחדים כספיים מוסדות
למשכנתאות, בנקים כולל (לא במלואן עליהם

כספיים). ומוסדות להשקעות
בפיקוח הנמצאים מוסדות הם כספיים מוסדות
1977 בינואר בנזילות. חייבים ואינם ישראל בנק
כספי ממוסד לתעשייה" אוצר "בנק הגדרת שונתה

להשקעות. לבנק

אשראי + חופשי אשראי הינ1 לציבור אשראי
אינ1 הלוואות; למתן מפיקדונות אשראי + מוכוון
ט/3 לוח כספיים. ולמוסדות לממשלה אשראי כולל
כספיים למוסדות ואשראי לציבור אשראי כולל
ט/5 לוח ולמשכנתאות. להשקעות בנקים שאינם
להשקעות, לבנקים ואשראי לציבור אשראי כולל

כספיים. ולמוסדות למשכנתאות
משנה וניכיון הלוואות כוללים הבנקים אמצעי
האשראי במסגרת שלא שניתנו ישראל, מבנק
קצוב לזמן ופיקדונות עו"ש פיקדונות וכן המוכוון,

הבנקאיים. במוסדות
בנק הממשלה, הם המוכון האשראי של מקורותיו
השתתפות ידי (על המסחריים והבנקים ישראל
מצורכי חלק לספק הן מטרותיו המוכוון). באשראי
מאשראי נבדל הוא מועדפים. משק ענפי של המימון
עליו, המשתלמת הריבית בסיבסוד בזמינותו, רגיל

הממשלתית. ובערבות התשלום בתנאי הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה המקור:
ישראל. בנק

..ערך1 ניירות
ניתנת בבורסה הרשומים הערך ניירות מצבת
אינם אשר ערך ניירות כוללת ואינה שוק במחירי
הוא ט/6 בלוח ההון ערך שער. להם ואין נסחרים
הרשומות החוב ואיגרות האופציות המניות, ערך
בלוח ההון ערך שנה. כל לסוף שוק, במחירי בבורסה,

כספיים נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי
הציבור בידי מזומנים הם תשלום אמצעי

עו"ש. ופיקדונות
ישראלי במטבע מזומנים הם הציבור בידי מזומנים
המסחריים הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור

לאשראי. השיתופיות והאגודות
לפי ושב עובר פיקדונות הם עו"ש פיקדונות
המחאות שיקים, ידי על ושלא שיקים ידי על דרישה,
פיקדונות למעט ישראלי, במטבע לתשלום ופקודות

הממשלה.
הפיקדונות הם קצוב לזמן הציבור פיקדונות
הבנקאיים במוסדות ופרטים מוסדות חברות, של
5 6 חודשים, 4 5 חודשים, 3  4 הזמן; לפרקי

ומעלה. חודשים ו6 חודשים
הם ט/1), (לוח חיסכון בתוכניות פיקדונות
שבהן (תוכניות מאושרות חיסכון בתוכניות פיקדונות
הממונה ידי על והצמדה ריבית על במס הנחות אושרו
חיסכון תוכניות למעט האוצר), במשרד החיסכון על
והשיכץ. הבינוי משרד ושל הדואר בבנק מאושרות
(לוח החיסכון בתוכניות היתרה זאת, לעומת
החיסכון תוכניות בכל יתרות כוללת ט/12),
הדואר בבנק חיסכון תכנית לרבות המאושרות,
נתוני והשיכון. הבינוי משרד של חיסכון ותכנית
כוללות אינן ו18,000 10,000 מסוג החיסכון תכניות

מענקים.
האוצר. משרד והביטוח, החיסכון רשות המקור:
פיקדונות הם חוץ במטבע הציבור פיקדונות
לפי חוץ במטבע חוץ ותושבי הארץ תושבי של
הבנקאיים במוסדות המופקדים קצוב, ולזמן דרישה
יתרות סיכום ידי על מתקבל לשנה הממוצע בישראל.
ב12. מחולק השנה, חודשי מ12 אחד כל לסוף
 הבנקאיים המוסדות של סטטיסטיקה המקור:

ישראל. בנק
(עו"ש) ושב עובר חשבונות מחזור

בבנקים עו"ש חשבונות הם עו"ש חשבונות
לתשלום ופקודות המחאות כוללים שאינם מסחריים,
הוא לשנה הממוצע עו"ש). בפיקדונות (הנכללות
הנתון ב12. מחולק חודשיים נתונים 12 סיכום
בסוף היתרה של פשוט ממוצע הוא לחודש הממוצע

לו. שקדם החודש ובסוף החודש
כל סיכום הם עו"ש לחשבונות חיובים
עו"ש. לחשבונות השנה במשך שנעשו החיובים

כספים

.1977 ,2 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ערך", ניירות "מדדי גם ראה 1
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הכללי. במדד לשינויים דומים בתשואתם
מתקבל המניות של הכולל התשואה שיעור מדד
התשואה שיעורי של מדדים של משוקלל כממוצע
התשואה שיעור מדד (במקביל, הבודדות המניות של
של משוקלל כממוצע מתקבל חוב איגרות של הכולל
הבודדות). האיגרות של התשואה שיעורי של מדדים
בחודש. ה23 ליום מתייחס התשואה שיעור מדד
איפוא משקפים לתקופה מתקופה במדד השינויים
הניירות של הכולל התשואה בשיעור שחלו שינויים

זמן. נקודות שתי בין
כמדד מתקבל בדצמבר) 23) השנה לסוף המדד

חודש. בכל ל23 המדדים של משורשר
לסוף הכולל התשואה שיעור מדד מוצג ט/8 בלוח

בדצמבר). 23) השנה
(מרד החלקי המרד מוצג וט/10 ט/9 בלוחות
לבסיסים בהתאם הון) רווחי מדד שהוא השערים

השנים. במהלך שהשתנו כפי השונים,
של הודעות קובצי שערים, גיליונות מקורות:

אביב. בתל ערך לניירות הבורסה

וחיסכון מועד קצר מלוה

בנק ידי על הונפק ט/11) (לוח מועד קצר מלוה
הנפקות היו שבוע בכל ד'. ביום לשבוע אחת ישראל
ב21.3.79 יום. ו364 182 ,91 בנות סדרות של
הפסקת על ישראל ובנק האוצר משרד החליטו
הוחלט כן הנ"ל. מהמלוה חדשות סדרות הנפקת
בבורסה להיסחר ימשיכי במחז1ר הקיימות שהסדרות

פרעונן. למועד עד ערך לניירות
מכירות כוללות לציבור ברוטו מכירות
קודמות ומסדרות שבוע אותו של החדשה מההנפקה

שבוע. לאותו
למעשה פידיונות כוללים ופדיונות רכישות

החופשי. בשוק המנפיק ורכישות
ניירות כוללת נקוב, בערך השנה, לסוף היתרה
למעט נפרעו, וטרם פידיונם מועד שהגיע ערך

המנפיק. שבידי היתרות
ישראל. בנק המקור.

מספר פי על השנתי הממוצע השוק ערך הוא ט/7
השנה. במשך זמן נקודות

העסקאות כל את כולל ערך ניירות מחזור
מחק ועסקאות קיזוזים כולל ואינו עצמה בבורסה
המסחר מסך חלק רק הוא בבורסה המסחר לבורסה.
על והמכירה הקנייה פקודות קיזוזי עקב ערך, בניירות

והסוכנים. הבנקים ידי
המחוור חלוקת ידי על מתקבל המחוור שיעור
על שוק; במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים בזץן.
ולא שערים משינוי נובע בהם מהשינוי חלק כן,

המסחר. בהיקף משינוי

ערך ניירות מרדי

המרכזית הלשכה מפרסמת 1950 שנת מאו
ניירות לשערי הון רווחי של מדדים לסטטיסטיקה
בשערי שינויים מודדים אלה מדדים בבורסה. הערך
מחזיקי של בתקבולים שינויים וכן הערך ניירות
וזכויות הטבה מניות מחלוקת הנובעים המניות
מודדים הם אץ מוזל. במחיר חדשים ניירות לקניית
מקבלת כתוצאה מניות מחזיקי בתקבולי שינויים
מחזיקי ובתקבולי דיבידנד, של בצורה מזומנים
של בצורה מזומנים מקבלת כתוצאה החוב איגרות
לערוך הלשכה התחילה 1977 בינואר החל ריבית.
כאשר תיק), ערך (מדד כולל תשואה שיעור מדד
המדד זה. חרש למדד חלקי מדד מהוה הקודם המדד
של הכוללת בתשואה השינויים את מודד החדש
למדידת בנוסף כלומר, החוב, איגרות ושל המניות
ומהזכ ההטבה ממניות והתקבולים השערים שינויי
וריבית דיבידנד במזומן, תקבולים גם נמדדים ויות,
בעת בהתחשבות וזאת  הריבית) על הצמדה (כולל

התקבולים. קבלת
כל את מכיל הכולל התשואה שיעור מדד
למעט בבורסה, הרשומות החוב ואיגרות המניות
אשר מוסדיים, למשקיעים חוב איגרות קבוצת
אינם אלה ניירות .1975 בשנת המדד מחישוב הוצאה
זמן לתקופות מוקפאים שעריהם וע"כ סחירים
את מטה הייתה במדד אלה ניירות הכללת ממושכות.
ששינויים מניחים כלומר, מטה: כלפי המדד

נבחרים פרסומים

טכניים פרסומים

ערך ניירות מדדי 13

חוב איגרות של התשואה 27
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FINANCIAL ASSETS כספיים נכסים

אחרים ופיקדונות תשלום אמצעי ט/י. לוח
TABLEIX/1. MONEY SUPPLY AND OTHER DEPOSITS

IL.million, at current prices שוטפים ל"/במחירים מיליוני
הציבור פיקדונות

Money supply חשלום ישראליאמצעי במטבע הציבור פיקדונות
Deposits of the public in Israeli currency

חוץ במטבע
Deposits of the
public in foreign

חיסכון בתוכניות
בידי B>xo!mפיקדונותIn saving schemesהכל חוץסך תושבי

Thereof: הכל סך
Total

הציבור
Currency held

עוש
Current

קצוב1 לזמן
Time deposits1mtpDnהצמדה והפרשי ריבית

Interest and linkageTotal by the publicdepositsDepositsdifferentials
with

foreigners

שנתי Annualממוצע average
19553951652306332
1960820287532162199

1961970340630190334
19621,126380746176734
19631,474491983197904
19641,6795821,0972171,032
19651,8266441,1812411,216
19661,9637121,2502931,413
19672,3449121,4326591,650
19682,8151,0601,7557165482,244
19693,0151,1571,8588878402,830
19703,1671,2281,9391,5211,1293,711
19713,8761,4632,4132,5681,3645,286
19725,0341,8323,2023,2841,6157,406
19733,3152,3233,9923,8972,1029,5132,672
19747,5742,8714,7033,6313,60212,7563,681
19759,9093,7346,1753,7866,5393,48719,3995,518
197611,6714,4167,25623,6579,6976,26328,3398,383
197716,3315,83210,4995,14814,97911,05846,73614,120
197822,4757,71714,7586,91826,05823,01327,894 105,757
וף Endofyשנהס ear
19554201722477628
1960880300581177256
1961969344625182429
19621,257409847189859
19631,6095251,084209961
19641,7075901,1172321,141
19651,8996571,2422591,351
19662,0087511,2574161,489
1967■ 2,5399661,5735204062,113
19682,8981,0911,8078646822,504
19692,9701,129' 1,8419041,0053,231
19703,3831,2812,1022,1091,2424,276
19714,3411,5842,7572,8541,4836,581
19725,5871,9743,6133,7431,7527,900
19737,3922,7154,6773,9262,49510,4393,022
19748,7223,1735,5493,7494,73417,8705,156
197510,6143,9706,6443,7727,9154,61522,6456,621
197613,4874,7778,70924,26011,4988,61234,56110,262
197718,7176,31912,3985,85219,66517,08875,43023,826
197827,1518,77718,3748,87332.33131,40035.665 136,964

1 Until 1967 and from 1973, including deposits held against
liabilities incurred by banks.2 As of 1976 incl. deposits
of other creditors.

התתיי כנגד פיקדונות ג1073כולל והחל 1987 שנת עד 1

כולל ב1976 החל 2 כנקים, ידי על שניתנו בויות
אחרים זכאים פיקדונות
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בבנקים הציבור של עו"ש חשבונות של שנתי מחזור  .2/u לוח
TABLE IX/2.ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS OF THE PUBLIC WITH BANKS

At current' pirces שוטפים במחירים

עוש חשבונות
Current accounts

עוש לחשבונות חיובים
Debits to current accounts

שנתי מחזור שיעור
Annual rate of turnover

י " ל Iמיליוני L. 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

19766,813244,71835.9

19779,812376,96238.4

197813,782621,34245.2
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הבנקאיים המוסדות באמצעות לציבור1 אשראי ט/3. לוח
TABLE IX/3.CREDIT TO THE PUBLIC BY BANKING INSTITUTIONS

IL. million; endofyear שנה סוף ל"י; מיליוני

חרז במטבע
In foreign
currency

In Israeli currency ישראלי במטבע

אשראי
חיסכון מתכניות
Credit from

saving schemes

מוכוון אשראי
Directed credit

פיקדונות מתון
למתן מאושריט

הלוואות
From authoirzed
deposits for gran

ting loans

הבנקים מאמצעי
From the banks' הכל סך

total

943

2.035

2.465

4,412

9.112

12,983

18.187

37.791

69,147

26

42

36

51

92

145

190

223

233

1,561

3,072

4,321

5,565

8,048

9,829

5,621

7,354

9,115

5,736

9,834

15,199

19,975

29,114

45,825

§19705,647

19717,396

19729,151

197312,2594,911

197418,7515,753

197526,6226,957

197634,7849,054

197750,48413,100

197875,95820,071

' Incl. credit to ifnancial institutions, that are not
motrgage and investment banks; see introduction.

למשכנתאות בנקים שאינם כספיים, למוסדות אשראי בןלל 1

מבוא. דאה ולהשקעות;

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 FINANCIAL INSTITUTIONS

"" mi"ion; endof year שנה סוף ל"י, מיליוני

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

197510,1496,001918

197613,9298,4661,619

197718,23112,3721,606

197824,36115,8221.834 .
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כלכלי1 ייעוד לפי בנקאיימ, מוסדות של אשראי  ט/5. לוח

TABLE IX/5.CREDIT BY BANKING INSTITUTIONS, BY ECONOMIC DESTINATION.1

שנה סוף ל''י; .ILניולייוני million; end of year

כלכלי 19541960196S19701975197619771978Economicdestinationייעוד

הכל 3189292,2886,73941,90758,09696,539159,701TOTALסך

מקומיות 13371976423,6606,0268,47012,790Localרשויות authorities

ציבוריים שירותים

ומים חשמל
915134\ 296

798

1,214

1,434

1,817

3,400

3,577

5,622

6,633

Public services

Electricity and water

כספיים 317806994,3797,38211,42918,956Financialמוסדות institutions

היהודית הסוננית
הלאומיות והקרנות

132032578468349709The Jewish Agency and the
national funds

952654175122,7674,1746,77213,257Agricuitureחקלאית

642656311,74611,36615,65429,56450,259Industryתעשייה

237751314641,7212,0523,1885,354Buildingבנייה

39831214963,6094,9978,70714,526Commerceמסחר

719792741,8962,3815,3488,913Transportתובלה

אחרים 729923821,2402,1702,2194,837Otherשירותים services

פרטיים 3902145822,6433,8194,8988,802Privateאנשים persons

חוץ 4,5975,2857,2867,861Foreignחושני residents

ידיע ובלתי אחר 7141605891,9338371,3221,182Otherייעוד destinations and not
known

1 includes credit form 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 r)11li>)

taxes). 1 For 1954, toe item "Building" includes loans for ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם "בנייה* ב10יף
the purchase and repair of dwellings. For other years, such loans סרטיים". 'אנשים לסעיף אלה הלוואות הועברו WVtm
are included under the heading "Private persons".
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ערך ניירות

ענף לפי בבורסה, רשומות ומניות חוב איגרות ט/6. לוח
שנה סוף שוק; במחירי ל"י, מיליוני

מסהריים, בנקי0
לאחזקות חברות
וביטוח בנקיםבנקאיות

הנייר הכלסוג סך
Total

9 9m* Im■illIr w

GovernmentCommercial
banks.

למשכנתאות
Mortgage

bankboldingbanks
companies

and insurance

19 77

הכל 5.9)76.879.627,635.318,617.48,1סך

הכל סך  חוב 49,950.527,63531,489.26,066.9איגרות

חוץ למטבע 389.027.741.1צמודות

לצרט המחירים למדד 28,796.416,573.23,454.0צמודות

"ברירה" מסוד 15,915.611,006.91,335.8צמודות

חוץ במטבע 4,661.41,459.61,205.8נסחרות

צמודות 188.127.529.630.2לא

בכורה מניות אופציות, 26,929.117,128.22,099.0מניות,
הכל סן  להמרה וניתנות

בכורה (רגילות, בל''י 17,128.22,039.3_24,967.5נסחרות

להמרה) וניתנות

חוץ במטבע 1,961.659.7נסחרות

1 9 78

כולל 113,279.039,535.529,968.69,798.4סך

הכל סך  חוב 66,499.139,535.57,149.3איגרות

חוץ למטבע 496.4112.953.7צמודות

לצרכן למדדהמחירים 50,339.631,857.94,997.7צמודות

"ברירה" מסוד 8,967.57,550.2817.2צמודות

חוץ במטבע 6,495.51,250.6נסחרות

צמודות 30.1■200.114.5לא

בכורה מניות אופציות, 46,779.929,968.62,649.1מניות,

הכל סך להמרה וניתנות

בכורה בל"י(רגילות, 44,974.929,968.62,644.2נסחרות

להמרה) וניתנות

חוץ במטבע 1,805.04.9נסחרות
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SECURITIES

TABLE IX/6.BONDS AND SHARES REGISTERED AT THE STOCK EXCHANGE, BY BRANCH

Bud ofyear; II" million, at market pirces

Type

מקרקסין,
פיתוח בינוי,

והדריםמסחרתברית
,Landושירותיםתטשייהלהשקעה
InvestmentIndustryCommerceconstruction,
companiesand servicesdevelopment

and citrus
groves

מימון מוסדות
ענפייט

Specialized
ifnancial

institutions

1977

10,606.00,911.42,805.8918.01,219.8GRAND TOTAL

8,567.65,429.6208.0419.5134.4Bonds  total

40.811.3208.060.1


Linked to foreign currency

5,100.33,488.2146.534.2Linked to consumer pirce index

2,305.21,267.7
Optional linkage

1,020.5662.4212.9100.2Traded in foreign currency

100.8



Unlinked

2,038.41,481.82,597.8498.51,085.4Shares,options, preference sharesandconrer
tible into shares  total

136.51,481.82,597.8498.51,085.4Traded in IL (ordinary, preference and
convetrible into shares)

1,901.9
Traded in foreign currency

1978
13,724.211,718.44,151.51,739.42,643.0GRAND TOTAL

12,125.16,264.6203.11,169.252.3Bonds  total

54.513.3203.158.9Linked to foreign currency

7,932.45,350.9183.816.9Linked to the consumer pirce index

450.5149.6
Optional linkage

3,586.6696.4926.535.4Traded in foreign currency

101.154.4


Unlinked

1,599.15,453.83,948.4570.22,590.7Shares, options. preference shares andconrer
tible into shares  total

190.15,356.73,948.4570.22,296.7Traded in IL (ordinary preference and
convertible into shares)

1,409.097.1


294.0Traded in foreign currency
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הנייר סוג לפי בבורסה, השנתי המחזור ושיעור רשום הון מחזור, ט/7. ליוח
TABLE IX/7.TURNOVER, REGISTERED CAPITAL AND ANNUAL RATE OF TURNOVER AT

THE STOCK EXCHANGE, BY TYPE OF SECURITY
שוק במחירי ל"י, marketמיליוני pricesIL. million, at

מחזור
Turnover

ממוגע רשוט הון
Averagemarketable

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי

Annual rate of turn capital
over (percentages)

הניירות' Allכל securities
196063.6386.916.4I960
1965135.71.668.38.11965
1966105.41,746.06.01966
1967108.21,931.95.61967
1968249.42,783.89.01968
1969273.43,348.98.21969
1970219.84,024.95.51970
1971382.25,240.57.31971
19721,327.77,418.117.91972
19731,618.310,217.015.81973
19743,417.217,340.119.71974
19754,126.724,972.216.51975
19766,928.635,928.219.31976
197717,017.755,945.330.41977
197823,903.274,139.032.21978

* Sharesמניות
196037.577.048.71960
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
197814.511.226,933.553.91978

צמודות חוב Linkedאיגרות bonds
196026.5272.59.71960
196544.9823.25.51965
196647.7992.04.81966
196755.41,185.04.71967
1968139.01,956.07.11968
1969170.42,507.16.81969
1970172.13,111.85.51970
1971282.84,144.96.81971
1972569.05,458,810.41972
1973914.17,295.012.51973
19742,828.513,858.520.41974
19753,265.320,437.916.01975
19763,845.330,481.212.61976
19775,305.241,069.112.91977
19787,160.444,382.116.11978

1 Including loans and nonlinked debentures not detailed in the
table and bonds convetrible into shares. 2 Incl. options and
preference shares.

מ5ורטות שאינן צמודות לא
אופציות כולל 2 להמרה.

חוב ואיגרות מלוות כולל 1

ניתנות חוב ואיגרות בלוח
נכורה. ומניות
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בבורסה הערך1 לניירות כוללים תשואה שיעורי מדד ט/8. לוח
TABLE IX/8.INDEX OF RATES OF RETURN FOR SECURITIES1 AT THE STOCK EXCHANGE

Base: 23 XII 1976 = 100.0 בסיס:

19771978

הכל צמודותסך חוב 141.6216.5LINKEDאיגרות BONDS  TOTAL

לצרכן המחירים למדד צמודות :142.4227.9Thereofמזה: linked to consumer price index

"ברירה" מסוג 148,1203.7optionalצמודות linkage

רוץ למטבע 166.9188.5linkedצמודות to foreign currency

וווץ במטבע 158.2190.1tradedנסחרות in foreign currency

במניות להמרה ניתנות חוב 152.5214.5Bondsאיגרות convertible into shares

הכל סך  ובכורה רגילות פניות

וביטוח מזהגספים

191.8

211.4

293.9

308.9

ORDINARY AND PREFERENCE
SHARES  TOTAL

Thereof: ifnances and insurance

מסחריים :207.2315.9Thereofמזהגנקים commercial banks

למשכנתאות 239.2254.5motrgageבנקים banks

ענפיים מימון 182.3226.1specializedמוסדות financial institutions

להשקעה 161.5342.1Investmentהברות companies

132.9176.1Industryתעשייה

ושירותים 159.2182.2Commerceמסחר and services

להדרים) (פרט ופיתוח בינוי ,167.9315.9Landמקרקעין, construction and develop
ment (exl. citrus groves)

1 Excl. bonds for institutional investors. מוסדיים. למשקיעים חוב איגרות כולל לא 1
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בבורסה1 חוב איגרות לשערי משוקללים חודשיים מדדים  ט/9. לוח
IX/9.WEIGHTED MONTHLY INDICES OF BONDS QUOTED AT THE STOCK EXCHANGE1

צמודות לא הונ איגרות
Unlinked bonds

מזה;
ניתנות
להמרה
במניות
Thereof:

convertible
into shares

הכל סך
Total

Linked bonds צמודות חוב איגרות

במעורב
לדולר
ולמדד
המחירים
Mixed to
U.S.

Dollar £
to C.P.I.

לצרכן המזזירים למדד
To consumerpirce index

נדידה
Optional

בלבד למוד
To index
only

הכל סך
Total

חוץ למטבע
To foreign
currency

הכל סך
Total

Annual average שנתי פמוצע
r

Base: average 1960 = 100.0 הבסיס:8מוצע
נ1960100.0100.0 00.0100.0100.0
1965171.2184.5148.4160.8119.3
1966176.5180.7157.8J 100.0164.6123.2
1967180.5185.7161.6161.2100.6168.2125.7
1968187.4205.0164.8163.0103.6174.7129.7
1969192.8228.9168.6169.0105.3187.5122.2
1970198.3220.4174.6181.5106.3190.5103.9
1971215.8217.2191.0206.6112.7203.3108.7■■

1972242.7229.8215.1235.5126.1232.8126.1
1973283.5235.3251.6277.3146.8253.9134.1134.9
1974403.3274.3358.8408.4204.7328.4125.8124.8

1974 = 100.0 31הבסיס: XIIBase

1975111.2140.1111.0112.1110.3107.4107.2
1976162.8204.8162.9169.1157.2123.9125.2

1976 = 100.0 23הבסיס: XIIBase

1977113.8134.3113.31111.4115.7124.1
1978172.5183.0172.34174.7169.4190.2

End of year
Base: average 1960 = 00.0נ ממוצע הבסיס:

שנה סוף

1960100.6100.5103.8_100.996.1
1965176.0186.5154.4_165.3120.2
1966179.8183.6.16J3161.4100.0166.6129.0
1967185.6207.4102.6161.3102.3175.9128.4
1968189.3209.0166.6164.4105.1181.0127.3
1969195.7226.6171.7176.2105.6 .190.4109.7
1970208.0217.9183.8197.7109.0194.6100.9
1971228.8225.4202.8223.1118.5223.4110.3

1972259.6238.0230.1251.0135.2239.9137.2
נ1973322.1270.9285.9318.7 65,3283.8120.9119.6
1974500.19280.3445.5513.7252.0388.8125.7124.7

1974 = 100.0 31הבסיס: XIIBase:
1975128.4182.1127.9130.7126.2114.0114.1

31 XII 1976187.3211.6188.5200.8176.3155.5159.0
23 501 י1976187.4211.6188.0199.7175.0  .155.5159.0

1976 =.100.0 23הבסיס: XIIBase:
22 XII 1977141.6163.3141.3138.8144.5139.4
23 XII 1978213.1184.9213.5224.3200.1214.0

1 For changes in
see introduciton

the method of computing the data, מבוא. ראה החישוב. שיטת לשינוי באשר 1
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בבורסה1 מניות לשערי משוקללים חודשיים מדדים  ט/0ו. לוח
TABLE IX/10.WEIGHTED MONTHLY INDICES OF SHARES' QUOTATIONS AT THE STOCK

EXCHANGE1

מגירת
גכורה

Perference
!hires

Ordinaryshare . רגילות מניות

בינוי מקרקעין,
(פרט ופיתוח
להדרים)

Land, construction
and development
)exci. citrus)

מסחר
ושירותיס
Commerce

and
services

תעשייה
Industry

חברות
להשקעה
Investment
companies

וביטוח כספים
Finance and insurance

בנקים :nm
מסחריים
Thereof:

commercial
banks

הגל סך
Total

הכל סך
Total

aשנתיממוצע I averageA nrtu
100.0 ממוצע : d>0^Base: average 1960 =

1960100.0100.0100.0100.0100.0100.0
1965155.6242.4183.596.6218.2165.3
1966125.5199.1145.972.8175.1162.8
1967114.3189.8138.569.0124.3151.5
1968128.0212.5146.794.9[22.6160.4
1969134.8227.3146.5117.2107.6175.8
1970122.1213.7136.396.097.9168.8
1971132.0227.2143.9112.1124.1190.5
1972207.8339.6224.5203.9241.8269.8

1973262.8470.0481.4285.5205.4 206.6262.3321.1
1974244.2444.0450.4250.1203.1 201.2228.8318.3

=הבסיסי 100.0Basd: 31 XII 1974

1975114.25111.63112.54111.8132.9 126.5118.8114.6
1976144.9139.5138.8141.3166.2 164.6151.6141.7

=הבסיסי: 100.0Base': 23 XII 1976

1977167.9167.4157.1170.1213.3 142.2182.1178.9
1978249.4264.1265.1258.7178.6 165.0255.9290.1

שנה סוף
1 r\f\ t\ ...of yearEnd

1960128.9144.6139.5119.5151.3106.1
1965139.7221.1157.585.7198.5172.3
1966107.0170.1..136.460.5138.9151.1

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

1971146.0246.8■■161.8132.9144.6221.8
1972272.2451.5340.3227.8

*
283.2358.9

1973217.2389.8396.5230.4177.7160.8'213.0227.7
1974242.0455.8461.2245.4180.3238.4181.5342.7

1974הבסיס: = 100.0Base: 31 XII

1975131.0125.2126.7130<9148.4167.6139.5122.1
31X111976186.6180.1176.2181.3203.1210.1213.6182.9
23X111976179.7173.4170.8175.1197.2198.3199.2174.1 י

1976הבסיס: = 100.0Base: 23 XII

23X111977186.1207.9203.6156.7128.1152.0164.3195.1
23X111978290.6303.2312.3337.3172.5175.0312.3361.2

1 See introduction. .truBiim 1
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shortterm loan and saving וחיסכץ מועד קצר מלוה

סדרות לפי ויתרה, תנועה מועד: קצר מלוה  .1 ט/ו לוח
TABLE IX/1 l.SHORTTERM LOAN: MOVEMENT AND BALANCES, BY SERIES

IL. miUion, nominal value נקוב ערך ל"י, מיליוני

197019731975197619771978

לציבור נרוטו 1,024.01,645.2541.5423.4397.6113.9Grossמכירות sales to the public

ופדיונות 930.51,973.5621.3439.1383.8183.8Purchasesרכישות and redemption

נטו 93.5328.379.815.7V3.869.9Netמכירות sales

הציבור בידי היתרה
הכל סך  השנה בסוף

560.3420.083.868.181.910.7BALANCE HELD BY THE
PUBLIC AT END OF YEAR
 TOTAL

יום 91 בנות 118.2143.945.449.442.85.991סדרות days seires
יום 182 בנות 160.0142.522.812.135.32.91סדרות 82 days seires

יום 364 בנות 193.6119.115.66.63.81.9364סדרות days seires

יום 546 כנות 88.514.5סדרות



546 days seires

תוכנית סוג לפי מאושרות, חיסכון בתוכניות היתרה ט/נו. לוח

TABLE IX/12.ACCUMULATION IN APPROVED SAVING SCHEMES, BY TYPE

IL. million, end of year שנה סוף ל"י, מיליוני

1970197319751976819771978

כולל1 1,385.72,711.97,802.811,162.819,364.531,750.9GRANDסך TOTAL1
 כלליות חיסכק 1.148.52,161.66,7389,526.827,631.216,639.6Generalsavingתוכניות schemes total

הכל סך
רגילות ברירה תוכניות :1,145.21,752.92,113.72,237.82,640.63,173.0Thereofמוה: optional schemes
10,000 ברירה 406.54,624.75,405.25,566.05,248.610,000תוכניות optional schemes
18,000 ברירה תוכניות

1,781.61,843.62,058.818.000 optional schemes
אלפים 102.26,304.411,175.7Haiחי Alafim

המשך 948.9Continuationתוכניות schemes
דולרית 4,797.0Dollarברירה option
אחרות 285.0229.2Otherתוכניות

מיוחדות חי6פק 237.2550.31,064.41,634.22,723.24,119.7Specialתוכניות saving schemes  total
הנל סן

לדיור :103.7318.3648.9974.21,450.32,162.8Thereofמזה: for housing
עליסודי 67.6101.8230.1418.7948.31,515.1forלחנוך secondary education
ולנוער 63.3127.7183.7241.3324.6441.8forלילדים children and youth

1 Excl. fund for renewal of equipment.
Source: Saving and Insurance Authority.

ציוד. לחידוש קרן בולל לא 1

והביטוח. הוויסכק רשות המקור:
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מחירים פרקי'.

ביחס שנה) או שנה רבע או (חודש נתונה בתקופה
כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס. לתקופת
המצרכים כל של המחירים מדדי של משוקלל
מתקבל שנתי ממוצע מדד במדד. נמדדים שמחיריהם
התלת או החודשיים המרדים של אריתמתי כממוצע
תפוקה ושל יצוא של מחירים למדד חודשיים,פרט.

חקלאית.

המדדים וקישור המדדים עדכון
העדכק ובמועדי שנים; כמה מדי מעודכן מדד כל
בדרך ומשקליו. המדד סל השאר, בין מתעדכנים,
לתקופת ביחס המדד מוצג ע^, כל לאחר כלל,

עדכונו. לפני מאשר אחרת בסיס
מדד, אותו של סדרות לקשר ניתן מעשיות למטרות
על ולהביאן שונות, בסיס לתקופות ביחס המוצגות
מדד קישור של הכללית הנוסחה שוה. לבסיס כך 1t
הכפלתו ידי על היא בסיס) תקופת (מבחינת לו לקודם
המדד לרמת שוה הקשר" "מקדם קשר". ב"מקדם
מקשרים, שאותו המרד של הבסיס בתקופת הקודם

.100 חלקי

לצרכן1 מחירים מדר

המדד שימושי

ניירות להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו המדד
לתעריפי היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך

במשק. המחירים מגמות ולניתוח השכר

המדד אוכלוסיית
ולשירו לסחורות מתייחס לצרכן המחירים מדד
שהתגוררו המשפחות כל 1t על שנצרכו חים
מדדו 1969 דצמבר עד המדדים עירוניים. ביישובים
עירוניות שכירים משפחות של התצרוכת סל מחירי

בלבד.
והשירותים המצרכים כל את כולל המדד סל
למדידה. ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו
המרכי המצרכים של הסיווג המצרכים. סיווג
(לוח התצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את כים
ושירות מצרך כל השתייכות נקבעת שבו י/3),

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה
הכלכלה ענפי של הסיווג לפי גם מחושב המדד
י/4)2. (לוח המצרכים של ייצורם נסתיים שבהם

כללי

המחירים מדדי מטרת

השינוי אחוז את למדוד היא המחירים מדדי מטרת
"סל" לקניית הדרושה בהוצאה הזמן במשך החל
המתקבל בפדיץ או ושירותים, מצרכים של קבוע
המוצרים סל ושירותים. מוצרים של קבוע סל עכור
כפי ייצור, או תצרוכת דפוסי מייצג והשירותים
של בסיס תקופת המהוה מסוימת, בתקופה שהשתקפו
ושירותים מצרכים כולל מדד כל סל ומדד. מדד כל
כך אקויוולנטיות, או משתנות בלתי ובכמות באיכות
בלבד. מחירים שינויי משקפים במדד שהשינויים

המדדים משקלי
והחשיבות ערך, משקלי הם מדד כל משקלי
ההוצאות לאחוז שוה המדדים בסל סעיף לכל הניתנת
כלל מתוך הבסיס) (בתקופת ממנו הפדיון או עליו

המדד. במסגרת הנכללים הפדיון או ההוצאה

והשירותים המצרכים מדגם

סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירי השינוי ידי על אומדים השונים במדדים
בחירת שונים. ושירותים מצרכים של מדגם
או בהוצאות חשיבותם לפי נערכת במתם המצרכים
מגמות לייצג יכולתם ולפי במדד, הנכללים בפדיון
דומים. מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים

המחירים איסוף שיטת
על נעשה עסק בכל מצרך כל של מחירו רישום
פי ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי
ישקף שהמרד להבטיח, שנועדה כללים מערכת
המצרכים בכמות שינויים ולא בלבד מחירים שינויי
במדד היינו תפוקות, של מחירים במדדי ובאיכותם.
של הסיטוניים המחירים ובמדד לצרכן המחירים
כל את כוללים הנמדדים המחירים התעשייה, תפוקת
מוסף. ערך מס לרבות המוצר, על וההטלים המסים
הנמדדים המחירים תשומות, של מחירים במדדי

למע"מ. פרט וההטלים, המסים כל אח כוללים

המדד חישוב

בעסקים שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
במחירו השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונים,

.29 מסי טכניים פרסומים סדרת לצרכן" המתירים ב"מדד ראה המרד עקרונות של שיטתי פירוט 1

.1965 ,7 מס' מחירים, של לסטטיסטיקה ירחק ."1964 משק ענפי ל0י לצדכן המחירים מדד סיווג ''עקרונות ראה: 2
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במחירי השינויים הריבית), מרכיב לגבי (בעיקר,
המבוסס שנתי, רבע בסקר נמדדים מפתח ודמי דירות
שנה רבע כל שאוכלסו דירות מחירי של מדגם על

י/5)4. (לוח

לצרכן5 המחירים מדדי סידרות
הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם

הקודם6 למדד

IX 19511 1959100.0=IX 1951

11959 XII 1964100.0=1 19592.753
1 1965XII 1969100.0=1964 1.347ממוצע
1 1970\111976100.0=1969 1.237ממוצע

ואילך 11977100.0=1976 4.112ממוצע

למגורים7 בבנייה תשומה מחירי מדד

המדד שימושי

בנייה, חוזי להצמדת כבסיס בעיקר משמש המדד
ההשקעות בערך השינויים מן מחירים שינויי לניכוי

בבנייה.

המדד אוכלוסיית
קבלנים של ההוצאות כל כוללת המדד מסגרת
המיועדים ושירותים חומרים עבור משנה וקבלני
שלא מספר, לסעיפים פרט מגורים, בתי לבניית
קרקע, (כגון מחיריהם למדידת סבירה דרך נמצאה
(כגון פיתוח עבודות על להוצאות ופרט ריבית),
לרשיונות והוצאות שבילים) הכנת השטח, יישור
האופייניות ופרסומת ולשיווק ופיקוח לחכנק בנייה,

בלבד. לבונים

המדד משקלי של המקורות
במאי החל נמדדים שמחיריו הנוכחי המרד סל
בתי לבניית הוצאות "סקר מימצאי על מבוסס 1975
הרכב נחקר ובו ,1974 בשנת שנערך מגורים"

המדד משקלי של המקורות
בתקופת לתצרוכת המשפחה הוצאות הרכב את
המשפחה. הוצאות על מהסקרים מקבלים הבסיס
בסיס על 1977 בינואר החל המחושב הנוכחי, במדד
המשפחה הוצאות סקר לפי המשקלים נקבעו ,1976
חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני .31975/76 לשנת

.1976 במחירי המשקלים

המחירים איסוף ושיטת המצרכים מדגם
התצרוכת סעיפי של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן המחירים במדד השינויים ידי על אומדים
מצרכים של המחירים ושירותים. מצרכים כ1,000
כ של במדגם חורש כל נרשמים אלה ושירותים
המחירים רוב יישובים. ב42 ועסקים חנויות 1,500
המכירה, במקום המבקר פוקד ידי על נרשמים
שירותי כגון ושירותים, מצרכים מספר ומחירי
באמצעות הנשלחים בשאלונים נרשמים תחבורה

למדווחים. הדואר

מיוחדות מדירה בעיות

הגדולים העונתיים השינויים ופירות. ירקות
במדד משתקפים ובצריכתם והירקות הפירות בשיווק
של המשקלים והן זה כסעיף המצרכים סל שהן בכך,
בהתאם לחודש מחודש משתנים השונים הפריטים
של המשקל חודש. לכל האופייני הצריכה להרכב
סל לחודש. מחודש קבוע זאת עם נשאר כולו הסעיף
ירק כל של ומשקלו חודש כל של וחפירות הירקות
מן שנתקבלו נתונים סמך על נקבעו בו הכלול ופרי
דפוסי פי ועל המשפחה הוצאות בסקר המשפחות
שלוש במשך המאורגן השיווק כמויות של העונתיות

שנים.
גם שהוא לצרכן, הדיור שירותי של מחירים דיור.
אומדן ידי על במדד נאמדים נכס, אותו של בעליו
המושקע ההק על הריבית בתוספת הנכס של הפחת

בו.
מתקופה בדירות השימוש במחיר השינויים את
ב"מדד השינויים ידי על בעיקר אומדים לתקופה
הפחת) מרכיב (לגבי למגורים" בבנייה תשומה מחירי
המפתח ודמי הדירות במחירי השינויים ידי ועל

.563 מס' מיוחד פרסום "1975/76 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי פירוט נדבר 3

שהוכנסו לשינויים באשר להלן. רשימה ראה 29 מס' טכני כפירסום ניתן המפתח ודמי דירות מחירי מדידת שיטת פירוט 4

.1970 11 מס' מחירים" של לסטטיסטיקה "ירחון ראה 1970 שנת באמצע הדירות במדידת
העדכונים בעקבות במדד שהוכנסו לשינויים באשר להלן). רשימה (ראה 5 מס' טכני בפרסום ראה כ1959 החל המדד עקרונות 5

לסטטיסטיקה ירחון  "1962 לצרכן המחירים מדד "עדכון ראה: 1977 ובינואר 1970 בינואר ,1965 נינואר ,1962 בינואר
מסי  "1969 לצרכן המחירים מדד "עדכון ,1965,1 מס  "1964 לצרכן המחירים מדד "עדכון ,1963,1 מס' סחירים של

.1977 ,1 מס' ,1976 לצרכן המחירים מדד ועדכון 1970 ,1

המדדים". וקישור המדדים "עדכון ב"כלל'" הסברים ראה 6

להלן). רשימה (ראה 17 מ0' טכני פרסום ראה 7
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בסלילה12 תשומה מחירי מרד

ושימושיו המרד מבנה

לסוגי בהתאם תתמדדים מ4 מורכב המדד
אספלט כביש בינעירוני, אספלט כביש הסלילה:

נושאת. ושכבה עפר עבודות עירוני,
סוגי לשני תתמדדים מחושבים לכך, פרט
"סך במדד כלולים שהיו ותשתית, מצע הסלילה
עתה. בו כלולים ואינם ,1973 עד הסלילה" הכל

בהוצאות השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
ושירותים חומרים של קבוע סל לקניית הדרושות
של ההוצאות הרכב את והמייצג בסלילה, המשמשים
הכללי, המדד הבסיס. בתקופת המתאים הסלילה סוג
התתמדדים ארבעת של משוקלל ממוצע שהינו
התשומות סל במחירי השינוי את משקף האמורים,

כולו. הסלילה ענף של
על בחוזים להצמדות כבסיס בעיקר משמש המדד
מחירים שינויי לניכוי סלילה, עבודות ביצוע

בסלילה. ההשקעות בערך משינויים

המדד אוכלוסיית
סוללי של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
משנה וקבלני קבלנים הם אם בץ בארץ, הכבישים
של כבישים מחלקות הם אם ובץ בסלילה העוסקים
לא הוצאה סעיפי אלה אי ציבור. ומוסדות משרדים
דרך נמצאה שלא מכיוון המדד, במסגרת נכללים
לא כן, כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
ומגרשי כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות
קשורות שאינן עפר עבודות על מבטון, חנייה
עמוקים יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת
הקשורות מיוחדות הנדסיות עבודות ועל לבניינים)

רמזורים). התקנת (כגון הכביש על בתנועה

המדד משקלי של המקורות
ינואר מאז נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד סל
בסלילה" ההוצאות "סקר מימצאי על מבוסס ,1973
של התשומות הרכב נחקר ובו ,1972 בשנת שנערך

של לסטטיסטיקה בירחון ,"1974 מגורים בתי בבניית הוצאות "סקר ראה עריכתו, ושיטות החדש הסקר מימצאי פירוט בדבר
.1969 ,1 מס' שם, ראה ,1968 משנת הקודם הסקר מימצאי על ;1975 ,5 מסי מחירים,

.1971 ,3 מסי שם, ראה העבודה שכר מדידת בשיטת שהוכנסו השינויים פירוט
הוצאות סקרי  1964 ינואר ומאז הבניין, בשלד התשומות הרבב של הנדסי ניתוח  1964 לינואר 1950 יולי בץ הם המקורות

וב1972/73. ,1966/67 ב1961, שנערכו הבנייה
לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה

המדד עדכק בעקבות שהוכנסו והשינויים להלן), רשימה (ראה 24 מס' טכני בפרסום ניתנו עריכתו ושיטות המדד עקרונות פירוט
.1973 ,1 מס' מחירים של לסטטיסטיקה ירחק בסלילה", התשומה מחירי מדד ב"עדכק מתוארים

נסתיימה שבנייתם פרוייקטים כ180 של התשומות
.81973 לספטמבר 1972 יולי בץ

המשקלים חישוב לצורך הוערכו הסקר נתוני
.(1975 (אפריל הבסיס תקופת במחירי

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
כ של מחיריהם ישירות נמדדים המדד במסגרת
כ200 של מדגם אצל ושירותים, חומרים 250
ושירותים חומרים המספקים ויצרנים, סיטונאים
הם הנמדדים המחירים הארץ. אזורי בכל לקבלנים
למשווקים משנה וקבלני הקבלנים שמשלמים אלה

לסוגיהם.

מיוחדות מדידה בעיות
העבודה שירותי של משקלם עבודה. שירותי
לאחוז בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם
הקבלנים, ידי על למעשה ששולם שכר על ההוצאות

המדד. סל על הוצאותיהם מכלל
נאמדו העבודה שירותי של במחירים השינויים
השינויים פי על 1970 דצמבר עד שוטף באופן
הסתדרויות ידי על הנקבעים השכר בתעריפי
בתוספת וכר המתכת העץ, הבנייה, בענפי העובדים
(קרן שונים לקרנות הנלוים בתשלומים השינויים
בתעריפים השינויים וכר). הבנייה פועלי ביטוח
בשכר החלים לשינויים זהים תמיד היו לא הרשמיים
מדצמבר הוחל, ולכן למעשה הקבלנים שמשלמים
למעשה9. משלמים שהקבלנים השכר במדידת ,1970
בר בציוד השימוש הוצאות קיימא. בר ציוד
1t על המדד, בסל מיוצגות הקבלן שבבעלות קיימא
הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות אומדן
נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים פי על

למגורים בבנייה תשומות של מחירים מדדי סידרות
הבסיסהתקופה10 הקשרתקופת מקדם

הקודם" למדד

1 1964VII 1950100.0=VH 1950

^1 19681 1964100.0=1 19646.680
IV 19751 1969100.0=1968 1.259ממוצע
ואילך 1975 IV100.0=IV 19753.434

9

10

11

12
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ביניים מוצרי בארץ. אחרים לענפים נמכרים
כלולים אינם מפעל באותו הייצור להמשך המשמשים
כמו נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד,
של והשירותים המוצרים את כולל המדד אין כן,
עד ליצוא. מיועדת שתפוקתו "יהלומים" הענף
ושירותים מוצרים גם במדד נכללו לא 1978 לינואר

לאור". והוצאה "דפוס ענף של

המדד משקלי של המקורות
נמדדים שמחיריו הנוכחי, המדד של התפוקה סל
התפוקה הרכב את מייצג ,1978 בינואר החל
ערך על נתונים ב1975/76. התעשייה של המשווקת
נתקבלו משנה, וענפי ענפים לפי המשווקת, התפוקה
אלה, נתונים .1975/76 והמלאכה התעשייה מסקר
ידי על ישירות המיוצאת התפוקה ערך בניכוי
מפעלים של התפוקה אומדן ובתוספת התעשייה,
שאינם או שכירים מ5 פחות המעסיקים קטנים,
לחישוב כבסיס שימשו כלל, שבירים מעסיקים
חישוב לצורך הוערכו התפוקה ערך נתוני המשקלים.

הבסיס). (תקופת 1977 במחירי המשקלים

המחירים איסוף ושיטת המצרכים נידגמ
מוצרים סוגי כ1,000 של מחיריהם נמדדים כמדד
השונים והשירותים המוצרים מחירי ושירותים.
נכללו במדגם מפעלים. כ800 של ממדגם נאספים
בערך חשיבות בעלי ה"גדולים", המפעלים רוב
וקטנים בינוניים מפעלים וכן הענף, של התפוקה

זה. מפעלים סוג המייצגים
על המתקבלים המחירים הם הנמדדים המחירים
בית בשער כלל, בדרך הראשונה, בעיסקה היצרן ידי
מסי הכוללים שוק, מחירי הם אלה מחירים החרושת.

סובסידיות. כוללים ואינם קנייה,

התעשייה16 תפוקת של סיטוניים מחירים מרדי סדרות

הקשר מקדם
הקודם14 למדד

'1.138
'6.105

הבסיס חקופת

100.0=1963 ממוצע
100.0=1968 ממוצע
100.0=1977 ממוצע

התקופה"

"<01 19681 1964

'8<01 19771 1969
ואילך 11978

 1970 בשנים נסתיימה שסלילתם פרויקטים 46
.131971

העסקים ומדגט ובשירותים החומרים מדגם
השונים ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
חומרים כ60 של המחירים שינויי ידי על מיוצגים
לערך, אספקה, מקומות ב80 הנאספים ושירותים

הסלילה. לענף

עבודה שירותי
על נקבע הנוכחי במדד עבודה שכר במדד השינוי
הסלילה קבלני שמשלמים בשכר החלים השינויים פי
את החליפה זו מדידה שיטת לעובדיהם. למעשה
נהוגה הייתה אשר השכר, תעריפי מדידת של השיטה
דצמבר ועד 1966 בינואר הקמתו מאז המדד בחישוב

.1972

בסלילה תשומות של מחירים מדדי סדרות

הבסיסהתקופה הקשרתקופת מקדם
הקודם14 למדד

*** 19721 1966

ואילך 11973
:00.0=1 1966

100.0=1972 1.542ממוצע

תפוקת של סיטוניים מחירים מדד
מקומיים15 ליעדים התעשייה

המדד שימושי

סדרות של ניכוי הוא המדד של העיקרי שימושו
במחירים המחושבות התעשייתית, התפוקה ערך
קבועים. במחירים ערך לסדרות הפיכתן ע"י שוטפים,

המדד אוגלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעשייה"
ענפי של rrmn ב"סיווג שהוגדרו כפי ל"תעשייה",

".1970 הכלכלה
והשירותים המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
בין התעשייה, מפעלי כל ידי על והנמכרים המיוצרים
הם אם ובין אחרים תעשייה למפעלי נמכרים הם אם

לעיל. המדדים'/ וקישור המדדים "עדכק ב''כללי" הסברים ראה 14

להלן). רשימה (ואה 22 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 15

.1978 ,1 מסי שם, נספח, ראה ,1978 בינואר החל האחרון עדכונו עקב במדד שהוכנסו השינויים 16

מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד ''עדכון ראה. המדד עדכוני בעקבות שהוכנסו לשינויים באשר 17

מקומיים ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד ו'יעדכון 1969 ,1 מסי מחירים של לסטטיסטיקה ירחון ,"1968
.1972 ,1 מס' שם, ,"1968

בהתאמה. ,1965 התעשייה ומפקד 1963  1961 התעשייה סקרי המקורות 18

לאור". והוצאה ו"דפוס "יהלומים" הענפים ללא 19
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המדדים משקלי
נקבעו הנוכחי נטו פו"ב יצוא מחירי במדד
וקבוצות משנה ענפי ראשיים, ענפים של המשקלים
פו"ב היצוא ערך בסך היחסי לחלקם בהתאם מוצרים,
ענף למעט בכללה, התעשייה של 1977 בשנת נטו

המדד. באוכלוסיית כלול שאינו "היהלומים"
התמורה את הכולל פו"ב, יצוא מחירי במדד
ענפים של המשקלים נקבעו יצוא, לדולר הכללית
את גם כולל היצוא ערך כאשר דומה, בצורה ראשיים
כיצרנים לשלם היצואנים שעל המסים החזרי
הפרשי את וכן יצוא, לצורך כפטור להם והמוחזרים

ליצוא. מוכוון מאשראי הנובעים הריבית

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
מחיריהם נמדדים הנוכחיים, היצוא מחירי במדדי
תעשייה מפעלי כ270 בתוך מוצרים כ1,800 של

(יצואנים).
הגדול היצוא בעלי המפעלים כל נכללים במדגם
שבמדגם מוצרים קבוצת כל של היצוא סך במסגרת
במפעלי התייעצות תוך נבחר המוצרים מדגם ואילו
שמייצאים מוצרים שנכללים כך שבמדגם, התעשייה
ביצוא גדולה חשיבות בעלי וברציפות, שוטף באופן

מוצרים. קבוצת בכל
נטו פו"ב היצוא מחירי במדד הנמדדים המחירים
היצואן המפעל ידי על שנתקבלו אלה הם (בל"י)
הנמדד המחיר כאשר המוצא בנמל הראשונה בעסקה
ממנו שנוכו לאחר ישראליות, בלירות נטו פו"ב הוא
בנוסף סי"ף. כמחיר נקוב הוא וכאשר והנחות עמלות

וביטוח. הובלה ממנו מנכים לנ"ל,
וכן יצוא רשימוני מתוך נאספים אלה נתונים

אליהם. המצורפים מהחשבונות
הנ"ל מהמדד נגזר הכולל היצוא מחירי מדד
יצוא לדולר הנוספת בתמורה השינויים בתוספת

לעיל. מפורטים שמרכיביה
יצוא לדולר הנוספת התמורה מרכיבי על הנתונים

המכס. ומאגף ישראל מבנק מתקבלים

תפוקת של היצוא מחירי מדר
התעשייה20

ושימושים הגדרות

יצוא: מחירי מדדי של מערכות שתי מתפרסמות
תפוקת של (בל"י) נטו פו"ב יצוא מחירי מדד א.
התעשייה בהכנסות השינויים את המודד התעשייה21,
נתון, תפוקה "סל" של בחו"ל ממכירות הנובעות
נטו פו"ב היצוא במחירי השינויים את והמבטא
בחו"ל. מלקוחותיה התעשייה ידי על שנתקבלו בל"י,
הכללית התמורה את הכולל יצוא מחירי מדד ב.
התעשייה בהכנסות השינויים את המודד יצוא, לדולר
לשינויים בנוסף משקף, אך דלעיל, מהסל הנובעות
שערי משינויי (המושפע בל"י נטו פו"ב במחירים
תמורה במרכיבי שינויים גם חוץ), מטבע של חליפין
דולר כל עבור היצואנים ידי על המתקבלים נוספים
קנייה, ומס מכס הישבון עקיפים, מסים החזר יצוא:
אשראי והקלות ענפיות קרנות במסגרת החזר

ליצוא. מוכוון אשראי במסגרת
נטו פו"ב היצוא מחירי מדד של העיקרי שימושו
ערך של הסדרות ניכוי הוא התעשייה תפוקת של
שוטפים, במחירים המבוטאות התעשייתי, היצוא

קבועים. במחירים ערך לסידרות והפיכתן
והסדרות נטו פו"ב היצוא מחירי מדדי סידרת
יכולות יצוא, לדולר הנוספת התמורה את גם הכוללות
היצוא. עידוד מדיניות בקביעת חשוב עזר כלי לשמש

המדדים אוכלוסיית
כל את כוללת הנוכחיים המדדים אוכלוסיית
 התעשייה מפעלי כל ידי על המיוצאים המוצרים
קשיים בשל וזאת  "יהלומים" ענף מוצרי למעט
קשיים בשל מכך, וכתוצאה הנ"ל המוצרים בהגדרת
כללה לא 1977 סוף עד מחיריהם. במדידת
והוצאה "דפוס מענף מוצרים גם המדד אוכלוסיית
הובלה" "כלי בענפי אחדות מוצרים וקבוצות לאור"

ו"מתכת".

,8 מסי מחירים, של לסטטיסטיקה בירחון מובאים וכיר'ב דוישובם שיטות עקרונותיהם, הנ"ל, המדדים הגדרוו על מלאים פרטים 20

סך את הכולל היצוא מחירי מדד בעבור ,69  63 עמי ,1976,11 ומסי נטו, פו"ב יצוא מחירי מדד בענור ,75  70 עמי ,1975

יצוא. לדולר בל"י התמורה
מודד שהוא בכך, חרץ סחר של הסטטיסטיקה במסגרת המתפרסם מהמדד נבדל כאן המתפרסם נטו פו"ב היצוא מחירי מדד 21

קבוצות של הממוצעים בערכים שינויים ולא בודדים מצרכים של מחירים של בסיס על המיוצאים המוצרים של מחירים שינויי
בל"י. היצוא ערכי לפי מוצג שהוא בכך, המדד נבדל כן רחבות; מוצרים
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הדוקלאי" משק ה" מהגדרת יותר רחבה זו הגדרה
במסגרת כללה שלא תשל"ו, עד כמדד נהוגה שהייתה
"שירותים בענף הנכללים המפעלים אח אוכלוסייתו
בתי לריסוס, מפעלים אריזה, בתי כגק: לחקלאות",
תשל"ו שנת עד המדד במסגרת נכלל לא כן וכר. מיון

הימי. הדיג
התפוקה כל את המדד כולל בתשל"ז, החל
אחרים, לענפים החקלאות ענף ידי על המשווקת
בענף מועבר שחלקם ביניים מוצרי של סוגים ואותם
תפוקה וכן שוק, במחירי מסחריות, בעסקאות
במדד נכללות במקביל עצמית. לצריכה שנועדה
מענפים הקנויות התשומות כל התשומה מחירי
שהועברו הביניים מוצרי של סוגים אותם וכן אחרים
מסחריות. בחלקםבעסקאות לפחות  הענף בתוך
שאין ביניים, מוצרי אותם של תפוקה כולל המדד אין
כלל תשל"ו שנת עד כלל. מסחריות עסקאות לגביהם
ל"משק מחוץ אל המשווקות התפוקות את רק המדד
"המשק ידי על שנקנו התשומות ואת החקלאי"
מוצרי נכללו אחריםולא מענפים החקלאי"

עצמית. לצריכה מוצרים לא ואף ביניים,
תפוקות מחירי רק נמדדים כבעבר, הנוכחי, במדד
לא לכך בהתאם שוק. במחירי הנסחרות ותשומות
ביניים ומוצרי היער מוצרי תפוקת מחירי נמדדים

ירוק. מספוא כגון אחדים,
מדדים של מערכות שתי מחשבים בתשל"ז החל

כלהלן: אוכלוסיות, לשתי המתייחסות
התפוקה לכל כאמור, המתייחס, כללי, מדד א)
ענף של שבשימוש התשומה ולכל המיוצרת

כולו; החקלאות
הכול חלקית, לאוכלוסייה המתייחס מדד ב)
החקלאי המשק שמשווק התפוקות את לת
"שירותים בענף הנכללים מפעלים (ללא
הקנוי ותשומות אחרים, לענפים לחקלאות")
מדד אחרים. מענפים החקלאי המשק של ות

הקודם. למדד המשכי הוא זה

המרד משקלי
בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדד משקלי
היחסית החשיבות את לבטא עקרונית צריכים
בסך לסוגיהן והתשומה התפוקה ערך של (באלפיות)
המדד. של הבסיס בתקופת והתשומה התפוקה ערך
משקלים, מערכות שתי במדדים יש בתשל"ז, החל
 והשנייה האוכלוסייה לכל המתייחסת אחת

לעיל. כמפורט החלקית, לאוכלוסייה

התעשייה תפוקת יצוא מחירי של מדדים סדרות

הקשו22התקופה מקדם הבסיס תקופת

פ.ו.ב יצוא מחירי מדד .1

11111973

**** 19771972 ממוצע
ואילך Mil 9781977נ 4.059ממוצע

יצוא לדולר התמורה כל כולל יצוא, מחירי מדד .2

197719721972 ממוצע
ואילך 19781973 3.892ממוצע

ותשומה תפוקה מחירי מדר
בחקלאות23

ושימושיו המדד מטרת

את מודד בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
המשק של ההכנסה על המחירים שינויי השפעת
ההוצאה ועל משווק, שהוא תפוקה ממוצרי החקלאי
חומרים מוצרים, לקניית החקלאי המשק של

בתשומתו. הנכללים ושירותים
בחישוב עזר ככלי הוא המדד של העיקרי שימושו
החקלאי המשק של והרווחיות ההתאות ההכנסות,
החלים השינויים של ההשפעה בניתוח לסייע וכן כולו
המשק של 24(Terms of Trade) הסחר בתנאי
הוא הרווחים. ועל וההוצאות ההכנסות על החקלאי
החקלאי והשיווק הייצור לערכי כדפלטור גם משמש
במחירים לערכים הפיכתם לצורך שוטפים, במחירים

קבועים.

המדד אוכלוסיית
בהתאם היא החקלאות ענף הגדרת בתשל"ז, החל
בסיווג ודיג" ייעור "חקלאות, עיקרי ענף להגדרת
זו להגדרה בהתאם .(1970) הכלכלה ענפי של האחיד
חקלאי בייצור העוסקים מפעלים החקלאות ענף כולל
מטעים, חיים, בעלי גידול וירקות, שדה גידולי כגק.
המספקים מפעלים וכן בבריכות ודיג ימי דיג
סירות, ארקת כגק: בלבד, החקלאות לענף שירותים

וכיו"ב. זרעים הכנת ואיבוק, ריסוס שירותי
נטיעת וטרינאריים, שירותים כולל אינו הענף
לחקלאות, מים אספקת בהם, וטיפול נר גינות
חקלאית. תוצרת ושיווק קרקע וניקוז קרקע הכשרת

לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 2 2

של האחרון העדכק בעקבות שהוכנסו השינויים .1961 ינואר ,11 מס' טכני בפירסום ניתן המדד עקרונות של שיטתי פירוט 23

.1978 ,1 מס' שט, בחקלאות'', ותשומה תפוקה מחירי מדד "עדכון ראה המדד,
מדד חלוקת ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה; מחירי לבין התפוקה מחירי בץ כיחס מוגדרים סחר" "תנאי 24

תשומה. מחירי במדד תפוקה מווירי
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בחקלאות" ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות

הבסיסהתקופה26 הקשר"תקופח סקדס

חקלאית הפוקר. מחירי מדד .1

תשי"טתשי''טתשכ''ו ממוצע
תשכ"וחשכ"זתשל"ו 1.365ממוצע
ואילך ז תשל"וחשל" 4.474ממוצע

תשומהבחקלאות מחירי מדד .2

תשי''טתשי"טתשכ"ו ממוצע
חשב''ותשב"ותשל''ו 1.497ממוצע
ואילך חשל''ותשל"ז 5.156ממוצע

ותשומה תפוקה מחירי מדד
ההררים28 בענף

ושימושיו המדד מטרת

הוא ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
מחירי של הכללי למדד במקביל המודד, ענפי, מדד
במחירים השינויים את בחקלאות, ותשומה תפוקה
שהוא התפוקה סל בעבור בלבד ההדרים ענף שמקבל
משלם שהוא במחירים השינויים לעומת מייצר,
הרכב את מייצג הסל כאשר תשומותיו, סל בעבור
בתקופת מאידך התשומות הרכב ואת מחד התפוקה
להיות הוא המדד של העיקרי שימושו נתונה. בסיס
במחירים הענף של והשיווק הייצור לערכי דפלטור
קבועים. במחירים לערכים הפיכתם לצורך שוטפים,
והרווחיות הסחר תנאי בחישוב לסייע גם עשוי הוא

ההדרים. ענף של

המדד אוכלוסיית
גם בחקלאות, ותפוקה תשומה מחירי למרד ברומה
תשל"ז כשנת החל מחושבות ההדרים ענף במסגרת

מדדים; של מערכות שתי
ההדרים לענף ותפוקה תשומה מחירי מדד .1

או המקומי השוק לשער הנמל, לשער המתייחס
ותפוקה תשומה מחירי מדד .2 המפעל. לשער
לבית הכניסה לשער המתיחס ההדרים" משק ל"
אשר הקודם למדד ההמשכי המדד שהוא הארקה

תשכ"ו. מאז פורסם

מוצר כל של והמיוצרת המשווקת התפוקה ערך
כל של והייצור השיווק כמויות הכפלת ידי על נאמד
החקלאי, הייצור ערך בסידרות שנתקבלו כפי מוצר
מחירי מדד במסגרת הנאספים המוצרים במחירי
התפוקה מחירי מדד משקלי החקלאית. התפוקה
היחסית החשיבות ממוצע על מתבססים החקלאית
חשל"ד, השנים בשלוש התפוקה בכלל המוצר של

ותשל"ו. תשל"ה
על בהתבסס נאמד מוצר כל של התשומה ערך
החקלאות, ענף חשבונות אומדני כגק: שונים מקורות
חומרים, המספקות פירמות של והשיווק הייצור ערך
מדד משקלי ועוד. החקלאות לענף ושירותים מוצרים
התשומות ערך נתוני על מתבססים התשומה מחירי

תשל"ו. בשנת

הנמדדים המחירים

המחירים אץ החקלאית, התפוקה מחירי במדד
על מחושבים אלא מסחריים, שוק מחירי הנמדדים
ככמות החקלאות ענף שמקבל הפדיון חלוקת ידי
הן כולל הפדיון כאשר ומוצר, מוצר מכל המשווקת
את והן מהקונה הענף שמקבל התמורה את
מהממשלה החקלאי שמקבל וההשלמות הסובסידיות

מתפוקתו. חלק כעבור
מחירי זאת, לעומת נמדדים, התשומה מחירי כמדד
והם התשומות למוכרי הענף שמשלם מסחריים שוק
לשלב עד המוצר על וההיטלים המסים כל את כוללים
שאינו מוסף ערך למס פרט החקלאות, לענף השיווק

הנמדד. במחיר נכלל
בנקודת המחירים נמדדו תשל"ז שנת שעד בעוד
החלקית האוכלוסייה להגדרת בהתאם אחת מסירה
מאז המחירים נמדדים זו, שנה עד נהוגה שהייתה
להגדרת בהתאם נוספת מסירה כנקודת חשל"ז
נמדדו הקודם שבמדד בעוד לדוגמא: האוכלוסייה.
לבית הכניסה בשער ההדר פרי תפוקת מחירי
מבית הובלה אריזה, הוצאות ללא דהיינו הארתה,
מחירי גם המעודכן במדד נמדדים וכיו"ב, האריזה
פרי לגבי (בנמל המקובלת לעסקה בהתאם ארוז פרי
מיועד פרי לגבי התעשייתי במפעל ליצוא, מיועד
מחירי במדד נמדדים במקביל, וכר). לתעשייה
הובלה הדר, פרי ארקת מחירי גם המעודכן התשומה
נמדדו שלא וכיו"ב, נמל שירותי לנמל, האריזה מבית

קודם.

חשל''ו. מאז מחושבים זה, ענף הכוללים ותשומה, תפוקה של מחירים מדדי לחקלאות. שירותים ענף ללא 25

ספקים ע"י שיווק הלאומיים, החשבונות אומדני תשומה ולמחירי תפוקה, למחירי החקלאית התוצרת שיווק נתוני המקור: 26

וכדי.
לעיל. המדדים" וקישור המדדים "עדכק ב"כללי" הסגרים ראה 27

השינויים ."1968 ,6 מס' שם, חשכ"ז ההדויס, בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד דאה: המדד, עקרונות של שיטתי פריט 28

.1978 2 מס' שם, ההדריס", לענף ותפוקה תשומה מחירי מדד "עדכון ראה המדד, של האחרון הע^ בעקבות שהוכנסו
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גס הנ''ל הפרי למחירי נוסף נמדדים בתשל"ז החל
יעד לכל וכר בפרי הטיפול ההובלה, האריזה, מחירי

בנפרד.
מחירי גם במקביל נמדדים התשומה מחירי במדד
שירותי לנמל, האריזה מבית הובלה הדר, פרי אריזת

וכיו"ב. נמל

ההדרים' בענף ותשומה תפוקה של מחירים מדדי סדרות

י הקשרי מקדם הבסיס תקופת התקופה10

4.494

4.442

ההדרים ענף תפוקת מחירי מדד .1

תשכ"ו ממוצע
תשל"ו ממוצע

חשכ"ותשל"ו
ואילך תשל"ז

ההדרים בענף תשומה מחירי מדד .2

תשכ"ו ממוצע
תשל"ו ממוצע

תשכ"ותשל"ו
ואילך תשל"ז

מלון32 בבתי תשומה מחירי מדד
המדד שימושי

קביעת על בדיונים כבסיס לשמש עשוי המרד
המלון בתי בענף סובסידיות ומתן תעריפים
בענף. המחירים להתפתחויות שוטף וכאינדיקטור

המדד אוכלוסיית
המלון, בתי כל של התשומות סל אל מתייחס המדד
בארץ שפעלו וההבראה המרגוע ובתי הפנסיונים
אכסניות הנופש, למחנות פרט ,1968 שנת במשך

נוער. וקייטנות
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
באוכלוסי הכלולים ההארחה בתי שקנו והשירותים,
ואשר נתונה, בתקופה השוטף ניהולם לצורך המדד ית
כולל אינו המדד סל למדידה. ניתנים מחיריהם
כהשקעה מוגדרת רכישתם על שההוצאה סעיפים
הקשורות הוצאות מניות, קניית על הוצאות (כגון:
שיש וסעיפים, ברקיימא) וציוד נכסים ברכישת
על הוצאות כגון: מחיריהם במרידת מיוחדים קשיים
בחו"ל. המלון בתי והוצאות ומתנות תרומות ריבית,

מתייחס ההדרים, ענף של התפוקה מחירי מדד
והשירותים, המוצרים אוכלוסיית מבחינת עקרונית,
שנועדה לתפוקה וכן משווק שהענף הפרי תפוקת לכל
הענף של התשומה מחירי מדד ואילו עצמית, לצריכה
אחרים מענפים הקנויות התשומות לכל מתייחס
בקטיף, בעיבוד, הנ"ל התפוקה לייצור ששימשו

וכו'. בהובלה באריזה,
לבית הכניסה לשער המתייחס כמדד זאת, לעומת
לשער עד המשווקות התפוקות רק נכללות האריזה,
מדד כולל ובמקביל, האריזה, לבית הכניסה
התפוקה לייצור המשמשות תשומות התשומה, מחירי
הכניסה לשער עד ובהובלה בקטיף בעיבוד, הנ"ל

האריזה. לבית

המדד משקלי של המקורות
מערכות שתי זה במדד קיימות תשל"ז בשנת החל
תפוקת של המחירים למדד באשר הן משקלים, של
אחת, התשומה: מחירי למדד באשר והן ההדרים
המתייחסת והשנייה הענף אוכלוסיית לכל המתייחסת

החלקית. לאוכלוסייה
משקלי בקביעת כבסיס ששימש התפוקות ערך
כמויות הכפלת ידי על נאמד התפוקה, מחירי מדד
מסדרות שנתקבלו כפי מוצר כל של והשיווק הייצור
הנאספים המוצרים במחירי החקלאי הייצור ערך
משקלים החקלאית. התפוקה מחירי מדד במסגרת
מוצר כל של היחסית החשיבות כממוצע חושבו אלה
תשל"ו. עד תשל"ד השנים בשלוש התפוקה בכלל
משקלי בקביעת כבסיס ששימש התשומות, ערך
מקורות שני על בהתבסס נאמד התשומה מחירי מדד
הייצור ערך לאומית, חשבונאות אומדני עיקריים.
ושירותים חומרים המספקות הפירמות של והשיווק
ענף של הרווחיות על לנתונים וכו', ההררים לענף
המשק רווחיות לחקר מהמכון שנתקבלו ההדרים

החקלאי.
ערך נתוני על לרוב מתבססים אלד. משקלים

תשל"ו. בשנת התשומות

הגמדדיס המחירים
בשער ההדר פרי תפוקת מחירי נמדדו תשל"ז עד
הוצאות ללא דהיינו בלבד, האריזה לבית הכניסה
המחירים וכיו"ב. האריזה מבית הובלה אריזה,
(יצוא, היעדים בין להבחץ מבלי זן לכל בנפרד חושבו

תעשייה). מאכל,

לחקלאות". "שירותים ענף ללא 29
הדר. פרי שיווק נתוני המקור: 30

לעיל. המדדים", וקישור המדדים "עדכון  ב"כללי" הסברים ראה 31
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במחירי השינויים פי על מחיריהם שינויי נאמדים
שבשכירות נכסים של משקלם חדשים. וציוד נכסים
מכלל הנכס שכירות דמי אחוז לפי נקבע המלץ, בתי
דמי נמדדים שוטף ובאופן המלץ, בתי הוצאות

הנכס. שכירות

הבסיס תקופת
נקודות. 100.0 = 1969 ממוצע היא הבסיס תקופת

תשומה מחירי מדר
באוטובוסים36

המרר שימושי

תעריפים קביעת על בדיונים כבסיס משמש המדד
וכאינדיקטור האוטובוסים בענף סובסידיות ומתן

בענף. המחירים להתפתחויות שוטף

המדד אוכלוסיית
של התשומות סל כל אל מתייחס הנוכחי המדד
תחבורה שירותי המספקות האוטובוסים חברות
אלה שירותים אם בץ לציבור, באוטובוסים והובלה
ובינעירוניים, עירוניים בקוים נוסעים הסעת הם
הם אם ובץ בתחנות, חפצים ושמירת חבילות הובלת
הוגדרו זה, לצורך באוטובוסים. ותיור טיול שירותי
של המחלקות כל את ככוללות האוטובוסים חברות
כך, מסחריות. עסקות עצמן לבין בינן שאץ החברות
כלולים האוטובוסים חברות של המוסכים למשל,
אוכלוסי המדד. לצורך האוטובוסים חברות במסגרת
בעלות קשרי שקיימים מפעלים, גם כוללת המדד ית
למשל, כך האוטובוסים. חברות לבין בינם
של התחנות" "מפעלי את כוללת המדד אוכלוסיית

האוטובוסים. חברות
של התשומה את כוללת המדד אוכלוסיית אץ
המשמשים שונים, מפעלים שבבעלות האוטובוסים

בלבד. עובדיהם הסעת לצורך
המוצרים החומרים, כל את כולל המדד סל
האוטו שירותי הפעלת לצורך ששימשו והשירותים
למדידה. ניתנים ושמחיריהם הבסיס בתקופת בוסים
רכישתם על שההוצאה סעיפים כולל המדד סל אין
מבנים, הקמת על הוצאות (כגץ; כהשקעה מוגדרת
שיש וסעיפים, וכו') אוטובוסים רכישת על הוצאות
על הוצאות (כגון מחיריהם במדידת מיוחדים קשיים

המדד משקלי של המקורות
בתי הוצאות "סקר מימצאי על מבוסס המדד סל

.""1968 מלץ
,1969 אפרילספטמבר בתקופה שנערך בסקר
מלץ בתי כ110 של המפורט ההוצאות מבנה נחקר
נחקר בסקר .1979 בשנת הושלם דומה סקר ב1968.
בשנת מלון בתי כ125 של ההוצאות מבנה

4.1977/78נ

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגם
סוגי כ220 של מחיריהם נמדדים המדד כמסגרת
שעליהם המחירים ושירותים. מוצרים חומרים,
בתי ענף ידי על המשולמים אלה, הם המדד מבוסס
השונים והמוצרים החומרים את לו למשווקים המלץ
מחירים על דיווח וקמעונאים). סיטונאים (יבואנים,
משווקים מ130 הדואר באמצעות לרוב מתקבל

לערך.

מיוחדות מדידה בעיות

של המשקל וכן הסעיף, משקל עבודה. שירותי
עובדי (כגץ; העוברים קבוצות של העבודה שירותי
עובדי מלצרים, מטבח, עובדי אדמיניסטרציה,
בתי של ההוצאות לאחת בהתאם נקבעו שירותים)
סל על הוצאותיהם מכלל העבודה, שירותי על המלץ
זה. לצורך הוגדרו עבודה שירותי על כהוצאות המדד.
המעביד שמשלם מרכיביו, כל על ברוטו, שכר
שמשלמים נוספות, עבודה הוצאות לעובדים; ישירות
(ביטוח שונות לקרנות עובדיהם עבור המלץ בתי
מוץ על המלץ בתי הוצאות וכר); מבטחים לאומי,
מן המלון בתי של התקבולים למעט לעובדים,
שירות. ודמי להם הניתנות הארוחות עבור העובדים
העבודה" שירותי "מחיר של השוטפת המדידה
לקניית הדרושה בהוצאה השינויים את רק משקפת
מצבת את (המייצג עבודה שירותי של קבוע סל
בהוצאות שינויים ולא הבסיס), בתקופת העובדים
בעיסוקם. או העובדים בהרכב משינויים הנובעים
שכר על נתונים קבלת על מתבססת הנהוגה המדידה
המלץ. בבתי עובדים מדגם של עבודה ליום למרכיביו
בתקופת העובדים כלל הרכב את מייצג וה מדגם

הנסיס35.
נכסים של המשקל בניקיימא. וציוד נכסים
ערך אחוז לפי נקבע המלץ בתי שבבעלות וציוד
שוטף ובאופן המלץ, בתי הוצאות מכלל שלהם הפחת

.1970 ,3 מס' שם. ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על פרטים 33

י"ז. בפרק ראה עריכתו ושיטות הסקר מימצאי על נתונים 34

.1978 ,8 מסי שס, ראה :1978 בשנת ושופרה עודכנה הסדרה 35
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בעיסוקם. או העובדים בהרכב שינויים ולא הבסיס)
של מדידה איפוא, היא, הנהוגה המדידה שיטת
השכר מרכיבי 2 (הכולל האוטובוסים חברות הוצאות
עובדים מדגם של שכרם על עבודה ליום הנ"ל)
את מייצג זה מדגם מעסיקות. שהן אינדיבידואליים

הבסיס. בתקופת העוברים כלל הרכב
הנכסים משקל ברקיימא. נכסיםוציוד
אחוז לפי נקבע האוטובוסים דוברות שבבעלות והציוד
האוטובוסים חברות הוצאות מכלל שלהם הפחת ערך
שוטף, ובאופן הבסיס; בתקופת כולו המדד סל על
במחירי השינויים פי על מחיריהם שינויי נאמדים

חדשים. וציוד נכסים
דמי אחוז לפי נקבע שבשכירות נכסים של משקלם
על האוטובוסים חברות הוצאות מכלל הנכס שכירות
את שוטף באופן ומודדים הבסיס, בתקופת המדד סל

הנכס. שכירות דמי

באוטובוסים תשומות של מחירים מדדי סדרות
הבסיסהתקופה39 הקשר40תקופת מקדם

1111 1970
1111 1978

ואילך 11111978
1969 ממוצע
1111 1978"10.347

לצורכי משכנתאות על ריבית שערי
דיור

ושימושים הגדרות

נתונים תנאים בעלת במשכנתא הריבית שער
הבנקים ידי על הצרכן לשלם שנדרש כתשלום מוגדר,
משכנתא של אחת בלירה שימוש עבור למשכנתאות,

המשכנתא. חוזה תנאי פי על דיור, לצורכי
התשואה כשיעור מחושב השנתי הריבית שער
שעל התשלומים זרמי של הנוכחי הערך את המשוה
תקופת לאורך המשכנתא לפירעון לשלם הצרכן
גובה הצרכן. שקיבל המשכנתא לסכום המשכנתא,
ואלה המשכנתא; בתנאי איפוא, מותנה, הריבית שער
הנקובים הריבית שערי ידי על בעיקרם מוגדרים
העמלות וגובה הפירעון תקופת ההלוואה, בחוזה
קבלת תמורת מראש לשלם הצרכן שעל החדפעמיות

המשכנתא.

עד הקודם, במדד כי יצויין, ומתנות). תרומות ריבית,
מפעלים המדד באוכלוסיית נכללו לא ,1978 ראשית
לא אף האוטובוסים; חברות עם בעלות קשרי עם
חברי של העבודה שירותי המדד ב"סל" נכללו

קואופרטיבים.

המדד משקלי של המקורות
של התשומות הרכב את מייצג הנוכחי המדד סל
נתונים .1976/77 שנת במשך האוטובוסים חברות
על האוטובוסים חברות של ההוצאות הרכב לגבי
נתקבלו השונים והשירותים המתרים החומרים,
זה, בסקר האוטובוסים". חברות הוצאות ב"סקר
חברות 8 של המפורט ההוצאות מבנה נחקר

.371976/77 בשנת אוטובוסים

המחירים איסוף ושיטת המוצרים מדגמ
סוגי כ150 של מחיריהם נמדדים המדד במסגרת
ענף שמשלם אלה הם המחירים ושירותים. חומרים
חברות נוהגות שבו במקום האוטובוסים, שירותי
והשירו המוצרים החומרים, את לקנות האוטובוסים
קונות הן שבו בשוק הנהוג ההסדר פי ועל תים
אחרים). והיטלים קנייה מסי מכס, כולל (כלומר,

מיוחדות מדידה בעיות
של העבודה שירותי משקל עבודה38. שירותי
קבוצות של העבודה שירותי של המשקל וכן שכירים
אדמיניסטרציה, עובדי נהגים, השונים: העובדים
לאחוז בהתאם גקבעו שירותים, ועובדי מכונאים
העבודה שירותי על האוטובוסים חברות של ההוצאות
כהוצאות המדד. סל על הוצאותיהן מכלל השכירה,
על ברוטו, שכר .. זה לצורך הוגדרו עבודה שירותי על
לעובדים ישירות משלם שהמעביד מרכיביו, כל
לקרנות עובדיהן, עבור האוטובוסים, חברות ותשלומי
שירותי משקל וכי). מבטחים לאומי, (ביטוח שונות
60 לפי נאמד הקואופרטיבים חברי של העבודה

החברים. מתקבולי אחוזים
העבודה" שירותי "מחיר של השוטפת rrrnon
במחירים שהשינויים כך בלבד, לשכירים מתייחסת
על נאמדים חברים) או (שכירים עבודה שירותי של
המדידה בלבד. שכירים של עבודה בשכר השינוי פי
רק משתקפים אמנם, במדד, כי להבטיח צריכה
של קבוע סל לקניית הדרושה בהוצאה השינויים
בתקופת העובדים מצבת את (המייצג עבודה שירותי

.1978,11 מס' שם, ראה 37

שמ. ראה העבודה, שכד מדידת שיטת פירוט 38
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והמדגם האוכלוסיה
כל של ריבית שערי עקרונית נמדדים niTon
למשכנתאות הבנקים ידי על הניתנות המשכנתאות
המ^ ממקורות אם בין דיור, לצורכי והמיועדות
ממקורות או האוצר מכספי אם ובין הבנקים של

אחרים.
הלוואות של ריבית שערי נמדדים אץ בסידרה
בנקים שאינם מוסדות ידי על הניתנות דיור לצורכי
וכר. רגילים בנקים גמל, קופות כגון למשכנתאות,
משכנתאות, של ריבית שערי mron נכללים לא כן,
דיור לצורכי שלא למשכנתאות בנקים ידי על שניתנו
וכר. ציבור מוסדות לבניית משכנתאות כגק למגורים
עם יחד ניתנות הן אם אף עומדות, הלוואות
באוכלוסיית הן אף כלולות אינן המשכנתא,

המשכנתאות.
הבנקים בכל נמדדים אינם הריבית שערי למעשה,
אצל אך בלבד, בנקים של במדגם אלא למשכנתאות
המשכנתאות כל של הריבית שערי נמדדים אלה
ששערי המשכנתאות מדגם דיור. לצרכי שניתנו
אחתים מ90 למעלה מכסה נמדדים שלהן הריבית

הסידרה. מתייחסת שאליהן המשכנתאות מכלל

הריגית תקופת
סידרה הם הריבית שערי מדד וכן הריבית שערי
סדרות, 4 מחושבות שנה כל ובמשך תלתחודשית,
ינוארמרס, הבאים. השנה רבעי ל4 המתייחסות

ואוקטוברדצמבר. יוליספטמבר אפריליוני,
ממוצע הם השנתיים והמדד הריבית שערי

הרבעשנתיים. הריבית שערי של משוקלל
הבסיס: לתקופת ביחס מוצג הריבית שערי מדד
השינוי את מבטא תקופה בכל המדד .100.0 = 1970
לשער ביחס התקופה באותה הממוצע הריבית בשער

ב1970. הממוצע הריבית

משכנתאות של הנ"ל הריבית שערי בסיס על
הריבית שער מחושב מוגדרים, תנאים בעלות
תקופה בכל שניתנו המשכנתאות כלל של הממוצע
לסוגי הממוצעים הריבית שערי וכן ותקופה,
שונים בתנאים המשכנתאות את המקבלים הצרכנים
שונים, שיכון במפעלי משתכנים עולים, (כגון:
ההבחנה כאשר וכו') פרטיות בדירות משתכנים
הניתנות מכוונות, משכנתאות בין היא העיקרית
המשכנתא תנאי כאשר דיור של מוגדרים לייעודים
משכנתאות לבין האוצר, משח ידי על מוכתבים
מוגדרים לא דיור לצורכי הניתנות מכוונות, בלתי
למשכנתאות. הבנקים ידי על הנקבעים ובתנאים

כממוצע מתקבלים הממוצעים הריבית שערי
בעלות משכנתאות של ריבית שערי של משוקלל
כמשקל שימשה השקלול, לצורך מוגדרים. תנאים
בעלת משכנתא כל של באחוזים היחסית חשיבותה

המשכנתאות. כלל כתוך מוגדרים, תנאים
מצבת לכלל מחושב אינו הממוצע הריבית שער
שניתנו למשכנתאות כלומר, העומדות, המשכנתאות
למשכנתאות רק אלא נפרעו, לא ועדיין בעבר
מתייחסים הריבית ששערי בתקופה שניתנו החושות

אליה.
כלל של הממוצעים הריבית שערי בסיס על
מחושב ותקופה, תקופה בכל שניתנו המשכנתאות
בשער השינויים את המודד הריבית, שער מדד
בכל שניתנו המשכנתאות כלל של הממוצע הריבית
הממוצע הריבית בשער השינוי ותקופה. תקופה
הזמן במשך חלים אשר שינויים הן איפוא, משקף,
שינויים והן נתון צרכנים לסוג המשכנתא בתנאי
בתנאים משכנתאות המקבלים הצרכנים סוגי בהרכב

שונים.
במשך בהם והשינויים הממוצעים הריבית שערי
ההון. בשוק כלכלי כאינדיקטור לשמש יכולים הזמן
את מבטאים הריבית בשערי השינויים לכך, נוסף
הצריכה ערך על המשכנתאות מרכיב שינוי השפעת
לצרכן. המחירים מדד במסגרת הדיור שירותי של

נבחרים פרסומים

1966 נסלילה התשומה מחירי מדד 24

לצרכן המווירימ מדד  29

המשפחה תקציב סיווג 31

טכניים פרסומים
1959 לצרכן המרירים מדד 5

תש"ל בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי 11

1962 למגורים כבנייה תשומה מחירי מדד 17

ליעדים התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד 22

1963 מקומיים
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המחירים ברמת השינוי י/ו. לוח
TABLEX/l. CHANGE IN PRICE LEVELS

Percentagesאחוזים

המחירים מחירימדד מחירימדד מחיריםמדד מחירימדד מחירימדד מחירימדד מחירימדד מדד
בבנייהלצרכן תשומהתשומהתשומהתפוקהסיטונייםתשומהתשומה

תפוקתבסלילהלמגורים של
י יבחקלאות מלוןבאוטובוסיםבחקלאות בנתי

ConsumerPrice indexPrice indexהתעשייה
WholesalePrice indexPrice indexPrice indexPrice index

price indexof input inof inputyv iiVJi^^cH^
price indexof output inof input inof inputof input

residentialin roadof industrialagriculture'agriculture'in busesin hotels
buildingconstruction

output

A. Annual averages (calendar years), change on
previous year1

שנה קלנדריות),כל (שנים שנתיים ממוצעים א.
י קודמתה לעומת

7.4
12.8
17.0
35.4
52.3
47.4
33.9
39.9
59.0

11.3
18.9
21.8
25.6
48.2
47.9
27.1
39.1
56.8

0.61.2
7.35.9
5.97.7

15.69.3
7.73.4
7.66.3
3.97.6

0.63.0
5.07.6
5.83.0

0.54.1
13.512.2
9.514.8
18.914.2
35.842.4
54.757.9
31.331.1
30.230.4
38.948.1

1.0
_3.9

_4.8
1.01.2
6.62.3
נ.3.02
7.66.8
12.69.2
14.111.6
20.119.1
49.751.5
49.140.8
26.030.9
36.338.6
75.153.1

5.4
9.0
12.6
5.4
5.0
7.3
8.1
0.0
4.5
2.3
10.9
10.5
16.0
28.5
47.2
30.6
26.4
30.9
57.3

19602.3
19616.7
19629.4
19636.6
19645.1
19657.7
19668.0
19671.6
19682.1
/9692.5
19706.1
197112.0
197212.9
197320.0
197439.7
197539.3
197631.3
197734.6
197850.6

B. December as against December of the previous year2 קודמת2 שנה דצמבר לעומת דצמבר ב.

197010.112.110.111.312.517.78.9
197113.413.316.010.313.622.516.2
197212.417.112.59.67.516.116.4
197326.439.836.729.526.132.539.4
197456.252.868.272.894.560.165.8
197523.518.624.619.016.737.839.1
197638.029.924.939.240.728.134.3
197742.539.761.450.045.249.344.8
197848.158.365.547.046.150.863.1

' For agriculture
1959/601977/78.
2 For prices indices of input
OctoberDecember of each year.

pirce indices,  agircultural years, ער תש"ך חקלאיות, בחקלאותשנים מחירים במדדי 1

תשל''ח.
buses and hotels _  מלון ובבתי באוטובוסים תשומה מחירי במדדי 2

שנה. כל אוקטוברדצמבר
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CONSUMER PRICES

לצרכן המחירים מדד י/2. לוח
TABLE X/2.CONSUMER PRICE INDEX

לצרכן מחירים

ממוצע
שבתי

B'71nMonth

nmiaJ
average1nIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIxn

:Baseהבסיס: IX1951 = 100
194889777982868991939494939696

194991979797989492908987858584

195085848484848483838485858689

1951979092939496959698100103105107

1952153113120132144150157162165169173175178

1953196181182184187191197200201205207208212

1954220214216217217218214217222227227228228

1955233228228229230230232233231239238236239

1956248238239244246249249244247260259248250

1957264254259261265270258264269268268267263

1958273267269268272276267274274280280273274
Base: 1 1959 = 100.0 הבסי0:

1959100.6100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102,9101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3119.1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3

1963128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5
=הבסיס: 100.0Base: 1964

1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.411 0.0110.1

1966116.3111.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4125.9
=ן 100.0 :3ase?בסיס: 19691

1970106.1101.5101.9102.9103.7105.0104.8104.4104.9109.1111.3111.3112.1

1971118.8114.1114.0115.5116.4117.0117.2116.6117.2121.0123.6125.6127.1

1972134.1128.9128.2130.8132.3133.7131.8132.7133.3135.2138.4140.8142.8

1973160.9145.5146.9150.5156.3158.5159.0161.7162.7165.4168.4175.8180.5

1974224.8186.9202.0207.4213.02)8.7219.4222.4223.5227.9233.6260.8281.9

1975313.1287.4291.7298.8303.9308.2307.1308.5308.6315.0334.9345.5348.2
1976411.2352.9355.4368.2389.3397.6398.4418.7423.8433.5448.0468.0480.6

=הבסיס: 100.0Base: 1976
1977134.6116.6117.7120.0122.9125.8128.8130.7135.8141.0146.1163.4166.6
1978202.7170.4173.1179.5189.4192.9196.7201.4206.2212.4224.6238.6246.8

1 The index of I 1959 with base IX 1951 = 100 was 275.3. היה 100 = 1951 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של המדד 1

.275.3
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וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדר  י/3. לוח
TABLE X/3.  CONSUMER PRICE INDEX; BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1969 = 100 :Baseהבסיס:הבסיס: 1976 = 10Q

וקגוגה ראשית Mainקנוגה group and group
משקל
Weight
1969

19751976
משקל
Weight
1976

19771978

הכללי 1,000.0411.2המדד 313.11,000.0202.7 134.6GENERAL INDEX

ופירות ירקות 924.6412.2המדדבלי 313.4937.8201.9 133.7The index excluding vege
tables and fruit

ירקות (בלי מזין
ו8ירוח)

219.9420.3 330.1189.7205.5 139.9Food (excl.vegetabtes and
fruit)

בצק ומוצרי דגנים להם,

ודגים עופות בשר,

29.3

88.5

436.5 354.5

402.7 302.4

24.1

71.5

189.6 133.7

211.9 133.6

Bread, cereals and dough
products

Meat,poultry and ifsh

ומרגרינה 6.1464.3שמנים 378.57.1187.7 140.7Fats and margarine

חלב ומוצרי 29.3372.1חלב 305.227.7177.3 138.0Milk and dairy products

12.4399.1ביצים 316.710.2175.2 136.6Eggs

וממתקים ריבה 12.8534.1סוכר, 501.814.0188.6 128.2Sugar, marmalade 8c sweets

11.4405.4משקאות 339.69.2204.3 128.7Beverages

שוניס מזון 10.9344.2מצרכי 237.511.1311.9 220.5Miscellaneous food products

לבית מחוץ 19.2526.2ארוחות 384.414.8218.9 144.3Meals away from home

ופירות 75.43983ירקות 309.862,2214.3 148.0Vegetablesandfruit

144.7468.4דיור 380.0205.2178.9 121.8Housing

דירה 17.9303.0שכר 233.114.1153.5 117.4Rent

מפתח ודמי דירות מחירי

אחרות דיור הוצאות

120.6

6.2

511.7 415.0

101.4 121.0

184.9

6.2

182.2 122.7

136.0 103.3

Prices of dwellings and key
money

Other housing expenses

הדירה 82.4465.5החזקת 346.185.0206.0 136.0Household maintenance

ומים דלק 28.7529.8חשמל, 396.036.0204.8 134.3Electricity, fuel and water

הבית של ושיפור החזקה
והחצר

שינים כית משק צורעי

כללית ארנונה

14.5

8.7

12.1

597.5 440.9

456.5 370.7

286.4 188.7

17.6

10.7

8.0

207.9 135.4

200.1 129.7

196.2 137.8

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

Municipal taxes

בבית 18.4383.3עזרה 285.512.7217.8 146.1Domestic help
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(המשך) וקבוצה ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדר י/3. לוח
TABLE X/3.CONSUMER PR.JCE INDEX, BY MAIN GROUP AND GROUP (cont.)

11969 = 100 :Base:Baseהבסיס: 1976 = 100 /O'SO/T

Main group and group וקבוצה ראשית r1sapמשקל
Weight
1969

19751976
משקל
Weight
1976

19771978

לבית וציוד 314.8ויהוט 83.1422.386.5136.6212.5Furniture andhousehold
equipment

334.8ריהוט 29.0440.525.5128.3188.1Furniture

חשמלי 296.2ציוד 30.0399.936.6144.1232.5Electrical equipment

ולמטבח לבית ציוד

לדירה וקישוט מיטה כלי

306.9 11.7

320.7 12.4

407.7

447.8

8.2

16.2

131.8

136.2

193.7

218.2

Home and kitchen equip
ment

Bedding and home
decorations

והנעלה 240.3הלבשה 95.6330.581.2129.7194.8Clothingandfootwear

235.2הלבשה 72.1323.162.7128.1192.0Clothing

256.0הנעלה 23.5352.918.5135.0204.6Footwear

264.1בריאות 45.3358.537.7140.3237.9Health

חולים קופת 190.2שירותי 22.9246.613.4132.7231.3Sick fund services

פרטי רפואי 268.5שירות 4.7360.64.8141.4225.2Private medical services

שינייס 390.8ריפוי 11.8555.613.4142.3248.8Dentists' fees

רפואי וציוד 294.1תרופות 5.9597.26.1152.5238.4Medicaments and medical
equipment

תרבות חינוך,
ובידור

265.8 116.7373.899.4139.2206.1Educalion.cultureand
entertainment

193.0חינוך 38.3262.526.7137.3172.9Education

ובידור 301.8תרבות 78.4428.272.7139.8217.7Culture and entertainment

ודואר 313.7תחבורה 94.9471.9115.6136.8219.5Transport andposts

328.4תחבורה 80.9437.9104.1138.3220.8Transport

דואר 228.7שירותי 14.0302.111.5122.9207.3Postal services

280.9שונות 4.2.0388.737.5134.2190.5Miscellaneous

וטבק 214.2סיגריות 14.9300.511.5140.3191.0Cigarettes and tobacco

אישיים 293.5שירותים 21.2405.718.3130.6183.1Personal services

ושעונים 459.7תכשיטים 3.9630.84.8137.9220.7Jewellery and watches

וכד, ילקוטים 2.0296.7395.92.9126.1185.6Handתיקים, bags. etc.
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כלכלי ענף לפי לצרכן, המחירים מדד י/4. לוח
TABLEX/4. CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCH

1969הבסיס: = 100Base::הבסיס= 100Base: 1976

Branchמשקלענף

Weight19751976197619771978
1969

הכללי 1,000.0313.1411.21,000.0134.6202.7GENERALהמדד INDEX

תוצרת ללא הכללי 907.2314.1412.7923.7166.2202.3Generalהמדד index excluding
agriculturalחקלאית produce

חקלאית 92.8304.5396.3763145.4207.5Agriculturalתוצרת produce

וכר וסירות 68.9303.9392.558.1148.5212.9Vegetablesירקות and fruit etc.

חיים בעלי ותוצרת 23.9316.9407.318.2135.1190.2Fishדיג and livestock
products

תעשייה 457.0307.4402.4462.7136.7209.8Industrialproductsמוצרי
וטבק מזון 199.8319.6403.7173.8140.0205.7Foodתעשיית and tobacco industry

ומוצריו 54.5296.1389.044.0132.9215.3Meatבשר and its products
ומוצריו 30.4307.1375.829.1138.2180.6Milkהלב and its products

המזון 114.9334.3404.2100.7143.6208.8Otherיתר food
טקסטיל ומוצרי 78.2244.8333.473.9128.8J92.9Clothingהלבשה and textile

products
26.9349.5463.326.9130.11969Furnitureרהיטים

גומי עור, ומוצרי 28.4263.3360.326.9133.9204.4Footwearהנעלה Si leather.rubber
andופלסטיק plastics products

הובלה כלי מכונות, 60.4291.4391.183.1140.2243.4Metalמתכת, products, machines,
חשמל vehiclesומוצרי and electrical

goods
כימיים מוצרים 33.1395.1518.148.6131.5196.6Manufactureofתעשיית chemical

נ5ט andומוצרי petroleum products

ל.נ.מ.א. שונות, 30.2333.2453.829.5141.3220.5Miscellaneousתעשיות industries
n.e.s.

ודיור בנייה .146.5391שירותי S488.0207.0/22.7180.9Building and housing services

ומים 22.4360.5483.625.1135.0206.8Electricityחשמל and water

ודואר 55.6389.7375.147.9132.4194.3Transportandpostsתחבורה

225.7278.5387.1181.0139.1209.1Servicesשירותים
וביטוח 38.5210.3282.631.2136.6192.2Taxesמיסים and insurance
חינוך 37.1197.5267.925.4136.6169.6Educationalשירותי services

בריאות 39.4259.6352.731.6138.1237.8Healthשירותי services
בידור 20.8260.2406.110.6144.6238.0Entertainmentשירותי services

אחרים 47.4350.8489.139.5143.8220.3Otherשירותים services
הארחה 40.6364.6508.736.3143.0214.7Hotelsשירותי

עסקיים 1.9187.8198.56.4116.7156.3Businessשירותים services
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prices of dwellings דירות מחירי

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

דירות מחירי
Prices of dwellings

מפתח דמי
Key money

196115.213.9

196221.731.5

196323.933.6

196415.713.7

196510.910.2

19662.11.7

19670.41.5

19686.23.7

1969
1970
1971

13.9

17.5
25.8

3.0
12.3
1.8

197229.348.4

197326.8
197438.5

197527.9

197611.3

19779.8

197877.740.6

הגדולות, הערים בשלוש פרטית בבעלות דירות של ממוטעים 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
לירות .ILאלפי thousand

1972197319741975197619771978

82.3100.0146.9196.0218.6247.7484.2Jerusalemירושלים
חדרים ו .52 :56.276.8111.0154.0164.2184.6321.2Thereofמלה: 15 2 rooms
חדרים 2.5377.3103.6157.4199.5217.4247.2493.32.5 3 rooms
חדרים 3.54166.0232.9305.8324.6356.8800.33.5 _4 rooms

אביביפו 80.7111.8157.2193.5212.8229.3420.9Telתל AvivYafo
"ייים 1.52 :62.779.5118.1142.6157.1172.3291.8Thereofמזד,: 1.5 2 rooms
חירים 2 .5389.7120.4167.1206.4224.0240.0460.72.5 3 rooms
3.54177.5262.5298.6344.5376.5732.13.5חדייס 4 rooms

66.882.397.6161.4186.0205.9316.5Haifaחיפה
דודרים 1.52 :48.061.384.3124.3140.0150.4222.8Thereofמזה: 1.5 2 rooms
חדרים 2.5370.586.1116.6160.6184.7203.1333.12.5 _3 rooms
חיייט 3.54135.6158.3260.0300.7342.3551.33.5 4 rooms
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retail prices קמעוניים מחירים

נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניימ מחירים  יוד. לוח
TABLE X/7.AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

.ILל"י

יחידהמצרך

אביב תל
Tel AvivזארץכלWhole country

UnitCommodity
19491959197019711972197319741975197619771978

אחיד 0.060.210.38ק"גלהם 0.38 0.380.380.721.131.391.912.42kg.Bread, standard

לבן 0.110.290.47"לחם 0.47 0.470.470.791.271.592.202.77"Bread, white

לבן 0.090.280.56"קמח 0.50 ,Flourיי0.460.661.392.292.913.504.66 white

0.180.651.48"אטריות 1.35 1.301.742.647.089.0411.1615.12"Noodles

0.100.961.47"אורז1,2: 1.34 1.301.973.804.604.806.1611.99"Rice',2

טרי1 בקר 0.746.1515.2013.6010.5218.8824.9330.8177.8450.22"בשר 39.46.<Beef, fresh 1

קפוא1 בקר 0.489.66"בשר 8.93 6.8112.6118.1020.7347.6636.14 28.04"Beef, frozen 1

שחוט עוף בשר
ומרוט

"1.032.814.77 4.53 3.936.068.6411.5019.2715.1730.56Poultry, slaugh
tered Sl dressed

קרפיוניס
מקומיים

קפואים, דגים

"0.60

0.25

2.00

1.88

3.50 3.35 2.96

6.03 5.27 4.23

3.50

7.36

6.21

11.21

0.32

5.86

18.1213.97

32.0419.71

26.86

61.71

,Carpיי local

Fish, frozen,
filletVפילהי,נ

0.281.171.60"מרגרינה1 1.50 1.401.602.705.006.208.6511.15"Margarine'

0.321.221.22"שמן' 1.19 'Oilיי1.161.222.164.485.437.699.93

פרות4 0.110.400.63ליטרחלב < 0.64 0.62 0.601.071.601.942.703.42literCoif's milk4

מקומית 1.642.407.75ק"גחמאה 6.86 6.208.0012.909.5029.52 23.0021.40kg.Butter, local

כחושה גבינה
רכה!,י

"0.251.071.72 1.68 1.441.783.285.286.448.92!2.84Cheese, lean
)skimmed
milk)5,'

שמנה, גבינה
רכה7,5

"0.311.301.96 1.84 1.682.003.445.606.929.763.72Cheese, fat (whole
milk)5,7

005לבנייה5 0.22צנצנת8 0.22 0.22 0.19 0.120.380.600.741.011.22bottle8Lebenia (sour
rnilk )'

א'' סוג 0.30ביצים, riiTrr 10.061.40 1.33 1.171.442.503.754.756.438.2310 unitsEggs, grade A'

0.081.07סובר' 0.84 0.77 0.72 0.792.526.035.615.406.87kg.Sugar'

מקומית1 0.22.79"ריבה 1.66 1.48 0.902.173.837.778.200.9919.13"Jam, local 1

69.80.15!0"סוכריות 2.82 2.60 13.77 :29.63 25.00Sweets
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(המשך) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  ל/7. לןח

TABLE X/7.AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

)Com.)

it. ליי

יחידהמצרך

אביב תל
TelAvi vתארץגלWhole country

UnitCommodity
1949195919701971197219731974197519761978 1977

0.32חלווה .kg__1.773.203.49ק"ג 35.69 23.40Halva

1.136.199.851.333.404.00תה1 1/5.60 J21.30?6.7O" 84.50 60.30 .Tea'

טחון' 0.738.6710.101.292.343.4014.90קפה 120.00" 135.9OIIO.80 37.0OCofTee. ground'

0.497.688.809.549.360.4014.30קקאו' I9.50" 223.90100.50 26.80Cocoa'

אדמה "0.040.250.600.660.770.921.412.052.90תפוחי 5.92 3.89Potatoes

0.100.371.031.121.171.982.303.012.366.88עגבניות 5.34Tomatoes

"0.100.531.231.271.431.862.573.164.46מלפפונים 9.03 6.58Cucumbers

"0.080.340.690.811.031.351.662.222.43גזר 5.63 5.11Carrots

"0.290.610.690.871.001.371.752.21"סלק 5.27 3.38Beetroot

"0.060.290.760.991.181.451.822.403.22חצילים 7.08 4.77Eggplant

"0.060.250.630.751.051.121.492.072.19ברוב 5.20 4.34Cabbage

"0.350.931.171.441.672.312.934.10"כרובית 8.42 5.22Caulilfower

יבש "0.450.590.780.861.041.461.832.55"בצל 5.55 3.41Onions, dry

"0.200.801.301.381.832.463.143.875.28בננות 10.46 6.66Bananas

"0.521.291.341.321.982.343.284.84"ענביס 11.07 8.93Grapes

"0.180.450.550.550.921.191.622.11"אבטיהים 3.73 3.32Watermelons

שמוטי תפוזים, "0.180.590.620.720.811.101.472.25" 4.98 3.19Oranges.

shamouti

אפילים "0.230.610.670.760.821.201.832.54"תפוזים, 4.86 3.35Oranges. late

■■0.230.640.700.781.001.331.852.46"אשכוליות 5.49 3.31Grapefruit

"J542.223.584.50.0.391.031.131.26לימונים 8.31 5.57Lemons

1 Ration price till 1958; as from 1959  free market price.
2 Rice from Burma ; as from 1965  American rice. נ As from
1966  packed. * Till 1958 price was forunbottled milk ; as
from 1959  for pasteurized milk in retail packing. 5 Till
1958 prices were for milk powder products; as from 1959  for
natural mtlcf products. 6 Till 1961 in packages weighing
100gr. ; as from 1962  in packages weighing 250 gr. 7 Till
1964  in 100 gr. packages; since 1965  in 250 gr. packages.
3 Till 1969 in bellies of 230 gr.; form 1970  170 gr.

הוא המחיר ואילך מ1953 ;1958 עד בקיצוב המוויר <

אורז ואילך מ1965 בורמי; אורז 2 חופשית. במכירה
הוא מחיר 1958 עד * ארוז. ב1966 החל 3 אמריקני.
באריזה מפוסטר לחלב  ואילך מ1959 נכדים; לחלב
מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד 5 קמעונית.
1961 עד 6 טבעי. חלב למוצרי  ואילך ג1959 חלב;
250 של בחבילות ואילך מ1962 גרם; 100 של בחבילות
מ1965 גרם; 100 של בחבילות 1964 עד י גרם.
230 של לצנצנת 1969 עד 8 גרם. 250 של בחבילות

גרם. 170  מ1070 גרם;
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prices of input in building בבנייה תשומה מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד י/8. לוח
TABLE X/8.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

Monthחודשממוצע
שנתי
Annual
averageInIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIxn

,Base:1 VII 1950 = 100.0 : 0VJ7

1951125.1116.0118.0127.0 139.5

1952211.3160.4214.0232.0231.7235.9235.9239.9 236.5

1953275.8239.9239.9250.9258.4258.4281.9 280.1294.2300.6300.6303.7 300.6

1954353.6306.4343.9352.4352.4356.5353.5 356.5358.1363.1363.1371.6 365.6

1955393.4377.4377.2377.2377.7377.1381.7 379.1383.7419.2421.6427.2 422.2

1956451.7427.2427.4444.9444.9450.1460.4 459.4461.1461.1461.1461.1 461.1

1957474.2468.9468.9468.9468.9468.9477.2 468.7477.4477.9481.7481.1 481.5

1958479.4480.6479.5479.5481.1478.5482.9 475.6481.5480.1478.8476.3 478.4

1959484.8475.4479.3481.0484.1483.4484.6 482.9487.9488.0489.3491.4 490.0

1960510.9491.1491.1502.0503.8503.1521.0 513.5520.9521.4520.8521.3 521.3

1961557.0521.5538.8540.7550.4550.8565.3 554.3568.1571.4572.2575.3 574.7

1962627.2576.2599.7618.0618.6617.9627.9 618.3650.4650.3650.3649.0 649.6

1963660.8655.3662.7659.7660.1660.1662.1 660.6662.1661.2661.2661.9 662.5

= 100.0 :Baseהבסיס: I 19&

1964103.9'100.0100.3100.4100.7100.7108.1 102.8108.2105.5105.9107.5 107.2

1965111.5107.9108.4109.1110.0110.3114.6 112.4115.4115.1111.2111.6 111.6

1966120.5113.3117.6119.1119.5119.6125.0 122.4125.2123.0120.6120.5 120.6

1967120.5120.5120.4120.4120.3120.3120.5 120.3120.5120.4120.5121.6 120.7

1968125.9122.6122.9123.0123.3124.2131.6 128.0131.7128.2124.7125.4 125.2

=הבסיס: 100.0Base: 1968

1969102.399.899.899.9100.1100.2106.2 103.1106.8104.4101.9103.3 102.3

1970113.4104.3105.7107.3V111.3111.5118.1 114.7119.2121.9115.6115.8 115.5

1971125.3118.6119.7120.0119.7120.7128.7 124.5131.8131.0128.1131.2 130.1

1972145.4135.4135.7138.4139.0140.6150.4 144.7156.1150.1149.3153.6 151.2

1973186.9160.4162.4165.5174.3177.4197.4 184.8201.0201.8196.7214.7 207.0

1974275.2225.6235.7238.2248.2262.6298.0 272.0300.8297.1289.7328.1 306.6

19752331.9335.4339.8343.4
;Baseהבסיס: IV 1975=100.0

1975100.0100.1108.6 103.3109.3106.2109.9113.3 112.4

1976132.4114.6115.5116.6126.3128.4138.5 133.3140.9140.8141.4147.2 144.9'

1977173.3149.2150.3151.1158.4162.1178.0 169.1183.5182.1185.7205.7 203.9

1978272.6215.4222.3227.7253.2258.9282.3 270.9290.9298.6305.0325.6 320.4

1 The index of January 1964 on the base 1 VII 1950 =■ 100.0
was 668.0. 2 See introduction to this chapter.

100.0 = 1950 ביולי 1 בסיס על 1964 ינואר של המדד 1

זה. למרק מבוא ראה 2 .668.0 היה
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ותתקבוצה1 קבוצה לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי י/9._מדר לוח
TABLE X/9.PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING, BY GROUP AND

SUBGROUP1
Base: Apirl 1975=100=1975 אפריל הבסיס:

וחתקנוצה קבוצה
משקל
Weight197619771978Group and subgroup

IV 1975

הכללי 1,000.0132.4173.3272.6THEהמדד GENERAL INDEX

שיש מחצבה, חומרי
חרסינה ומוצרי
מחצבה חומרי

חרסינה ומוצרי שיש

54.4

35.3
19.1

136.9

137.1
136.7

186.8

190.4
180.2

298.2

313.1
270.5

Quarry, marbleandporcelain
products
Quarry products
Marble and porcelain products

סיליקט איטונג, צמנט,
י8י*ריד.ס

ומוצריו גפנט
וסיליקט איטונג מוצרי

134.6

127.6
7.0

123.1

123.1
122.6

162.8

162.3
171.0

296.7

296.1
306.9

Cement, ytong, silicate and their
products
Cement and its products
Ytong and silicate products

מחכת ומוצרי נוזל
לבנייה עגול ברזל

ומוצרי פחים פרופילים,

99.3
69.5
29.8

124.8
121.3
132.9

157.6
147.7
180.8

2393
222.2
279.0

Ironandmetalproducts
Round buildingiron
Proifles, tin and metal products

מתכת
אחרים וחומרים עץ

עץ
אחריס חומרים

108.7
58.2
50.5

132.8
138.5
126.3

174.2
186.2
160.3

255.9
268.8
241.0

Woodandothermaterials
Wood
Other mateirals

אינסטלציה חומרי
סניטרית אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה
חשמלית אינסטלציה חומרי

87./
72.6

14.5

129.1
129.1

128.8

171.8
173.2

/65.1

245.0
247.6

231.7

Plumbing materials
Sanitary and central heating,

plumbing mateirals
Mateirals for electircal installa
tion

עגודה שנו
בניין פועלי

ניהול פיקוח, צוות
ושירותים

427.6
370.5
57.1

138.1
137.6
141.3

180.5
178.8
191.8

281.3
277.9
303.5

Wages
Building workers
Supervision, management and
services

הונלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

21.0
11.7
9.3

133.1
131.0
135.7

183.1
188.3
176.6

297.3
306.9
285.1

Transportation
Hired transportation
Own transportation

עבודה וכלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

31.6
19.7
10.0
1.9

120.7
118.6
122.7
13).5

148.7
143.1
156.6
166.0

259.9
258.6
254.5
303.0

Equipment and tools
Hiringof equipment
Own equipment
Tools

שונות
וביטוח מסיס

משרדים החזקת

35.7
26.2
9.5

129.9
130.7
127.6

164.7
166.6
159.5

2453
252.2
226.3

Miscellaneous
Taxes and insurance
Ofifce maintenance

זה. לפרק 8בוא ראה 1
. See introduction to this chapter
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prices of input in road construction בסלילה תשומה מחירי

סלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד י/0ו. לודו
TABLE X/10.PRICF. INDEX OF INPUT IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE OF ROAD

CONSTRUCTION

סלילה סוג

Base: הבסיס.
I 1966 = הבסיט100.0

100.0
Base:
1972Type of road construction

1971 19701972197519761978 1977
הכללי 135.1המדד 120.0154.2267.9337.5805.4 460.0THE GENERAL INDEX

בינעירוני אספלט 134.6בביש 119.6153.0273.9340.5818.1 460.1Interurban asphalt road

עירוני אספלט 135.2כביש 120.0154.9263.8337.1804.7 465.2Urban asphalt road

עפר 143.0עבודות 125.6165.0256.1313.3720.1 409.6Construction works

נושאת 133.8שכבה 118.0152.7298.8385.9774.7 532.7Bearing course
131.6מצע 118.4149.5242.4302.9856.5 424.9Subbase

134.0תשתית 118.7152.1277.3357.4912.3 493.2Base

prices of industrial output התעשייה תפוקת מחירי

לפי מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירימ מדד י/וו. לוח
ראשי ענף

TABLEX/l l.WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE DOMESTIC

MARKET, BY MAJOR BRANCH

:Baseהבסיס: 968=100.0 Base:1977=100.0הבסיס:
ראשי משקלעבף ~

Weight19761977
משקל
Weight1978

Major branch

19681977

הכללי 440.6המדד 1,000610.51,000153.2THE GENERAL INDEX
והציבה 510.9כרייה 12740.014177.6Mining and quarrying

433.5מזון 267598.7253143.4Food
397.7טקסטיל 91550.265147.4Textilles
344.4הלבשה 66475.149144.8Clothing

ורהיטים ומוצריו 584.0עץ 60742.749148.9Wood,wood products and furniture
ומוצריהם קרטון 530.3נייר, 33761.832131.9Paper and paper products
לאור והוצאה 33152.8Printingדפוס and publishing

ומוצריו 451.4עור 17670.612159.4Leather andleatherproducts
ופלסטיק גומי 398.0מוצרי 51543.040145.8Rubber and plastics products

גפט ומוצרי כימיים 416.1מוצרים 75570.270158.3Chemical and petrol products
אלמתכתיים מינרלים 459.5מוצרי 58633.656168.6Nonmetallic mineral products

בסיסית 575.5מתגת 40783.829158.8Basic metal
מתכת 486.6מוצרי 88671.3109158.1Metal products

424.7מכונות 45588.734155.2Machinery
ואלקטרוני חשמלי 386.6ציוד 47542.070167.0Eletrical and electronic equipment

הובלה 430.6כלי 36595.866168.3Vehicles

402.3שונות 14582.419156.7Miscellaneous
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של יצוא לדולר הכללית התמורה ומדר נטו פו"ב יצוא מחירי מדרי י/2ו. לוח
ראשי ענף לפי התעשייה, תפוקת

TABLE X/12.INDICES OF NET F.O.B. EXPORT PRICES AND INDEX OF GENERAL RETURNS

PER EXPORT U.S. DOLLAR OF INDUSTRIAL OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

Branch
2 n

o a
55 X

|J
* 1=

a s
S3
o S

"a

.£ 5

u
£ a

£ a

1
n =
P S

u
f!

r <■

ענף

GENERAL INDEX

Mining and quarrying

Food

Textiles

Clothing and
madeup textiles

:4) = (2) x (3)| (3) | (2) 0)

238.4
304.1

§ 389.2

149.2

323.7
347.7

9355.2

154.6

224.2
304.1
425.4

159.6

211.4
319.1
378.7

139.9

194.1
258.5

8333.9

151.6

Base: 1972 = 100.0
1S2.0 156.8
194.8 156.1

S 247.1 157.5
Base: 1977 = 100.0

134.1
:Base

159.7
200.4

8 261.0
Base:

129.8
Base:

160.5
200.2

8 255.8
Base:

137.0
Base:

136.5
176.6
§211.8

Base:
130.0

111.0
1972 = 100.0

202.7
173.5
136.1

1977 = 100.0
119.1

1972 = 100.0

139.7
151.9
166.3

1977 = 100.0
116.5

1972 = 100.0
154.9
180.7
178.8

1977 = 100.0
107.6

הבסיס:

234.5
297.4
405.9

 הבסיס

180.4
הבסיס:

308.9
326.4
352.2

הבסיס:
190.8

הבסיס:

210.6
290.1
426.3

הבסיס"
190.5

הבסיס:

229.8
344.1
458.4

הבסיס;
176.0

Base: 1972 = 100.0 הבסיס;

145.3
187.7

8218.7

133.6
137.7
152.7

200.4
261.6
383.5

Base: 1977= 100.0 הבסיס:
131.9 114.9 191.4

1975
1976
1977

1978

1975
1976
1977

1978

1975
1976
1977

1978

1975
1976
1977

1978

1975
1976
1977

1978

הכללי המדד

וווציבה כרייה

מזץ

טכסטיל

הלבשה
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יצוא, לדולר הכללית התמורה ומרד נטו פו"ב יצוא מחירי מרדי  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.)

?Iit

a2. 3

g K

a i>

P ?
c ~ffff

£rענף

ff C

rj >'!

nt

I
CO

1 .S
E 8

.£2 s>f^ C uI
rf^ s

*?IdBranch

'"I
§■3s

"= sn C

f J
^ o

5£ 11

fl/#1 1JJ .g 5j^ 11 **

(1)(2)4)  (2) x

ומוצריו 1978155.293.7135.7127.2Leatherעור and leather products
1972הבסיס: = 100.0Base:

ומוצריו 1975.241.3163.2150.4245.5Woodעץ and wood products
1976381.0198.5193.8384.7
1977495.4193.9240.4s9466.1

1977=100.0 :Baseהבסיס.

1978175.4106.2131.8140.0

ומוצריו 1978171.0104.5130.0135.9Paperנייר and its products

לאוד והוצאה 1978151.893.7133.2124.7Printingדפוס and publishing
1972=100.0 :Baseהבסיס:

ופלסטיקה גומי
1975234.1157.3157.1247.1Rubber and plastic products

1976284.9149.2201.5300.6

1977381.0151.31 253.4S383.4
100.0=1977הבס Baseי6:

1978173.2104.9136.2142.9

נ8ט ומוצרי כימיים 1975326.2219.2150,4329,7Chemicalמוצרים and oil products
1976335.2176.6189,7335,0
1977463.8182.1§242.9442.3

1977הבסיס = 100.0Base
1978177.8108.2136,0147.2
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^*י יצוא. לדולר הכללית התמורה ומרד נטו פו"ב יצוא מחירי מדדי י/12. לוח
(המשך) ראשי ענף

TABLE X/12.INDICES OF NET F.O.B. EXPORT PRICES AND INDEX OF GENERAL RETURNS

PER EXPORT U.S. DOLLAR OF INDUSTRIAL OUTPUT BY MAJOR BRANCH (cont.)
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iflS*Branch
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jv 01 a.i ■g S

1|HS
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if/P x
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oPX 
S 1 2

(2)(4) = (2) x (3)

Base: 1972= 100.0 הבסיס;
אל מינרליים 1975303.7338.6סוצרים 161.4 209.8Nonmetallic mineral

1976324.2373.4מתגתייס 221.6 168.5products
1977500.39553.5 8282.4 196.0

Base: 1977= ד.בסי100.0:0
1978187.9149.7 131.8 113.6

Base: 1972 = 100.0 הבסיס:
בסיסית 1975251.3256.7מוזנת 158.1 162.4Basic metal

1976278.2286.9 197.7 145.1
1977

Base: 1977= 100.0: הבסיס
1978187.7159.7 145.2 110.0

Base: 1972= 100.0 הבסיס:
מתנת 1975202.0214.4מוצת 155.9 137.5Metal products

1976263.1285.3 206.3 138.3
1977398.0§406.9 § 267.2 152.3

Base: 1977= 100.0 הבסיס:
1978175.8143.4 131.6 109.0

Base: 1972 = 100.0 הבסיס:
01975199.6211.0נונות 154.0 137.0Machinery

1976321.6336.0 199.5 168.4
1977433.7§430.3 § 259.2 166.0

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:
1978176.6147.0 132.0 U1.4

Base: 1972 100.0 הבסיס
ואלקטחני 1975196.7215.5ציידחשמלי 164.6 130.9Electrical and electronic

1976265.2286.5 207.3 138.2equipment
1977348.08346,6 §270.6 128.1

:Base1977 = 100.0 הבסיס
1978165.2144.1 139.5 . 103.3

הובלה 1978179.6153.1כלי 135.0 113.4Transport equipment
Base: 1972 = 100.0 הבסיס.'

1975148.3160.9שונות 158.4 101.6Miscellaneous
1976201.7213.8 202.8 105.4
1977228.0§236.0 §268.5 87.9

Base: 1977 = 100.0 הבסיס:
1978194.9156.0 130.2 119.8

I See "Updating and chainingof indices" in the introduction, במבוא. המדדיס" וקישור המרדים "עדכק ראה 1
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התעשייה תפוקת של יצוא דולר עבור בל"י הממוצעת התמורה י/5ו. לוח
ראשי ענף לפי

TABLE X/13.AVERAGE RETURN IN IL. PER EXPORT U.S. DOLLAR OF INDUSTRIAL OUTPUT,

BY MAJOR BRANCH

Pir: J?rgS
r£c<H

I Ifr c: x
P&

שנה'ענף

Year1

A o. 1

.f j.2x? S
9 ,
o o
u Z

a1

hBgpsl
Sli
c!2

si?

n
J~

gpsa
Mil
ill

.£J
£2

o

Branch

הכל סך 197714.072.090.090.670.3610.86INDUSTRYTOTALתעשייה
197818.800.650.5217.63

וחציבה 197713.502.270.020.3410.87Miningכרייה and
197817.520.010.0917.42quarrying

pra197713.821.940.640.4810.76Food
197818.940.550.8017.59

197714.541.970.720.550.5310.77Textilesטקסטיל
197S18.900.820.4617.62

197716.102.090.622.380.4610.55Clothingהלנשד, andmadeup
197821.242.830.8317.58textiles

ומועדיו 197715.011.940.092.080.2310.67Leatherעוד and
197820.372.370.3317.67its products

ומוצדיו 197714.872.001.940.2910.64Woodעץ and its products
197819.601.530.4917.58

ומוצריו 197716.182.053.120.1510.86Paperנייר and its products
197821.032.890.3717.77

לאור והוצאה 197715,402.271.870.3710.89Printingדפוס and publishing
197820.511.980.8917.64

ופלסטיקה גומי 197713.552.260.310.4010.58Rubberמוצרי and plastic
197818.460.340.6617.46products

ומוצרי כיסייט 197713.222.110.140.3010.67Chemicalמוצרים and oil
197817.980.100.3517.53productsנפט
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לפי התעשייה תפוקת של יצוא, דולר עבור בל"י הממוצעת התמורה ו/5ו._ לוח
(המשך) ראשי ענף

TABLE X/I3.AVERAGE RETURN IN IL. PER EXPORT U.S. DOLLAR OF INDUSTRIAL OUTPUT.

BY MAJOR BRANCH (cont.)

Ir 2sLE
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r_. "I 1!

ף נ שנה'ע
Year1f£"j

E Sr .;
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if

nzon
sill
Dss1

in///s|?ess

Pi*

gP=2

5!I
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C1

1
Branch

IT*
n

p.f 6Io

מינרליים מוצרים
אלמתכתיים

197715.012.271.420.600.72Nonmetallic mineral
products

197819.781.130.927.73

בסיסית 197712.801.970.220.400.21מתכת
197818.580.420.747.42Basic metal

מתכת 197713.682.230.280.2110.96Metalמוצרי products
197818.000.190.1417.67

197714.542.270.880.4110.98Machineryמכונות
197819.201.090.7117.40

ואלקטרוני חשמלי 197714.542.260.470.4211.39Electricalציוד and
electronic equipment

197820.280.741.3218.22

הובלה 1977כלי
1978

13.31
17.97

1.820.09
0.04

0.19
0.17

11.21
17.76

Transport equipment

1977שונות
1978

14.68
18.80

1.881.54
0.65

0.35
0.52

10.91
17.63

Miscellaneous

1 Upon updating ihe index and its presentation on tne
base 1977 = 100.0, values of components of return for exports
in 1977 were revised. Consequently, they difTer from the data
published in Abstract 29; see introduction.

,100.0=1977 חדש לבסיס בייחס והצגתו המדד עדכון עם 1

לכן, ל1977. ליצוא התמורה מרביבי של הערכים מחדש חושבו
ראה ,29 בשנתון שפורסמו 1977 לשנה הנתונים מן שונים הס

. מבוא
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PRICES OF OUTPUT AND INPUT IN AGRICULTURE בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מרדי י/14. לוח
וקבוצה

TABLE X/14.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN AGRICULTURE, BY MAIN GROUP
AND GROUP

1975/76 = 100 = תשל''ו הבסיס:

חקלאית Agriculturalשנה year

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
נתשל"ו
Weight
1975/76

תשל"ז§

1976/77§

תשל"דו

1977/78
Main group and group

תפוקה מחירי 1,000.0150.5180.6PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

וגן שדה 26S.I130.8176.2Fieldgardenגידולי crops

שדה 139.8123.1171.7Fieldגידולי crops

ומשקה אדמה תפוחי ,105.3141.3182.5Vegetablesירקות, potatoes,melons and pumpkins

20.0129.2174.0Otherאחר

הדרים) (ללא 95.5154.4209.4Fruitפיתח (excl. citrus)

הדר 8175.7128.8198.9Citrusדי fruit
ותוצרתם חיים 463.7126.1170.2Livestockבעלי produce

הרפת 159.2128.4170.1Cattleענף

הלול 246.2124.8166.7Poultryענף

58.3125.2185.5Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0130.4193.1PRICEמדד INDEX OF INPUT

וזרעים מספוא 366.4130.9178.4Feedmixתערובות, fodder and seeds

והחי הצומח להגנת וחומרים 90.3126.1195.4Fertilizerandpesticidesדשנים

וחשמל שמגיס דלק, ,100.6120.7194.5Waterמים, fuel, lubricants and electricity

חילוף וחלקי ציוד ,97.3125.9205.4Machineryמכונות, equipmentandspareparts

ושומת פלסטיקה עבודה, ,20.5127.4193.2Toolsבלי plastics and miscellaneous

בנייה 14.8128.6198.2Buildingחומרי materials

אריזה 58.2129.7172.2Packingחומרי materials

עבודה 144.8142.3226.9שכר .Wages

חקלאי לשימוש 58.8131.1212.5Servicesשירותים for agricultural use

וביטוח 22.0136.9187.4Taxesמסים and insurance

רבייה 26.3124.6157.3Inseminationחומרי materials
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שירותים (ללא החקלאי במשק ותשומה תפוקה של מחירים מדד י/15, לוח
וקבוצה ראשית קבוצה לחקלאות),לפי

TABLE X/15.  PRICE INDEX OF OUTPUT AND INPUT IN FARMING (excl. agricultural services). BY

MAIN GROUP AND GROUP

Agircultural year חקלאית שנה

הבסיס:
= תשכ"ו 100.0100.0הבסיס: = תשלו
1965/66 = 100.0Base:Base:

וקבוצה ראשית 1975/76קבוצה = 100.0
Main group and group

משקלמשקל
תשל"חתשל"זבתשל"ותשל"וחשל"הבחשכ"ו

Weight inJ974/75975/76Weight in1977/7811976/77
1965/66,1975/76

תפוקה מחירי 340.7מדד 1,000.0447.4130.2 1,000.01S0.8PRICE INDEX OF OUTPUT
וגן שדה 363.3גידולי 256.7479.3131.0 275.1178.1Fieldandgarden crops
שדה 400.9גידולי 125.1514.2121.8 130.0175.3Field crops

אדמהומקשה תפוחי 333.4ירקות, 113.9437.6140.9 116.0181.8Vegetables, potatoes, melons
and pumpkins

352.6 17.7524.3132.5 29.1176.0Other
הדרים) (ללא 303.3פיוות 135.9.?73.7154.4 107.0209.0Fruit (excl.citrus)

הדר 290.6פרי 152.3449.4127.6 127.7203.9Citrusfruit
335.8בעליחייסוחוציתם 455.1449.2125.2 490.2170.1L ivestockproduce

321.4בשר 95.8393.2118.1 78.1182.2Meat
328.9עופות 125.6417.3127.1 167.1176.2Poultry
346.3דגים 19.4449.4124.9 24.4180.0Fish

384.6חלב 116.9504.6131.5 132.4166.5Milk

396.1ביצים 91.9483.1118.6 83.0149.9Eggs
326.3דבש 4.4415.4119.3 2.7186.6Honey
309.3שונות 1.393.4124.2 2.5137.2Miscellaneous

תשומה מחירי 393.2מדד 1,000.0515.6130.2 1,000.0195.2PRICE INDEX OF INPUT
וזרעים מספוא 450.2תערובות, 342.5577.9131.0 411.3179.9Feed mix. fodder and seeds

והחי הצומח להגנת חומרים 396.4דשנים. 72.94912123.6 94.6195.3Fertilizer and pesticides
וחשמל שמנים דלק, 493.1מים, 90.4736.4123.5 115.4194.6Water, fuel. lubricants and electricity
חילוף וחלקי ציוד 366.8מכונות, 97.8475.6125.9 105.0205.8Machinery, equipment and

spare parts
ושונות פלסטיקה עבודה, 361.6כלי 5.1459.8127.4 24.1193.2Tools.plastics and miscellaneous

בנייה 405.8חומרי 16.1487.0128.6 14.0198.2Building mateirals
אריזה 314.5חומרי 31.5387.7120.2 14.4153.4Packing mateirals
עבודה 321.7שכר 268.2419.1142.4 134.0228.2Wages

חקלאי לשימוש אחרים 309.4שירותים 47.8395.1134.1 63.7219.3Other services for agricultural use
וביטוח 371.8מסים 27.7537.2138.7 23.5189.7Taxes and insurance
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PRICES OF OUTPUT AND INPUT IN CITRICULTURE הררים בגידול ותשומת תפוקה מחירי

ראשית קבוצה לפי הדר, פרי בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד י/6ו. לוח
TABLE X/16.PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN THE CITRUS BRANCH, BY MAIN

GROUP

Base: 1975/76= תשל"ו=100.0 הבסיס:

חקלאית Agriculturalשנה year

ראשית קבוצה
נלשקל
בתשלו
Weight

in 1975/76

§ תשל"ז

§ 1976/77

תשל"ח
1977/78

Main group

תפוקה מחירי 1,000.0128.8198.5PRICEמדד INDEX OF OUTPUT

428.6128.0186.2Shamoutiשמוטי

240.2127.6227.3Grapefruitאשכוליות

247.6133.7189.7Latesאפילים

34.7132.3207.9Lemonsלימונים

48.9115.0202.2Otherאחר

תשומה מחירי 1,000.0133.3203.1PRICEמדד INDEX OF INPUT

0.7107.6141.0Saplingsשתילים

והדברה דישון 99.2123.7194.3Fertilizerחומרי and pesticides

93.7126.0200.5Waterמים

2.6123.7205.9Electricityחשמל

וציוד ענודה 51.2123.9195.7Toolsכלי and equipment

בנייה 13.4129.5196.4Buildingחומרי materials

אריזה 245.9131.7176.8Packingחומרי materials

ענודה) שכר (ללא חקלאי לשימוש 146.8130.9205.1Servicesשירותים for agricultural use
 (excl. wages)

עבודה 305.7144.2231.6Wagesשכר

וביטוח 7.5111.6167.5Taxesמסים and insurance

כלליות 33.3127.2183.5Generalהוצאות expenses
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לבית הכניסה (בשער ההדרים במשק ותשומה תפוקה מחירי י/17.מרד לוח
ראשית קבוצה לפי האריזה),

TABLE X/17.  PRICE INDICES OF OUTPUT AND INPUT IN CITRUS GROWING (at the packing

house gate), BY MAIN GROUP

Agricultural year חקלאית שנה

ראשית קבוצה

הב0יס:
 100.0

= חשכיי
965/66 

100.0 ■

Base: 1

הגסיס:
100.0 = השליו

:Base
1975/76 = 100.0

Main group
משקל
נתשבו

Weight in
1965/66

"ה חשל
1974/75

ו חשל"
1975/76

J משקל
תשל"ז בתשל"ו

1976/77 Wirght in
11975/76

תשל"ח
8ל/7ל19

תפוקה מחירי 1,000.0290.6449.4127.6מדד 1,000.0203.9PRICE INDEX OF OUTPUT

556.1240.9465.8127.0שמוטי 419.7183.8Shamouti

147.1351.0352.8125.3אשכוליות 225.5260.7Grapefruit

164.2393.9404.6133.7אפילים 253.7184.9Lates

41.4491.8636.6135.1לימונים 40.0215.5Lemons

91.2219.1500.8110.2אחר 61.1204.3Other

תשומה מחירי 1,000.0329.2444.2133.3מדד 1,000.0200.0PRICE INDEX OF INPUT

5.5291.0308.9107.6שתילים 1.4141.0Saplings

והדברה זיבול דישון, 92.4385.6486.6123.9חומרי 169.2194.0Fertilizer and pesticides

133.5408.2657.0126.0מיט 179.8200.5Water

וציוד עבודה 32.6390.1474.6130.4כלי 47.1.206.3Tools and equipment

אריזה חומרי


126.3 16.5185.6Packing materials

עבודה 497.1313.6409.5143.5שכר 360.9232.0Wages

ווקלאי לשימוש שירותים
ענודה) שכר (ללא

151.6283.7374.0134.1 154.4205.1Services for agricultural use

)excl. wages)

וביטוח 27.1298.3405.6105.2מסים 6.8152.8Taxes and insurance

כלליות 60.2295.0383.5127.2הוצאות 63.9183.5General expenses
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prices of input in hotels מלון בבתי תשומה מחירי

וקבוצה ראשית קבוצה לפי מלון, בבתי תשומה מחירי מדד  י/8ו. לוח
TABLE X/18.PRICE INDICES OF INPUT IN HOTELS, BY MAIN GROUP AND GROUP

Base: 1969 = 100.0 הבסיס;

וקבוצה ראשית קבוצה
משקל
Weight
1969

1975197619771978Main group and group

הכללי 431.2המדד 1,000.0577.3807.21,283.7THE GENERAL INDEX

עגודה 576.4שגר 411.0806.71,172.51.932.9Wages

מנהל 724.4עובדי 99.01,048.31,571.82,655.6Administration workers

מטבח 466.0עובדי 91.0656.9909.61,521.7Cooks

שירותים 582.1עובדי 84.2825.41,197.91,923.5Service workers

591.6מלצרים 89.9774.11,121.91,713.5Waiters
אחזקה 304.0עובדי 25.2443.1633.41,054.7Maintenance workers

אחרים 584.0עובדים 21.7814.71,190.62.327.6Other workers

323.0מזק 220.7" 399.3549.8788.7Food

ודגים עופות בשר,
טריים וסירות ירקות

312.8 94.0

315.9 29.6
398.0
400.8

506.6
588.9

762.8
850.3

Beef, poultry and ifsh
Vegetables and fresh fruit

חלב 308.5מוצרי 18.8362.3469.0600.4Dairy products

אחרים סגולת 335.6מוצרי 59.8409.5621.5847.8Other groceries

קלים משקאות
אלכוהוליים משקאות

403.9 6.9

318.4 11.6

482.5

363.5

647.6

452.3

1.040.3

674.5

Soft beverages

Alcoholic beverages

אחרות 333.9הוצאות 368.3426.3553.8855.8Otherexpenses

למלון מחוץ 286.1כביסה 15.)384.6528.9970.9Laundry outside the hotel

ושיפוצים 404.1חיקוגים 22.9527.9730.91,167.3Repairs and renovations
שונים 370.3חומרים 23.0448.6567.5871.3Miscellaneous mateirals

וכוי גז חשמל, 448.1מים, 44.0554.4708.41,087.0Water, electircity, gas, etc.

ורשיונות 279.1ססיס 9.5373.6436.9596.3Taxes and licenses

432.4ביטוח 26.9559.3739.71,124.0Insurance

ניהול וצורכי דואר 246.9טלפון, 39.6315.7387.7604.5Telephone, mail and
administration

331.1פרסום 6.2452.4637.41,030.6Advertizing

ושכירות) (פחת דיור 304.6שירותי 76.0387.7491.4733.1Housing services
)depreciation and rent)

'342.1ציוד 27.2418.7548.3859.5Equipment

337.9רכב 8.8452.3601.7889.1Vehicles

מיטה כלי קישוט, ריהוט,
אוכל וכלי

וכוי) (בידור שונות

326.9 37.9

316.7 31.2

452.3

395.5

605.7

525.9

962.2

817.2

Furniture, decoration. bedding and
crockery

Miscellaneous (entertainment, etc).
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prices of input in buses באוטובוסים תשומה מהירי

לפי הקואופרטיבים, חברי שכר ללא באוטובוסים תשומה מחירי מדר  י/9ו. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה

TABLE X/19.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES WITHOUT WAGES TO COOPERATIVE

MEMBERS. BY MAIN GROUP AND GROUP

וקנוצה ראשית קבוצה

.1969= 100.0 :ovj7Base:.הבסיס
= 100.0

Base
III 1978

משקל
Weight
1968/69

19761977

משקל
Weight
1111
1978

1978
Main group and group

הכללי 1,000.0563.8784.21,000.0118.5המדד ■THE GENERAL INDEX

ענודה שכר
נהגיט

כרטיסנים אדמיניסטרציה, עובדי

מכונאים
שירותיס עובדי

350.0
126.8

118.4

64.8
40.0

642.2
582.1

700.3

683.9
593.4

9663
817.0

1,129.7

1.013.5
860.8

296.0
140.6

73.3

52.2
29.9

131.6
133.5

127.3

135.3

126.6

Wages
Dirvers
Administration workers
and tickelsellers

Mechanics
Service workers

ושמנים ילק
דלק

שמנים

98.7
80.5
18.2

1,136.5
1,253.9
506.5

1,424.5

1,594.1
675.2

226.7
212.1
14.6

107.8

107.2
116.6

Fueland oils
Fuel

Oils

126.7404.6589.2142.2116.4Vehiclesרכב

אוטובוסים ושיפוצי חילוף 197.7468.1607.0138.2113.7Spareחלקי parts andoverhaul
ofbuses
Spare parts (excl. tubes

and tyres)

Tubes and tyres
Overhaulof buses

ואבובים) צמיגים (ללא חילוף חלקי

ואבובים צמיגים
אוטובוסים שיפוצי

98.7

72.1
26.9

563.4

367.8
385.1

693.2

512.9
527.6

86.0

37.5
14.7

114.1

111.8

116.9

וכר) זכוכית (עץ, SMateirals.11.2479.9636.04.1114חומרים (wood, glass, etc.)

5.1407,6519.72.5112.2Equipmentציוד

ושכירות) (פחת דיור שירותי

משרדים אחזקת
והדפסות משרד צורכי

ודואר טלפון

86.9

17.4

5.6

11.8

418.1

309.8
310.4

309.5

547.2

389.3
400.3
384.2

26.2

15.8
3.2
12.6

119.7

123.4

110.4

126.8

Housing services
)depreciation and rent)

Maintenanceofoffices
Stationery and printing
Telephone and mail

מבנים אחזקת
ושיפוצים תיקונים

ומים חשמל

10.9
5.5

5.4

501.0
552.5

449.6

645.9
715.1
576.7

8.9
2.0

6.9

111.7
117.8

110.0

Maintenanceof buildings
Repairs and renovation
Electricity and water

וביטוח רשיונות מסים,
מסים

רישיונות

ביטוח

25.1
17.6
23.6
33.9

302.6
303.0
103.3

441.1

422.3
353.8
109.6
675.9

78.2
14.7

3.8
59.7

. 116.9
141.9
111.7

111.0

Taxes, licenses and insuranc
Taxes
Licenses
Insurance

203282.7391.561.2113.6Miscellaneousשונות
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לפי קואופרטיבים, חברי שכר בולל באוטובוסים, תשומה מחירי מדד י/20. לוח
וקבוצה ראשית קבוצה

TABLE X/20.PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES, INCLUDING WAGES OF COOPERATIVE

MEMBERS, BY MAIN GROUP AND GROUP

משקל
ראשית קבוצה

Weight1978
Main group

וקבוצה
III1 1978

and group

הכללי 1,000.0123.5GENERALהמדד INDEX

עבודה 566.0131.4Wagesשכר

353.2132.2Dirversנהגים
וגרטיסנים אדמיניסטרציה 111.7127.5Administration.עובדי workers and ticketsellers

69.6136.0Mechanicsמכונאים

שירותיס 31.5126.7Serviceעלבזי workers

ושמנים 139.8107.8Fuelדלק andoils

130.8107.2Fuelילק

9.0116.6Oilsשמנים

87.7116.4Vehiclesרגב
אוטוגוסיס ושיקוצי חילוף 85.2113.7Spareחלקי parts and overhaulofbuses

ואביבים! לדגמים (פרט חילוף 4.1Spare(53.11חלקי parts (excl. tubes and lyres)

ואבובים 23.1111.8Tubesצמיגים and tyres

אוטובוסים 9.0116.9Overhaulשיפוצי ofbuses

יכו') זכוכית (עץ, 2.6114.8Materialsחומריט (wood, glass etc.)

1.6112.2Equipmentציוד

ושכירות) (פחת ציוד 16.1119.7Housingsendeesשירותי (depreciation and rent)

משרדיס 9.7123.4Maintenanceofofficesאחזקת

והדפסות משרד 2.0110.4Stationeryצורכי and printing

ודואר 7.7126.8Telephoneטלפון and mail

מבגימ 5.5111.7Maintenanceאחזקת of buildings

ושיפוצים 1.2117.8Repairsתיקונים and renovation

ומים 4.3110.0Electricityחשמל and water

וביטוח רשיונות ,48.1116.9Taxesמסיט, licencesand insurance

9.1141.9Taxesמסים

2.3111.7Licensesרשיונות

36.7111.0Insuranceביטוח

37.7113.6Miscellaneousשונות
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INTEREST ON MORTGAGES ומשכנתאות ריבית

צרכן סוג לפי המשכנתאות, ואחוז ממוצעים ריבית שערי י/21. לוח
TABLEx/21.AVERAGE INTEREST RATES AND PERCENTAGE OF MORTGAGES, BY TYPE OF

CONSUMER

197619771978

אחוזשערשעראחוזשעף
Consumerהמשכנריביתהמשכנריביתהמשכנריביתצרכן

תאותממוצעתאותממיצטתאותממוצע
AveragePercentAveragePercentAveragePercent
interestmortginterestmortginterestmortg
rateagesrateagesrateages

 מכוונות 10.2882.811.5081.113.2074.0DIRECTEDמשכנתאות MORTGAGES
הכל TOTALסך

מפונים, ותיקים, ,9.818.29.779.010.767.2Immigrantsעוליס, veterans, slum clear
בשיכונים פרפלגייס ,ingנכים paraplegics in housing pro

פיתוח jectsבאזורי in development areas

צעירים, זוגות ,10.0852.411.0448.512.4749.3Immigrantsעולים, young couples, slum
פרפלגיים נכים ,clearingמפונים, paraplegics in housing
באזורי שלא projectsnotבשיכונים in development

areasפיתוח

■ עצמית השתכנות  8.349.311.1310.911.848.6Immigrantsעולים buying lfats on their
own

עממי כשיכק 15.637.919.596.323.415.6Consumersמשתכנים ofPopular Housing
שוניםי שיכון schemeובמפעלי and other schemes

בקיבוצים 4.412.76.063.910.301.3Consumersמשתכנים in qibbuzim and
moshavimובמושבים

9.360.911.480.914.300.7Minoritiesמיעוטים
שונים מוסדות 15.151.419.061.621.961.3Workersעובדי ofvarious institutions

 מכוונות בלתי 20.2717.226.5718.935.2126.0NONDIRECTEDמשכנתאות
הכל MORTGAGESסך TOTAL

33.40
פרטיות בדירות 20.1412.326.2611.717.2Consumersofprivateמשתכנים dwellings

פרטיות בדירות 20.614.927.077.238.768.8Consumersofprivateמשתכנים dwellings of
קבלנים 'contractorsמפיקדונות deposits

הכל סך  12.00100.014.35100.018.92100.0MORTGAGESTOTALמשכנתאות

הריבית בשער השינוי 145.1X173.5X228.8XIndexמדד of change in average interes
המשכנתאות כלל של rateהממוצע of all mortgages

(100.0 = 1970 ממוצע :Base)(הנסים: average 1970= 100.0)
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חיים רמת י"א. פרק

הוצאות גם לעיתים כולל המחיר באשראי. נקנה אם
קומיסיון, ריבית, .■/irj ברכישה, הקשורות נוספות
תשלומים בהוצאה נכללים לא התקנה. או הובלה דמי
החקירה, חודש לפני שניקנו מצרכים עבור לשיעורין
לא כן כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות או
על פיקדק אש"ל, (כגק. מוחזרות הוצאות נכללות

וכר). בקבוקים,
נמק במחיר המוצר את הבית משק קיבל אם
רק בחשבון נלקחה בהנחה, כלומר השוק, ממחיר

למעשה. ההוצאה
הפרטי לשימושו העסק מן מוצרים שמשך עצמאי
ערכם את לאמוד התבקש הבית משק לשימוש או

לעסק. עלו הם שבו במחיר
משק הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
והעברות חסכונות חובה, לתשלומי פרט הבית,

אחרים. בית למשקי
כסקר לתצרוכת ההוצאות השוואת לצורך
בסקר שנאמרו כפי לתצרוכת ההוצאות עם 1968/69
י"א/1 בלוח קלות התאמות מספר נערכו 1975/76

.$197/76 בסקר ששימשו הגדרות לפי
במשך הבית משק בנכסי נטו הגידול הוא חיסכון
אותו כלומר השוטפת; מהכנסתו הנובע הסקר, שנת
לתצרוכת rr על הוצא שלא הפנויה ההכנסה מן חלק

אחרים. בית למשקי הועבר לא ואף
הנעשה המשפחה של החיסכק הוא חוזי חיסכון
לביטוח פרמיות בו נכללים חוזי. הסדר באמצעות
ותגמולים פנסיה לקופות תשלומים מצטבר, חיים

הקרן). (חלק משכנתאות ופירעק
הם אלה מוגהקים. חדפעמייפ תקבולים
כגק: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
בכסף, מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים

וכר.
אלה לאמובהקים. חדפעמיים תקבולים
רכוש את מגדילים שאינם התקבולים כל הם
פדיון כגק: הרכבו, את משנים רק אלא המשפחה,
וכר. העבודה ממקום פיצויים תשלום ביטוח, פוליסת
סקרי על בהסברים להלן הגדרה ראה עשירונים:

הכנסות.
ההכנסה סטנדרטית: לנפש נטו הכנסה
הסטנדר הנפשות במספר מחולקת נטו המשפחתית

בית. במשק טיות
לפי המשפחות אח לדרג כדי סטנדרטית. נפש
לנפש הכנסתן לפי אותן למיץ עדיף הכלכלי מצבן
וכדי הכוללת; המשפחתית ההכנסה לפי ולא
הן משפחה, לגודל הכלכליים ביתרונות להתחשב

1975/76 המשפחה הוצאות סקר
נתקבלו העירונית המשפחה תקציב על נתונים
ע"י שנערך 1975/76 המשפחה הוצאות כסקר
יוני שבין בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

.1976 ומאי 1975
את לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
שישמשו נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב
ביקוש, תחזיות על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס
והחיסכק ההכנסה רמת על והרכבה, התזונה רמת על
לצרכן.' המחירים מדד של הסל ולעידכון והרכבם,
של הבית משקי כל את כללה הסקר אוכלוסיית
התגוררה זו אוכלוסייה בארץ. העירונית האוכלוסייה
54 מכל בית משקי נדגמו מתוכם יישובים. נ102
נפ>1\, 2,000 על עולה תושביהם שמספר היישובים
קטנה שאוכלוסייתם היישובים 48 שאר מתוך ואילו
בסך יישובים. מ24 בית משקי נדגמו נפש, מ2,000
מ78 בית משקי במדגם, איפוא, נחקרו, הכל

עירוניים. יישובים

והסברים הגדרות
חולק המשפחה תקציב ושימושים. מקורות
כוללים השימושים ולשימושים. להכנסה בלוחות
הוצאות אחרים, בית למשקי והעברות ישירים מסים
הנ"ל התקציב ממרכיבי אחד כל וחיסכון. לתצרוכת
שונות חקירה בשיטות ולעיתים עצמו בפני נחקר
המחירים עליות בגלל החקירה). שיטת להלן (ראה
על הנתונים כל הובאו הסקר בתקופת שהיו הגדולות

הסקר. בתקופת הממתעת המחירים רמת בסיס
הכוללת הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
הכנסות בצירוף להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה
וברכב בדיור משימוש זקופות הכנסות כלומר בעין;
העסק מן עצמאי ע"י שנמשכו המוצרים ערך וכן
ללא ממעבידו שכיר ע"י שנתקבלו או פרטי לשימוש

תשלום.
על ישירות המוטלים המסים הם חובה תשלומי

לאומי. וביטוח הכנסה מס ההכנסה:
(לרבות הכוללת ההכנסה היא נטו הכנסה

החובה. תשלומי בניכוי זקופות) הכנסות
תרומות כוללות אחרימ בית למשקי העברות
בית במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות

לא^. בחק אם ובק בארץ אם בק אחרים,
או המצרך של המלא המחיר היא הוצאה
או הבית משק ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
ובק במזומן שולם אם בץ  המוכר עם שהוסכם

.1977 ,1 מס' מחירים", של לסטטיסטיקה "ירחק ראה 1
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וציוד ריהוט רכישת כגון; יומי), לרישום בפנקס
נרשמו אלה פרטים וכד'. לחינוך, הוצאות לבית,
החקירה. חודש גמר עם שמולא מיוחד בשאלץ
הבית משק הכנסות על נתונים גם נתקבלו בשאלץ
ותק הבית, משק (גודל תכונותיו ועל וחסכונותיו,

וכד'). ההשכלה, בארץ,

הכנסות2 סקרי

בסקרי נתקבלו זה בפרק המובאים הנתונים
במסגרת ,1965 מאז שוטף כאופן הנערכים הכנסות,
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי
ושכר). עבודה  י"ב בפרק מפורטת הגדרה (ראה
תיאור וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
ושל הסקרים נערכו שלפיהן השיטות של מפורט
מסי מיוחד בפרסום פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות

.598

והסכריס הגדרות

הכספיות ההכנסות כל כוללת: כספית הכנסה
הניכויים הורדת לפני הבית משק של השוטפות
המשפחה ראש של מהכנסות מורכבת היא למיניהם.
שכירה מעבודה הבית במשק אחרים מפרנסים ושל
,13 חודש כגץ: התוספות כל (כולל ונוספת עיקרית
וכד') בונוסים פרמיות, נוספות, שעות עבור תשלום
ריבית, מרכוש, מהכנסות וכן עצמאית, ומעבודה
של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דיבידנדות

הבית. משק בני כל
ירושה, כגון. חדפעמיים תקבולים נכללים לא
לא כמו"כ ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי
בדיור משימוש הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו

בעין. הכנסות של אחרים סוגים או עצמי
של 100/0 הכוללת קבוצה הוא עשירון עשירונים.
הכנסתן, גובה לפי מסודרות הן כאשר המשפחות,
ביותר הנמוכה ההכנסה בעלת במשפחה החל
ההכנסה בעלת במשפחה וכלה התחתון בעשירון

העליץ. כעשירק ביותר הגבוהה

מקורות
בלוחות שהנתונים האוכלוסייה האוכלוסייה.
כל את מקיפה אליה מתייחסים י"א/9 י"א/6
בני ביישובים היהודיים השכירים של הבית משקי
לאיהודיים שכירים ושל ויותר תושבים 2,000
מוגדר שכירים של בית משק כאשר בלבד, שנערים
חבר או שכיר הוא המשפחה ראש שבו בית כמשק
מתייחסת י"א/10 בלוח האוכלוסייה קואופרטיב.
עבדו לא משפחותיהם שראשי עירוניים כית למשקי

הנסקרת. בשנה

במספר המחולקת המשפחתית הכנסתן לפי לא מוינו
המשפחתית ההכנסה לפי אלא "הרגיל" הנפשות
כאשר הסטנדרטיות", "הנפשות במספר המחולקת
מייחסת זו גישה שלהלן. הלוח לפי נקבע וה מספר
יותר קטנה שולית השפעה במשפחה נוספת נפש לכל

המשפחה. תקציב על המוטל העומס מבחינת

הנפשות מספר
הנפשות"הרגילות" לנפשמספר משקל
בית שוליתהסטנדרטיותבמשק

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 0.40כל

מקורות
כ של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
במשך אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות 2,250
(ראה 1976 ומאי 1975 יוני שבק בתקופה חודש

החקירה"). "שיטת להלן
צרכנים", כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
כאותה השבוע רוב הגרים אנשים קבוצת כלומר:
ביום. אחת משותפת ארוחה לפחות ואוכלים הדירה
מגורים. דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם.

שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת
כוח סקרי של תתמדגם הראשון הרבע עבור א.

ב1973/74. שנחקרו אדם
רשימות האחרים הרבעים שלושת עבור ב.
המעודכנות המקומיות הרשויות של הארנונה

.1975 לאפריל

החקירה שיטת
מדי הוצאותיהם כל את רשמו שנחקרו הבית משקי
יומי" לרישום ב"פנקס חודש במשך ביומו יום
המרכוית הלשכה פוקדי של ועזרתם בהדרכתם
ל4 אחת בית משק כל ביקרו אשר לסטטיסטיקה,
פי על  הפוקד קיבל כך על נוסף בערך. ימים
בשנה הוצאותיה על פרטים  המשפחה תשובות
רחוקות לעיתים הנקנים מצרכים על כולה האחרונה
טובה בצורה לקבלם אפשר תמיד לא לכן (ואשר

.1979 ,8 'on מוסף"  לישראל הסטטיסטי pnTrra ,"1978 שכירים ב"הכנסיו! הופיעו מפורטים גתונים
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המזונות מאזן
הגדרות

המזק מקורות רישוס הוא המוונות מאזן
(קלוריות, הוזוונתייס הערכים וחישוב ותיאורם
לנפש בממוצע וויטמינים), מינרלים חלבון, שומן,
במדינה למעשה שנמצאה לאוכלוסייה וזאת ליום,
(רה נוכחת ממוצעת "אוכלוסייה  הנסקרת בשנה

ב'). לפרק במבוא הגדרתה (ראה פקטו)"
prmn ירי על שנקבעה המתכונת לפי נערך המאון
ובהתאמה (פ.א.או.) ולחקלאות למזון הבינלאומי

שבישראל. לתנאים מסוימת
כלל בדרך הם כאן הרשומים /pro7 מצרכי מצרך.
את מחשכים פיהם ועל "ראשוניים", מזון מצרכי
מהם, הנגזרים מצרכים בעבור גם התוונה ערכי
ששימשה החיטה כלולים "חיטה" במצרך לדוגמא.
כמויות וכו'. האטריות הביסקויטים, הלחם, לייצור
המצרך של ובמידה במשקל נרשמות המצרכים
במאזן כלולים הירקות שימורי לדוגמא: ה"ראשוני",
קפה גרגרי תה, עלי טריים. ירקות של כמויות בתור

במאזן. מזון בגדר אינם חריפים ומשקאות
הנסקרת. בשנה המקומי החקלאי הייצור ייצור:
השנה בתום מהשדה הנאספים מספר במצרכים
השנה ייצור של הנתונים נלקחים החקלאית,

הקודמת. החקלאית
מצרכים של (חיוכי) ועודף לים מעבר יצוא יצוא:

ועזה. שומרון ליהודה, מישראל שעברו
מצרכיס של (חיובי) ועודף לים מעבר יבוא יבוא.

לישראל. ועזה f\,avD מיהודה, שעברו
מייצור המצרכים במלאי שינוי גמלאי: שינוי

ומיבוא. מקומי
רשומות זה בטור ופחת. למזון שלא שימוש
לעיבוד וכן ולזרעים למספוא שהופנו הכמויות
מזון. שאינם ולמוצרים חריפים למשקאות תעשייתי
מקדמים פי על רק נאמדות הפחת כמויות
וכן וירקות) פירות (כגון: מתכלים למצרגימ

הושמדו. או שהתקלקלו מדויקות כמויות
כין ההפרש הם הרשומים הנתונים (נטו). מזון
שלא ''שימוש הטור ובין מצויה" ''אספקה הטור
מזון מצרכי של כמויות ובניכוי ופחת", למזון
הסוכר כמויות כגון אחר, במצרך במאזן הכלולים

ובממתקים. בשוקולד הגלומות

ולא הצרכן לרשות העומדות אלה הן הכמויות
בפועל. הנאכלות אלה

פעמים ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופח
14 מגיל פרט, כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה.
החודשים 12 כמשך הכנסותיו על ומעלה, שנה
של ביקורו שלפני בחודש שנסתיימו האחרונים,
מתייחסים מסוימת לשנה שהנתונים מכאן הפוקר.

שנה. אותה ראשית של להכנסה בממוצע

האחרונות בשנים הגדולות המחירים עליות כגלל
החל שנחקרו הבית משקי של ההכנסות נתוני חושבו
שנחקרו המשפחות בפני שעמדו במחירים ב1975
קודמות שבשנים בעוד הסקר, שנח של הראשון ברנע
אותן של שוטפים במחירים חושבו הכנסות נתוני
ניתנות י"א/6 בלוח ההכנסה קבוצות לכן, שנים.

.1977 למחירי הקרובים הראשון, הרבע במחירי

הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
ומעלה. שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

דהיינו. צרכנים" כ"משפחת מוגדר בית משק
ויש אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
או המשפחה כראש משותף. הוצאות תקציב להם
ביותר. המבוגר העובד האדם נחשב הבית משק ראש
כגון. בליווחים המופיעות המשפחה מתכונות חלק
נקבעות השכלה ורמת גיל בארץ, ותק לידה, יבשת

הבית. משק ראש תכונות עפ"י
העיבוד. יחידת אף היא זה בפרק החקירה dttv
בפרק המתפרסמים הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת
פרט, והיא שונה עיבוד nrrrV מתייחסים י"נ,
החקירה בתקופת אחד יום לפחות כשכיר שהועסק

ב). י" לפרק במבוא ראה נוספים (הסברים
הבית ממשקי כרבע נחקרו במדגם המדגם.
לפרק מבוא (ראה אדם כוח סקר במסגרת הנחקרים

י"ב).

הנתונים עיבור שיטות
התקבלו באוכלוסייה הבית משקי כלל על אומדנים
ניפוח במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על
משקל נלקח למשפחה, ניפוח כמקדם (משקל).
דרך (על אדם כוח מסקרי המשפחה ראש של הפרט
בגורם הוכפל זה משקל י"ב). פרק ראה קביעתו,
סקר בין הקיים הנפל את נ7/שכק שהביא תיקון,
לדווח מסירוב כתוצאה (נפל אדם כוח לסקר הכנסות
כ שהיקפו וכד'), המשפחה היעדרות הכנסות, על
בנקרד יישוב צורת לכל וחושב הבית ממשקי 109*1

שנה. רבע לכל
והמדדים הנתונים, "דופלטו" ב1975 החל
המדופל הנתונים על מבוססים שבלוחות והאחוזות

לעיל. הסקר" ב"תקופת הסבר ראה טיס;
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כל מוגדרת בית עוזרת המעסיקה כמשפחה
עוזרתבית הקובע בשבוע בשכר שהעסיקה משפחה

מטפלת. או

בניקיימא1 מוצרינו על בעלות

והסברים הגדרות

זו הגדרה בניקיימא. מוצרים על געלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי את כוללת
עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותם
חוקית שייך אינו הוא אם אף קבוע, כאופן לשימושם
מכונית על בעלות למשל, כך בית. משק לאותו
חוקי באופן השייכת פרטית מכונית גם כוללת פרטית
שאינה פרטית מכונית וגס הבית משק מבני לאחד
הבית משק מבני אחד של החוקית בבעלותו נמצאת
כגון: פרטיים, לצרכים הקבוע לשימושו עומדת אלא
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל שכיר
מכל אחוזים הם י"א/30 בלוח האחוזים

המתאימה. בקבוצה המשפחות

מקורות
שהתקבלו תוצאות על מבוססים האומדנים
בניקיימא, מוצרים על השוטפת החקירה במסגרת
בחודשים אדם, כוח לסקר לשנה אחת המצורפת
כ5,000 נחקרו זו במסגרת ספטמבר.  יולי
פרט בארץ האוכלוסייה כלל את המייצגות משפחות

ומוסדות. קיבוצים לאוכלוסיית
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל
נבחרים

1977 צעירים זוגות סקר 595

הכנסות  ב' חלק 1975/76 המשפחה הוצאות סקר 597
המשפחה

1975  1977 שכירים משפחות הכנסות סקר 598

טכניים פרסומים
בלבד) (אנגלית בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

המשפחה תקציב סיווג (31)

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
31 ,23 ,16 מס'

1972 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
המפקד של ב' משלב נתינים  בית דציוד דיור תנאי 13

של בי משלב נתוניו:  ומשפחות שכירים הכנסות 15

המסקר

ריור1
בדירה חדרים ומספר הדיור צפיפות על הנתונים
מחקירה המתקבלים שנתיים ממוצעים הינם בלוחות
לכלל מתייחסים והם האדם כוח בסקרי שוטפת
ובדוים). מוסדות לקיבוצים, (פרט במדינה המשפחות
י"ב, פרק ראה  וביצועו ארגונו הסקר, מבנה על

ושכר. ענודה
מסקר נתקבלו וי"א/23 י"א/22 בלוחות הנתונים
לסקר מיוחד חקירה כנושא שצורף ,1978 דיור תנאי
ושבמס 1978 ספטמבר ביולי שנערך האדם כוח

בית. משקי כ7,500 נחקרו גרתו

והסברים הגדרות
החדרים כל נכללו בדירה. החדרימ מספר
במניין נכללו לא המשפחה. למגורי המשמשים
שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח, החדרים:
או עסקים לצורכי המשמשים חדרים מרפסות,
חדר חצי לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד לעבודה

כחדר. נספר
על חושב הדיור) (צפיפות לחדר הנפשות מספר
בסך הבית במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי
(משק המשפחה בני m על התפוסים החדרים הכל

הבית).

בית עוזרת העסקת
ממוצעים הם בית עתרת העסקת על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים

.1967 בשנת החל האדם
פרסומים

מיוחדים פרסומים
1963/64 עירוניים ביישובים הביתית המים צריכת סקר 225

1964/65 חיסכון סקר 239

11 חלק  תש"טתשכ''ט בישראל החקלאות 327
1968 עמידר דיירי סקר 328

רמת  בי חלק 1968/69 הכוש9חה הוצאות סקר 368

בישראל התזונה
תקציבי  ג חלק 1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378

מיוחדות משכבות משפחות
הכנסות  ד' חלק 1968/69 המשפחה הוצאות סקר 388

המשפחה
עבדו לא משפחותיהם שראשי בית משקי הכנסות סקרי 527

1971  1975
1974 דיור תנאי סקר 533

1974 ;1975 שכירים הכנסות סקרי 546

סיכומים  א' חלק 1975/76 המשפחה הוצאות סקר 563

כלליים

.1978 ,8 מס' מוסף",  לישראל הסטטיסטי ב"ירחון ,"1977 דיור "צפיפות גם ראה 3

.1978 ,6 מסי שם, ,"1977 בית ציוד "סקר גם ראה 4
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SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE 1975/1976 1975/76 המשפחה הוצאות סקר

עירוני בית למשק והוצאה הכנסה  י"א/ו. לוח
TABLE XI/1.INC0ME AND EXPENDITURE PER URBAN HOUSEHOLD

Monthly average חודשי מפחנע

Households in population (thousands)
Average persons per household

(אלפים) באוכלוסייה כית משקי
בית למשק נפשות ממוצע

(ל שוטפים currentבמחירים prices (IL.) At"י)
כוללח 1,0074,835Totalהכנסה income

כוללת כספיו! 9014,110Totalהכנסה money income

הכל לתצרוכתסך 9253,933CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE
TOTAL

ופירות) ירקות (כולל 258978Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
128829Housingדיור

הבית ומשק הדירה 72327Dwellingהחוקת and household maintenance
לבית הגיח 66308Furnitureריהוט andhouseholdequipment
והנעלה 83301Clothingהלבשה and footwear

40145Healthבריאות
ובידור תרבות ,123386Educationחינוך, culture and entertainment
ותקשורת 83423Transportתחבורה and communication

שונים ושירותים 73236Miscellaneousמוצוים goods and services

Percentagesאחוזים

הכל סך  לתצרוכת 100.0100.0CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE
TOTAL

ופירות) ירקות (כולל 27.924.8Foodמזון (inci. vegetables and fruit)
13.921.1Housingדיור

הבית ומשק הדירה 7.88.3Dwellingהד.זקת and household maintenance
לבית וציוד 7.17.8Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 9.07.7Clothingהלבשה and footwear

4.33.7Healthבריאות
ובידור תרבות ,13.39.9Educationחינוך, culture and entertainment
ותקשורת 9.010.7Transportתחבורה and communication

שונים ושירותים 7.86.0Miscellaneousמוצוים eoods and services

(ל"י) 1975/76 סקר תקופת אמצע במחירי
At pirces of mid 1975/76 survey peirod (iL.)

הכל לתצרוכתסך 3,2203,933CONSUMPTIONהתיאות EXPENDITURE
TOTAL

ופידות) ירקות (כולל 915978Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
545829Housingדיור

הבית ומשק הדיור 285327Dwellingהחזקת and household mainlenance
לבית וציוד 235308Furnitureריהוגו and household equipment
והנעלה 225301Clothingהלבשה and footwear

120145Healthבריאות
ובידור תרבות ,375386Educationחינוך, culture and entertainment
ותקשורת 290423Transportתחבורה and communication

שונים ושירותים 230236Miscellaneousמוצוים goods and services
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הבית, משק גודל לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/ג. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת

1975/76

נית במשק nwsiPersons in household

הכל סך
Total

123456+

(אלפים) באוכלוסייה בית 777.496.5178,5143.5148.0118.9משקי 91.9
במדגם בית 2,247242595415433275משקי 287

בית למשק נפשות 3.60XXXXXממוצע X

כיללת הכנסה
ל

$4,83
לחודש ''י
2,0004,2205,3956,02S4,964 6,04S

747441670833928656מזה:זקופה 910
בקואופרטיב ומחברות שכירה 2,9417022,1473,7054,2402,692מעבודה 3,875

עצמאית 54488447534583739מעבודה 911
ותמיכות קצבאות 449623658177166796מפנסיות, 290

הכל לתצרוכתסר שלא 8342432949411,135642הוצאות 1,129

לאומי וביטוח ישירים 87591836208851,085619סיס 1,092
ארורים בית למשקי 7560174565023העברות 37

הכל סך לתצרוכת 3,9331,8803,2794,1554,6324,736הוצאות 4,851

9784057109111,0691,628מזין 1,220
ופירות ירקות 24997184228271419מזה: 312

בצק ומוצרי דגנים 4628195183?93לחם, 112
ועופות 23484178224256383בשר 288

חלב ומוצרי חלכ 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 801195617315630חיסכוןסך 207

25514537229032561פיננסי 225
ניידי דלא 28936315362385278בנכסי 251

11318566098251עסקי 253
אחרים חיסכון 26836297247306419מרכיבי 236
ברכב חיסכון 25312286121מזה: 17

מובהקים חדפעמיים תקבולים 19720424616123797 217
מובהקים לא חדפעמיים 11278144131109104תקבולים 69
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TABLE XI/2. INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY SIZE OF

HOUSEHOLD, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

1975/76

אירופהאנ!ריקה
EuropeAmeircaAsiaAfrica אסיהא8ריקה

DDSעלו:onaעלו
Thereof:Theerof:!'יהודי0יקרא

הכל הכלimmigratedסך 6immigartedIsarelNonך

Total1947 Total1947מ1965על 1965nעד
Jews

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

L. per month
4,9115,3444,7044,2754,7053,7SS5,8203,652TOTAL INCOME
797926695568853424983455Thereof: imputed

2,8172,5963,2782,6672,8362,6303,9141,854from employed work and membership
in cooperative

541591207499497155590705fromselfemployed work
493754399492482564242592from pensions, allowances and

assistance

8991,0876906457095551,072441NONCONSUMPTION EXPENDITURE
TOTAL

7758626386116785201,034422Direct taxes and national insurance
124225523431353819Transfers to other households

3,7313,9433,9663,7614,0063,4274,6774,024CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

8388039131,1601,0181,1738841,591Food
208202228301282300222428Thereof: vegetables and fruit
7267801129711682237bread, cereals and pastry products

208190226284245305185374meat and poultry
137128141159157143161145eggs. milk and dairy products
8781,1057126549774621,061536Housing
330354358281255276409250Dwelling and household maintenance
258244294298230368474169Furniture and household equipment
184191167259247155262438Clothing
5248538992677471Footwear
158168151119144119163133Health
358382365367443295487366Education, culture and entertainment
466460712293386336567251Transport and communication
5960688588875792Thereof: traveling by public transpotration
60757520431530travel abroad
209188241241214176296219Miscellaneous goods and services

1771430217617417110SAVING  TOTAL
396453331115501155263291Financial saving
137204642577302735141In real estate
1491298611667121120Business

18812952632938726140649Other saving components
4341413052365952Thereof: saving in vehicles

19210331759325247229"Proper'"nonrecurrent receipts
12522738796691582Othernon recurrent receipts
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נטו הכנסה עשירוני לפי עירוני, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה, י"א/3. לוח
סטנדרטית לנפש

1975/76

עשירון
הגל סך
Total12345

(אלפים) כאוכלוסייה בית 777.476.878.078277.977.7משקי
במדגם בית 2,247222215223220225משקי

pnnn X6368209621,138גבול
X6368209611,1371,320גנולעליון

לחודש ל"י
כוללת 4,8351,8962,7023,1263,4974,080הכנסה

747201341491531679מוה:וקופה
בקואופרטיב ומחברות שכירה 2,9418881,3411,6892,0162,601מעבודה

עצמאית 544153270417482424מעבודה
ותמיכות קצבאות 449629730483409310מפנסיות,

הכל סך  לתצרוכת שלא 834108235349475589הוצאות

לאומי וביטוח ישיריס 75997220324450558מסים
אחרים בית למשקי 751115252531העברות

הכל סך  לתצרוכת 3,9332,3952,9053,1723,3113,714הוצאות

9781,0061,1371,027974980מזון
ופירות ירקות 249253294258249251מזה:

בצק ומוצרי דגנים 931191211049397לחם,
ועופות 234240283245244234בשר

חלב ומוצרי חלב 149136159151153150ביצים,
829304452598660795דיור

הבית ומשק הדירה 327192218242258300אחזקת
לבית וציוד 308139185210223309ריהוט

232178193254202236הלבשה
695872687068הנעלה
1457885106126127בריאות

ובידור חרבות 386190256293318356חינוך,
ותקשורת 423102158199272300תחבורה

ציבורית בתחבורה נסיעות 687275746963מזה:
לחו"ל 4422122914נסיעות

שונים ושירותים 236148149175208243מוצרים

הכל 802041291759515חיסכוןסך

255220162170פיננסי
ניידי דלא 28911997236302594בננסי

1134207818650עסקי
אחרים חי0כק 268148195256מרכיבי 468349

ברגב 252116047מזה.

מובהקים חדפעמייס תקבולים 197653714872415
םובהקיס לא חד0עמיי0 11211234694165תקבולים
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TABLE XI/3.1NCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY DECILES

OF NET INCOME PER STANDARD PERSON

1975/76

i 1 eDec

678910

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

pe r monthIL.
4,8845,3716,0247,3099,469TOTAL INCOME
7978459601,1681,458Thereof: imputed

3,0553,4354,3294,8365,221from employed work and membership in cooperative
5726224136851,404fromselfemployed work

377350221396587from pensions, allowances and assistance

7609231,1151,5032,286NONCONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

7208481,0101.3422,022Direct taxes and National Insurance
4075105161264Transfers to other households

4,2034,3064,3655,0945,83SCONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

978917894922935Food
263233227233223Thereof: vegetables and fruit
8582777474bread, cereals and pastry products

222221207217227meat and poultry
150141150153146eggs. milk and dairy products
8819501,0101,2001,436Housing
360347371449528Dwelling and household maintenance
331426340422494Furniture and household equipment
281253236219270Clothing
8075606668Footwear
166163170191242Health
450447454516578Education. culture and entertainment
395462559804976Transporl and communication
7372696551Thereof: traveling by public transpotration
21444699169travel abroad

281266271305311Miscellaneous products and services

3021207282920SAVING TOTAL

208312375635849Financial
243174226331573In real estate
201475089492Business

281251212257265Other saving components
838264254Thereof: in vehicles

117239127247509" Proper"non recurrent receipts
43164105269220Othernonrecurrent receipts
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גודל סטנדרטית, לנפש נטו הכנסה של עשירונים לפי בית, משקי  י"א/4. לוח
של לימוד ושנות גיל קבוצת בעבורה, מעמד עלייה, ותקופת לידה יבשת בית, משק

הבית משק ראש
1975/76

עשירון
הכל סך
Total

12345

בית למשק נפשות 3.64.74.64.13.63.5ממוצע

DMiriK

הבית משקי 100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

בית במשק נפשות
1

12.414.212.914.315.71 2.7
223.021.020.014.817.615.2
318.55.76.911.415.525.4
419.08.911.218.122.521.0
511.810.111.414.812.515.3
6+15.340.137.626.616.210.4

עלייה ותקופת לידה יבשת

הבל סך 95.982.590.694.498.296.4יהודיס
הכל סך 31.155.547.845.145.333.5אסיהאפדיקה

23.934.832.036.93ותיקים 7.327.8
7.220.715.88.28.05.7חדשים

הכלי סך  5.039.044.9.?.45.518.332.6אירו9האמריקה
33.711.118.122.830.435.0ותיקים
11.87.214.512.28.69.9חדשים
3.918.0!19.38.710.2/4.3ישראל

יהודיס 3.6■4.117.59.45.61.8לא

בעבודה מעמד
68.151.352.961.464.970.9שכיר

12.48.911.114.113.211.2עצמאי
19.539.836.024.521.917.4יתר

גיל קבוצת
18244.17.83.05.84.45.9
25  3422.116.717.621.421.226.2
354419.819.521.124.021.220.7
45  5420.121.019.417.519.118.4
556416.813.113.310.815.014.9
65 +17.121.925.620.519.113.9

לימור שנות
05.819.515.45.25.15.2

145.714.012.49.76.63.0
5  827.641.544.743.537.129.2
91235.317.317.8 31.538.346.2
131511.95.75.54.97.97.9
!6+13.7204.25.25.08.5
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TABLE XI/4.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

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 8.9AsiaAfircatotal
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
2.10.40.3Nonjews

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
3.93.93.52.71824
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 of schooling
2.42.41.60.90
4.13.22.30.3 1.714
23.922.514.69.3 9.558
45.440.241.236.8 37.9912
12.816.119.520.0 18.91315
11.415.620.832.7 32.016+
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בית משק סוג לפי עירוגי, בית למשק וחיסכון הוצאה הכנסה,  י"א/5. לוח
1975/76

בודדים של בית משקי
Singles' householdsאחד מבוגר

ילדים עם
מבוגרים 2

הכל סך
Totalהכל גילסך עד

64
גיל מעל

64
One adultהכל בליסך

יליזי"
TotalUp to ageOver agewithTotalם 7ד

Without
6464chidrenchildren

(אלפים) באוכלוסייה בית 777.495.455.440.29.3502.3165.3משקי
במדגם בית 2,24723813999301,510549משקי

בית למשק נפשות 3.61.01.01.02.93.62.0ממוצע

לחודשל"'

הכל 4,8352,0062,1651,7862,6615,1034,259הכנסהסך

3,5047961,2052301,2443,7522,593מעבודה 882588494718500957985מהון 11121016127843110315מפנסיות ומתמינות 338412305560874284366מקיצבאות

הכל לתצרוכתסך שלא 834245326133194906S16הוצאות
לאימי וביטוח ישירים 5918425981184823630מסים
אחריב ניר, למשקי 756167521083186העבדות

הכל לתצרוכתסך 3,9331,8892,0711,6383,0164,1373.287הוצאות

729307332274618728מזון
ופירות 2499710092212249187ירקות

829604582634585874818דיור
הבית ומשק הדירה 327168162177297358273אחוקת

לבית וציוד 30810614748211352272ריהוט
והנעלה 30111514573240303202הלבשה

145948310859152143בריאות
ובידור תרבות 38613717584352402297חינוך,
ותקשורת 42315520982277466380תחבורה

שונים ושירותים 23610613666165253182מוצרים

הכל סך 80חיסכון 119 191 192289155

255147132167123269386פיננסי
ניידי דלא 2893714511021332273בנכסי

1131820163511458עסקי
אחרים חיסכון 2189285262_2683560מרכיבי
חדפעמיים 30928642890106339400תקבולים
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TABLE XI/5.INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN HOUSEHOLD, BY TYPE OF

HOUSEHOLD

1975/76

מבוגרים 3 לפחות
At least 3 adults

ילדים עם
With

children

ילדיס בלי
Without
children

הכל סך
Total

2 adults

ילדיס 3+ עם
With .1 +
children

ילדים 2 עם
With 2

children

ילד ds
אחד

With one
child

Households in population (thousands)
J louseholils in sample
Average persons per household

INOOMI.: "TOTAL

l'roin work
I'roin capital
I ■Void pensions
From allowances and supports

NON CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

Direct taxes and national insurance
Tr.11slers toother households

CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

Food
Vegetables and fruit
Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture and household equipment
Cloiliing anil footwear
Health
Education. culture and entertainment
Transport and communication
Miscellaneoii products and services

SAVING TOTAL

Financial saving
In real estate
Uusiness
Other saving components
A/1m ■ recurrent receipts

99.5
261
6.2

69.9
204
3.3

IL per month

S.793 5,727

4,447
782
36

528

942

4,898

72

4.414
939
92
282

1,047

4.042

312

169.2
465
5.0

5,76*

4,433
847
60
426

986

139.0
378
5.9

5,265

3.938
843

5

479

840

4,545 4,632

171 82

I 12.9
331
3.9

6,044

4.879
1.056

6
103

1,160

4,658

146

85.1
252
2.9

5,232

4.203
960
22
47

85S

8211.122812924956901
343828629141

4,288

645766982977762.127
210256343336268383
865958876838841836
368437390325310336
450378368298269319
273328419408281497
146177144161183146
408474464484359 ■571
640587364454528402
283297282264241281

105

135351146276503116
484451212325231390
4011222617590235

270357262357244437
284411240248268232
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income survey הכנסות סקר
לפי הכוללת, הכספית והכנסתם עירוניים שכירים של בית משקי י"א/6. לוח

ברוטו שנתית הכנסה קבוצת
TABLEXI/6. URBAN EMPLOYEES' HOUSEHOLDS AND THEIR TOTAL MONEY INCOME, BY

GROSS ANNUAL INCOME GROUP
1978

בית למשק ממוצע
הכנסה householdAverageקבוצת perאחוז

בית משקי
nn/t

Grossההכנסות annual
'(1977 במחירי מפרנסיםנפשות(ל"י,

r

Percentage ofPercentage ofincome group (IL.,
PersonsEarnershouseholdsincomeat 1977 prices)

(אלפים) הכל סך  גית 519.4XXXHouseholdsמשקי  total (thousands)
הכל 3.81.6100.0100.0TOTALסך

29,999 2.7.16.51.5Upעד to 29.999
30,000  39,9993.0.26.42.530,000  39,999
40,000  49,9993.6.18.44.240,000  49,999
50,000  59,9993.9.310.46.450.000  59,999
60,000  69,9993.9.410.17.460,000  69,999
70,000  79,9994.1.59.78.170.000  79,999
80,000  89,9994.2.68.78.280,000  89,999
90,000  99,9993.81.76.46.890.000  99,999

100,000 124,9994.11.913.016.3100,000 124,999
125,000 149,9994.02.08.713.3125,000 149,999

150,000+4.02.111.725.3150,000+

1 cf. "Survey peirod" in introduction; incl. pirce adjustment. המחירים. התאמת כולל במבוא; הסקר" "תקופת ראה 1

לפי עירוניים, שכירים של בית למשק בממוצע כוללת כספית הכנסה  י"א/7. לוח
ועשירון ההכנסה מקור

TABLE X1/7.AVERAGE GROSS MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S
HOUSEHOLD, BY SOURCE OF INCOME AND DECILE

Sourceof income 1978 1977 1975 1970 I1967 I
הכנסה מקור

(אלפי ממוצעת 9.311.835.969.2105.3Averageהכנסה income (IL. thousand,
שוטפים) במחירים atל"י, current prices)

לצרכן במחירים השינוי X7.2161.276.243.2Percentאחוז change in consumer prices
אחיזים  בית O100.0HOUSEHOLDS.100.0100.0100.0100משקי  Percentages

pnnrt /rriev1.82.83.03.J2.8Lower decile

שני 3.94.85.05.04.7Secondעשירון decile
שלישי 5.45.96.16.16.0Thirdעשירון decile
רביעי 6.56.97.27.27.0Fourthעשירון decile
חמישי 7.68.08.38.28.1Fifthעשירץ decile
שישי 8.99.39.59.39.3Sixthעשירון decile

שביעי 10.510.910.910.710.8Seventhעשירון decile
שמיני 12.712.812.712.712.9Eighthעשירק decile

תשיעי 15.815.415.215.415.5Ninthעש^ decile

עליון 26.923.222.122.322.9Upperעשירון decile

ג'יני 0.3590.3050.2890.2900.302Gini'sמקדם coefficient

הכל סך  ממוצעת 100.0100.0100.0100.0100.0AVERAGEINCOMEהכנסה TOTAL
שכירה 92.493.090.887.788.9Fromמעבודה employed work

הניח משק ראש של :76.375.070.869.069.2Thereofמזה. ofhousehold head
הביו משק ראש אשת 9.711.012.812.914.7ofשל household head's wife

אחרים מפרנסים 6.47.37.25.85.0ofotherשל earners

עצמאית 3.72.11.11.71.4Fromמעבודה self employed work

,jvnrpxn ריבית 3.94.68.110.69.7Fromמרכוש, property. interest and dividends,

ומתמיכות מקצבאות .pensionsמפנסיות, allowances and assistance
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שכירים של בית למשקי ממוצעת כוללת כספית, הכנסה מדד י"א/8. לוח
משק גודל ולפי הבית משק ראש של עלייה ותקופת לירה יבשת לפי עירוניים,

הבית

TABLE XI/8.INDEX OF AVERAGE GROSS MONEY INCOME PER URBAN EMPLOYEES'

HOUSEHOLD, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD

HEAD AND SIZE OF HOUSEHOLD
1978

נית ביתמשקי למשק ממוצע
Average per

household(אחוזים)19651970197519771978'
House
holdsמפרנסיםנפשות

(percenPersonsEarners tages)

השינוי 76.2אחוז 161.2 22.143.2XXXPercent change in

לצרכן שוטפיםבמחירים במחירים ל"י (אלפי consumerהכנסה prices2
Income (IL. thousand, at current prices)

הבית משקי 69.2כל 35.9 11.8 1.8105.3100.03.8y 1.6LL HOUSEHOLD
ces 1מוייס nd
00.0 = אירופהאמריקה ילידי :0'M=

עלייד ותקופת לידה bornבשת in Europe  America =100.0BaseContinentofbirth and period of immigration
93.0יהודים 94.2 90.0 90.192.897.23.81.6Jews

81.1אסיהאפריקה 82.2 73.9 71.780.333.44.61.6AsiaAfrica
:Immigratedעלו:

1947 93.3עד 92.7 83.6 90.399.01.83.71.7up to 1947
1948  195481.5 84.8 75.8 71.579.518.04.71.719481954
1955  196080.2 81.7 72.4 ,, f

76.9 72.5 63.2 63.7 1

82.06.04.81.519551960
1961 +76.17.64.51.51961 +

100.0אירופה 100.0 100.0 100:0100.038.73.11.5F.urope
Americaאמריקה

:Immigratedעלו:
1947 111.5עד 116.6 111.3 120.5109.99.22.81.5up to 1947

1948  1954105.8 101.7 98.6 91.099.313.13.21.519481954
1955  196097.3 94.3 92.5 ,",99.53.93.21.6I955W60

1961+85.7 84.9 77.293.512.53.21.61961 +
ישראל 98.8ילידי 102.5 103.3 108.698.425.13.71.6Israel born

75.2לאיהודים 86.9 61.1 77.877.02.86.11.6Non Jews
100.0 = בית במשק נפשות 4 בסיס:

הבית במשק :Baseשות 4 persons in household = 100.0Persons in household
152.0 55.0 56.3 53.550.05.31.0.01

277.3 80.1 75.2 78.377.621.22.0.42
388.9 90.2 89.2 93.190.620.03.0.63
4100.0 100.0 100.0 100.0100.024.04.0.74
5100.9 97.0 91.4 94.597.214.95.0.65
690.2 90.4 76.9 78.984.17.06,0.66
784.7 96.6 79.9 74.583.93.77.0.87

887.4 93.5 68.8 63.383.31.68.0.98
9+97.3 94.3 77.2 76.288.62.310.11.99+

I Only Jewish י005ץ10קת01 households
2 As against previous survey peirod as speciifed in the table.

בלבד. יהודיט שכירים של בית משקי 1

בלוח. נקובה קודמת סקי תקיפת לעומת 2
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שכירים של בית למשק ממוצעת כוללת כספית הכנסה מדר י"א/9. לוח
הבית משק ראש של לימור ושנות גיל לפי עירוניים

TABLE XI/9.INDEX OF GROSS AVERAGE INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S HOUSEHOLD,

OF HOUSEHOLD HEADAND YEARS OF SCHOOLINGBY AGE
1978

n ביתממוצע1 1משק
19671970197519771978r^32*o ohouseholdAverage pel

מפרנסיסנפשות
cPersonsEarners

במחירים השינוי 7.276.2אחוז 161.243.2XXxIVrccnl clinnge
י (אלפיהכנסהלצרכן שוטפים במחירים inל"י)לשנה consumer prices'

Annual income at current prices (IL. thousand)
הכל 9.3ll.g69.2סך 35.9105.3.J8 100.01.6TOTAL

מדדים
100.0 = 4554 גיל Indicesבסיס:

בית משק ראש =גיל 100.0Base: age4554 =Ape of I'.imilv hcail
142460.067.055.5 63.856.45.83.41.614 24 "

253482.084.086.8 84.386.851.93.7.525 34
35  4495.095.097.8 94.7102.621.54.9.635 44
45  54100.0100.0100.0 100.0100.019.84.2.745 54
556490.092.092.2 87.890.415.62.9.65564

65 +73.072.071.9 ו)73.269.85.42.2.2 5 +
של לימוד 912שנות 100.0בסיס: = לימוד Yearsofשנות schooling

הבית משק 100.09ראש 12 years of schooling =Base:of family head
049.053.066.7 68.361.93.15.0.60

1461.063.071.4 81.471.13.54.3.514
5873.072.080.4 83.377.426.74.2.55~X
912100.0100.0100.0 100.0100.019.23.7.541 י

13 +142.0134.0125.3 124.2129.427.53.4.713 +

1 As against previous survey period as speciifed in the table. בלוח. נקובה קוצוות סקר תקופת לעומת 1

משפחותיהם שראשי בית משקי של ברוטו שנתית כספית הכנסה י"א/0ו. לוח
הכנסותיהם ומקורות עובדים, אינם

TABLEXI/10. ANNUAL MONEY INCOME OF HOUSEHOLDS WHOSE FAMILY HEADS DO NOT
WORK AND SOURCES OF INCOME

1971'19751I 977'1978

(אלפים) בית 144.4משקי 109.3169.9176.9Households (thousands)
בית למשק נפשות 1.9ממוצע 2.01.91.9Average persons per household

המשפחה ראש של ממוצע 66.8גיל 65.967.366.8Average ageof family head
ממוצעת משפחתית 11.5הכנסה 3.818.126.0Average family income

ל"י) הכנסה(אלפי "מקור incomeSource 01(IL. thousand)

100.0סךהכל(אחחיס) 100.0100.0100.0TOTAL (percentages)
3.0ענודה 5.11.92.6Work

בארץ ותמיכות 82.4רכוש 79.384.678.2Property and assistance in
Israel

ורכוש 3.6הץ 7.84.85.1Capital and property
20.9פנסיות 22.622.321.4Pensions

pxa ממוסדות וקצבות 55.6תמיכות 43.755.550.7Assistance and allowances
from institutions in Israel

מפרטים 2.3תמיכות 5.22.01.0Assistance from private persons
pxV מחוץ ותמיכות 14.6רכוש 15.613.519.2Property and assistance

from abroad

1 Data were adjusted for prices  see introduction. מבוא. מוויריםראה התאמת עברו הנתונים 1
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שראשי בית למשקי בממוצע ברוטו שנתית כספית הכנסה מדד י"א/ו1. לוח
המשפחה ראש של לימוד ושנות גיל לירה, יבשת לפי עובדים, אינם משפחותיהם
TABLE XI/11.  INDEX OF AVERAGE ANNUAL GROSS MONEY INCOME PER HOUSEHOLD
WHOSE FAMILY HEAD DOES NOT WORK, BY CONTINENT OF BIRTH, AGE AND YEARS OF

SCHOOLING OF FAMILY HEAD

1971197519771978

1978
בית משקי
House
holds

1tf

בית למשק ממוצע
Average per household

מפרנסים נפשוחן
Earners !Persons

הכל סך
השינוי אחוז

לצרכן במחירים'

של לידה יבשוז
הבית משק ראש

יהודים

ל"י) (אלפי שוטפים במחירים הכנסה
ncome at current pirces (IL. thousand
30.6 20.3 13.1 J.8
43.2 76.2 138.6

Indices מידים
100.0 = אירופהאמריקה ילידי בסיס:
iase: born inEuropeAmerica = 100.0

88.0 90.6 92.9 86.9

0.04 1.9 100.0

XX X

0.04 1.9 97.3

TOTAL
Percent change in
consumer prices

Continer . of birth
of f mily head

Jews

71.6אסיהאפריקה 77.5 61.561.80.07 2.1 29.2AsiaAfrica

100.0אירופהאמריקה 100.0 100.0100.00.01 1.6 60.2EuropeAmerica

88.3ישראל 91.8 90.090.00.12 3.0 7.9Israel

לאיהודים
הבית משק ראש גיל

44 עד

69.8 80.3 72.5 x

100.0= 4554 גיל בסיס:
Base: age 4554 = 100.0

89.1 98.3 107.9 88.9

0.00 (3.6) (2.7)

0.17 4.2 9.2

Non Jews

Aage of family head

Up to 44

4554100.0 100.0 100.0100.00.13 3.0 5.24554

556487.9 90.6 80.298.50.06 1.8 11.95564

65+92.4 105.5 100.998.40.01 1.6 73.765+

ראש של לימוד שנות
הבית משק

100.0 = ליסוד שנוח 912 בסיס:
Base: 1912 years ofschooling=100.0

Years of schooling
of family heac

052.9 59.2 40.049.90.05 1.8 19.40

1459.9 70.9 53.661.70.03 1.7 12.214

5872.5 78.2 77.274.10.01 2.0 30.758

912100.0 100.0 100.0100.00.05 1.8 25.0912

13+139.3114.8102.7102.20.07 2.5 12.713+

As against previous survey period as specified in the table. בלוח. נקובה קודמת סקר תקופת לעומת
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המוונות מאון

תשל"דו המזונות, מאזן י"א/12. לוח
3.698,000 = נוכחת ממוצעת אוכלוסייה אחרת; צויץ לא אס טונות,

שלא שימוש

נמלאיייצור יבואיצואשינוי
הטכקה
ופחת1נזצויה למזון Productionמצרך

Change
in stocksExportsImportsAvailable

supplyVot for food

and waste1

ומוצריהם דגנים
167,00033,000108,350451.000542.65061,300חיטה2

(נקי) _7,50010,45022,80019,850אורז

אחרים 8405901,430דגנים


ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה ת0וחי וקמח אדמה 221,5003,86523,6557,700209,41047,400תפוחי

10,53015037710,7577,350קורנפלור

ודבש סוכר
12,73522,00052,550199,650137,8354,000סוכר
2,2003503001,550דבש

וריבות ממתקים 33,230שוקולד,


3,4002,70032,530

ואגוזים שמן גרעיני קטניות,
למאכל יבשות 5,0102,00012,43015.4401,290קטניות

וחמניות בוטנים 18,350שומשמין, 5,00011,4505,40017,300755
2,8502007103,3105,250אגוזים3

699,6001,600285,45842,867458,60940,300ירקות4
ומלונים אבטיחים פירות,

הדר 1,473.8001,338,6909,495144,6053.600פרי
הדרים ללא טרייס 348.45020,74462,27513,750320,66951,870פירות

ומלוניס 144,80075156,53587,5148.000.אבטיחים
יבשים ,3403001,5552פירות 195

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 103.02522,00011,8006,95076,175שמני

31,85075031,100מרגרינה
4.4017521,463103,700חמאה

בשר
\ וקפוא טרי 20,9758,3002,14544,37071,500בקר,

קרקס משקל > 4,4903104,180צאן

( אחרות 9,400__9,400בהמות

הנ"ל החיים מבעלי פנים 4,3303003,9908,620חלקי
מנוקה) בלתי (מרוט 182,7501,85020,600עוף

1 64,000

100,86521510,89089,7609,475ביצים
_24,500SOO2,00010,67532,375דגים

ומוצריו חלב
בקר 270691,06714,810_691,337חלב
צאן 51.33014.555_51,330חלב

חלב 1,65080012,80013,6502,300אבקת
55,802931,57054,139גבינות

ניגרת 71,9253,40068,525תוצרת


במבוא. הסבר ראה  קודמים בשנתונים לו המקבילים מן שונה זה טור 1

קמח.  הטורים ביתר גרעינים;  ופחת" למזח שלא "שימוש ועד מ"ייצור" בטורים 2
קליפות. ללא המשקל 3

ותירס. לשימורים אפונה כולל 4
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FOOD BALANCE SHEET

TABLE XI/12.  FOOD BALANCE SHEET 1977/78

Tons, unless otherwise stated; average de facto population = 3,698,000

(נטו) מזון
Food (net)

לנסש2 Perהספקה capita supplies2

לשנה קיג
Kg.

per year

ליוט גרם
Grams
per day

ליום קלוריות
(מספר)

Caloires per
)number)

ליום ]nbn
(גרס)

Protein per
day (grams)

ליום שומן
(נרם)

Fat per day
)grams)

Commodity

1,02733.54.3CEREALS AND CEREAL PRODUCTS
374,490101.3277.597132.54.2Wheat2
19,8505.414.8531.00.1Rice, milled 1,4300.30.93

Other cereals

942.10.1POTATOES AND STARCHES
158,81042.9117.5852.10.1Potatoes and potato lfour
3,4070.92.59Cornflour

340_JUGAR AND HONEY
117.68531.887.1337_Sugar
1,5500.41.13

Honey

32,5308.824.1940.42.1CHOCOLATE, SWEETS AND JAM

113.S27.0PULSES, OIL SEEDS AND NUTS
14,1503.810.4362.30.3Pulses. edible, dry
16,5454.512.4562.44.7Sesame, groundnuts* and sun flower
5,2501.43.8210.52.0Nuts1

418,309113.1310.1713.50.7VEGETABLES4
1562.02.1FRUIT WATERMELONS AND

SUGAR MELONS
141,00538.1104.4300.50.1Citrus fruit
267,6991141.31.9Fresh fruit. excl. citrus
79,51421.558.980.20.1Watermelons and sugar melons
2,1950.61.64Dried fruit

486_55.2OILS AND FATS
45,80012.434.0301_34.0Vegetable oils, reifned, edible
30,5108.322.7167

19.2Margarine
3,2130.92.5182.0Butter

MEAT
32025.423.6Beef, fresh and frozen (

71,50019.352.91157.9
n *

9.0
ח aSheep and goats i carcass

4,1801.23.35VJA
n 7

KJ.H

25Other meat J weiSht
9,4002.56.825

Q

\J. I

IJ0.5Offal and other edible parts of above
8,620

164,000
2.3
44.3

6.3
121.4

y
16615.311.2Poultry (dreseed, not drawn(

80,285
32,375

21.7
8.7

59.5
23.9

86
12

253

6.5
2.3

16.6

6.2
0.3
13.6

EGGS
FISH
MILK AND DAIRY PRODUCTS

259,24470.1192.11136.35.4Cow's milk

29,1057.921.6160.91.0Sheep and goats' milk
2,9500.82.280.80.1Milk, dried

53,23914.539.7716.84.1Cheese
68,52518.550.7451.83.0Sour milk. etc.

1 This column differs from the respective columns in the previous Abstiacts  see explanation in introduction.
2 |nthe columns from "Production" through "Not for food and waste"  grain; in all other column 1 lfour.
3 Weight without shells.
4 Incl. peasfor. canning and maize.
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ליום לנפש המזון ואבות קלוריות  י"א/3ו. לוח
TABLE XI/13.  CALORIES AND NUTRIENTS PER CAPITA PER DAY

י השל"חתשל"זתשל"ותשל"התש"לתש"ךתש"
1949/501959/601969/701974/751975/761976/77y?7/78

Caloriesקלוריות
הכל 2,772סך 2,6102,9883,0343,0383,0433,052TOTAL

ומוצריהם 1,157דגניס 1,2601,0671,0631,0671,048,027Cereals and cereal products
ועמילניס אדמה 77תפוחי 987985919394Potatoes and starches

ודבש 311סוכר 184376327327335340Sugar and honey
ממתקיסוריבות 68שוקולד, 828497969694Chocolate, sweets and jam

ואגוזיס שמן גרעיני 85קטניות, 6296113107122113Pulses, oil seeds and nuts
67ירקות 657778706371Vegetables

ומלוניס אבטיחים 147סירות, 105164157155156156Fruit.watermelons and sugar
melons

ושומנים 406שמנים 343452473474463486Oils and fats
143בשר 95264292287315320Meat
73ביצים 618990968586Eggs
18דגים 581613131312Fish

ומתנדיו 220חלנ 197224246255254253Milk and dairy products
(גרס) Proteinחלבון (grams)

הכל 85.1סך 83,991.596.697.097.497.5
חיים מבעלי 34.0מזה. 32.244.348.649.450.350.8Thereof: animal

ומוצריהם 39.7דגנים 41.434.634.634.734.033.5Cereals and cereal products
ועמילנים אדמה 1.7תפוחי 2.21.81.92.02.02.1Potatoes and starches

וריבות ממתקים 0.1שוקולד, 0.20.30.40.50.50.4Chocolate, sweets and jam
ואגיוימ שמן גרעיני 4.0קטניות, 3.24.55.14.85.55.2Pulses, oil seeds and nuts

3.5ירקות 2.93.74.03.53.13.5Vegetables
ומלונים אבטיחיס 2.1פירות, 1.82.3102.12.02.0Fruit.watermelons and sugar

melons
11.8בשר 7.420.823.422.724.825.4Meat
5.5ביצים 4.66.86.97.36.56.5Eggs
3.0דגים 7.12.72.52.62.52.3Fish

ומוצריו 13.7חלנ 13.114.015.816.816.516.6Milk and dairy products
(גרם) Fatשומן (grams)

הכל 86.7סך 73.9104.3111.8112.1112.5115.2TOTAL
חייט מבעלי 27.9מוה; 23.938.341.441.842.945.7Thereof: animal

ומוצריהם 4.8דגנים 5.44.44.44.44.34.3Cereals and cereal products
ועפילנים אדמה 01תפוחי 0.10.10.10.10.10.1Potatoes and starches

וריבות ממתקים 0.8שוקולד, 1.31.82.22.12.22.1Chocolate, sweets and jam
ואגוזים שמן גרעיני 5.0קטניות, 2.95.57.06.77.87.0Pulses oil seeds and nuts

0.4ירקות 0.20.70.80.60.60.7Vegetables
ומלוניס אכטיחיס 1.4פירות, 1.12.02.12.12.02.1Fruit. watermelons and sugar

melons
ושומניס 46.3שמנים 39.051.553.854.352.655.2Oils and fats

10.3בשר 6.919.321.521.023.023.6Meat
5.2ביציפ 4.46.46.56.96.26.2Eggs
0.6דגים 3.30.40.30.30.30.3Fish

ומוצריו 11.8חלב 9.312.213.113.613.413.6Milk and dairy products
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ליום לנפש ומינרלים ויטמינים  י"א/4ו. לוח
TABLE XI/14. VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

אחרת צוין לא אם .Miligramsמיליגרמים, unless otherwise stated

r str >
S ,2i*c: 1 ■

P

£

n

a o

a
'Ua
zu

o

י 1949/50תש"

הכל L92סך 3,1951.7912.6 13.485.015.0TOTAL
ומוצריהם 1.320.81דגנים 6.92728.5Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.100.0410תפוחי 1.690.7Potatoes and starches
ואגוזים שמז גרעיני 0.09קטניות, 90.020.7380.9Pulses, oil seeds and nuts
וריבות ממתקים ,20.01I60.1Chocolateשוקולד, sweets and jam

ושומנים שמנים 584__ ___Oils and fats
0.11ירקות 1,3720.1061 0.8601.5Vegetables

ומלונים אבטיחים 0.12פיחת 4160.0652 0.5511.2Fruit,watermelons and sugarmelons
0.03בשו 510.071.840.7Meat
0.04ביצים 3710.12 190.9Eggs
0.02דגים 180.05 0.8130.3Fish

ומוצריו 0.09חלב 3720.512 0.33780.2Milk and dairy products
ך 1959/60תש"

הכל 1.80סך 3,7741.75149 14.688215.2TOTAL
ומוצריהם 1.070.75דגנים 5.62838.2Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה 0.080.038תפוחי 1.270.6Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 0.12קטניות, 100.021.3.?/0.9Pulses. oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 2שוקולד, 40.1Chocolate. sweets and jam

ושומנים שמנים 509 1Oils and fats
nip10.16 1,6560.1167 1.3641.7Vegetables

ומלונים אבטיחים 0.16פיחת, 5450.0872 0.7611.2Fruit,watermelons and sugar melons
0.06בשו 1430.093.761.1Meat
0.05ביצים 4490.140.1221.1Eggs
0.01דנים 40.020.450.1Fish

ומוצריו 0.09חלנ 4560.512 0.33920.2Milk and dairv products
1969/70תש"ל

הכל 1.68סך 4,2121.42130 16.872216.3TOTAL
ומוצריהם 0.920.29דגנים 5.21037.1Cereals and cereal products

ועמילניס אדמה 0.080.038תפוךןי 1.270.6Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 0.12קטניות, 160.031.0601.3Pulses. oil seeds and nuts
וריבות ממתקים 20.01שוקולד, 70.2Chocolate, sweets and jam

ושומנים שמנים 483_ Oils and fats
0.16ירקות 1,5940.1365 1.4591.8Vegetables

ומלונים אבטיחים 0.15פירות, 8270.1155 1.0551.4Fruit,watermelons and sugar melons
0.10בשר 2490.15 6.2132.0Meat

0.06ביצים 5480.170.1271.4Eggs
0.01דגים 20.010.450.1Fish

ומוצריו 0.08חלב 4910.492 0.33860.4Milk and dairy products
1977/78תשל"ח

הכל 1.67סך 3,9071.43116 18.473316.7TOTAL
ומוצריהם 0.900.194.9686.8Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה 0.090.049תפוחי 1.480.7Potatoes and starches
ואגוזים שמן גרעיני 0.14קטניות, 150.041.2611.4Pulses. oil seeds and nuts
וריבות ממתקים ,20.020.1100.4Chocolateשוקולד, sweets and jam

ושומנים שמנים 501__ __Oils and fats
0.14ירקות 1.1790.1259 1.3541.6Vegetables

ומלונים אבטיחים 0.14פירות, 7730.0946 1.0531.5Fruit.watermelons and sugar melons
0.12בשר 3670.197.8162.6Meat

0.05:יצים 5300.16 0.1261.3Eggs
0.01וגיס 0.34Fish

ומוצריו 0.09חלב 5400.572 0.34330.4Milk and dairy products

301 חיים רמת



HOUSE'ING דיור

דיור צפיפות לפי יהודיים', בית משקי י"א/5ו. לוח
TABLE XI/15.JEWISH HOUSEHOLDS', BY HOUSING DENSITY

הכל PersonsלחדרנפשותTotalסך per room

אלפים
Thousands

אחוזים
Percentages1.001.001.011.502.002.012.503.004.00+

1.491.992.492.993.99

1967613.6100.014.826.612.914.414.11.86.1 5.24.1
1968634.4100.016.127.513.214.312.91.95.7 5.13.3
1969640.S100.016.928.112.714.612.52.05.6 4.72.9
1970662.2100.018.828.012.814.211.72.15.1 4.92.4
1971683.2100.020.027.513.614.011.12.04.6 4.82.4
1972704.3100.020.827.614.014.510.42.24.4 4.31.8
1973729.9100.021.627.814.714.510.02.13.9 3.91.5
1974746.7100.022.828.314.513.99.32.23.7 3.81.5
1975774.7100.024.528.015.013.79.02.13.0 3.51.2
M975779.1100.024.527.714.913.89.02.33.1 3.61.2
1976796.9100.026.128.115.513.18.32.12.8 3.30.8
197720.1$100.027.427.916.113.37.81.92.3 2.70.6
1978848.7100.029.527.816.013.17.12.01.7 2.30.5

1 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 ל; 1

.1972 מפקד תוצאות לפי מתוקנים אוכלוסייה אומדני

דיור וצפיפות בית משק גודל יהודיים/לפי בית משקי י"א/6ו. לוח
TABLE XI/16.JEWISH HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD AND HOUSING DENSITY

1978

להדר Personsנפשות in household

בית. במשק הכלנפשות סך
Persons in householdTOTAL1.001.001.011.502.002.012.503.003.994.00+

1.491.992.492.99

Thousandsאלפיב
Total הכל 848.7250.1135.5סך 235.8110.760.517.119.414.14.4

1112.991.521.0__

2206.5124.375.17.0

3146.426.790.028.11.4

4165.55.695.1 42.520.7_1.4
5109.61.735.5 6.354.211.4(0.4)
653.1(0.2)2.9 (0.8)17.926.74.5(0.1)
7+54.7(0.1)2.0 (0.1)10.56.117.18.08.22.5

Percentagesאחתים
הכל 100.0100.0100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
113.336.68.9

224.349.731.8\1.6_

317.210.738.225.4_10.3

419.52.270.2 18.0_34.330.6
512.90.726.2 2.749.058.78.1
66.3(01)2.2 (0.4)16.244.131.81.2
7+6.5_1.49.510.1100.041.357.960.2

Excl. qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל לא 1
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של עלייה ותקופת לידה יבשת דיור, צפיפות לפי בית1, משקי י"א/17. לוח
הבית משק ראש

TABLE XI/1 7.HOUSEHOLDS', BY HOUSING DENSITY, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

הכל nnvPersonsנפשותTotalסך per roomContinent of
birth and
period of

immigration

לידה יבשת
עלייה ותקופת

אלפים
Thou
sands

אדווזיט
Percen
tages

1.001.001.01
1.49

1.50
1.99

2.002.01
2.49

2.50
2.99

3.00
3.99

4.00+

1973
729.9100.021.627.814.614.510.02.14.03.91.5Jewsיהחיםסךהכל3 total3
 ישראל Israel(1.6)2.92.6(0.8)115.7100.017.628.622.415.48.0ילידי born 

total הכל סך
יליד: Fatherהאב born:
Israel(1.8)(3.0)(4.1)(1.5)(8.9)22.3100.017.426.319.018.0ישראל

AsiaAfrica(4.0)(5.7)7.6(2.0)26.8100.010.920.215.618.715.3אסיהאפריקה
Europe(0.6)(1.2)(0.7)(0.2)66.6100.020.432.726.313.24.8איוופה

Americaאמריקה
 271.2100.010.417.412.419.215.65.08.18.73.2AsiaAfricaאסיהאפריקה

totalסךהכל
1960 217.3100.09.517.112.419.416.04.68.19.33.6Upעד to 1960
1961+53.9100.014.218.612.418.514.06.47.76.4(1.8)1961 +
Europe(0.2)(0.5)1.0(0.2)343.0100.031.935.813.910.46.2אירופה

. Americaאטריקה
הכל totalסן

1960 Up(0.2)1.10.5(0.2)279.4100.031.735.213.810.96.4עו to 1960
1961 +63.7100.032.638.214.18.65.0(0.3)(0.7)(0.4)(0.1)1961 +
71.9100.03.212.23.39.912.84.78.919.925.1NonJewsלאיהודים

2 1978

 זגיהודים , __848.7100.029.527.816.013.17.12.02.31.70.5Jews  total3
הכל3 סך

ישראל 200.6100.022.530.321.813.86.71.21.71.30.7Israelילידי born 
הכל totalסך
ליד: Fatherהאב born:
Israel(1.0)(1.2)(2.0)(1.2)31.5100.026.627.321.312.86.7ישראל

64.4100.014.126.419.918.211.62.13.32.91.5AsiaAfricaאסיהאפריקה
Europe(0.1)(0.4)(0.5)(0.7)103.5100.026.133.623.311.73.6אירופה
Americaאמריקה

281.3100.017.020.016.619.712.44.65.03.71.0AsiaAfricaאסיהאפריקה
הכל totalסך

1960 219.7100.015.920.215.820.713.14.25.23.71.1Upעד to 1960
1961196433.6100.015.717.920.816.810.97.15.64.7(0.5)19611964

1965+26.0100.027.422.116.714.99.14.8(2.1)2.5(0.4)1965+
 אסיה :144.8100.017.221.315.819.212.94.04.93.61.1Thereofמזה: Asia

הנל totalסן
1960 127.5100.016.421.515.319.713.13.75.23.81.3Upעד to 1960

196119645.4100.019.719.618.418.410.98.42.52.219611964 .

1965+11.0100.023.921.120.412.611.7(5.8)(2.4)(1.9)(0.2)1965+
אירופה

Europe(0.1)(0.3)366.5100.043.032.412.47.53.30.50.5אמריקה
America

totalסךהכל

1960 Up(0.1)(0.3)0.6(0.4)264.4100.045.032.011.27.23.3עד to 1960

1961196430.2100.036.936.112.48.94.4(0.3)(0.9)(0.1)19611964

1965196811.7100.043.631.814.6(5.7)(2.9)(0.9)(0.6)19651968

1969+58.3100.037.032.017.48.83.0(1.0)(0.4)(0.3)(0.1)1969+

84.6100.04.510.85.912.712.65.910.518.918.2NonJewsלאיהודיט

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins.
2Seenote2to TableXI/15. 3 Incl. not known.

ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל rV 1

ידוע. לא כולל 3 0וההערה2ללוחי"א/15. 2
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בדירה וחדרים בית משק גודל לפי בית', משקי י"א/8ו. לוח
TABLE XI/18.  HOUSEHOLDS', BY SIZE OF HOUSEHOLD AND ROOMS IN DWELLING

1978

בזירה הכלחדריט סך
Total

בית במשק Personsנפשות in household

Rooms in dwelling

1234567 +

יהודים
הגלאלפים 848.7112.9206.5146.4165.5109.6S3.154.7סך

JEWS

TOTAL thousands

D100.0100.0100.0.100.0100.0100.0100.0100אחוזיס percentages

13.718.73.41.00.8(0.3)(O.I)(0.4)1

222.944.436.419.212.610.48.57.52

350.832.850.361.557.549.650.244.03

419.13.68.916.125.732.433.736.84

5+3.5(0.5)1.12.23.47.37.511.35+

לנפש חדריפ 0.862.231.341.000.800.680.570.43Averageממוצע rooms per person

 לאיהודים
הכלאל0יס 84.63.66.67.58.59.99.938.6סך

NONJEWS
TOTALthousands

100.0100.0100.0100,0100.0100.0100.0100.0percentagesאחוזים

111.768.826.515.312.8(9.6)(6.4)4.71

46.444.133.241.034.631.42(7.9!)34.8ג

336.3(9.0)21.733.842.038.4MJ3

4+17.2(4.3)(5.4)(6.8)12.011.015.725.64+

לנפש חדרים 0.411.491.030.770.640.500.450.31Averageממוצע rooms per person

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 ביתי, משקי  י"א/19. לוח
TABLE XI/19.HOUSEHOLDS', BY SIZE OF DWELLING, SIZE OF HOUSEHOLD AND DURATION

OF MARRIAGE

1978

Thousands BV>K

נישואין ושנות בית במשק 2נפשות הכל סך
Total 1

Rooms in dwelling בדירה Personsחדרים in household and years
of marired life

.
כולל 933.341.3461.4סך 223.306.1GRAND TOTAL

שנים 4 101.33.460.1עד 24.33.3Up 10 4 years
59129.82.477.8 19.430.059

101491.51.347.0 11.631.61014
15  1979.61.035.3 10.532.71519

20+330.26.9163.5 79.080.320+
ואחרים נשואים 197.426.176.2לא 77.17.6Not married and other

נפש 1116.523.537.3 50.74.71 person

הכל נפשותסך 2213.18.S105.2 78.120.82persons  total
שנים 4 28.31.116.7עד 7.92.6Up to 4 years
598.0(0.3)4.3 2.80.6)59 10145.3(0.4)2.3 2.30.3)10 14

15  193.7(0.1)1.8 1.50.3)1519
20+132.55.164.3 49.113.920+ ואחרים נשואים 33.61.715.2לא 13.63.1Not married and other

הכל סך נפשות 3153.92.692.5 31.427.23persons  total
שנים 4 45.51.428.4עד 10.15.6Upto 4 years
5918.4(0.4)12.7 1.93.459

10145.12.9 (0.8)1.41014
15  194.92.8 (0.9)1.11519

20+58.4(0.4)34.6 1 1.012.320+
וארורים נשואים 10.8(0.3)21.3לא 6.73.4Not married and other

הכל נפשותסן 4
שנים 4 עד
59

174.0
20.5
59.0

2.4
(0.7)
(0.8)

98.7 23.5
11.8 4.7
36.3 6.9

49.1
3.3
14.8

4 persons  total
Up to 4 years

c a

101423.2(0.1)12.9 2.08.2
J 7

1014
15  1914.8(0.1)7.8 1.45.51 C IQ

20+45.4(0.3)23.6 5.815.71 JI 7
■Jfil

ואחרים נשואים 10.9לא
U9.4

(0.4)
1.3

6.1 2.8
58.1 15.4

1.5
44.5

ZU+

Not married and other

הכל נפשותסך 55personstotal
שנים 4 3.61.9עד 11(0.6)Upto 4 years
5928.2(0.6)15.6 4.77.259

101428.4(0.1)13.2 2.612.51014
15  1920.3(0.1)8.3 1.410.51519

20+32.7(0.3)16.1 4.112.220+
ואחרים נשואים 2.7(0.2)5.8לא 1.51.4Not married and other

הכל נפשותסך 6 +
שנים 4 עד
59

1014
15  19

+20
ואחרים נשואים לא

156.4
3.0
16.1
29.2
35.8
59.9
12.1

2.7
(0.1)
(0.3)
(0.6)
(0.7)
(0.7)
(0.3)

69.7 24.1
1.3 (0.5)
8.7 3.1
15.3 3.9
14.6 5.2
24.3 8.6
5.3 2.8

59.6
1.1
4.0
9.3
15.3
26.2
3.7

6+ persons  total
Upto 4 years

59
1014
1519
20+
Not married and other

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl. about
3 509 households for which duration of marriage in not oto™.

3,500 כולל 2 ובדוימ. מוסדות קיבוצים, כולל לא
ידוע. אינו הנישואין תקופת אורך שאצלם בית משקי
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של לידה ויבשת דיור, צפיפות אוכלוסייה, קבוצת לפי בית', משקי י"א/20. לוח
בית במשק וילדים הבית משק ראש

1977

לידה ויבשת לחדר נפשות אוכלוסייה/ קבוצת

הכית משקי ביתכל משקי מזה:
 י1 גיל עד

ילדים עם
הכל סך

במשק ביתילדים
All

households
Thereof: households with

children aged up to 17 total12

אחוזיםThousandsאלפים

כולל סך  2S20.1435.1100.030.333.7יהודים

לחדר נפשות

1.00224.621.9100.078.018.1
1.001.99470.7302.4100.033.738.2
2.002.99101.888.1100.011.426.9
3.003.9918.417.6100.013.512.7

4.00+4.84.6100.0(2.7)23.0

הכל 172.7121.1100.033.138.0ישראלסך

1.0036.49.1100.072.422.1
1.001.99116.094.2100.032.940.5
2.002.9916.013.8100.011.436.5
3.003.993.33.0100.0(27.1)(159)

4.00+1.01.0100.0(5.2)(39.7)

הכל סך  אפריקה  279.2191.1100.022.727.9אסיה

1.0040.44.1100.086.1(11.2)
1.001.99154.0108.7100.029.733.7
2.002.9967.261.3100.09.822.8
3.003.9913.913.5100.011.211.6

4.00+3.43.3100.0(1.5)(16.2)

הגל 368.9122.7100.039.238.4אירופהאמריקהסך

1.00147.88.7100.079.917.1
1.001.99200.599.5100.038.840.8
2.002.9918.613.0100.019.435.5
3.003.991.21.1100.0(4.9)(18.1)

4.00+(0.4)(0.4)X*

כולל סך 80.365.5100.012.113.6לאיהודים

1.003.1(0.3)100.0*

1.001.9923.015.2100.032.427.2
2.002.9922.719.7100.06.617.0
3.003.9916.616.0100.06.4(4.7)

4.00+14.714.2100.0(3.1)(4.8)

ידוע. לא כולל 2 ובדוים. מוסדות קיבוצים, בולל לא 1
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TABLE XI/20.HOUSEHOLDS', BY POPULATION GROUP, HOUSING DENSITY AND

CONTINENT OF BIRTH OF HOUSEHOLD HEAD, AND CHILDREN JN HOUSEHOLD

1977

Children in householdבית למשק ילדיפ sariBa
Average children per household

34_56+
בית Populationמשקי group, persons per room

הבית משקי כל
All

□'i *** Uv
17 גיל andטד continent ofbirth

householdsHouseholds
Percentageswith children

aged up to 17

20.23.4 12.41.22.4JEWSGRAND TOTAL

Personsper room

(3.5)(0.4)0.11.31.00
22.40.4 5.31.32.01.001.99
19.09.1 33.62.83.32.002.99
10.524.9 38.43.94.13.003.99

(15.1)32.0 27.24.54.54.00+

21.31.3 6.31.52.1Israeltotal

(5.0)(0.5)0.31.31.00
23.1(0.2) 3.31.62.01.001.99
21.9(5.1) 25.12.52.92.002.99

(10.6)(17.5) (28.9)3.23.63.003.99
(21.7)(20.2) (13.3)3.53.64.00+

22.76.5 20.21.92.8AsiaAfircatotal

(2.0)(0.7)0.11.2LOG
27.2(0.9) 8.51.62.21.001.99
19.410.8 37.23.23.52.002.99
10.426.1 40.74.14.23.003.99
36.3(י12) 33.34.94.94.00+

15.40.9 6.10.61.9EuropeAmericatotal

(2.8)
1

(0.2)0.11.21.00
16.6(0.1) 3.70.91.91.001.99
14.5(4.7) 25.81.92.72.002.99

(11.8)(30.1) (35.2)3.74.23.003.99
XX X3.83.84.00+

13.733.0 27.63.64.5NONJEWSGRAND TOTAL

XX X0.32.6 LOO
20.9(2.2) 17.31.62.4LOO1.99
17.523.3 35.63.64.12.002.99
7.042.4 39.55.25.33.003.99
8.668.8 14.76.06.24.00+

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins. 2 Incl. not knnwn.
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מספר לידה, יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי בית1, משקי י"א/ו2. לוח
בית במשק ילדים ומספר מפרנסים

TABLE XI/21.HOUSEHOLDS1, BY POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH, NUMBER
OF EARNERS AND NUMBER OF CHILDREN IN HOUSEHOLD

1977

ילדיםמנלוצע
J5 o

gבמשק ביתביתילדים למשק
Average 1Tin the householdChildrenchildren per

n 2
■* oa .g

.s s:
1 2

fj:
n r^

household
a

£< S
}> 3to O.£ 1

tin

מפרוסיט
^ p

Rf/1£££Earners
c3O C123456 +~" 0a ■5312

u "d

£.2
a
a

£< 3

?$"
u

r

£>
אלפיס

ThousandsאחוזיםPercenta ges
r *£

הביח משקי 901.3500.5100.027.931.019.47.3כל 14.41.52.6ALL HOUSEHOLDS
מפרנס 170.922.6100.029.425.016.311.8ללא 17.50.42.9No earner
מפרנס 1398.1252.0100.023.628.022.08.7 17.71.82.81 earner

מפרנסים 2273.9186.0100.032.837.217.43.6 9.01.52.22 earners
מפרנסים 3+58.439.7100.030.924.414.113.7 16.92.03.03+ earners

יהודיים בית 2820.1435.1100.030.333.720.23.4משקי 12.41.22.4JEWISH HOUSE
הכל HOLDSסך  TOTAL

מפרנס 159.617.8100.034.027.316.47.6ללא 14.70.32.6No earner
מפרנס 1351.4211.2100.026.131.223.24.2 15.31.52.51 earner

מפרנסים 2261.2175.3100.033.938.317.91.6 8.31.42.12 earners
מפרנסים 3+48.830.8100.036.327.715.56.0 14.51.52.43+ earners

א6יה 279.2191.1100.022.727.922.76.5ילידי 20.21.92.8Born in AsiaAfrica
הגל totalא8ריקהסך

מפרנס 45.99.4100.029.723.318.39.5ללא 19.20.62.8No earner
מפרנס 1131.5103.6100.018.626.324.77.3 23.12.32.91 earner

מפרנסים 273.856.8100.026.232.121.54.2 15.91.92.52 earners
מפרנסים 3+28.021.3100.030.426.217.87.3 18.22.02.73+ earners

אירזפד. 368.9122.7100.039.238.415.40.9ילידי 6.10.61.9Born in EuropeAmeirca
הכל totalאמריקהסף

מפרנס (4.9)103.34.6100.040.731.2ללא (8.2) (15.0)0.12.2No earner
מפרנס 1134.649.2100.035.836.118.8(1.1) 8.20.82.11 earner

מפרנסים 2115.662.9100.040.041.513.5(0.4) 4.61.01.82 earners
מפרנסים 3+15.46.0100.057.130.1(7.2)(1.9) (3.8)0.71.73+ earners
ישראל 172.7121.1100.033.138.021.31.3ילידי 6.31.52.1Israel born  total

הכל סך
מפרנס (6.0)10.43.8100.036.632.6ללא (11.5) (13.3)0.92.4No earner

מפרנס 185.258.3100.031.135.724.11.7 7.41.52.2I earner
מפרנסים 271.755.5100.034.641.219.3(0.3) 4.61.52.02 earners
מפרנסים 3 +5.43.5100.036.732.8(4.8) (10.1) (15.6)1.52.33+ earners

לא בית 80.365.5100.012.113.613.733.0משקי 27.63.64.5NONJEWISH HOU
הכל סך  SEHOLDSTOTALיהודיים

מפרנס 27.4(16.2(6.4ך(12.6)11.34.9100.0ללא 27.41.84.1No earner
מפרנס 46.740.8100.010.811.815.831.5ן 30.13.94.41 earner

מפרנסים 212.711.0100.016.619.8(8.5)34.8 20.33.84.42 earners
מפרנסים 3 +.9.68.8100.012.112.8(9.1)40.8 25.24.54.93+ earners

1 Excl. qibbuzim, institutions and Bedouins.
2 Incl. 200 Jews whose continent of birth is vot known.

ובדוים. מוסדות קיבוצים, כולל לא 1

.mnv אינה לידתם שיבשת יהודים 200 גולל 2
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ותקופת הדירה על בעלות צורת בית, משק גודל בית,לפי משקי י"א/22. לוח
לדירה כניסה

TABLE XI/22.HOUSEHOLDS, BY SIZE OF HOUSEHOLD, TYPE OF OWNERSHIP OF DWELLING
AND PERIOD OF ENTRY INTO DWELLING

Thousands
1978

אלפים

הדירה על בעלות הכליצורת ביתנפשיתסן Personsבמשק in
household

Type of ownership of
dwelling and peirod of

לדידה כ:יסה Total1ותקופת
1

1 21 3| 456+ 1
entry into dwellng

הבית משקי 932.4109.7212.2149.8176.9121.9161.9ALLכל HOUSEHOLDS
7.3From(3.0)(2.9)17.7מלידה birth

1947 Up(1.7)31.49.614.23.3עד to 1947
1948195470.212.327.611.76.7(2.7)9.219481954
19551960106.415.133.116.612.08.221.419551960
19611967176.824.244.123.224.624.236.519611967
19681974279.023.339.435.575.050.355.519681974
19751978249.323.651.558.153.932.429.819751978

הכל סך  גבעלוח 658.558.3142.2109.4138.096.4114.2Owneddwellingsדירות ~ total
:Thereofמזה:

1947 Up(1.4)(2.6)20.35.49.1עד to 1947
1948195455.4(8.3)22.010.06.0(1.8)7.3~19481954
9551960)810.826.214.610.06.115.1.י195519608
1961 !><67129.212.832.017.419.620.526.919611967
1968 1974207.312.326.127.062.041.838.119681974
19751978151.37.626.036.738.123.619.319751978

הכלכ נשגירוחסך 247.444.465.937.734.022.443.0Renteddwellingsדיות toial1
:Thereofמזה:

1947 10.23.74.9Upעד to 1947
1948195412.0(3.3)5.2(1.4)(1.3)19481954
1955196021.8(3.6)6.7(2.0)(1.7)(1.9)5.919551960
1961196743.79.911.45.44.4(3.3)9.319611967
1968197465.09.012.68.011.77.716.019681974
1975197892.214.724.320.014.68.510.119751978

הכל סך  מפתח בדמי 7.6Reined(4.2)54.911.517.77.06.9שכירות with key money 
total

: :0Thereofוה
1947 3.4Up(2.0)6.2עד to 1947

194819547.2(1.8)(3.2)1948 1954
195519607.5(1.5)(3.3)19551960
1961196713.6(2.8)(3.9)(1.8)(1.7)(2.2)19611967
1968197411.9(2.0)(1.8)(3.0)(2.5)19681974
197519788.4(1.2)(2.2)(2.2)19751978

 מפתח בדמי שלא 174.129.443.128.824.117.23L5Rentedשנידית without key money
הכל סך total

Thereof:
מזה:

1947 עד
19481954
19551960
19611967

2.6
3.1
12.6
27.9

(1.2)

(1.7)
6.4

(1.3)
(3.2)
7.1

(15)
(35)(2.5)(1.8)

(4.1)
6.6

Up to 1947
19481954
19551960
19611967

19681974
19751978

47.5
78.6

6.3
12.9

9.6
20.7

6.3
16.7

7.5
12.3

6.1
7.4

11.7
8.6

19681974
19751978

בגעלות שלא Neither(4.5)(3.0)4.9(2.7)(4.1)26.27.0דירות owned nor rented
dwellings  total

הכל בשכירותסך ולא

1 Including about 1,600 households for which year of entry
into dwelling is not known and about 250 households for which
type of ownership of dwelling is not known. 2 Including
about 18.400 households for which typeof rental is not known.
309 חייט רמת

בניסחס שנו! עבורם ידועה שלא ביח משקי כ1,600 גולל 1

הדירה. על הבעלות צורת ידועה שלא בית משקי וכ250 לדירה
של השרירות סוג ידוע שלא בית משקי כ18,400 נול^ 2

הדירה.



הדירה, על בעלות צורת לפי ברירה, ממוצעת ושהות בית י"א/23.משקי לוח
המגורים יישוב וצורת הבית, משק גודל ולפי

TABLE XI/23.HOUSEHOLDS AND AVERAGE STAY IN DWELLING, BY SIZE OF HOUSEHOLD
AND TYPE OF LOCALITY OF RESIDENCE

1978

Persons in household

and type of localily

Type of ownership of dwelling הדירה על בעלות צורת
לא דירות
ולא בבעלות
בשכירות
Not owned
and not
rented
dwellings

Rented dwellings בשכירות דירה

דמי ללא
מפתח

Without
key

money

בדמי
מפחת

With key
money

הכל1 סך

Total1

הדירה
בבעלות
Owned

dwelling

הכל סך

Total

בית במשק נפשות

יישוב וצורת

(אלפים)משקי Householdsבית (thousands)
הכל סך י בית S.952.4658משקי 247.454.9174.126.2HOUSEHOLDSנ  TOTAL

בית ק נמש erson?נפשות s in household
1109.758.344.411.529.47.01

2212.2142.265.917.743.14.J2
3149.8109.437.77.028.8(2.7)3

4176.9138.034.06.924.14.84

5121.996.422.4(4.2)17.2(3.0)5

6+161.9114.243.07.631.5(4.5)6+
וכ ייש Typeצורת o f locality

המערבית 77.647.328.19.317.4Westירושלים Jerusalem
אביביפו 113.977.434.121.211.3Telתל Aviv  Yafo

75.652.822.27.911.4Haifaהיפה
ותיקיכ עירוניים 425.9337.877.68.062.510.5Veteranיישובים urban localities

חדשים עירוניים 159.180.577.88.365.2Newישובים urban localities

כפריים 62.352.96.3Ruralיישובים localities

(ש:יס)ממוצעתשהות Averageבדירה slay in dwelling (years)
הכל סך  בית 11.411.89.816.07.515.7HOUSEHOLDSמשקי  TOTAL
הבית במשק Personsנפשות in household

14.516.511.918.98.613.61נ

213.915.011.520.27.715.42

39.810.67.312.25.9(9.5)3

48.58.57.210.86.116.74

59.29.18.4(11.1)7.3(18.9)5

6+12.112.610.013.29.1H9.6)6+

יישוב Typeצורת of locality
המערבית 11.010.212.116.67.5Westירושלים Jerusalem

יפו  אביב 14.714.814.517.97.8Telתל Aviv  Yafo
10.711.09.715.05.2Haifaחיפה

ותיקים עירוניים 10.311.57.315.76.012.7Veteranיישובים urban localities
וודשים עירוניים 9.39.19.412.19.1Newיישובים urban localities

כפריים 14.414.516.4Ruralיישובים localities

1 Incl. about 18,400 households with type of rental not known.
2 Incl. about 250 households with type of ownership not known
and about 18,000 in East Jerusalem.

השכירות. צורת nsvp לא שאצלם בית משקי כ18,400 כולל 1

וכ ידועה אינה הבעלות שצורת בית משקי כ250 גולל 2
ירושלי0. במזרח בית משקי 18,000
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לידה יבשת לפי בית, עוזרות המעסיקים יהודיים1 בית משקי  י"א/24. לוח
הבית משק ראש של עלייה ותקופת

TABLE XI/24.  JEWISH HOUSEHOLDS' EMPLOYING DOMESTIC HELP, BY CONTINENT OF

BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HOUSEHOLD HEAD

197019721973M9741975'11976197719781978

ותקו18/ לידה ינשו/
הבית משק יא* *ל 1לייח

Continent of bivth and
immigration period of

household head

* אלפיםPercentages4אחוזיס
Thousands

הכל 12.512.4סך .'13.212.512.111.6.1J6 12.4U5.5TOTAL

לידה Cיבשה 0 11 1in0n t 0 f birth

19.719.120.921.820.918.819.3ישראל 19.338.8Israel

ישראל יליד 15.521.116.6819.3(14.6)15.3אב 16.46.1ratherhorn In Israel
אסיהאפריקה יליד 5.75.86.7(5.6)(5.1)(5.6)(6.4)אב 6.54.3Father born inAsiaAfrica
אירופהאמריקה יליד 26.425.427.929.029.326.927.2אב 27.228.2!■":uher horn //tf£uropcAmerica

2.52.93.43.63.83.65.0אסיהאפריקה 4.314.0\siaAI'rica
17.5J7.417.8!6.014.714.517.1אירופהאמריקה 15.462.8itirope Ameirca

עלייה *1תקופת c r i o 11 0 1" immigration
1947 20.721.922.721.619.719.421.6עד 20.929.1Up toI'M7

194819548.28.08.97.98.97.9 .10.0 8.427.1i<m8i9.m
1955  19606.0(6.2)6.46.76.66.68.2 6.86.414551960

1961 +4.76.56.86.75.56.08.5 7.213.61461 +

1 lixcl. institutions. 2 As of 1974 excl. qibbuiim,
3 Sec note ' to T;\hlc XI/15. 4 Percent households employing
domestic helpof all households in the respective group.

2 הערה ראה 3 קיבוצים. כולל לא ב1974 החל 2 מוסדות. כולל לא 1

בקבוצה הבית משקי כלל מתוך בית עוזרת המעסיקים הבית 'משקי אחוז 4 יא/15. ללוח
המתאימה.

0

aי*



ownership of durable goods קיימא בני מוצרים על בעלות

מעמר יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי י"א/25. לוח
אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה

TABLE XI/25.HOUSEHOLDS1 POSSESSING DURABLE GOODS. BY TYPE OF LOCALITY.

HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION GROUP

ביתיישובצורת משק יאש

1

Typeof localityHousehold head
משק ביתלבל 1pit .0
העגודההבית לכות שייךשייך לאיהוריםאינו

AllInהקופהמוצר labour forceלכוחXon

CommodityPeriodHouscהעבודהכפריתעירוניתJewjsa

holdsUrbanRuralעצמאיNot inhouse
Selflabourholdsשגיר

Emp/oyee
ecn ployedforce

iesmnoeאחיו outמכjלnל of a 11fam i 1ntag ePcrc e

גז משולבת (0.4)5.16.03.3(3.0)19705.05.2מערכת
ולאפייה לבישול (2.4)197433.034.716.935.339.718.4חשמל
Combined gas197754.255.537.059.159.734.6(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 19693מכשיר 7.238.829.839.240.623.815.9
ולאפייה 197034.535.029.737.434.723.214.3לבישול

Electric range for!97424.124.520.125.724.018.817.0
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

'מערבל 19629.210.1(4.0)9.011.3(5.2)
Mixer196517.719.18.417.024.18.2

197027.728.421.727.736.816.8
197436.838.421. I39.045.620.2(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)

חפירה 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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מעמד יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותם בית1 משקי  י"א/25. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת הבית משק ראש של בעבודה

TABLE XI/25.HOUSEHOLDS1 POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF LOCALITY,

HOUSEHOLD HEAD'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION GROUP (Cont.)

Pecrentages אי!י"0
יישוב ביתצורת משק ראש

Type of localityHousehold headבית משקי
לאיהודים

משקי העבודהכל לבות שייךשייך איבו
מוצר

Commodity
תקופה
Period

הבית
All house
holdsכפריתעירונית

In labour forceלכוח
העבודה

Thereof:
Non

UrbanRuralעצמאישכירNot inJewish
EmployeeSelflabourhouse

Employedforceholds

המש9חוח מכלל Percentageאחוז outof all families
Telephone 196931.033.910.734.3טלפון 32.320.9(3.4)

197034.837.014.240.7 35.126.4(3.4)
197448.050.622.758.3 47.838.67.0
197753.655.429.759.5 54.446.27.4

אויר 6.4(4.4)19704.64.6מזק 4.4(3.2)
Air conditioner19749.79.69.215.8 8.47.97.7

19779.19.09.514.4 8.46.4

טלוויזיה 19652.42.74.0מקלט 2.12.4.
TV set197049.751.533.259.3 53.623.314.3

197479.781.561.686.9 83.459.546.2
197787.888.282.991.6 91.673.070.9

195911.813.06.013.2פטיפון 124(4.9)
Gramophone196013.915.46.513.9 .■5.3(4.4)

196522.223.413.527.5 22 7(8.4)
197024.325.414.527.2 26.612.2
197427.728.915.533.7 30.113.3(4.6) 197732.533.025.739.2 36.714.2(2.9)

19633.23.51.85.3רשמקול 3.0
Tape recorder19656.77.4(1.8)10.0 6.2(2.5)

197011.912.6(5.4)14.4 13.0(4.8)
197421.622.512.526.6 24.17.57.6
197730.631.123.935.9 35.311.811.9

Camera 196924.826.613.727.0מגלמה 28.18.0
197026.827.521.032.0 29.510.8
197434.536.218.741.4 38.414.0(5.2)
197735.235.728.341.5 40.513.6(5.6)

פרטית 6.9(1.9)19624.14.6מכונית 3.6
Private car19657.78.0(5.5)12.3 7.1

197015.415.910.121.0 16.06.4(3.1)
197426.126.719.735.3 28.68.111.5
197727.427.525.538.4 30.78.09.8

מסחרית 19682.42.24.27.6מכונית 1.21.7
Commercial19705.04.7(7.9)15.0 3.0(3.0)

vehicle19745.35.26.716.5 3.41.0(4.2)
19774.84.410.615.9 3.17.1

1 Excluding qibbuzim and institutions.
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ומוסדות. קיגתיים כולל לא 1



ושבר עבודה י"ב. פרק

האנשים הם האזרחי הענייה בכוח אינם
או "מועסקים" היו שלא ומעלה), שנה 14 (מגיל
נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי
לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, כיח, עקרות
עבדו שלא וכר, מרנטה מפנסיה, החיים אנשים
זו בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו

סדיר. בשירות חיילים
בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
המוסד, או המפעל משתייך שאליו כלכלי ענף
המועסקים הקובע. בשבוע המועסק בו שעבד

פעילותם. לענף בהתאם סווגו בקיבוצים
של החדש ,vnx7 הסיווג הופעל 1970 בינואר

הכלכלה. ענפיי
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
או בעסק העובדים אנשים עצמאיים:
בשכר. אחרים מעסיקים ואינם הם במשקם
בקואופרטי חברים קואופרטיבים: חברי
המשתתפים שיתופיות באגודות או בים

שיתופי. במושב חברים כולל ברווחים,
בקיבוצים שעבדו אנשים קיבוצים: חברי
מועמדים קיבוצים, חברי כולל: שכר, ללא
בקיבוצים הגריס חברים קרובי לחברות,

הכשרה. >קבוצות
שעבדו אנשים תשלוס: ללא משפחה בני
בעסקי הקובע כשבוע יותר או שעות 15

שכר. ללא משפחותיהם,

מקורות
המרכזית הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
1956 עד 1954 בשנים .1954 מאז לסטטיסטיקה
שני נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו
בכל סקרים ארבעה נערכים 1958 בשנת והחל סקרים
מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה.
כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית רמה חישוב

אדם כוח סקרי

הגדרות

מגיל האנשים, כל הוא האזרחי העבודה כוח
"בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה, שנה 14
המפור ההגדרות לפי הקובע" שבוע ב" מועסקים"

להלן. טות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר,
בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים);
שעות מ15 למעלה תשלום ללא שעבדו
מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים כשבוע,

אחרת. עבודה חיפשו ולא הרגילה
קבוצות משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה:

35 שעבדו עובדים הם מלאה עבודה עבדו .1

השעות מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות
בהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל
נוספות שעות כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר
(כגון: המתנה ושעות תשלום בלי או עם
של מונית, בעל של לעבודה ההמתנה שעות
עבודה שעות שהן ההכנה, ושעות וכר) סבל
מבוצעות אינן אפילו בעבודה, הקשורות
שיעו והכנת בדיקת (כגון: העבודה במקום

וכד'). חזרות רים,
מ שעברו עובדים הם חלקית ענודה ענדו .2

הקובע. בשבוע שעות 34 עד 1

הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו עובדים
מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
הפסקת או מתאים לא אויר מזג שביתה,

יום). 30 (עד זמנית עבודה
כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
ע"י כגון. שבוע, באותו פעיל באופן עבודה
התעסוקה שירות של העבודה בלשכות רישום
עובדים וכר. בכתב או אישית פנייה ע"י או
עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית שנעדרו

מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,
תתקבוצות. משתי מורכבת זו קבוצה

האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה 

האחרונים החודשים ב12 עבדו שלא אלה 
בארץ.
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הם מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
הוה המפקדי", מה"ערך מה במידת לסטות עלולים
כלומר, במפקד. מתקבלים שהיו מהנתונים אומר,
רווח (הנקרא מסוים בתחום נמצא המפקדי" ה"ערך
של גודלו בסקר. שהתקבל האומקי(*) סביב ברסמך)
,(0^) דגימה טעויות של במונחים נמדד זה תחום

הנדרשת. הביטחון ברמת ומותנה
המפקדי" שה"ערך לומר ניתן 6794 של בביטחון
של בביטחון ;(*  ק x ;* + ק *) בתחום נמצא
בתחום נמצא המפקדי" שה"ערך לומר ניתן 950/0

טעות נפש, 10,000 של אומק בעבור לדוגמה:
בביטחון לומר אפשר .630 הינה המקורבת הדגימה
בין יימצא במפקד מתקבל שהיה הערך כי 950/0 של

ל11,260. 8,740
דגימה טעויות אומדני של מצומצם לוח להלן

.(1976 (לממוצע מעוגלים מוחלטים למספרים

X*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
ביניים ערכי בעבור לעיל. כמוסבר בלוחות המופיעים

הדגימה. טעות את למצע יש
ומתת המשתנה מסוג מושפעות הדגימה טעויות
תקף זה לוח בעבורו. חושב שהאומק האוכלוסייה
(מעל גדולות תתאוכלוסיות בעבור לאומדנים
תת בעבור לאומדנים זה בלוח שימוש כמיליון).
הדגימה. לטעות אומדניעל נותן קטנות אוכלוסיות
של הדגימה לטעות יותר מתאימים אומדנים
דגימה טעויות אומדני וכן מוחלטים, מספרים
.611 מס' מיוחד בפרסום ראה אחוזים לאומדני
הדגימה טעויות היו וכר, המדגם בגודל שוני עקב
שנה מאותה מאשר שונות 1974 שלפני בשנים

ואילך.
מ גבוהות יחסיות דגימה טעויות בעלי אומדנים

בסוגריים. סומנו 200/0

על מה מושג קבלת ומאפשרת במרינה האדם
השנה. במשך העונתיות

יותר רב פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
בפרסומים למצוא אפשר והסברים הגדרות של

לסקרים. המוקדשים

סוגי בשני משתמשים המדגם להוצאת המסגרת.
בתוך מסגרות ו(ב) יישובים מסגרת (א) מסגרות:
"רשימת לפי היא היישובים מסגרת יישובים.
ביישובים בערים, וסמליהם". אוכלוסייתם היישובים
גדולים ובכפרים מקומיות במועצות עירוניים,
ארנונה בשומת שחויבו הדירות רשימת הן המסגרות
הן המסגרות קטנים ובכפרים במושבים כללית.
המסגרות ובמוסדות בקיבוצים הבית. משקי רשימת
שם הגרים ומעלה, שנים 14 בגיל האנשים רשימת הן

בקביעות.
רוגמים ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
הנכללת דירה בכל דירות. שני ובשלב יישובים
בקביעות, בה הגרים הבית, משקי כל נפקדים במדגם
הפסקה עוקבים, שנה רבעי בשני פקידה פעמים: 4

רבעים בשני פקידה ושוב נוספים רבעים לשני
עוקבים..

והמסגרות הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
.611 מס' מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות,

כ מקיף שנתיים הרבע האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך שנמצאות במדינה מהמשפחות 10,000
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
תיירים כולל ואינו הסקר בעת משנה פחות בחו"ל
קבועה אוכלוסייה הגדרת גם (ראה ארעיים. ותושבים
סקר לכל שנבחרו המשפחות ב'). לפרק במבוא
המרכזית הלשכה מטעם פוקדים ע"י בבתיהן רואיינו
אותה של המבוגרים כל עבודת לגבי לסטטיסטיקה
הקובע"; ה"שבוע שהוא הקודם בשבוע משפחה
כל במשך שבוע בכל ברציפות נערכת הפקידה

הסקר. חודשי שלושת

העיבוד שיטות
הנתונים מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
צורת הגיל, קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים
נעשה הניפוח האוכלוסייה. וקבוצת המץ היישוב,

ע"י:
שכבה: בכל המתקבלים המקרים ספירת .1
וקבוצת מץ יישוב, צורת גיל, קבוצת

אוכלוסייה.
חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .2
במספר שכבה לכל הדמוגרפי האומדן

שכבה. באותה במדגם המקרים
האומדנים. את משפרת יחס" "אומק של זו שיטה
ממוצעים הם בלוחות המופיעים השנתיים הנתונים
מהסקרים שהתקבלו האומדנים של אריתמטיים

אחרת. צוין אם אלא שנתיים, הרבע
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המוצגים הנתונים

בצורת ברובם מובאים י"ב/25 בלוח הנתונים
לשעה השכר של היחסיות את להשוות הבאים מדדים
השונים. היד ובמשלחי המשק כענפי שכירים בין
עבור רק הובאו לשעה הכנסה של המוחלטים הנתונים

העירוניים. השכירים כלל
מקיפה י"ב/25, לוח מתייחס שאליה האוכלוסייה,
להם שהיתה עירוניים, וביישובים בערים מועסקים
האחרונים החודשים ב12 ומשכורת משכר הכנסה

הפוקד. ביקור שלפני בחודש שנסתיימו
של המדגם וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
"רמת  י"א לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי

חיים".
עם ההכנסות סקרי נתוני שולבו עיבודים, לצורך
אותם על שנתקבלו והכלכליות הדמוגרפיות התכונות

אדם. כוח בסקר מועסקים
מזו שונה זה בפרק י"ב/25 בלוח nrrvn rttTrr
י"א שבפרק בעוד י"א. בפרק בלוחות המופיעה
שכיר, המשפחה ראש שבו הבית משק היא היחידה
שהועסק לפרט הנתונים מתייחסים זה שבפרק הרי

כשכיר.

הגדרות
מוגדרת ומשגורת משגר גרוטו הכנסה
מלוות למסים, כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הנחקר הועסק שבהם העבודה מקומות מכל וכד',
ההכנסה הפוקד. ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר
"משכורת כגון: הכספיות התוספות כל את כוללת
פרמיות נוספות, שעות עבור תשלום ,"13 חודש

ועוד.

האומדנים חישוב שיטח

התקבלו באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
(משקל), ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י
קבוצת לפי האוכלוסייה כל בין כמנה, שחושב
מספר לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה,
מתוך תכונות אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים
את כחשבון מביא זה ניפוח מקדם הכנסות. סקר
מורכב זה נפל אדם. כוח לסקר הכנסות סקר בין הנפל

מ;
הכנסותיהם על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
סירוב או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל

השאלון; על להשיב
היו שבהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על כלשהם פרטים ,d^t בלתי או חסרים,

עבודה. תשומת על או הכנסה
מהנפשות. כ100/0 הוא הנ''ל מהסיבות הנפל היקף

ו 978 בשאלון שינויים

תעסוקה על שאלות כוללים הסקרים שאלוני
המעמד היד, משלח הכלכלי, הענף מבחינת ואבטלה,
וחברתיות דמוגרפיות תכונות מספר ועל וכד' בעבודה

המשך). ראה הכנסות (לגבי האוכלוסייה של
כוח על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
החברתי בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם

והכלכלי.
ילדים גגני ביקור על הסקרים היא לכך דוגמא

י"א). (סרק דיור תנאי ועל

הנחקרים הנושאים
שני 1978 שנת כל במשך נחקרו 1978 בינואר החל

אדם: כוח בסקר שאלונים
וחדש, כה עד שנחקר השוטף שאלון שהוא ישן,
השינויים הישן. השאלון של והעמקה הרחבה שהוא
כמות בנושא החקירה הורחבה היו: העיקריים
מתקבל מועסקים; הבלתי של השבועית העבודה
לעבודה הסיבות ועל השנתית העבודה על מידע
האחרון. הספר בית סוג על שאלה נוספה חלקית;
שונו הצעיר" הילד ו"גיל הילדים" "מספר המשתנים
רק ולא הבית במשק הילדים לכל מתייחסים והם

כבעבר. הבית במשק הגרות הנשים לילדי
המדגם חולק המשכיות, סדרות לאפשר מנת על
אחד כשבכל בגודלם, שוימ מייצגים מדגמים לשני
תוצאות של בדיקות לאחר אחר. שאלץ הופעל מהם
כולל אומק לערוך הוחלט ב1978 הסקרים ארבעת
לא בשאלון השינויים שלגביהם המשתנים כל של
ממוצע הנושאים: את להוציא התוצאות, על השפיעו
לעובדים המועסקים וחלוקת בשבוע העבודה שעות
הבדלים נמצאו שבהם הקובע, בשבוע וחלקית מלא

השאלונים. שבין מהשוני הנובעים
1978 בין אלה בנושאים הנתונים את להשוות כדי
השאלון לפי באומדן להשתמש יש קודמות, לשנים
לאחור השוואה לצורכי העבודה שעות הכל סך הישן.
בשאלק בשבוע עבודה שעות ממוצע מהכפלת יתקבל

המועסקים. מספר של הכולל באומדן הישן

הכנסות סקרי מתוך ומשכורת שכר
1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
הכנסות על נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת
שנה 14 מגיל מועסקים של וממשכורת משכר

ומעלה.
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t על חודש, מדי מסופקים, שבמדגם למפעליס
לאומי. לביטוח המוסד

העדכון .1961 משנת ומתפרסמת נערכת זו סדרה
ינואר בסיס על ב1965 נערך הסדרה של
בפרסום ראה זו סדרה על פרטים .100.0 = 1965

.245 מיוחד
מפעלים מדגם על הסדרה מבוססת ב1968 החל

ב21969. שהוצא חדש
המפעלים כל את כוללת הנחקרת האוגלוסיה
חברי נכללים כן, כמו לפחות; אחד שכיר המעסיקים
מערכת של האזרחיים העובדים קואופרטיבים,
האוכלוסי המוחזקים. מהשטחים והעובדים ,p/7ov7
או במשקיהם העובדים קיבוצים חברי כוללת אינה יה
העובדים מעבידים משקיהם, שבבעלות במפעלים
ועוזרות מקצועיים ספר בתי תלמידי במפעליהם,

בית.
כרטסת שימשה לתימה כמסגרת המסגרת.
כשהיא לאומי, לביטוח המוסד של המעבידים
ידי על הושלמה וו כרטסת .1969 מארס עד מעודכנת
לכרטסת שוטפים דיווחים מתוך נוספים מפעלים

המעבידים.
מפעלים, כ4,600 כולל הנוכחי המדגם המדגם.
באוכלוסי השכיר משרות כל מסך כ0'709 הכוללים

יה.
לשכבות חולקה האוכלוסייה הדגימה. שיטת
ראשי כלכלי ענף סמך על אופיינה שכבה כל דגימה.
היתה בענף, גודל קבוצת בכל המפעל. וגודל

אחרת. בחירה הסתברות
מפעל הוא "ודאי" (מפעל בודאות נרגמו ענף בכל
75 המעסיקים מפעלים בלבד) עצמו את המייצג
בודאות נדגמו מסוימים ובענפים יותר או שכירים

יותר. קטנים מפעלים
מפעלים גריעת ידי על חודש מידי מעודכן המדגם
חדשים מפעלים של מדגם ותוספת לפעול שהפסיקו

שנפתחו.
אין בו, שחלו והשינויים המדגם החלפת עקב
החדש המדגם לפי המתפרסמים בנתונים לראות
החדשה הסדרה הישן. המדגם לנתוני ישיר המשך

מ1968. קיימת
זו, סטטיסטית סדרה על יותר מפורטים הסברים

.559 מס' מיוחד בפרסום ראה

רשומה אבטלה
הגדרות

ללשכת פנה אשר אדם כל נחשב עבורה כדורש

דיווחים פי על ושכר תעסוקה
לאומי לביטוח למוסד

הגדרות

שכיר המעסיק "מפעל" היא החקירה יחידת
של מחלקה גם מוגדרת ''מפעל" כ לפחות. אחד
עבורה מנהל הלאומי הביטוח סניף אשר פירמה
כרטיסי נפתחים כלל בדרך נפרד. חשבון כרטיס
השכירים על חלים כאשר לפירמה שונים חשבון

תעסוקתם. לסוג בהתאם שונים, סיכון סעיפי
(קבועים השכירים מספר שכיר: משרות
המוסד של 102 בטפסי עליו שדיווחו וארעיים)
עשוי אחד ששכיר היות חודש. כל לאומי לביטוח
הוא (אם מעבידים מספר של בטפסים רשום להיות
אחד), עבודה ממקום ביותר חודש, באותו עונד,
שהיו משרות מספר של למעשה, היא, המדידה
שכר שולם ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות

עבורן.
התשלומים כל לחורש: גרוטו השכר סך
הכנסה מס ניכוי (לפני בחודש לעובד שמשלמים
תקופות עבור הפרשים כולל: לאומי) וביטוח
ילדי קצבת משפחה, תוספת גוספות, שעות קודמות,
מענקי נמוך, שכר למקבלי מיוחדת תוספת עובדים,
קצובת ,"13 חודש "משכורת תשלומי התייקרות,
לא הבראה. וקצובת מקצועית ספרות קצובת נסיעה,
סוציאליות והוצאות נוספות עבודה הוצאות כלולות

העובד. עבור משלם שהמעביד
,1975 ביולי הכנסה במס הרפורמה הפעלת לאחר
היא: החדשה השכר הגדרת השכר. כדיווח שינוי חל
דלעיל, להגדרה נוסף כולל הכנסה, במס החייב השכר
ריבית הפרשי טלפון, רכב, אחזקת עבור תשלומים גם
ילדי קצבת מאידך, נמוכה. בריבית הלוואות על

בשכרי. נכללת אינה עובדים
מחולק השכר סך שכיר: למשרת ממוצע שכר
הנ"ל שכיר משרות מהגדרת שכיר. משרות למספר
מן נמוך שכיר למשרת הממוצע השכר כי נובע,

לשכיר. הממוצע השכר
זה בפרק המופיעים הנתונים כלכלי: ענף
סיווג הכלכלה. ענפי של האחיד הסיווג על מבוססים

.1968 הבסיס בשנת החל הופעל זה

מקורות
העובדים של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
לביטוח המוסד עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים

לאומי.
השכר הכל וסך שכיר משרות מספר על הנתונים

.1976 ,6 מס' לישראל", הסטטיסטי pnvV "מוסף ראה 1

1970 ,11 סס' לישראל, הסטטיסטי לירחון מוסף ותעסוקה", שכר "מדדי ראה 2
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של היומי הממוצע עלה זה מרישום וכתוצאה
מובטלים.

מערכת הועברה ,1974 של הראשונים בחודשים
נוהלי מילוי על יותר והקפידו למחשב, ההזמנות
"הזמנות" נתוני מהשוואת להיזהר יש לכן הרישום,
הקודמות. השנים נתוני עם סופקו" שלא ו"הזמנות

והשבתות שביתות

הגדרות

ע"י זמנית עבודה הפסקת והשבתות'. שביתות
עבודה סכסוך עקב מעביד) (או עובדים קבוצת

מעבידים.  עובדים ליחסי הקשור
בשבי המשתתפים מספר ומושגתימ: שוגתים
אחת מפעם יותר השובת מושבת או שובת כאשר תה,

ששבת. הפעמים כמספר נספר
לא שבהם העבודה ימי שאבדו: עבודה ימי
במקרה בשביתה; ישירות המעורבים העובדים עבדו
ימי חושבו שלם עבודה מיום פחות של שביתה של
שהלכו העבודה שעות סך מתוך שאבדו העבודה

.8 ב וחולקו לאיבוד
שביתות השביתות מכלל הוצאו ב1972 החל

עבודה. ימי מ10 פחות בהם שאבדו
למהלך זמנית הפרעה (סנקציות): עיצומים
ליחסי הקשור עבודה סכסוך עקב העבודה של התקין

ומעבידים. עובדים
הנוקטים מספר בעיצומים: משתתפים מספר
מפעם יותר בעיצומים שנקט אדם כאשר בעיצומים

בעיצומים. שנקט הפעמים כמספר נספר אחת
ב1972. החל (סנקציות) עיצומים על מידע איסוף

מקורות
שמועצות דוחות על הנתונים התבססו 1965 עד
הפועל הועד של המחקר למחלקת העבירו הפועלים
עקב עבודה להפסקות והתייחסו ההסתדרות של

למעבידים. עובדים בין במישרין עבודה סכסוכי
עצמם, המפעלים מן הנתונים נאספו מ1966
אלה נתונים ההשבתות. או השביתות התקיימו שבהם
ונתונים חסרות שביתות השביתות. לנתוני הבסיס היו
כלכלי למחקר המכון נתוני ע"י הושלמו חסרים
נעשה הנתונים פרסום . ההסתדרות של וחברתי
שכיתות על הנתונים ב1971 החל במשותף.
עבודה ליחסי המחלקה ע"י נאספים והשבתות
למחקר המכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה במשרד
הלשכה בייעוץ הההסתדרות של וחברתי כלכלי

לסטיסטיקה. המרכזית

קבלת לשם לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה
עבודה.

לו שנרשם עבודה דורש כל נחשב כמובטל
בחודש. אחד אבטלה יום לפחות

ידי על מחושב מובטלים של יומי ממוצע
הרשומים האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
כאותו האפשריים העבודה ימי במספר החודש במשך

חודש.
בחורש הממוצעים האבטלה ימי מספר
של הכולל המספר חלוקת ידי על מחושב למובטל
המובטלים במספר החודש במשך האבטלה ימי

חודש. באותו הרשומים
בלשכת נרשמו אשר האנשים מוגדרים ומים רש כ
עבודה. קבלת לשמ בשנה אחת פעם לפחות העבודה
למקום עובד שליחת פירושה לעבודה הפנייה
הזמנת סמך על שליחה, מכתב באמצעות ענודה

מעסיק.
לצורך מעסיקים של פנייה לעבודה'. הזמנות

לעבודה. פועלים הפניית
במשך שנתקבלו הזמנות סופקו. שלא הזמנות
באותו התעסוקה שירות ע"י מולאו לא ואשר החודש

חודש.

מקורות
ב1949 החל רשומה, אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכות העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
נכלל 1954 בינואר החל המיעוטים. ביישובי העבודה
העבודה כלשכות לאיהודים של הרישום גם בנתונים
ב החל העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו
(חמש המוגבלים את העבודה לשכות רשמו לא 1959
בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר ביום) שעות
גם העבודה דורשי במספר נכללו ,1961 בשנת החל
אבטלה. להם נרשמה ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי
לרשות העבודה לשכות היו 1959 באפריל
משרד שליד התעסוקה לשירות הכפופה ממשלתית,
אינם מבוגרים, עבודה דורשי על הנתונים העבודה.
לסטודנ המיועדות העבודה בלשכות רישום כוללים
על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים, טים,
בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל לנוער העבודה לשכות
מזרח נתוני נכללים 1967 באוקטובר ד,חל

ירושלים.
וכתוצאה אבטלה, ביטוח חוק הופעל 1973 בינואר
הנהלים התעסוקה. בשירות הרישום נוהלי השתנו
ממוצע של הסדרות על בעיקר, השפיעו, החדשים
לפי העבודה דורשי התפלגות ועל מובטלים של יומי
מקום להם שאין העבודה, לדורשי אבטלה. ימי
יותר, או אחד אבטלה יום עתה נרשם עבודה,
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היסוד"). ל"שכר ביחס (ולא תקופה
לנוסחה בהתאם נקבעים היוקר תוספת שיעורי
פי על ובאוקטובר, באפריל בשנה, פעמיים החדשה
לצרכן המחירים במדד העלייה משיעור 70^<
יוניאוגוסט לתקופה דצמכרפברואר מהתקופה
לדצמברפברואר ומיוניאוגוסט (באוקטובר),
עלה האמורה בתקופה אם זאת, כל (באפריל)
לכן, קודם יותר. או אחוזים 5 של בשיעור המרד
ביגואר כלל בדרך היוקר תוספת שיעורי חושבו
עיקור תוך השנתי, במדד העלייה שיעור פי על וביולי

היוקר. תוספת מתשלום מסוימות התייקרויות

היוקר3 תוספת
י"ב/36) (לוח

שיעורי חושבו ,1975 ינואר 1957 יולי בתקופת
כשכר שהוגדר היסוד", ל"שכר כיחס היוקר תוספת

.1956 בסוף העובד שהשתכר
פי על היוקר תוספת מחושבת 1975 ביולי החל
לבדיקות "הועדה להמלצות חדשהבהתאם נוסחה
היוקר תוספת שיעורי היוקר". תוספת הסדר
אותה של הכולל לשכר ביחס תקופה בכל מחושבים

נבחרים פרסומים

ו196 מפקד פרסומי
40 ,37 ,27 ,24 ,21 ,18 ,9 מס'

1972 מפקד פרסומי
ב' משלב ארעיים נתונים  והשכלה עבודה כוח דיור, 7

בי משלב נתונים עיקריות תכונות  א חלק העבודה כוח 2

המפקד של
יד ומשלח כלכלי ענף בי חלק העבודה כוח 14

סגורים ומקום עבודה מקום ג' חלק העבודה כוח 16

מיוחדים פרסומים

1967 עד 1965 והשבתות שביתות 257

1974 בתעסוקה ניידות סקר 544

המוסד מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה 559

19721976 לאומי לביטוח

1977 והקהילתייט הציבוריים בשירותים אדם כוח 605

1977 אדם כוח סקרי 611

.299  298 עמי 1973  24 בש^ ניחנים 15.7.1957 עד מקסימלית יוקר תוספת וסכומי היוקר תוספת על הסבר 3
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ומין האזרחי העבודה כוח תבונות לפי ומעלה', 4ו בגיל האוכלוסייה י"ב/1. לודו

האזרחי העבודה כיח

Employed persons מועסקים

זמניו! נעדרו
מעבודתם

Temporarily
absent from

work

עבודה עבדו
חלקית

Worked part
time

עבורה עבדו
מלאה

Worked full
time

הכל סך
Total

הכל סך
Total

ננוח אינם
האזרזזי העבודה
Not in civilian
labour force

האונלוסייה
ימעלה 14 בגיל
Population aged
14 and ovtr

אלפים

24.8
39.6
4).0
50.7
43.5
43.5
42.3
50.5
50.1
49.9
61.1
49.9
51.2
55.8
60.6
61.8
119.2

103.7
124.6
134.8
132.9
140.6
137.0
137.0
144.1
148.6
147.7
180.8
168.2
154.5
157.3
169.3
173.2
197.2

457.2
537.6
570.7
604.3
629.1
628.5
674.8
684.6
679.5
676.3
588.8
692.8
740.1
750.1
767.2
812.4
772.0

585.7
701.8
746.5
787.9
813.2
809.0
854.1
879.2
878.2
873.9
830.7
910.9
945.8
963.2
997.1

1.047.4
1,088.4

631.2
735.8
774.3
818.4
43.1$
839.5
883.6
912.4
948.4
943.4
926.9
969.9
990.1

1,001.4
1,032.8
;,076.5
,117.9

547.3
656.1
674.0
695.2
748.1
752.9
772.0
815.0
836.7
850.1
911.8
958.2
987.7

1,030.9
1,064.4
1,092.9
1,129.4

הכל סך
1,178.5
1,391.9
1,448.3
1,513.6
1,591.4
1,592.4
1,655.6
1,727.4
1,785.1
1,793.5
1,838.7
1,928.1
1,977.8
2,032.3
2,097.2
2,169.4
2,247.3

}0 1955
1960
1961
1962
1963

3 1963
1964
1965
1966
41966
'1967
'1968
1969
1970
1971
1972
1973

119.9
108.1
94.1
95.9
105.8
117.0
114.7
118.1

198.3
199.6
212.5
224.8
257.8
281.8
264.7
298.1

776.2
789.0
806.0
806.1
795.6
814.2
831.3
796.2

1,094.4
1,096.7
1,112.6
1,126.8
1,159.2
1,213.0
1,210.7
1,212.4

1,124.1
,131.0
,147.7
;,169.3
1,206.6
1,257.7
1,257.3
1,254.8

1,147.5
1,208.2
1,238.5
1,262.4
1,275.9
1,274.1
1,272.7
1,276.1

2,271.6
2,339.2
2,356.2
2,431.7
2,482.5
2,531.8
2,530.0
2,530.9

גברים

'1973
1974
1975
1976
1977

א 1978
ב
ג

11955594.4118.1476.3443.0366.557.119.4א
1960700.2153.5546.7521.9429.464.627.9
1961728.8153.3575.5556.0455.572.328.2
1962760.5162.0598.5578.5480.166.731.7
1963801.2184.1617.1597.9496.971.729.3
1963802.3184.7617.6598.0497.970.429.7נ
1964831.9189.1642.8623.0527.965.729.4
1965866.6207.2659.4637.3532.470.534.4
1966895.2219.0676.2626.5522.571.132.9
י 1966899.3227.2672.1623.2520.070.632.6
י 1967922.2257.4664.8598.0461.590.346.2
'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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TABLEXIV1.POPULATION AGED 14 AND OVER1, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS AND SEX

הבלתי nnK
מבוח סועסקיט
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים rmt
חלקית כעבודה
העבודה מבוזז

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

Civilian labour force

מועסקים^ Unemployed2נלתי
אחתכיחהעבודד

האזרחי

ומעלה 14 נגיל
ב12 בישראל tub12ב בישראל עבדו Percentלא civilian

הבל האחרוניםסך האחרוניםהחודשים labourהחודשים force
TotalWorked in IsraelDid not work inof total

during last 12Israel duirng last 12population
monthsmonthsaged14+

Thousand!

Total
7.2
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
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
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
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
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
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
44.721.423.349.722.43.6
46.620.825.849.721.13.7
42.421.520.949.623.83.4

Males
33.327.85.580.112.07.0

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

19615.6(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

48.937.611.374.710.57.3

66.851.715.172.113.610.0
37.626.511.171.811.65.4

26.214.911.370.49.43.8

23.812.910.969.29.53.4
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ומץ האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ומעלה1, 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/1. לוה
(המשך)

האזרח' העבודה כוח

בכיתהאוכלוסייה Employedאינם persons

ומעלה 14 האזרחיגגיל העבודה
Population agedNot in civilianהכל עבודהסך עמדהעבדו זמניתענדו נעדרו

14 and overlabour forceTotalהכל סך
Total

מלאה
Worked full

time

חלקית
Worked
parttime

מעבודתם
Temporairly
absent from

work

(המשך) גברים
1971326.6 1,046.8720.2697.7588.569.939.3
1972340.4 1,082.0741.6724.4615.669.639.2
1973354.9 1,119.5764.6746.4574.881.490.2
1973362.1 1,127.2765.1746.8575.281.390.3
1974397.0 1,159.3762.3744.1584.980.179.1
1975415.3 1,182.3767.0748.2601.584.961.8
1976426.4 1,203.5777.1753.1601.990.061.2
1977431.1 1,226.9795.8769.6592.2111.565.9

a א "1978437.5 1,250.7813.2789.8599.4118.372.1
b 441.4ב 1,249.9808.5785.4609.4106.269.8
c 435.0ג 1,251.0816.0792.3589.0129.673.7

נשים
1955429.2 584.1154.9142.790.746.65.4
1960502.6 691.7189.1179.9108.260.011.7
1961520.7 719.5198.8190.5115.262.512.8
1962533.2 753.1219.9209.4124.266.219.0
1963564.0 790.0226.0215.3132.268.914.2
1963568.2נ 790.1221.9211.0130.666.613.8
1964582.9 823.7240.8231.1146.971.312.9
1965607.8 860.8253.0241.9152.273.616.1
1966617.7 889.9272.2251.7157.077.517.2

* 1966622.9 894.2271.3250.7156.377.117.3
51967654.4 916.5262.1232.7127.390.514.9
*1968686.9 964.2277.3255.9152.488.415.1
1969695.1 988.6293.5275.4166.589.019.9
1970717.6 1,015.4297.8283.4172.390.520.6
1971737.8 1,050.4312.4299.4178.799.421.3
1972752.5 1,087.4334.9323.0196.8103.622.6
1973774.5 1,127.8353.3342.0197.2115.829.0
'1973785.6 1,144.6359.0347.5201.1117.029.4
1974811.1 1,179.8368.7352.7204.1119.728.9
1975823.2 1,204.0380.8364.1204.4127.532.2
1976835.9 1,228.2392.3373.9204.2134.934.8
1977844.9 1,256.0.4U1389.9203.5146.440.0

a א "1978836.2 1,280.6444.4422.9214,7163.444.8
b 831.3ב 1,280.3449.0425.4221.9158.744.8
c 840.9ג 1,279.9439.0420.2207.1168.644.5

בישראל". בעבר עבדו ו"לא בישראל'' בעבר "עבדו לפי 1966 סוף עד סווגו 2 ארעיים. ותושבים בכוח עולים כולל לא 1973 עד 1

השיטה שונתה ב1966 4 השיטוח. שתי לסי הנתונים פוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר; מדגס של השקלול שיטת שופרה כ1963 3

העבודה כוח תכונות לגבי חוזר עיבוד נעשה השיטות. שתי לפי הנתוניט מוצגים השוואה, לאפשר כדי הסקר, בתוך צבא אנשי יוצגו שלפיה
המועסקים של החלוקה נעשית זו בשנה החל הסקר. שאלון שונה ב1967 5 ומין. כלכלה ענפי לפי המועסקים ולגבי מץ לפי האזרחי
מיוחד פרסום ראה יתר (פירוט שעבר" ''בשבוע אלא בשבוע כלל בדרך שעבדו השעות מספר לפי לא חלקית'' ו"עבודה מלאה" ל''עבודה
הוספת לאחר היא "חלקית" או "מלאה" לעבודה המועסקים של והחלוקה ירושלים, מזרח את כוללים הנתונים כ1968 החל 6 .(273
והדיור האוכלוסק מפקד תוצאות פי על מתוקנים אוכלוסייה אומתי על מבוססים הנתונים 7 .(305 מיוחד פרסום (ראה הכנה" "שעות
הסבר יאה זה, בסדר חדש, ושאלץ (ג) ישן שאלץ (ב) של 1פרד עיבוד ולפי כולל, עיבוד (א) לפי ניתנים האומדנים 8 מבוא). (ראה 1972

במבוא.
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TABLE XIV1 .POPULATION AGED 14 AND OVER', BY CIVILIAN LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND SEX (Cont.(

הבלתי אחוז
מנוח מועסקים
האזרחי העבודה

Percent
unemployed
of civilian
labour force

העובדים אחוז
חלקית געבודה
העבודה מכוח

האזרחי
Percent part

time workers of
civilian labour

force

העבודה כוח אתת
האזרחי

מהאוכלוסייה
ומעלה 14 בגיל
Percent civilian
labour force
of total

population
aged 144

Civilian labour force

Unemployed2 מועסקים* בלתי

ב12 בישראל עבדו לא
האחרונים החודשים
Did not work in
Israel during last

12 months
Thousands

ב12 בישראל עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel

duirng last
12 months

הכל סך
Total

Males (cont.)
3.1
2.3
2.4

9.7
9.4
10.6

68.8
68.5
68.3

9.4
7.3
7.2

13.1
9.9
11.0

22.5
17.2
18.2
18.310.87.567.910.62.4
18.210.08.265.810.52.4
18.810.28.664.911.12.5
24.015.09.064.611.63.1
26.214.711.564.914.03.3
23.412.910.565.014.52.9
23.112.410.764.713.12.9
23.713.210.565.215.92.9

Females
12.27.8(4.4)26.530.07.9
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
20/512.68.030.328.47.6
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
1U5.36.231.432.63.2
16.06.49.631.332.54.3
16.76.510.2. 31.633.54.5
18.47.311.131.934.44.7
21.27.413.832.735.65.2
21.58.513.034.736.84.8
23.68.515.135.1_5.3
18.88.310.534.338.44.3

1 Till 1973, excl. potential immigrants and temporary residents. 2 Up to the end of 1966, classiifed by "worked
previously in Israel" and "did not work previously in Israel". 3 In 1963, the weighting method of the survey estimate
was improved; for comparison, data are presented by both methods. 4 In 1966 the method by which army personnel
were representedin the survey was improved; for comparison, data are presented by both methods. New processings were
made for labour force characteirstics by sex and for employed persons by economic branch and sex. 5 The survey
questionnaire was altered in 1967: the breakdown of employed persons to fulltime and parttime workers was made not by
the number of hours they generally worked duirng that week but in the "previous week" (see details in special seires No.
273). 6 As of 1968, data include East Jerusalem, and the breakdown ofemployed persons into fulltime or parttime
work is made atfer adding "preparation hours" (See special seires No. 305). 7 Based on corrected population estimates
according to results of the census of Population and Housing 1972 (see introduction). 8 Estimates are presented
according to (a) an overall processing and separate processings of(b) an old questionnaire and (c) a new one, in this order; see
explanation in the introduction.
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יישוב צורת לפי האזרחי, העבודה ונוח ומעלה 4ו בגיל אוכלוסייה יב/2. לוח
אוכלוסייה וקבוצת מין מגורים,

978ו

תא,אלפים בכל האוכלוסייה מכל העבודה כוח ?>
Thousandsגיל קבוצת לפי

וקבוצת מין מגורים, יישוב nns
העגודהאוכלוסייהאוכלוסייה נוח

14+ בגיל
Population

האזרחי
Civilian

הכל סך
Total14171824

aged 14+labour force

כולל 2,531.81,257.749.741.7סך 14.4

251.9120.647.939.6ירושלים 10.9
אביביפו 268.6131.749.043.1תל 15.5

177.889.550.340.8חיפה 11.1
עירוניים ויישובים אחרות 1,518.8739.748.740.8ערים 12.1

1,082.7537.949.741.8ותיקים 12,4
436.1201.846.338.5חדשים 11.4

יהודים  עירוניים ויישובים אחדות 1,389.6686.849.439.6ערים 11.6
95.452.454.942.9מושבים 15.3
74.063.886.263.9קיבוצים 65.7

הכלי 0ך  אחרים כפריים 144.459.841.442.1יישובים 20.2
36.617.748.427.9מזה:יהודים (25.0)

הכל סן  1.250.7813.2.6S041.2גכרימ 17.2

123.575.160.839.7ירושלים 12.3
אביביפו 127.784.466.138.4תל 18.9

86.356.665.638.3חיפה (11.8)
עירוניים ויישובים אחרות 751.9485.964.639.6ערים 14.5

533.8351.665.941.1ותיקים 15.3
218.1134.361.636.5חדשים 12.9

יהודים  עירוניים ויישובים אחרות 686.0439.964.134.8ערים 13.1
48.732.366.334.9מושבים 18.0
38.832.684.055.1קיבוצים 59.5

הכלי סך  אחדים כפריים 74.046.262.458.2יישובים 28.5
יהודים 19.810.553.025.0פוה: (26.3)

הכל סף  1,280.6444.434.742.1נשים 11.4

128.645.735.539.1ירושלים 9.4
141.047.333.547.5תלאביביפו 12.1

91.533.036.143.2וויפה (10.4)
עירוניים ויישובים אחרות 767.1253.833.141.9ערים 9.4

548.9186.434.042.6ותיקים 9.3
218.267.430.940.4חדשים 9.7

יהודים  עירוניים ויישובים אחרות 703.5246.935.144.4ערים 10.0
46.720.243.352.2מושבים (14.0)
35.331.188.174.2קיבוצים 72.7

הכלי סך  אחרים כפריים /יישובים 70.413.519.223.6 11.1
יהודים 31.6(31.3)16.97.343.2טוה.

וכוי. 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

1978

in each cell,of total populationlabour force'A
by age group

Type of locality of residence, sex and

253435444554556465 +
population group

68.269.064.353.317.7GRAND TOTAL
67.968.263.348.614.7Jerusalem
70.570.964.554.019.4Tel AvivYafo
73.075.066.253.816.4Haifa
66.967.963.451.714.5Other towns and other urban localities
67.769.064.153.416.0Veteran
65.065.161.646.89.7New
68.069.664.752.415.0Other towns and urban localities  Jews
76.073.071.559.134.0Moshavim
94.494.998.898.788.9Qibbuzim
54.157.048.241.0)7.3(Other rural localities  total1
64.880.467.654.2)8.6(Thereof: Jews

86.292.991384.130.6Males  total
82.790.187.776.226.6Jerusalem
87.794.493.589.235.7Tel AvivYafo
85.698.195.984.729.9Haifa
86.492.791.183.526.7Other towns and urban localities
86.2S2.992.585.729.2Veteran
86.891.987.377.218.4New
85.692.591.683.927.5Other towns and urban localities  Jews
90.698.394.883.353.1Moshavim
94.394.3100.097.494.3Qibbuzim
82.188.379.173.710.6Other rural localities  total1
69.088.077.876.9)11.8(Thereof: Jews

50.145JS40.424.96.0Females  total
54.246.441.723.7)4.2(Jerusalem
53.851.542.724.94.5TelAvivYafo
60.655.841.426.3)4.4( .Haifa
47.443.538.221.53.3Other towns and urban localities
49.545.638.523.03.7Veteran
42.338.037.517.3)1.9(New
50.347.240.422.33.4Other towns and urban localities  Jews
60.847.650.833.3)15.6(Moshavim
94.695.697.694.983.8Qobbuzim
24.823.517.1)12.5()4.1(Other rural localities  total1
57.471.4)56.3()33.3()5.3(Thereof: Jews

1 Includiag Bedouins, institutions etc.
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גיל קבוצת עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי, העבודה כוח י"ב/3. לוח
(יהודים) ומין

TABLE XIV3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews)

1978
תא בכל האוכלוסייה הכל מסך Percentageאחיז of total population in each cell

לידה, הכליגשת Ageגילקביצל/סך groupContinentof birth, peirod
ומין עלייה Totalofתקופת immigration and sex

14171824253435444554556465+

כולל 51.114.340.770.371.766.554.5.1S5GRANDסך TOTAL
49.714.340.0733.8J675.655.617.0Israelישראל born

יליד Fatherהאב born in
Asia(15.0)(36.4)41.114.840.968.072.862.5אסיהאפריקה Africa

EuropeAmerica(15.8)59.110.439.775.986.484.265.2אירופהאמריקה
Israel(17.5)47.416.334.775.274.869.553.2ישראל

אפריקה  iJ245.263.262.961.148.59.2AsiaAfrica.51.9אסיה
1960 עד 54.755.665.463.962.349.99.4Immigratedצלו up to 1960

1961  196444.614.140.956.555.754.144.2(10.8)19611964

1965+44.617.140.959.961.257.343.1(4.5)1965+

44.665.162.961.551.010.0Asia(18.9)52.5אסיה
1960 עד 53.653.166.563.461.850.79.9Immigratedעלו up to 1960

1961196446.3(20.0)38.756.352.4(47.4)(66.7)(18.2)19611964
1965+45.6(18.5)43.858.060.061.950.0(10.0)1965+

Africa/.*51.416.445.262.062.660.745.9אפריקה

1960 עד 56.256.264.464.463.148.57.9Immigratedעלו up to 1960

1961  196444.514.340.856.556.355.442.0(10.9)19611964
1965+43.7(20.5)38.561.860.453.239.0(2.7)196S+

אמריקה אירופה
1960 ער עלו

52.1
52.2

i2.if38.9
47.9

74.1
73.5

75.9
74.7

68.5
67.7

57.1
59.0

21.7
23.6

EuropeAmerica
Immigrated up to 1960

1961  196453.0(18.2)39.775.670.967.656.719.519611964
1965+51.411.736.474.279.571.946.012.21965+

1965  197150.7(20.7)30.275.778.971.747.414.019651971
1972+51.813.339.173.579.872.045.210.91972+

הכל סך  64.7IS.S35.385.592.992.285.031.8MALESגברים  TOTAL
53.615.334.284.49SO94.884.030.2Israelישראל born

יליד Fatherהאב born in
44.816.435.984.593.491.2X(27.3)AsiaAfricaאסיהאפריקה

EuropeAmeirca(29.4)62.110.531.683.596.296.790.9אירופהאמריקה
Israel(33.3)54.916.930.488.093.293.684.2ישראל

73.9/7.542.287.792.189.779.616JAsiaAfricaאסיהאפריקה
1960 עד 78.860.888.692.089.980.117.6Immigratedעלו up to 1960

1961  196460.2(11.9)34.785.394.486.080.0(16.2)19611964
1965+'61.0(24.3)34.685.492.391.776.5(8.6)19651971
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עלייה, תקופת לידה, יבשת לפי האזרחי העבודה כוח י"ב/3. לוח
(המשך) (יהודים) ומין גיל קבוצת

TABLE XH/3.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION, AGE GROUP AND SEX (Jews) (Com.)
1978

תא בכל האוכלוסייה הכל מסך Pecrentageאהוז of total population In each cell

לידה, הנליבשת Ageגילקבוצתסן group
Continentofbirth, peirod

ומין עלייה Total1ofתקו5ת immigration and sex
1417182425343544455465+ 5564

(המשך) Malesגברים (cont.)
44.689.691.989218.3(200)76.4א0יה 82.0Asia

1960 עד 90.192.189.818.0(56.3)78.2עלו 80.8Immigrated up to I960
1961  196464.4X(37.5)87.0X[80.0)X X19611964

1965 +65.7X41.986.589.584.2(17.6) 93.81965+

71.417.241.985.992.1901014.3*8ויקה 77.3Africa
1960 עד 62.586.991.590.014.8_79.7עלו 78.8Immigrated up to i960

1961  196459.4(13.5)35.284.995.787.8(18.2) 79.319611964
1965+56.7(23.1)28.983.095.294.1(5.3) 68.41965+

32.284.291.193.437.1(11.0)69.9אירופהאמריקה 87.8EuropeAmerica
ער1960 73.045.783.490.694.440.1עלו 89.0Immigrated up to 1960

1961  196470.4(20:0)34.386.291.795.333.3 93.219611964
1965 +61.1(9.5)28.684.892.288.722.8 74.71965+

1965  197161.1(67)22.285.992.192.727.8 80.019651971
1972+61.1(11.9)31.684.392.386.519.5 71.91972+

הכל סך  38.013.046.455.151.343.96.3נשים 26.3FEMALES  TOTAL
(5.4)45.513.346.261.767357.9ישראל 29.5Israel born

Father boar in
37.313.246.350.449.435.1אסיהאפריקה (8.3)AsiaAfrica

(4.8)55.910.848.167.875.872.3אירופהאמריקה (39.1)EuropeAmerica
(8.0)39.815.439.062.557.149.1ישראל (25.0)Israel

(1.6)47.138.635.733.6(30.400.7אסיוזאפריקה 16.4AsiaAfrica
עד1960 (1.6)30.649.441.036.934.4עלי 17.0Immigrated up to 1960

1961 196430.3(10.0)46.832.530.027.9 (14.3)19611964
1965+29.3(11.8)45.134.831.932.7 (15.0)1965+

(1.7)43.938.836.035.0(5.0)29.0א9יה 17.1Asia
1960 עד (1.7)41.336.534.8(47.1)29.4עלו 18.3Immigrated up to 1960

1961  196427.0(43.8)25.0(30.8)(27.3) X19611964
1965+25.8(5.9)(43.8)27.8(31.6)40.0

 1965+

(15)47.838.735.733.0(9.3)320אפריקה 16.7Africa
1960 עד (1.1)32.550.740.737.434.8עלו 16.4Immigrated up to 1960

1961  196430.7(5.7)47.234.828.828.0 (15.0)19611964
196S+31.6(15.8)43.839.336.7(31.0) (20.8)1965+

46.164.761.847.97.5(11.7)36.1אירופהאמריקה 30.1EuropeAmerica  total
1960 עד 33.153.763.660.145.48.4עלו 31.4Immigrated up to 1960

1961  196438.3(16.7)46.764.356.947.5(8.6) 24.619611964
1965+43.1(10.9)43.866.066.458.0(2.5) 26.41965+

1965  197142.2(7.7)38.169.366.754.9(1.5) 27.719651971
1972+43.7(12.8)46.164.066.359.83.2 25.61972+
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ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  י"ב/4. לוח
TABLE XII/4.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

Age group גיל קבוצת
65+ 5564

msands
139.9
140.2
143.0
140.3
136.4
139.0
139.9

4554 3544 2534 1824 1417
הכל סך
Total

Tot a 1thi
38.9
44.6
46.0
48.0
46.5
48.1
50.0
54.7 142.4

Percentages2
19.5 55.1
18.8 54.6
19.1 54.8
18.8 53.6
17.3 52.2
17.0 53.0
16.9 52.9
17.7 53.3

Males  thousands

181.7
202.3
198.6
203.1
203.9
205.4
206.2
208.5

63.9
64.0
63.6
63.4
63.4
63.8
63.7
64.3

33.9
38.0
39.1
39.8
38.4
40.5
41.5
45.1

33.8
32.6
33.1
31.9
29.2
29:5
28.9
30.6

5.0
6.6
7.0
8.3
8.2
7.7
8.7
9.6

5.0
5.5
5.7
6.4
6.0
5.3
5.7
6.0

111.7
108.7
109.2
108.5
106.1
106.8
108.1
107.9

Percentages2
88.5
86.2
86.5
86.2

. 84.3
84.6
85.1
84.1

132.6
145.0
140.9
143.0
141.7
140.4
141.2
139.1

95.1
94.1
93.9
93.3
92.8
92.4
92.8
91.3Females thousands

28.2
31.5
33.8
31.8
30.4
32.3
31.6
34.5

Percentages2
22.1
24.1
25.0
23.4
22.4
23.7
23.1
24.9

49.0
57.3
57.8
60.1
62.1
65.0
65.2
69.4

33.9
35.3
35.7
36.0
36.8
38.3
38.0
40.4

185.8
203.1
212.4
221.5
227.4
226.4
228.4
235.5

61.7
63.1
63.4
65.1
66.7
66.5
67.3
69.0

135.4
144.0
152.6
156.3
156.8
155.8
154.5
156.1

94.8
93.6
93.6
94.1
93.8
93.2
92.6
92.9

50.5
59.1
59.8
65.2
70.4
70.5
74.0
79.5

31.9
35.2
34.8
37.5
40.6
40.7
42.8
45.8

217.3
276.9
270.1
289.6
307.8
330.7
360.0
386.4

61.2
64.5
64.1
65.0
65.4
66.0
67.3
68.2

160.7
195.3
188.5
195.9
204.0
218.3
231.9
244.7

91.1
89.9
89.5
87.9
86.7
86.9
86.5
86.2

56.6
81.6
81.4
93.6
103.9
112.6
128.0
141.7

32.6
38.4
38.7
42.0
44.2
45.0
48.0
50.1

182.5
199.5
202.9
187.7
186.9
182.7
183.2
192.3

45.4
45.9
45.5
41.0
40.4
39.5
39.8
41.7

95.3
102.1
103.3
93.0
95.3
91.8
94.2
97.1

46.0
46.0
45.5
39.9
40.3
39.0
40.1
41.2

87.2
97.4
99.6
94.7
91.6
90.8
89.0
95.1

44.9
45.7
45.5
42.1
40.4
40.0
39.4
42.1

אלפים
55.3
51.3
51.1
40.8
38.8
37.0
38.9
37.9

22.8
20.4
20.0
15.8
14.9
14.2
14.8
14.4

אלפים
34.0
31.5
31.5
25.8
24.7
23.5
24.4
23.2

27.3
24.2
23.8
19.3
18.5
17.6
18.2
17.2
אלפים
21.3
19.8
19.6
15.0
14.2
13.4
14.6
14.6

18.1
16.3
15.8
12.0
11.3
10.6
11.4
11.4

 הכל סך
1,001.4
1,117.9
1,124.1
1,131.0
1,147.7
1,169.3
1,206.6

, 1,257.7
אחוזים2

49.3
49.7
49.5
48.3
48.1
48.1
48.6
49.7

 גברים

1970
1973
'1973
1974
1975
1976
1977
1978

1970
1973
'1973
1974
1975
1976
1977
1978

1970703.6
1973764.6
'1973765.1
1974762.3
1975767.0
1976777.1
1977795.8
1978813.2

אחוזים2
197069.2
197368.3
'197367.9
197465.8
197564.9
197664.6
197764.9
197865.0

נשים"
1970297.8
1973353.3
'1973359.0
1974368.7
1975380.8
1976392.2
1977411.1
1978444.4

אחתים2

See note ל to Table ?01/1.
Of total population in each cell.

197029.3
197331.3
'197331.4
197431.3
197531.6
197631.9
197732.7
197834.7

יב/1. ללוח 7 הערה ראה 1

תא. בכל האוכלוסייה הכל סן מתוך 2
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לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה וכוח ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה י"ב/5. לוח
ומין גיל קבוצת

TABLE XII/5.POPULATION AGED 14 AND OVER AND CIVILIAN LABOUR FORCE, BY YEARS

OF SCHOOLING, AGE GROUP AND SEX

1978

גילThousandsאלפים קבוצת ל8י תא, בכל האוכלוסייה הבל מסך האזרחי העבודה כוח אתוז
Percent civilian labour force of total population in each cell, by age group

ומין לימוד שנות
Years of schoolingהעבודההאוכלוסייה כוח

and sex14+ הבלהאזרחיבגיל סך
PopulationCivilianTotal14171824253435W4554556465+
aged 14+labour force

כוללי סך
GRAND TOTAL12,531.81,257.749.714.441.768.269.064.353.317.7

0206.041.620.2(12.5)(14.1)18.028.233.924.94.3
14122.546.738.1(14.3)42.439.851.956.248.39.0
58602.5288.147.819.146.156.564.261.052.018.2
910432.9195.545.213.550.366.270.972.056.021.5
1112658.9342.352.012.437.773.778.375.162.028.1
1315271.6178.765.8(7.1)42.378.284.184.472.531.0
16+183.5143.077.943.880.191.990.483.637.7

Malesגברים
Total הכל 01,250.7813.265.017.241.286.292.99U84.130.6ך

055.825.645.9X(22.7)59.380.077.760.410.2
1460.938.663.4(20.0)62.183.088.686.582.716.7
58306.0221.572.426.760.689.995.592.483.131.0
910221.0129.958.814.954.891.593.596.184.335.0
1112341.4205.460.213.331.688.594.394.390.044.9
1315122.184.168.931.183.294.094.290.642.9
16+118.292.978.627.177.693.593.095.343.9

Femaleיסנק s
Total הכל 1,280.6444.434.711.442.150.145.840.424.96.0סך

0150.016.210.8X(4!8)(7.6)14.320.511.6(11)
1461.88.012.9(9.1)(19.4)(11.6)16.524.214.2(1.8)
58296.666.722.511.527.520.532.133.921.45.4
910212.065.731.011.544.540.848.446.127.57.1
1112317.7136.843.110.744.457.460.053.835.210.0
1315149.694.463.1X50.174.4' 76.774.352.313.2
16+65.249.976.5

60.383.485.582.459.0(17.5)

ידוע. לא ליסוד שנות מספר בולל 112 not known.* schoolir' vears oiimhpr n

329 ושכר עבודה



גיל קבוצת לפי האזרחי, העבודה בכוח נשואות נשים י"ב/6. לוח
TABLE XII/6.MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUPS

Thereof: age group 'V^Twwp :,1ns

5564 3554 2534 1824
14+ סךהכלנגיל
Total aged +14

1970

1973

1974

1975

1976 '
1977

1978

Thousands
20.0

22.5

20.5

20.0

23.4

22.5

24.8

81.4

98.1

104.7

111.5

115.4

119.2

127.7

41.0

57.0

65.7

74.7

82.6

96.5

108.8

23.9

25.3

27.1

30.2

30.8

30.9

35.5

אלפים
168.9

205.6

221.7

240.4

256.3

273.9

301.9

1970

1973

1974

1975

'1976

1977

1978

j1אחוזים2
Percentages 2

?0 1א225.416.8*195521.723 1955

VI 195724.426.329.016.4VI 1957

195823.526.226.917.31958

196024.926.929.313.81960

196124.627.429.316.41961

3196324.526.529.518.51963'

196425.625.628.821.21964

196525.5 ^26.428.020.91965

16.61967י196725.328.324.528.5

196825.729.725.128.621.11968

196927.231.127.130.422.31969

197026.832.726.930.021.41970

197127.431.528.330.422.71971

s 197228.734.129.532.122.31972

197329.532.931.833.123.61973

197430.834.034.934.721.41974

197532.535.637.736.921.01975

197633.435.239.237.723.51976

197735.036.842.938.822.01977

197837.540.945.841.623.91978

1 See note 7 to Table XH/1 2Of total population in each
cell. 3 The data until 1963 include widows £ divorced. 4 In
1967 the group includes aged 55 and over.

הכל סך מתוך 2 יב/1. ללוח 7 הערה ראה 1

אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים 3 תא. בכל האוכלוסייה
ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה ב1967 4 וגרושות.
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ילדים2, מספר לפי האזרחי, העבודה בכוח רווקות1 לא יהודיות נשים  י"7/3. לוח
בית עוזרת והעסקת לימוד שנות לידה, יבשת האשה, גיל הצעיר, הילד גיל

TABLE XII/7. NONSINGLE JEWISH WOMEN1 IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY NUMBER OF
CHILDREN2, AGE OF YOUNGEST CHILD, AGE OF WOMAN, CONTINENT OF BIRTH, YEARS OF

SCHOOLING AND EMPLOYMENT OF HOUSEHOLD HELP
19783

הנל ילדיםTotalסך .Noמספר of childrenAge of youngest child הצעיר הילד גיל

עםללא
הכל 1234+0124591013ילדיםילדיםסך
Totalwith nowith

childrenchildren

Thousandsםאלפי
בנות+14 יהודיות 815.6428.4387.2127.7136.876.646.1112.3125.997.651.3JEWISHנשים WOMEN AGED 14+

הכל TOTALסך
האזרחי העבודה 302.8122.5180.369.471.929.59.539.861.949.728.8Civilianכוח labour force

העבודה נגוח בכקאחוז Percentתאהאזרחי in civilian labour force in each cell
הכל 37.128.646.654.352.638.520.635.449.250.9S6.1TOTALסך

האשה Ageגיל of woman
143449.470.146.455.452.737.817.036.750.660.163.61434
354450.157.448.558.655.240.126.325.443.848.763.63544
45+24.522.642.2■ 45.936.837.1(17.6)X(53.3)33.846.745+

לידה Cיבשת ontin ent of birth
54.758.053.659.655.8ישראל 62.671.6Israel'45.126.642.257.2י

29.023.833.2.41.639.230.518.320.234.736.444.3AsiaAfircaאסיהאפריקה
.33.625.457.761.963.146.0אירופהאמריקה 25.044.159.661.065.4EuropeAmerica
לימוד .שנוח Yearsי of schooling

0820.318.024.934.725.721.214.410.622.427.940.808
91241.335.845.652.849.136.918.530.147.356.362.5912
13+69.257.875.779.978.468.055.466.079.678.788.413+

בית עוזרת 60.035.378.682.183.169.752.978.380.972.283.3Employמעסיקות household help
בשבוע) Hours)(שעות per week)

11554.435.473.376.279.062.747.860.578.771.882.0115
16+88.4(42.1)93.394.197.387.5X95.988.388.2X16+

ביח עוזרת מעסיקות 33.727.840.649.345.433.018.126.343.146.752.9Noאינן household help
1 Excl. women in qibbuzim and institutions. 2 Up
3 Based on the oldquestionnairesee introduction.

age 13 in household בית. במשק 13 גיל עד 2 ובמוסדות. בקיבוצים נשים כולל לא 1

מבוא). (ראה הישן השאלון עיבוד בסיס על 3

5
1ד*



מין, האזרחי, העכורה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל לאיהודימ י"ב/8. לוח
מגורים ומחוז מגורים יישוב צורת לימור, שנות גיל, דת,

TABLE XII/8.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 Totalmalesסך גברים :Thereofמזה:

197619771978197619771978

(אלפים) הכל 303.8סך 290.5315.4.14S3151.7157.9TOTAL(thousands)
(אלפים) האורחי העבודה 117.7בכוח 112.7124.2101.1103.8In civilian labour force (thousands) 106. 1

העבודה כוח 38.7אחת 38.839.469.668.467.2Percent labour force

האזרחי העבודה *.100כוח 100.0100.0100.0100.0100.0CIVILIAN LABOUR FORCE
(percentages)(אחוזים)

97.7מועסקים 96.496.796.297.896.5Employed
מועסקים 2.3בלתי 3.63.33.82.23.5Unemployed

ופעלה 14 בגיל האוכלוסייה מכלל העבודה כוח אחוז
x>pulationof totalPercent labour force

ed 14 and overag
Religionדת

38.1מוסלמים 38.438.669.368.267.8Moslems
43.2נוצריס 42.547.473.871.870.6Christians

ואחרים 36.8דרוזים 34.433.363.465.057.6Druze and other

Ageגיל
141716.9 17.014.827.926.923.21417
182446.5 44.946.472.873.671.31824
253449.9 49.852.892.689.891.42534
354449.2 50.951.594.192.492.73544
455445.7 45.443.490.291.083.14554
556433.3 35.035.169.366.269.65564
65+5.2 7.86.114.1(9.7)11.765+

לימוד Yearsשנות of schooling
012.4 12.512.346.544.946.10
1449.4 49.947.480.377.974.714
5850.1 50.549.084.383.181.458
033.0נ9 31.932.947.749.346.6910
111243.4 42.746.856.156.660.21112
13+57.3 57.367.160.761.566.413+

Type of locality of
מגורים יישוב residenceצורת

37.9עירונית 38.339.668.667.067.9Urban
40.2כפרית 39.739.271.171.066.3Rural

מגורים מחוז
District ofresiden ce

31.3ירושלים 32.534.860.656.661.9Jerusalem
40.0הצפק 39.939.572.672.468.2Northern
39.4חיפה 39.439.471.970.566.4Haifa
41.7המרכז 41.644.868.568.172.4Central

אביב 44.4תל 37.942.162.170.676.9Tel Aviv
40.8הדרוט 39.941.166.366.767.0Southern
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מעמדבעבודה, יד, משלח כלכלי, ענף מין, לפי לאיהורים, י"ב/9.מועסקים לוח
בשבוע עבודה שעות וממוצע עבודה יישוב

TABLE XII/9.NONJEWISH EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH,
OCCUPATION, STATUS AT WORK, LOCALITY OF WORK AND AVERAGE WEEKLY

WORK HOURS
הכל 0TotalMalesך ffnx^msTheerof:

1 ס8ל
) 197619771978197619771978

הכלאלפיס 102.4TOTAL'thousands;.108.6115.0120.191.3101סך

אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
כלכלי Economicעגף branch

ודיג0 ייעור ,15.716.713.014.515.812.5Agircultureחקלאות, forestry £ fishing0
1  18.617.719.418.416.918.1Industryתעשייה2 (mining and12

וחרושת) (manufactuirng(גרייה
ומיס3 Electircity(0.8)(0.7)(0.3)(0.7)(0.6)(0.3)חשמל and water3

וענודות4 (בנייה 22.122.920.424.525.723.7Constructionבינוי (building4

andצינוריות) public works)
אוכל5 שירותי ,11.212.212.511.612.613.5Commerceמסחר, restaurants5

andוהארחה hotels
אחסנה6 ,6.76.06.27.36.87.1Transportתחבורה, storage and6

communicationותקשורת
ושירותים7 1.92.01.91.81.71.5Financingפיננסים and business7

servicesעסקיים
ציבורייס8 15.214.518.612.912.115.2Publicשירותים and community8

servicesוקהילתיים
ואן1ר?90 אישיים 8.37.57.3שירותים _8.8. 7.77.7Personal andother services9

יד Occupationמשלח
מדעייס0 מקצועות 1.5Scientiifc(0.9)1.20.91.51.2בעלי and academic0

workersואקדמיים
מקצועות1 7.58.29.65.05.56.4Otherבעלי professional, tech1

אחרים, nicalחופשיים and related
ודומיהם workersטכנייס

Administrators(0.7)(0.5)(0.4)(0.7)(0.4)(0.4)מנהלים2 <6 managers2
ודומיהם3 פקידות 4.34.04.73.93.43.7Clericalעובדי aird related workers3

מכירות,4 7.18.08.07.38.38.8Salesעובדי workers4
ויכניס סוכנים

שירותים5 9.78.210.09.78.210.0Serviceעובדי workers5

בחקלאות6 16.217.413.315.216.713.0Agriculturalעובדיק workers6
מקצועיים78 41.939.937.644.542.039.5Skilledעובדיס workers in in78

במחצבים, ,dustryבתעשייה, building and
ובתחבורה transpotrבבנייה andother
מקצועיים skilledופועלים workers

9
אחרים

אחרים 11.813.114.612.814.516.3Otherעובדים workers in in9

בתחבורה ,dustryבתעשייה, transpotr and
ופועלים buildingובבנייה and unskilled
מקצועיים בלחי

בעבודה מעמד
71.970.876.571.869.374.4שכירים

workers
Status at work
Employees

עצמאים 22.524.020.924.226.524.0Employers,selfemployedמעבידים, and
קואופרטיבים membersofוחברי cooperatives

חשלום ללא משפחה 5.65.22.64.04.21.6Unpai.iבני family members
עבודה Localityיישוב o f work
מגוריו ביישוב 49.352.350.547.149.947.3Workedעבד in localityof residence
ליישוב prm עבד

מגוריו
50.747.749.552.950.152.7Worked outside localityof

residence
ת שעו Averageממוצע weekly

כשבוע workעבודה hours
39.442.040.840.2Per'41.139.9למועסק employed person
40.738.9138.641.640.039.6Perלשכיר employee

1 Based on the old questionnaire see introduciton. מבוא. הישןראה השאלון נסיס 5ל 1
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כלכלי ענף לפי חלקית, העובדים ואחוז השכירים אחוז מועסקים, י"ב/0ו. לוח
מועסקים1
]Employed personsהשגירים אחוז

סמל
Code

מקובץ ראשי וענף עיקרי המועסקיםענף מכלל
בענף

19731974197519761977197819751976

כולל אלפיםסך
1,094.41,096.51,127.2 1,112.6 1,159.21.213.0

Thousands
75.9 76.4

ודיג0 ייעור 82.1£1172.1חקלאות, 71.072.673.926322.5
ושירותים0002 למטעים (פרט 50.444.948.4חקלאות 45.146.549.213.112.0

לחקלאות)
10.37.45.0גידולהדריס03 6.44.75.259.448.0
להדרים)04 (פרט 6.35.26.3גידולמטעים 5.46.66.1(14.8)(14.3)
לחקלאות0.5 12.811.810.4שירותים 12.312.611.557.757.7

ודיג0607 2.32.32.0ייעור 1.82.02.061.155.0
וחרושת)12 273.227S3274.2תעשייה(כרייה 274J277.6285.084.283.4
יחציבה10 5.45.25.0כרייה 5.54.44.494.592.0

וטבק1112 משקאות 30.130.429.8מוץ, 29.330.530.488.188.3
ועור1315 הלבשה 61.055.848.7טקסטיל, 50.250.450.077.376.6

ומוצריו16 21.821.321.9עץ \20.620.722.761.264.4
והוצ''ל1718 דפוס ומוצריו, 16.215.814.4נייר 14.716.115.683.082.6
ונפט1920 כימיים מוצרים פלסטיק, 20.825.224.6גומי, 25.324.125.588.185.4

אלמתכתיים21 מינרלים 8.811.510.4מוצרי 11.79.08.989.784.6
מהכת3י22 ומוצרי בסיסית 47.147.147.1מתכת 47.446.849.383.182.0
הובלה2426 וכלי ציורחשמלי 43.848.452.8מכתות, 53.155.956.594.494.3
שונות2729 ותעשיות 18.217.619.5יהלומים 16.719.521.783.683.6

ומי30 10310211.8חשמל //./13.513.399.195.8

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 95.988.586.1בינוי 90.185.080377.9763
לבניין4041 ומשנה כלליו! 84.379.376.0קבלנות 79.976.172.177.275.4

ואזרחיות42 הנדסיות ציבוריות, 11.69.210.1עבודות 10.29.18.281.483.2

והארחה5 אוכל שירותי 138.4131.0139.6מסחר, 136.0140.9143.449.649.1
סיטוני50 27.924.128.0מסחר 26.729.832.577.272.5

קמעוני5156 77.777.481.8מסחר 79.281.980.239.439.6
והארחה5758 אוכל שירותי 32.829.529.8מ0חר, 30.129.230.851.853.4

ותקשורת6 אה8נה 79.083378.4תחבורה, 80.480.182.770.969.4
יבשתית6062 41.141.737.0תחבורה 40.836.939.149.947.3
תקשורת6367 ואוירית, ימית 37.941.641.4תחבורה 39.643.143.492.489.1

לתחבורה אחרים ושירותים
עסקייס7 ושירותים 66.76SJ76.2פיננ8י0 73.782.991.484.183.7

ונכסי7072 ביטוח פיננסיים, 34.436.939.4מוסדות 40.445.550.892.393.1
ניידי רלא

ומשפטיים73 עסקיים 32.331.636.8שירותים 33.337.640.474.273.6

וקהילתיים8 ציבוריים 270.0285S309.8שירותיס 301.5322.5349.995.195.1
ממשלתיים8081 מינהל 69.872.077.9שירותי 76.281.785.599.599.6

מקומיות82 רשויות של מינהל 16.919.023.1שירותי 20.623.227.098.199.1
95.8106.6116.7חינוך83 112.4121.4135.492.892.3
בריאות85 49.649.056.2שירותי 54.057.061.391.192.5
וסעד87 רווחה 8.69.67.1שירותי 9.69.411.299.098.6

אחרים84,86,8889 וקהילתיים ציבוריים 29.329.628.8שירותים 28.729.329.696.995.5
ואחרים9 אישיים 74A71.9716שירותים 68.C75.479.560.162.6

יס5ורט90 נידור אמנות, 13.312.511.8תרבות, 11.212.814.077.780.5
בית9192 למשק ותיקונים 18.417.919.7מוסכים 17.221.023.261.064.5

ובמוסדות93 בבתים 31.128.628.2שירותים 26.929.229.160.661.3
ואחרים9498 אישייס 12.012.911.9שירותיס 12.712.313.242.544.5

ידוע 3.47.27.0לא 639.013.2XX

מבוא. ראה חדש; גשאל^ ישן, שאלון ב 1

הכנה. שעות לה0 היו אבל עבודתם, ממקופ זמנית שנעדרו מועסקים כולל 2
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TABLE XII/10.EMPLOYED PERSONS, PERCENTAGE OF EMPLOYEES AND PERCENTAGE OF

PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH
Percent employees ofבענף המועסקים מכלל חלקית המועסקים אחוז
all employed personsparttime employed of allPercent

in branchemployed persons in branchMajor division and division

11978
19771978197519761977

b3C]

76.376.820.2 19.422.221.924.6GRAND TOTAL
26.225.7215 21324S20J822.7Agriculture, forestryandifshing
15.515.422.9 23.726.222.122.6Agirculture (excl. fruit growing and agricultural

services(
55.357.728.0 20.329.8(18.4)21.4Citirculture
15.2(11.5)20.6 20.424.224.7(18.2)Fruit growing (excl. citrus(
53.255.714.4 14.619.814.926.6Agricultural services
75.070.0(10.0) (11.1)(20.0)(16.7)(17.4)Forestry and ifshing
83.683.612.2 11314.915.117.7Industry (mining and manufacturing(
88.695.5(8.0) (5.5)(11.4)(4.9)(16.7)Mining and quarrying
87.588.512.4 11.314.116.216.0Food, beverages and tobacco
78.279.218.3 16.123.021.724.5Textiles, clothing and leather
63.863.914.2 13.615.016.417.5Wood and wood products
83.683.316.7 14.321.124.023.3Paper Sl its products, pirnting and publishing
88.086.311.4 8.712.912.816.3Rubber, plastic, chemical and oil products
84.483.1(7.7) 11.111.114.018.5Nonmetallic mineral products
79.979.310.4 9.512.010.312.9Basic metal and metal products
94.695.47.4 7.910.911.415.1Machinery, electircal and transport equipment
82.182.512.8 14.513.817.019.7Diamondsand miscellaneous manufacturing
91.897.7(7.6) (6.3)8.99.812.1Electricityand water
74.673.2123 11.016.813.9195Construction (buildingandpublic works(
74.572.412.8 11.317.114.219.4Contracting andsubcontracting
75.881.78.9 (5.9)14.3(11.3)26.8Public works and civil engineering works

51.454.2223 21.222322.724.2Commerce, restaurants and hotels
76.276.918.9 17.218.118.919.2Wholesale trade
41.942.923.6 23.124.523.427.2Retail trade
52.759.421.8 19.619.924.721.8Restaurants and hotels
69669.311.4 11.213.912.216.1Transport, storageand communication
48.248.610.8 10.613.39.713.1Land transport
87.988.011.8 11.815.114.418.8Air and seatrnsport, communication, post

oiffces and other services for transport
84.182.419.3 18321.722.724.2Financing andbusiness services
92.791.515.0 13.117.417.420.1Financing, insurance and real estate services

73.770.823.9 24.627.128.829.8Business and legal services

94.795.728.1 27.730530531.7Public and community services
99.199.311.2 10.414.911.916.1Government administration
98.398.917.3 16.519.825.324.8Municipal administration
91.893.6242.7 242.2244.044.943.1Education
91.993.630.1 30.631.931.232.4Health services
98.997.328.2 29.231.928.340.7Welfare
95.695.919.4 20.222.922.025.3Other public and community services
58.657.9346 34.034.232.636.4Personal andother services
77.371.433.9 33.031.333.140.3Cultural, recreational services and sport
57.656.912.7 11.614.313.717.3Garages and repair services for households
59.260.153.9 52.054.151.251.5Services in households and institutions
39.040.226.1 26.822.824.632.5Other personal services
XXX XXXXNot known

1bold questionnaire; c newquestionnaire: see introduction.
2 Incl. employed persons temporairly absent from work who had preparation hours.
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ומין אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי מועסקים,  ו. י"כ/י לוח

שירותי ..van
והארחה אוכל
Commerce,
restaurants
and hotels

(גנייה בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)building
and public
works)

ומים חשמל
Electircity
and water

תעשייה
(כרייר,
וחרושת)
Industry

)mining and
manufacturing)

חקלאות.
ודיג ייעור
Agirculture,
forestry

and ifshing

הכל סך
Total שנה

1סמל 023*5

אחוזיםאלפים
Thousandsהכל סך

'1968910.9100.010.424.01.38.013.2

'1969945.8100.09.724.01.18.113.3
1970963.2100.08.824.31.28.313.0
'19731,094.4100.07.525.10.98.812.7
19741,096.5100.06.625.51.08.112.0
19751,112.6100.06.424.81.08.1 .12.3
19761,127.2100.06.424.5.07.712.5
19771,159.2100.06.324.1.27.412.2
19781,213.0100.06.223.81.16.712.0

ריס גג
'1973746.8100.08.427.8.312.412.3
1974744.3100.07.629.3.211.511.7
1975748.5100.07.328.9.311.611.9
1976753.2100.07.428.7.311.012.2
1977769.6100.07.328.51.510.612.2
1978789.8100.07.328.31.59.812.1

נשים

0.913.4(0.2)1973347.2100.05.719.1ג
1974351.8100.04.417.60.30.912.8
1975364.0100.04.6!6.30.50.913.2
1976373.6100.04.515.80.51.012.9
1977389.9100.04.315.60.51.012.3
1978422.9^100.04.115.20.31.011.6

יהודיםסך הכלמזה:
1970874.2100.07.425.11.37.113.0
*1973989.6100.06.326.11.07.112.7
1974993.9100.05.826.31.06.612.0
19751,006.7100.05.425.61.06:512:5
19761,018.4100.05.525.11.16.212.6
19771,044.4100.05.224.81:5'5.712.2
19781,092.9100.05.424.21.25.211.9

גנרים
*1973655.0100.06.929.91.310.312.1
1974653.3100.06.631.01.39.511.5
1975653.2100.06.130.71.49.512.0
1976655.9100.06.430.31.59.012.3
1977667.9100.06.130.21.68.412.2
1978687.2100.06.529.91.67.712.0

נשים
*1973334.8100.05.J18.7(0.2)0.913.8
1974340.5100.04.217.30.41.013.0
1975353.3100.04.116.10.50.913.5
1976362.0100.03.915.60.51.013.1
1977376.5100.03.615.40.51.112.4
1978405.3100.03.614.70.31.011.8

בלבד. יזבל 0ך לגגי (0י19) והחדש (1861) ה^ן הסיווג בין מעבר tiors הסעלת סמך על התקבלו ןעתוניט 1

יב/1. ללוח ז הערה ראה 2
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TABLEXII/11. EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, POPULATION GROUP
AND SEX

,rrorru)שירותיפשירותיםפיננסים nianxאישייםציבורייםושירותים
ותקשורת
Transport,

עסקיים
Financing

וקהילתיים
Public and

ואחרים
PersonalYear

and businesscommunityand other
commuai'servicesservicesservices cation

6
7

8.Code |

Percentages
Total

7.54.922.68.119681
7.95.122.78.11969'
7.55.224.07.71970
7.36.124.76.919732
7.66.326.26.61974
7.36.727.36.11975
7.06.827.76.41976
7.07.228.06.61977
6.97.629.26.61978

Males
9.14.918.65.11973*
9.64.919.15.11974
9.35.319.44.81975
8.85.519.95.11976
8.85.819.95.31977
8.86.220.65.41978

Females
3.28.837.910.719732
3.59.141.49.91974
3.09.343.4■ 8.71975
3.49.543.49.01976
3.410.144.09.01977
3.410.345.28.91978

totalThereof: Jews 
7.75.625.07.81970
7.36.625.8 '7.119732
7.76.827.26.61974
7.27.228.66.01975
7.17.329.06.21976
7.17.829.56.51977
7.08.230.36.61978

Males
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
9.06.921.35.11978

Females
3.49.138.011.019732
3.69.441.110.11974
3.19.643.5'8.91975
3.59.743.59.21976
3.510.244.39.11977
3.510.545.59.11978

Data were obtained by a conversion table between the old (1961) and the new (1970) classiifcations for the total only.
Seenote'toTable XII/1.
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ומין כלכלי ענף למי י"ב/גו.שכירים, לוח

ייעור חקלאות,
וחרושת)ודיג ומים(כרייה חשמל

הכל TotalAgirculture,IndustryElectircityסך and
forestry(mining andwater

and ifshingmanufactuirng)

Code0123סמל

אחוויסאלפים
Thousandsהנל 0ך

'1968649.55.0 100.027.31.8
1I 9696S9.14.5 100.027.31.5
1970709.23.7 100.027.21.6
1971744.43.6 100.027.11.5
1972787.23.3 100.026.61.1
1973818.43.0 100.027.41.3
1973824.93.2 100.027.51.2
1974833.62.5 100.028.01.2
19758S0.42.2 100.027.41.3
1976854.81.9 100.027.01.3
1977884.52.2 100.026.51.5
1978931.4100.02.125.91.4

גגרים
1970495.0100.04.429.92.1
1971514.5100.04.230.31.9
1972536.2100.03.929.61.4
1973549.3100.03.731.01.7
21973551.3100.04.031.11.7
1974548.7100.03.133.01.6
1975553.1100.02.632.91.7
1976553.0100.02.432.61.7
19775*5.7100.02.732.12.0
1978582.0100.02.532.02.0

1970214.2100.0
נקזיס .

(2.3)20.9(0.4)
1971229.9100.0(2.3)20.0(0.4)
1972251.0100.0(2.0)20.2(0.4)
1973269.1100.0(1.7)20.0(0.3)

* 1973273.6100.01.720.20.3
1974284.5100.01.318.50.5
1975297.3100.01.517.00.5
1976302.9100.01.116.70.6
1977319.0100.01.416.50.6
1978349.3100.01.415.70.4

הנשי0 n/aeענף בכל השכירים הכל 9סך השכירות
1970*30.2(18.3)23.2(8.0)
197130.920.122.8(9.2)
1972X31.9(18.9)24.3(12.6)
1973X37.5(18.5)24.0(78)
2197333.217.524.4(7.9)
197434.117.522.612.9
1975X35.023.521.714.5
1976X35.420.221.815.0
1977X36.122.722.513.7
1978.*37.524.722.710.8

יב/1. ללוזו 7 הערה ראה 2 ינ/11. ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLE XII/12.EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

אישיים שירותים
ואתרים

Personal and other
services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and

community services

ושירותים ovjjv
עסקיים

Financing and busi
ness services

/vamr ,.Trunn
ותקשורת
Transport,
storage and
communicatiorj

שירותי מסחר,
והארחה אוכל

Commerce, restau
rants and hotels

(בנייה נינוי
גיבוריות) ועבודות
Construction
)building and
public works)

8

Percentages
Total

9.37.36.95.329.97.2
9.37.87.35.529.77.1
9.38.16.85.830.96.6

10.07.86.56.231.16.2
10.58.26.66.530.86.4
9.78.06.67.031.15.9
9.68.06.56.831.35.9
8.37.77.17.032.85.4

7.96.77.334.04.8
7.78.16.47.534.75.3
7.38.36.48.034.85.1
6.4.8.46.28.236.45.0

Males
13.07.78.54.624.94.9
13.97.78.24.724.84.3
14.97.98.25.024.34.8
13.87.98.15.224.14.5
13.87.88.05.024.24.4
12.07.28.95.124.84.2
12.17.48.75.525.14.0
11.37.88.15.726.04.3
10.78.28.26.025.94.3
9.68.58.26.226.84.1

Females
(0.7)9.12.98.544.810.4
(1.2)8.1 2.89.645.110.5
(1.1)9.03.19.544.89.9
(1.1)8.23.611.045.48.7 .

1.18.23.510.645.68.8
1.18.63.610.648.17.6
1.29.03.210.750.66.4
1.28.73.310.850.77.1
1.28.43.211.550.76.4

. 1.18.32.911.452.36.5

Percent women employees of total employees in each branch
2.133.612.944.643.848.2
(3.5)32.013.247.944.852.2
(3.3)34.815.046.746.349.6
(4.1)33.917.950.348.048.5
4.134.217.751.148.349.6
4.738.217.551.650.248.1
4.639.816.350.851.946.2
5.337.818.050.751.547.3
6.136.818.152.152.545.6
6.536.817.652.353.948.5

/XII1.1 See note1 toTable XII/11. 2 See note7 to Table
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וקבוצת ועבודה מגוריס יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים, י"ב/3ו. לוח
אוכלוסייה

1978

אלקים

אוכלוסייה וקבהנת יישונ גורת

הכל סך
Total

.tmhpn
ודיג ייעור
Agirculture,
forestry and
ifshing

תעשייה
(כרייה
וחרושת)
Industry

)mining and
manufact
uring)

ומים חשמל
Electricity
and water

(בנייח בינוי
ועבודות
ציבוריות)

Construction
)buildingand
public works)

0123סמל

הכל 1,213.073.9285.013.380.3סך

סגורים יישוב

14.01.37.6(0.5)115.3ירושלים

אביניפו 27.81.35.3(0.5)126.8תל

14.92.55.1(0.2)86.6חיפה

עירוניים ויישובים אחרות 711.316.5200.57.452.3עריס

519.213.0139.25.737.8ותיקים

192.13.561.31.714.5חדשים

נים 1.0(0.3)51.426.65.5פוש

1.1(0.1)63.617.613.4קיבוצים

אחרים בפריים 7.9(0.3)57.612.19.0יישובים

(0.2)(0.3)17.03.12.1מזה:יהודים

עבודה יישוב

14.21.28.0(0.6)116.7ירושלים

אביביפו 244.51.453.03.110.5תל

26.03.411.1(0.4)124.3חיפה

אחרים עירוניים ויישובים 527.0J3.8161.24.336.3ערים

(0.7)(01)42.328.82.2מושבים

2.7(01)71.718.416.8קיבוצים

אחרים כפריים 1.2(0.2)30.07.94.5יישובים

(0.3)(0.2)14.12.12.7מזה;יהודים

' y1T ולא 9.7(0.9)56.32.77.3אחר

קבוע. אינו עבודתם שיישוב מועסקים אלף ו13.5 המוחזקים בשטחים מועסקים אלף 4.5 כולל 1
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TABLEXII/13. EMPLOYED PERSONS,BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF LOCALITY OF

OF RESIDENCE AND WORK AND POPULATION GROUP

Thousands
1978

שירותי מסחר,
והארחה אובל
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

שירותימ
אישיים
ואחרים

Personal and
other services

Typeof locality and population group

8י6 1* 1
Code

143.482.791.4349.979.5TOTAL

13.47.89.351.38.9
Locality of residence
Jerusalem

22.38.017.332.99.5Tel AvivYafo

11.99.37.230.44.6Haifa

83.447.154.6203.839.7Other towns and urban localiites

64.932.446.2146.129.3Veteran

18.514.78.457.710.4Thereof: new

2.92.41.09.71.6Moshavim

6.14.3(0.4)8.112.2Qibbuzim

3.53.71.313.83.0Other rural localities

1.0(0.8)(0.8)7.7(0.9)Thereof: Jews

Locality of work
13.57.89.452.09.2Jerusalem

41.116.545.954.315.9Tel AvivYafo
16.313.59.835.87.3Haifa

58.331.923.2166.129.0Other towns and urban localities

1.9(0.6)(0.1)6.41.2Moshavim

6.54.2(0.5)9.712.4Qibbuzim

2.21.4(0.4)10.51.3Other rural localities

(0.8)(0.1)(0.3)6.7(0.9)Thereof: Jews

3.86.71.915.13.3Other and not known1

1 incl. 4.5 thousand employed persons in the Administered Territories and 13.5 thousand employed persons whose locality 0V

work is not permanent.
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למועסק לשבוע עבודה שעות וממוצע בשבוע עבודה שעות י"ב/4ו. לוח
ומין בלבלי ענף לפי ולשכיר,

בינוי
(גרייהחקלאות, ועבודותתעשייה (בנייה
ודיג ומיםוחרושת)ייעור Vatpn(ציבוריות

הכל Agriculture,IndustryElectricityסך andConstruction
Totalforestry and(mining andwater(building and

ifshingmanufacturing)public works)

01234סמל

(מיליוני!!) עבודהבשבוע' 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
197743.232.8710.820.563.26

ב 197845.233.0411.120.573.14נ
44.502.9610.92O.SO3.03ג

שכירים
197028.101.048.120.492.76

197129.461.108.380.463.09

197231.461.058.910.363.53

197330.560.978.750.423.09

2197330.781.038.860.413.09
197431.350.809.220.412.68
197532.240.739.310.462.79
197632.140.639.210,462.58
197732.320.729.020.542.47

197834.090.769.270.562.28נב
33.350.739.060.502.22ג

נעדריס) (כולל לשבוע עבודה שעות ממוצע
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

197737.339.639.041.138.2
ב *197837.341.139.043.239.1
36.740.038.337.937.7ג

1970
לשכיר
39.639.542.243.642.1

197139.641.141.741.841.9

197240.040.742.841.442.9

197337.339.039.240.739.2

2J97337.338.939.240.739.3

197437.638.339.741.539.2

197537.939.240.441.939.9

197637.638.440.340.539.4

197736.537.238.840.638.6

ב "197836.639.838.942.938.8
35.838.238.038.337.8ג

על העבודה שעות " < .* t^in m mjj*h tn*w ■uuu j.1/ j* 177ח / הערה ראה 2
מבוא. ראה 4 הכולל. מהעיבוד השכירים או המועסקים במ90ר (ג)

לא בענף עבודה שעות בולל 1

או (ב) הישן השאלק בסיס
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TABLE XI1/14.WEEKLY WORKHOURS AMD AVERAGE WEEKLY WORKHOURS PER
EMPLOYED PERSON AND PER EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

שירדתי מסחר,
והארחה אוכל
Commerce,
restauarnts
and hotels

אחסנה תחבורה,
ותקשורת
Transpotr,
storage and

communication

ושירותים פיננסים
עסקיים

Financing and
business services

ציבוריים שירותים
וקהילתיים
Public and
community
services

אישייט שירותים
ואחרים

Personal and
other services

56789Code

Weekly workhours י (millions)
Employed persons

5.343.092.038.401970 2.58
5.453.222.308.792.511971
5.893.352.439.262.681972
5.673.112.559.362.481973
5.653.112.519.502.4519732
5.373.302.6110.112.441974
5.553.292.8710.542.301975
5.583.202.9610.792.421976
5.713.203.1410.842.541977
5.623.353.4211.832.7019783 b
5.703.283.4011.552.64c

Employees
2.382.001.648.031970 1.54
2.432.061.858.471.531971
2.652.202.038.891.691972
2.542.102.158.941.521973
2.532.092.109.061.5119732
2.462.352.179.621.451974
2.612.332.3810.061.371975
2.622.232.4510.291.461976
2.792.212.6110.311.411977
2.932.302.8011.351.4519783 b
2.902.222.7611.121.46c

Average weekly workhours (incl. absentees)
Per employed person

42.842.840.836.51970 34.9
43.243.540.636.434.51971
43.043.640.536.735.21972
40.939.437.635.232.71973
40.839.437.535.232.819732
40.939.738.135.433.91974
40.741.039.034.933.91975
40.040.738.934.833.91976
40.639.837.833.633.61977
39.240.637.633.834.019784 b
39.739.737.333.033.3c

41.341.840.436.71970 Per employee 33.3

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
38.140.9 '38.335.032.61976
38.539.537.233.731.919774
37.740.037.133.931.519784b
37.338.736.633.231.7c

1 Incl. workhours in unknown branch. 2 See note
ing the average ofworkhours based on the (b) old
from the overall processing. 4 See introduction.
343 ושכר עבודה
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים  י"ב/5ו. לוח

עובדי
מכירות
סוכנים
וזג1י0
Sales
workers

עובדי
פקידות
ודומיהם
Clerical
and related
workers

מנהלים
Admioistra
tors and
managers

בעלי
מקצועות

חופשייםבעלי
אחרים,קקגועות
טכנייםמדעיים
ודומיהםואקדמיים
ScientiifcOther
and acadeprofessional,
mic workerstechnical

and related
workers

הגל סך
Total

ופץ שנה

סמל
אלפים

Thousands
א7ויזיס

המועסקים נ19721,047.4כל 00.05.710.93.115.38.3
19731,088.4100.05.711.43.316.47.9
'19731,094.4100.05.611.43.216.47.8
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
19781.213.0100.07.813.93.917.97.8

1972724.4100.05.77.14.211.38.3גברים
1973746.4100.05.87.94.411.68.1
4973746.8100.05.77.94.411.67.9
1975.74S2100.06.47.84.411.68.4
1976753.2100.06.88.05.311.88.3
1977769.6100.06.98.26.111.78.3
1978789.8100.07.78.45.411.88.6

24.18.2(י.0)1972323.0100.05.919.3נשים
1973342.0100.05.618.9(0.7)26.87.6
'1973347.6100.05.519.00.726.87.5
1975364.1100.06.922.70.628.86.9
1976373.4100.07.222.61.128.37.5
1977389.9100.07.422.71.130.06.9
1978422.9100.07.924.21.129.06.2

השכירים 1972787.2100.06.713.03.219.33.0גל
1973818.4100.06.713.63.120.23.2
'1973824.9100.06.513.63.120.13.1
1975850.4100.07.514.53.021.23.6
19<6854.8100.08.114.93.821.43.6
1977884.5100.08.114.94.122.13.6
1978931.4100.09.015.83.621.93.7

1972536.4100.06.58.34.414.63.1גברים
1973549.3100.06.79.44.314.53.2
'1973551.3100.06.59.44.214.43.1
1975553.1100.07.39.24.214.83.7
1976553.0100.07.99.55.315.03.7
1977565.7100.08.09.75.815.03.8
1978582.0100.09.09.95.215.24.0

29.02.9(0.6)1972250.8100.07.022.9נשיס
1973269.1100.06.622.20.831.73.3
'1973273.6100.06.522.20.731.73.2
1975297.3100.08.024.40.733.23.2
1976302.3100.08.424.81.133.03.5
1977319.0100.08.424.01.134.63.3
1978349.3100.09.125.41.133.03.2

י"ג/1. ללוח 7 הערה ראה 1
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TABLE XII/15.EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATION AND SEX

אחריםעובדיםמקצועיים עובדים

m*V(>rn oniis
Agricultural
workers

בתעשייה
בבנייה, במחצבים,
ופועלים בתחבורה

בתעשייה,
בתחבורה,

ופועלים בבנייה
מקצועיים בלתי
Other workers
in industry,

שירותים עוגדי
Service worker.

אתרים מקצועיים
Skilled workers
in industry,

Year and sex

fnininlf, building,transport,
transport
and otherbuilding and

unskilled workers
skilled workers

5678Code

Percentages
12.67.829.86.5All employed persons 1972
12.47.029.36.61973
12.57.029.46.619731

11.76.228.36.11975
11.46.427.16.11976
11.16.226.16.41977
11.26.026.35.21978

8.68.538.28.1Males 1972
8.37.937.88.21973
8.47.937.98.21973'
8.37.437.87.91975
8.07.636.67.71976
7.77.535.58.11977
7.67.436.26.81978

21.56.111.23.0Females 1972
21.25.111.03.11973
21.35.011.13.11973'
18.83.89.02.41975
18.34.08.12.91976
17.83.67.62.91977
17.93.48.02.31978

13.03.530.67.8All employees 1972
12.53.029.87.91973
12.73.229.87.81973'
12.22.328.37.41975
11.92.126.97.21976
11.62.425.67.61977
11.82.225.76.21978

9.34.239.79.8Males 1972
9.13.739.110.01973
9.14.039.210.01973'
9.22.938.89.81975
8.92.737.49.51976
8.63.136.010.11977
8.62.936.88.41978

20.6(1.8)11.43.7Females 1972
19.31.611.03.61973
19.81.610.83.51973■

18.01.18.82.61975
17.31.07.83.11976
16.91.17.33.41977
17.11.17.52.51978

1 See note ל /CoTable XH1.
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לימוד ושנות יד משלח מין, לפי מועסקים, י"ב/6ו. לוח
1978

nwisps בעלי
מקצועות אזזרימ,בעלי חופשיימ

ודומיהםמדעיים פקידותטכניים עובדי
לימוד הכלשנות סך

Total
ואקומייט

Scientiifc and
Other

professional,Administratorsודומיהם
Clerical and

academictechnical
and managersrelated workers

workersand related
workers

0123סנ(ל

כוללאלפים 1,213.092.9166.046.1213.2סך

אחוזים 100.0100.O100.0100.0100.0

047.3(0.4)(0.7)1.1

5823.3(0.2)3.310.310.3

91015.5(0.3)6.09.717.9

111227.62.824.337.148.1

131514.617.947.320.915.8

16+11.878.818.821.36.8

11.316+14.012.611.9תציץ'

789.859.864.841.691.4גבריסאלפים

100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

048.1(0.9)(0.7)2.1

5827.7(0.3)5.911.016.0

91016.0(0.3)7.59.816.7

111225.82.528.337.138.6

131510.613.535.920.216.4

16+11.883.3.2J521.210.3

10.716+13.612.511.8הציק1

422.933.1101.346121.9נשיםאלפים

אחתים 100.0100.0 ■100.0100.0100.0

045.7(0.4)

5815.11.7(4.4)6.0

91014.5(0.3)4.9(6.7)18.8

111230.93.321.740.055.2

131522.025.854.526.715.5

16+11.770.517.222.24.2

12.016+14.212.911.9ווציק'

לימוד. שנות 16 18 הינה לימוד שנות 16+ קנוצח כי הונה /p'y7,7 חישוב לצורך 1
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TABLE XII/16.EMPLOYED PERSONS, BY SEX, OCCUPATION AND YEARS OF SCHOOLING
1978

מקצועיים אחריםעובדים עובדים כל/עשייה/בתעשייה"

מבירות, בחקלאותעובדי עובדים

במחצבים"
בתחבורה כבנייה,
מקצועיים ופועלים

0חר"ים

בתחבורה,
ופועלים בבנייה
מקצועיים בלתי

וזבנים מוגנים
Sales workers

Service workersAgricultural
workers

^ יותר
Skilled workers
in industry,

mining, building
and transport
and other

skilled workers

Other workers
in industry,
transport and
building and
unskilled
workers

Years of schooling

456789Code

92.5134.271.7314.062.3GRAND TOTAL  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

8.420.916.57.122.804

30.235.727.138.746.958
18.517.513.722.9\16.6910
29.719.832.925.611.61112
8.84.87.74.51.71315
4.41.32.01.1(0.5)16+
10.28.39.99.47.3Median1

66.459.257.6280.752.7Malesthousands
1000100.0100.0100J0100.0percentages

9.520.115.97.323.904
30.838.726.038.547.658
16.915.813.222.714.9910
28.718.135.025.911.21112

9.05.37.54.5(1.8)1315

5.01.92.41.1(0.6)16+
10.18.110.29.47.2Median1

26.174.914.133.49.6Femalesthousands
100.0100.0100.0100.0100.0percentages
5.821.518.65.816.004

28.733.331.440.242.658

22.518.815.724.525.5910
32.221.225.023.613.81112
8.14.48.64.6(2.1)1315
(2.7)(0.8)(0.7)(1.2)16+

10.48.49.09.38.2Median1

1 For computing the median, the group 16+ was considered 1618 years of schooling.
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ומין עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי יהודיימ, מועסקים י"ב/7ו. לוח
1978

ישראל Israelילידי boar
אסיה ילידי

Father born '" יליד עליאפריקוהאג
ו8ין יד הכלמשלח סך

Totalהכל אירוסהאסיהסך
Totalה5לאמריקהאפריקהישראל עדסך

Up to194.1955
IsraelAsia.EuropeTotal19541960

ArficaAmeirca
ly*tt

כוללאלפים 'סך 1092.9389.9S2.9138.3191.9313.620.4161.155.9
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אדווזים

ואקדמיים מדעיים מקצועות 2.31.8(3.5)8.59.67.42.215.52.5בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 14.418.918.111.524.38.76.48.49.6כעלי

ודומיהם
3.32.0(4.5)4.24.15.51.55.72.8מגהליס

ודומיהם פקידות 19.322.922.526.420.815.218.313.814.7עונדי
תמים סוכנים מגירות, 7.75.57.14.95.78.110.98.96.2עובדי

שירותים 11.48.39.011.55.318.019.819.216.7עובדי
בחקלאות 5.96.9(3.0)5.26.48.64.96.45.2עובדים

במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 25.122.119.833.015.232.227.731.634.1עובדיס
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבניה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים 4.22.31.94.01.27.25.96.58.0עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים  1687.2216.231.077.5104.5222.415.6118.338.3גברים
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (1.9)2.5(4.5)8.710.16.92.416.82.7בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 6.66.7(5.2)8.710.810.26.214.66.3בעלי

ודומיהם
(2.4)4.5(5.2)6.16.68.22.59.23.7מנהלים

ודומיהם פקידות 13.011.414.811.010.711.615.611.110.9עובדי
וזבנים סוכנים מבירות, 8.56.97.26.17.58.912.39.65.6עובדי

שירותים 7.35.15.27.03.610.613.010.78.8עובדי
בחקלאות 6.38.8(3.2)6.69.612.87.49.55.9עובדים

במחצביםבבנייה בתעשייה, מקצועיים 36.332.152.026.341.835.140.945.3:.35עובדים
אחריס מקצועיים ופועלים *\ובתחבורה

בתחנות. נתעשייה, אחרים 7.99.6(5.8)5.41.98.5(2.6)5.43.3עוכדיס מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

אלפים  40J3174.121.961.287.590.84.942.917.7'.נשים
אחוזים 100.0100.0.1OO0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ואקדמיים מדעיים מקצועות (1.7)(1.6)8.18.98.22.013.92.0בעלי
טכניים אחרים, חופשיים מקצועות 13.415.9(10.2)18.035.914.3^23.928.829.2בעלי

iודומיהם

1.0)(0.5)(2.0)(0.6)1.5(0.3)(1.8)1.11.1מנהלים
ודומיהם פקידות 29.837.033.345.732.623.426.521.122.7עובדי

תכנים סוכנים מכירות, עובדי 6.43.96.83.63.46.5(8.2)7.07.4
שירותים 18.212.114.217.17.436.140.842.533.5עובדי

בחקלאות (2.8)4.9(2.0)1.82.83.7(2.7)2.92.5עובדים
במחצבים, בתעשייה, מקצועיים 6.110.2(4.1)9.12.29.4(2.7)7.34.7עובדיס
מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

אחרים
בתחבורה בתעשייה, אחרים (4.5)2.8(6.1)4.0(0.3)2.3(0.9)2.21.1עובדיס
מקצועיים בלתי ופועלים ובבנייה

ידוע. לא כולל 1
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TABLE XH/i 7.JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF
BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX

1978

Boro is AsiaArfica עלו  אירוסהאמריקה ילידי
immigartedBonr inEuropeAmerica  immigrated

Occupation aod sex

1961
19641965 הכל+ סך

Total
עד
Up to
1947

1948
1954

1955
1960

1961
1964

1965
1968

1969+

43.230.8388.2100.3120.037.835.613.378.8TOTALthousands
100.0100.0. 100.0100.0100.0100.0100.0100.000.0 percentages
(U)5.012.28.28.412.112.022.121.9Scientiifc and academic workers
8.710.014.511.713.119.614.619.816.7Other professional, technical

and related workers
(1.6)(1.7)5.49.26.33.53.2(3.1)1.4Administrators and managers
16.419.719.021.620.719.419.216.813.5Clerical and related workers
6.38.79.6I 1.811.97.58.0(4.6)5.7Sales workers
16.914.09.28.110.09.78.99.29.1Service workers
3.5(3.0)4.05.43.82.74.6(2.3)3.0Agircultural workers

31.022.421.422.622.324.419.822.7Skilled workers in industry,
building and transport £

35.0other skilled workers
9.47.03.72.53.23.25.2(2.3)6.1Other workers in industry,

transport and building and
unskilled workers

28.420.124SJ70.481.122.622.08.042.9Males  thousands
1000100.0lOOJ)100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentages
(1.8)5.612.89.38.914.111.224.124.3Scientiifc and academic workers
5.46.68.96.88.412.38.912.710.6Other professional, technical

and related workers
(IS)(2.5)7.812.48.45.04.7(5.1)2.4Administrators and managers
11.514.215.519.517.014.515.0.(U4)7.7Clerical and related workers
7.210.79.712.111.07.37.9(5.1)6.3Sales workers
11.110.26.45.27.56.47.5(5.1)5.8Service workers
3.6(3.6)4.65.94.0(3.6)4.7(3.8)3.8Agircultural workers

45.939.129.925.930.532.733.629.132.2Skilled workers in industry,
building and transport £
other skilled workers

11.17.64.53.04.3(4.1)6.5(3.8)7.0Other workers in industry.
transport and building and
unskilled workers

14.610.0140330.238.915.313.7.S335.9Females  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages
(3.4)(3.1)11.25.77.29.813.2(17.3)19.6Scientiifc and academic workers
15.216.324.223.022.730.123.530.823.5Other professional, technical

and related workers 1.4(2.0)(1.8)(1.3)(0.7)(1.9))0.6(Administrators and managers
25.529.625.126.328.226.125.725.020.1Cleircal and related workers
(4.8)5.19.311.013.77.88.1(3.8)5.0Sales workers
27.622.414.315.315.514.411.015.412.8Service workers
(2.8)(2.0)2.94.33.4(1.3)(4.4))2.0(Agircultural workers
15.216.39.211.06.57.29.6(5.8)11.5Skilled workers in industry,

building, transport A other
skilled workers

(5.5)(5.1)2.4(13)(1.0)(2.0)(3.7)5.0Other workers in industry,
transport and building and
unskilled workers

1 Including not known.
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ומין בעבודה מעמר לפי מועסקיט,  >"ב/18. לוח
TABLE XII/18.EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

משפחה בני
תשלום ללא
Unpaid
family

members

קיבוצים חגרי
Members0/
qibbuzim

Percentages

Total

5.8
5.6
4.6
3.8
3.5
3.6
3.1
3.1
2.3
2.5
2.8
2.6
2.3

Males
2.0

8.4
7.3
5.4
4.9
4.7
4.6
4.8
4.8
5.0
5.0
5.0
5.1
5.1

6.6

5.31.5
3.8[.3
3.51.1
3.50.9
3.40.9
3.60.9
3.60.9
3.70.7
3.80.9
3.91.0
3.91.1
4.10.7

Females

חברי
קואופרטיב
Cooperative
members

עצמאיים
Seir

employed

מעבידים
Employers

שכירים
Employees

Towl הכל סך

אחוזים אלפים
Thousands

הכל סך

1.1
1.2
1.1
.1

.1

.0

.0

.0
0.9
0.9

22.6
19.7
17.8
13.0
12.5
12.5
!2.4
12.2
13.0
12.5
12.8
12.5
11.4

XI 1955585.7100.063.2
1960701.8100.067.4
1965879.0100.072.2
1970963.2100.073.63.7
1971997.1100.074.73.4
19721,047.4100.075.23.0
19731,088.4100.075.23.4
'19731,094.4100.075.43.4
19741,097.0100.076.02.7
19751,112.6100.076.42.5
19761,127.2100.075.82.6
19771,159.2100.076.32.7
19781,213.0100.076.83.6

גברים

1.4
1.6
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3

27.0

24.3
22.5
16.4
15.8
16.1
15.9
15.7
16.9
16.6
16.8
16.6
15.3

4.6
4.5
4.1
4.6
4.6
3.6
3.5
3.6
3.6
5.0

64.4

68.9
72.4
72.8
73.7
74.0
72.6
73.8
73.8 /
/73.9
73.4
73.5
73.7

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

443.0

521.9
637.3
679.8
697.7
724.4
746.4
747.0
743.8
748.4
753.2
769.6
789.8

נשיס

XI 1955

1960
1965
1970
1971
1972
1973
1973י
1974
1975
1976
1977
1978

}0 1955142.7100.059.58.914.017.6
1960179.9100.062.86.613.017.6
1965241.9100.071.55.79.513.3
1970283.4100.075.61.0 .4.80.38.010.3
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
'1973347.7100.078.70.94.5. 0.37.67.9
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
1978422.9100.082.50.84.3(0.2)6.95.2

1 See note י /toTable XII1. יב/1. ללוח י הערה ראה 1
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כלכלי, ענף סיבה, מעבודתם/לפי זמנית נעדרים מועסקים י"ב/19. לוח
ומין יד משלח

TABLE XII/19.EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK1,
BY CAUSE, ECONOMIC BRANCH, OCCUPATION AND SEX

1978

אחוזיםאלפים
ThousandsPercentages

סמל
Codeהכל הבלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך

TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

הכל2 115.871.743.9100.0100.0100.0TOTAL2סך

ההיעדרות Causeסיבת of absence
42.721.221.436.929.648.7Leaveחופשה
24.417.27.121.124.016.2Illnessמחלה

לידה 6.56.55.614.8Maternityחופשת leave
42.233.38.936.446.420.3Otherאחרת

1 :ענףמהמועסקים

כלכלי Ofemployedענף in each
branchEconomic branch

ודיג0 ייעור ,4.63.21.56.25.68.8Agircultureחקלאות, forestry and ifshing
ודורושח)12 (כרייה 27.422.25.29.610.08.2Industryתעשייה (mining and

manufacturing)
ומים3 Electircity(14.3)11.310.0(0.2)1.51.2חשמל and water
ועבודות4 (בנייה Construction(12.2)10.210.1(0.5)8.27.7בינוי (building and

publicציבוריות) works)
אוכל5 שירותי ,8.86.03.06.16.36.2Commerceמסחר, restaurants and

hotelsוהארחה
ותקשורת6 אחסנה ,8.87.71.110.611.27.8Transportתחבורה, storage and

communication
עסקייםר ושירותים 7.03.93.17.78.17.2Financingפיננסים and business

services
ציבוריים8 42.516.326.112.114.313.8Publicשירותים and community

servicesוקהילתיים
ואחרים9 אישיים 6.23.02.97.87.17.8Personalשירותים and dther services

t במשלח מהמועסקים
Ofemployed in each

יד משלח
occupationOccupation

מדעיים0 מקצועות 13.26.66.414.211.019.3Scientiifcבעלי and academic
workersואקדמיים

חופשיים1 מקצועות 21.77.414.513.111.414.3Otherבעלי professional, technical
ודומיהם טכניים andאחרים, related workers

Administrators(8.7)8.28.2(0.4)3.83.4מנהלים2 and managers
ודומיהם3 פקידות 16.67.39.57.88.07.8Clericalעובדי and related workers
סוכנים4 מכירות, 5.64.01.56.16.06.1Salesעובדי workers

וזבנים
שירותים5 11.85.36.68.89.08.7Serviceעובדי workers

בחקלאות6 4.63.31.36.45.79.2Agirculturalעובדים workers
מקצועיים78 30.728.12.79.810.08.1Skilledעובדים workers in industry, mi

במחצבים, ,niAgבתעשייה, building and transport
בתחבורה andבבנייה, other skilled workers

אחרינ מקצועיים ופועלים
בתעשייה,9 איורים 6.35.31.210.110.112.5Otherעובדים workers in industry,

ובבנייה transportבתחבורה and building and
מקצועיים בלחי unskilledופועלים workers

I Excl. Bedouins.
2 Ind. economic branch and occupation not known.

בתים. כולל לא 1

ידועים. לא יד ומשלח כלכלי סנף כולל 2
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ומין יד משלח בלבלי, ענף לפי חלקית, בעבודה ושמרים מועסקים י"ב/20. לוח
'1978

4.8 9.8

152.8

46.8

חלקית מועסקים
Parttime employed

שכירים מזה;
Thereof: employees

סמל
Code

יד ומשלח כלכלי ענף
אחוזיםאלפיםאחוזיםאלפים

ThousandsPercentagesThousands
■

Percentages

ן 
הכל 32M7100.0205.8100.0.סך

0

12

כלכלי ענף
ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

16.1

43.5

6.1

16.6

3.7

34.3

1.8

16.8

ומים3 1.30.51.20.6חשמל

ועבודותציבוריות)4 (בנייה 11.34.38.74.3בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 31.512.018.18.9מסחר,

9.83.76.43.1
ותקשורת6 אחסנה תחבורה,

20.37.716.68.1
ר

8

עסקיים ושירותים פיננסים

וקהילתיים ציבוריים 102.8שירותים

25.7

39.2

9.8

96.9

17.8 .

47.6

8.7
ואחרים9 אישיים שירותים

יד משלח
ואקדמיים0 מדעיים מקצועות 23.89.021.510.6בעלי

טכניים1 אחרים, חופשיים מקצועות 57.021.750.224.6בעלי

ודומיהם

4.51.73.51.7מנהלים2

ודומיהם3 niTpD 47.818.244.021.6עובדי

וזבנים4 סוכנים מבירות, 20.37.78.44.1עובדי

41.515.833.416.4
שירותים5 עובדי

בחקלאות6 16.66.34.62.3עובדים

במחצבים,78 בתעשייה, מקצועיים 40.515.428.313.9עובדים

4.2 11.1

197.9

57.7

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה בבנייה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחדים עובדים
מקצועיים בלתי ופועלים

הקובע בשבוע חלקית מועסקים

חלקית כלל בדרן

מלא כלל בדרך

מבוא. ראה הישן השאלון בסיס על 1

תא. בכל השכירים או המועסקים מכלל אחר 2
."srrr "לא כולל 3
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TABLE XII/20.PARTTIME EMPLOYED AND EMPLOYEES,BY ECONOMIC

BRANCH, OCCUPATION AND SEX
1978 '

חלקית מועסקים
Patritme employed

שכירים מזה:
Thereof: employees

Economic branch and occupation
סןהכל
Total

גברים
Males

נשים
Females

הבל סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

Percentages2אחוזים2

21.913.S37.222.113.137.1TOTAL

Economic branch

20.817.033.019.215.831.9Agriculture, forestry and ifshing

15.111.726.914.111.324.0Industry (mining and manufactuirng(

10.08.6(21.4)9.4(7.9)(21.4)Electricity and water

13.912.930.014.813.433.3Construction (building and public works(

22.613.939.524.114.640.4Commerce, restaurants and hotels

12.38.429.111.680.027.7Transport, storage and communication

22.614.331.122.513.629.6Financing and business services

29.415.441.429.014.841.1Public and community services

32.419.746.737.722.255.4Personal and other services

Occupation
Scientiifc and academic workers

Other professional, technical and related
workers

Administrators and managers

Clerical and related workers

Sales workers

Service workers

Agircultural workers

Skilled workers in industry, mining, build
ing and transport <S other skilled workers

Other workers in industry, transport and
building and unskilled workers

Parttime employed in the
determinant week

Generally parttime

Generally fulltime

25.415.743.025.615.143.1

34.517.845.534.917.246.6

9.17.722.910.19.1(17.5)

23.213.929.723.013.829.4

22.712.946.524.311.350.0

30.715.542.331.115.443.6

22.018.932.521.821.525.6

12.811.127.111.810.422.3

23.7 16.3 17.1 24.0 16.6 17.8

Thou!פיס sands

197.963.2134.9152.842.6110.4

57.739.218.446.830.716.0

1 Based on the oldquestionnairesee introduction.
2 Percentages of all employed persons or employees in each cell.
3 Includes not known.
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מין גיל, קבוצת לפי ,34  14 בגיל באוכלוסייה ועבודה1 לימודים י"ב/21. לוח
אזכלוס"ה וקבו'גת

TABLEXII/21. STUDY AND WORK' AMONG POPULATION AGED 1434, BY AGE GROUP,

SEX AND POPULATION GROUP
1978

כולל סך
Grand
total

1 Ageקבוצת group מזה:יל
 יהודים
הבל סך
Thereof:

Age group גיל קבוצת

141718293034Jews 141718293034
total

כולל GRANDסך TOTAL
.U77.0258.5763.9254.61,088.3205.4657.822Sאלפיס Ithousands
100.0100.0100.0100.010O.O100.0100.0100.0percentagesאחוזים

45.112.348.468.446.312.148.870.5Workעובדים
4.55.74.53.65.17.05.04.0Studyלומדים

לומדים 38.46.542.358.939.04.942.260.6Doלא not study
ידוע 1.66.0Not(0.2)1.65.92.2(0.2)2.2לא known
עובדים 54.987.751.631.653.787.951.229.5Doלא not work
21.074.49.51.621.078.89.51.8Studyלומדים

לומדים 32.412.641.026.831.38.440.724.7Doלא not study
ידוע 1.50.71.13.21.40.71.13.0Notלא known

אלפים  647.9132.9387.7127.3551.7105.4334.2112.1Malesגברים  thousands
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0percentagesאחתים

Si551.413.651.088.2Work.52.813,054.0עובדים
5.06.74.64.45.68.25.04.8Studyלומדים

לומדים 45.38.147.777.143.55.044.476.8Doלא not study
ידוע 1.66.6Not(0.4)1.77.02.4(0.3)2.5לא known
עובדים 47.285.046.011.548.686.449.011.8Doלא not work
21.674.110.02.121.076.49.72.4Studyלומדים

לומדים 24.910.135.38.727.09.238.78.8Doלא not study
ידוע Not(0.7)0.6(0.8)0.6(0.7)0.60.80.6לא known

אלפיס  629.1125.6376.2127.3536.6100.0323.6113.0Femalesנשי8  thousands
אחוזים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

37.19.542.648.341.110.646.452.8Workעונדות
4.14.64.32.74.75.84.93.1Studyלומדות

לומדות 31.24.836.840.734.34.739.944.4Doלא not study
ידוע 1.65.3Not(0.1)1.54.92.1(01)1.8לא known
עובדות 62.990.557.451.758.989.453.647.2Doלא not work

20.574.88.91.121.081.49.31.2Studyלומדות
לומדות 40.115.246.944.835.77.542.740.5Doלא not study
ידוע 1.75.4Not(0.6)1.65.82.2(0.5)2.3לא known

1 Work employed persons ; do not work  unemployed
and not ip labour force.

B>p65na עובדיטכלתי לא עוגדיטמועפקים; 1

הע3ודה. בכוח ואינם
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לימוד, שנות גיל, אוכלוסייה. קבועת מין, לפי מועסקים, בלתי י"ב/22. לוח
בישראל האחרונים החודשים ב2ו ועבודה

TABLE XII/22.UNEMPLOYED, BY SEX, POPULATION GROUP, AGE, YEARS OF SCHOOLING
AND WORK DURING LAST 12 MONTHS IN ISRAEL

19701973'197319741975197619771978

Thousandsאל0ים
הכל 38.229.529.734.335.142.547.444.7TOTALסך

23.818.218.318.218.823.926.223.4Malesגברים
14.411.311.516.016.718.621.221.5Femalesנשיס

35.127.327.731.332.338.444.740.2Jewsיהודים
2.02.93.04.12.74.1Non(2.2)(31)לאיהודים Jews

גיל Ageקבוצת group
14178.95.55.74.63.94.75.45.01417
182416.712.012.313.013.717.117.917.61824
25345.45.25.07.79.311.713.613.12534
3554(4.9)5.15.06.76.47.38.47.13554
55+(2.3)(1.7)1.72.31.81.82.11.955+

לימוד Yearsשנוח 0f sch ool i ng
04(2.9)(1.5)1.62.72.32.62.31.604
5816.810.710.910.610.311.613.210.658
91214.812.813.015.216.220.223.524.3912
13+(3.6)(4.4)4.06.36.57.67.77.313+
Not(0.6)(0.5)(0.5)(0.1)(0.7)0.2(0.1)(01)לאירוע known

12 ב בישראל 18.616.316.016.516.522.322.221.4Workedעבדו in Israel during
האחרונים lastהחודשים 12 months

12  ב כישראל ענדו 19.613.213.717.818.620.225.223.3Didלא not work in Israel
האחרונים duirngהחודשים last 12 months

1 וייס2 ח Percentages2א
3.82.62.63.03.13.63.93.6TOTALקךהכל

3.42.42.42.42.53.13.32.9Malesגברים
4.83.23.24.34.44.75.24.8Femalesנשים

3.92.72.73.13.13.64.13.5Jewsיהודים
1.92.82.83.62.33.3Non(2.0)(3.4)לאיהודים Jews

גיל Ageקבוצת group
141715.910.811.211.310.112.713.913.21417
18249.16.06.16.97.39.49.89.21824
25342.51.91.92.73.03.53.83.42534
3554(1.4)1.31.21.61.5.J71.91.63554

55+(1.3)(0.9)0.91.21.01.01.11.055+

לימוד Yearsשנות of schooling
042.31.21.32.52.32.72.51.804
584.83.33.33.43.43.84.43.758
9124.02.92.93.33.44.24.64.5912
13+(2.3)(2.0)1.92.72.62.92.72.313+

12 ב בישראל 1.91.41.41.61.61.91.81.7Workedעבדו in Israel during
האחרונים lastהחודשים 12 months

נ12 ביקראל עבדו 1.91.21.01.71.81.72.11.9Didלא not work in Israel
האחרונים duringהחודשים last 12 months

See note י /toTable XII1.
Of civilian labour force in each cell.

ינ/1. ללוה ל הערה ראה 1

תא. בכל האורוזי העבודה מכוח 2
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ומין עבודה חיפוש אופן עבודה, חיפוש משך לגני מועסקים בלתי י"ב/23. לוח
TABLE XII/23.UNEMPLOYED, BY DURATION, MODE OF SEEKING WORK AND SEX

1978

הכל סך
Total

גברים
Males

נשיס
Females

סךהבל
Total

גברים
Males

נשים
Females

PercentagesאחוזיםThousandsאלפים

הכלי '44.723.421.5100.0100.0100.0TOTALסך

עבודה חיפוש משך
(שבועות)

Duration of seeking
work ( weeks;

13.61.52.28.56.910.61

25.12.52.512.011.512.12

32.41.41.15.76.55.33

46.53.72.915.317.114.04

587.54.03.517.718.416.958

9136.13.22.814.414.713.5913

14+11.25.45.726.524.927.514+

עבודה2 חיפוש Modאו9ן e of seekingwor k 2

התעסוקה שירות 17.09.57.438.741.935.2Employmentדרך service

בעיתונות 11.94.57.527.119.835.7Advetrisementמודעה in the press

אישיח 6.74.22.415.318.511.4Personalפנייה application

5.43.12.312.313.711.0Friendsחברים

2.91.41.46.66.16.7Otherאחר

I Excl. Bedouins.
2 Incl. not known.

בדוים. כולל לא 1

ידוע. לא כולל 2
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שבועיות עבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 4ו בגיל אוכלוסייה י"ב/24. לוח
חלקית לעבודה וסיבות מין ושנתיות,

TABLE XII/24.POPULATION AGED 14 AND OVER, BY WEEKLY AND ANNUAL LABOUR

FORCE CHARACTERISTICS, SEX AND CAUSE OF PARTTIME WORK

1978

nvmaip עבודה גוח nwor
אוכלוסייה

force characteirsticslabourWeekly1 3 8
14+ Annualנגיל labour שנתיות עבודה כוח bKnחנונות .o

tPopulao _ill.illf 1ES.slforce characteirstics
tion' 3

t^ oq=3 a,□5 5_o. ££ fS Si
aged
14+'

j? *
X

£f CO uI 2

Thousandsאלפים
כולל 2,434.11,228.7780.7290.7116.141.21,205.4GRANDסך TOTAL

:Thereofמזה;
האחרונים החודשים 1,304.121,208.7780.7290.711.121.295.4Workedעבחב12 duirng last 12 months

הכל2 סך total2
411,078.5703.0שבועוחאויוחר 1,039.9236.096.44.538.641 weeksor more

שבועות 1 40212.6157.672.051.417.916.3S5.01  40 weeks
הכל סך  1,199.4800.0579.0125.772.622.8399.4MALESגברים  TOTAL

:Thereofמוה:
האחרונים החודשים ב12 848.7790.3579.0125.772.613.058.4Workedעבדו during last 12 months

הכל2 סך  total2
יותר או שבועות 41727.9698.5532.0103.060.72.829.441 weeks or more

שנהנות 1  40113.085.143.021.011.110.027.91 40 weeks
חלקית לעבודה PercentagesCauseםאחוזיסיבה ofpart time work

הכל סך  שבועות 1  40100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01  40 weeks  total
נכות או 10.1Illness(9.4)15.517.311.824.232.4מחלה or disability
לפנסיה 13.8Retirement(1.9)5.8(0.6)5.02.1יצא

הסתיימה No(1.4)(9.4)(7.4)5.16.35.85.8העבודה more work
מצא ולא עבודה 17.922.321.418.411.146.94.7Soughtחיפש work and did not find

28.6Studies(8.3)20.718.220.022.710.2לימודים
31.5Army(6.3)(9.3)18.914.621.28.7צה"ל reserve service
אחר .16.919.219.214.427.719.79.9Other

Thousand:אל9י!
הכל סך  1,232.7429.7202.7165.143.518.4S03.0FEMALESנשים  TOTAL

:Thereofמזה:
האחרונים החודשים ב12 456.4419.4202.7165.143.58.137.0Workedענדו during last 12 months

הכל1 סך  ottal2
יותר או שבועות 41351.6342.4172.0133.035.71.79.241 weeks or more
שבועות 1  4099.672.529.030.46.86.327.11  40 weeks

חלקית לעבודה Percentםאחוזי0יבה age sCause ofparttime work
הכל סך  שנועות 1  40100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01  40 weeks  total

נכות או 7.9Illness(4.8)6.715.2(3.2)6.66.1מחלה or disability
לפנסיה Retirement(2.3)(1.3)(0.6)1.0יצאה

הסתיימה No(2.3)(12.7)(4.5)(1.0)3.43.84.6העבודה more work
מצאה ולא עבודה 46.04.1Sought(7.6)12.616.015.212.1חיפשה work and did not find

בית 26.7Housewife(6.3)28.429.322.340.728.8עקרת
25.9Studies(9.5)(10.6)21.520.025.119.2לימודים
11.7Army(1.6)(4.5)8.47.211.74.7צה"ל reserve service
18.117.017.914.328.819.119.1Otherאחר

1 Excl. institutions and Bedouins; based on new questionnaire only.
See introduction.
2 Incl. number of working weeks not known.

ראה בלבד. חדש מבוקסעלשאלק ומוים, כוללמוסדות אינו 1

מבוא.
.vit לא עבודה שבועות מספר כולל 2
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עירוני לשכיר וממשכורת משכר לשעה ברוטו הכנסה מדד י"ב/25. לוח
TABLE XII/25.  INDEX OF GROSS INCOME PER HOUR FROM WAGES AND SALARY

PER URBAN EMPLOYEE

1978

יי ומשלת כלגלי 19751977'1970ענף
הכל Ia*נשיםגנריססך 2

Economic branch
and occupation

TotalMenWomen?I

עירונייס 594.5693.9720.1776.6488.2288.4100.0Urbanשכירים employees
2(thousands)(אלפים)2

ממוצעת 3.79.518.626.628.721.8XAverageהכנסה income per hour from
(ל''י) ומשכורת wagesמשכר and salary (IL.)

השינוי 0161.276.243.2XXX0Aאחוז change in consumer
לצרכן pircesבמחירים

לשכיו 100.6הכנסה = בתעשייה ■

in industry: = 100.0Income per employee כלכלי 5.014.822.527.130.1Economicענף branch
וחרושת) (ברייה 100.0100.0100.0100.0100.0100.026.6Industryתעשייה (mining and manufactu

r/nir)

ודיג ייעור ,77.779.874.484.783.992.40.9Agricultureחקלאות, forestry and ifshing
ומים 143.1138.4130.6135.1130.0147.81.8Electricityחשמל and water

וענודות (בנייה 105.8108.194.794.389.6114.75.7Constructionגינוי (building and public
(worksציבוריות)

אוכל שירותי ,98.099.092.389.792.997.39.4Commerceמסחר, restaurants and hotels
והארחה

ותקשורת אחסנה ,117.3120.0117.6112.6110.4122.87.2Transportתחבורה, storage and communi
cation

ושירותים 123.4116.8115.1121.8136.8133.29.1Financingפיננסים and business services
עסקיים

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

118.2114.6106.7101.5103.6128.834.4Public and community services

73.481.177.275.280.078.84.9Personal and other services
מקצת לשכיר =100ץבנסה וכו בתעשייה ני

יד Incomeמשלח per skilled employee in industry etc.=100Occupation
בתע מקצועיים Skilledעונדים workers in industry, mining
ובתחבורה נבנייה 100.0100.0100.0100.0100.026.6buildingשייה, and transport and other

מקצועיים skilledופועליט workers
אחריס

מדעיים מקצועות 160.1153.9157.8163.9215.88.4Scientiifcבעלי and academic workers
ואקדטיים

חופשיים מקצועות 132.1127.5124.1131.9182.214.7Otherבעלי professional, technical and
ודומיהם טכניים relatedאחרים, workers

57.2159.0165.1165.4182.93.9Administrators!מנהלים and managers
ודומיהם פקידות O115.6139.524.6Cleircal.104.2102.1102עוברי and related workers
סוכנים מבירות, 101.196.793.698.8109.24.2Salesעובדי workers

וזבנים
שירותים 75.077.669.174.3100.011.6Serviceעובדי workers

בחקלאות 75.373.371.970.4101.31.0Agriculturalעובדים workers
ופועלים בתחבורה 84.681.281.582.596.75.0Otherעובדים workers in transport and

מקצועיים unskilledבלתי workers

1 See "Income Surveys" in introduction to Chapter XI. י"א. לפרק במבוא הכנסות" "סקרי ראה 1

2 Including employees whose economic branch or occupation ידועים. אינם 0T משלח או הכלכלי שהענף שכירים כולל 2
are not known.

LABOUR AND WAGES 358



EMPLOYMENT ANDWAGES BY REPORTS TO THE דיווחים פי על ושכר תעסוקה
NATIONAL INSURANCE INSTITUTE לאומי לביטוח למוסד

שכיר למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות  י"ב/26. לוח
TABLE XII/26.EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST

לחודש Monthlyממוצע average

השינוי השנהאחוז לעומת

משרות
שכרשכיר

(מיליוני

ממוצע שכר
שכיר למשרת

(לי)

הקודמת
Percent change
on a year earlier

(אלפים)
Employees'

ל"י)
Wages

Average
wages perמשרות

ממוצע שכר
שכיר למשרת

posts
)thousands(IL. million)employee's

post (IL.)
שכיר

Employee's
Average
wages per

postsemployee's
post

1961532.4146.4275XX1961

1962574.7182.23177915.31962

1963615.5217.93547.111.71963

1964653.6260.13986.212.41964

'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 .nu1nseries2NewInclסדרהכולל workers from the Admi

nisteredהמוחזקים Territories

1968720.5427.5593XX1968

1969786.7490.86249.25.21969

1970828.6561.46775.38.51970

1971875.3683.47815.615.41971

31972911.8809.88884.213.71972 3

1973930.11,051.91,1312.027.41973

1974940.11,450.01,5421.136.31974

31975976.92,095.62,1453.236.61975 1

19761,004.32,863.02,8512.833.01976

§19771,034.14,373.94,2303.048.41977§

19781,065.66,938.76,5123.154.01978

מהשטחים עובדים כולל Excl.workersלא from the Admi
nistered Territories

המוחזקים
1968716.5426.5595XX1968
1969772.9487.56317.96.11969
1970808.3556.26884.69.01970

1971842.1674.58014.216.41971

31972870.1793.99123.313.919723

1973886.81,031.81,1631.927.51973

1974896.71,420.01,5841.136.21974

נ1975929.02,048.62,2052.936.71975נ
1976959.72,802.62,9203.332.71976

§1977988.54,293.84,3423.048.71977§
19781,016.66,804.36,6932.854.11978

' Chained data according to 1965 sample. 2 For
differences between the old and new series see introduction.
נ In January 1972 and 1975, large establishments were added
to the sample. In July 1975 the income tax erform 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 introduction.

על י .1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים 1

מבוא. ראה לקודמת החדשה הסדרה בין ההבדלים
ביולי שגדלו. מפעלים למדגם הוספו ו1975 1972 בינואר 3

השכר. הגדרת ושונתה הכנסה במס הרפורמה הופעלה 1975
המדדים סמך על שנים בץ שינויים לחשב יש הנ"ל מהסיבות

מבוא. ראה המוחלטים: המספרים סמך על ולא
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כלכלי ענף לפי שכיר, למשרת jamושכר שכר שכיר/ משרות .27/31 לוה

למשרת ממוצע שכר
(ל"י) שכיר

Average wages per
employee's post
1978 | 1977

ל"י) (מליוני שכר
Wages (IL. million)

1978 1977

שכיר משרות
(אלפים)

Employee's posts
)thousand)

1978 1977

כלכלי ענף

4.431
4,510

5,570
3,899
5,133
2,692
6,756
9.979
4,539
4.740
5,317
8,652
8,652
7.735
9,160
9,160
5.201

13,207
5,471
5,227
7,021

5.897
8,222
5,143
4,207
9.504
9,846
9,273

7,710

9,432

5,792

6.053
8,225
4,486
5,301
6,961
4,184
5,095
4,323
5,685
5,338

2,449
2,987

2.833
2,934

3,367
2,058
3,094
1,910
4.327
6,821
2,847
2,976
3,472
4,440
5,524
4,811
4,712
6,036
3,402

8.008
§ 3,585
§ 3,468
4,724

3.769
5,275
3,398
2,624
6,003
6,129
5,917

5,110
6,311

3,747

3,990
5,260
2,888
3,519
§4,917
2,656
3,403
2,752
3,602
3,470

1,571
1,932

6,938.7 §4,373.9
144.4 57.7
59.8 37.7

18.4
1.5

47.5
17.2

1,846.3
46.9
213.2
237.5
58.8
113.0
220.2
63.5

251.3
572.0
69.7

146.6
369.6
304.9
64.7

502.9
241.4
144.0
117.5
663.5
276.9
386.6

11.1
0.8
27.6
10.5

1,148.7
31.3
131.8
150.2
36.3
68.8
134.7
39.1

§157.2
351.3
48.0

87.8
§252.6
§ 208.3
44.3

3/3.8
149.6
88.4
75.8

405.6
167.3
238.3

677.7
436.8

240.9

2,428.4
717.4
222.7
760.6
462.4
56.5
208.9
159.3
62.5
55.2

21.6
19.9

426.6
280.0

146.6

91,537.2
449.0
133.4
488.5
8304.6
33.1
128.6
100.9
39.6
33.9

14.5
13.0

1,065.6
32.6
13.3

3.3
0.4
9.3
6.4

273.3
4.7
47.0
50.1
11.1
16.1
25.5
8.2
34.8
62.5
13.4

11.1
67.6
58.3
9.2

85.3
29.4
28.0
27.9
69.8
28.1
41.7

סמל
Code

87.9
46.3

41.6

401.2
87.2
49.6
143.5
66.4
13.5
41.0
36.9
11.0
10.4

8.8
6.7

1,034.1
31.0
12.9

3.3
0.4
8.9
5.5

265.4
4.6
46.3
50.5
10.4
15.5
24.4
8.1
33.3
58.2
14.1

11.0
70.4
61.0
9.4

83.3
28.4
26.0
28.9
67.6
27.3
40.3

בית. עוזרות כולל לא 3

83.5
44.4

39.1

.?55.2
85.3
46.2
138.8
64.6
12.5
37.8
36.7
11.0
9.8

9.2
6.7

כולל סך
ודיג ייעור חקלאות, 0

ושירותים למטעים (פרט חקלאות 0002
לחקלאות)
הדרים גידול 03

להדרים) (פרט מטעים גידול 04
לחקלאות שירותים 05

ודיג ייעור 0607
וחרושת) (גרייה תעשייה 12

והציבה כרייה 10
וטבק משקאות ,pro 1112

ועור הלבשה טקסטיל, 13_15
ומוצריו עץ ]5

לאור והוצאה דפוס ומוצריו, נייר 1920
ונפט כימיים מוצרים פלסטיק גומי, 1920
אלמתכתיים מינרליים מוצרים 21

מתכת ומוצרי בסיסית מתכת 2223
הובלה וכלי חשמלי ציוד מכונות, 2426

ושונות יהלומים 2729

ומים חשמל 3
ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי 4
לבניץ ומשנה כללית קבלנות 4041

ואזרחיות הנדסיות ציבוריות, עבודות 42

והארחה אוכל שירותי מסחר, 5
סיטוני מסחר 50
קמעוני מסחר 5156

והארחה אוכל שירותי 5758
ותקשורת אחסנה תחבורה, 6

יבשתית תחבורה 6062
■ תקשורת ואוירית, ימית תחבורה 6367

לתחבורה אחרים ושירותים

עסקיים ושירותים פיננסים 7
ונכסי ביטוח פיננסיים, מוסדות 7072

דלאניידי
ומשפטיים עסקיים שירותים 73

וקהילתיים ציבוריים שירותים 8
ממשלתיים מינהל שירותי 80

המקומיות הרשויות של מינהל שירותי 82
חינוך2 שירותי 83
בריאות שירותי 85

וסעד רווחה שירותי 87
אחרים וקהילתיים ציבוריים שירותים 81,84,86,88 89

ואחרים3 אישיים שירותיס 9
וספורט בידור אמנות, תרבות, שירותי 90

בית למשק ותיקונים מוסכים 9192

ובמוסדות בבתים שירותים
אחריס אישיים שירותים
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TABLE XII/27.EMPLOYEES' POSTS', WAGES AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST,

BY ECONOMIC BRANCH
Monthly avearge

100.0מדדים ממוצע בסיס:  base: average 1968 =Indices 
למשרת ממוגק שכר

שכיר משרוח
Employee's posts

שנר
Wages

שגיר
Average wages perEconomic branch

employee's post
י 1977197819771978 |19771978 |

142.4146.S§996.6§699.7 l,S81.01,077.2GRAND TOTAL
67.871.3553.7817.2 911.01.277.9Agriculture forestry and ifshing
59.060.8526.7893.2 835.11,373.1Agirculture (excl. fruit growing and agricultural

services(
48.248.1436.2905.7 720.41,498.4Citriculture
46.043.6351.2763.3 629.71,445.9Fruit growing (exd. citrus(
87.290.5654.5,126.7750.71,245.3Agricultural services
92.4107.5622.5,021.4674.0950.1Forestry and ifshing
136.7140.71.006.8,618.3736.71,150.3Industry (mining and manufacturing(
97.198.7779.3.168.0802.81.180.1Mining and quarrying
151.5153.8873.7.413.9576.6919.2Food, beverages and tobacco
128.7127.8803.9,271.4624.4994.6Textiles, clothing and leather
1 16.2122.9817.9.324.9704.01,078.0Wood and wood products
128.0133.2847.0.391.9661.91,045.3Paper and paper products, printing and publishing

135.11141. 11,057.0,728.4782.31.225.3Rubber, plastic, chemical products and petroleum
93.194.0662.2,074.3711.21,143.4Nonmetallic mineral products
123.0128.4978.7.565.0795.61,219.1Basic metal and metal products
183.4196.81,573.9858.3 2,562.51.302.4Machinery, electrical and transport equipment

1,108.3103.0714.2659.6 1.038.51,008.4Diamonds and miscellaneous

124.3126.11.061.1853.6 1,771.81,405.2Eleciricity and water
122.4117.3§ 7 75.0§633.4 1.134.0966.6Construction (building and public works(
126.1120.4§789.1§626.0 1.155.1959.4Buildinggeneral and special trade contractors
ל102.7101.0 14.6695.8 1 .044.01.034.1Public works and civil engineering
140.3143.7973.2693.7 1,559.41,085.4Commerce, restaurants and hotels
132.8137.51.019.7767.8 1.645.51,196.7Wholesale trade 121.4130.7800.7659.5 1.304.3 '998.3Retail trade 174.3168.51,160.2665.5 1.797.41.066.8Restaurants and hotels
135.5
143.5
130.5

140.0
147.8
135.1

984.3
1^600.8
973.0

726.7 1,610.2
697.4 1.656.3
745.7 1.578.7

1.150.5
1.120.3
1.168.6

Transport, storage and communication
Land transport
Air and sea transport, communication and other
transport services

£182192.51,307.8715.4 2,077.61.079.4Financing and business services
175.2182.91.443.3823.9 2.251.31.231.3Financing, insurance and real estate services

192.3204.51.108.9576.6 1.822.6891.4Business and legal services

S164.3171.11031.3$§627.6 1.615.5944.0Public and community services
144.4147.5, 953.4660.3 1.559.81.032 JGovernment administration
158.3170.0: 960.8607.1 1.603.8943.2Municipal administration
180.7186.81.147.3635.0 1.786.3956.5Education services2
177.5182.51,123.9§633.4 16365896.6Health services
172.7187.0967.25599 1.649.5882.1Welfare services
155.8169.0923.4592.7 1.500.0887.6Other public and community services
121.6122.1829.7682.6 1.310.01,072.5Personal and other services,
139.5139.5860.1616.6 1.357.4973.3Cultural, recreational services and sport
141.3149.71.089.477). 1 1.776.01.186.2Repair of motor vehicles and other repair services

106.5102.2704.86619 1.054.4.I.0M7
for households

Domestic services (households and institutions(
99.799.2541.2543.0 832.4839.5Other personal services

Excl. household help.2 1101. municipal education services. ו3 וי*"1 wnrVprs frnm the Administered Territoires.
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שכיר, למשרת ממוצע ושכר שכר שכיר, משרות של מדדים  י"כ/28. לוח
כלכלי ענף לפי

לחודש ממוצע

כלכלי ענף
שכיר משרות

Ejnployee>s posts
שכר
Wages

Average we8es BS1JM שנר
per employee's שליו^סק לנ(שות

197519761977197819751976197719781975197619771978

עובדים כולל
המוחזקים מהשטחים

הכל סך 

מ5 הבסיס:  מדדיס
146.8 142.4 138.3 134.6

= 100,0 = 1968 sn
§ 996.6 652.3 477.2

:rage 1968

1,581.0
Indices  base: av

1,077.2 §699.7 471.6 354.7

ודיג ייעור 65.4חקלאות, 61.367.871.3269.0379.5553.7911.0580.3 439.2'1.277.9 817.2

וחרושת) (כרייה 133.6תעשייה 131.0136.7140.7486.5691.31,618.3 1,006.8517.5 371.41.150.3 736.7

ומיס חשמל
ציבוריות) ועבודות (בנייד, נינוי

121.2 117.8
134.9 147.6

124.3
122.4

126.1

117.3

492.4
502.6

603.9
644.0

1,771.8 1,061.1
1,134.0§ 775.0

498.2 418.0
477.5 340.4

1.405.2 853.6
966.6S 633.4

אוכל שירותי מסחר,
והארחה

ותקשורת אחסנה תחבורה,

131.7 124.3

132.3 129.3

§140.3

135.5

143.7

140.0

439.1

482.3

638.7

643.9

973.2

984.3

1,559.4

1,610.2

485.1 353.3

486.7 373.0

1.085.4 693.7

1.150.5 726.7

עסקיים ושירותים 177.7פיננסים 167.9182.8192.5592.3848.9,307.82,077.6477.7 352.71.079.4 715.4

ציבוריים שירותים
וקהילתיים

ואחרים אישיים שירותים

155.3 148.7

123.3 117.7

164.3

121.6

171.1

122.1

474.4

394.3

621.9

585.4

1,615.5§1,031.3

1,310.0 829.7

400.4 319.0

474.8. 334.9

944.0 §627.6

1.072.5 682.6

עובדים כולל לא
המוחזקים מהשטחים

הכל סך 
132.9 128.7137.0140.8467.2640.0§980.6,1,553.9481.6 362.8l,tO3.6 715.9

ודיג ייעור 60.1חקלאות, 55.761.965.4253.8361.0526.0867.3600.4 456.91.325.9 850.1

וחרושת) (ברייה 126.5תעשייה 123.6128.6131.6474.1675.4982.31,575.7533.9 383.71.197.0 764.2

ומים חשמל
ועבודות (בנייד, בינוי

ציבוריות)
אוכל שירותי מסחר,

והארחה
ותקשורת אחסנה תחבורה,

121.2 117.8

110.3 114.4

125.1 119.6

130.4 127.6

124.3

101.8

132.9

134.0

126.1

97.2

135.2

138.1

492.4
431.3

430.7

480.1

603.9
581.4

623.0

640.9

,061.1
1708.2

949.7

981.2

1,771.8 1

1,035.1

1,516.6

1,604.2

498.3 418.0
527.0 381.2

497.9 360.0

491.3 376.3

1.405.2 853.6
1.064.5 §695.5

1. 122.1 714.7

1.161.6 732.2

עסקיים ושירותים 177.7פיננסים 167.9182.8192.5592.3848.9,307.82,077.6477.8 352.81.079.4 715.4

וקהילתיים ציבוריים 153.8שירותים 147.6162.7169.0472.6618.71,606.411,027.0402.4 320.2950.7 §631.1

ואחרים אישיים 117.8שירותים 113.3114.9115.5383.1567.3800.91,263.8481.4 338.51.094.2 696.8
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TABLE XII/28.INDICES OF EMPLOYEES' POSTS, WAGES AND AVERAGE WAGES

PER EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH

Monthly average

שכר
שניר שכירלמשרושכרמשיות 1

Employee's postsWagesAverage wages per
employee's postEconomic branch

197519761977197819751976197719781975197619771978

ש שנהאחוז לעומת Percentקודמהינוי change on previous year
3.22.83.03.140.836.7952.858.636.633.0§48.454.0ICNL. WORKERS

FROM THE ADMINIS
TERED TERRITORIES

TOTAL
7.86.83.65.240.541.145.964.552.432.140.856.4Agriculture, forestry and

ifshing
0.72.02.32.944.842.145.660.743.839.342.456.2Industry (mining and

manufacturing(
2.22.92.61.453.722.675.767.050.419.271.364.6Electricity and water

0.78.69.34.139.128.2§20.346.340.140.2832.652.6Construction (building and
public works(

3.25.96.62.442.445.452.460.238.037.343.056.5Commerce, restaurants
and hotels

1.62.42.43.337.933.552.963.635.830.449.358.3Transport, storage and
communication

6.95.82.95.347.043.354.158.937.535.449.750.9Financing and business
services

6.84.45.84.236.631.1§65.856.727.925.5856.750.4Public and community
services

2.44.81.50.538.148.541.857.931.041.743.857.1Personal and other services

2.93.33.02.840.837.0§53.258.536.732.7§48.754.1EXCL. WORKERS
FROM THE ADMINIS
TERED TERRITORIES
 TOTAL

8.57.92.95.740.941.945.764.953.931.141.656.0Agriculture, forestry and
fishing

0.42.31.62.444.442.545.560.443.839.143.156.6Industry (mining and
manufacturing(

2.22.92.61.453.722.675.767.050.419.271.364.6Electricity and water
1.73.67.74.541.334.8§21.846.243.838.3832.053.1Construction (building and

public works(
1.94.66.21.741.444.652.459.738.838.343.557.0Commerce, restaurants

and hotels
0.92.22.73.137.633.553.163.536.430.649.058.7Transport, storage and

communication
6.95.82.95.347.043.354.158.937.535.449.750.9Financing and business

services
6.74.25.83.836.530.9§66.056.428.125.6856.850.7Public and communal

services
1.94.02.50.544.948.141.257.842.242.444.757.0Personal and other services
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registered unemployment רשומה אבטלה

בלשכות מובטלים של יומי וממוצע עבודה דורשי הרשומים, י"ב/29. m^
התעסוקה1 שירות של למבוגרים העבודה

TABLE XII/29.REGISTERED, WORKSEEKERS AND DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED AT

ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE1

השנה במשך בלשכותהרשומים
למבוגרים לחודשהעבודה ממוצע  עבודה מובטליםמנלוצקדורשי של יומי

Registered during the year at adultWorkseekers  monthly averageDaily average of unemployed
bour exchangesla

הכל הכלנשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

194918,91215,8353,0776,3515,556795
195022,55118,8163,7355,908

195126,72321,9794,7446,3375,2771,060
195229,43624,3955,0419,4137,9221,491
195342,18036,0456,13517,68015,2372,443
195436,10730,4075,70013,45511,3222,133
195532,07726,2515,82610,7338,7152,023

195637,60130,6486,95312,2909,8542,436
195739,66731,9487,71912,5139,9092,604
195832,80825,3237,4859,3287,0052,323
'195929,02221,2427,7807,3775,2842,093
196089,916 134,58744,67125,79218,2247,5686,0424,2031,839
'196179,824 124,63244,80829,15919,2379,9225,1433,1352,008
196287,413 138,15350,74029,96419,343 .10,6214,6022,6601,942
196388,713 142,79554,08229,18718,57010,6174,0322,2441,788

196484,386 137,82953,44327,90317,61710,2863,3991,8711,528

196585.916 142.41256.49627,98017.52510.4553,2001,7831,417
1966108,011 166,87958,86837,87626,20011,6757,9305,5422,388
'1967126,319 183,86657,54755,78842,13313,65513,52510,0343,491

1968109,145 174,25 065,10539,15926,94112,2185,7093,8841,825

196987,851 155,70767,85627,17416,21210,9622,3951,3761,019

197080,894 149,94769,05323,88713,31110,5761,595844751
197172,138 136,47564,33719,45110,5168,935938523415

197268,746 133,61664,87018,5309,8448,686744414330

'197366,783 126,73259,94916,9039,1667,737879498381

197465,927 128,82862,90116,8758,8248,051844463381

197565,729 126,65960,93017,1869,0568,1301,000551449
2197672,308 134,27061,96218,90810,5928,3161,396855541

197773,437 135,56562,12818,79510,6108,1851,484964550

197872,563 138,11665,55318,52010,0568,4641,361787574

1 One should be cautious on comparing data for the במבוא. ראה קודמות; שנים עם בהשוואה להיזהר יקן 1

different years; see introduction. 2 Due to slowdowns קהל קבלת הייתה לא המדינה עובדי של עיצןגןים ^£3 2
of government employees there was no reception of the דורשי אבטלה, נרשמו לא ולכן ימים, 13 במשך 1976 בשנת
public during 13 days of 1976 in which unemployment, work התעסוקה, בשירות והזמנות עבודה
seekers and requests were not registered at the labour exchanges.
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שירות של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י"ב/30. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור, מין, לפי התעסוקה,

TABLE XII/30.DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE

EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT, SUBDISTRICT AND AVERAGE
MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

1978 1977 '1976 1975 1974 M97O 1965

TOTAL
Males
Females

Section
Liberal professions
Clerks
Industry
Building
Transport and communications
Services
Unskilled

District and
subdistrict

Jerusalem

Northern
Zefat
Kinneret
Yizreel
Akko

Haifa
Haifa
Hadera

Central
Sharon
Petah Tiqwa
Ramla
Rehovot

Tel Aviv

Southern
Ashqelon
Beer Sheva

Daily average
1,361 1,484 1,396 1,000

יומי ממוצע
844 1,595 3,200

787
574

72
271
82
21
74
36

245

934
550

95
253
113
50
86
27

855
541

87
239
97
35
85
21

551
449

41
165
56
16
51
18

805 860 832 653

463
381

28
112
45
15
37
19

588

276 261 180 144

844 1,783
751 1,417

32
351
96
35
76
41

181

59
698
249
137
154
75

964 1,828

28829611715220323401

8737149111312
5122109101215

4451517266798996
270774146586964

4192004260869690
177944350676354

107843940444541
115364253728281
126353647809788
161114467811011612

498

הדרוס
2201528597147115100אשקלק

שבע 236125114113168177162באר

הכל סך
גבריס
נשים

מדור
חופשיים מקצועות

פקידים
תעשייה
בנייה

וקשר תחבורה
שירותים

מקצועיים בלתי

ונפה מחוז

ירושלים

הצפון
צ9ת
כנרת

יזרעאל
עגו

חיפה
חיפה
חדרה

המרכז
השרק

תקוה פתח
רמלה

רחובות

אביב תל

ימי בחודשממוצע Averageלמובטלאבטלה monthlyunemploymentdaysperunemployed
הכל 4.02.61.62.0סך 1.72.12.0TOTAL

3.72.61.72.2נכרים 1.82.42.1Males
4.42.71.51.8נשים 1.61.81.9Females

/1_2See notes to Table XU30. יב/30. ללוח הערות ראה 12
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שירות של ובוער למבוגרים עבורה בלשכות עכורה דורשי  י"ב/31. לוח
לחודש רשומים אבטלה וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה,

TABLE X1I/3 1 .WORKSEEKERS AT ADULT AND YOUTH LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT AND REGISTERED

UNEMPLOYMENT DAYS PER MONTH

1978 1977 '1976 1975 '1974 '1970 1965

הכל 27,98023,88716,87517,18618,90818,79518.520TOTALסך
17,52513,3118,8249,05610,59210,61010,056Malesגברים
10,45510,5768,0518,1308,3168,1858,464Femalesנשימ

ור Sectionמד
חופשים 295241345360460442376Liberalמקצועות professions

2,9712,3141,8582,1282,4722,4632,693Clerksפקידים
2,1511,5198781,0251,2431,2201,101Industryתעשייה
1,829755353376431433230Buildingבנייה

וקשר 866742641676766734653Transportתחבורה and
communication

587567306283296306358Servicesשירותים
מקצועיים 19,28117,74912,49412,33813,14613,19813,109Unskilledבלתי workers

Districtמחוו
1,9642,6941,9161,9882,1142,1142,082Jerusalemירושליס
5,8224,0092,1352,2932,5592,6192,690Northernהצפון
4,2913,5322,6062,5562,6152,4362,352Haifaחיפה
5,1434,5553,3563,7743,1874,3734,408Centralהמרכז

אביב 6,2745,2153,5093,6423,9914,0063,832Telתל Aviv
4,4863,8823,1732,9333,3453,2473,156Southernהדרום

Registred
אבטלה unemploymentימי

לחודש daysרשומים per
month

07,7848,7823,6022,6951,5731,2831,280Odaysימים
ימים 6 עד 116,52713,77612,94114,02516,46916,564] 6,4441 to 6 days
ימים 12 עד 72,18383119925243824703777to 12 days
ימים 18 עד 13885272629017519316013 to 1 8 days
ומעלה ימים 196012267112425328525919 days and over

exchangeslabourYouthלנוערעבודהלשכות
הכל 7,6006,2774,2544,5104,3834,0443,812TOTALסך

3,9933,4072,5622,6982,7022,5572,420Boysנערים
3,6072,8701,6921,8121,6811,4871,392Girlsנערות

Districtמחוז
7Jירושליס 1732568623580534431Jerusalem
70926567613638595622Northernהצפון
70843552571565491455Haifaחיפה
1,9101,3987406371,004927931Centralהמרכז

אביב 1,6781,327801778710628511Telתל Aviv
1,2611,0511,0261,288886869862Southernהדרום

/1 See notes 2 to Table XII29. י"ב/29 ללוח 2 הערות ראה 1
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לשכות דרך נענו שלא והזמנות הפניות הזמנות, של חודשי ממוצע  י"ב/32. לוח
מרור לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים עבודה

TABLE XII/32.MONTHLY AVERAGE OF REQUESTS, REFERRALS AND UNFULFILLED
REQUESTS BY ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

תחבורהמקצועות
וקשר

Trsnsoo rt

בלתי
הכל נלקגועייטשירותיםבנייהתעשייהפקידיםחופשייםסך
Total

Professions
ClerksIndustryBuilding

and commu
nication

ServicesUnskilled
workers

נישראל מלשכות Referralsהפניות from labour exchanges in Israe
196528,4572062,3682,2842,03859576720,199
197024,4121862,0991,66085962758718,394
'197416,8262771,86886336456833212,554
197516.72S2802,03398139656632712,145
'197617,8833192,2361,20242060733912,776
197717,3733062,1601,11736064230712,481
197816.8462622,3771,04419452832812.113

Requestsהזמנות
196529,3912942,1953,2302,5074411,29419,430
197030,7194502,0823,2092,26048281922,173
'197426,1073872,5602,8641,46247173417,629
197525,0833452,3742,8331,45937874916,945
'197623,8643272,5742,5341,22529983316,071
197723,1033662,5632,5151,09630079415,469
197825,4664243,0683,1101,05532770116,781

באמצעות שבוצעו Requestsהזמנות fulfilled through labour exchanges
בשטחים העבודה Inלשכות the Administered Territories

19704,85096950_3,804
19754,630526796267523,835
'19763,32361744310212,827
19773,26011303734392,812
19783,72111474732163,181

שלא Unfuliflledנענוהזמנות requests
19653,82688348 .937438592541,702
19704,7622792091,4964131191272,120
'19747,2771483791,8665291342363,985
19757,5541213681,9134621022384,350
'19766,575964281,450414632993,825
19775,984142334] ,408347402493,464
19788,0652345122,076380732154,575

1 /Seenote' to Table XII29.
367 ושכר עבודה
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שירות של למבוגרים העבודה בלשכות השנה במשך רשומים י"ב/33. לודו
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 warpAge group
הכל Totalסך

1824253435444554556465+

אלפימ
ThousandsאחוזיםPercentages

הכל Totalסך
1965142,412100.021.6 39.816.412.67.71.9
1970149,947100.028.9 43.712.18.75.41.2
1975126,659100.022.6 49.912.28.94.32.1
1976134,270100.023.6 50.211.78.34.02.2
1977135,565100.026.0 48.011.68.24.02.2
1978138,116100.026.4 48.511.07.83.72.6

Malesגברים
196585,916100.022.6 37.614.612.49.83.0
19700,894$100.030.1 40.911.18.67.32.0
197565,729100.023.9 47.810.98.35.63.5
197672,308100.025.2 47.410.78.05.13.6
197773,437100.027.2 45.810.67.95.03.5
197872,563100.027.3 46.39.97.34.84.4

Femalesנשיס
196556,496100.020.2 43.319.012.74.40.4
197069,053100.027.6 י 46.913.18.93.10.4
197560,930100.021.3 52.213.59.53.00.5
197661,962100.02).9 53.412.98.52.80.5
197762,128100.024.7 50.612.78.62.80.6
197865,553100.025.3 50.912.38.42.50.6

STRIKES AND LOCKOUTS
שאבדו עבודה ימי ומושבתימ,

והשבתות שביתות
שביתות י"ב/34. שובתיםלוח והשבתות,

ועיצומים
TABLE XII/34.STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND LOCKEDOUT, WORK DAYS

LOST AND SLOWDOWNS

ענודהשובתיםשביתות משתתפיםעיצומיסימי
בעיצומיםשאבדו'ומושבתים1והשבתות'
Strikes andStirkers andWork daysSlowdownsParticipants
lockouts'locked out1lost1in 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
2197216887,309236,05819722
197396122,348375,0235432,0591973
19747127,14151,3334918,3631974
1975117114,091164,5096243,6881975
19761231 14,970308,21476144,5671976
1977126194,297416,5265724,6591977
197885224,3541,071,9615534,4881978

] Excluding slowdowns. 2 See introduction. מבוא. ראה 2 עיצומיס. כולל לא 1
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ומושבתים, שובתים מספר השביתה, משך לפי והשבתות1, שביתות  י"ב/35. ליוח
בלבלי וענף סיבה

TABLE XII/35.STRIKES AND LOCKOUTS1, BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS AND

PERSONS LOCKEDOUT, CAUSE AND ECONOMIC BRANCH

Percentages אחיזיס

1978

עבודה ימי
שאברי

Work days
lost

שביי™
והשבתות
Stirkes and
lockouts

1977

עבודה ימי
שאבדו

Work days
lost

והשבתות
Strikes and
lockouts

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסר
ההשבתה או השביתה Durationםשך of strike or lockout

שעות 6 עד 13.55.111.80.12toמשעתיים 6 hours
אחד ענודה יום עד שעות 27.87.728.29.16מ6 hours toone work day

ימים 3 עד 224.632.131.74.92to 3 days
ימים 6 עד 415.143.15.937.64to 6 days
ימים 9 עד 76.42.14.73.87to 9 days

ימים 14 עד 106.44.09.420.610 to 14 days
ימים 24 עד 154.81.85.95.415to 24 days
ימים 49 עד 250.80.81.20.125 to 49 days
ויותר יום 500.83.41.218.450days and over

וםושבתים שובתיס outlockedpersonsNמספר u mbe r of strikers ani
1100.80.01.20.0110
115015.91.018.80.21150
5110014.32.216.50.351100
10120015.93.23.50.4101200
20150020.710.023.52.1201500
5011,0007.94.89.43.45011,000
1.0012,0008.77.87.16.01,0002,000
2,0015,0007.912.510.628.42,0015,000
5,000+7.958.59.459.25,001+

Cסיכה ause
אחרים עבודהותשלומים 54.782.241.283.9Wageשכר rates and other payments
הסכמי איחתימח או 12.79.514.14.4Workהפרה agreements broken or not

signedעבודה
שכר 4.02.12.40.3Withholdingהלנת ofwages

ופיטוריהם עובדים 13.51.911.83.3Admissionקבלת and dismissal of workers
והשבחות אחרות 15.14.330.68.1Otherסינות causes and lockouts

כלכלי Economicענף branch
ודיג ייעור ,2.30.5Agricultureחקלאות, forestry and fishing

וחרושת) (כרייה 22.211.124.76.8Industryתעשייה (mining andmanufactuirng)
ימים .1.60.72.3חשמל 0.1Electricity and water

ציבוריות) ועבודות (בנייה 2.40.6Constructionבינוי (building and public
works)

והארחה אוכל שירותי ,4.01.72.40.0Commerceמסחר, restaurants and hotels
ותקשורת אחסנה ,27.010.636.533.1Transportתחבורה, storage and communica

עסקיים ושירותים 11.113.84.71.0פיננסים
tion

Financing and business services
ציבורייםוקהילתיים 25.442.620.057.0Publicשירווזיס and community services

ואחרים אישיים C1.04.70.9Personal.4שירותים and other services
אחד מענף ביותר 4.718.5שביתות

Strikes in more than one branch
יב/34. ללוח הערות ראה 1/1 See notes to Table XII34.
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COST OF LIVING ALLOWANCE יוקר תוספת
המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/36. לוח

TABLE XII/36. COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

percent COX.(ל''י) שכר mpnיוקר riDoin
allowanceMaximum amount(י (ל" מירבית

Periodon which allowance
is paid

Maximum C.O.L.
allowance (IL.)

אחוזהתקופה
ליוםלחודשליוםלחודשתוספת
Perהיוקר monthPer dayPer monthPer day

משכר salaryא. החדש NEWהיסוד BASICA. FROM
As of 16 VII fמ1957 3.216.000.64
As. of 16 VII 6.834.001.36מ1958
As of 16 VII Iמ1960 9.71 148.501.94
As of 16 VII 1961 1מ 14.720 50073.502.94
As of 16 VII 1962 jמ 22.6113.004.52
As of 16 VII 1963 Iמ 28.9144.505.78
As of 16 1 1964 33.6177.407.10מ
As of 16 X 1964 37.6205.408.22מ
As of 16 1 1965 38.5211.708.47מ
As of 16 1 1966 47.8276.8011.07מ
As of 16 1 1970 51.8304.8012.19מ
As of 1 ^1 1970 o~55.4מ ■7/V)330.0013.20

1 1973 0As of63.428 'w386.0015.44
VII 1973 Asמ of77.7486.1019.44
1 1974 Asמ of88.0558.2022.33
11 1974 Asמ of102.8661.8026.47
VII 1974 Asמ of1 108.82 2

703.8028.15
1 1975 3Asמ of/ 129.5

ך 159.5

910.8036.43
40 1,0001210.8048.43

מהשכר totalב. salary1 .Bהכולל1 FROM
VII 1975 Asמ of"12.9140.00 3,500451.5018.06
IV 1976 Asמ of10.1160.00 4,000404.0016.16
* 1976 Asמ of12.2200.00 5,0006 10.0024.40

1 IV 1977 Asמ of11.5224.40 5,610645.1525.81
X 1977 Asמ of8.8280.00 7,000616.0024.64
IV 1978 Asמ of520.3304.64 7,6161,546.0561.84
X 1978 Asמ of12.9406.00 10,1501,309.3552.37
IV 1979 Asמ of619.3584.00 14,6002.817.JO112.71

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates in
the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Maximum allowance is computed by adding up
the amount of allowance in force in January 1963 with an
amoun obtained from the new maximum amount on which
allowance is payable, by the difference between the new
allowance rate and the 28.9 rate in force in January 1973. 3 On
account of the additional allowance of January 1975, an
IL.200 advance payment on previous allowances was paid.

4 Actually enforced in November 1975, the rate being 7.5"/0

in July 1975, 9OA in AugustSeptember and lO'Scf in Octover.
5 On account of the April 1978 allowance, advance

payments amounting to Wk were paid up to a monthly
maximum of IL. 7,616 or a daily IL. 304.64 maximum on
which allowance is due, amounting to a monthly IL. 913.92 or a
daily IL. 36.56. 6 On accountof the Apirl 1979 allowance,
a maximum allowance of IL.500 per month or IL.20 per day
were paid, according toa xaximum salary ofIL.6,000 or IL.240
a day, on which allowance is due.

השיעורים הכקלת ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת 1

התוספת. חושבה שעליו השכר תיקרת בגובה בלוח הנקובים
סכום צירוף ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת 2
על המתקבל לסכום 1963 בינואר בתוקף שהיה היוקר, תוספת
שבין ההפרש בגודל החדשה השכר תקרת גובה הכפלת ידי
שהיה 28.9 של השיעור לבין היוקר תוספת של החדש השיעור
היוקר תוספת חשבון על כמקדמה 3 .1973 בינואר בתוקף
על ל"י 200 של תוספת בדצמבר שולמה ,1975 בינואר הנוספת
למעשה הופעל זה שיעור 4 הקודמות. היוקר תוספות
9¥0 ,1975 ביולי 7.596 היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר
על כמקדמה 5 באוקטובר. ו/100 באוגוסטספטמבר,
תוספת בינואר שולמה ,1978 מאפריל היוקר תוספת חשבון
לחודש ל"י 7,616 של השכר לתקרת עד אחוזים 12 של בשיעור
חודשי שכר למקבלי ל"י 913.92 של בסך ליום ל"י 304.64 או
חשבן על כמקדמה 6 יומי. שכר למקבלי ל"י 36.56 ובסך
של מירבית בינוארתוספת שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת
לי" 6,000 שכרשל לתקרת עד ליום ל"י 20 או לחודש ל"י 500

ליום. ל"י 240 או לחודש
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חקלאות י"ג. פרק

הייצור וערך ייצור
י"ג/12) עד י"ג/7 (לוחות

הגדרות

בשנה שיוצרה התוצרת כל את כולל ייצור
חלקה אס גם ספטמבר) עד (מאוקטובר החקלאית
תוצרת כולל: הוא שנה. אותה תום לאחר שווק
חי באינוונטר שינוי במשק, עצמית צריכה משווקת,
נכסי "ייצור כולל אינו זאת, לעומת ביניים. ותוצרת

השקעה".
בנקודת ליצרן במחירים ניתן הייצור ערך
בעבור הסיטונאי השוק שהיא הראשונה, המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק
י"ג/10) (לוח ייעוד

שהופנתה החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
כולל בישראל; האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה
ומשפחתו המשק בעל ידי על הנצרכת תוצרת
נרשמו קודמים בשנתונים עצמית"). ("צריכה

בנפרד. העצמית הצריכה אומדני
המסופקת תוצרת כל כולל מקומית לתעשייה
עיבוד לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה,

תעשייתי.
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא
עזה). ולרצועת ושומרון ליהודה מכירות (כולל טרייה
החוזרת חקלאית תוצרת היא בינייט תוצרת
מקומי מייצור שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך

חיים). בעלי להזנת המשמשת
נתונים גם כוללים ביניים תוצרת נתוני זה, בלוח
חי. באינוונטר שינוי ועל חקלאית תוצרת השמדת על

חישוב ושיטות מקורות
חלב, בקר, עופות, פירות, ייצור של האומדנים
מבוססים והגן השדה גידולי ומרבית דגים ביצים,
ייצור ממועצות מסיטונאים, חודשי דיווח על בעיקר
(רוכזה) שנתקבלה התוצרת על תעשייה וממפעלי
לנתונים ולתעשייה. ליצוא מקומי, לשוק מהמשקים
צריכה פרטיות, מכירות על אומדנים מוסיפים אלה

ביניים. ותוצרת עצמית
ע"י נאמד אחרים שדה גידולי שבמספר הייצור

הזרוע. בשטח לדונם הממוצע היבול הכפלת
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך
במחירים הייצור כמויות הכפלת ידי על מתקבל
המסירה בנקודת התוצרת בעד קיבלו שהחקלאים

הראשונה.
על מתקבל קודמת שנר. במחירי הייצור ערך
קודמת. שנה במחיר פריט כל של הכמות מכפלת ידי
סדרות בסיס על תשכ"ט עד חושבו הכמות מדדי

החקלאות על השנתיים הנתונים מובאים זה בפרק
בישראל.

החקלאות על יותר ומפורטת חודשית סטטיסטיקה
נתונים חקלאית". לסטטיסטיקה ב"רבעון מתפרסמת
"סדרות בעלון גם מתפרסמים עיקריים חודשיים
המרכזית הלשכה ידי על לאור המוצא סטטיסטיות",

החקלאות. משרד עם בשיתוף לססטיסטיקה,
הח הססטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
מס' טכני בפירסום ב1964 במפורט תוארו קלאית
לרוב עדיין המתאים זה, תיאור הלשכה. של 21
והשלמות תיקונים לאחר להלן תומצת הסדרות,
האחרונות. השנים ב15 התפתחות מתוך המתחייבות

כפי ודיג, ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
הכלכלה. ענפי של Trmn בסיווג שהוגדרו

המתחילות חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים
אחרת. צוין כן אם אלא באוקטובר, באתר

ויבולים שטח
י"ג/5) ער י"ג/1 (לוחות

הגדרות

גידולי דגים, בריכות מטעים, כולל מעובד שטח
נזרע שלא וגן שדה גידולי במחזור שטח וכן וגן שרה

שנה. באותה
כמספר נרשם עונתיים גידולים המעובד השטח

שנה. באותה נזרע הפיסי שהשטח הפעמים

מקורות
ובריכות מטעים וגן, שדה גידולי המעובד השטח
באמצעות הנערך שנחי מפקד ע"י מתקבל דגים
אל והמושבים, הקיבוצים אל המופנים שאלונים
אל לאיהודיים, ביישובים מוכתרים ואל מועצות
חקלאים אל וכן אחרים ביישובים חקלאיים ועדים
גידולים מספר ועל מטעים על הנתונים את פרטיים.
סמך על משלימים אלה ממפקדים המתקבלים אחרים

אחרים. וממקורות ייצור ממועצות מידע
שדה גידולי על הנתונים רק התבססו תשל"ה לפני
שטח ואילו מפקד, באמצעות ישיר איסוף על וגן
סמך על בעיקר נאמד הדגים ובריכות המטעים
אחרים. מיצרפיים ונתונים החקלאות משרד רישומי

הקיימת הקרן מאת מתקבל יער נטוע שטח
לישראל.
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חישוב ושיטות מקורות
לאחר הייצור מלוחות מתקבל חקלאי ייצור

ביניים. תוצרת ניכוי
פיתוח ממינהל מתקבל השקעה נכסי ייצור
וכד') ניקוז קרקע, הכשרת לייעור, (בייחס הקרקע
מטעים עיבוד הוצאות של נורמטיבי חישוב וע"י

צעירים.
לכל כולל באומדן מתקבלות הקנויות התשומות
משמשים לכך העיקריים. התשומה מסעיפי אחד
לחקלאות תשומות יבוא הבאים: המקורות בעיקר
(כגון מקומי מייצור אספקה וזרעים); מספוא (כגון
ע"י שנאמרה כפי המים תפוקת ודשנים); כוספות
המשווקים של מסקרים נתונים המים; נציבות
וחומרי הדברה חומרי (כגון הייצור וממועצות
והרשויות הממשלה של כספיים דו"חות אריזה);
וארגונים משקים של המאזנים ניתוח המקומיות;

שונים.
"המלאי שיטת לפי חידוש במחירי נאמד הפחח
בחקלאות ההשקעות סידרת על המבוסס המתמיד",

הלשכה. ע"י הנערכת
כפי השכר סדרות על בעיקר מבוסס שכר
למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
לזה ושכר), עבודה י"ב פרק (ר' לאומי לביטוח
בביטוח מבוטחים שאינם העובדים שכר אומדן נוסף

הלאומי.
מתקבלים חכירה דמי חכירה. ודמי ריבית
הוא ריבית על הנתון ישראל. מקרקעי ממינהל בעיקר

היישובים. מאזני על ומתבסס גלמי
ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
החכירה ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על מתקבלים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה
מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי מדדים
באומדן שימוש ע"י חושבו י"ג/13) (לוח החשבון

הקודמת. השנה במחירי הערך
(לוח הקנויות התשומות של והכמות המחיר מדדי
השינויים קישור ע"י תש"ל שנת מאז חושבו י"ג/14)

תשכ"ח. בסיס על למדד השנתיים

המשנה ענפי חשבונות
י"ג/20) עד י"ג/15 (לוחות

הגדרות

שתוארו הגדרות אותן משמשות המשנה לענפי
החקלאות. ענף כל בעבור לעיל

ומקורות שיטות
ע"י נערכו זה בשנתון המשנה ענפי חשבונות
המשק רווחיות לחקר המכון נתוני של שילוב
הלשכה. של המיצרפית הסטטיסטיקה עם החקלאי
להכנת המשמשים מהנתונים נלקח התפוקה ערך

החקלאי. הייצור ערך של הסידרה

במחירי כמויות הכפלת ידי על שהתקבלו נתונים
1t על המדדים מתקבלים בתש"ל החל תשכ"ח.
למדד לספייר) נוסחת (לפי השנתיים השינויים קישור

תשכ"ח. בסיס על המחושב הכמויות
על מתקבל והוא פשה מסוג הוא המחירים מדד

הכמות. במדד הערך מדד חלוקת ידי
פיסיים, נתונים אין שלגביהם מוצרים בעבור
הערך את לקבל כדי מתאים מחיר במדד משתמשים
הכמות. מדד לחישוב המשמש קבועים, במחירים

החקלאי הייצור של המחיר מדדי בין ההפרשים
התפוקה של המחיר מדד לבין כאן המובאים
נובעים מחירים, י' בפרק שמובא כפי החקלאית,
כאן המובאים המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר
מדדי ואילו החקלאי, הייצור לכל מתייחסים
הנסחרת. לתוצרת רק מתייחסים י', בפרק המחירים
לשנת מתייחס הייצור מחיר מדד כך, על נוסף
לתקופת מתייחס התפוקה מחירי שמדד בעוד הייצור,

השיווק.
הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
מין סוג, לפי שנשחט ראש כל המפרטים המטבחיים,
שנשחט, החי המשקל את לאמוד כדי משקל. וקבוצת
קבוצת בכל שנשחטו הראשים מספר את מכפילים
בקבוצה. החיים בעלי של הממוצע במשקל משקל

מחקלאות הכנסה
וי"ג/14) י"ג/13 (לוחות

הגדרות

לענף מתייחסים החקלאות ענף חשבונות
של האחיד בסיווג שהוגדר כפי ודיג ייעור חקלאות,

הכלכלה. ענפי
התפוקה היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
אחרים, מענפים הקנויה התשומה פחות החקלאית
טבע, פגעי על ופיצויים מיוחדות סובסידיות בתוספת
שעסקו הייצור גורמי כל של הכנסתם את מהווה והיא

בחקלאות.
(להוציא החקלאי הייצור ערך היא התפוקה

השקעה". נכסי "ייצור בתוספת ביניים) תוצרת
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי ייצור
ע"י וכד' בניקוז קרקע, בהכשרת בייעור, צעירים,
החי באינוונטר השינוי בזה כלול לא החקלאות. ענף

החקלאי". ב"ייצור הנכלל
והשירותים החומרים סך היא הקנויה התשומה
ומיבוא, בישראל אחרים מענפים הענף ידי על שנקנו

חידוש. במחירי והפחת
את רק כולל שכר הייצור. גורמי הכנסות

שכירה. לעבודה התשלומים
התשלומים את רק כוללים חכירה ודמי ריבית
ולמינהל החקלאות לענף מחוץ למממנים בפועל

ישראל. מקרקעי
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סטטיסטיקות סמך על בעיקר נאמד הלול אינוונטר
החקלאות. משרד עם ובהתייעצות דגירה, של

למצבת העיקריים המקורות חקלאיות. מכוגוח
תשל"א החקלאות מפקד ממצאי עידכון הם המכונות
התבססה בעבר גם החקלאות. משרד ורישומי
מוצא נקודות של שנתי עידכון על בעיקר הסידרה
ממשרד שוטפים מינהליים נתונים בעזרת מפקדיוח

החקלאות.
על מתבסס האומק בחקלאות, מים צריכת
חקלאי). לשימוש מים (ייעוד המים נציבות נתוני

השונים החקלאות ענפי לפי במים השימוש אומדני
השונים הגידולים של המושקה השטח על מתבססים

לדונם. הממוצעת המים צריכת על והאומדנים
הנתונים מרוכז. מספוא תערובת קניית
מכוני כל את המקיף חודשי סקר על מבוססים
כ10,000 של שנתי ייצור (בעלי הגדולים התערובת
קטנים. תערובת מכוני של מייצג ומדגם ומעלה) טוץ
תערובות של קטנה כמות גם כוללים הנתונים
עזה ולרצועת ושומרון וליהודה לחו"ל, הנשלחות
ה', כרך ,9 מס' חקלאית" "סטטיסטיקה (ראה

.(1974 ספטמבר
מייצח דשנים על הנתונים דשנים. צריכת
מיובאים דשנים ועל מהייצרנים, מתקבלים מקומי

החקלאות. ממשרד
הנתונים הצומח. להגנת הדברה חומרי
משרד של הצומח להגנת המחלקה ידי על נמסרים

מנהליות. רשימות סמך על בעיקר החקלאות,

על נתון המיצרפית בסטטיסטיקה יש אם תשומה.
וטרינריים שירותים מיספוא, (כגון בענף התשומה
נתונים משולבים וכר), לכותנה ריסוס הוצאת לרפת,
מחקרי הוא הבסיס אחרות, לתשומות בחשבק. אלה

המכון.
הון מלאי
י"ג/21) (לוח

המתמיד"; "המלאי שיטת לפי מחושב הון מלאי
מסוימת שנה של ההון במלאי כוללים זו שיטה לפי
נכסים בעבור שבוצעו הגולמיות ההשקעות סכום את
פחת. בעבורם מנכים עדיין חייהם" "אורך שלפי
הקרקע ערך כולל אינו זה בפרק המובא הק מלאי

המים. וערך
פחת בניכוי גלמי הון למלאי שוה נקי הון מלאי

הנכס. של החיים לאורך בהתאם מצטבר שנתי

ייצור אמצעי
י"ג/27) עד י"ג/22 (לוחות

חישוב ושיטות מקורות
מבוסס תשל"ג מאז חיים. בעלי מספר
המפקד ממצאי על בעיקר והצאן הבקר אינוונטר
המעובד. השטח לסדרות בהקשר לעיל הנזכר השנתי
שונים, רישומים ע"י האלה הממצאים את משלימים

צאן. לגבי בעיקר
עיז^ על לרוב מבוססים ההיסטוריים הנתונים
של רישומים ועל מפקדיות מוצא נקודות של שנתי

החקלאות. משרד ושל מקצועיים ארגונים

נבחריס פרסומים
טכניים פרסומים

(מתודולוגיה)" בישראל חקלאית סטטיסטיקה 21

(מתודולוגיה)"* ההדרים יבול תחזית 35

תשל"א החקלאות מפקד פרסומי
מוקדמים סיכומים 1

ותעסוקה אדס כוח 2

וגן שדה גידולי 3

חייס כעלי 4

החקלאות משרד אזורי לפי סיכומים 5

יישוב צורת לפי החקלאי .המשק סבנה 5

העיקריות" התוצאות סיכום 7

אחרים פרסומים

*1972/73 ,1970/71,1969/70 לעונות הדר פרי יבול תחזית
""1970 המשמש יבול תחזית

... 1973/74 בעונת בהדרים בררה סיבות

מיוחדים פרסומים

1949/50 תש"י החקלאות מפקד 8

ומיעוטים הדרוזים הערבים, של המשקים א' חלק
אחרים

1949/50 תש''י החקלאות מפקד 19

היהודי המשק.  ב' חלק
1954 1952 מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 48

כרכים)* (שני
חש''ן הירקות שטחי מפקד 108

(הת בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה 165

1963 עד 1952 המוסף) והערך התפוקה שומה,
1962/631967/68 ההדרים ענף חשבונות 284

*"1969 בישראל ההדרים מטעי 316
 תש"טתשכ"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות 326

1 חלק
תש"טתשכ"ט סטטיסטיות סדרות בישראל, חקלאות 327

11 חלק

הדר. פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף בלנד. אנגלית .. בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף

פירות. של ולשיווק לייצור המועצה ע0 בשיתוף .■
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מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/ו. לוח
אחרת ציין לא אם חקלאית, שנד.

מועסקים
בחקלאות1

דונם]שטח (אלפי Cultivatedמעוכד area (thousand dunams)
(אלפים)

Employed in
agriculture1

A ■o
o c

(thousands)

l|גידולי
שדה
(כולל

ירקות,
if!?Kתפוחי §

crsors■20,אדמהשטח |
:nar(בריכותללאומקשהבהכנהr is

מזה:
הכל pדגיםהדריםהדריםFieldVegetaבהשקייתסך Sהכל שכיריםסך
TotalThereof:cropsbles,CitrusFruitFish" ot3 >TotalThereof:

irrigated(incl.potatoes,plantaponds|||employees
areamelonstions,
inandexcl.is 1

preparapumpcitrusa .2

tion)kinsn

ט 1,6503001,09410612515תש" 2308053

2,4803751,79819013222תש''י 2459469

3,3504702,63618913327חשי"א 259106107

3,4755402,67624813530תשי"ב 275111133

3,5506502.65030813935תשי''ג 294124148

3,5607602,63627916435תשי"ד 311135163

3,5908902,63326319537תשט"ו 320143195102.238.0

3,6859562,68128121340חשט"ז 323147222100.836.7

3,8201,1002,75327924641תשי"ז 352149231104.241.6

3,9401,1852,82327927543חשי"ח 370159252115.141.3

4,1101,2402,94228230046חשי"ט 385155279110.444.8

4,0751,3052,88226432849תשי'ך 3941592995121.1■M6.0

"א 4,1501.3602,91526734053תשב 413162326127.653.0

4,0401,4262,74528737056תשכ"ב 417165347125.946.5

3,9701,4722,63130438558תשכ"ג 4221703675I 12.6M5.4

'יד 4,1071,4622,73930340259תשב 429175394109.946.8

4,1301,5102,75930141061תשכ"ה 425174417114.445.6

4,0321,5422,64830841660תשכ"ו 426174440107.440.4

381,5882.74930741859),4תשכ"ז 431174462104.139.3

4,1361,6162,72932141857חשכ"דו 434177496.'94.3532.5

4,1321,6622,70434242055תשכייט 43317852291.330.9

,4תש"ל 1051,7202,68534642054 420180534'.89.8'■31.3

4,1401,7202,69537042056תשלי'א 41518454892.034.3

4,1651,7652,68539642656תשלייב 41918355995.638.0

4,1701,7602,71235442156תשלייג 42518757393.136.5

4,2701,7552,77937642056תשלייד 43018958483.932.6

4,3251,8002,85436842551תשלי'ה 43619159680.427.1

95,2501,8352,84533943051תשל"ו 839219360882.426.3

§ 4,2501,9202,80736742049תשל"ז 41719063082.629.6

"ח 4,2701,9002,77840240844חשל 44819064585.330.4
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TABLE XIII/1.  AGRICULTURE  KEY DATA
otherwise statedr. unlessural yeaAuricu!

חיים2 בסלי אינוונטר

מחירים מדדי
* בחקלאות

Price indices in

בחקלאות הין מלאי
כמוה) (מדד
Capital stock

החקלאות סנף חשבון
כמות) (מדד

Agricultural account
Livestock inventory 2agriculture 4

in agriculture
)quantity index)antity index)(qu

:תשל"ו=00 :Baseהבסיס 1975/76 1967/68תשכו= =100 ז=

ד! י?

//
11
51

0
a o

"1

n
11s 5
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2 3II
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X

a ^
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E?S|If
^ O
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n *■

<,u
O
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pi
" 8

se __,

. ק

n_ _
*"■ a

z

|l
£ffJ
it S
I

l\
r o.

n
.Sq~>2S■3jf Qט

1.337.40.312.52.701948/49

2.647.30.417.53.0014.619.71944/50

3.060.30.820.02.7018.024.71950/51

3.164.21.520.52.6021.729.62425241951/52

3.469.43.022.02.90.124.332.4262>i24]952/5.!

3.673.95.022.03.40.127.235.8323331I95.V54

4.173.011.124.53.20.229.938.53337311954/55

4.876.814.826.03.70.233.642.43942381955/56

4.988.727.036.04.20.337.247.24246401956/57

5.6113.439.040.05.70.442.753.64952491957/58

6.7129.750.041.06.70.616.413.047.761.35857601958/59

7.4127.058.441.07.80.816.513.151.066.36165591959/60

7.9135.857.441.57.80.917.713.954.169.96664681 960/6 1

8.9143.259.440.07.61.018.715.057.673.97168741961/62

9.8121.967.926.07.11.021.616.460.375.97571801962/63

10.8125.865.326.07.11.120.016.962.777.18273911963/64

11. 1120.356.825.07.01.121.518.065.979.48483851964/65
12.1129.155.325.06.81.322.419.468.680.58792821965/66

13.2141.857.025.96.91.422.120.071.581.999971011966/67

14.4146.659.026.86.51.523.321.574.182.6100100100I1M7/6X

15.7152.760.427.36.51.624.722.176.883.1103101105[968/69

16.3144.261.527.87.01.824.623.080.084.31101101091969/70
16.852.268.019.07.62.327.925.983.085.71221221211970/71

17.566.275.019.07.63.030.529.786.087.51321281361971/72

18.679.781.019.07.43.536.333.988.789.31331361291972/7.*

5 19.090.190.919.07.84.049.348.391.992.2142139143I97.V74

'19.3189.197.319.08.04.576.276.395.995.31521441581974/75

'21.1189.998.319.68.55.3100.0100.000.0100.0160 |1521661975/76

22.9191.497.819.79.55.5130.2130.203.2103.2168155181§1976/77

24J85.997.119.59.25.5180.8194.604.3103.41761591931977/78
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(המשך) מפתח נתוני  חקלאות  י"ג/י לודו
אחרת *^ לא אם חקלאית, שנה

החקלאי ייציר
כמות) (מדד

Agircultural production
)quantity index)

אחרת) *^ לא אם טונות, (אלפי עיקריים טוצרים של ייצור

n
ait

1
.F

S3

n
C

Do

n
a
b

ו|
.X.
r

=n"D©n1967/68 =100^

o

R

7aI
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|
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1
$

p
a

1

I
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o

r

I
on

I
1

aX

1
1|

a.

0
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:3
0

ו
ן

ם1

13141321.220.280.0תש"ט 40.6 0.326.013.0272.7

י 18181827.036.9125.5תש'' 53.2 0.835.346.2270.0

18182013.527.50.5142.0תשי"א 55.3 2.637.013.7352.6

23262130.893.20.04.5178.7תשי"ב 120.1 3.146.341.0349.6

25282229.564.00.08.2203.0תשי"ג 110.1 8.155.459.5352.0

29352534.089.90.36.7205.0תשי"ד 126.1 15.179.041.6470.5

32343236.042.12.221.0209.0תשט"ו 91.1 19.282.038.0392.0

38423674.085.03.228.0231.0תשט''ו 109.3 14.292.558.0452.0

42474083.074.24.156.0242.0תשי"ז 123.0 17.993.069.0439.0

ח 49475362.553.34.994.0.98.0265.0השי" HO8 12.761.2435.5

57546273.765.07.3122.1270.5תשי"ט 123.1 15.388.083.3587.6
תש"ך
תשכ"א

59
66

54
61

66
73

41.3
65.9

26.6
62.5

10.7
14.5

244.9
221.0

296.2 78.5 17.0
277.1 109.4 14.5

81.8
85.0

52.0
70.3

609.6
515.7

71648151.748.216.1221.0280.5תשכ"ב 103.6 12.4111.088.3532.5

75718154.736.313.4249.9296.9תשכ"ג 109.1 13.0108.993.3736.4

848288126.5116.615.7256.0317.3תשכ"ד 122.7 9.5106.892.3838.9 .

858487150.067.421.5294.6306.7תשכ"ה 109.1 13.5108.7101.7878.3
878490100.621.224.9282.0344.0תשכ"ו 110.2 13.4103.883.8906.5
9999100221.656.028.5289.3342.4תשכ"ז 137.1 12.993.492.01,082.0
100100100175.024.533.0247.9381.5תשכ"ח 113.1 10.6109.694.11,265.4
תשכ"ט
תש"ל
תשל"א

104

109

121

106

no
123

102

109

120

155.8
125.0
199.5

20.5
13.6
17.6

39.2

35.3
36.7

214.7
237.0
258.6

443.0 139.9 12.4
472.3 137.3 18.7
490.4 141.2 21.2

114.6
137.1

142.0

119.9
131.5
132.9

1,178.1
1,261.9
1,513.5

תשל"ב
131136127301.432.840.3248.5502.0 132.5 19.8143.1161.71,552.8

תשל";
131131132241.517.937.4217.3532.7 126.8 14.6165.1127.01,688.6

140140141274.030.249.8116.7496.2תשל"ד 138.0 18.0152.4124.01,698.0
תשל'ה

149150148243.320.648.8259.0509.2 148.4 18.8163.0134.81,506.0
157155161205.518.253.7323.6581.1תשל''ו 140.1 23.5174.7134.81,531.2
ז 164164165220.016.664.0320.0584.1תשל" 111.1 22.5214.0130.01,528.1

ח 171176165169.08.079.2116.7673.8תשל" 97.0 21.5221.144.81,473.8
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TABLE XIII/ 1 .AGRIC ULTUREKEY DATA (Cont.)

Agricultural year, unless otherwise stated

Production of main products (thousand tons, unless otherwise stated(

a W

H?a

11

SI

Mir 3a .£

/Ir O

c
.tf

s

5

I 8

.1

1948/49

1949/50

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62
1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70
1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

3.5

6.6

8.9

7.9

7.6

9.0

11.0

10.9

11.4

12.4

242.5

330.0
391.5

366.5

369.2

414.0

503.5

510.0
630.0

886.0

13.2 1,027.0

13.9 1,114.0

14.7 1,290.0

16.4 1,273.0
16.4 1,113.0

18.9 1,278.5

19.3 1,296.0

22.6 1,233.0

22.9 1,402.0

24.5 1,224.0

21.9 1,218.6

21.8 1,320.0
26.1 1,423.3

27.1 1,404.7

26.5 1,389.8

22.7 1,468.7

22.2 1,569.9

24.2 1,676.5

24.5 1,704.3

24.5 1,789.9

78.8

92.2

103.3

119.3

128.1

146.6

159.0

171.5

184.0

216.5

259.5

277.3

283.5

316.0
297.0

304.8

322.6
348.6

380.2

393.8

408.3

440.5
452.0

476.0

523.5

545.1

582.2
655.7

671.4

669.9

0.5

0.5

0.6

0.9

1.2

1.6

4.5

5.3

6.3

8.3

10.5

10.6

11.1

11.7
11.9

10.9

11.8

12.3

13.8

15.2

15.2

15.5
15.7

17.4

18.0

18.8

20.2

20.3

22.7

22.6

2.0

1.9

2.2

2.4

2.8

4.0

6.2

7.9

9.4

10.2

18.9

25.1

22.7

22.5
31.1

35.5

30.9

28.2

30.5

35.2

34.3

35.6
36.5

33.7

35.7

38.9

37.1
44.1

47.0

39.8

5.0
7.4

7.2

7.0

8.1

9.3

16.3

23.2

22.2

34.2

40.7

45.7

54.6

66.4
67.0

74.5

74.0

81.9

89.0

89.2

93.5

101.7
124.2

142.1

144.5

162.5

172.9

187.5

192.1

196.5

0.2

0.8

1.2
1.6

1.6

1.4

2.3

3.5

4.8

5.2

4.1

7.6

11.7

12.3

15.0

17.1

18.5

21.8

24.2

10.7

3.8

2.7

14.5

13.5

21.5

2.8

25.0

7.0

17.9

8.0

6.8

20.8

4.8
13.0

21.0

10.5

10.9

24.5

9.5

21.1

6.6
12.5

27.0

4.0

30.2

4.9

19.5

8.1

35.0

3.5

2.0

5.7

8.2

10.9

11.3

17.0

23.5

20.3

27.5

31.6

34.3

44.1

49.2
50.6

49.8

44.0

53.9

50.5

44.0

53.0

61.1

56.3

41.5

38.1

33.7

52.2
57.4

61.7

53.7

7.2

7.4

6.3

8.0

9.5

12.6

11.0
14.2

20.6

21.6

26.1

21.6

26.7

30.4
25.6

34.0

34.2

33.3

39.8

37.3

44.8

36.0
37.0

48.3

46.9

44.4

43.3
45.9

40.6

42.7

10.6

9.5

7.1

11.5

12.7

17.5

14.0
18.5

22.9

26.3

31.7

31.1

36.6

42.1
33.6

49.3

46.1

42.7

42.2

34.6

35.6

24.7
29.6

33.1

31.0

30.2

32.2
31.6

29.4

33.6

5.2

6.4

3.5

6.8

6.0

11.0

6.7
11.8

16.6 10.6

19.5 19.5

30.0 30.0

10.6 26.9

17.1 34.8

49.921.7
15.6

31.8

27.5

30.5

43.3

45.8

36.4

40.7

52.3

72.8

73.2

86.0

95.5

83.8

92.0

98.6
47.0 103.4

60.0 116.5

47.3 123.2

51.8 106.2

52.6 124.0
54.3 124.2

45.0 136.5

50.6 122.7
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(המשך) מפתח נתוני חקלאות י"ג/ו, לוח
אדורת צויין לא אם חקלאית, שנה

ש> ייצוא אחרת) צוין לא אם טין, (אל8י עיקריים מיצרים י

IP S
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$ 1 aa| 3
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||

U □

ח
**

£

C

ו

£9
ד*

0
כד

<
>

__154.6תש"ט

י 167.3תש"

161.7תשי"א 
146.60.1חשי"ב
תשי"ג

0.10.2o.o0.0 206.1 0.00.6

תשי"ד
4.10.00.20.0 304.9 0.11.1

3.00.20.0חשט"ו 264.2 0.30.9

ז 3.10.04.30.00.00.0וושט" 293.2 0.51.3

26.80.03.90.10.00.0תשי"ז 307.4 0.31.0

0.00.25.62.31.30.0תשי"ח 308.0 1.11.9

21.10.04.81.81.30.1תשי"ט 376.5 3.32.0

ך 8.00.36.44.43.70.7תש" 398.0 3.76.1

א 20.30.06.82.74.00.4תשב" 331.1 2.913.8

4.40.06.413.7349.2תשנ"ב 1.712.3

1.74.51.911.7504.8תשכ"ג 1.614.8

1.83.01.03.00.1תשכ"ד 454.3 2.117.6

8.04.11.38.20.1תשכ"ה 526.6 0.816.8
8.55.84.49.2תשג"ו 581.9 0.921.2

10.55.26.34.30.1תשכ"ז 664.6 1.315.9

8.05.815.28.21.5תשכ"ח 737.9 1.97.9

21.06.524.55.00.9תשכ"ט 697.5 18.813.13.4

12.014.09.843.59.91.4תש"ל 815.7 28.016.62.5

10.015.011.648.612.32.5תשל"א 858.5 37.615.74.4

15.017.511.051.813.24.9תשל''ב 859.0 48.211.07.5

6.511.48.260.929.34.8תשל"ג 776.9 36.53.97.8

6.026.610.751.711.210.0תשל"ד 818.5 42.14.810.6

6.025.810.765.911.28.5תשל"ה 926.9 53.28.71.3.4

5.532.212.878.523.09.7תשל"ו 955.8 50.511.515.0
5.039.012.7103.719.410.2ו1של"ז§ 921.6 47.410.118.7
10.652.011.7118.720.811.0תשל"ח 898.0 62.610.019.7

החקלאות; ענף מחשבונות אינ^נגזר זה מדי ■* לבשר. כלוליסבבקר החלב מעדר לפיטוס עגלים 3 שנה. סוף 2 לוח. שנות 1

א תשב" עד 6 המוחזקים. מהשטחים מועסקים כולל תש"ל, מאז 5 בחקלאות. ותשומה תפוקה מחירי יימחירים, לפרק מבוא ראה
קומפלסט. בולל ;1.7 ב המתחילות דשנים שנות לפי 7 לוח. שנות לפי וערך חקלאיות שנים לפי כמויות מתשכ"ב, לוח, שנות לפי
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TABLE XIII/l.AGRICULTUREKEY DATA (Cont.)
Agircultural year, unless otherwise stated

Selected inputs נבחרות תשומות

 a
■ £

a el■:

II

^£8
If!
m
D z

c e
a c_^ o

el I!
s

J5

III£2 o

Exports of main products (thousand tot".
unless otherwise stated)7

PB~
י! "5}

?1
111
?I

!I
1948/49

1949/50

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

81976/77

1977/78

2.2

2.6

2.8

2.5

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

2.4

2.5

3.0

4.4

4.7

6.4

6.8

9.4

10.8

12.2

13.6

11.5

15.2

17.9

18.5

21.9

7.4

9.2

12.5

13.8

14.7

14.6

14.6

12.3

13.0

11.9

10.2

11.2

12.0

10.6

11.8

12.3

14.1

14.5

16.2

16.3

15.1

17.0

19.4

18.7

19.8

10.7

9.8

12.0

11.3

14.5

15.4

16.9

18.1

20.5

18.8

21,1

22.8

24.0

27.4

28.3

28.0

29.6

32.0

33.2

34.0

30.5

32.7

36.7

37.5

38.8

257

332

413

468

563

660

760

830

830

1.000

990

1,060

1,025

1,125

1.140

1,025

1,095

1,265

1,115

1,265

1,235

1,340

1,245

1,275

1,295

1,160

1,230

1,325

1,300

37.2

36.5

41.8

64.1

68.1

77.7

106.8

127.4

123.5

144.6

157.5

160.6

186.8

183.9

192.6

214.2

187.2

198.4

212.0

223.6
240.1

259.8

278.1

271.0

323.4

321.8

315.7

1.4

123.5

0.3184.0
5.4150.2

4.1215.2

17.0232.3

17.3297.6

179.30.4283.9

280.20.8412.2
397.64.3473.6

358.720.6497.8

310.020.3496.4

103.823.9492.0

189.420.2553.7

198.622.9571.2

27.417.0610.8

163.331.4660.0
151.919.6617.0

17.219.2648.0

19.320.1721.4

53.912.7807.5
88.611.8845.3

22.014.5945.8

15.022.21,030.6

36.413.41,102.4

99.629.51,122.9

163.524.91,120.3

213.019.81,086.3

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

60.6

1 Calendar year. 2 At end or year. J 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, pricesofoutput and
input in agriculture 5 Since 1969/70, includes employed persons from the Administered Territories. 6 Through
1960/6 I according to calendar year' and since 1961/62 quantities according to agricultural year and value according to
calendar year. 7 Fertilizer year, beginning on 1 VII; includes compost.
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AREA שטח
יישוב וצורת השקייה צורת לפי שדה, גידולי מעובר שטח י"ג/2. לוח

TABLE XIII/2.CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS, BY TYPE OF IRRIGATION AND TYPE OF
LOCALITY

Thousand dunams

ד 1977/78חשל"

תשל"זו/שלוהשלהו/שיל
g

משקיט
משקיהודיים

Cropלאיהודי
0 הכל1969/71974/751975/761976/77גידול סך

Total
n 3

1*
אחרים
Other

Non
Jcwish adJewishfarms

farms2

! כולל W0652.0143.0.2,517.2,623.92,594.72,662.22,548.9.1סך
ו

י 605.9GRAND TOTAI

י חורף 1,857.71,834.51,798.31.644.3556.0435.593.3559.5Winter..1,827גידולי crops

1,716.51,697.21,734.11,643.31,561.6515.2400.486.5559.5Unirirgatedבעל3 3

י 111.0160.5148.2155.082.740.835.16.8השקייה

Irirgated '

קיץ4 9.11766.2760.2863.9904.6592J)216.549.746.4Summer*15גידולי crops 4

J203.6261.6253.6148.257.911.835.7Unirirgated.163.6242בעל

526.3523.9556.6602.3651.0443.8158.637.910.7Irirgatedהשקייה

הכל סך  געל
חורף גידולי

1,686.3 /,5972 /.7/6.91,643.31,561.5515.2

crops
86.5 400.4

Winter
559.5Unirrigated total

999.5חיטה 1.074.21,049.91,013.5850.4332.3204.853.1260.2Wheat

174.4278.2265.6283.6336.118.426.110.8280.8Barleyשעורה

שועל 6.47.17.06.91.00.30.60.10.0Oatsשיבולח

לגרעינים קטניות
סוכר סלק

לשיפורים אפונה

57.4

12.3

9.5

44.6

4.3

7.4

41.4

4.7

5.5

47.3

6.1

4.5

58.2

4.1

7.3

28.9

2.1

3.5

20.8

0.1

3.7

1.4

0.2

0.0

7.1

1.7

0.1

Pulses for grain

Sugar beet

Peas for canning

0.342.92.311.840.39.730.40.10.1Salffowerחריע

305.2252.6236.9199.8172.870.275.618.09.0Hayשחח

ירוק 29.29.76.57.78.03.34.20.40.1Greenמספוא fodder

לתחמיץ ירק
ירוק זבל

42.7

9.0

26.6

10.3

40.7

9.4

48.8

5.7

72.5

3.4

39.2

2.9

31.1

0.4

2.2

0.1

0.0

0.0

Silage

Green manure

3.314.016.47.67.44.32.60.10.4Miscellaneousשונות

הבל סן  160.5השקייה 1110148.2155.082.840.935.16.80.0
3

Irrigated  total

45.432.325.319.013.91.14.00.0Wheatנחיטה

סוכר סלק
לשימורים אפונה

33.742.7

5.6

54.0

7.1

51.2

4.9

18.8

6.1

10.7

5.7

6.6

0.4

1.5

0.0

0.0

0.0

Sugar beet
Peas for canning

512.93.330.53.51.91.40.20.0Hayשחת

לתחמיץ ירק

ירוק מספוא
ושונות קטניות

נ

75.8

1.5

1.0

47.8

5.1

3.0

45.1

3.2

4.0

36.6

2.5

3.9

30.6

0.9

3.3

5.2

0.2

0.4

24.6

0.6

0.2

0.8
0.1

0.0

0.0

0.0

Silage

Green fodder

Pulses and
miscellaneous
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(המשך) יישוב וצורת השקייה צורת לפי שדה, גידולי מעובד שטח י"ג/2. לוח

TABLE XIII/2.CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS, BY TYPE OF IRRIGATION AND TYPE 0F
LOCALITY (Com.)

Thousand dunams דונמים אלפי

Crop

1977/78 תשל"וו

משקים |
לאיהודיים

Non
Jewish
farms

משקים
.1_Eיהודיים

r■nWg*אחרים
F

C
OIOther

O
aJewish

farms 2

הכל סך

Total

"ו חשל

1976/77

תשל"ו

1975/76

תשל"ד.

1974/75

תש"ל

1969/70

גידול

Summer crops קיץ גידולי
הבל סך 163.6242.3203.6261.6253.6148.257.911.835.7Unirrigatedנעלי  total

לגרעינים 31.662.921.012.312.04.84.22.01.0Sorghumסורגוס for

grain

0.71.41.10.50.80.70.00.10.0Maizeתירס

39.894.187.3141.8173.0119.245.17.71.0Cottonכותנה

28.68.99.213.110.80.00.00.010.8Tobaccoטבק
28.862.073.682.248.018.17.71.920.3Sunlfowersרמניות

9.22.82.11.82.40.00.00.02.4Sesameשומשומץ

1.73.81.12.70.10.00.00.10.0Hayשחת
ירוק 1.81.03.00.90.40.30.00.00.1Greenמספוא fodder

לתחמיץ 1.25.04.05.15.84.90.90.00.0Silageירק

20.20.41.21.20.30.90.00.00.1Miscellaneousשונות

הכל סך 526.3523.9556.6602.3651.0443.8158.637.910.7Irrigatedהשקייה3  total
לגרעינים 11.011.12.41.31.00.40.00.60.0Sorghumסורגים for

grain

* "7.724.524.222.123.416.84.71.90.0Maiaeתירס
309.5308.1346.8409.4483.8379.384.819.40.3Cottonכותנה
53.355.960.862.655.413.418.912.710.4Groundnutsבוטנים
3.60.33.65.00.70.10.600.0Sunlfowersחמניות

14.623.616.612.214.05.77.80.50.0Hayשחת
ירוק 110.283.786.568.951.512.436.92.20.0Greenמספוא fodder
לתחמיץ 11.716.414.818.320.815.74.60.50.0Silageירק

4.70.30.92.50.40.00.30.10.0שונות

1

Miscellaneous

1 |nd. collective moshavim (86 thousand dunams). 2
lncl. institutions for education. research and crop and livestock
improvement (39.3 thousand dunams) 3 Auxiliary
irrigation is included with unirrigated'■. 4 The area of
cultivated fallow is not included in this table in ifeld cops
)summer crops). 5 lncl. with unirrigated. 6 Includes
mai/e for canning. consumption. popcorn and seed.
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כולל 2 דונמים) אלף 86) שיתופיים מושבים כולל 1

דונמים) אלף 39.3) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות
נכלל השחוראינו הכרב שטח 4 בבעל. נכללת עזר השקיית 3

יחד גגעל גנ^>1 5 הקיץ). (גידולי השדה בגידולי זה בלוח
למאכל, לש,מור,ם, תירס ל כול 4 עזר. השקיית עם

ולזרעים. לפופקורן



יישוב צורת לפי ומקשה, אדמה תפוחי ירקות, מעובד י"ג/3.שטח לודו
TABLE XHI/3.  CULTIVATED AREA OF VEGETABLES, POTATOES AND MELONS BY TYPE OF

LOCALITY

דונסיס Thousandאלפי dunams

1977/78חשל"ח

משקיםמקקים

§גידול Cf s§ C*Iהבל "I*0ך J
gיהודיים

אזזריםג
לא
Cropיהיד"ם

*** .rיק cr<r TotalggOtherNonיק
OfsJewishJewish

farmsfarms

כולל 345.7368.2339.0366.7402.383.9165.5S5.397.6GRANDסך TOTAL

אדמה 48.350.053.964.564.941.113.310.10.4Potatoesת9וחי

הגל 0ך  199.3222.2202.2223.5230.721.5111.531.166.6Vegetablesידקות  total

43.572.460.465.966.82.537.48.818.1Tomatoesעגבניות
28.524.721.021.222.60.18.65.08.9Cucumbersמלפפונים

12.38.39.99.49.36.61.31.00.4Carrotsגזר
וגמבה 11.914.214.414.916.20.710.03.71.8Peppersפלפל and gamba
יבש 20.330.127.333.930.65.416.61.67.0Dryבצל onions
5.95.85.25.47.40.24.90.71.6Eggplantsחצילים
8.56.76.25.25.70.13.20.61.8Vegetableקישואים marrows

6.77.47.67.27.20.03.60.82.8Cabbageגרונ
5.25.94.55.14.20.03.00.30.9Cauliflowerכרובית
3.92.01.93.13.00.51.00.01.5Beetסלק
3.64.74.03.33.70.11.50,61.5Radishesצנון

ירוק 4.32.82.01.21.60.10.90,00.6Greenבצל onions
5.23.53.73.83.60.02.30.50.8Lettuceחסד.

(סלרי) 2.31.33.15.04.10.02.00.61.5Celeryכרפס
2.71.00.91.11.20.00.00.01.2Horseפולים beans
,2.40.20.61.32.31.10.30.20.7Radishesצנונית red

(ארטישוק) 9.72.44.53.33.60.53.00.10.0Artichokesקנרס
3.52.74.44.02.40.11.60.06.7Garlicשומ

6.55.75.75.57.21.70.91.33.3Beansשעועית
שדה 1.43.33.22.73.20.10.20.42.5Strawberriesתוח

11.017.111.721.024.81.79.24.99.0Miscellaneousשונות

 מקשה
הכל 8ך

98.196.082.978.7106.721.340.714.130.6Melons 
total

נבעל ,54.953.834.035.746.19.210.14.322.5Watermelonsאבטיחים
unirrigated

בהשקיית ,21.025.730.122.534.18.221.04.80.1Watermelonsאבטיחים
irrigated

בבעל ,15.89.26.67,912.40.31.33.37.5Sugarmelonsמלונים
unirrigated

בהשקייה ,6.47.312.212.614.13.68.31.70.5Sugarmelonsמלונים
irrigated

I Incl. collective moshavim (16.0 thousand dunams). 2 Incl.
institutions for education, research and crop and livestock
improvement (9.2 thousand dunams).

כולל 2 דונמים). אלף 16. שיתופיים מושבים כולל 1

דונמים). אלף 9.2) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות
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המטעים שטח  י"ג/4. לוח
TABLE X1II/4.AREA OF FRUIT PLANTATIONS

דונמים Thousandאלפי dunams

1977/78חשל"ח
ותש"ל משקיסמשקיםתשל"זחשל"

הכל לאיהודייםמושבים'קיבוציםסך
יהודייםאוורים:TotalQibbuMoshי1969/701975/76976/7

zimavim'OtherNon
JewishJewish
farms^farms

כולל 840822.0837.0855.6149.5305.4254.2146.5GRANDסך TOTAL
הכל סך  420430.0419.8408.060.2177.6167.13.1Citrusהדרים  total

194.5183.6173.510.568.193.71.2Shamoutiשמוטי
75.572.272.36.034.231.20.9Latesאפילים

110.8107.9101.633.640.626.80.6Grapefruitאשכוליות
49.256.160.610.134.715.40.4Otherארור

הכל סך  הדרים ללא 420392.0417.2447.689.3127.887.1143.4Plantationsמטעים, exci. citrus
35.738.136.516.413.46.20.5Apples\תפוחים
12.511.410.44.93.81.50.2Pearsאגסיס

13.615.718.00.814.51.41.3Peachesר91אפרסקים
7.16.97.10.42.73.40.6Apricotsמשמש

דובדבנים חבושים, ,18.410.512.21.54.91.54.3Plumsשזיפים, quinces .cherries
מאכל 4128.630.027.80.87.87.911.3Tableענבי grapes
יין 5236.036.036.81.89.025.90.1Wineענבי grapes
1917.117.518.413.83.80.60.2Bananasבננות
106110.2112.0125.04.011.63.8105.6Olivesזיתים
4048.048.346.74.08.718.215.8Almondsשקדים

[פקן] 1421.024.124.12.214.77.20.0Pecanאגתים nuts
f38.948.762.430.225.16.20.9Avocadoאבוקדו

אבוקדו ללא ,5.77.19.41.95.12.40.0Subtropicalסובטרופיים. exc. avocado
3.84.95.74.90.60.20.0Datesןתמרים
L5.46.07.11.72.10.72.6Otherאחר

נושאי מטעים :711.0719.0725.5117.1241.8232.1134.5THEREOFמזה: FRUIT BEARING
הכל סך PLANTATIONSפרי  TOTAL
הכל סך  388.0378.8374.054.8157.3159.22.7Citrusהורים  total

192.0180.2171.010.567.591.91.1Shamoutiשמוטי
74.071.371.06.033.131.20.7Latesאפילים

87.091.192.031.136.024.40.5Grapefruitאשכוליות
35.036.240.07.220.711.70.4Otherאחר

סה''כ  הדרים ללא ,323.0340.2351.562.384.572.9131.8Plantationsמטעים excl. citrus 
total

27.430.529.115.38.35.10.4Applesתפוחים
12.011.310.24.93.71.40.2Pearsאנסים

11.612.412.40.79.51.21.0Peachesאפרסקים
6.76.06.10.42.13.00.6Apricotsמשמש

דובדבנים חבושים, ,6.37.910.11.33.51.14.2Plumsשזיפים, quinces, cherries
מאכל 25.626.124.20.46.27.110.5Tableענבי grapes
יין 30.031.030.71.58.220.80.2Wineענבי grapes
15.815.416.412.53.20.50.2Bananasבננות
100.7104.3113.53.78.23.298.4Olivesזיתים
41.041.038.71.86.717.312.9Almondsשקדיס

[פקן] 13.017.017.01.89.95.30.0Pecanאגתים nuts
21.725.429.713.111.34.40.9Avocadoאבזקדו

אבוקדו ללא ,3.94.15.01.02.41.60.0Subtropicalסוכטרופיים, exc. avocado
3.03.33.83.20.40.20.0Datesתמרים
4.34.54.60.70.90.72.3Otherאחר

1 Incl. collective moshavim(I8.7 thousand dunams). 2
Incl. institutions for education, research and crop and livestock
improvement (10.3 thousand dunams). 3 Incl. about 30
thousand dunams in auxiliary farms. which are not included in
data for other years.
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דונמים). אלף 18.7) שיתופיים מושבים כולל 1

דונמים). אלף 10.3) והשבחה מחקר חינוך, מוסדות כולל 2

כלול אינו זה שטח עור; במשקי דונם אלף כ30 כולל 3

השנים. יתר בנתוני



מינים לפי יער1, נטוע שטח  י"ג/5. לוח
, BY SPECIESAREA1AFFORESTED/TABLEXIII5. 

סוף דונמים; חקלאיתאלפי yearendשנה of agriculturaThousand dunams;

ט יתש" ךתשט"ותש" תשל"ותש"לתשכ"התש"
j

תשל"ח

1948/491949/501954/551959/601964/651969/701975/761976/77
S

1977/78

הכל2 195סך 69 53299417534608630645TOTAL2
141218321380400405Coniferousמחטניים
92118122130130130Eucalyptusאקליפטוס

(אשל, 66819198100115Othersאחרים (Tamarisk
וכר) Acaciaשיטה etc.)

1 in addition to the afforested area there are about 350,000 טבעיים יערות דונם כ350,000 יש יער, הנטוע לשטח נוסף 1

dunams of natural forests and about 250,000 dunamS of לייעור. המיועד פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו25£000
potential area for afforestation. 2 including roadside ק"מ מודד:, והדרכים(לפי הכבישים בצידי נטיעות כולל
plantations (according tO "י** י 7""י *™^ ת:ממשלי000י110;קק"ל ,4 752ח"י00 00
3 Ownership: government 1 10,000; J.N.F. 521,000 others . 14,000 Din* ,5<!1,uuu

.14000 מועסקים
EMPLOYED PERSONS , , rבעבודה ומעמד אוכלוסייה קבוצת לפי החקלאות, בענף מועסקים  י"ג/6. לוח
TABLE XIII/6. EMPLOYED PERSONS IN AGRICULTURE, BY POPULATION GROUP

שנתי ממוצע STATUSEMPLOYMENTANDThousandsאלפים, (annual average)

1960197019751976I19771978

י כולל 89.8סך 121.1S0.482.4S82.685.3GRAND TOTAL'

קואופרטיבים וחברי עצמאיים ,32.528.525.928.026.026.2Employersמעבידים, selfemployed and
members of cooperatives

קיבוץ 21.015.517.216.616.418.4Qibbuzחברי members

תשלום ללא משפחה 21.414.510.211.510.710.3Unpaidבני family members

46.231.327.126.329.630.4Employeesשכירים

הכל סך  97.864.554.055.853.758.8Jewsיהודים  total

קואופרטיבים, חברי עצמאיים, מעבידים,
תשלום ללא משפחה ובני קיבוצים

61.746.540.943.940.845.0Employers, selfemployed, members of
cooperatives and qibbuzim and unpaid
family members

36.118.013.111.912.913.8Employeesשכירים

הכל סך  §23.325.326.5215.6לאיהודים 28.926.5SonJews  total
קואופרטיבים חבת עצמאיים, מעבידים,

וכוי תשלום ללא משפחה בני
13.212.012.512.212.39.8Employers, self employed, members of

cooperatives, unpaid family members etc.

10.113.314.014.4Sשכירים 16.616.7Employees
10.18.34.64.56.553Fromמישראל Israel

המוחזקים 5.09.49.9S10.111.4Fromמהשטחים the Administered Territories

1 Includes employees from the Administered Territoires.
2 Population estimates are based on revised estimates:
therefore one should be careful on comparisons with data
preceding 1976. For a detailed explanation and deifnitions see
introduction to Chapter XII.

אוכלוסייה אומדני 2 המוחזקים. מהשטחים שכירים כולל 1

בהשוואה להיזהר יש לכן מתוקנים, אומדנים על מבוססים
לפרק במבוא ראה והגדרות מפורט הסבר .1976 שלפני לשנים

י"ב.
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PRODUCTION AND MARKETING ןשיןןק ייצןר

ראשית קבוצה לפי ומחיר, כמות ומדדי החקלאי הייצור ערך  י"ג/7. לוח
ביניים) תוצרת (כולל

TABLE XIII/7.VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND QUANTITY AND pRJCE

INDICES, BY MAIN GROUP (INCL. INTERMEDIATE PRODUCE)
Main group תשל"ח 8 וזשל''ז

1977/78, §976/77
חשל"1
1975/76

ה חשל"
1974/75

תש''ל
1969/70

ך תש"
1959/60

ט תש"
1948/49 ראשית קבוצה

GRAND TOTAL
Crops
Field crops
Vegetables, potatoes,
melons and pumpkins

Citrus
Fruit (excl. citrus)
Other

Livestock <£livesl. products
Livestock for meat 1

Milk
Table eggs A breeding
materials 2

Fish
Other 

GRAND TOTAL
Crops
Field crops
Vegetables, potatoes,
melons and pumpkins

Citrus
Fruit (excl. citrus)

Livestock <flivest. products
Livestock for meat '
Milk
Table eggs £ breeding
materials 2

Fish

GRAND TOTAL
Crops
Field crops
Vegetables, potatoes,
melons and pumpkins

Citrus
Fruit (excl. citrus)

Livestock <S livest. products
Livestock for meat 1

Milk
Table eggs £ breeding
materials 2

Fish

Value at current prices (11 (מ1₪0ז1 לירות) (מיליוני
23,249.3 15,656.1 11,655.0 8,387.6  1,993.8
14,340.4 9,190.3 6,617.7 4,769.6 1,138.0
4,482.1 3,019.4 2,156.0 1,506.8 279 4
2,428.6 1,589.9 1,135.9 814.5 232.9

3,561.0 2,375.6
2,866.3 1,712.8
1,002.4 , 492.6
8,908.9
4,234.9
2,362.9
1,648.7

430.0
232.4

6,465.8
2,897.2
1,872.4
1,247.1

283.7
165.4

1,855.9
1,209.7
260.2

5,037.3
2,335.2
1,371.8
1,009.9

220.7
99.6

1,452.4
812.2
183.7

3,618.0
1,706.8
935.6
754.7

148.9
72.0

382.8
206.8
36.1

855.8
393.1
215.5
171.0

45.7
30.5

שוספיס
749.8
381.1
117.1
68.1

110.7
78.7
6.5

368.7
151.8
84.5
93.7

18.7
19.9

במחירים

44.4
22.8
6.5
5.6

6.9
3.2
0.6
21.6
5.2
7.2
6.7

1.6
0.9

ערך

כולל סן
גידולים

שדה גידולי
אדמה תפוחי ירקות,

ומקשה
הדר פרי

הדרים) (להוציא פירות
אחר

ותוצרחט חייט בעלי
י לבשר דוייס נעלי

חלב
רבייה וחומרי מאכל ניצי

דגים
אחר

Quantityindexi base: 1970/71= 100 בסיס: כמותי מדד
140 134 129 122 90 49 U
143 133 126 122 89 44 //
135 131 120 120 88 53 n
144 129 124 120 93 57 15

104
172
138
145
144
126

91

108
153
138
147
145
121

91

108
155
135
141
140
119

90

106
140
!23
130
125
109

87

89
89
91
88
98
93

85

43
35
55
44
60
73

54

17
8

11
6
17
15

14

Pirce indexbase: 1970/71 = 100

657 461 358 273
698 480 365 270
941 653 509 357
653 478 354 262

בסיס:  מחירים מדד
87 61
87 60
88 64
98 46

626
653
617
600
698
574

691

402
439
448
404
550
453

457

314
307
358
330
417
372

359

239
234
284
261
318
316

268

76
95
90
87
91

83

45
91
63
67
60
61

53

16
13
17
14

7
16
19
18
18
20

18

כולל סך
גידולים

שדה גידולי
אדמה תפוחי ירקות,

ומקשה
הדר פרי

הדרים) (להוציא פירות
ותוצרתט חייט בעלי
י לבשר חיים נעלי

חלב
רבייה2 וחומרי מאכל ביצי

כולל סך
גידולים

שדה גידולי
אדמה תפוחי ירקות,

ומקשה
הדר פרי

הדריס) (להוציא פירוד!
ותוצרתם חייט בעלי

י לבשר חיים נעלי
חלב

רבייה2 וחומרי מאכל ביצי

דגים
1 As of 1976/77, "livestock inventory changes" have been
'"eluded in "other". 2 Before 1974/75 chicks for export
appeared under "other". 3 Indices are the result of chaining
annual percents of change; consequently. current value may
differ from the value obtained from multiplying the base yCar
value by quantity and price.
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ב"אחר". כלול החי באינוונטר "שינוי בתשל"ז, החל 1

ב"אחר". נבללו ליצוא אפרוחים תשל"ה לפני 2

ולכן שנתיים, שינוי אחוזי שרשור של תוצאה הם המדדים 3

ע'" המתקבל הערך לבק השוטף הערך בין הבדלים ייתכנו
מחיר. ובמדדי כמות במדדי הבסיס בשנת הערך הכפלת



ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייחור כמות י"ג/8. לוח
TABLE XIII/8.VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION

)Inch intermediate produce)

אחרת צוין לא אס טונות, Thousandאלפי tons. unless otherwise stated
n"Vwn1977/78

מזה:כל
ט יהודיהמשקתשל''זתשל"ותש"לתש"ךתש"

1948/491959/601969/701975/761976/77
AllThereof:
farmsJewish

שדה FIELDגידולי CROPS
וקטניות 54.9162.6דגניס 96.3258.7272.5201.91S2.8Cereals and pulses
forלגרעיניט grains

21.1125.0חיטה 41.3205.5220.0169.0155.0Wheat
20.013.6שעורה 26.618.216.68.03.5Barley
3.010.9קורגלם 15.612.613.53.02.9Sorghum
10.813.1אחריס 12.822.422.421.921.4Other

ושמן תעשייה 2.6358.8צמחי 223.7502.0529.1363.1353.7Industrial and oil crops
סיבים 35.3כותנה, 10.753.764.079.279,2Cotton lint

גרעינים 58.6כותנה, 16.987.0108.0132.6132.6Cottonseed
מוכר 237.0סלק 169.0323.6320.0116.7113.2Sugar beet

(בוטנים) אדמה 0.318.7אגווי 17.023.522.521.518.5Groundnuts
0.61.6טבק 1.70.80.80.70.1Tobacco

0.4חמניות (3.1 2.68.58.34.32.3Sunflower
לשימורים 13אפונה J3.6 1.54.14.66.05.9Canning peas

0.9{אחרים 4.30.8. 0.92.11.9Other
40.6שחת '137.3 78.6140.1111.197.090.0Hay

וווחמיצים ירוק 373.0,573.9מספוא 1,696.1,289.5 11,374.0 11,303.41,301.4Green/odder
and silage '

48.3127.9קש 62.0201.7206.5168.2157.8Straw
דונס) (אלסי ירוק 15.310.5זנל 86.813.67.76.06.0Green manure (1 000 dunams)
תפו"א, 119.0740.9ירקות, 430.090.6$928.11,039.7918.8VEGETABLES, POTATOES

ANDומיקשה MELONS
80.6474.1ירקות 297.7583.1584.1673.8582.9Vegetables

22.2157.0עגבניות 110.0237.1219.5270.6234.1Tomatoes ■
14.244.8מלפפונים 27.849.648.947.032.7Cucumbers

6.958.7גור 35.554.751.449.246.4Carrots
וגמבה 3.229.8פלפל 10.933.842.042.239.3Peppers and gamba

יבש 1.747.2בצל 18.954.073.286.984.1Dry onions
4.822.9חצילים 13.623.521.127.824.8Eggplants
2.913.8קשואים 9.516.715.816.312.8Vegetable marrows
5.216.8כרוב 13.925.023.326.421.2Cabbage

אדום 2.48.4סלק 6.28.911.39.66.4Beets red
[סלרי] 0.2כרפס ,5.5 1.211.79.811.411.0Celery

שדד, r^1תות q /3.1 0.63.47.68.04.8Strawberires
1o.yאחר >66.1 49.664.760.278.465.3Other

אדמה 26.0תפוחי 1137.1 81.8174.7214.022JJ219.6Potatoes
11.0102.0אבטיחים 29.798.094.0105.882.8Water melons
1.427.7מלוניס 20.834.836.039,033.5Sugar melons

הדר 272.71,261.9פרי 609.61,531.21,528.11,473.8l,45f'.lCITRUS
677.9שמוטי 399.7658.3578.5634.1627.8Shamouti
207.6אפיליס 85.5302.5329.0267.7265.0Lates

284.3אשכוליות 74.6458.5497.2461.4456.8Grapefruit
39.8לימונים 19.737.940.S36.836.4Lemons

אחרים 52.3זנים 30.174.082.673.873.1Other varieties
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  י"ג/8. לוח
TABLE XIII/8.  VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION (Com.)

)incl. intermediate produce)

Thousand tons, unless otherwise stated אחרת צוין לא אם טונות, אל6י

.rr^wn1977/7!

מזה:כל
יהודיהמשקהשי'לתש"ךהש"ט

1948/4>■1959/601969/701975/761976/77
AllThereof

farmsJewish

הדרים ללא .39.2145.6289.0374.7364.3384.23S0.9FRUITEXCLפירות, CITRUS

23.261.895.8101.6106.0103.5Apples}תפוחים

2.235.827.334.016.015.7Pearsאגסים

5.2J2.418.025.322.223.923.1Peachesאפרסקים

0.614.614.07.612.511.4Apircots[משמש

7.68.014.815.114,112.3Plumsשזיפים

מאכל 10.6ענבי ^■31.124.731.629.433.630.1Table grapes

יין 7.221.636.045.940.642.742.7Wineענבי grapes
1

3.534.361.257.461.753.753.7Bananasבננות

שקדים
פקן
זיתים

1.84.04.34.33.5Almonds
0.51.51.61.81.8Pecan nuts

10.76.86.619.58.135.015.0Olives

0.24.118.521.824.224.2Avocadoאבוקדו
r2.34.14.14.24.2Datesתמרים

אפרסמון
13.61.7<15.6דאחר

13.3
2.4
9.8

1.9
10.3

1.9
7.8

Persimmon
Other

(מיליונים) יצוא FLOWERS,EXPORTS(millions)פרחים,
91.5123.5123.5Rosesורדים

128.3239.4239.4Carnationsצפורנים
27.437.737.7Gladioliסייפנים

יער 70.5119.0121.4125.4115.7FORESTתפוקת OUTPUT
לבשר חיים 7.581.4152.8251.9261.8258.9249.7LIVESTOCKבעלי FOR MEAT

5.045.7101.7187.5192.1196.5196.0Pouttryעופות

פטימים 131.4131.5134.5134.5Broilersתרנגולים

הודו 45.649.850.550,5Turkeysתרנגולי
ואחרים 10.510.811.511.0Layersמטילות and others

2.025.135.644.147.039.839.2Cattleבקר
2.65.15.46.36.94.4Sheepכבשים

0.52.33.33.23.23.10.6Goatsעזים

אחרים 5.77.111.713.212.69.5Otherבעל.חיים livestock

86.0J17.8487.7700.9722.8719.5681.3MILKחלב

בקר 78.8חלב r.77.3440,5 ;655.7671.4669.9660.9Cow's milk

כבשים ,חלב J16.418.919.623.322.912.1Sheep's milk

עזים 1.2124.128.325.628.126,78,3Goat'sחלב milk
(מיליונים) ואפרוחים EGGSביצים AND CHICKS [millions]

מאכל 08,1ביצי 231.6193,2 1,523.9 1,552.0 1,632.011.617.0Table eggs
דגירה 10.965.9126.8152.324.919.8157.9Hatchingביצי eggs

87,590.895,995.9Chicksאפרוחים

3.513.921.824.224.524.523.8FISHדגים

(מדגה) בריכות 3.912.013.814.014,214,2Pondדגי culture

אגמים 1.31.61.91.81.71.7Lakeדגי catch
ים 8.78.28.58.78,67.9Marineדגי catch

וצאן בקר יצוא
י} (מיליון אורגני 0.42.22.32.93.0זבל

3,2
3.0

3.2
2.8

Exportsof cattle
3rganic manure (million m 3)

0.50.81.71.71.52.22.2Honeyדבש

0.40.40.60.60.2Woolצמר

זרוע. מרעה כולל 1

החקלאי. ביצור נכלל לא 2
production.

' Including sown pastures.
2 Not included in agricultural
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך  י"ג/9. לוח
TABLE XIH/9.  VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION (Incl. intermediate porduce)

1L. million, at current prices שוטפים במחירים י, ל" מליוני
1977/78תשל"ח

ט מזה:כלתשל"זrVamתש"ךתש"
1948/491959/601969/701974/751976/77

המשק
All

יהודי
Thereof:

farmsJewish

כולל 44.0749.61,993.715,656.1סך 11,654.923,249.322,040.5GRAND TOTAL
צמחיים 22.5381.01,137.96,617.69,190.314,340.413,538.1CROPSTOTALגידולים

שדה 6.3117.1279.32,156.03,019.44,4S2.14,314.7FIELDגידולי CROPS

לגרעיניט וקטניות 2.520.454.6457.9590.9643.0591.0Cerealsיגנים andpulsesafr grains
1.19.038.4331.6422.4450.9413.7Wheatחיטה
0.74.63.426.625.316,87,3Barleyשעורה
0.12.72.916.922.56.46.2Sorghumסורגום
0.64.19.982,8120.7168.9163.8Otherאחרים

ושמן תעשייה 0.551.6151.31,386.02,04933,358.83,262.4Industrialצמחי and oil crops
סינים 23.084.5873.01,323.42,378,32,378,3Cottonכותנה, lint

גרעינים 2.617.9148.8266.3430.1430.1Cottonseed_כותנה,
0וכר 8.9סלק 16.3103,8133.963.761.4Sugar beet

(בוטנים) אדמה 0.19.821.0168,5223.5344.1310.3Groundnutsאגווי
0.22.85.717,119.329.32.0Tobaccoטבק

0.12.02.557.256.263.534.5Sunflowerחמניות
לשימורים },.אפונה

1.0 (
0.62.113.018.630.730.4Canning peas

1.91.34.68.119.115.4Otherאחרים
6.218.8122.9122.8150.6138.9Hayשחת

ותחמיצים' ירוק 1.734.046.9116.1155.4222.0221.7Greenfodderdמספוא silage
0.53.47.572.3S/O0.J106.899.8Strawקש

ירוי, 0.11.50.2.0.80.80.90.9Greenזגל manure (1000)
ANDVEGETABLES, POTATOES

ומיקשה תפו"א, 5.568.0232.91,135.81,589.9.2,42S62,124.2MELONSירקות,
4.248.9169.9774.8988.71,566.81,311.8Vegetables'יקווו

452.7396.4Tomatoesעגבניות
165.0115.2Cucumbersמלפפונים

87.882.5Carrotsגור
וגמבה 160.3150.4Peppersפל9ל and gamba

יכש 163.8159.0Dryכצל onions
60.955.6Eggplantחצילים
40.932.3Vegetableקשואים marrows

41.633.6Cabbageכרוב
אדום 12.17.6Beetsסלק (red)

(סלרי) 23.822.9Celeryכרפס
שדה U6.056.0Strawberriesתות

אחרים 241.9200.3Miscellaneous..ירקות
אדמה 1.111.832.1225.6396.0563.8560.7Potatoesחפותי

2.721.777.6125.1163.8131.9Waterאבטיחים melons
4.69.257.880.1134.2119.8Sugarמלונים melons

הדר 6.9110.7382.81,855.92,375.43,561.03,525.4CITRUSפרי
67.7202.7863.8957.31,530.81,515.5Shamoutiשמוטי
18.650.1426.8620.7720.8713.6Latesאפילים

14.990.0379.3543.0922.1912.9Grapefruitאשכוליות
3.719.068.494.3134.2132.9Lemonsלימונים

אחרים 5.821.0117.6160.3253.1250.5Otherזנים citrus fruit
הדרים ללא 3.278.7206.81,209.71,712.82,866.32,572.1FRUITסירות, XECL. CITRUS

26.157.3312.08תפוחים 416.7695.1679.2Apples

3.326.380.6Sאגסים 114.6127.0124.8Pears

אפרסקים
משמש

2.3
0.7

14.3
7.5

79.7
25.0

121.7
35.0

165.8
49.1

160.0
45.5

Peaches
Apricots
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערך  י"ג/9. לוח
TABLE XIII/9.  VALUE OF AGRl ULTURAL PRODUCTION (Com.)

)incl. intermediate produce)
IL. million. at current Pirces שוט5י0 כקתיריס לירות, 0יליוני

1977/78 תשלח
"ט מזה:כלוושל'יזתשל"ותש"לחש"ךתש

1948/'491959/60i יהודיהמשק!969/701975/761975/77
!"herenf

afrmsJewish

3.96.433.266.8109,695.5Plumsשזיפים
מאנל 0.812.315.778.9131.5197,0177.8Tableענבי grapes
יק §0.45.711.377.5ענבי 110.8194,3194.3Wine grapes
0.514.332.3125.1216.6240.6240.6Bananasבננות
6.646.059.799.587.5Almondsשקדים
2.917.426.445.045.0Pecanפקן nuts

0.84.26.793.863.1358.7:49.8Olivesויתים
0.26.5139.5193.5358.8JMSAvocadoאבוקדו
5.548.384.7116.5116.5Datesתמרים

אפרסמק

6.5

7.J12.218.630.130.1Persimmon

0.240.553.179.266.7Otherאדון
שוניס 0.636.1260.2492.61,002.41,001.7MISCELLANEOUSגידולים CROPS

81.123.9163.7347.0740.6740.1Flowersרחי0
123.5235.4235.4Rosesורדים

119.1274.5274.5Carnationsצפורניס
31.960.660.6Gladioliסייפגים

72.5170.1169.6Otherאתר
נוי וצמחי מטעיט 2.84.226.452.1129.0129.0Seedlingsandplantsישתילי

ירקות 1.44.137.9S51.I68.868.8Vegetableוועי seeds
0.31.15.88.113.913.9Citronאוזרוגיס

יער 0.92.826.4S34.350.149.9Forestת9וקת output
סה  לתוצרתם .21.5368.6855.85,037.36,465.88,908.98,502.4LIVESTOCK&PRODבעח TOTAL

לבשר חיים 3.7146.4383.12,265.82,897.24,234.94,014.5LIVESTOCKבעלי FOR MEAT
2.02342,922.02,918.2Poultry/.575.,/3.171.8227.5גופות

פטימים 1,034.31,313.41,833.81,833.8Broilersתרנגולים

הודו 457.5609.8928.8928.8Turkeysתרנגולי
ואיורים 84.3100.2159.4155.6Layersמטילות and others

0.554,5109.2460.7572.8707.3695.8Cattleנקר
5.118.376.58"{כבשים //8.8254.8189.5Sheep

4.210.241.452.8107.022.5Goalsעזיס
אחרים חייס Jנעלי 210.817.6111.1129.4243.8188,5Other livestock

7.284.5215.51,371.81,872.42,362.92,213.3MILKחלב

בקר 6.672.4189.51,248.51,678.92,125.12,106.4Cow'sחלב milk

כבשים Vחלב 0.67.215.071.0§111.2146.182.7Sheep's milk

עזים 4.911.052.3Sחלב 82.391.724.2Goat's milk
ואפרוחים 6.793.7171.01,009.91,247.11,648.71,640.5EGGSANDביצים CHICKS

מאכל 6.179,5137.2742.6893.21,221.71,213,5Tableביצי eggs
נ דגירה 0.614.233.856.054.240,740,7Hatchingביצי eggs '

* 216.3299.7386,3386,3Chicksאפריחיס '
1.618.745.7220.8283.7430.0415.8FISHדגים

(מדגה) בריכות 6.2236.2Pond:!.13.228.2126.7164.6דגי culture
אגמים 1.31.813.314.923,423,4Lakeדני fisheries

4.215.780.8104.2170.4156.2Marineדניים catch
2.325.340.5169.0165.4232.4218.3MISCELLANEOUSשונות

החי באינוונטר Changes__1.45.410.069.414.5שינוי in livestock
וצאן בקר 4.49.522.537,537,5Exportof_יצוא cattle

אורגני 0.816.419.662.880.2115.7107.7Organicזבל manure
י0.1דבש 2.03.721.826.158.357.8Honey
0.6I.I3.8§5.89.23.6Wool_צמר
0.91.71.716.311.711.7Miscellaneousשינוח
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור  י"ג/0ו. לוח

Thousand tons. inless otherwise stated אחרת צוין לא אם טינות, אלפי
1977 /78 תשל"ח

תוצרת
ביניים

Inter
mediate
produce

ליצוא
ישיר

Direct
exports

לתעשייה
מקומית
For
local

לצריכה
מקומית
For

Local
consu/n■

industry j ption'

ייצור
הכל סך
Produc
tion
total

1976/77 תשל"1
תוצרת
ביניים

Inter
mediaet
produce

ליצוא
ישיר

Direct
exports

לתעשייה
סקוטית
For
local
industry

לצריכה
מקומית'
For
Local
consuip
ption1

ייצור
הכל סך
Produc
tion
Total

Volume כמות

2,500.923.7612.960.1l,S04.22,139.621.8378.274.81,664.4
272.510.4190.76.465.0201.910.2134.610.746.4
220.05.0181.05.029.0169.06.0122.910.629.5
16.60.40.216.08.00.47.6
13.5_13.53.0__3.0
22.45.49.31.26.521.94.211.30.16.3
529.113.3422.253.739.9363.111.6243.664.143.8
64.025.039.079.227.252.0
108.070.038.0132.690.841.8
320.0320.0116.7116.7_

22.56.81.512.71.521.57.01.311.71.5
0.80.80.70.7__
8.36.22.00.14.34.20.1
4.64.4_0.26.05.7_0.3
0.90.36.50.12.10.41.20.40.1

111.1___111.197.097.0
1,374.0__1,374.01,303.4_1.303.4
206.5206.5168.2168.2

7.77.76.06.0
928.1541.81S9.5170.526.31,039.7540.5230.3202.166.8
584.1303.3166.7103.710.4673.8324.7207.6118.722.8
219.5120.922.9270.677.8160.821.610.4
48.96.82.447.038.55.81.71.0
51.411.311.049.222.715.07.73.8
42.06.411.742.219.89.013.20.2
73.27.337.586.928.62.855.20.3
21.10.42.027.821.60.53.91.8
15.800.216.315.00.30.30.7
23.31.73.326.419.22.33.31.6
11.33.59.67.12.0_0.5
9.83.46.311.43.61.95.80.1
7.61.13.58.04.01.03.00
60.23.92.9. 78.466.86.23.02.4
214.0162J820.419.411.4221.1141.620.920.8.?7.8
94.055.436.62.0105.855.048.82.0
36.020.32.410.82.539.019.21.813.84.2

כולל סך
הכל גידוליססן

שדה גידולי
לגרעיניפ וקטניות דגנימ

חיטה
שעורה
סורגום
אחרים

ושמן תעשייה צמחי
סיבים כותנה,

י גרעינים כותנה,
סוכר סלק

(בוטנים) אדמה אגוזי
טבק

חמניות
לשימורים אפונה

אחר
שחת

ווזחמיצים2 ירוק מספוא
קש

ירוק זבל
מיקשה תפו"א, ירקות,

ירקות
עגבניות

מלפפונים
גזר

וגמבה פלפל
יבש בצל
חצילים
קשואים
כרוב

אדום סלק
(סלרי) כרפס

שדה תות
אחר

אדמה תפוחי
אבטיחיס
מלונים

הדר 1,528.1141.2465.3פרי 921.61,473.8140.6435.2 898.0
578.541.5148.4שמוטי 388.6634.148.9178.2 407.0
329.022.781.2אפילים 225.1267.720.260.7 186.8

497.222.2215.5אשכוליות 259.5461.423.1183.5 254.8
40.814.18.318.436.814.96.315.6לימונים

82.640.711.930.073.833.56.533.8אחר
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TABLE XIII/10.  AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL

ל שוטפיםמיליוני במחירים .ILי. million. at current prices
1976/77 1977/78תשל"ז תשל"ח

 ו:וצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל הכלבינייםישירמקומיתמקומית'סך בינייםישירמקומיתמקומיתסך
Produc
tion

For
local

consum
For
localDirect

Inter
mediate

produc
tion

For
local

consum
ption1

For
localDirectInter

mediate
totalption 1industryexportsproduceTotalindustryexports'roduce
Valueערך

15,656.15.353.6) 4,776.04,316.() 1,210..1,640.0 7,087.1 6,696.6 7,825.6 23,249.GRAND TOTAL
9,190.32,491.01,916.33,996.6786.414,340.41,097.4 6,618.9 2,811.2 3,812.5CROPS TOTAL
3,019.41,2351,243.11,000.0652.84,482.1' 799.5 1,829.5 1,641.$ 211.>FIELD CROPS
590.937.1379.118.J643.0 156.4162.0 30.9 384.7 65aCerealsandpulsesfor grain
422.49.7349.79.53.3450.569.8 28.9 335.8 16.!Wheat
25.30.60.4! 24.316.f16.0  0.8Barley
22.5


\ 22.56/6.4Sorghum

120.727.428.869.8 2.0 48.1 49.0 168.9 56.:Other
2,049.386.4'■864. C981.;157.2 1 798.6 1 256.8 146.2 3 358.8 I17uIndustrial and oil crops
1,323.4517.C 806/ 2,378.3 1,561.5 816.8Cotton lint
266.3163.7

102.( 430.133.8  296.3Cotton seed
133.9133.963.763.7Sugar beet
223.540.89.C161.;1  12.;20.3 232.8 13.3 77.7 344.Groundnuts
19.319.329.329.3Tobacco
56.241.9 13.f0.7   62.8 63.5 0.Sunlfower
18.617.()30.7 l.(1.2  29.5Canning peas
8.13.7< 3.51 0.4 0.1.2 4.3 7.9 5.7 19.Other

122.8 150.6 122.8150.6Hay 2

155.4 222.0 155.4222.0Greenfodder & silage
100.2106.8 100.2106.8Straw
0.80.9 0.80.9Green manure

1,589.9r 983.C164.5 591.6 322.6 1,349.9 2,428.6 29.4 376.8 200.VEGETABLES, POTATOES
6c MELONS

988.7571.4157.4259.1\ 0.646.5 383.7 266.6 870.0 1,5661Vegetables
84.953.Cן. 452.21.1 81.6 171.8 178.:Tomatoes
19.15.S< 165.0133.(3.4 5.9 22.Cucumbers
11.618.S/I 87.i7.6 16.6 17.2 46.'Carrots

1 9.654.C!I 160..0.7 68.8 20.4 70.'Peppers and gamba
9.352.5t 163.80.5 99.3 4.6 59.'Dry onions
0.75.:1 60.93.2 16.7 1.3 39.Eggplants
0.10.5) 40.91.7 1.1 0.8 37.Vegetable marrows
ג;.1.85 41.(2.5 5.4 2.2 31.Cabbage
1.510.7  1.4 10.0 12.Beets
3.S10.;7 23.80.2 14.1 1.8 7.Celery

< 5.45.(1 116.00.0 63.7 7.2 45.Strawberries
9.1i.i)4.9 10.5 15.8 210.7 241.Other

396.0300.038.5104.2 53.1 53.5 353.0 563.8 21.0 36..Potatoes
125.170.9< 51.12.8 84.4  76.6 163.8 2.1Watermelons
80.140J4.S11.0 70.4 2.5 50.3 134.2 5.0 29.1Melons

2,375.6199.7203.41,972.5 2,901.8 293.0 366.2 3,561.0 CITRUS
957.336.773.1■ 847.51,530.8 1,302.0 128.7 100.Shamouti
620.731.537.9 551.3 630.3 46.2 44.3 720.8Lates
543.017.682.7 442. 764.4 107.7 50.0 922.Grapefruit
94.333.04.257.74.0 6.0 54.2 134.2Lemons
160.380.9) 5.573.>11 4.4 117.6 253. 131.Other
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(המשך) ייעוד לפי חקלאי, ה הייצור  י"ג/0ו לוח
אחרו צוין לא אם טונות, Thousand;אלפי tons. unless otherwise stated

1976/77 7/78תשתשל"ז rr19

 תוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצורתוצרתליצואלתעשייהלצריכהייצור
הכל סך
Produc.

tion
total

י מקומית
For local
consum.

מקומית
For local
industry

ישיר
Direct
exports

ביניים
Inter
mediate
produce

הכל סך
Produc
lion
total

י מקומית
For local
consum.

מקומית
For local
industry

ישיר
Direct
exports

ביניים
Inter

mediate
produce

>המשר1 umeכמות (com.)Vo"

הדרים ללא 364.3249.368.142.74.2384.2253.783.745.0l.Sפירות
101.677,914.96.82.0106.082.914.78.20.2תפוחים
34.028.61.52.11.816.013.90.51.50.1אגסים

22.221.20.10.70.223.922.80.10.90.1אפרסקים
7.65.61.50.512.59.22.80.40.1משמש
~15.112.42.50.10.114.113.30.8שזיפים

מאכל 29.424.34.30.70.133.625.76.51.30.1ענבי
יין 40.60.540.142.70.542.2ענבי

\61.751.30.310.153.743.4בננות 10.00.3
4.33.90.44.34.10.2שקדים

1.61.30.31.81.70.1פקן
8.15.32.835.019.016.0זיתים

21.83.118.724.24.519.7אבוקדו

4.13.11.04.23.21.0תמרים
2.42.30.11.91.9אפרסמון

9.88.50.11.210.37.60.11.70.9אחר

שונים גידולים
פרחים(מיליונים)

91.5ורדים,
I91.5:123.5_123.5

128.3239.4239.4_128.3צפורנים
27.427.437.737.7סייפנים

אחר

נוי וצמחי מטעים שתילי
ירקות זרעי
אתרוגים

יער 121.422תפוקת 398.1_125.444.780.7

ותוצרתם חיים בעלי
לבשר חיים 261.897.8157.56.5258.9103.2.14S27.5בעלי 

196.586.2103.86.5_192.178.5107.66.0עופות

פטימים 134.562.770.81.0_131.555.874.90.8תרנגולות
הודו _50.520.030.5_49.819.630.2תרנגולי

ואחרים 10.83:12.55.211.53.52.55.5מטילות
_47.07.739.339.86.733.1נקי

6.34.11.70.56.93.02.91.0נגשים

3.13.1_3.23.2עזימ
אחרים חיים _.12.64.28.4_13.24.38.9בעלי

ליטר) (מיליון 722.8285.5419.018.3719.5272.4428.3.1S8חלב
בקר 671.4255.1411.54.8669.9244.2421.04.7חלב

כבשים 23.37.76.39.322.96.96.010.0חלב
עזים 4.1_28.122.71.24.226.721.31.3חלב

(מיליונים) ואפרוחים 1,667.7,369.419.1196.982.31,747.71,360.558.5243.285.5ביצים
מאכל 1,552.0369.419.1ביצי 1163.51.632.01,360.558.5213.0_

יצוא דגירה, 24.924.919.819.8ביצי

90.88.582.395.910.485.5אפרוחים
_24.520.4l.S1.624.520.51.82.2דג?ם

(מדגה) בריכות 14.012.30.51.214.21דגי 1.90.32.0_

אגמים _1.71.30.4__1.80.90.9דגי

י0 _8.67.31.10.2_8.77.21.10.4דגי

שונות
החי באינוונטר ________שינוי

וצאן בקר 3.23.2יצוא

אורגני 3.03.03.03.0זבל
1.51.10.42.21.90.3דבש

0.60.40.20.60.30.20.1צמר

שונות


זרוע. מרעה כולל ג עצמית. צריכה כולל זה, בשנתון החל 1
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/TABLEXIII10.
IL. million at current prices

 AGRICULTURAL PRODUCTION BY DISPOSAL (Cont.(
שוטפים במחירים לירות, vrh

ייצור
1976/77 תשל"ו
ליצוא לתעשייה ייצורrmin■זריבה

_תשל"ח
לצריכה

'78
לתעשייה

197
לייצוא

1

תוצרת

הכל 1סך הכלבינייםישירrrzyipaמקומית בינייםישירמקומיתמקומיתסך
Inter
mediate
produce

Produc
tion
Total

For
Local

For
local

industry
Direct
expotrs

Inter
mediate
produce

Produc
tion
total

For
local

Consum

For
local

Industry
Direct
exports

(המשך ערך
1,712.8■1156.3239.4300.516.62,866.31,823.5518.9

(cont.)
518.85.1FRUIT EXCL. CITRUS

4!6.7318.062.228.28.3695.1541.497.954.41.4Apples
Pears

114.6. 96.35.07.26.1127.0110.33.812.10.8Peaches
121.7115.80.64.11.2165.8154.70.79.50.9

35.025.67.12.349.134.611.03.30.2
Apricots

66.854.411.50.40.5109.6102.86.60.2
Plums

131.5106.019.45.90.2197.0142.037.816.90.3Table grapes
110.80.9109.9__194.31.7192.6Wine grapes

216.6179.91.035.7240.6194.045.31.3Bananas

59.753.76.099.594.55.0
Almonds

26.421.45.045.041.53.5
Pecan nuts

63.140.722.4358.7190.7168.0Olives

193.514.70.1178.7_358.829.40.3329.1
Avocado

84.762.821.9116.588.228.3
Dates

18.617.80.8_30.129.30.8Persimmons

53.1
492.6
347.0

48.3
28.5
19.4

0.2
29.7

4.3
346.8
287£
123.5

0.3
87.6
40.0

79.2
1,002.4
740.6

68.4
61.7
40.0

0.2
35.2

10.4
777.3
650.6
235.4

0.2
128.2
50.0

Other
MISCELLANEOUS CROPS
Flowers (millions)
Roses

119.1274.5Carnations
31.960.6Gladioli
13.180.1Other

52.12.518.830.8129.04.065.459.6Seedlings andgarden plants
51.134.316.8.6S8_50.218.6Vegetable seeds

8.12.0_6.113.92.811. ICitron

34.34.629.750.114.935.2
Forest output

6,465.82,862.62,859.7319.4424.18,908.94,012.73,885.4468.2542.6LIVESTOCK AND PRODUCTS

2,897.21,075.91,743.877.5_4,234.91,696.82,405.3132.8
LIVESTOCK FOR MEAT

2.023.4814.31,140.868.32.922.01.252.81.562.7106.5Poultry

1.313.4553.0752.48.01.833.8848.8971.313.7Broilers

609.8238.2371.6_928.8364.2564.6
Turkeys

100.223.116.860.3159.439.826.892.8
Layers and others

572.894.1478.7__707.3118.7588.6
Cows

118.874.834.89.2254.8141.587.026.3
Sheep

52.852.30.5__107.0106.20.8
Goats

129.440.489.0_243.877.6166.2
Other

1,872.4736.31,079.256.92,362.9885.01,400.177.8MILK (MILLION LITRES)

1 678.9630.51 038.8_9.62 125.1766.21 346.912.0Cow's milk

111.237.537.036.7146.144.148.1
53.9Sheep's milk

82.368.33.4_10.691.774.75.111.9Goat's milk

1,247.1787.111.1176.4272.51,648.71,016.744.1238.8349.1EGGSAND CHICKS (millions)

893.2787.111.195.0_1,221.71,016.744.1160.9
Table eggs

54.254.240.7__40.7
Hatching eggs, exports

299.7_27.2272.5386.337.2349.1Chicks

283.7
164.6
14.9
104.2
165.4

241.3
145.0
7.0

89.3
22.0

23.8
5.6
7.9
10.3
1.8

18.6
14.0

4.6
46.994.7

430.0
236.2
23.4
170.4
232.4

359.3
198.2
17.2

143.9
54.9

33.3
5.4
6.2

21.7
2.6

37.4
32.6

4.8
59.2115.7

FISH
Pond culture
Lake ifsheries
Marine catch

MISCELLANEOUS
Changes in Livestock inventory

14.5
22.5

7.7
0.5

37 537.5_Exports of cattle
22.5
80.2
26.1
5.8

18.4
3.61.7

80.2115.7
58.3
9.2

49.8
5.12.6

8.5
1.5

115.7Organic manure
Honey
Wool
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המקומית' התעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת י"ג/1ו. לוח
TABLE XIII/1 !.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES TO LOCAL FACTORIES'

Tonsטונות
*1977/7תשל"ח

תשכ''אגידול
1960/61

חש"ל
1969/70

ו חשל"
1975/76

"ז חשל
הכל1976/77 סך

מתוכננת תוצרת
Produce planned forCrop

Totalליצואשיווקמקומי
Local

marketingExports

הכל 155,565$742,28סך 491,262791,298795,894TOTAL
הדר 83,390487,607פרי 457,327 324.966^8, /709,138439.032Citrus

שמוטי זהב: 64,11461,897חפותי 148,862148,328173,8603,154170,706Oranges: Shamouti
1,14379,561אפילים 77,88381,80264.7771,29563,482Late oranges

12,988.02,739אשכוליות 83,564237,349 :195,5004.467191,033Grapefruit
5,0577,031לימונים 7,5098,6377,204667,13SLemons

333,005קלמנטינות 8954,6372,686512,635Clementines and
mandarinsומנדרינות

אוור הדר 553,094פרי 6,2536,8544,1431054,038Other citrus fruit
וגלעיניים 3,32417,478גרעיניים 11,09320,58418,6612,24916,412Pome and stonefruit

עץ 1,64611,820תפוחי 3,84914,94814,78768714,100Apples
9288אגסים 2601,47450449455Pears
132חבושים 8Quinces

547341אפרסקים 1,0569214611630Peaches
63,738מישמש 5,1391,5212,3655651,800Apricots
1,1031,289שזיפים 7812,54985983227Plums
35,10050,405ענבים2 40,40045,14947,179Grapes2

לכבישה 2,3404,237זיתימ 6,3797,9546,153Olives for pickling
אחר 1,264491פרי 6269132,1539331,220Otherfruil
6529250250Avocadoאבוקדו
15420גויאבות 7Guyava
1,110300תאנים 6198841,9036831 220Figs

ובננות 106Datesתמרים and bananas
אדמה 2,25719,142תפוחי 8,45124,03320,90218,0562,846Potatoes

27,900191,487ירקות 98,368202,663250,848180,235 70,613Vegetables
13,896116,140עגבניות 49,078120,963160,86129,270131,59Tomatoes

3,7706,016מלפפונים 3,7417,9736,6996,056643Cucumbers
1,59114,650גזר 16,76012,93514,9873,41011,577Carrots

וגמבה 4535,477פלפל 4,2446,4238,4912,3876,104Peppers and gamba
1,1204,476בצליבש 4,7557,3732,7751,1651,610Dry onions
243חצילים 62',35345943920Eggplants
1,5621,280כרוב 2,2601,6912,3342,075259Cabbage

110237כרובית 1218801,272692580Caulilfower
89670סלק 8453,5301,9662291,737Beets

בתרמילים3 3,9709,152אפונה 8,28210,61013,92013,87050Peas in pod3
10אספרגוס 62__Asparagus

Okra_94210107112112במיה
1,608לפת 17441,493741,419Turnips

(סלרי) 02,124כרפס 04,3241,9262811,645Celery
Paprika_300600600פפריקה
5442,200שעועית 1,7852,8273,1083,108Beans
שדה 13518תות 941,059960412548Strawberries

קלחים 32726,136תירס 4,91321,31328,1495,77222,377Maize'
> 351260שונות 577258736t>bl75Miscellaneous4
9901,2791,7212,3951,8283231,505Sugarמלונים melons

1 1ncl. produce from Judaea, Samaria and Gaza distircts.
2 Including grapes for wine, alcohol and raisins. 3 In
other tables in this chapter, these varieties are included in ifeld
crops. 4 Radish, spinach, horseradish, leeks, garlic, parsley
dill and mushrooms.

ליין, ענבים כולל 2 ועזה. שומרון יהודה, מחבלי תוצרת כולל 1

מינים מופיעים זה בפרק אחרים בלוחות 3 ולצימוקים. לכוהל
שום, לוף, חורת, תרד, צנון, 4 השדה. מגידולי כחלק אלה

ופטריות. שומר פטרוזיליה,
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מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת  י"ג/2ו. לוח

TABLE XIII/12.SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

השל"חשל"וחשל''וr\"zvn'תש"ך'תשי"חי
סוג

1957/58'1959/60'1964/65'1969/70'1975/761976/7777/78Kind

leadsראשים

כולל 90,722144,809142,945185,878188,242203,89603,051GRANDסך TOTAL

הכל סך  28,04073,70877,61279,74077,84584,6391,552CATTLEבקר TOTAL

ומעורב גזעי :21,56457,49966,69174,54577.62984.43771,312Thereofמזה: purebred ond
mixed

ומבנירות 93,16514,23818,00419,24729,89534,23830,594Cowsרות and heifers

ופרים 8,85619,59631,75642,23540,65241,78131,813Calvesעגלים and bulls'
וכריס בקר, בני

9,543 .>
14,9196,6833,1932,8753,4433,692Young stock, male

נקבות בקר, 8,74610,2489,8704,2074,9755,213Youngגני stock, female

הכל סך  41,14835,46437,34363.33848,46730,41647,793SHEEPצאן Si GOATS 
TOTAL

31,28927,55531,18758,00148,46730,41647,793Sheepכנשים

9,8597,9096,1565,337Goatsעזיס

21,53435,63727,99042,80061,93088,84183,706OTHERאחר

חי (טונות)משקל Estimated(tons)משוער live weight
כולל 12,97126,97032,33437,89448,36949,81044,434GRANDסך TOTAL

הכל סך  8,52421,84128,34031,05339,19539,30333,12CCATTLEבקר  TOTAL

ומעורב ניעי :7,00519,02825.89930,22639,13639.25133.061Thereofמזה: purebred and mixed

ומבכירות ,!1,3806,0858,3368,30016,91718,86116,827Q.Wפרות and heifers

ופרים Calves;3,6408,24114,70320,11620,28118,58814,31עגלים and bulls

זכרים בקר, בני
1,985 J

3,2621,49770284681387Young stock. male

נקבות בקר, l04>Young,1,4401,3631,1081,092985בני stock. female

הכל סך  1,3211,0971,1952,5321,7981,6232,943SHEEPצאן A GOATS  TOTAL

9707999981,8391,7981,6232,943Sheepכבשים

351298197138Goalsעזים
S>8,3$,8<3,1264,0322,7994,3097,37אחר 7 OTHERנ

1 Dala ofheads  for calendar years.
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FARM INCOME מחקלאות, הכנסה

בחקלאות קנויה ותשומה תפוקה מוסף), (ערך נקי מקומי י"ג/3ו.תוצר לוח
TABLE XIII/13.NET DOMESTIC PRODUCT (VALUE ADDED), OUTPUT AND PURCHASED

INPUT IN AGRICULTURE

הגידו אחוז
ל"י)כמת (מיליוני שוטפים תשלירים "nתשל"ז

(IL. million)At current pricesPercentage growth from
1976/77 to 1977/78

9תשל"ותש"ל ערךמחירכמותתשל"דותשל"ז
1969/701975/761976/77§1977/78Quantit)PriceValue

חקלאית תפוקה 11,875.510,942.214,822.522,183.043.2 4.5149.7AGRICULTURAL OUTPUT
)LI + 1.2)

(1.1 (2.נ+
חקלאי ייצור .1.1
תוצרת (להוציא

,828.80,689.74,492.2 121,668.542.9 4.649.51■I Agricultural production
)excl. intermediate
produce)1

ביניים)'

030.56,015.6,גידולים 18,450.113,301.245.9 7.957.4Crop products

חיים 798.24,674.16,042.18,367.338.3בעלי O.I38.5Livestock and livestock
products

ותוצרתם

השקעה נכסי ייצור .1.246.7252.5330.3514.555.3 0.355.812 Production for investment

קנויה תשומה .2939.75,902.77.759.211,760.347.9 2.551.62. PURCHASED INPUT

אחרים)2 fROM)(מסקטורים OTHER SECTORS)2

י נקי מקומי תוצר .3
/1 \ר

935.85,039.57,063.310,422.738.2 6.S47.6.!. NET DOMESTIC
PRODUCT'U2)

פגעי על פיצויים A23.750.547.2100.1X X
112.14 COMPENSATION FOR

DAMAGEטבע BY NATURE

נוכעת הכנסה .5959.5,090.07,110.5 .10,522.$X X48.05. INCOME ORIGINATING

4(3 + 4) N'מחקלאות AGRICULTURES + 4)4

ענודה שכר .5.1240.0,479.0 1,001.52,291.0 1X X54.95.1 Wages and salaries

חכירה ודמי ריבית .5.270.0475.0742.71,330.1y x79.15.2 Interest and rent

לעבודה תמורה .5.3549.56,901.7 4,888.8 3,613.5X X41.25.3 Returns to own work and

ורווח עצמיים .capitalולהון and profit

I Details are given in Table XIII/10. 2 Details of purchased
input *re given in Table XIII/I4. 3 At factor cost. 4 The
estimates of income originating appearing here differ from those
given in Table VI/10. This is due to the fact that the ifgures in
the '■""■■r table include the incomes originating in nonproift in
Miuitions serving agriculture. In addition. the data for lhe
..isriciiliural years have been adjusted to a calendar years basis

התשומה פירוט 2 י"ג/10. בלוח נמצא וה נתץ של פירוט 1

אומדני 4 ייצור. גורמי במחירי 3 י"ג/14 בלוח נמצא הקנויה
בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה
הנובעות ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה ו/10.
החקלאות. ענף את המשרתים רווח, למטרות שלא ממוסדות
לוח. לשנות החקלאיות השניס של הנתונים הותאמו כן כמו
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אחרים מסקטורים החקלאות ידי על קנויות תשומות י"ג/14. לוח
מחיר) ומדר כמות מדד (ערך,

TABLE XHI/14.INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM OTHER SECTORS
)value, quantity index and price index)

Croup תשל"ח j תשליז
1977/78 1976/77

תשליד
1975/76

תשליא
1970/71

תשכיר.
1964/65

תשיך
1959/60 1952 קבוצה

(מיליוניל"י) שוטפים במחירים ערך
Value at current prices (IL. million)

הכל 7,759.211,760.3TOTAL§60.3337.4578.21,192.35,902.7סך
10.5140.9195.6443.72,248.03,010.24,240.7Feedingstulfsמספוא
6.734.448.874.7464.1553.2904.9Waterמים

אריזה 589.2818.5Packing§5.124.755.1113.2448.3חומרי mateiral
5.016.928.042.9210.2260.3400.2Fertilizersדשנים
448.2730.9Transport§4.416.942.384.6335.7הובלה

וכלים תיקונים 4.014.433.264.0240.2257.7392.8Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,2.69.317.625.4274.8349.7600.2Fuelדלק, lubricants and electircity
והחי הצומח להגנת 1.610.824.882.0395.6505.2931.3Plantחומרים and animal protection

materials
וממשל 4.116.727.852.7278.8380.1558.0Servicesשירותים and government

פלסטיק מיבוא, 2.86.89.826.2168.8276.7353.3Importedזרעים seeds, plastic and
שונות miscellaneousוהוצאות expenses

13.545.695.2182.9838.21,128.71,829.5Depreciationבלאי

100כמותבסימדד .■0/l')7u71 =Quantityindexbase ■'

הכל 129131TOTAL§205470100126סך
115669100132134134FeedingstufTsמספוא
40869010010498101Waterמים

אריזה 126132Packing§256083100121חומרי material
357281100120123129Fertilizersדשנים
60100126128128Transpotrהובלה

וכלים תיקונים 2945791001139795Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,334982100119127140Fuelדלק, lubricants and electricity

והחי הצומח להגנת 52139100118124141Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 234965100130136137Servicesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 375554100162182189Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
335074100132137140Depreciationבלאי

Price indexbase :1 970/71 = 100 בסיס: מחיר מדד
הכל 255667100390503751TOTALסך

225967100384514724Feedingstuffsמספוא
2252701006017601,205Waterמים

אריזה 173658100326410544Packingחומרי material
355880100404486712Fertilizersדשנים
96100312415676Transportהובלה

וכליס תיקונים 224965100332417649Spareחלפים, parts, repairs and tools
וחשמל סיכה שמני ,3070801009031,0751,669Fuelדלק, lubircants and electircity

והחי הצומח להגנת 386276100410499811Plantחומרים and animal protection
materials

וממשל 80100408531773Servicesשירותים and government
פלסטיק מיבוא, 304870100396577710Importedזרעים seeds, plastic and

שונות miscellaneousוהוצאות expenses
225071100347449712Depreciationבלאי

1 See note 3 to Table ?011/7.
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הכותנה חשבון י"ג/5ו. לוח
TABLE XIII/15.COTTON GROWING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות

תשל"חותשל"ו
תשל"חתשל"זתשל"חתשל"ז1975/761976/771977/78

1976/771977/781976/771977/78

במחירים ל"י, שינוי)מיליוני שנהוחוז לעומת
קודמתשוטפים

IL. million, at currentPercent change on previous
pircesyear

התפוקה .11,021.81,589.72,808.420.023.629.743.01. Output

873.01,323.42,378.319.323.727.145.2Lintסיבים

148.8266.3430.124.122.744.231.6Seedגרעינים

קנויה תשומה .2386.5674.81,309.4.?.?.019.931.361.92. Purchased inputs

השטח 273.2470.1925.336.119.226.565.2Cultivationעיבוד

מים :61.891.3169.620.416.122.760.0Thereofמזה: water

97.4196.6418.854.620.630.576.6plantהדברה proctection

והובלה 60.6115.4219.822.223.155.854.7Harvestאסיף and transport

20.334.566.529.719.331.261.5Depreciationפחת

כלליות 32.454.897.829.719.330.449.5Overheadsהוצאות

נובעת .3635.3914.91,499.012.126.328.529.73הכנסה INCOME ORIGINATING
)12) (12)

עבודה' הוצאות .4§ 90.4! 174.4321.126.119.7153.053.94. Labour costs'

§עיבוד 74.55144.7264.827.018.93 53.053.9Cultivation

§אסיף 15.98 29.756.322.023.21 53.153.8Harvest

להון תמורה .53 544.9i 740.51477.9XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
AND PROFITS (34)

(34) ורווח

כמותיים Physicalנתונים data

דונמים) (אלפי 434.1551.3656.027.0119.0XXAREAשטח (thousand dunams)

(כולל 381.7459.5533.620.4116.1XXIrrigatedבהשקייה (inc. auxiliary
irrigation)

עזר) השקיית
52.491.8122.475.2133.3XXUnirirgatedבעל

טונות) (אלפי סיבים 53.764.079.219.223.8XXYIELDיבול OF LINT (thousand
tons)

(אלפי גרעינים SXXYIELD.87.0108.0132.624.122יבול OF SEED (thousand
tons)

טונות)
נבחרות 154.7186.3216.320.416.1XXSELECTEDתשומות INPUTS

מ3) (מיליוני מים
(אלפים) עבודה 531.6670.7802.826.219.7XXימי

Water (million m1)

Mandays (thousands)

J Hired labour and labour of farmers and unpaid family
members imputed at average national wage rate. לפי זקופות עצמית ועבודה שכירה עבודה 1

הארצי. הממוצע השגר
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ההדרים ענף חשבון  י"ג/6ו. לוח
TABLE XIII/16.  CITRUS GROWING ACCOUNT

Quantity Pirceמחירכםוח

תשל"ח1TUTI"!תשל"ו
תשל"חתשל"זתשל"חתשל"ז1975/761976/771977/78

1976/771977/781976/77977/78

מיליונ

current

במחירים ל"י,
שוטפים

IL. million, at
prices

שנה לעומת שינוי אחוז
קודמת

Percent change on previous
year

חפוקה .11,855.92,401.33,567.01.0$4.628.155.81. Output
1,563.31,972.52,901.81.83.828.552.9Exportsיצוא
292.6403.1659.29.63.725.769.8Cullsבררה נזקי לביסוי פיצויים

וטבע מלחמה
§25.76.084.928.155.8Compensation for damage

by war and natural
causes

קנויה תשומה .2865.51,054.51,518.22.12.724.448.02. Purchased input
והובלה 247.3Packing*573.4696.7993.32.13.22אריזה and transport

18.025.935.30.03.543.941.2Pickingקטיף
פרדסים 201.9241.5353.52.11.622.248.7Cultivationעיבוד

וציוד מטע 72.290.4136.12.11.527.952.9Depreciationofplantationפחת
and equipment

נובעת הכנסה .3990.4§1,346.S2,048.8§ 3.8 6.231.062.13. INCOME ORIGINATING (1 2)(12)

עכורה' הוצאות .4400.15641823.:/.82.843.849.94. Labour costs'
283.13.62.646.152.8Packing:.135.3190באריזה 0.23.644.341.1Picking:.317:.162.0233בקטיף >בעיבוד 141.0 102.8222.!2.01.640.060.3Cultivation

להון תמורה .51,225.6 §782.0 590.3XXXX5. RETURNS TO CAPITAL
(3  4) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

טק) (אל8י 1,531.21,528.11,473.8יבול 0.2 3.6XXYIELD (thousand tons)
955.8921.6898.03.62.6XXExportsיצוא לתעשייה 575.4606.5575.85.45.1XXLocalלמאכל, consumption. industry

andואחר other

הכל מסך 62.460.360.93.41.0XXExportsאחתהיצוא as percentof total

אריזה ללא עבודה ימי
(אלפים)
עיבוד

3,845

1,436

3,810

1,406

3,700

1,383

 0.9

2.1

 2.9

1.6

X

X

X

X

MANDAYS. excl. packing
)thousands)
Cultivation 2,4092,4042,3170.23.6XXPickingקטיף

/tSee note ' to Table XIII15. י"ג/15. ללוח 1 הערה ראה 1
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/r לפי ההדרים, ענף חשבון י"ג/7ו. לוח

הזנים Ail!כל varietiesשמוטיShomouti

תשל"חתשל"זתשל"ותשל"ו!תשל"זתשל"ו
1975/761976/77

S
1977/781975/761976/77

§
1977/78

דונם) (אלפי ההנבה בגיל 388379374192180171שטח

(טון) לדונם 3.94.03.93.43.23.7יבול
(טון) לדונם 2.52.42.42.42.22.4יצוא

(מיליוני הענף במחיריםחשבון י שוטפיס)ל"
פרי של התפוקה ערך .11,855.92,401.33.567.0863.8982.51,535.2

1,563.31,972.52,901.8776.9847.51,302.0יצוא

292.6403.1659.286.9109.8228.8אחר

וטבע מלחמה לנזקי 25.76.025.24.4טיצויים

ומשליח אריזה הוצאות ,2708.7887.21,276.7319.0353.8536.6

640.9797.61,149.0297.6326.0493.3יצוא
67.889.6127.721.427.843.3אחר

סהפרדס(12) ביציאה הפרי ערך .31,147.21,514.12,290.3544.8628.7998.6
קטיף הוצאות .4180.0259.2352.667.778.7120.3

(34) העץ על הפרי ערך .5967.21,254.91,937.7477.1550.0878.3

עיבוד הוצאות .6304.7382.5576.0150.8181.2263.3

(56) שוטף בחשבון עודף .7662.5872.41,361.7326.3368.8615.0

פחת .872.290.4136.135.742.862.2

(78) ורווח להון תמורה .9590.3782.01,225.6290.6326.0552.8

(ל"י) לדונם ממוצע
פדי של התפוקה ערך 14.7836,3369,5374,4995,4588,978

4,0295,2047,7594.0464,7087,614יצוא
7541,0641,7634536101,338אחר

וטבע מלחמה לנוקי 681614026פיצויים

3.138

2,885

253

5,840

704

5,136
1,540

3,596

364

3,233

1,966

1,811

154

3,493

437

3,056

1,007

2,049

238

1,811

1,661

1,550

111

2,838

353

2,485

785

1,700

186

1,514

3,414

3,072

341

6,124

943

5,181

1,540

3,641

364

3,277

2,341

2,104

236

3,995

684

3,311

1,009

י2,30

239

2,063

1,827

1,652

175

2,956

464

2,492

785

1,707

186

1.521

ומשייוח אריזה הוצאות .2

יצוא

אחר

(12) מהפרדס ביציאה הפרי ערך .3

קטיף' הוצאות .4

(34) העץ על הפרי ערך .5

עיבודי הוצאות .6

(56) שוטף בחק^ עודף .7

פחת .8

(78) ורווח להק 9.'תמורה

י"ג/15. ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLE XIII/17.CITRUS ACCOUNT, BY VARIETY

LatesאפיליםGrapefruitאשכוליות

תשל"חתשל"זתשל''ותשל"חתשל"זתשל"ו
1975/761976/771977/781975/761976/771977/78

879192747171Area of fruitbeairng age (thousand

dunams(

5.35.55.04.14.63.8Yield per dunam (tons(

2.82.92.82.83.22.6Exportperdunam (tons(

Whole branch (IL. million, at current pirces)
379.3543.1923.4426.8621.1721.11. Value of fruit output

304.5442.7764.4382.2551.3630.3Exports

74.8100.3157.744.669.490.5Other

0.11.30.40.3Compensation for damage by war

and nature

191.0257.1386.1153.0218.1263.72. Costofpacking and transport

163.4224.2346.8142.8202.4242.7Exports

27.632.939.310.215.721.0Other

188.3286.0537.3273.8403.0457.43. Valueof fruit,exgrove:(l 2(

48.471.199.640.064.091.04. Costofpicking

139.9214.9437.7233.8339.0366.45. Valueof fruit on tree (34(

68.392.6141.758.171.5109.36. Costof cultivation

71.6122.3296.0175.7267.5257.17. Surplus on current account (56(

16.221.933.513.816.925.88. Depreciation

55.4100.4262.5161.9250.6231.39. Returns to capital and proift (78(
Average per dunam (IL.

4,3605,96810,0375,7688,74810,1561. Valueof citrus fruit output

3,5004,8658,3095,1657,7658,877Exports

8601,1021,7146039771,275Other

_11464Compensation for damage by war

and nature

2,1962,8254,1972,0683,0723,7142. Costofpacking and transport

1,8782,4633,7701,9302,8513,418Exports

318362427138221296Other

2,1643,1435,8403,7005,6766,4423. Valueof fruit, exgrove (12(

5567811,0835419011,2824. Costof picking'

1,6082,3624,7583,1594,7755,1615. Valueof fruit on tree (34(

7851,0181,5407851,0071,5396. Cost of cultivation'

8231,3443,2172,3743,7683,6217. Surplus on current account (56(

1862413641862383638. Depreciation

6371,1032,8532,1883,5303,2589. Returns to capital and profit (78(

/Seenote ' to Table XII15.
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החלב רפת חשבון  י"ג/18. לוח

TABLE XIII/18.  DAIRY FARMING ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות
תשל"דותשל"זתשל"ו

תשל"דותשל"זחשל"חתשל"ו1975/761976/771977/78
1976/771977/781976/771977/78

לירות השנהמיליוני לעומת השינוי אחוז שוטפים) הקודמת(במחירים
IL. Percentח0ו1111זז change חס
:urrent prices)(atprevious year

תפוקה .11,740.82,196.12,787.9/..53.428.031.41. Output
1,234.21,662.62,106.42.60.231.326.9Milkחלב
423.7493.3616.50.315.516.847.9Meatנשר

באינוונטר, 82.940.265.067.613.249.442.9Inventoryשינוי changes, export
ושונות andיצוא miscellaneous

קנויה תשומה .21,240.61,540.22,058.82.64.427.539.82. Purchased inputs
ותחליפי מרוכז 734.2920.21,226.52.62.628.636.8Concentratesמזון and milk

substitutesחלב
גס 267.3313.0374.67.010.926.034.4Roughמזק fodder

וטרינריים 25.029.150.83.64.812.466.6Veterinaryשירותים services
ושונות ריפוד ,52.168.390.11.79.228.945.3Inseminationהזרעה, ^/31^ etc.

שיווק 52.371.0112.72.70.132.358.9Marketingהוצאות costs
48.056.885.51.73.016.355.1Depreciationפחת

כלליות 61.781.8118.61.73.030.449.5Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3500.2655.9729.11.51.129.212.33. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

י עבודה הוצאות .42S2.38 346.4490.2§ 535.4857J49.54. Labour costs'
להון חמורה .5267.98309.S2J8.9XXXX5. RETURNS TO CAPITAL

(34) ANDורווח PROFITS (34)

Physical data כמותיים נתונים

MILCH COWS (thousands)
MILK PRODUCTION2
)million liters)

MEAT FROM DAIRY HERD
)thousand tons)

FODDER CONSUMPTION
)million F.U.)
Concentrates
Rough fodder

MANDAYS (incl. fodder
growing) (thousands)

AREA UNDER ROUGH
FODDER (thousand dunams)

1.73.0XX
2.70.1XX

0.713.9XX

3.25.0XX

3.33.5XX
 3.18.5XX
 5.3 5.4XX

X  11.8  5.6

103.0 106.2 104.4
660.9 661.5 644.2

35.3 41.0 41.3

719.6 757.2 782.3

514.3 532.8 550.7
205.3 224.4 231.6
1,425 1,506 1,591

383.9 435.5 461.5

(אלפים) חולבות פרות
החלב2 תפוקת
ליטר) (מיליוני

החלב מעדר בשר
טונות) (אלפי
מספוא צריכת

מזון) יחי (מיליוני
מרוכז מספוא

גס מספוא
גידול (כולל עבודה ימי

(אלפים) מספוא)
גס מספוא שטח
דונמיס) (אלפי

/ISee note to Table XIiI15.
2 Excl. milk for suckling.

י"ג/15. ללוח הערה ראה 1

להגסעה. חלכ כולל אילו 2
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בלול הפטימי0 שלוחת חשבון י"ג/9ו. לוח
TABLE XHI/I9.BROILER ACCOUNT

Quantity Priceמחירכמות
תשל"חתשל"ות*1ל"ו

תשל"זn"bvnחשל"ז1975/761976/771977/78
1976/771977/781976/771977/78

1

(כמהירים ל"י קודמו;מיליוני שנה לעומת השינוי אחוז
שוטפים)

IL. million (at current
pirces)

Percent change on previous year

תפוקה .11,041.51,325.6I,84S.60.12327.116.41 . Output
1,034.31,313.41,833.80.12.326.936.5Meatבשד
7.211.614.80.02.361.124.3Manureזבל

קנויה תשומה .2939.51,219.01,675.73.70.314.737.92. Purchased inputs
594.8779.91,063.45.00.738.037.3Feedמוין

רבייה 167.7229.4288.32.4L533.623.8Breedingחומרי materials
שונות; שוטפות .85.1100.1160.05.00.723.961.0Miscהוצאות current expenses

42.648.673.45.00.720.051.9Depreciationפחת
כלליות 49.361.090.65.00.730.349.5Overheadsהוצאות

נובעת הכנסה .3102.0106.0172.934.632.0 22.823.63. INCOME ORIGINATING
02)(12)

י עבירה הוצאות a97.1§ 136.2/98.79.22.349.44. Labour costs'

להק המורה .54.99 30.225.8XXX5. RETURNS TO CAPITAL
(34) AMDPROFITSורווח (34)

פטימים בשר ייצור
טונות) (אלפי

נתוני

131.4

ת כמו ם

131.6

יים

134.50.2

d'a.ta

2.3X XBROILER MEAT
PRODUCTION (1,000 tons)

מרוכו מספוא צריכת
טונות) 385366363(אלפי 5.0 0.7XXCONSUMPTION OF

CONCENTRATED FEED
)1,000 tons)

של מקומית מכירה
ימילייני0) אפרוחים2

74.276.077.12.41.4XXLOCAL SALES OF DAY
OLDCHICKS2 (millions)

(אלפיס) עבודה 65259278$ימי 9.12.3XX

1

MANDAYS (thousands)

' See note to Table XIII/15. 7 Refers to the peirod 1 VII
30 VI. Excl. exports and sales to the Administered Terirtoires.

לתקופה מתייחס 2 י"ג/15. ללוח הערה דאד, 1

המוחזקים. לשטחים וגלכירדת יצוא ללא ,30 VI עד 1 V11
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בלול מאכל ביצל שלוחת חשבון  י"ג/20. לוח
TABLE XIII/20TABLE EGGS BRANCH ACCOUNT

ו PriceמחירQuantitiבמות

תשל"חחשל"זתשל''ו
תשל"חתשל"זתשל"חתשל''ו1975/761976/771977/78

1976/771977/781976/771977/78

(כמהירים ל"י קודמתמיליוני שנה לעומוז שיגוי אחת
שוטפים)

IL. million (at currentPercent change on previous year
pirces)

תפוקה .1746.7902.41,244.02.15.018.331.31. Output
מאכל 721.2867.71,188.71.95.218.130.3Tableביצי eggs
(חבל) 25.534.755.39.00.024.859.4Meatבשר (and manure)

קנויה תשומה .2549.8743.5/.040.12.60.031.839.92. Purchased inputs
pis432.3589.4805.62.10.333.537.1Feed

רבייה 19.430.432.917.5חומרי 14.833.327.0Breeding material
שוטפות .38.848.982.81.95.223.961.0Miscהוצאות current expenses

37.445.773.11.95.219.951.9Depreciationפחת
21.929.145.71.95.230.449.5Overheadsנלליית

נובעת הכנסה .3196.9158.9203.90.828.219.90.13. INCOME ORIGINATING
(12)(12)

עבודה1 הוצאות .4134.7201.4$291.23.13.2SS4.349.44. Labour costs'

להון תמורה .562.242.5 87.3 §XXX5. RETURNS TO CAPITAL
(34) ANDPROFITורווח (34)

dataalPhysicכמותייםנתונים
למאכל ביצים ייצור

(מיליונים)
1,480.91,509.01,587.01.95.2XXTABLE EGGS PRODUCTION

)millions)

מטילות בשר
טוגות) יאלפי

4.284.75.1811.98.5XXMEAT FROM LAYERS
)thousand tons)

מרוכז מספוא צריכת
טונות) (אלפי

311.7318.4317.42.10.3XXCONSUMPTION OF CON
CENTRATED FEEDS
)thousand tons)

של מקומית מכירה
2(אלפי0) אפרוחים

4,6005,4004,60017.4 14.8XXLOCAL SALES OF DAY
OLD CHICKS2 (thousands)

(אלפיס) עבודה 903.9875.6847.583.13.2XXMANDAYSימי (thousands)

/1See note I to Table XIII15
2 See note 2 to Table X1II/19.

י"ג/15. ללוח 1 הערה ראה 1

י"ג/19. ללוח 2 הערה ראה 2
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הנכס סוג לפי החקלאי, במשק הון1 י"ג/ו2מלאי לוח
TABLE XIII/21.CAPITAL STOCK1 IN AGRICULTURE, BY TYPE OF ASSET

שוטפים במחירים ליי; .XLמיליוני million, at current prices

הנכס סיג
תש"ך
1959/60

ל תש"
1969/70

ה חשל"
1974/75

תשל"ו
1975/76

חשל''ז
1976/77

תשל"ח
1977/78Type of asset

הץ Grossגולמימלאי capital stock

הכל 1,131.33,156.210,887.9119.868.4סך § 14,730.6 530,459.8TOTAL

§284.0978.8םט7ני0 2,420.893,198.3§ 4,439.16,821.7ruit plantations

חיים 328.5522.52,155.32,888.13,781.55,142.8Livestockנעלי

חקלאיות ומכונות 133.8512.52,280.43,566.44,967.18,504.1Agirculturalגיוד equipment and
machinery

דוקלאיים 0278.8704.12,428.33,064.43,908.15,749.3Agirculturalנני0 structures

השקייד. 94.0368.91,250.51,528.02,103.83,226.7Irirgationרשת system

31.8246.0337.4452.4667.2Greenhousesחממות

דגים 8.121.142.554.171.8113.3Fishבריכות ponds

ניקוז 4.116.564.193.9144.6234.7Drainageמפעלי

הכל סך
נקי הון מלאי

2,012.4 908.99 6,536.6§8,881.7
Net capital stock

17,855.7 §11,924.3TOTAL

§2,015.4§253.6669.891,519.1מטעים 2,787.04,170.2Fruit plantations

חיים 328.5522.52,155.32,888.13,781.55,142.8Livestockבעלי

חקלאיות ומכונות 63.7250.41,131.91,786.22,486.44,149.7Agriculturalציוד equipment and
machinery

חקלאיים 182.6353.7983.01,296.21,684.32,542.5Agriculturalמננים structures

השקייה 72.7181.6576.8675.5888.41,412.3Irirgationדשת system

18.1113.8141.9181.5282.5Greenhousesחטמות

דגים 5.17.119.825.134.450.5Fishבחכות ponds

ניקוז 2.79.236.553.380.8135.2Drainageמפעלי

Exd. valueof land, water irghts and spraying aircratf.

405 mxVpn
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MEANS OF PRODUCTION
חיים בעלי י"ג/22. לוח
TABLE XI1I/22.LIVESTOCK

ייצור אמצעי

יחידות שנה, Endסוף of year, units

pva
ל<1יהודי

יהוד rJewishfarmמשק sNon
Jewish
farms

1947/481949/50]11959/6011969/70j 1974/751975/761976/771977/781977/78

33,58047,7351S5.450205,650286,400288,150289,150283,000CATTLEבקר
לחלב Dairyבקר cattle
19,06525,64563,10082,000101,900104,400106,200103,700Cowsפרות

י .9,5OO"Heifers\14,15521,30063,70062,00087,05085,30085,00082,000מבכירות '
andועגלות calves

360380200150150150150200Bullsפרים
לבשר .41058,45061,50098,30097,30097,800_בקר 97,100Beef cattle

POULTRYעופות
(thousands)ואלפים)

מטילות 1,4262,9127,5006,8008,2007.7009,2009,200250Layingתרנגולות hens
14,90013,90015,50017,000Broilersתרנגוליס(1ת)

לפיטום
הודו, ,21158001,8005,3004,5005,5005,5000Turkeysתרנגולי

וברווזים geeseאווזים and ducks
SHEEP

£צאן GOATS
22,00037,000117,000113,500103,000104,200107,000105,000150,000Sheepכבשים

גזעיות ,4,90015,00032,00022,00014,50014,50015,00013,00012,000Goatsעזים improved
breed

מקומיות ,120,000Goats_____עזים local
23,00029,00047,00052,00055,00055,00055,00060,0002800BEEHIVESדבוריות

1 Heifenincalf.
2 Except primitive hives.

הרות. עגלות 1

0רימיטיניות. דבוריות גולל לא 2

עיקריות חקלאיות מכונות  י"ג/23. לוח
TABLE XIII/23.MAIN AGRICULFURAL MACHINERY

End of year, units nivrp שנה, סוף

19481950 J| 1960 f1965| 19701975197619771978

6802,6007,42511,11016,36019,25021,10022,85024,300TRACTORSטרקטורים
4001,1151,8251,8וחליים 101,4 80750800850800Crawler

2801,4855,6009,30014,88018,50020,30022,00023,500Wheelאוגנייס1 1

260610975780575520525540550GRAINקומביינים
COMBINESלגרעינים

עצמית 2705055805555205255405S0Selfpropelledבהנעה
34047020020Drawnנגררים

1754058451,1259409509809801,000BALERSמכבשים
כותנה 50205353380385405COTTONקטפות PICKERS 500

ro205230100705050Oneחדטורית row
1232803152דוטורית 355450Two row

1 Up to 1970 incl. 760 oneaxle tractors.
2 Thereof 245 hydrostatic cottoa pickers.

1זד0רגיי0. טרקטוריס 760 כולל 1970 שנת עד 1

היררוסטטיות. קטפות 245 מזר. 2
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סוג לפי חיים, לבעלי מרוכז1 מספוא תערובות מכירת י"ג/24. לוח
TABLE XIII/24.SALES OF CONCENTRATED FEED MIX1, BY TYPE

טונות Thousandאלפי tons

תשל"חתשל"זתשל"ותשל"ה 1974/751975/761976/771977/78Typeסוג

כולל 1,572.31,684.01,641.61,613,6GRANDסך TOTAL
541.4594.2572.7544.2Forcattleלנקי

הכל 8ך  956.01,005.2988.4986.4Forpoultryלעופות total
364.3398.1369.1376.3Broilersלפטימים

מאכל ביצי 315.0315.8305.6320.2Layersלהטלת
רבייה ביצי 31.833.033.540.6Breedingלהטלת

הודו 195.3209.1214.3194.7Turkeyלתרנגולי
49.649.265.954.6Otherלאחר

ואחרים 74.984.680.583.0Forלצאן sheep,goatsandother livestock
' About 2J96 is exported to the Administered Territoires
and abroad.

המוחזקים לשטחים מיוצאות מהחערובוח 2  כ>0י3
ולחו"ל.

בחקלאות מים צריכת י"ג/25. לוח
TABLE XHI/25.WATER CONSUMPTION IN AGRICULTURE

Million cubic meters מ''ק מיליוני

הכל שדהסך גידולי
תפוחי ירקות,
ומקשה אדמה
Vegetables.

potatoes,melons
and pumpkins

מטעים
הדרים) דגים(כולל יבריכות שונות

TotalField cropsOrchards
)incl. citrus)

FishpondsMiscellaneous 1

ט 25745351086271948/49תש"
י 332555811492131949/50תש"
4138675119113201950/51תשי"א
46893100127125231951/52תשי''ב
563126125139146271952/53תשי"ג
660158131180154371953/54תשי"ד
ו 760219118216163441954/55תשט"
830235125248175471955/56תשט"ז
830261104250no451956/57תשי"ז
1,000315130315185551957/58תשי''וו
990317118325180501958/59תשי"ט
ך 1,060335120370183521959/60תש"
1,025335105365168521960/61חשכ''א
1,125370110405180601961/62תשכ"ב
1,140379111420170601962/63תשכ''ג
1,02531085415160551963/64תשכ"ד
1,09535090440160551964/65תשכ"ה
1,265420110515160601965/66תשכ''ו
ז 1,115355100455150551966/67תשב"
1,265410120525150601967/68תשכ''ח
1,235405120505145601968/69תשכ"ט
ל 1,340470130525150651969/70תש"
1,245425125490145601970/71תשל"א
1,275445130490150601971/72תשל"ב
ג 1,295455130505145601972/73חשל"
1,160380120460140601973/74חשל''ד
1,230435120485130601974/75חשל"ה
1,325465120545130651975/76תשל"ו
1,300480120500130701976/77תשל"ז

עזר* 0רחיםמשקי #wVjvp75/ובו< Auxiliary farms, nurseries, lfowen, etc.
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החקלאי במשק דשנים י"ג/26.צריכת לוח
TABLE XIII/26.CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE

Tom; fertilizer yean  1 VII30 VI. ביוני 30 עד ביולי 1  לשנים שנות טונות;

Fertilizer
I

]1978/79 1977/78
8

1976/77
t

1975/76 1969/70 1959/60 ,933/34 מגי*ב*
Net content דשן

Plant nutrients מזינים nיסודו

NITROGEN
PHOSPHATE
POTASH

39,570 38,810 37,500 36,71X1 29,650 16,900 10,700
20,540 19,800 18,650 19,350 14,100 14,600 7,450
20,610 21,900 18,500 17,900 9,400 2,150 2,250

N

PO,
K O

חנקניים
זרחניים

אשלגניים

FertilizersNitrogenous
0דשניHNחנקניים

גפרתי 20.542,06070,83065,07578,24075,48071,840000Ammoniumאמון sulpha
סידני חנקחי p&K218,8405,00011,7503,190Calcium ammonium

nitrate
4650062011,48515,14015,75015,79515,700Ureaשתנדו

מימית 202,87019,14027,00030,49036,47034,000Aquaאמוניה ammonia
אחר נוזלי 18212,25016,00022,20030,45034,56528,800Otherדשן liquid fertilizers

P^ורחנייס OjPhosphate

רגיל ,182030,19023,6704,9353352104,2101,040Superphosphateסופרפוספט single
מועשר ,212225,08054,08075,05079,70080,75087,380Superphosphateסופרפוסט

enirched
משולש ,40435,0005,8704,330110Superphosphateסופרפוספט tirple

Potashאשלנניים

גפדתי 1,1301,150560410240480Potassium_4850אשלג; sulphate
כלורי 60623,7102,62013,78027,40027,90032,40030,000Muirateאשלגן

,H>NP;O<םירככים
noComplex

151504,470Granulatedמגורען
121201,630Granulatedמגורען
0927500Granulatedמגורען
12.512.501153,520795600800800Liquidגוולי
9,77010,7408,03511,000Liquid_1680נוזלי

82402,0052,9503,3804,5003,500Liquidנוזלי

1010540602510Liquidנוזלי
אשלגן fj3046)5801,6902,5803,9604,000Potassiumחנקת nitrate

5604801,1551,120Miscellaneousשיניס
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Tons

הצומח להגנת הדברה בחומר שימוש י"ג/27. /779

TABLE XIII/27.PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION
טונות

פעיל חו&ר
Active ingredient

1978 1977 1976

תכקיריט
Pesticides (formulation)

1978 | 1977 | 1976

GRAND TOTAL
Insecticidesand aearicides
Organophosphorous compounds
Chlorinated hydrocarbons
Carbamates
Proteins (attractants)
Spray oils
Other

Fungicides
Dithiocarbamates
Benzimidazoles
Inorganic copper products
Organic tin products
Organophosphorus
Mercury products
Pyrimidines
Quinone derivatives
Petalimides
Benzene deirvatives
Anilines
Sulphur products
Other

Herbicides
Triazines
Anilines
Urea deirvatives
Carbamates and thiol carbamates
Uraciles
Triazoles
Amides
Quaternary ammonium deirvatives
Ethers
Phenoxy acid deirvatives
Organic arsen compounds
Organic acid derivatives
Others

Fumigams
Bromine products
Carbamates

Miscellaneous
Repellents (birds and mammals)
and rodenticides

Fruit disinfectants
Plant growth regulators
Mallicides
Emulsiifers
Plant deficiency agents
Defoliants
Waxes
Plant and wood pastes
Other

12.421
3,672
1.215
193
292
227

1,420
325

2,416
414
24
616
4
6

2
4

31
56
2

1,204
53

2,347
120
43
194
18
36
121
23
51
5
68
152
53

1,463

1,276
1,148
128

12,446
4,285
1,253
189
210
210

2,191
232

2,615
484
28
626
5
7

3
4

32
30
2

1,333
61

1.914
167
25
193
14
23
108
21
56
5

80
23
79

1,120

1,028
896'
132}

9,715
4.294
1.060
118
145
408

2,382
181

2,441
388
30
530

3

8

1

2
31
15
2

1,371
60

938
62
25

166
64
45
79
31
40
5
73

168
66
114

734

734

9997

29282810
39644

16976149123
379211160273

2.026312313363
1,7516001,7671,751

16462156164
96199

) 21,869
8,730
3.273
686
841
237

1,918
1,775
3,328
626
38

673
6
13
4
10
9
61
84
5

1,695
104

3,398
233
96
258
42
45
232
40
256
18

184
320
64

1,610

1,580
1,180
400

2,710 2,60 U08 4,833
6 9 3 171

21,201
8,925
3.231
658
478
231

2,821
1,506
3,527
743
43
720
8
17
7
12
8

62
40
4

1,751
112

2,757
232
51
250
63
45
215
34
240
24
209
73
96

1,225

1.489
1,089
400 }

18,654
7,573
2.530
474
397
423

2,382
1,367
3.511
659
44
595

6
21
9
2
9

62
20
3

1,931
150

3J809
123
72

224
194
56
200
48
200
18

184
344
77

2,069

876

876

4.503 2,885
178 327

9
150
46
158
229

1,730
1,767
156
80

14
114
65
76
289

1,335
600
62
3

כולל סך
חוקתית חרקים קוטלי

אורגניות זרחות
אורגגוכלורייס פחמימנים

קרבמטים
משיכה) (תומרי פרוטאינים

ריסוס שמני
אחר

סטריות קוטלי
דיתיוקרכפטים
ננזאימידזולים

אנאורגניים נחושת תכשירי
אורגניים בדיל תכשירי

אורגניים זרחנימ
כספית תכשירי
9ירימידיני0
קוינח תולדות
פטאליםידיס
בנץ תולדות
אנילינים

נפדית תכשירי
אחר

עשביס קוטלי
טריאזינים
אנילינים

אוריאה תולדות
קרבמטים ותעל קרבמטים

אורצילים
טריאזולים
אמידים

רבעוני אמוניום תולדות
אתרים

פנוקסי חומצות תולדות
אורגני ארסן תרכובת

אורגניות חומצות תולדות
אחרים

קרקע 8חטאי
ברים תכשירי

קרבמטים

שתים
ויונקים ציפורים דוחי

נברנים וקוטלי
ולזרעים לפירוח חיטוי חומרי

וחניטה גידול טווסחי
חלזונות קוטלי

משטחים
חסר מחלות ריפוי

עלים משלבי
דונגיס

עצים משחות
אחר
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תעשייה י"ד. פרק

המים צריכת על והנתונים והמלאכה התעשייה
תקציב. לשנת מתייחסים בתעשייה,

השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
במספר חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
;(8 כלל בדרך (שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים אינם
בעלים של עבודה ימי לא ואף וכד') מחלה חופשה,.

משפחותיהם. ובני
החייבים הסכומים כל ומשכורת. עבודה שכר
בגיליונות המופיעים מסים), ניכוי (לפני הכנסה במס
יוקר, תוספות. יסוד, שכר כולל. לשכירים, התשלום
ודמי ילדים) קיצבת (ללא ומשפחה ותק מקצועית,
שעות עבור: ותשלומים בונוסים פרמיות, נסיעה,
דמי וחג), מחלה חופשה, (כגון: היעדרות ימי נוספות,
החזקת ,"13" ומשכורת מקצועית ספרות הבראה,
שנמצא המעביד רכב עבור זקיפה (לרבות רכב
(החייב ואש"ל כלכלה ביגוד, טלפק, העובד), ברשות
ארוחה, (כגון: כעץ ותשלומים בלבד) הכנסה במס

וכד') דיור שי,
המפעל הוצאות הן נוספות עכורה הוצאות
מופיעות שאינן השכירים, בהעסקת הקשורות
לביטוח למוסד תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות
ופיצוי פנסיה (השוואה, לקרנות למבטחים, לאומי,
פיצויים תשלומי מעסיקים, מס מקביל, מס ים),
הוצאות חשבונו, על ,vjys7 ע"י שולמו אם ופנסיה

וכד'. המסעדה ולהחזקת הסעת,עובדים לשרות
את כוללת שוטפים, במחירים חומרים, צריכת
עזר, חומרי אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות
קבלנית עבודה של עלות וחשמל), (דלק אנרגיה מים,
אחרים ע"י הוא בחומריו המפעל בעבור שנעשתה
ציוד של ותיקונים אחזקה עבודות על הוצאות וכן
חושבו הנתונים אחרים. ע"י שבוצעו המפעל ומבני
לבין האמורים הסעיפים על ההוצאות בין כהפרש
גמורים) מוצרים מלאי (להוציא המלאי בערך השינוי

השנה. כמשך
התוצרת ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
מתוצרת לעובדים שניתנו הסחורות וערך שנמכרה
שבוצעו תיקונים) (כולל מעבודות הכנסות המפעל;
כולל (לא בחומריהם אחרים אנשים או מפעלים עבור
את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים ערך את
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך העבודות);
אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קנייה מס הוא.
,3 י"ד/1, בלוחות יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל:
ו1978 1977 ,1976 לשנים הפדיון נתוני ,7 ,4

מוסף. ערך מס כוללים

הגדרות
7 עד י"ד/1 בלוחות הנתונים האוכלוסייה.
המעסיקים ומלאכה תעשייה למפעלי מתייחסים

אחד. שכיר לפחות
בלוחות המופיעים והמלאכה, התעשייה סקר נתוני
5 המעסיקים למפעלים מתייחסים 13 עד י"ד/8

ויותר. מועסקים
י"ד/15) (לוח בתעשייה המים צריכת על הנתונים
שלהם השנתית המים שצריכת למפעלים מתייחסים
מ"ג 2,000 עד באיכות מ"ק, 5,000 על עולה

מים. לליטר כלורידים
י"ד/16) (לוח בתעשייה חשמל צריכת על הנתונים
מתייחסים י"ד/14) (לוח תעשייה מוצרי ייצור ועל
שאינם עצמאיים לרבות התעשייה, מפעלי לכל

שכירים. מעסיקים
במסגרת שנתקבלו הנתונים ענפים. לפי סיווג
בהתאם ענפים לפי סווגו להלן) (ראה התעשייה מדדי
של הבסיס בתקופת המפעלים של העיקרית לפעילות
ענפי של האחיד הסיווג לפי ,(1968) המדדים

.'(1970) הכלכלה
יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
כלכלית כיחידה המוגדר "המפעל" היא החקירה)
תעשייתית פעולה מבצעת אחד, במקום הנמצאת
פירמה, של מחלקה נפרדים. חשבונות ומנהלת אחת
כמפעל נחשבת עצמה, בפני יצרנית יחידה שהיא

נפרד.
קבוצות לשש מסווגים המפעלים הבעלות. צורח
בבעלות מפעלים המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם
נפרדת משפטית כיחידה רשומים שאינם קיבוצים
עצמו, הקיבוץ של הבעלות לצורת בהתאם סווגו

שיתופית. אגודה דהיינו
נעשה י"ד/2) (לוח סקטורים לפי הסיווג סקטור.

המפעל. על העיקרית לבעלות בהתאם
בגיליונות המופיעים העובדים כל הם שכירים
חברי שיתופיות. אגודות חברי וכן לשכירים התשלום
מקבלים אינם אך קיבוצי, במפעל העובדים קיבוצים
עצמאיים נכללים לא כבעלים. נחשבים שכר,
התעשייה בסקרי למפעל. בקבלנות עבודות המבצעים
מספר חושב (13 עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה,
במשך נבחרים חודשים בארבעה כממוצע השכירים

הנחקרת. השנה
המשפחה ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים
מוצרי התעשייה, מדדי נתוני הנחקרת. התקופה
סקרי נתוני לוח. לשנת מתייחסים וחשמל, תעשייה

.1973 ,40 מס' טכני פרסום ראה 1
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משנה, ענף בכל במפעל) מועסקים מספר (לפי גודל
של לשכבות כאשר ,1/48 עד מ1/2 דגימה מנות עם
דגימה מנות כלל, בדרך ניתנו, יותר גדולים מפעלים
כ העסיקו במדגם שנכללו המפעלים יותר. גבוהות

באוכלוסייה. המועסקים מכלל 700/0

מפעלים הוספת ירי על חודש מדי מעודכן המרגמ
הוצא בה שיטה, באותה נערכת ההוספה חדשים.

המקורי. המדגם
מדי החלים השינויים את מודדים התעשייה מדדי
שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, בייצור חודש
הבסיס.' לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר בתעסוקה
מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
המוסף בערך השינויים על חודשי דיווח המפעלים
מודדים התעשייתי, הייצור של המדד חישוב לצורכי
כגון, שונים אינדיקטורים באמצעות השינויים את
בהנחה, ועוד, קבועים במחירים פדיון מוצרים, ייצור
בערך השינויים את משקפים בהם שהשינויים

המוסף.
משנה ענפי של באינדיקטורים החלים השינויים
הענף. בתוך שלהם המוסף הערך לפי משוקללים
התעשייה הכל ולסך ראשי ענף לפי המדדים
משנה ענפי של המוסף לערך בהתאם משוקללים
עבור למשקלים כמקור הכל. וסך ראשי ענף בתוך
המוסף הערך משמש ראשיים וענפים משנה ענפי
מסיכומיס שנתקבל כפי הייצור, גורמי לפי המפקדי,

.1968 והמלאכה התעשייה סקר של מוקדמים
לפי 1975 משנת החל שחושבו השכר מדדי
במס הרפורמה הנהגת לאחר החדשה, ההגדרה
השרשור שיטת קודמות. לשנים שורשרו הכנסה,
הסטטיסטי לירחון במוסף פורסמו קשר ומקדמי
שכר מדד ואילך. 3 עמ' ,1976 ,3 מס' לישראל,
שכר מדד מחלוקת מתקבל לפועל נקוב יומי עבודה
שכר והפרשי חדפעמיים תשלומים (למעט עבודה
ימי במדד השכירים של קודמות) תקופות בעבור
עבודה ימי הם (אלה השכירים של בתשלום עבודה
כ1978 החל בתשלום). היעדרות וימי למעשה

השכירים. כל סמך על המדדים מחושבים
עד י"ד/8 (לוחות והמלאכה התעשייה סקרי

.(13
מדגמיים. סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי
מדדי מדגם על מבוסס והוא מפעלים ב2,000 במדגם
במדגם המפעלים כל כלולים בסקר התעשייה.
בממוצע ויותר מועסקים 5 שהעסיקו המדדים,
(פברואר, הסקר שנת של מייצגים חודשים בארבעה

ונובמבר). אוגוסט מאי,

בתעשייה השקעות סקר של התוצאות תמצית
.399 עמ' ,27 בשנתון פורסמו

של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת המפעלים
עקיפים מסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,

יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא
התפוקה בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף ערך
כולל וו הגדרה לפי חומרים. צריכת לבץ הגולמית
עבודה לשכר הוצאות המפקדי המוסף הערך
כלליות הוצאות פחת, נטו, עקיפים מסים ולמשכורת,
עסקיים ושירותים ריבית ביטוח, פרסומת, כגון

המפעלים. של הרווח ואת אחרים
את מודד התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
בתעשייה המיוצר קבועים, במחירים המוסף, הערך

מענפיה. אחד ובכל כולה

מקורות
נתקבלו 7 י"ד/1 בלוחות המובאים הנתונים
חות דו" על מבוססים והם התעשייה מדדי במסגרת
במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו חודשיים
חלק ואומדן"). חישוב "שיטות להלן: (ראה המדדים
הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים מהנתונים
להלן). (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל התעשייתי
נתקבלו 13 עד י"ד/8 בלוחות המובאים חנחונים
דו"חות על מבוססים והם התעשייה סקרי במסגרת
סקרי במדגם שנכללו מהמפעלים שנתקבלו שנתיים
נתוני נתקבלו ,13 י"ד/11 בלוחות התעשייה.
.1965 והמלאכה התעשייה ממפקד 1965/66
(לוח המוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
המתקבלים חודשיים דו"חות על מבוססים י"ד/14)
כותנה חוטי לסוכר), (פרט מזון הבאים: מהמקורות
המסחר התעשייה, ממשרד  גולמי ונפט
אחרות וסחורות משכרים משקאות והתיירות;
והבלו. המכס מאגף  בלו בתשלום החייבות
הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות

מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי
י"ד/15) (לוח בתעשייה המים צריכת נתוני
המים נציבות של השנתיים מהסקרים נתקבלו
נתוני החקלאות. משרד של בתעשייה למים והמחלקה
התעשייה מסקרי נתקבלו שוטפים) (במחירים הפדיון

הלשכה2. של התעשייה וממדדי והמלאכה
(לוח התעשייה במפעלי חשמל צריכת נתוני
לישראל החשמל מחברת מתקבלים י"ד/16)
בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים וממפעלים

ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק

ואומדן חישוב שיטות
במדגם (7 י"ד/1 (לוחות התעשייה מדדי
50 המעסיקים המפעלים כל כלולים המדדים
שכבות ל5 חולקו המפעלים יתר ויותר. מועסקים

.1976 ,33  36 עמ' ,2 מ0' מוסף'/ לישראל, הסטטיסטי ב"ירחון ראה נוספים פרטים
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physical and financial data וכספיים פיסיים נתונים

ופדיון השכירים, של ומשכורת עבודה שכר ס"ה שכירימ, מועסקים, י"ר/י. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/1.  EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, TOTAL WAGES AND SALARIES OF

EMPLOYEES AND REVENUE

)Establishments engaging employees')

9בודה שכר ס~ה

מועסקים!
(אלפים)
Employed

של ומשכורת
פדיוןהשכירים

"י)(אלפים) ל ל'י)(מיליוני (מיליוני
persons1

)thousands)

Employees 1Total wages andRevenue
(thousands)salaries

of employees
(IL. million)

(IL. million)

19682031901,3107,8001968
19692232101,5149,2271969
19702352231,78210,6591970
19712472312,10613,1351971
19722582442,54816,8091972
19732622473,14721,4181973
19742682544,45732,4871974
19752692556,66747,1011975
19762782639,305264,1771976
197728427013,6321 95,7261977
197829027522,5742167,9301978

1 Annual average. 2 incl. v.a.T. מוסף. ערך מס כולל 2 שנחי. jjsisd 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
)Eetablishments engaging employees)

1978
מוחלטים onsoaאחוזים
Absolute numbersPercentages

מועסקים
מועסקים(אלפים)

EstablUhEmployedEstablisbEmployed
mentspersonsmentspersons

(thousands)

הכל 11.530290.1100.0100.0TOTALסך
גודל Sizeקכוצת group

במפעל) המועסקים Numberof(מספר employed persons in
establishment)

1 44,69712.040.74.214
592,98819.525.96.759

10141,14513.39.94.61014
15195078.74.43.01519
20244609.94.03.42024
25292386.42.12.22529
304958522.15.17.63049
509942129.23.710.15099

10029932252.62.818.1100299
300+167116.41.440.1300+

Type ofownership
(sector)סקטור
10,996200.595.469.1Pirvateסרטי

49347.64.316.4Histadrutהסתדרותי
4142.00.314.5Publicציבורי
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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)

ל"י .ILמיליוני million

ראשיסמל '19701975ענף 1977'1978Major branch
Code
No.

הכל12 10,65947,10195,726167,930TOTAL12סך

וחציבה10 2441,2101,8513,558Miningכרייה and quarrying10

וטבק1112 משקאות ,2,28110,44320,44431,587Foodמזון, beverages <£ tobacco1112

8852,8395,8069,738Textiles13טקסטיל13

6072,1454,5838,220Clothingהלבשה14 and madeup14

textiles

ומוצריו15 1223407681,407Leatherעור and its products15

ומוצריו16 4051,6803,1275,336Woodעץ and its products16

ומוצריו17 2561,2172,4823,451Paperנייר and its products17

לאור18 והוצאה 3009722,2323,925Printingדפוס and publishing18

ופלסטיק19 גומי 4571,8463,5206,300Rubberמוצרי and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 7013,8827,66613,695Chemicalמוצרים and oil products20

אל21 מינרלים מוצרי
מתכתיים

4802,2503,7016,331Nonmetallic mineral
products

21

בסיסית22 3601,5752,4954,654Basicמתכת metal22

מתכת23 9464,2267,92313,346Metalמוצרי products23

4751,9764,0567,747Machinery24מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 6833,8817,15912,801Electricalציוד and electronic25

equipment

הובלה26 6072,6005,88610,520Transportכלי equipment26

27

28

יהלומים

שונות

709

141

3,477

542

10,649

1,381
<25,291

Diamonds

Miscellaneous

27

28

LI ..A.T.1 Incl. V



indices of industry התעשייה מדדי
(Establishments engaging employees) שכירים) ה8עסיקים D^DDD)

(מדדים) ומשכורת1 עבודה ושכר תעסוקה פדיון, תעשייתי, ייצור  י"ד/4. לוח

TABLEXIV/4. INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE, EMPLOYMENT, WAGES AND

SALARIES.)Indices)

Base: Average 1968=100.0 ממוצע הבסיס:

תעשייתי ייצור
Industrial
production

פדיון
במחירים
שוטפים

Gross revenue
at current
prices

שכירים
Employees

עבודה ימי
של למ9שה
פועלים

Mandays
worked

by workers

עבורה קובר
ומשכורת
שכירים של
Wages and
salaires of
employees

עגויה שכר
נקוב יומי
לפועל

Workers' daily
nominal wage

195832.721.056.655.223.743.5

195937.361.260.727.345.4

196042.165.164.530.447.1

196148.873.372.937.550.9

196255.243.880.980.145.756.1

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
196S100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1969115.8118.J110.4111.6115.6103.8

1970126.8137.0117.4116.7136.0U6.6
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
1976184.71828.8138.0129.2667.9463.8

1977196.521.231.8140.6130.3986.0680.0

1978207.722,148.3143.31,614.2'1,080.1

1 As from 1969, indices of industry are based on anew series
and are calculated on the base: 1968=100. The former indices,
which were compiled between 1959 and 1963 (on the base:
1958=100) and between 1964 and 1968 (on the base:
1963=100) are presented in this table by linking to 1968=100;
see explanation of the indices in the introduction. 2 Incl.
V.A.T. 3 Indices for 1978 were based on all employees.

חדשה סדרה על התעשייה מדדי מבוססים ב1969, הוזל 1

שחושנו הקודמיס, המדדים .100=1968 בסיס: לפי ומווושבימ
1968 עד ומ1964 (100=1958 בסיס: (לפי 1963 עד מ1959
ל שרשור ידי צל וה בלוח הוצגו (100=1963 בסיס (לפי
ערך מס כולל 2 כמבוא. ראה המדדים על ד.סברים .100=1968

השכירים. כל סמך על המדדים חושבו ב1978 3 מוסף.
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שכירים, של ומשכורת עכורה שכר וס"ה שכירים מועסקים, מפעלים,  י"ד/5. לוח
שכירים) המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי

(אלפיס) מועסקים

ראשיסמל ענף
EstablishmentsEmployed persons (thousands)

1978197519771978

הכל12 11,530269290סך 284

וחציבה10 5855כרייה 5

וטבק1112 משקאות 1,0373641מזון, 41

5622221טקסטיל13 21

1.4272530הלבשה14 30

ומוצריו15 46744עוד 5

ומוצריו16 1,7071415עץ 14

ומוצריו17 14555נייד 5

ISלאור והוצאה 8141011דפוס 11

ופלסטיק19 גומי 3061112מוצרי 11

נפט20 ומוצרי כימיים 2751316מוצרים 15

אלמתכתיים21 מינרלים 5311110מוצרי 10

בסיסית22 8966מתכת 6

מתכת23 1,9603132מוצרי 32

3701314מכונות24 13

ואלקטרוני25 חשמלי 4162627ציוד 25

הובלה26 1242425כלי 25

27

28

( יהלומים

1 שונות
1,2421316 15
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TABLE XIV/5.ESTABL1SHMENTS, EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND TOTAL WAGES

AND SALARIES OF EMPLOYEES, BY MAJOR BRANCH

* (ESTABLISHMENTS ENGAGING EMPLOYEES(

(אלפים) שכירים

Employees (thousands)

ומשכורת עבודה שכר ס"ה
י) ל" (מיליוני שכירים של
Total wages and salaries
of employees (IL. million)Major branchCode

no.

197519771978197519771978

2552702756,667§13,82722,574TOTAL12

545212347529Mining and quarrying10

3540407401,5932,572Food, beverages and tobacco1112

2221214878901,429Textiles13

2428283858261,301Clothing and madeup textiles14

34361125178Leather and its products15

121212256476771Wood and its products16

555145253412Paper and its products"17

91010251531844Pirnting and publishing18

101010242493820Rubber and plastic products19

1315164871,0951,776Chemical and oil products20

101010298516822Nonmetallic mineral products21

666192352580Basic metal22

2929307421,4612,425Metal products23

1212143647431,287Machinery24

25252669491,5892,866Electrical and electronic equipment25

2425258731,9703,078Transport equipment26

111414238567I 884
Diamonds

Miscellaneous

27

28
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ראשי ענף לפי עבורה, ושכר תעשייתי ייצור י"ר/6. לוח
(מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס:

תעשיית ומשכורתייצור עבודה שכר

ראשיסמל ענף
Industrial productionבכיריםשל

משקל

Weight
197019751977197819701975

הכל12 100.0126.8176.9196.5207.7136.0478.3סך

והציבה10 3.95125157126138125447כרייה

וטגק1112 משקאות 14.58114157181196121380מזון,

9.91116148165177130386טקסטיל13

6.06126180202221138412הלבשה14

ומוצריו15 1.13113113127133125284עור

ומוצריו16 4.30114126132148126373עץ

ומוצריו17 2.64113146163175135532נייר

לאור18 והוצאה 4.15116122144166.121343דפוס

ופלסטיק19 גומי 4.95138185209226136466מוצרי

נפט20 ומוצרי בימייס 8.59129196231243132591מוצרים

אלמתכתיים21 מינרלים 5.32126161154153128428מוצרי

בסיסית22 3.19121130130142133467מתכת

מתכת23 9.94139196203217147527מוצרי

3.85127161175207137490מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 6.09159277305337171833ציוד

הובלה26 5.09164288339338175805כלי

4.90102163206168106233יהלומים27

1.36133218249213159482שונות28

יד/4 ללוח נ העלה ראה 1
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TABLE XIV/6.INDUSTRIAL PRODUCTION AND WAGES, BY MAJOR BRANCH (Indices)

Base: Average 1968=100.0

Wages and salaries

of employees
לפועל נקוב יומי עבודה שכר

Wages and salaires of employees
Major branchCode

No.

197719781970197519771I 978

986.01,614.2116.6351.36S0.01,080.1TOTAL12

729.31,1081144117311,060Mining and quarrying10

8311,3401133397581,040Food, beverages and tobacco1112

7201,1511143576821,072Textiles13

8961,407117330623984Clothing and madeup textiles14

595846115320612931Leather and its productsIS

7051,139117322592893Wood and its products16

9391,4881203637071,061Paper and its products17

7311,158116306591937Printing and publishing18

9581,5921123306641,062Rubber and plastic products19

1,2772,0671163837311,057Chemical and oil products20

7621,216117350623970Nonmetallic mineral products21

8861,4501203506841,099Basic metal22

1,0571,7301193646921,114Metal products23

9671,6671163397041,105Machinery24

1,6833,0851203467221,180Electircal <S electronic equipment25

1,8352,8711163647501,212Transport equipment26

593918106311615900Diamonds27

1,0551,6431264048111,362Miscellaneous28

1 /Seenote 1 to Table XIV4.

419 תעשייה



מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייצור  י"ד/7. לוח
(מדדים)

100.0=1968 ממוצע הבסיס:

הענף הענףסמל שם

תעשייתי ייגור
Industrial productionפדיוןRevenue

Code No.
1975197719781975'1977M978

כולל12 S207.7607.61,231.82,H8.3.176.9196סך

הכל10 וווציבהסך 157.0126.0137.6638.41,073.42.050.1כרליה

חול101.102 וכריית אבן טחינת גריסה, 225.6171.6192.6741.31,099.32,248.7חציבה,
טבעי.100.103.104 גו גולמי, נפט מלחים, מתכות, 123.1103.5111.2661.11,056.31,955.0הפקת
אחרים108 ומחצבים

הכל1112 סך וטנק משקאות ,pro157.1181.4196.1578.31,157.71,777.3

מטבחיים110 ובתי ועופות בשר 890.32,296.83,996.5(437.9)210.0325.8עיבוד
1 וגלידה12 חלב 152.5176.5179.4537.61,039.51.556.9מוצרי
1 1 1 . 1 1 ופירות3 ירקות דגים, 175.8223.1221.4535.81,244.62,203.5שימורי
ומרגרינה114.115 שט; מוצרי 153.9160.3160.7602.31,239.51,818.7שמן,
1 וגריסתה16 תבואה 171.7176.4176.8723.41,255.61,676.1טחינת
M7  1 ונצק20 מאסה 139.7172.8208.7456.5834.61,285.5מוצדי
וממתקיםיין 120.3132.7143.5377.0844.41,513.5שוקולד
סוכר)121.128 (כולל ל.נ,מ.א. מזון 173.1144.9145.9534.51,125.81,742.1תעשיית
חריפים123.124 ומשקאות 120.1134.9149.4396.8707.71,198.0בירה
קלים125 141.3144.0136.9724,81,322.92,062.7משקאות '
טבק126 164.5142.8146.5447.4881.71,183.7מוצרי

סךהכל  148.1164.5177.2397.2830.41,382.1טקסטיל
130.13 ניפוט1 (כולל חוטים ושזירהשל סלילה 111.2125.6130.0273.6640.4992.4טוייה,

כותנה)
סינתטיים132.133 ובריס חוטים וייצור בדים 158.5173.2194.7403.9835.91,405.2אריגת
ובדיס134 חוטים של ואשפרה הדפסה ליבון, 162.6174.2174.5530.01,169.41,880.9צביעה,
בריס135 402.1478.5523.8939.01,811.63,366.9סריגת
ל.נ.מ.א.136.168 טקסטיל 102.7117.4155.8344.4725.21,557.4תעשיית

כל14 סך  180.0201.7220.9466.91,017.31,812.7הלבשה

בגדיס140 ומתפרוח עליונה 181.3189.1217.9477.1,015.11,826.4הלבשה
תחתונה141 196.3227.1229.4492.71,088.11,904.9הלבשה
ל.נ.מ.א.142.148 הלבשה ומוצרי טקסטיל ומוצרי 14.3196.3213.7346.1907.71.537.3

הכל5/ ומוצריוסך 112.8126.7132.8342.2787.61.432,7עור

100.684.375.8337.7686.11,433.0בורסקאות150

נעליים151 106.3111.5120.4319.0729.01,270.2ייצור
ל.נ.מ.א.158 ותחליפיו. עור 185.8340.4375.6509.0,643.12,641.3מוצרי
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TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES, BY

AGGREGATED MINOR BRANCH (Indices)
Base: Average 1968=100.0

Employeesשכירי8

Branch

197519771978

134.6140.6143.3GRAND TOTAL

118.0108.4112.3Mining andquarrying  total
117.8108.1108.9Quarrying, crushing, girnding of stone and sand pits
118.1108.7114.4Salt pan operation. crude oil and natural gas wells, mining of
/metals and other minerals

114.1132.1131.1Food, beverages and tobacco  total
197.3322.3335.6Preparation and preserving of meat, poultry and slaughterhouses
111.6138.9141.0Dairy products and ice cream
110.4118.3111.0Canning and preserving ifsh, vegetables and fruit
126.6120.8125.6Oil, oil products and margarine
116.5123.2112.6Grainmill products
110.6122.4118.3Bakery and noodle products
85.6101.2107.9Chocolate and sweets
101.5115.211X3Food industry, n.e.s. (incl. sugar(
105.8108.8105.2Beer, wine and spirits
137.3179.6189.7Soft drinks
86.978.185.0Tobacco products

111.7108.2/06.9Textiles  total
92.486.683.0Spinning, winding and interweaving (incl. cotton gins(

112.9111.6111.0Weavingof fabrics and manufactureof synthetic yarn and fabrics
131.7142.1139.2Dyeing, bleaching, printing and ifnishingof yarns and fabrics
252.8242.8261.9Knitting mills
110.7121.6138.1Textile industry. n.e.s.

124.4143.8143.3Clothing and madeup textiles  total
124.5142.0140.6Outerwear, incl. tailors and dressmakers
138.4165.5K5.3Underwear
81.3101.4='111.9Finished textile goods and wearing apparel, n.e.s.

88.396.086.1Leatherand its products  total

89.888.479.0Tanneries
83.785.279.0Manufacture of footwear
110.3160.1130.7Leather products, n.e.s.
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מקובץ משנה ענף לפי ושכירים, פדיון תעשייתי, ייצור י"ד/7. לוח
(המשך) (מדדים)
100.0=1968 ס0וצע הכסיס;

הענף סמל
Code No.הענף שס

תעשייתי ייצור
Industrial productionסדיוןRevenue

1975197719781975'197711978

הגל16 סך  ומוצריו 125.7131.6147.8479.0907.81,539.9עץ

160
161
162165

עץ של בסיסית תעשייה
ושעס עץ מוצרי

מרפריות) כולל  ונניין נגרית(רהיטים

122.5
97.3
134.3

.128.9
114.2
137.5

153.9
134.0
146.7

437.6
224.0
570.0

837.3
470.3
1.041.0

1.566.1
827.4
1. 682.6

הכל17 סך  ומוצריו 145.7163.4174.7681.31,308.31,796.2נייר

170
171

וקרטון נייר של בסיסית תעשייה
וקרטון נייר מוצרי תעשיית

130.3
157.8

181.0
149.7

184.9
166.7

604.1
728.2

1 ,440.0
1,275.6

1.786.2
1,801.5

סךהכל18  לאור והוצאה 122.3144.4165.8404.8940.51.639.4ד9וס

180.181
182
183

עת וכתבי עיתוניס שלספרים, לאור הוצאה
וצינקוגרפיה ליתוגרפיה דפוס, נתי

כריכיות

95.0
152.5
118.5

109.0
180.8
169.9

120.4
218.2
145.2

336.6
473.0
402.3

763.6
1,097.2
1,274.2

1.438.7
1.839.3
1, 200.6

הגל19 סך  ופלסטיק גומי 184.6209.1225.9577.41,122.21,995.5מוצרי

190
191,192
193

ואבובים) לצמיגים (פרט גומי מוצרי
ואבוביס צמיגיס וחידוש ייצור

פלסטייס מוצרים

185.2
146.7
210,1

184.9
177.1
238.7

184.4
165.4
282.0

596.5
461.8
630.4

1,099.2
881.2

1,244.8

1.890.9
1,494.6
2,285.6

נפטסךהכל20 ומוצרי כימיים 196.1231.4242.8722.11.425.92,527.8מוצריס

200
201
202,203
204
205
206,208

בסיסית כימית תעשייה
תרופות תעשיית

ותמרוקים סינתטיים ניקוי חומרי סבון,
ולכות 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

220.2
318.4
202.8
168.2
511.0
150.2

238.1
318.3
198.9
187.2
524.6
164.1

735.6
692.4
569.4
537.3

1,210.7
666.6

1,414.8
1,413.7
1,243.9
836.0

2,410.1
1,373.4

2,610.2
2,544.3
1,922.7
1.372.6
4.428.4
2.421.8

הנל21 אלמתכתייםסך מינרלים 160.6154.0152.8628.31,060.91,756.8מוצרי

210,214
211
212
213,21?

וסיד חימר מלט, מוצרי
זכוכית ומוצרי זכוכית

קרמיקה מוצרי
(כולל ל.נ.מ.א. מתכתיים אל מינרלים מוצרי

מלט) ייצור

198.3
128.6
146.5
148.3

158.3
154.3
136.5
155.4

144.7
158.1
141.9
159.7

826.3
395.5
574.9
572.9

1,245.3
1,072.6
975.0
882.3

2,303.4
1,470.8
1,593.2
1.480.1
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TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES, BY

AGGREGATED MINOR BRANCH (Indices) (Corn.)

Base: Average 1968=100.0

Employeesשכיריס

197519771978

114.7116.9123.1Wood and its products  lota!

110.8
71.5
J23.2

113.8
100.5
120.1

139.3
108.3
124.4

Basic manufacture of wood
Wood and cork products
Carpentries for furniture and building (incl. upholstery(

142.0130.3136.3Paper and its products  total

165.7
129.4

138.2
126.3

140.0
134.3

Basic manufacture of paper and cardboard
Paper and cardboard products

113.2123.7123.4Printingandpublishing  total

99.5
121.6
114.8

101.3
136.2
139.7

98.7
138.2
129.7

Publishingof books, newspapers and periodicals
Printing, lithography and zincography
Bookbinding

134.7139.5144.2Rubberandplastic products  total

130.2
147.4
131.5

113.5
154.5
146.0

123.7
143.9
154.6

Rubber products (excl. tyres and tubes)
Manufacture and retreadingof tyres and tubes
Plastic products

164.2178.6188.4Chemical andoil products  total

163.4
137.6
143.3
116.6
261.3
180.3

186.6
148.3
172.3
106.6
3(2.7
170.1

199.5
171.9
180.5
93.3
312.6
178.5

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(

/.25.7118.5US. 2Non  metallicmineral products  total
151.9
89.4
121.7
114.4

130.8
85.8
113.3
130.2

130.2
81.2
111.6
121.0

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) (מרדים)
100.0=1968 ממוצע הבסיס.

הענף סמל
Code No.הענף שם

תעשייתי ייצור
Industrial productionפדיוןRevenue

197519771978197511977'1978

הכל22 בסיסיתסך 130.3130.0142.4622.51,000.27,853.8מתכוו

ופלדה220 בתל של בסיסית 97.084.5113.7553.0817.31,613.7תעשייה
ולפלדה221 לברזל יציקה 129.5109.0111.4803.21,034.41,902.7בתי
אלבתיליות222 מתכות 144.1196.6224.7457.51,233.12,204.6תעשיית
מחבת223 157.1133.3118.2804.11,029.11,865.5צינורות

הכל23 0ך  מתכת 196.2203.3217.2723.61,338.82,349.6מוצד'

אדמ0ורה230 193.8203.6233.7634.51,303.72,455.6מוצרי
פח231 117.0108.7124.2552.9889.41,589.4מוצרי
ומוצריו232 145.7127.3144.7674.31,154.32,216.2תיל
לחשמליים)233 (פרט וחימום לבישול ומכשירים 173.4251.1263.5474.51,233.22,003.9כלים
ואביזריהם234 עבודה כלי ם, 176.9239.7271.5632.51,666.43,421.3סכו"
ימסגריות235,236 מבניים מתכת 235.6232.3240.7898.71,580.52,668.8מוצרי
למתכת237 אחרים וציפויים 142.6184.9205.7660.81,566.92,787.0גיליון
מתכת239 166.8157.4188.3575.11,059.41,872.8רהיטי
ל.נ.מ.א.238 מתכת 171.6226.6240.8539.11,281.22,229.3מוצרי

הכל24 סך  161.3175.1206.9589.31,229.32,366.8מכונות

חקלאיות240 185.6180.0162.1883.51,291.71,917.3מכונות
ולבניין241 לתעשייה 193.0224.5252.9747.41,883.13,381.5מכונות
בית242 ולמשק למסחר לשירותים, 103.392.2155.9404.6616.11,566.5מכונות
התפלהג24 ומיתקני שאיבה ציוד מדחסים, 142.3153.6176.0545.51,072.21,909.9משאבות,

ה9ל25 סך  ואלקטרוני חשמלי 276.8305.4337.2990.9,85X5j,/88.7ציוד
חשמלייס250 300.8326.2324.0961.7,703.62,901.6מנועיס
סוללות251.252 (כולל ולמאור חשמלית להתקנה 224.5222.3219.5701.7,319.12,369.3ציוד

ומצברים)
חשמליים253 בישלל לכלי בית 278.8241.0287.41,175.3,998.74,090.5כלי
ומכשירים254256 קשר מכשירי רדיו, 372.33,850.6,!317.8384.6451.81,241.7מכשירי :

טלויזיה) (כולל אלקטרוניים

הכל26 סך  הובלה 288.1338.6338.21.101.61071.73,678.4כלי .

וחלקיהם260 קטנועים אופנועים, מכוניות, 113.0121.6129.5416.5757.81,377.8ייצור
ואוירונים262,263 שיט כלי של ותיקון 468.6565.6567.82,209.25,227.56,748.6ייצור .

73.795.395.3275.9521.4862.2כליהובלהל.נ.מ.א.268

162.8206.1167.9503.3,572.13,382.6יהלומימ27 i

סךהגל28  218.1249.2213.2558.7,450.92,327.9שונות 1

וצילום280,281 אופטיקה ומכשירי מדויקים 372.3360.0294.2,152.73,516.7מכשירים 2,259.3
חן282,283 וחפצי 85.5150.4115.9325.2,570.72,760.9צורפות
משרד284,288 כלי (כולל ל.נ.מ.א. שונות 160.4211.3199.5431,4,039.71,599.3תעשיות

ודומיהם) מקש קליעה ומוצרי

מוסף עדך מס כולל 1

INDUSTRY 424



TABLE XIV/7.INDUSTRIAL PRODUCTION, GROSS REVENUE AND EMPLOYEES,
BY AGGREGATED MINOR BRANCH (Indices) (Cont.)

Base: Average 1968=100.0

Employeesשכירים

Branch
197519771978

130.3129.4125.8Basic metal  total
138.9121.3115.9Iron and steel basic industires
148.2145.6144.3Iron and steel foundires
125.3138.3136.0Nonferrous metal industry
107.3109.2103.5Metal pipes

144.5144.9150.2Metal products  total
158.8166.6173.8Plumbing ifxtures
104.193.093.4Tinware products
124.6106.8114.9Wire and wire products
95.9132.9137.8Heating and cooking equipment (nonelectircal(
150.2162.4175.6Cutlery, tools and accessoires
161.2160.3165.6Structural metal products and metal workshops
115.0142.0154.8Galvanizing and other metal coating
122.0145.8145.3Metal furniture
159.9156.5170.0Metal products, n.e.s.

141.7136.8148.7Machinery  total
101.0127.3108.4Agircultural machinery
172.9168.4189.5Industrial and building machinery
104.586.394.0Commercial and domestic machinery
125.7125.3124.7Pumps, compressors, pumping equipment and water desalination

236.0229.9248.8Electrical andelectronic equipment  total
211.5192.4199.9Electircal motors and transformers
162.1152.2163.2Electircal supplies (incl. batteires and accumulators(

185.4177.5198.3Domestic electrical appliances
322.4325.4356.3Radios, gramophones, communication and electronic equipment

)incl. television(

220.9221.3226.6Transport equipment  total
112.5109.1117.1Manufacture of cars, motorcycles, motor scooters and their parts
300.7305.1309.6Manufacture and repair of seacraft and aircratf
73.449.439.7Transport equipment, n.e.s.

77.999.4104.9Diamonds

112.9123.2112.1Miscellaneous  total
228.8216.1202.7Precision, optical and photographic instruments
81.9113.390.9Manufactureof jewellery and objets d'ait
92.494.293.4Miscellaneous manufactuirng, n.e.s. (incl. ofifce equipment

basket work, straw plaiting and the like(

1 Incl. V.A.T.
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surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי

גודל קבוצות לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/8. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/8  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP

)Establishments with 5 and more employed persons)

אחוזיםמוחלטיםנלספרים
Absolute numbersPercentages

גודל קנוצת
במפעל) המועסקים (מספר

Size group
)numberofemployed

persons in establishment) נ1וע0קי0מפעלים
Employedמועסקים

Establish
nersonsEstablishEmployed

ments(1,000)mentspersons

1968/695,994194.5100.0100.01968/69
1969/705,733205.9100.0100.01969/70
1970/715,926216.4100.0100.01970/71
1971/726,165229.7100.0100.01971/72
1972/736,600243.0100.0100.01972/73
1975/766,278258.5100.0100.01975/76

י 1975/765,857250.8100.0100.01975/76■
הכל סך י 1976/776,45725SU100.0100.01976/77 1TOTAL

592,87919.344.67.459
10141,17513.618.25.21014
15195068.67.83.31519
20243277.25.12.82024
25292456.63.82.52529
304946617.87.26.93049
509943931.06.812.05099

10029927645.94.317.7100299
300+144109.42.242.2300+

I Excl. diamonds. יהלומים. כולל לא 1

בעלות *ורת לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/9. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/9.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF LEGAL
ORGANIZATION

)Establishments with 5 and more employed persons)
1976/77

נעלות צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אוווזימ
Percentages

Type of legal organization
מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons
)1,000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
persons

הכל1 סך
אחד אדם בבעלות

תושבים מספר בבעלות
פרטית מניות חברת
ציבורית מניות חברו!

שיתופית2 אגודה
ידוע) לא (כולל אחר

100.0 100.0 259.4 6,457
4.4 20.9 11.4 1,351
4.2 18.4 10.9 1,191
53.3 52.5 138.3 3,388
27.6 2.7 71!6 174
6.1 5.3 15.7 340
4.4 0.2 11.5 13

TOTAL1
Single owner
Partnership
Pirvate limited company
Public limited company
Cooperative society2
Other (incl. not known)

I Excl. diamonds.
2 Incl. establishments owned by qibbuzim which are not
registered as separate legal units.

יהלומים כולל לא 1

כיהידות רשומים ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל 2

נפרדות. משפטיות
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ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערך  י"ד/0ו. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/10.CENSUS VALUE ADDED, BY MAJOR BRANCH

)Establishments with 5 and more employed persons)

ראשיסמל ענף

מפקדי מוסף ערך
שוק) במחירי ל*י (מיליוני

Census value added
)IL. million at market prices)Major branch

Code
No.

1965/661972/731975/761976/77

הכל121 2,449.97,039.127,333.4סך 19,539.8TOTAL112

והציבה10 118.4255.9724.3כרייה 697.7Mining and quarrying10

וטבק1112 משקאות 417.7971.13,251.5מזון, 2,404.3Food, beverages £ tobacco1112

13

14

טקסטיל

הלבשה
335.9

ו634.4

326.0]

1,915.5 1,323.5

1,252.3 803.8

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

ומוצריו15 32.555.9234.1עור 157.4Leather and its products15

ומוצריו16 119.4309.41,154.7עץ 741.3Wood and its products16

ומוצריו17 55.0172.0800.8נייר 534.3Paper and its products17

לאור18 והוצאה 100.7235.1894.3דפוס 643.2Printing and publishing18

ופלסטיק19 גומי 103.1347.51,216.5מוצרי 867.4Rubber and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 189.8552.22,650.8מוצרים 1,948.2Chemical and oil products20

אלמתכתייס21 מינרלים 221.5425.21,656.7מוצרי 1,288.8Nonmetallic mineral products21

בסיסית22 86.4240.6887.0מתכת 689.5Basic metal22

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

767.6 )
< 354.4

378.6 ע

3,204.6 2,349.7

1,396.8 1,019.7

Metal products

Machinery

23

24

25

26

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

110.3

173.0

673.6

585.5

2,686.8 1,987.8

2,967.4 1,772.1

Electrical and electronic
equipment

Transport equipment

25

26

31.7108.4439.3שונות28 311.1Miscellaneous28

1 Excl. diamonds.
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טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  י"ד/וו. לוח
ויותר) מועסקים 5 מעסיקים ה (מפעלים

TALE XIV/1 1.  ESTABLISHMENTSAND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT.SUBDISTRICT

AND NATURAL REGION
)Establishments with 5 and more employed persons)

1976/77

אחוזיםמוחלטיםמסםריט
Absolute numbersPercentages

District, sub~district
טבעי יאזיי נ0ה andמועסקיםממליםמועסקיםמפעליםמחוז, natural region

EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmenetpersons

י כולל 6,457259,394100.0100.0GRANDסך TOTAL 1

ירושלים 45313,3107.05.1JERUSALEMמחוז DISTRICT

יהודה 43611,4136.84.4Judeanהרי Mountains

יהודה 171,8970.30.7Judeanשפלת Coastal Plain

הצפון 63433,8109.813.0NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 1034,8701.61.9Zefarנפת SubDistrict

החולה 752,4971.21.0Hulaעמק Basin

מזרחי עליון Eastern(0.6)(0.2)(1,623)(14)גליל Upper Galilee

חצור 147500.20.3Hazorאזור Region

כנרת 682,4741.11.0Kinnereiנפת SubrDistrict

Kinerot
כנרות

Eastern Lower Galilee
מזרחי תחתון גליל

יזרעאל 26814,1334.25.4Yizre'elנפת SubDistrict

שאן בית 121,5900.20.6Betעמק She'an Basin

וורוד 441,4320.70.6Harodעמק Valley

Kokhav Plateau
כוכב רמת

יזרעאל 223,6600.31.4Yizre5elעמק Basin

Menashe Plateau
מנשה רמת

נצרחתירען 1756,8862.72.7NazarethTir'anהרי Mountains

עבו 19512,3333.04.8AkkoSubDistrictנפת

מערבי תחתון 602,2470.90.9Westernגליל Lower Galilee

יחיעם 118960.20.4Yehiamאזור Region

אילון 235530.40.2Elonאזור Region

נהריד. 694,004J.IL5Nahariyyaאזור Region

עכו 324,6630.51.8Akkoאזור Region
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(המשך) טבעי ואזור נפה מחוז, לפי ומועסקים, מפעלים  ו. י"ד/ו לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XIV/11.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS' BY DISTRICT' SUBDISTRICT

AND NATURAL REGION (Cont.)
)Establishments with 5 and more employed persons)

1976/77

מספרים
Absolute numbenPercentages

District, subdistrict
טבעי ואזור נפה ,nnn

andמועסקיםמפעליםמועסקיםמפעלים natural region
EstablishEmployedEstablishEmployed
mentspersonsmentspersons

חיפה 85344,71813.217.2HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 70134,37010.913.3Haifaנפת SubDistrict

חדרה 15210.3482.44.0Haderaנפת SubDistrict

הכרמל 16924חוף .0.30.4Karmel Coast

יעקב pvr 295370.50.2Zikhronאזור Yaaqov Region

אלכסנדר Alexander(0.1)(0.1)(215)(6)הר Mountain

חדרה 1018,6721.63.3Haderaאזור Region

המרכז 81,00862,00715.623.9CENTRALחוז DISTRICT

2107,6083.32.9Sharonנפתהשרץ SubDistrict

תקוה 49521,7107.78.4Petahנפתפתח TikwaSubDistrict
השרס 1554,3612.41.7Southernדרוס Sharon

חיקוה פחח 34017,3495.36.7Petahאזור Tiqwa Region

ומלה 8322,2381.38.6Ram/aנפח SubDistrict

22010,4513.44.0Rehovotנפחוחובוח SubDistrict

רחובות 956,0471.52.3Rehovotאזור Region

לגיק ראשק 1254,4041.91.7Rishonאזור LeZiyyon Region

אביב תל 3,11374,48948.228.7TELמחת AVIV DISTRICT

אביג תל 3,11374,48948.228.7Telנפת Aviv SubDistrict

הדרום 39631,0606.112.0SOUTHERNמחה DISTRICT

אשקלק 23018,4893.67.1Ashqelonנפת SubDistrict

מלאכי 261,1840.40.5Mal'akhiאזור Region

לכיש 335,1000.52.0Lakhishאזור Region

אשדוד 695,8511.12.3Ashdodאוור Region

אשקלק 1026,3541.62.5Ashqelonאזור Region

שבע באו 16712,5712.64.9Be'erנפת Sheva SubDistrict

גרר Gerarאזור Region

בשור 101,0860.20.4Besorאזור Region

שבע באד 553,7250.91.4Be'erאזור Sheva Region

צפונית 31,2880.10.5Northernעדנה Arava

דרומית Southernערבה Arava

הנגב 785,4111.22.1Negevהר Mountains

I Excl. diamonds.
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ענף לפי שכירים, של למעשה עבודה וימי מועסקים מפעלים,  י"ד/12. לוח
ראשי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשיסנ>ל ענף

מפעלים
Establishments

מועסקים

הנ> סף
(אלפים)

Total
)thousands)

1965/661972/731975/761976/771965/661972/731975/761976/77

י2[ הכל 6,3256,1605,857457234.4סך 171.9250.8259.4

וחציבה10 836158584.2כרייה 3.94.94.4

וטבק1112| משקאות 1,006785675756.34.6מזון, 27.935.538.9

13

14

טקסטיל

הלבשה
■ 1,087

422 '

85S

413

827

410

917

24.2 )

[34.1
23.7 י

21.3

23.5

21.7

26.6

ומוצריו15 2962252593213.4עור 4.13.64.1

ומוצריו16 74164162171811.5עץ 11.911.512.2

ומוצריו17 124115101804.9נייר 3.35.35.0

לאור18 והוצאה 3634583985078.8דפוס 7.58.79.4

ופלסטיק19 גומי 19622921721810.1מוצרי \\10.410.8

נפט20 ומוצרי כימיים 20318219518810.5מוארים 8.315.415.4

מתכתיים21  אל מינרלים 35830230829010.2מוצרי 11.110.510.7

בסיסית22 757377825.6מתכת 4.06.0.6.2

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

< 1,153
1,030

225

912

249

1,028

264

28.1 |ו 27.1
10.7 '

30.9

10.6

30.9

10.7

ואלקטרוני25 וושמלי 28124725426720.4ציוד 8.323.923.7

הובלה26 13612012011519.0כלי 11.324.323.8

2231901712404.5שונות28 3.04.54.9

יהלומים. כולל לא 1
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TABLE XIV/12.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYSWORKED, BY

MAJOR BRANCH

(Establishments with 5 and more employed persons(

Employed personsשכיריט של למעשה ענודה ימי
(מיליונים)

Mandays worked by employees
)milllions)Major branch

(אלפים) שכירים מזה:
Theerof: employees (thousands)Code

1965/661972/731975/761976/771965/661972/731975/76/1>m77

no.

225.9 165.S242.5250.643.059.662.363.9TOTAL'12

4.2 3.94.84.21.01.11.31.1Mining and quarrying10

33.8 26.834.838.16.88.78.69.3Food, beverages and tobacco1112

24.0 )
\ 32.8

n.(< <

21.0

22.5

21.4

25.5h6.4

6.0

5.5

5.8

5.6

6.4

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

3.1 3.73.13.70.90.80.80.9Leather and its products15

10.0 10.910.110.92.82.72.62.8Wood and its products16

4.8 3.15.25.00.81.31.41.3Paper and its products17

8.4 7.28.59.02.02.42.42.5Printing and publishing18

9.3 6.09.410.01.62.52.52.7Rubber and plastic products19

10.3 8.215.315.32.22.74.04.1Chemical and oil products20

9.9 10.810.210.42.92.62.62.7Nonmetallic mineral products21

5.5 4.06.06.11.11.41.51.6Basic metal22

26.6 )
< 26.1

10.3 <

29.6

10.2

29.5

10.3
/ 6.8

6.8

2.7

7.3

2.7

7.4

2.7

Metal products

Machinery

23

24

20.1 8.123.523.22.15.26.05.8Electircal and electronic equipment25

18.9 11.124.323.82.95.26.25.9Transport equipment26

4.0 2.84.04.20.71.11.11.1Miscellaneous28

I Kxcl. diamonds.
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חומרימ צריבת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר  י"ר/3ו. לוח
ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

ראשי ענף

נוספות עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
Wages, salaires and other labour expenses

ליי)סםל (גיליוני הכל סך
Total (IL. million)

Average per עבודה ליום yxjov
employees>manday של למעשה
worked (IL.) י) (ל" השכירים

1965/661972/731975/761976/771965/661972/731975/761976/77

הכל121 1,178.53,438.219,120.63,870.827.4סך 1§146.3 S7.7217.1

יחציבה10 296.0357.542.8S230.4§44.2114.8כרייה 103.0315.2

וטבק1112 משקאות 171.0412.21,007.41,572.925.3117.7מזון, 47.5168.6

13

14

טקסטיל

הלבשה
<180.5

298.8

208.7

674.8

500.4

1,026.3

787.4I™
123.8 47.1

86.1 35.0

184.9

122.7

ומוצריו15 20.932.381.0126.322.198.2עור 39.7139.0

ומוצריו16 71.4139.1341.6477.625.3129.4גץ 51.7171.5

ומוצריו17 22.967.6180.8268.627.7נייר
4

130.7 54.1204.9

לאור18 והוצאה 61.9136.6321.3502.431.5136.3דפוס 57.5201.4

ופלסטיק19 גומי 42.9137.6336.4.5H127.0133.6מוצרי 55.3193.3

נפט20 ומוצרי כימ"ס 74.2204.5740.71,082.234.5186.1מוצרים 74.8266.4

אלמחכתיי210 מינרלים 90.8170.1419.6595.331.2160.2מוצרי 64.8220.5

בסיסית22 36.6101.9260.6387.834.3170.3מתכת 71.8243.4

23

24

מתכת מוצרי

מכונות

/ 184.6

413.8

179.3

1,151.1

418.5

1,730.0

665.9

/ 27.3
157.0 60.7

153.2 65.5

234.6

244.3

ואלקטרוני25 חשמלי 57.2333.1959.51,457.727.8158.9ציוד 63.9250.4

הובלה26 103.8438.61,305.82,119.236.0210.3כלי 84.0358.8

15.747.2125.1199.622.0117.4שונות28 44.9178.2

יהלומים. כולל לא 1
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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 צריכת
Mateirals consumed
)IL. million)

ל'י)
גולמית תפוקת

שוק) במחירי לילי (מיליוני
Gross output

)IL. million at market prices)Major branch
Code
No.

1965/661972/731975/761976/771965/661972/731975/761976/77

2,894.38,932.527,463.935,883.65,329.115,971.647,003.763,217.0TOTAL12

51.7141.0S 597.2606.8170.0396.9§1,294.91,331.1Mining and quarrying10

900.52,401.98,331.72,108.01,318.23,373.010,735.915,359.5Food, beverages amd tobacco1112

/ 509.1
851.3

588.4

1,635.9

1,420.6

2,244.7

2,144.2

U45.1
1,485.6

914.4

2,959.3

2,224.4

4,160.2

3,396.5

Textiles

Clothing and madeup textiles

13

14

46.9102.0255.6382.279.4157.9413.0616.3Leather and its products15

170.7334.5924.61,171.9290.1643.91,665.92,326.5Wood and its products16

69.6251.3888.31,032.0124.6423.41,422.71,832.9Paper and its products17

65.2203.5S510.9783.3165.9438.61,154.11,677.6Printing and publishing18

101.8372.11,050.11,334.0204.9719.61,917.62,550.5Rubber and plastic products19

161.8586.02,348.52,930.4351.61,138.24,296.75,581.2Chemical and oil products20

146.3355.21,355.01,589.2367.8780.42,643.83,245.9Nonmetallic mineral products21

93.2300.8986.11,097.2179.7541.41,675.71,984.2Basic metal22

897.41
< 318.9

342.9'

2,411.1

916.7

2,867.9

1,156.8

< 673.3
1,665.0

721.5

4,760.9

1,936.4

6,072.5

2,553.6

Metal products

Machinery

23

24

117.3643.01,848.22,253.0227.71,316.63,836.04,939.8Electrical £ electronic equipment25

116.9462.61,711.71,795.9274.91,048.13,483.84,763.3Transport equipment26

24.498.6271.5386.056.0207.0582.6825.3Miscellaneous28

1 Excl. diamonds.
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industrial products תעשייה מוצרי

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח
TABLE XIV/14.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

19601970197519771978UnitiProductיחידה!מוגר

וחציבה MININGכרייה AND
QUARRYING

גולמי ל,נפט .148884031Milמיליק L 28Crude oil
טבעי מ3גז .1346057Milמיליון mJ 57Natural gas
ט'נחושת 5.8U.O8.01,000אלף tCopper ore

(שיווק) קוורץ 1.24.573.272.379.7Quartzsandחול (marketing)
(שיווק) 25.356.370.970.0Ball"חרסית and ifre clay

)marketing)
Potash "1368691,175אשלג

8821,2281,723Phosphate"פוספטים rock

FOODמזון
Flourקמח

אחיד ט'קמח \8295133אלף 107<<000t 489Standard
אחר2 154234319Other2''קמת

חלב Milkמוצרי products
מפוסטר ל'חלב 84.2132.2202.1212.0Milמיליון L 205.6Pasteurized milk
פתוח ל'חלב 1,000_7,7264,330אלף LUnbottled standard milk
מעוקר 2,63711,30314,62017,60518,206Sterilized"חלנ milk

מקומית 2,4962,9562,7673,139tט'חמאה 3,285Domestic butter
חמוצה 6,792f,,שמנת 9,461I 12,051

Sour cream
קלה מתוקה 47510,385"שמנת > 28010,852Sweet cream

לקצפת )"שמנת 975Cream for whipping
רכה 11,01521,99433,29938,34740,135Soft"גבינה cheese

מלוחה 1,0601,4041,1829601,356Saltגבינה cheese
קשה 2,6296,8309,78912,04612,235Hard"גבינה cheese

מותכת 8391,1631,4801,1531,206Boiled"גבינה cheese
ואשל לבן ,13,52530,72652,10158,84161,743Yoghurtיוגורט, leben and

eshel
Sugarסוכר

21,70827,11828,41333,58212.499Reifned"סוכרלבן sugar
(מולסה) סוכר 9,65614,6579,32421,56810,640Molasses"פסולת

יבשה 9,23412,6458,20418,1655,852Dry"פולפה pulp
Oilsשמנים

14,02625,28433,11230,65.ימרגרינה 133,279Margarine
מזוקקים בלחי 11,03219,5562,0311,9963,768Unreifnedoils"שמנים

(export)(יצוא)
מווקקיס 31,23241,19455,73060,81863,486Reifned"שמנימ oils
אדמה Peanut"___806"אגוזי

2,862557127209176Coconutקוקוס
כותנה יזרעוני "4,3153,2564,5952,7881,336Cotton seed

85Sunlfower___1,474חמניות seed
54155438280395Saflfowerחריע seed
21,53036,85250,07756,88460,864Soya"סויה
167323509327Maizeתירס

t " ton; L  litre; m = metre
Including lfour used for baking matzot.
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/4ו. לוח
TABLE XIV/14.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

)Com.)

19601970197519771978Unit!Productיחידה!8ו$ר

דקלים
ניגר
זית

"

13
27
151207

40

130148

127

176

Palm
Niger
Olive

ט'כוספה 1312683213203061,000אלף tOil cake

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווק) יין
למאלט) (פרט נירה

(שיווק) עראק

(שיווק) ברנדי

אחרים ספירטים
(שיווק)

ל' אלף

כ ל" אלף
ל' אלף

ל"כ אלף
ל' אלף

15,815
20,838

877
387

1,645
646

1,511

13,234
32,397
1,740
758

3,553
1,433
3,054

15,869
)5,510
1,922
810

3,430
1,358
3,740

55,347
1,000 L 20,939

38,926

1,000 La
1,000 L
1,000 La
1,000 L 7,993

Wine (marketing)
Beer (except malt beer)
Arrack (marketing)

Brandy (marketing)

Other spiirts (marketing)

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

סיגריות
סיגרים

טנקמקטרת
טו8בק

הרחה טנק

ט'
ק"ג

n

2,563
7,546
14,070
32,607
37,530

3,868
15,462
18,694
60,447
38,759

5,553
16,059
16,940
51,657
36,485

4,751
13,054
13,680
52,505
35,176

4,939
1,539
3,035
5,938
(3,016

t

kg
"
'י

Cigarettes
Cigars
Pipe tobacco
Tombac
SnufT

TEXTILESטקסטיל

כותנה חוטי
סרוק צמר חוטי
מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (כולל

10,449ט'
1,448
1,661

22,842
3,801
3,073

21,533
5,514
3,215

22,370
5,876
2,877

20,604
6,071
3,055

tCotton yarn
Combed wool yarn
Carded wool yarn
)incl. vigone)

WOODעץ

לבוד עץ
VTjr ציפוי לוחות
וצלוטקס) (מזוניט

מנ .

אלףמ
40,147
2,698

95,584
1,604

53,652
729

73,305
87

)6,083mJ
1,000 m

Plywood
Plating and insulating
sheets (masonite and■
celotex)

> t = ton; L = litre; La = litrealcohol. ליכ=ליטרכוהל לי=ליטר; ;mm='8 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/4ו. לוח
TABLE XIV/14.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

)Cont.)

19601970197519771978Unit'Productיחידה!מוצר

PAPER AND
וקרטון CARDBOARDנייר

עיתו; 5,8039,3327,47216,05112,443tNewsprintט'נייר
והדפסה כתיבה Writingיי12,44631,83245,74250,36956,729"נייר and printing

paper
אחר Other"7,97323,52926,23229,20131,496"נייר paper
4,86614,37816,61935,82033,727קרטון

"

Cardboard

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS

4071,3921,4661,7201,5381,000Tyresאלףצמיגים
9,94825,15829,48334,33432,685tט'

3445585705726181,000Innerאלףאבובים tubes
9171,5461,4771,4921,555tטי

CHEMICALSכימיקלים

23,39337,74587,52383,30989,826tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי 73,91267,82489,29888,30207,175Ammonium"אמץ sulphate
גופרתי 9,3665,0168,7429,8769,405Potassiumו!אשלגן sulphate

גז 21,50519,60418,33218,681Ethylenegas"אתילן
ורחחי Dicalcium"9,15513,51617,76724,68118,378"דוסיזץ phosphate
גופרחיח טיחומצה 2031941.981831,000אלף tSulphuricacid (lOO1*))

(100>*,)
(10096) וונקנית 1,59745,02485,19697,19028,784tNitricacidט'חומצה (lOC/i)

ורחתית 5,85618,82048,09447,11755,285Phosphoricחומצה acid
(7.70/0) גופרתי 41"חרמן .■4,3243,2533,4752,483Sulphuric aluminium

.a%7)
"כלור

14,83323,31526,27521,705Chlorine
1,0233,2284,2476,7887,775Phosphoric"מלחיםזרחו1יים salts
(סודה מאכל Causticיי15,92324,15626,83621,626"נתר soda

קאוסטית)
היפוכלוריט Sodium"7,8658,1689,31411,592■יסודיום hypochlorite
טיסופרפוספטים^!) 821712463033081,000אלף tSuperphosphates (I6(X0

17,76526,841832,72235,592tPolyethyleneטיפוליאתילן
קרבונט "פוטסיום

1,6892,3423,6163,336Potassium carbonate
"פיח

11,6809,329112,12510,899Soot
פורמאלדהיד ליפנול 3933543303341,000אלף LPhenol formaldehyde

3,0023,5855,2125,006tParafifnטיפרפין
מעובה נפט ,43,989123,261143,270142,338144"גז 944Liquified petroleum

gas(שיווק) (marketing)
מפוגל Methylatedיי4231,0257861,677"כוהל alcohol

7,04019,48827,13026,69330,654Paints3צבעים5

< t = ton; L ■= litre; ל'=ליטר; טי=טינה; 1
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ד/14. לוח
TABLE XIV/14.  PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

)Cont.)

19601970197519771978Unit!Productיחידה!מוצר

ודטרגנטים סבץ
tסי

Soap and detergents

כביסה 6,2216,0795,3605,1064,468Laundryו"סבץ soap
תמרוקים Toilet"1,5213,2283,6273,3473,573"סבק soap
סבץ 3752,6364Powdered"אבקת soap
סבון 3991,185699460Soapפתיתי flakes

נתל סינתטי Synthetic"9,45612,3709,9997,0256,739דטרגנט detergents 
liouid

סינתטי 6,11715,32123,70826,06428,161Syntheticדטרגנט detergents
powderאבקה

 סינתטי Synthetic"1,0365,2349,81910,44510,983*דטרגנט detergents
solidמוצק

מונרליס NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים

PRODUCTS

איטונג 87,546213,541פ3חומרי 168,272186,788213,446m<Ytong
שטוחה מ2זכוכית 2,5583,2913,3763,6093,7501,000m2Plateאלף glass

83,37791,411106,934104,44596,600No.Toiletיחיאסלות bowls
רחצה Wash"61,62392,610130,518120,18287,300"קעהות basins
מטבח Kitchen"70,54049,82853,34968,79556,440"קערות sinks

מזוגגים קיר 21,78734,77956,21638,81539,0921,000Glazedאלףוודיווי tiles
טימלט 8061,3842,1911,9641,9961,000אלף tCement

מסיליקס 2,5412,435אל|בלוקים


1,000Silicate blocks

מתכת METALמוצת PRODUCTS

מאומלות 22,71524,79821,0153,983No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,1443,2044,094tNailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 65,33668,26879,93257,60561,933No.Electricityיחימוני meters
59.6184.4254.2280.2309.11,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי
EQUIPMENT

נוסעים 3,9092,3823,8962,599No.Passengerיחימכוניות cars
מסחריות Commercial"5,3783,9223,4854,200''מכוניות vehicles

35615424ChassisBusesשלדותאוטובוסים

1 t ™ to□; L ■= litre; No. = number; m = metre
4 Included in synthetic detergents powder.

מ'=מטר. יחי=יחידה; ל'=ליטר; ס'סונה; 1

אבקה.  סיבתטי בדטרגגט כלול 4
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מים

נבחרים1, תעשייה במפעלי לפדיון המים צריכת בין היחס
ראשי ענף לפי

י"ד/5ו. לוח

1963 במחירי פדיון ל"י לאלף מימים שנחתקציב;

ראשיסמל 1962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/69ענף

הכל121 29.729.021.219.221.519.819.6סך

וחציבה10 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 11.78.56.56.65.65.36.7מוצריו

ל)

נפט20 ומוצרי כימיים 42.242.838.733.239.128.536.3מוצריס

אלטתכתייס21 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

מנ. 5.000 מעל היא שלהס השנתית המיס שתצרוכת מסעליס 1

יהלומים. כולל לא 2
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WATER

TABLE XIV/15.  RATIO BETWEEN WATER CONSUMPTION AND REVENUE IN

SELECTED INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS', BY MAJOR BRANCH

Budget year; m5 ofwater per IL. 1,000 revenue at 1963 prices

1969/701970/711971/721972/731974/751975/7676/771977/78Major branchCode
No.

16.916.514.613.813.112.312.612.8TOTAL212

119.4105.793.592.272.288.9103,5Mining and quarrying10

U.I11.010.810.510.19.59.79.5Food, beverages and tobacco1112

14.916.614.413.716.015.215.113.3Textiles13

15.214.916.714.412.413.812.012.0Leather and its products15

3.04.83.13.74.74.14.24.4Wood and its products16

42.132.927.929.025.425.528.031.3Paper and its products17

3.94.94.24.03.63.23.52.9Rubber and plastic products19

33.728.423.019.417.416.515.816.0Chemical and oil products20

8.39.310.48.79.59.78.08.7Non metallic mineral21

Droducts

3.83.63.53.32.62.32.72.9Basic metal22

5.65.65.14.85.54.54.13.8Metal products23

1.11.30.81.10.80.70.80.8Machinery24

2.11.81.61.61.61.31.81.9Electrical and electronic25
equipment

1.81.92.11.82.21.61.71.4Transpotr equipment26

' Establishments whose annual water consumption is above 5,000 m'.
2 Excl. diamonds.
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electricity חשמל

ראשי ענף לפי תעשייה, במפעלי חשמל צריכת  י"ד/16. לוח
TABLE XIV/16.  CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS, BY

MAJOR BRANCH

Million kwh י קוטש מיליוני

ראשיסמל 1978Major'1970197519771978ענף branch
Code
No.

הגל12 840.32,683.4,סך 13,296.5 3,282.0 3,015.7TOTAL12

י יחצינה10 201.0232.0256.9כרייה 256.4 228.4Mining and quarrying10

1112

13

וטבק משקאות מזון,

טקסטיל

249.4

256.1

334.6

312.5

422.3 418.3 385.3

358.01 358.0 324.2

Food, beverages and .

tobacco2
Textiles

1112

13

5.010.614.617.6הלבשה14 17.4Clothing and madeup
textiles .

14

ומוצריו15 7.69.28.19.5עור 9.4Leather and its products15

ומוצריו6) 44.158.379.1עץ 78.7 62.6Wood and its products16

ומוצריו17 82.799.27נייר 138.0141.7 141.Paper and its products17

לאור18 והוצאה 13.017.623.226.9דפוס 26.Pirnting and publishing18

ופלסטיק19 גומי 84.1120.6152.8169.1מוצרי 168.7R ubber and plastic products19

נפט20 ומוצרי כימיים 429.9662.9746.3814.5מוצרים 813.4Chemical and oil products20

21

22

אלמתכתיימ מינרלים מוצרי ו

בסיסית מתכת

186.0

60.8

257.9

129.6

251.9

168.1

252.9 2J2.S

186.7 186.

Nonmetallic mineral
products

Basic metal

21

22

מתכת23 100.4224.3250.1248.9מוצרי 247.4Metal products23

מכונות24
23.032.534.140.2 39.9Machinery24

ואלקטרוני25 חשמלי 28.757.671.588.2ציוד 87.fElectrical and electronic
equipment

25

הובלה26 51.493.8112.3120.0כלי 119.4Transport equipment26

8.111.818.024.0יהלומים27 2I.CDiamonds27

9.018.426.240.0שונות28 38.5Miscellaneous28

Source: data of Israel Electric Corporation and of in מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
dustiral establishments owning power stations with a רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים
registered capacity of 300 kw. or more; excluding the במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה; קו"ט 300 של
Electric Corporation in East Jerusalem. ירושלים.
1 According to an updated classiifcationof the Electric באפריל החל החשמל חברת של מעודכן סיווג לפי 1

Corporation as of April 1978. קירור. בתי כולל 2 .1978
2 Incl. cold storage.
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ומים אנרגיה ט"ו. פרק

T.O.E.  ton oil  (שעט"ן)  נפט לטון
ערך פי על נעשה זאת ליחידה התרגום ;equivalent

השונים. האנרגטיים המוצרים של נטו ההיסק
: ,7vz<קני שני לפי מוצגיס בחשמל השימוש גחוני
ע"י שהופקה החשמלית לאנרגיה בהתאם .1
כלומר, המפעלים, ע"י ונוצלה הכוח תחנות

לשעט"ן. הכוח תחנות תפוקת תרגום
דלק בצורת הראשונית לאנרגיה בהתאם .2
מזוט), (למשל המשנית האנרגיה או גולמי
המשק; ע"י שנוצל החשמל בייצור שהושקעה
תשומות במונחי "חשמל תיקרא זאת
P.E.E.E  primary energy) לייצורו"

equivalent of electircity)

מקורות
הדלק, מינהל ומוצריו גולמי דלק על הנתונים

הזיקוק. בתי
בישראל. החשמל חברות חשמל על הנתונים
מבוססת המשק עגפי לפי הצריכה התפלגות
מאחר הדלק. למינהל הדלק שיווק חברות דיווחי על
אחידים כללים לפי עדיין נעשה לא הצרכנים שמיון
בחלוקת אידיוקים יש הכלכלה, ענפי סיווג של
ייתכן, כך הסופיים. לשימושים האנרגיה צריכת
תעשייתיים מפעלים של הדלק מצריכת. שחלק

חקלאית. כצריכה סווג בקיבוצים

חשמל
לישראל. החשמל מחברת מתקבלים הנתונים

חברת נתוני נכללו לא 1955 עד 1950 בשנים
בע"מ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל

מים

משרד של המים מנציבות מתקבלים הנתונים
מדו"חות סטטיסטיים סיכומים המכינה החקלאות,

הצרכנים. כל ידי על המוגשים חודשיים
נציבות של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג

בלשכה. המקובל מזה שונה והוא המים

האנרגיה מאזן
והסברים הגדרות

את המציגה נתונים מערכת הינו האנרגיה מאזן
ואת המדינה במשק שימושיה ואת האנרגיה מקורות

האנרגיה. משק בתוך הגומלץ קשרי
לפי מוצגים ישראל של אנרגיה מאזני
המתפרסמים האנרגיה, מאזני של הכללית המתכונת
ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון ידי על
המיוחדים לתנאים התאמות בתוספת ;(O.E.C.D.)

ישראל. של
של עיקריות קטגוריות שתי מייצגות הלוח עמודות

■ במשק. המנוצלת אנרגיה
המשמשת היא (ראשונית) בסיסית אנרגיה .1

נוסף גלגול ללא בפעילותו, המשק את ישירות
המנוצלים טבעי גז או גולמי דלק (למשל,

ומאור). כוח חום, לאספקת ישירות
אנרגיה כוללת משנית) (או מותמרח אנרגיה .2
או בנזין כגון אחרות, לצורות גילגול שעברה
מדלק זקוק בבתי המופקים אחרים נפט מוצרי

כוח. בתחנות המופק חשמל או גולמי,
זרימת על מידע לספק נועדו הלוח שורות

המשק. בתוך האנרגיה
זו שורה י המשק. לרשות שעמדה האנרגיה
בניכוי המקומי, והייצור היבוא מסיכום מתקבלת
במלאי השינוי את גם כולל הוא אניות; ותדלוק יצוא
מוצג לא סטטיסטיות, מסיבות סטטיסטיים. והפרשים

זו. שורה של הפירוט
המאזן של זה חלק מותמרת. אנרגיה ייצור
צריכת ועל לזיקוק שהועבר הגולמי הדלק על מורה
חיובית היא אנרגיה תפוקת חשמל. לייצור האנרגיה
בתוך בתשומה מתפרש ( ) שלילי סימן בעוד
לפרש יש שלילי בסימן מופיע הכל סך כאשר תהליך.

ההתמרה. בתהליך' בהפסדים זה ערך
את מסכמת זו שורה סופיים. שימושים
התפלגות במשק. אנרגיה של הסופית הצריכה
שורת אחרי מופיעה המשק ענפי בין זאת אנרגיה

הסיכום.
הנתונים של המידה יחידת המידה. יחידת
ערך שוה ומכונה קילוקלוריות ל107 נקבעה השונים

נבחרים פרסומים

19701978 בישראל אנרגיה 614
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האנרגיה מאזן

ישראל של האנרגיה מאזני תמצית  ט"ו/ו. לוח
נפט) לטון ערך (שוה שעט'ין אלפי

אנרגיהאנרגיהאנרגיה
חשמלאנרגיהאנרגיהאנרגיהחשמל

ושימושים הכלמקורות הכלבמונחימותמרתבסיסיתסך במונחימותמרתבסיסיתסך

Energy PrimarySecondaryתשומות
לייצורו
.P.E.E.E2

Energy PrimarySecondaryתשומות
לייצורו
.P.E.E.E2

totalenergyenergytotalenergyenergy

19711972

 המשקי לרשות 5,550.96,201.9651.0X6,049.36,714.9665.6Xאנרגיה

כולל סך
 מוחמרח אנרגיה 1,889.06,479.84,590.8X,;1,757.45,975.34,217.9ייצור

הכל סך
נפט זיקוק

חשמל ייצור
452.65,891.45,438.8X495.16,154.15,659.0X

1,206.372.51,133.81,863.01,290.4313.1.977.32,019.6
בהפצה ואובדנים עצמי ■98.511.487.1247.0103.512.6שימוש 90.9251.8

 סופיים שימושים
הכל 3,793.5226.63,566.91,586.34,160.3235.13,925.21,735.4סך
1,169.3160.21,009.1483.51,252.2162.71,089.5515.5תעשייה

למפעלים תשומות 196.3196.3X236.4236.4xמזה:

ופטרוכימייכ כימיים
161.354.7185.1185.162.3_161.3חקלאות

וקידוחים מים 137.8137.8348.5143.8143.8359.8שאיבת
32.232.2X38.538.5Xבינוי

ואוירית יבשתית 1,088.11,088.1X1,211.71,211.7xתדובורה

יבשתית תחבורה \■867.0867.0X959.5959.5מזה:

ושל ציבורית פרטית, 1,057.265.0992.2699.61,167.071.01,096.0797.8צריכה
והשירותים המסחר 'ענפי

והשירותים המסחר

אנרגטית לא 147.61.4146.2X162.01.4160.6Xצריכה

8197.§ 1976

 המשקי לרשות 6,606.87,344.0737.2X6,698.87,517.3818.5Xאנרגיה

כולל סך
מותמרת אנרגיה 2,086.37,060.24,973.9X2,150.87,248.15,097.3Xייצור

הגל 504.77,003.76,499.0x485.67,199.16,713.5Xסן נקט 1,510.22.438.7■1,470.841.21,429.62,306.01,547.437.2זיקוק

בהפצה ואובדנים עצמי 110.815.395.5263.7117.811.8שימוש 106.0290. J

 6ופיים 4,520.5283.84,236.72,000.94,548.0269.24,278.82,102.3שימושים
הכל סך
,1,418.5204.11,214.4616.31,367.8185.51תעשייה 182.3640.5

למפעליס תשומות 292.0292.0X289.230.8258.40מזה:
ופטרוכימיים כימיים

220.580.7_178.673.4220.5_178.6חקלאות
וקידוחים מיס 155.4155.4364.7164.8164.8364.6שאיבת

34.034.0X33.933.9Xבינוי

ואוירית יבשתית 1,294.41,294.4X1,311.21,311.2Xתחבורה

יבשתית תחבורה 1,077.01,077.0X1,083.61,083.6Xמזה:

ושל ציבורית .פרטית, 6.5(1,279.678.31,201.3946.51,308.182.31,225.81,0צריכה

והשירותים המסחר ענפי

אנרגטית לא 160.01.4158.6X141.71.4140.3Xצריכה

סטטיסטייפ. הפרשיס + במלאי שינוי + אניות תדלוק  יצוא  מקומי 'יצור + יניא כולל 1

לייצורו. תשומות במונחי חשמל  p.E.E.E 2
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ENERGY BALANCE

TABLE XV/l.SUMMARY OF ISRAELS ENERGY BALANCES

Thousandsof T.O.E. (tons oil equivalent(

חשמלחשמל
 אנרגיהאנרגיהאנרגיה

במונחי
 Sourcesבמונחיאנרגיהאנרגיהאנרגיה and uses

הכל הבלמותמרתנסיסית0ך ולשומרתמותמרתבסיסיתסך
Energy PrimarySecondaryלייצורוEnergy PirmarySecondaryלייצורו
totalenergyenergy.P.E.^E2totalenergyenergy

.P.E.E.E2

19731974

6,546.47,253.8§ 707.4X6,573.17,544.9971.8XENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

1,991.46,954.94.963.5X2,086.87.287.75,200.9XSecondary energy production
total

500.06,906.06,406.0X555.37,237.96,682.6XPetroleum reifning
1,390.631.61,359.02,140.21,423.036.11,386.92,210.8 Electricity generation
100.817.383.5238.3108.513.794.8266.1Own use by energy sector and

losses in distribution
4,555.0298.94,256.11.866.24.486.3257.24,229.11.906.0Final consumption  total

1,369.8224.51,145.3566.51,399.1179.51,219.6588.1Industry
276.5276.5X300.8_300.8XThereof: chemical and

petrochemical plants
196.0_196.068.8187.4187.467.4Agriculture
123.6123.6316.8138.2138.2336.3Drilling and pumping water
36.136.1X33.933.9XConstruction

1,344.31,344.3X1,302.21,302.2xLand and air transportation
1,020.21,020.2X§ 1,029.61,029.6XThereof: land transportation
1,341.073.01,268.0914.11,267.076.31,190.7914.2Private, general government,

commerce and services
consumption

144.21.4142.8X158.51.4157.1XNonenergy use

814771478

6,965.47,776.4811.07,419.78.318.7 899.0ENERGY REQUIREMENTS'
GRAND TOTAL

2,264.77,489.75,225.0X2,390.68,029.95,639.3XSecondary energy production
total

510.07,437.6■ 6,927.6X513,57,973.57,460.0XPetroleum reifning
1,620.637.11,583.52,575.51.747,840.51,707.32,769.5 Electricity generation
134.115.0119.1321.1129.315.9113.4307.5Own use by energy sector and

losses in distribution
4,700.7286.74,414.02.202.65,029.1288.84,740.32,402.8Finalconsumption total

1,402.5199.01,203.5679.1196.8748.2Industry
297.834.8263.0X33.7XThereof: chemical and

petrochemical plants
229.1_229.186.3

96.8Agriculture
169.2__169.2365.0388.9Drilling and pumping water
52.052.0XXConstruction

1.379.41,379.4X1,515.31,515.3XLand and air transportation
1,121.11,121.1X1,244.31,244.3XThereof: land transportation
1.348.286.31,261.91,072.290.61,168.9Pirvate. general, government,

commerce and services
consumption

120.31.4118.9X114.81.4113.4XNon energy use

1 Includes: domestic production + imports  expotrs  bunkering + stock changes + statistical discrepancies.
2 P.E.E.E. = Primary energy equivalentof electricity.
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ישראל של האנרגיה מאזן ט"ו/2. לוח
נפט) לטון ערך (שוה ן שעט" אלפי

בטיגייו 1אנרגיה

כולל סך
Primary energj

ושימושיפ Grandמקורות
totalהכל גולמיסך טבעיפחםדלק שמשגז

TotalCrude oilCoalNatural gasSun

81977

כולל סך  המשקי לרשות 6,965.47,776.47,637.33.949.2S6.0אנרגיה

הכל מותמרתסך 2,264.77,489.77.489.7ייצוראנדגיה

נפט [5זיקוק 0.07,437.67,437.5
השמל 1,620.637.137.1ייצור

בהפצה ואובדנים עצמי 134.115.015.0שימוש

הבל סך סופיים 4,700.7286.7147.63.949.286.0שימושים
1,402.5199.0147.62.548.9תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 297.834.834.8מזה;
ופטרוכימיים

229.1חקלאות

וקידוווים מים 169.2שאיבת

52.0בינוי
ואוירית יבשתית 1,379.4תחבורה

יבשתית תחבורה 1,121.1מזה:
עיבורי!/ פרטית, 1,348.286.30.386.0צריכה

והשירותים
אנרגטית לא 120.31.41.4צריכה

1978

כולל סך  המשקי לרשות 7,416.08,318.78,177.52.848.490.0אנרגיה

הכל מומרתסך אנרגיה 2,384.48,029.98,029.9ייצור

נפט _513.57,973.57,973.5זיקוק
חשמל _1,744.340.540.5ייצור

בהפצה ואובדנים עצמי 126.615.9שימוש .15.9

הגל סופייםסך 5,031.6288.8147.62.848.490.0שימושים
_196.8147.61.447.8תעשייה

כימיים למפעלים תשומות 33.733.7מזה:

ופטרוכימיים
חקלאות

וקידוחים מים שאיבת
בינוי

ואוירית יבשתית 1,515.3תחבורה

יבשתית תחבורה 1,244.3מזה:
המסחר ענפי ושל ציבורית 8רטית, 90.60.690.0צריכה

והשירותים
אנרגטית לא 114.81.41.4צריכה

.1 בלוח ג הערה ראה 1
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TABLE XV/2.ISRAEL'S ENERGY BALANCE

Ttiousands of T.O.E. (tons oil equivalent(

Sources and uses

במונחי חשמל
תשומות
לייעודו
P.E.E.E.

מותמרוו אנרגיה
Secondary energy

חשמל
Electricity

נפט מוצרי
Petroleum
products

הנל סך
Total

§1977

811.0799.5 11,5XENERGY REQUIREMENTS1GRAND TOTAL

5,225.04,396.5S2SJXSecondaryenergy production  total
6,927.66,935.37.7XPetroleum reifning

1,583.52,538.8955.32,575.5Electricity generation
119.1


119.1321.1Own use by energy sector and losses in distribution

4,414.03.597.0817.02,202.6Final consumption  total
1,203.5951.6251.9679.1Industry
263.0263.0XThereof: chemical and petrochemical plants
229.1197.132.086.3Agriculture
169.233.8135.4365.0Drilling and pumping water
52.052.0XConstruction

1,379.41,379.4
XAir and land transportation

1,121.11,121.1XThereof: land transportation
1,261.9864.2397.71,072.2Private, general government, commerce and services

118.9118.9X
consumption

Nonenergy use

1978
 899.0 S85.O14.0XENERGY REQUIREMENTS1  GRAND TOTAL

5.639.34,739.3900.0XSecondaryenergyproduction  total

7,460.07,467.87.8XPetroleum reifning
1.707.32.728.51,021.22.769.5Electircity generation
113 A


1 13.4307.5Own use by energy sector and losses in distribution

4.740.33854.3886.02.402.8Final consumption  total
275.974S.2Industry

XThereof: chemical and petrochemical plants

35.796.8Agirculture
143.4388.9Drilling and pumping water

XConstruction
1,5 15.31,515.3XAir and land transpotration
1,244.31,244.3XThereof: land transpotration

431.01,168.9Private, general government, commerce and services
consumption

113.4113.4XNonenergy use

1 See footnote ' in Table XV(1. P.E.E.B = Pirmary energy equivalent of electricity.

445 ומימ אנרגיה



הגולמי המקומי והתוצר המשק לרשות האנרגיה  ט"ו/3. לוח
TABLE XV/3.  ENERGY REQUIREMENTS AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

האנרגיה יחס
Energy ratio

מדד
Index

1970100.01

ל"י למיליון שעט'ץ
גולמי מקומי תוצר

T.O.E.perIL. million
gross domestic
product

(1970 (במחירי גולמי מקומי תוצר
Gross domestic product

)at 1970 prices)

מדד
Index

1970 = 100.0

ליי מיליוני
IL. million

הכל סך  המשק לרשות אנרגיה
Energy requirements  total

na
Index

1970 = 100.0

שעט'ץ אלפי
Thousand
T.O.E.

11 '235 = 1:3. 1

19705,201.1100.018,865100.0275.7100.0
19715,550.9106.720,949111.0265.096.1
19726,049.3116.323,485124.5257.693.4
19736,546.4125.924,653130.7265.596.3
19746,573.1126.425,795136.7254.892.4

§ 19756,606.8127.026,778141.9246.789.5
§19766,698.8128.827,190144.1246.489.4
§ 19776,965.4133.927,345144.9254.792.4
19787,419.7142.728,652151.9259.093.9

הלאומי והתוצר הטופיים1 שימושיה המשק, לרשות ט"ו/4.אנרגיה לוח
לנפש הגולמי

TABLE XV/4.ENERGY REQUIREMENTS, FINAL CONSUMPTION OF ENERGY', AND
GROSS NATIONAL PRODUCT PER CAPITA

הסופי לנסשהשימוש גולמיבאנרגיה! לאומי תוצר המשק לרשות אנרגיה
הגל סך  לנפש

Energy requirements
per capita  total

Final consumption of energy1 per capita(1970 (גמחירי לנפש
Gross national

product per capita
)at 1970 prices)

Total הכל ו1ש8לסך נפטElectricityשל מוצרי של
Petroleum products

ל"ישעט"ןnשעט"ןשעט"ןשעט"ן
o o
F §

T.O.E.itT.O.E.נ £
T.O.E.T.O.E.11.ILII

11
1970.747100.0.162100.00.169100.00.920100.0I 00.0 6,217
1971.804103.3.233106.10.182107.70.977!06.2107.4 6,680
1972.901108.8.307112.50.197116.6§1.037§112.7116.6 7,251
1973.993114.1.387§119.40.199117.81.097119.2117.6 7,313
1974.945111.3.328§114.30.201118.9§1.051§114.2119.9 7,456

§1975.910109.3.307112.50.210124.31.016110.4121.2 7,538
§1976.887108.0.241106.80.216127.80.949103.2120.0 7,460
§1977.915109.6.292111.20.225133.10.989107.5118.2 7.351
1978.994114.1.352116.40.238141.41.036112.6121.6 7,559

1 Does not include consumption by the energy sector, such as
electricity generators and reifneries.

החשמל יצרני כגון האנרגיה יצרני עי צריכה כולל לא 1

הזיקוק. ובתי
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electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ירי על והספקתו חשמל ייצור ט"ו/5. לוח
TABLE XV/5.^PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL ELECTRIC

CORPORATION

rrrrp19501955196019651970197519771978Unit

Installed generating
capacity1

Generation

Annual peak load

Fuel consumption

MW

million
KWH
MW

1,000 t

Generation

2,613 2,345 2,181 1,226 720 410

2,306 § 2,323 2,266 1,666 109.1 636

ייצור

230 100

11,476 10,696 9,349 6,610 4,061 2,205 1,258

1,980 1,810 1,509 1,115 720 420 242

393

543

110

193

'טמגו

מיליון
שקוט'
טמגו'

ט'אלף

ייצור כושר
מותקן1

ייצור

עומס פסגת

נדלק

Mains רשת
HV transmission £
distribution lines2

LV distirbution lines2

Distirbution power
transformers1

Capacity of distir
bution trans
formers'

km.

km.

No.

MVA

407.7 498.4 478.1 265.1 370.4 141.4 250.4 70.3

193.4 217.5 336.4 124.4 166.3 212.4 368.8 203.5

15,124 14,405 12,699 9,027 6,876 4,831 3,158 1,613

5,326 5,198 4,244 2,739 1,728 992 569 214

ק"מ

ק"מ

מו"א

מסירה קוי
וחלוקה
במתח
גבוה2

חלוקה קוי
במתח

נמוך1
טרנספור
מטורים
לחלוקה'

הספק
הטרנספו
רמטורים
לחלוקה

חשמלמכי electricitySalesרות of
הכל 4641,0471,8573,4505,6978,2559,33110,179millionTOTALמיליוןסך

KWHקוט"ש
"צריכה

206>

2864468761,4482,3022,6072,788"Household
ביתית
123"מסחר 1,2581,5301,737Tradeנ196411782}

1חקלאות
113195309372415..Agriculture

Industry4יי2.8503,2473,572'1413026691,2101,878"תעשייה'
מים Waterיי1173365468401,3941,5361,5751,667שאיבח pumping

Consumerיצרכניט s1

צרכנים
"י

2033585517599121,1031,171I 1,2091,000Consumers

1 At theendofeachyear. 2 Annual increase. 3 Sales
of lighting for industry which until March 1973 bid been included
in trade were transferred to industry. 4 Inci. sales to ncn
industrial consumers who pay according to the industrial tariff.

המכירות 3 שנתית. הוספת 2 השנה בסוף ו
הועברו במסחר 1975 pi: עד שנכללו תעשייתי למאור
תע'לייחים לא לצרכנים מבירות כולל 4 לתעשייה,

1;עשייתי. תעריף לפי המשלמים
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WATERמים

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

Million Cubic meters מעוקבים מטריס מיליוני

לות שנת
Calendar yearתקציב r\v8Budget year

'1958'I9601964/651969/701974/751975/761976/771977/78

הכל 1,2741,3381,3291,5641,5961,7281,6701,637TOTALסך

מלוחים מיט :101110137141133Thereofמזה. salt water

הספקה Sourceמקור
מקורות2 Mekorot"2"6398538921,015982987חברת

עצמית 547556561574560554Selfהספקה supply

377413423434425412Wellsבארות

עיליים 170143138140135142Surfaceמים water

אחרים2 143155143139128132Otherספקים suppliers2

Useשימוש

196197199240295305308348Domesticביתי

4654557594959194Industrialתעשייתי

f2071,328",1,0321,0871,0751,249חקלאי ''1,2711231Agricultural

Agricultural consumption, by type of locality1 < יישוב צורת ,לפי חקלאית תצרוכת
ויישובים 788273787571Townsערים and urban

localitiesעירוניים

556263636059Moshavotמושבות

308377373421417398Moshavimמושבים

507564540596566557Qibbuzimקיבוצים

וחוות 424828323129Institutionsמוסדות and farms

מיעוטים 111824262829Nonכפרי Jewish villages

74981061129488Otherאחרים

I Rough estimate. 2 The data include water from wells and sur
face water. 3 See introduction.

עיליים. ומים מבארות מיס בוללים הנתונים 2 גולמי. אומדן 1

מבוא. דאה }
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בינוי ט"ז. פרק

לכל ניתן לבניין הממוצע הבנייה זמן משך בחישוב
משך שבחישוב בעוד שווה משקל כלשהו בגודל בניין
לפי הבניינים משוקללים לדירה, הממוצע הבנייה זמן

שבהם. הדירות מספר
להארדוה, בנייה למגורים, בנייה גנייד,: ייעודי
מבני ומלאכה, לתעשייה בנייה ומשרדים, עסקים

חקלאי. למשק ובנייה ציבור
מתייחסים בנייה סוג על הנתונים הבנייה: סוג

בלבד. למגורים ציבורית לבנייה
נעשות העבודות רוב שבה בנייה רגילה: כנייד,
מזוין מבטון כלל בדרך עשוי והשלד הבנייה באתרי
עם הבנייה, כאתרי מיוצרות בתבניות במקום, יצוק

שונים. מסוגים מבלוקים מילוי קירות
הבניין חלקי רוב שבה בנייה מתועשת: בנייה
אחר ומורכבים מיוחדים, במפעלים מראש מוכנים
בנייה של שונים סוגים יש הבנייה. באתרי כך

הם; העיקריים סוגיה שני אך מתועשת,
בנייה סגורה. טרומית או טרומית בנייה .1
ליסודות, פרט הבנייה, חלקי רוב שבה
נעשית והרכבתם מיוחדים במפעלים מיוצרים
על מראש קבועה תוכנית לפי הבנייה באתרי
שמרכי טרומיים חלקים אלה. מפעלים ידי
תקרות, ופנימיים, חיצוניים קירות בים:

ועוד. מדרגות
רוב שבה בנייה אחרת. מתועשת בנייה .2
נושאים קירות בשיטת נבנה הבנין שלד
סטנדרטיות בתבניות בנייה באתרי יצוקים
חלקים גם בה ומשולבים מפלדה), כלל (בדרך
באתרי או במפעלים מראש המוכנים טרומיים

הבנייה.
ול חדשים לבניינים מתייחסים הנתונים
מספר או השטח אם קיימים, לבניינים תוספת
נכללים לא התוספת. ידי על גדלו החדרים
ושינויים במבנים פנימיים שינויים תיקונים,

בשימוש.

מקורות

מדווחים: בנייה וגמר בנייה התחלת על

בני שבע, באר אשקלון, אשדוד, מקומיות: רשויות
השרון, הוד דימונה, גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק,
קריות חיפה, ,pVin חדרה, יעקב, זכרון הרצליה,
כפר ירושלים, טבריה, וים), ביאליק (סוצקין, חיפה
עכו, נתניה, נצרת, ציונה, נס נהריה, לוד, סבא,
קרית צפת, תקוה, פתח כרכור,  חנה פרדס עפולה,
רחובות, לציון, ראשק גת, קרית אתא, קרית אונו,
ותל שפרעם רעננה, השרון, רמת גן, רמת רמלה,

בינוי

הציבוריות והעבודות הבנייה ענפי את כולל בינוי
קוי הקמת וכן הכלכלה) ענפי סיווג לפי 4 עיקרי (ענף
על מפורטים הסברים נפט. וקידוח חשמל קוי קשר,
המתפרסמים הנתונים ועל הבינוי ענף של הייעודים
"הבינוי 556 המיוחד בפרסום מופיעים זה, בפרק

."1974  1976 בישראל

בנייה
פיסיים נתונים א.

והסברים הגדרות

היסודות. חפירת התחלת בנייה. התחלת
טרם אך החלה, שבנייתם רירה או בניין בבנייה:

הנקוב. במועד נסתיימה
ומוכן הטכני במובן נגמר כשהבניין :י בנייה גמר
ביותר השימוש הוחל שכבר או תפקידו את למלא

שלו. השטח ממחצית
המרפסות החיצוניים, הקירות את כולל שטח:

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח
או קבוע במבנה חדרים מערכת או חדר דירה:
לה ויש שירות חדרי כוללת היא לדיור. המיועד ארעי
דירות עם משותף משטח או מהרחוב נפרדת גישה

הבניין. בתוך אחרות
חדרי אורחים, חדרי שינה, הדרי דיור: חדרי
מ"ר 6 ששטחם וכדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל,
כתי מטבחים,  שירות חדרי כולל אינו ויותר.
אחרים וחדרים הולים וכן רחצה חדרי שימוש,

מ"ר. 6 עד ששטחם
סטנדרד מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון יזמה:

עליה. ופיקוח ושטח)
הממשלה, ביזמת הבנייה ציבורית: בנייה
והחברות המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם
לבנייה מחוץ הבנייה כל פרטית: בנייה
הסקטור של הבנייה את גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי.
השטח שבו בניין, למגורים: חדש נניין
הבניין משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
גבי על או בניין, קיים לא שעליו מגרש על והנבנה
קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס בניין של יסוד

החדש. כבניין לשמש היכולים
בחודשים הבנייה משך הבנייה: זמן משך
משך לעיל. שהוגדרו כפי הבנייה, גמר עד מהתחלה
לבניין. מהממוצע שונה לדירה הממוצע הבנייה זמן
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על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה לתכנון הועדות
הרשויות מספר כי יצוין, בנייה. וגמר התחלה
מ17 בהתמדה גדל הבנייה על שדיווחו המקומיות
רשויות ול41 ב1958 רשויות ל33 ב1949 רשויות

ב1968. החל
על מדווחות אינן שעדיין ולבנייה, לתכנון הועדות
הבנייה על נתונים מספקות בנייה, וגמר התחלה
חושבו אלה נתוניס סמך על ידן. על המתאשרת
הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים
בועדות האומדנים חישוב (דרך הועדות בתחומי
סיכום כולל 1967 ביולי החל להלן). ראה הנ"ל,

ירושלים. במזרח הבנייה את גם הבנייה
את הבנייה הכל סך סיכום כולל ב1967, החל
יהודה הגולן, ברמת היהודיים ביישובים הבנייה

סיני. וצפון עזה רצועת ושומרון,
נכללו בעבר תוקנו. הבנייה אומדני ב1970
ולא חלקי) (באופן החממות שטחי אלה באומדנים
החקלאי המשק של המבנים משטחי חלק נכללו
המיוחד האופי בגלל הציבורי. הסקטור ביוזמת שנבנו
בשנים בנייתם בהיקף הרב והגידול החממות מבני של
הכללי הבנייה מאומדני החממות הוצאו האחרונות
המבנים שטח הבנייה לאומדני נוספו זאת לעומת ים.
בניית על שנתיים נתונים שחסרו. החקלאי המשק של
מוסף"  לישראל סטטיסטי ב"ירחון הופיעו חממות

.1979 ,5 מס'
הבנייה כלל על סידרה מתפרסמת ב1974 החל
חוקית בלתי בנייה עבור אומרן גם הכוללת בארץ

להלן). (ראה
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון

הפיגור אומדן
וחברות המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
את האפשר, במידת למנוע, כדי בפיגור. מגיע בנייה
רביע כל בסוף דיווח ביקורות נערכות הדיווח, פיגור
כל ובסוף גדולים ביישובים למגורים הבניינים עבור
שיטת למרות הבנייה. יתר עבור השנה מחצית
בפיגור להגיע מהנתונים חלק מוסיף הדיווח ביקורת
במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של

מחצית. כל שלאחר הראשונה השנה
הנתונים סיכום כעת נעשה הפיגור אומדן
הסתמכות תוך בנייה, ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
על הקודמות, התקופות של הממוצע הפיגור על
ועל הנדונה התקופה במשך בדיווח הרעה או שיפור
לתקופה הדיווח בביקורת המתקבלים השטחים גודל
להארחה הבנייה על בדיווח הפיגור אומדן הנדונה.
לעיל, הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס, ולתעשייה
הפיגור על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על גם
שאלונים שונים; ממקורות המתקבלת האפשרי
עיתונות, קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו

וכד'. בעיתונות מודעות

והשיכון הבינוי משרד בנייה; חברות 18 אביביפו;
אחרים; ממשלה משרדי ציבוריות; עבודות ומחלקת

גבוה; לחינוך מוסדות היהודית; הסוכנות
לרשימת כמקורות הארחה. ובתי תעשייה מפעלי
אלה הארחה ובתי תעשייה למפעלי שאלונים משלוח
והתיירות המסחר התעשייה, משרד דיווח משמשים:
שמות על בע"מ התיירות תעשיית פיתוח וחברת
הלוואה בבקשת שפנו הארחה, ובתי תעשייה מפעלי
עיתונות, קטעי בנייה, לצורכי הפיתוח מתקציב
שבאמצעותם שונים ופרסומים בעיתונות מודעות
או הניבנים הארחה ובתי תעשייה מפעלי מאותרים

להיבנות. עומרים

ובנייה לתכנון ועדות מדווחות הבנייה אישור על
שהן;

לכיש, גת, בישנים, אשרי, אילת, מקומיות: ועדות
המרכז, התחתון, הגליל המרכזי, הגליל הגלבוע,
אילות, חבל זבולון, זמורה, הדרומי, השרון הדרים,
לורים, יזרעאלים, טובים, השרון, חוף הכרמל, חוף
נצרת, הגליל, נוף הגליל, מרום מנשה, יהודה, מטה
שורקות, השרון, צפון חפר, עמק הירדן, עמק סומכי,

הנגב. ותמררמת שרונים שקמים, שמעונים,
ירוחם, שמש, בית אופקים, מיוחדות: ועדות
שדרות ערד, נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה

ושלומי.

ואומדן חישוב שיטות
הנתונים סיכום

וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות. ניפוי תוך דלעיל, השונים מהמקורות
הבנייה וחברות המקומיות הרשויות ידי על בריווח
הנתונים לסיכום מוסיפים לפיכך, פיגור, קיים
שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן מהן המתקבלים

להלן). ראה הפיגור; אומדן חישוב (דרך בעתיד
על חלקיים נתונים פורסמו 1959 עד 1949 בשנים
תחת זה בפרק בשנתון המופיעים בישראל הבנייה

כלהלן: המורכבת קודמת", "סדרה הכותרת
הממשלה ביוזמת הציבורית הבנייה נכללה .1
הבנייה ורוב הארץ בכל היהודית והסוכנות
הבנייה עיקר את כללה לא היא הפרטית.
הועדות בתחומי השונים לייעודיה הפרטית
וגמר התחלות על דיווחו שלא ולבנייה לתכנון

בנייה.
ציבור מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים .2
העבודות מחלקת השיכץ, אגף ידי על שנבנו

היהודית. והסוכנות הציבוריות
על הנתונים נכללו לא 1958 עד 1949 בשנים .j

חקלאי. משק מבני
,1960 בשנת החל המתפרסמת החדשה", "הסידרה
כולל השונים, לייעודיה הארץ בכל הבנייה את כוללת
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החצי הסקרים עריכת והופסקה גדולות ערים ב17
1976 בשנת החל העירוניים. היישובים ביתר שנתיים
הן: ואלה גדולות, ערים 21 ל הסקר עריכת הורחבה
ים, בת ברק, בני שבע, באר אשדוד, ירושלים,
נתניה, סבא, כפר חיפה, חולון, הרצליה, גבעתיים,
אתא, קרית מוצקין, ים, ביאליק, קריות תקוה, פתח
ותל השרון, רמת גן, רמת רחובות, לציון. ראשון

יפו. אביב

הגדרות

ב15 נסתיימה שבנייתה דירה חדשה. דירה
שנמצאה דירה או הסקר, מועד שלפני החודשים

הסקר. במועד בנייה בשלבי
שבנייתן דירות חדשות: דירות של היצע
עד נמכרו שלא חדשות ודירות הנדונה בתקופה החלה

הקודמת. התקופה סוף
קיים היה לא שלגביה דירה מכורה: לא דירה
לא זה מועד שעד או הסקר, במועד מכירה חוזה
שנבנתה דירה הדירה. חשבון על קדימה דמי שולמו
כמכורה. נחשבת מושכרת דירה או עצמי לשימוש
הסקר במועד שנמצאה דירה גמר: לפני דירה
אינסטלציה משקופים, הבאים: הבנייה משלבי באחד
טיח, ומוזאיקה, ריצוף נגרות, חשמל, סניטרית,

אוכלסה. לא ושעדיין זיגוג או סיוד צביעה,
במועד שנמצאה דירה שלד: עד בשלב דירה
יציקת או חפירה הבאים: מהשלבים באחד הסקר

מחיצות. או גג קירות, בניית יסודות,

מקורות
הדירות כל מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
מיוחד שאלון באמצעות בסקר, שנכללו החדשות
ע"י הבניינים פקידת ע"י וגם לקבלנים שהופנה
וההגדרות התוצאות של מפורט תיאור הלשכה. עובדי
הסטטיסטיים לירחונים במוספים הופיע הסקר של
מס' מיוחד בפרסום כן וכמו ב1969) (החל לישראל

.556

דיור

מובאים שונים מסוגים הדירות מצבת על נתונים
על מבוססים הנתונים וט"ז/12. ט"ז/11 בלוחות
סקרים על נוספים פרטים דיור'/ תנאי על "סקרים

החיים". "רמת  י"א לפרק במבוא ראה אלה

כספיים נתונים ב.

השקעות
מייצגת בבינוי הגולמית המקומית ההשקעה
ועבודות המבנים מלאי לערך ברוטו התוספת את

לעיל. שהוגדר כפי אחרות, בינוי

הפרטית הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
התחלות הכל מסך אחתים ב18 הסתכם .1978 לשנת

הבנייה. גמר הכל מסך אחוזים וב9 הבנייה
הפרטית הבנייה וגמר הבנייה התחלת אומדני
והמבוססים וגמר, התחלה על מדווחות שאינן בועדות
חושבו ובנייה, לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על

הבאות: להנחות בהתאם
ביצוע לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר; קטן הוא
שבה שנד, באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה;
השנה לאחר שנה הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה
מוועדות גדול מחלק מתקבלים 1968 בשנת החל
הבניינים כל לגבי וגמר התחלה על נתונים אלו

מ"ר. 250 על עולה ששטחם

חוקית הבלתי הבנייה על אומדן
חוקית, הבלתי הבנייה היקף גדל האחרונות בשנים
הוחלט לכן הלאיהודיים. בישובים בעיקר המתרכזת
באומדני אותה ולכלול ב1974 החל זו בנייה לאמוד

בארץ. הבנייה
נתונים על מבוסס חוקית הבלתי הבנייה אומדן
שבתחומן ובנייה תיכנון ועדות מ6 המתקבלים
אלו מוועדות הלאהודיים. היישובים רוב נמצאים
שבנו הבונים של העבירות מספר על דיווח התקבל
שנגד הבניינים מספר על ומידע בנייה, היתר בלי
דבר של בסופו אך משפטיות תביעות הוגשו בוניהם

בנייה. היתר יקבלו
מתקבל חוקית הבלחי הבנייה של התחלות אומדן
לבניין הממוצע בשטח העבירות מספר הכפלת ע"י
ביישובים החוקית הבנייה על מהדיווח (שנתקבל
הבניינים של המשוער השטח הופחת זה משטח אלה).
משערים אך בנייה אישור בלי בבנייתם שהתחילו
האומדן את לקבל כדי בנייה. היתרי בעתיד שיקבלו
1974  1978 בשנים הנ"ל לנתונים הוסף הארצי,
שעבודם היישובים (עבור אחוזים כ10 של אומדן

דיווח). התקבל לא
האומדן נלקח חוקית, הבלתי הבנייה גמר באומדן

שנה. מלפני חוקית הבלתי הבנייה התחלות של

פרטית בבנייה מכורות לא דירות סקרי

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה החלה 1968 בסוף
סקרים בעריכת והשיכון הבינוי משרד הזמנת פי על
ב21 שנתיים חצי וסקרים ערים ב12 תלתחודשיים
לא חדשות דירות על נוספים עירוניים ישובים

שיפוטם. שבתחום מכורות
תלתחודשיים סקרים נערכו ו1975 1974 בשנים

451 בינוי



למ"ר ממוצעת הוצאה על סקר
למגורים הפרטית בבנייה

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה החלה 1965 בשנת
של הממוצעת ההוצאה על תקופתיים סקרים בעריכת
עירוניים ביישובים למגורים בנייה למ"ר הבונים
גודל ולפי השונים באזורים הפרטית, בבנייה
,1965 לשנים כה עד נערכו אלה סקרים הבניינים.

.1977 עד ומ1970 1968

והסברימ הגדרות

התכנון, הוצאות כוללת למ"ר ממוצעת הוצאה
לבניין מסביב הפיתוח הוצאות הבנייה, הוצאות
הקרקע. ערך כולל לא הבונה. של הכלליות וההוצאות
ההוצאות הותאמו 1973 לשנת כסקר החל
מתייחס שהסקר השנה למחירי הסקר מן שנתקבלו
במחירי לשינויים הותאמו אלו הוצאות אליה.
בניין כל של הבנייה זמן במשך שחלו הבנייה תשומות

הסקר. לשנת
חלוקת ע"י התקבלה למ"ר הממוצעת ההוצאה
החדשים הבניינים לבניית המותאמות ההוצאות
של ברוטו בשטח לעיל) שהוסבר (כפי למגורים

אלה. בניינים
ההוצאות מתייחסות שאליו הבניינים, שטח
הקירות שטח הכולל הבניין, של ברוטו השטח הוא
מתחת הבנוי השטח המרפסות, שטח החיצוניים,
לידו. או בבניין הנמצאים העור מבני ושטח לעמודים
ההוצאות חישוב ושיטת הסקר על נוספים פרטים
לירחון ג''מוסף ראה 1977 לשנת המותאמות

1979 ,7 מם' לישראל", הסטטיסטי

מקורות
של מייצג מדגם מחקירת נתקבלו ההוצאות
במסגרת נגמרה שבנייתם למגורים, חדשים בניינים
הנתונים העירוניים. ביישובים הפרטית הבנייה
מיוחד, שאלון באמצעות מהבונים ישירות נתקבלו

פקידה. ידי על או בדואר

עבודה והוצאות שכר תעסוקה,
בבינוי

עבודה והוצאות שכר "שכירים, החודשית הסידרה
מ1968. מתפרסמת בבינוי"

הכנסת ע"י 1973 בתחילת שופר הסידרה מדגם
הסידרה חדשים; מפעלים והוספת בסיווג שיפורים
לםידרה בהמשך 1971 מינואר מחדש חושבה

(מ1968). הקודמת
הוספת ע"י 1975 בינואר שוב שופר המדגם

חדשים. מפעלים

הקרקע ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה
עבודות. בוצעו או המבנים הוקמו שעליה

שלא ובנייה למגורים בנייה ההשקעות. ייעודי
להארחה, בנייה כגון: אחרות ועבודות למגורים
מפעלי ומלאכה, לתעשייה בנייה ומשרדים, עסקים
למבני בנייה ותקשורת, תחבורה הובלה, וחשמל, מים
וייעור). במטעים השקעות כולל (לא וחקלאות ציבור
מגוריס כבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
ערך את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
את כוללת היא אולם הבניינים, הוקמו שעליה הקרקע
הבניינים בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל
מתח מסים, הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים

וכוי. רווחים

חישוב ודרכי מקורות
הפרטית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
בשנה השטח של הפיסית התוספת למגורים.
התחלות שטח של כממוצע 1962 עד חושבה מסוימת
שיטה הופעלה 1963 משנת נסקרת. בשנה בנייה וגמר
וגמר התחלה לשטחי נפרד משקל מתן ע"י משופרת
הערכת פי על נקבע זה משקל שנה. רבע בכל בנייה
של הממוצע הזמן למשך (בהתאם שבוצעו העבודות
או החלה שבנייתם במבנים נתנה בשנה הבנייה)
הממוצע המחיר שנה. אותה של רבע בכל נגמרה
מבוסס ההשקעה חישוב לצורך למגורים בנייה למ"ר
מסקרים שהתקבלו תוצאות על ב1965 החל
בבנייה הבונים של ההוצאות בהם שנחקרו תקופתיים
הוסף אלו לתוצאות הקרקע). ערך (ללא הפרטית

הבונה. רווח
למגורים בבנייה הגולמית ההשקעה אומדן
האומדנים ניכוי ידי על התקבל קבועים במחירים

מתאימים. מחירים במדדי שוטפים במחירים
הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך
באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
הבנייה. עבודות של הפיסיים הביצוע שלבי ניתוח
בעזרת נעשה כספיים למונחים אלה שלבים תרגום
הוצאות בבנייה, (הוצאות בנייה למ''ר, ההוצאה
סופקו הנ"ל הנתונים רוב כלליות). והוצאות פיתוח

והשיכץ. הבינוי משרד ידי על
שלא בבניינים גולמית מקומית השקעה
האומדן שיטת אחרות. בינוי ועבודות למגורים
הנהוגה לשיטה בעיקרה דומה השקעות של זה בסוג
מתבסס כך על נוסף אולם למגורים, הפרטית בבנייה
ההשקעות ערך של כספיים נתונים על האומדן
משרדי כמו. ציבוריים גופים ידי על המתבצעות
על וכן עיריות ציבוריות, עבודות מחלקת ממשלה,
אחרים ציבור ומוסדות מפעלים של הדיווח
והעבודות הבנייה בענף פעילותם על המדווחים

הציבוריות.
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המספרים השכר, בהגדרות השינויים עקב
1975 ביולי החל עבודה והוצאות שכר על המוחלטים
מנת על קודמות. תקופות עם להשוואה ניתנים אינם
קודמות תקופות עם השכר נתוני השוואת את לאפשר

בהתאם. המדדים שורשרו
והוצאות שכר על הסידרה על נוספים פרטיס
הסידרה ובץ בינה והקשר 1975 ביולי החל עבודה
לישר הסטטיסטי לירחון "במוסף ראה הקודמת

.1976 ,6 מס' אל",

ציבוריות עבודות
הגדרות

היישור, עבודות התחלת היא העבודה התחלת
הנחת כביש, סלילת של למטרות החציבה או החפירה

ביוב. או מים צינורות
הבינוי משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
על העבודה קבלת עס נקבע העבודה גמר והשיכון,
המדידה עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ■'T

עצמי). (בביצוע הסופית
גמר  והשיכון הבינוי משרד של בעבודות
הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע העבודה
של חלקי ביצוע גם בחשבון נלקח הגמר נתוני בסיכום

הנדונה. העבודה כל גמר רק ולא העבודה
שעד כביש של חדשה סלילה חדש: כביש
אחד אף בו בוצע לא בכביש העבודה להתחלת

תנועה. בו היתה ולא הסלילה משלבי
לרוחב שנוספה תוספת כל הכביש: הרחבת

הקיים. הכביש
שכבות או הישן הכביש הריסת הכביש. שיקום

מחדש. וסלילתו ממנו
הכביש סוג

או ארצית לתנועה המשמש עורקי): (או ראשי
אזורית. בין

כבישים מקשר או ראשי מכביש היוצא אזורי:
ראשיים.

לנקודה אזורי או ראשי מכביש המוביל גישה:
ביישוב. מסוימת

מושבות (ערים, יישוב נקודת בתוך עובר פנימי:
ועוד).

הכביש מבנה
הוא הכביש של העליון הציפוי באספלט: ציפוי

מאספלט.
המסעה רוחב את כולל (מטריכ!) הכביש רוחב
רחבות כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הכביש וחלק

שוליים. כולל אינו וחניונים;

מקורות
וגמר התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
ציבוריות: עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה,

הגדרות

וקיבל אחר מישהו אצל עבד אשר איש שכיר:
כשהתמורה (שכר) כסף שתה או בכסף תמורה

חודשי. או יומי בסיס על מחושבת
יומיים השכירים, מספר שכיר: משרות
היות קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא וחודשיים.
הרוב שהם היומיים השכירים (בעיקר שכיר ואותו
קבלנים, מספר אצל חודש באותו לעבוד עשוי בענף)
שהיו משרות מספר של למעשה היא המדידה
עבורן שולם ואשר בחודש אחד יום לפחות מאוישות

שכר.
ביצע שהשכיר עבודה ימי למעשה: עבודה ימי
מספר שכר. עבורם וקיבל עבודתו במקום למעשה
כשהן נוספות עבודה שעות כולל למעשה עבודה ימי
היעדרות ימי כולל לא עבודה. לימי מתורגמות
עבורם. שילמו אם אפילו וכו') מחלה, חג, (חופשה,
הם השכר נתוני ,1975 ביולי החל עבודה. שכר

חדשה. הגדרה לפי
נוספו הכנסה במס הרפורמה הפעלת בעקבות
נסיעות טלפון, רכב, החזקת עבור התשלומים לשכר

עובדים. ילדי קצבת תשלומי ממנו והורדו וכו'
כל את כולל החרשה ההגדרה לפי העבודה שכר
במס החייבים הניכויים) (לפני ברוטו התשלומים
(כולל הדיווח בחודש לשכירים ששולמו הכנסה
שכר כולל. עבודה שכר ומקדמות). שכר הפרשי
(ללא משפחה ותק, מקצועית, יוקר, תוספת ימוד,
עבור תשלומים ובונוסים, פרמיות ילדים), קצבת
שדה, (תוספת מיוחדים עבודה ותנאי נוספות שעות
ימי עכור תשלומים ,"13" משכורת וכד') ערבה
דמי וכר), מחלה חג, חופשה, מילואים, (ימי היעדרות
החזקת עבור תשלומים מקצועית, ספרות הבראה,
הנמצא המעסיקים של רכב עבור זקיפה (לרבות רכב
במס (החייבים ואש"ל כלכלה טלפון, העובד), נרשות
תשלומים וחזרה, לעבודה נסיעה דמי בלבד), הכנסה
לילדי לימוד בשכר השתתפות וכד'), דיור, (שי, בעין

וכר. עובדים
ברכב ונסיעות אש''ל כולל. אינו עבורה שכר
ילדים, קצבת הכנסה, במס חייבים שלא ציבורי

ופנסיה. פיצויים חשלומי
ואת ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לקרן לאומי, לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו
ותגמולים, פנסיה לקרנות למבטחים, בניין, פועלי
הפיצויים תשלומי את כן וכמו וכר חולים לקופת

המעסיק. השבץ על שולמו אם והפנסיה
אש"ל, תשלומי כוללות: אינן העבודה הרצאות
הקשורות אחרות הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי
ממשלתיות חוב איגרות כגון: שכירים בהעסקת
להעסקת בקשר חשבונות על רוכש שהמעסיק
מטבח, החזקת על עבודה, בגדי על הוצאות שכירים,
והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה, מועדון, ,por

וכר. לעובדים דיור עובדים,
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הרשויות ידי על הן המדווחות המקומיות, הרשויות ממשלה משרדי . והשיכון הבינוי ומשרד מע"צ
ממשלה. ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות לישראל; הקיימת הקרן היהודית: הסוכנות . אחרים
המקומיות לרשויות שמחוץ הרשויות בתחום מים. מפעלי מקורות; חברת בנייה; חברות שלוש
העבודות את הנתונים סיכום כולל המדווחות, מים, צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים

בלבד. ממשלה ומשרדי חברות ידי על שבוצעו שנתקבלו וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול ביוב
את גם 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום הכפילויות. ניפוי תוך השונים מהמקורות

ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות בתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
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נבחרים פרסומים

19751977 בישראל הבינוי 585 מיוחדים פרסומים
1952 בבנייה התעסוקה מדדי 13

טכניים פרסומים תשכ"ד היסודיים הספר בתי מבני סקר 222
תשכ"ח יסודיים על ספר בתי מבני סקר 312

הוועדה דו"ח למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד 17 1969 בקיבוצים מגורים סקר 356

המייעצת הציבורית הגנת חוק פי על מוגנים בבתים תיירים בעלים סקר 485

בסלילה התשומה מחירי מדד 24 1973 הדייר
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BUILDING

Thousand sq. m.

ייעור לפי הבנייה, שטח  ט"ז/ו. לודו
TABLE XVI/LAREA OF BUILDING, BY PURPOSE

בנייה

מ"ר אלפי

pvo מבני
n6pn

Nonresidential
farm buildings

*יבור 8בני
Public buildings

7t"VVI)
Industry

עסקים ,,7/nter
ומשרדים
Hotels,

commercial and
ofifce buildings

מגורים
Residential

הכל פך
Total

קודמת' Formerסדרה series
בנייה completedBuildingגמר

1949S4374926402S
19552,1451,84610410491
19602,9851,947109347325257

בניי begun2:Buildingה2התחלה
19552,1161,7898995143
19602,8351.777224404282148

(כל חרשה סדרה
בני גמר

הארץ)3
יה

Mew series ^wnuic cuuniry;
Building co mpleted

19603.48S2,195134374424358
19613,4062,029233551375218
19634,0782,915110476403174
19654,7243,125274587547191
19664,8713,116298510807140
*19673,5182,381206288504139
19683,4231,995316325619168
19693,6442,428190361529136
'19704,4783,134153501512' 178
1971,S3373,823228493645148
19726,0354,676277461465156
19736,5304,954241528588219
19746,4334,760211562549351
' 19746,5984.910215573549351
19757,1525,380186609665312

§ 19767,1105,220237521674458
§ 19775,8704,180246470662312
*19785,3153,615260526577337

בני begunBuildingיההתחלת
19603,4332,077259464365268
19614,4092,954295506477177
19634,5493,160214542456177
19654,7323,089330437768108
19663,4212,057246288654176

419672,8171,651176233561196
19683,8232,396219332745131
19695,1223,668217463626148

5 19705,9104,513234481552 130
19716,9385,102363565772136
19728,627 6,356443 679922227
19737,3465,349330653790224
19747,4475,340324764594425
619747,6125,490328775594425
19756,2964,7001815615283i6

§ 19765,5953,725328486634422
S 19774,7103.000254448654354
.19785,5603^695330592680263

I Data do not include all building in Israel; see introduction.
2 Annual data were compiled as of 1955 only. 3 Incl. building
;ill over [he country: see introduction. 4 As of [967, the total
includes also building in Jewish localities in the Administered
Territories. 5 As of 1970. excl. construction ofgreenhouses ;see
introduction. 6 As of 1974 a new serives, including also
estimates of illegal building: see introuduction.

מבוא. ראה ; p^^ הבנייה כל את כוללים אינם הגתונים 1

את כוללת 3 .1955 בשנת החל רק סוכמו שנתיים נתונים 2
סך כולל 1967 כשנת החל 4 מבוא. ראה הארץ, בגל הבנייה
המוחזקים. בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה גם הבנייה הכל
ב החל 6 מבוא. ראה חממות; בניית כולל לא ב1970 החל 5
הבלתי הבנייה בעבור אומדן גמ הכוללת חדשה. mTD 1974

מבוא. ראה חוקית;

CONSTRUCTION 456



וחדרים דירה, גודל לפי דירות, ט"ז/2. לוח
TABLE XVI/2.DWELLINGS, BY SIZE, AND ROOMS

Rooms DO7n

VOU

לדירות
קיימות

Additions
in existing
dwellings

בדירות
In dwellings

הבל סך
Total

ברירה תדריס מספר לפי דירוה,
Dwellings, by cumber of rooms in dwelling

4+
הכל סך
Total

Former series
Building

3,670 67,350
4,320 75,320

Building
2,280 71,220
4,640 64,070

קודמת סידרה
compi e ted' בנייה' גמר

71,020 540 8,220 20,790 2,120 31,670
79,640 1,210 16,340 10,070 1,120 28,740

begun בנייה התחלת
73,500 I 400 8,720 19,330 2,120 30,570
68,710 1,200 12,870 9.660 1,080 24,810

1955
1960

1955
1960

חדשה2 2Newסדרה series
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
196538,4207808,55024,8704,220117,6901 10,9406,750
196637,5805608,53024,3104,180114410107,8706,240
196727,9006306,53017,4103,33085,05079,6005,450ג
196822,6104704,82014,3302,99069,55065,0104,540
196925,6304204,18015,7905,24083,48077,7205,760
197031,3804503,71019,1308,090104,55098,6405,910
197138,7302803,31024,08011,060133,420124,9108,510
197247,3402703,32029,58014,170162,350154,4707,880
19730,870$2803,85030,69016,050175,710167,3708,340
197450,3107205,06027,11017,420172,826165,4207,400

'197451,7107405,15027,70018,120177,710170,3107,400
197555,6108205,57030,02019,200187,210180,3706,840

§ 197655,6408906,36029,54018,850186,680180,3906,290
§ 197742,8309405,09020,65016,150146,620141,3405,280
*197835,5901,1003,12015,63015,740125,310121,3603,950

7 בנייד,התה n begunBuilding
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
196537,88059010,26022,7504,280113,190107,23a5,960
196622,5006504,730. 14,0703,05071,11064,9006,210
196718,9803704,20012,0402,37059,56054,3305,230נ
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

§ 197635,3904103,05015,67016,260128,450122,9705,480
§ 197726,7308802,4009,59013,86098,82094,5004,320
*197831,9407201,80010,57018,850122,200117,7104,490

1 See note 1toTable XVI/1. 2 See
XVI/1. 3 See note 4 to Table XVI/1.
Table XVI/1.

note 3 to Table
4 See note 6 to

3 ט"ז/1. ללוח 3 הערה ראה 2 ט"ז/1. ללוח 1 הערה ואה I

ט"ז/1. ללוח 6 הערה ראה 4 ט"ו/1. ללוח 4 הערה ראה
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ומחוז יוזם לפי הבנייה, שטח ט"ז/3. לוח

מ''ר אלפי

ומחוז יוזם

בנייה Buildingגמר completedננייה התחלת

הגל .Totalסך Residentialלמגורים הכל1 Totalסך

§ 1976S 1977. 197891976§1977.19788 1976§ 1977.1978

נ 2 כולל 7,1105,8705,3155,2204,1803,6154,710סך 5,5955,560

642571470484384326499ירושליס 464568

1,2891,0621,138915746826984הצפי] 1,1671,029

780657513586486357440חיפה 665576

1,7891,5271,3261,3691,1218401,192המרכז 1,3471,325

אביב 1,5101,1781,0141,119837739942תל. 1,0921,360

1,007756674699537415533הדרום 719558

וגיבוריה בנייה
הבל2 9ך

2,6401,9601,6652.0701,4601,1351,030 1,5151,130

308211165244164123192ירושלים 156163

437381405357297308224הצפון 373224

2751551332181308658חיפה 12388

419328218356257130153המרכז 182141

אביב 44930522132715212593חל 186156

659461343520391251190הדרום 354214

פרטיח בנייה
< הכל 0ך

4,4703,9103,6503,1502.7202,4803,680 4,0804,430

334360305240220203307ירושלים 308405

852681733558449518760הצ8ון 794805

505502380368356271382חיפה 542488

1,3701,1991,1081,0138647101,039המרכז 1,1651,184

אביב 1,061873793792685614849תל 9061,204

348295331179146164343הדרוס 365344

ט"ז/1. ללוח 6 הערה ראה 3 ט"ז/1. ללוח 4 הערה ראה 2 ושירותים. חדרים תוספת חדשות, דירות בולל 1
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TABLE XVI/3.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND DISTRICT

Thousand sq. m.

Building begunהשנה בסוף Underבבנייה construction at end ofyear

הכל■Residentialלמגורים" Residential■InitiatingלמנוריסיTotalסך sector
and district

S /<>7/<§ 1977♦ 1978§ 1976§ 1977* 1978§ 1976§ 1977♦1978

3.12S3,0003,69511,36710,20710,4527,1546,054 5,974GRAND TOTAL"

3333013761.7871,7151,813763730 680Jerusalem

7506756441,7351,6571,5481,3051,052 1,234Northern

4062933331.2059881,051701484 508Haifa

9387499652,4382,1032,1021,7991,552 1,427Central

8146609622,4802,2442,5901,3861,432 1,209Tel Aviv

3922663371,5301,3071,1911,046697 775Southern

9554705554,4403,5102,9753.2551,685 2,265Public building 
total .2

11810784583564562395299 338Jerusalem

267134124913756575780433 617Northern

53192342032327824672 135Haifa

1004168658483406555277 339Central

90225666445238729697 166Tel Aviv

235911221,010739610829400 529Southern

2,7702,5303,1406,9276,6977,4773,8994,369 3,709Private building 
total J

2151942921,2041,1511,251368431 342Jerusalem

483541520822901973525619 617Notrhern

353274310785665773455412 373Haifa

8387088971,7801,6201,6961,2441,275 1,088Central

7246389061,8161,7922,2031,0901,335 1,043Tel Aviv

157175215520568581217297 246Southern

1Includes. new dwellings. addition of rooms and services. 2 See note 4 to Table XV1/1. 3 See note ' to Table XV1/1.
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ומחוז יוזם לפי ושטדון, דירות ט"ז/4. לוח

בנייה Buildingגמר completedבנייה התחלת

ומחוז יוזס
Dwellingsדירות

ר) מ" (אלפי הדירות שטח
Area of dwellings
)thousand sq.m.)

Dwellings דירות

§1976§1977.1978§1976§1977.1978§197681977.1978

כולל21 55,64035,590סך 42,8304,957.3,9573,42626,730 35,39031,940

5,0403,110ירושלים 3,9404683763142,660 3,0003,140

9,7108,820הצפק 7,9908516907736,820 8,0106,260

6,7103,610חיפה 5,1805574613382,730 4,0403,150

13,7007,390המרכז 10,7601,2951,0537956,010 8,1007,740

אביב 10,8906,050תל 7,4801,0727957054,980 6,6807,240

8,8304,850הדרום 6,4206665133912,670 4,3003,190

 ציבורית בנייה
י הכל סך

27,47014,990 19,5702,0341,4421,1175,850 12,3307,150

3,0901,470ירושלים 2,1002431641221,190 1,2901,010

4,4803,890הצפון 3,7203382842971,600 3,5101,430

3,0101,080חיפה 1,91021613085230 810340

4,7801,740המרכז 3,510356256130520 1,360850

אביב 4,2701,630תל 2,080327152125290 1,100740

7,0803,420הדרום 5,1905063872481,160 3,0001,560

 פרטית בנייה
2 הגל סך

28,17020,600 23,2602,9232,5152,30920,880 23,06024,790

1,9501,640ירושלים 1,8402252121921,470 1,7102,130

5,2304,930הצפון 4,2705134064765,220 4,5004,830

3,7002,530חיפה 3,2703413312532,500 3,2302,810

8,9205,650המרכז 7,2509397976655,490 6,7406,890

אביב 6,6204,420תל 5,4007456435804,690 5,5806,500

1,7501,430הדרום 1,2301601261431,510 1,3001,630

ט"ז/ו. ללוח 6 הערה ראה 2 ט'יז/1. ללוח 4 הערה ראה 1
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TABLE XV1/4.DWELLINGS AND THEIR AREA, BY INITIATING SECTOR AND DISTRICT

Building begunUnder construction at end of year השנה בסוף בבנייה |

מ"ר1 (אלפי הדירות שטח
Area of dwellings
)ihousand sq. in.)דירותDwellings

מ"ר< (אלפי הדירות שטה
Area of dwellings
)thousand .ן1$ (.וזו

Initiating sector

SIW.SI 477.|')7SSI 976Sl')77*I97S/i 1 V7if81477"1478

 3,4673,513 2,74876,23056,480 60,1306,9185.7095,796GRAND TOTAL1

316356 2867,9806,730 6,700745655697Jerusalem

691596 60814,82011, 090 13,6501,2221,140963Northern

376318 2677,7904,880 5,340673479459Haifa

865919 68118,36013,960 13,6101,7431,3711,495Central

769934 61112.99011,680 10,4901,3731,1891,418Tel Aviv

359313 23912,4707,060 8,720988714636Southern

924533 44641,430/9,870 27,7/03,1652,1691,585Public building 
 Inltll '

11682 1074,8203,450 3,910393336296Jerusalem

255113 1199,7305,150 7,610733568384Northern

5122 183,390970 1,710238. 12663Haifa

9766 387,3303,450 4,340542324260Central

8856 223,8001,120 2,01029316394Tel Aviv

226117 8610,5404,650 6,510792491360Southern

2,5432,980 2,30234,80036,610 32,4203,7533.5404,211Private building 
11)1111

200274 1793, 1603,280 2,790352319401Jerusalem

436483 4895,0905,940 6,040489572579Northern

325296 2494,4003,910 3,630435353396Haifa

768853 64311,03010,510 9,2701,2011,0471,235Central

681878 5899,19010,560 8,4801,0801,0261,324Tel Aviv

133196 1531,9302,410 2,210196223276Southern

/Seenote 4 to Table XV1/I. 2 See note 6 to Table XVI1.
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ומחוז ייעור לפי למגורים, שלא הבנייה שטח ט"ז/5. לוח
TABLE XVI/5.NONRESIDENTIAL BUILDING AREA, BY PURPOSE AND DISTRICT

Thousand sq. m. מ"ר אלפי

District

בנייה גמר
Building completed

בנייר, התתלת
Building begun

השנה בסוף בבנייה
Under construction .t end

ofyear

e 1976§1977.1978§1976§1977.1978§ 1976§ 1977.1978
מחוז

GRAND TOTAL'' I 4,398 4,233 4,213 IMS 1,710 1,870 1,700 1,690 1,890 כולל סך

הארחה, D1עסקיבתי ai1 s .cominer cH otc
dingsofficebומשרדים uia n t

הכל 2372462602543301,0771,0851,155Totalסך

241420142339235244263Jerusalemירושלים
3555275043331039197Northernהצפון
243623922855125117149Haifaחיפה
304050423251117109110Cciuarlהמרכז

אביב 78701098281126427438455Telתל Aviv
452929474624658277Southernהדרום

התעש Industryיי
הכל 052147052648644859298S9661,0321'otalך

323334453231211210207Jerusalemירושלים
85711071006866999655Notrhernהצפון
537067595589927799Haifaחיפה
123122160103124142223225207Centralהמרכז

אביב 12699518486143198185277Telתל Aviv
996379916584156158163Southernהדרום

cציבורמבני buildingsPu b 1 i

הכל 6746625776346546801,9481,9402,043Totalסך

971186667103120572557611Jerusalemירושלים
10310688125104132192190234Northernהצפון
974755935089257260294Haifaחיפה
96124126117150104219245223Centralהמרכז

אביב 187171115111115129468412426Telתל Aviv
908811011111494225251235Southernהדרוס

Nonresidential farm
buildings' חקלאי' משק מבני

הכל 0458312337422354263200242168Totalך

5222454026242Jerusalemירושלים
1518490142941543646noNorthernהצפון
2018II151410חיפה 302625Haifa
17112015014713763809710Centralהמרכז

אביב 111Telתל Aviv
743941784219384119Southernהדרום

1 See note 4 to Table XV1/1.
2 See note 6 to Table XVt/I.
3 Excl. greenhousessee introduction.

ט"!/1. ללוח 4 הערה ראה 1

ט"ז/1 ללוח הערה ראה 1

ט''ז/1. ללוח 6 הערה ראה 2
.2 מבוא ראה  חממות כולל לא 3
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יוזם לפי וחדרים ויוזמ, גודל לפי דירות, ט"ז/6. לוח
TABLE XV1/6.DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING SECTOR, AND ROOMS. BY

INIT1ATINGSECTOR

גנייה כנייהנמר ר,תחלת
Building completedBuilding begun

Inuinting sector.
dwellingsיוזפ/דירותוחדריס and room*

§ 19768 1977. 1978§ 1976§ 1977. 1978

כוללי2 סך  55,64042,83035,59035,39031,940דירות 26,730DWELLINGS 
TOTAL'■ :

דירה Sizeגודל 0 f dwelling
אחד 8909401,100410720חדר 8801 room
תדריס 26,3605,0903,1203,0501,800 2,4002 rooms
חדרים 329,54020,65015,63015,67010,570 9,5903 rooms
חדרים 416,63013,45012,70013,27014,010 10,4904 rooms

חדרים 5+2,2202,7003,0402,9904,840 3,3705+ rooms

ציבורית' 27,47019,57014,99012,3307,150ננייה 5,850Public building 1

אחד 370670650190440ד/דד 3001 room
חדרים 23,7302,9501,540960640 6702 rooms
חדריס 317,13010,9708,3406,8803,520 2,7903 rooms
חדריס 46,0504,7704,1503,9302,230 1,8204 rooms

חדרים 5+190210310370320 2705+ rooms

פרטית2 28,17023,26020,60023,06024.790ננייה 20,880Private building 2

אחד 520270450220280חור 5801 room■

חדריס 22,6302,1401,5802,0901,160 1,7302 rooms

חדרים 312,4109,6807,2908,7907,050 6,8003 rooms

חדריס 410,5808,6808,5509,34011, 780 8,6704 rooms

חדרים 5+2,0302,4902,7302,6204,520 3,1005+ rooms

לדירה חדדיס 3.23.33.43.53.7ממוצע 3.5Average <oows per
dwelling

ציבורית 3.13.03.13.33.2בנייה 3.2Public building
פרטית 3.43.53.63.63.8בנייה 3.6Private building

(מ"ר) לדירה ממוצע 89.196.398.0110.0שטח 102.3.1 vera^e area
per dKellin,s txt/. in.)

ציבורית 74.073.774.574.974.5בנייה 76.2Public building

פרטית 100.2108.1112.1110.3120.2בנייה 110.2Private buildina

כולל סך  186,680146,620125,310128,150122,200חדרים 98,820ROOMS GRAND

הלל 180,390,141,340121,360122,670117,710גדיתחסך 94,500In dwellings  total

ציבורית 84,41059,63046,92040,36022,850בנייה 18,650Public building

פרטית 95,98081,71074,44082,31094,860בנייה 75,850Private building

הבל סך  נוספיס 6,2905,2803,9505,4804,490דודויס 4,320Additional rooms 
total

ציבוריחנ 1,360780900490790בנייה 1,000Public buildingJ
פרטית 4.9304,5003,0504,9903.700בנייה 3,320Private building

/ISee note ' to TableXVI/1. 2See note ' to Table XVI1.
Amidar for large families and by the Jewish Agency
Ministry of Construction and Housing in ijibbuzim
moshavim.

3 By ט"ו/1. ללוח 5 הערה ראה 2 ט"ז/ו. ללוח 4 הערה ראה 1

and הסוכנות ידי ועל ילדים, מרובות למשסחות עמידר ע''י 3
and בהתיישבות. והשיכון הבינוי ומשרד היהודית
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הגבייה וסוג מחת הדירה, שטח לפי הציבורית, בבנייה דירות ט"ז/7, לוח

1978

(מ*ר) הדירה m.)dwellingשטח (sqArea of 1

הכלמז!וז סך
Total

101
ויותר

Up 10 60 61707180819091100101עד
and
moer

דולטי סו 0berמספדים sAbsolutenu m

בנייה גמר

81976 הכל 5,820סך 27,4704,00012,8504,4302,030340
819773,140 19,5702,5308,3303,5701,6203S0
19781,740 14,9901,7907,0102,9401,130380

§ 1976 310ירושלים 3,0902501,290670380190
9 1977480 2,100250570330200270
1978140 1,470260450230200190

§ 1976 י 340הצסון 4,4808901,9001,09022040
9 1977240 3,7206401,5101,03027030
1978300 3,8906801,610920250130

§ 1976 880חיפה 3.010510830430360

81977560 1,91024074028090

■ 197840 1,080160390240250
s /976 המרכז

430 4,7807002,550800300

9 1977650 3,5102102,040410200

1978 ;200 1,7401001,120 .19012010
81976 אביב 370חל 4,2701302,940530300
§ 1977310 2,0802501,03038010010
1978170 1,6307095029014010

§ 1976 1,440דתם 7,08014062,930740470100
9 1977 , "760 5,1907101,96094075070
19783,4206202401,57082013040

בנייה התחלת
_ .'' הכל 8סך 197612,3309402,0605,8101,9501,170400

8 19775,8506401,1502,1701,03020$340
19787,1507904303,2301,640620440

3ירלשליס 19761,29060150360160340220
§19771,19080130280160280260
19781,010907042017080180

9הצפון 19763,5101506601,74077015040
§ 19771,600905104704403060
19781,430806049057050180

§חיפה 197681026022017013030
§ 1977230101305040

_1978340130101501040

§המרכז 19761,360170170830909010
81977520120403103020
197885040105701408010

אביב 9תל 19761,10020120590110160100
9 19772901020180402020
19787401406029011010040

§הדרום 19763,0002405801,36042037030
919771,160190200380240150
19781,5601705073038020030

כפריים. באזורים רובן מהדירות, אחוז כ30  הבנייה והתחלות מהדירות אחוז כ20 בולל אינו הבנייה גמר 1
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TABLE XVI/7.  DWELLINGS IN PUBLIC BUILDING. BY AREA, DISTRICT AND TYPE

OF BUILDING1
1978

הבנייה Typeסוג of building

Distirct הבל סך
Total

רנילה
Regular

Industiralizedמתועשת

הבל סך
Total

טרומית
prefabircated

אחרת
Other

TOTAL

Jerusalem

Northern

Haifa

Central

Tel Aviv

Southern

I'crccnliigesיםאחו
completedM 11 i 1 11in g

100.067.732.320.711.61976 §

100.069.730.313.816.51977 8
100.067.832.217.714.51978
100.080.119.98.111.81976 §
100.090.19.92.67.31977 8
100.096.83.23.21978
100.077.522.513.59.01976§
100.081.618.417.50.91977S
100.077.222.813.49.41978
100.098.61.41.419769
100.087.812.212.21977S
100.061.638.438.41978
100.068.831.217.413.81976 §
100.070.729.312.916.41977 §
100.063.236.826.510.31978
100.059.740.325.015.31976 9
100.058.941.114.826.31977 9
100.073.226.819.1 7.71978
100.042.457.642.215.41976 8
100.049.350.721.828.91977s
100.046.553.530.922.61978

Building begun
100.067.432.624.77.919768TOTAL
100.068.331.728.92.819778
100.050.449.634.215.41978
10 0.088.012.08.43.619768Jerusalem
100.094.95.15.1_19778
100.Q77.822.218.24.01978
100.075.524.517.07.519769Northern
100.065.234.834.819778
100.087.013.09.63.41978
100.090.89.2

9.21976§Haifa
100.0100.01977§
100.0100.01978
100.056.143.941.02.919769Central
100.046.453.652.41.21977§
100.027.972.148.523.61978
100.063.836.222.114.119768Tel Aviv
100.090.69.49.419778
100.09.290.878.512.31978
.1OO046.653.446.47.019768Southern
100.026.373.763.210.519779
.1OO020.479.643.835.81978

1 Building completed does not includeabout 2O9<. of dwellings and buildings begun  about 3096. mostly in rural areas.
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נסתיימה1 שבנייתם למגורים בבניינים לדירה ממוצע בנייה משך  ט"ז/8. לוח

גודל קבוצת
ב8*ר) הבניין (שטח

הבי ציבוריתTotalסך בנייה

בניינים
Buildings

שטוז
הבניינים
מיד) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

דירות
Dwellings

ssicn בנייה משך
2 (חודשים)

Average building
duration (months) בנייגי20

Buildings

*טת
הבניינים

מיו) (אלפי
Area of
buildings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per dwelling

לבניין
Per building

19733,6823,80041,74617.815.41,0161,382

19743,5563,79441,53621.318.21,1351,466

19753,6202,94243,70622.419.71,0501,676

19763,1503,71942,05923.120.29981,718

הכל סך  *19772,6912,93032,16124.820.770S1,247

11492342728821.420.5284

1502994419872018.818.0266

3004993481331,07018.218.34116

5006992341391,27516.916.72313

7009993512933,05518.917.95245

1,0001,4994705696,54522.621.8181218

1,5001,9991562662,98225.324.471120

2,0002,4991924325,06127.426.6124282

2,5002,9991163153,73626.226.084226

3,0004,9991204425,17227.226.966250

+5,000292162,25734.634.31267

הכל סך  *19782,3582,23522,98426.021.1591844

11492532830321.719.99610

15029948310966619.618.7154

30049932912799221.619.83313

5006992531511,41420.719.45232

7009992612202,24319.918.33833

1,0001,4993534294,67724.123.1151181

1,5001,9991342312,43024.223.15084

2,0002,4991122552,94328.827.461142

2,5002,999681851,99227.727.243116

3,0004,999833103,13029.828.838139

+5,000291902,19434.934.41490

החדשים הגגיינים שטוז כל מסך אחוז כ80 מכסים הנתונים כפריים; ביישובים רובם למגורים מהבניינים חלק כולל אינו 1

אחוז). כ90 הציבורית (בבנייה הארץ. גגל שנבנו למגורים
מבוא. ראה לבניין; הממוצע הבנייה ממשך שוגה לדירה הממוצע הבגייה משך 2
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TABLE XVI/8.  AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING IN COMPLETED

RESIDENTIAL BUILDINGS'

Public buildingפרטית Privateבנייה building

Size group
(area of building /a sq.ni.( דירות

Dwellings

ממוג8 בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months) בניינים2

Buildings

שטח
הבניינים
מ"ר) (אלפי
Area ofדירות

Dwellings

ממוצע בנייה משך
(חודשים)2

Average building
duration (months) 2

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

Duiiuings
)thousand
sq.m.)

לדירה
Per

dwelling

לבניין
Per

building

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

16,67628.428.31,9831,68315,48520:918.01977S TOTAL
7228.029.82062321619.319.31J49

12827.929.64159259216.917.3150299

19424.923.930711787616.717.6300499

17627.928.32111261,09915.215.4500699

61627.527.22992482,43916.816.3700999

2,92028.228.22893513,62518.117.71,0001,499

1,62529.629.7851461,35720.120.01,5001,999

3,75929.729.8681501,30220.820.92,0002,499

2,85826.726.7328987824.824.12,5002,999

3,38628.729.0541921,78624.324.53,0004,999

94228.227.8171491,31539.239.05,000 +

11,04331.931.21.7671,39111,94120.S17,8.1978 TOTAL

13926.723.91571816417.417.51149

5247.147.446810561417.317.8150299

18143.443.429611481116.717.2300499

38834.334.12011191,02615.615.6500699

49734.433.32231871,74615.815.8700999

2,37630.029.92022482,30118.018.01,0001,499

1,11829.428.9841471,31219.819.61,5001,999

1,92133.133.3511131,01620.820.42,0002,499

1,35429.729.6256963823.423.22,5002,999

1,74232.032.0451711,38826.926.13,0004,999

1,26934.535.21510092535.633.75.000 .

1 Excl. part of the residential buildings  most in rural localities: data cover about
ofnew residential buildings built all over Israel (in public building  about l)0 percent)
2 Average building durationper dwelling differs from average duration per building: see

80 percent of the total area

introduction.
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בבניין1 קומות מספר מ"ר),לפי (אלפי ושטחם מגורים בנייני  ט"ז/9. לוח

בבנייןקומות
Total הגל סך

orr<
12.

שטחננייניטשטחבבייגיטשטחבנייניטשטחבגייניט
BuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAreaBuildingsAera

הכל מוחלטיםמספריסך ם

כנייד, גמר

19754,017 3,6951,020233513207472443
819765,753 3,173737177487203428381
S19772,941 2,696644156531248403367
*19782,247 2,364658158569262304288

ציבורית בנייה
19751,680 l,0S383191033839
819761,715 997751644362830
S19771,249 709631432233845
*1978S47 5921011328112227

פרטית בנייה
19752,337 2,640937214503204434404

S19762,038 2,176662161443167400351
S19771,692 1,987581142499225365322
*19781,400 1,772557145541251282261

הכל הבנייהסך התחלת

19753,103 2,971745169521226417352
819762,361 2,670828197618279399390
819771,710 2,199801200637314248231
*19782,092 2,121598150598305242210

ציבורית בנייה
19751,615 9861332350392427
81976654 408491429112348
31977290 227671018867
*1978328 7ר23027102811

פרטית בנייה
19751,488 1,985612146471187393325

8 19761,707 2,262779183589268376342
819771,420 1,972734190619306242224
*19781,764 1,891571140570294235203

אחוזים

בנייה גמר

1975100.0 100.027.65.813.95.212.811.0
81976100.0 100.023.24.715.35.413.510.2
81977100.0 100.023.95.319.78.415.012.5
*1978100.0 100.027.87.024.111.712.912.8

בנייה התחלת

1975100.0 100.025.15.417.67.314.011.3
81976100.0 100.031.08.323.111.814.916.5
81977100.0 נ100.036.411.729.018.4 1.313.5
*1978100.0 100.028.27.228.214.611.410.0

.8/ru ללוח 1 הערה ראה 1
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TABLE XVI/9. RESIDENTIAL BUILDINGS AND THEIR AREA

OF STOREYS IN BUILDING1

)thousand sq.m.)BY NUMBER

Storeys in buildingTOS& TWO
לבניין
(מ'י)

Average
area per
building
)sq.m.)

Initiating sector
4578 +

mvבניינים
Area

בניינים
Buildings

שסח
Area

בניינים
Buildings

nws
Area

TOTAL
1975
1976 §

1977 §
1978.

Public building
1975

§ 1976
§ 1977
1978

Private building
1975
1976 §
1977 §
1978

numbersAbsolute
completedBuilding

6501,2601976401088
6231,2002528731,183
4899491655781,091
355677106389951

4177481062861,595
4147261654821,720
2965651113271,762
198350652191,431

23351291354885
20947487391937

 19338454251852
15732741170790

1,234
919
643
473

585
425
275
227

649
494
368
246

841
646
464
372

399
271
169
178

442
375
295
194

Building begun
TOTAL
1975
1976 8
1977 §
1978♦

Public building
1975
1976 §
1977 §
1978

Private building
1975
1976 8
1977 %

1978*

1975
1976 S

1977 8
1978

1,044
884
778
986

1638
1,603
1,278
1,426

750
755
720
933

521
383
177
389

415
192
37
63

106
191
140
326

173
114

49
93

143
61
12
23

30
53
37
70

1,116
611
449
658

789
220
131
165

327
391
318
493

Building completed
15.9
23.2
19.6
17.3

5.3
8.0
6.1
4.5

31.4
32.0
32.3
30.1

595
322
211
312

438
126
58
95

157
196
153
217

Percentages

17.6
19.6
18.1
15.0

719
501
339
380

322
169
97
72

397
332
242
308

30.7
24.5
21.9
21.1

520
389
253
278

198
120
66
50

322
269
187
228

22.8
20.4
17.2
15.7

begunBuilding
17.523.220.036.05.816.8X1975

14.621.212.225.94.316.2X1976 §

11.519.89.626.22.210.4X1977 9

13.118.214.731.44.418.6
*

1978*

/1 See note 1 to Table XVI8.
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מכורות לא ודירות מכורות דירות חדשות, דירות של היצע ט"ז/10. לוח
הפרטית1 בבנייה

TABLE XVI/JO.  SUPPLY OF NEW DWELLINGS, SOLD AND UNSOLD DWELLINGS IN

PRIVATE BUILDING1

1977XXII978XXII

Stageof construction and sizeof
דירה וגודל בנייה נמכרוהיצעשלב

לא
מכורות2

dwellingמכורות2נמכרוהיצע

Suppl<SoldUnsold2
SupplySoldUnsold2

מוחלטינ Absoluteמספרים numbers

כולל 8,233,3004,9307,4982,4045,094GRANDסך TOTAL

הכל גמורותסך 1,208084001368254DweMngsדירות completedtotal

הכל סך  גמר לפני 1,62703924740382358Owe/lingsדירות beMe completiontotal

Size of dwelling
ה דיר גודל

חדרים 12
חדרים 3

חדרים 4+

ר
52

1,03

14

203
486

59
317
548

36
208
496

3
103
276

33
105
220

12 rooms
3 rooms
4+ rooms

שלד עד בשלב 5,391,7893.6066,6221,9404,682Dwellingsדירות under construction through
framework total

הכל סך .
Size of dwelling

דירה גודל
חדרים 1_2

ךךיח י
68

1,507
25

393
43

,114
35

1,473
8

431
27

,042
12 rooms
3 rooms

חדרים 4+3,8201,371.,4495,114 ;1,501,6134+ rooms

Percentagesאחוזימ

כולל 100.0100.0100.010O.O100.0100.0GRANDסך TOTAL
ו

הבל גמורותסך דירות
הכל סך  גמר לפני דירות

14.7
19.8

24.5
21.3

8.1
18.7

1.8
9.9

3.4
15.9

/.;
7.0

Dwellingscompleted total
Dwellings before completiontotal

Size of dwelling
דירה גלדל

חדרים 12
חדרים 3

0.9
6.3

0.4
6.2

1.2
6.4

0.5
2.8

0.1
4.3

0.6
2.1

12 rooms
3 rooms

חדרים 4+12.614.711.16.611.54.34+ rooms

 שלד עד בשלב 65.554.273.188.380.791.9Dwellingsדירות under construction through
framework  total

הנ>! Sizeסן of dwelling דירה גוד^
חדרים 1_2
חדרים 3

0.8
18.3

0.8
11.9

0.9
22.6

0.5
19.6

0.3
17.9

0.5
0.5

12 rooms
3 rooms

חדרים 4+46.441.5J9.668.262.50.9**> roorns

1 In 21 large towns; see introduction.
2 At end of period. מבוא. ראה גדולות; ערים 213 1

התקופה. בסוף 2
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בעלות צורת יישוב, צורת גורל, בנייה, תקופת לפי דירות,  ט"ז/וו. לוח
בדירה ושירונים

TABLE XVI/II.  DWELLINGS, BY PERIOD OF BUILDING. SIZE. TYPE OF LOCALITY. TYPE OF

OWNERSHIP AND FACILITIES IN DWELLING
1478

riodofbuilding:נייהתקופתסי
194814551961עדהכל לא196619711975
TotalUp 10

1947195419601965197019741978Not
mown

Thousandsםאלפי
כולל 3S481.4Sl.lGRAND!.924.7125.6119.2141.8134.7132.5סך TOTAL

בדירה Roomsחדרים in dwelling
133.417.46.23.1(2.0)2.81

2201.449.640.141.9(29.4)(5.9)(5.4)2

3460.042.748.570.777.579.779.136.825.0
4 +229.916.024.526.125.836.952.738.69.34+

יישוב Typeצורת of locality

הכל סך עירונייט 863.1118.1104.9134.0126.9126.2132.073.247.8Urbanיישוביס localities  total
ירושלים :76.119.23.98.89.412.413.45.63.4Thereofמזה: Jerusalem

יפו  111.334.618.315.99.811.711.14.35.6Telתלאבינ AvivYafo
il48.08.85.75.6Haifa.75.316.18.511.2חיפה

כ5ריים 61.77.514.37.87.86.36.48.23.3Ruralיישוכיס localities
בעלות Tגורת y p e 0 f ownership
בבעלות 657.259.297.2103.398.499.5108.065.626.0Ownedדירות dwellings

י בשכירות 242.659.217.933.534.330.628.314.624.2Rentedדירות dwellings'
מפתח נדמי :Thereof(3.1)(1.9)(2.3)(2.3)(2.7)(3.7)53.736.8מזה: with key money

מפתח דמי 170.817.912.328.030.126.624.312.519.1withoutללא key money
בבעלות לא Neither(2.0)(2.4)(1.8)24.77.24.14.9דירות owned nor rented
בשכירות ולא

igeיםאחוז sPercent
בדירה Facilitiesשירותים i n

dwelling
אחד שימוש 97.990.898.298.999.299.299.699.799.0Oneבית toilet
שימוש בחי 6.95.87.49.617.327.27.5Two(2.9)10.1שני toilets

הדירה לחימום 86.583.385.082.987.189.392.586.682.3Apartmentסידור heating
facility

לחימום קבוע 22.820.617.916.821.826.531.926.219.0Installedסידור heating
facility

קבוע חימום 13.816.914.813.715.513.4Iתנור 1.010.912.2Installed stove
66.458.160.761.462.472.478.678.357.1Bathאמבטיה

מקלחת או 96.382.797.298.097.898.999.499.598.2Bathאמבטיה or shower
לרחיצה מים J99.399.999.398.2Bathing.98.597.198.398.198חימום water

heating facility
קבוע במתקן מים 98.496.898.197.898.199.399.999.398.0Installedחימום water

heating facility
הסקה עי" :Thereof(4.0)9.014.78.8(3.8)(1.3)5.3מזה; by central

בוילר 5.693.493.797.688.783.689.19o.eל88.1ע'יי
heating

by boiler

I Incl.not known . svr לא בולל 1
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בדירה ושירותים בעלות צורת יישוב, צורת דירה, גודל לפי דירות,  ט"ז/12. לוח

בדירהחדרים
הכל Totalסך

12

1971197419781971197419781971

אלפים
כולל 742.8816.6924.753.048.633.4270.2סך

יישונ צורת
עירונייפ 9.029.5242.3?.47.0/.?.670.37.19.756יישיביט

הכל 16
ירושלים 66.357.076.18.33.93.425.2מזה:

124.1131.1111.313.410.06.547.7תלאביביפו

66.274.175.34.04.219.3חיפה

כ9רייס י9...72.576.961.76.09.6יישובים 7.9

בעלות צורת
בבעלות 484.5551.9657.219.918.012.0156.5דירות

בשכירות1 237.6242.625.618.0דירה

מפתח בדמי 87.465.953.715.510.16.641.1מזה:

מפתח דמי 171.6170.815.610.0ללא

בבעלות לא 27.124.75.03.4דירות

בשכירות ולא

בדירה אחוזיםשירותים

אחד שימוש 93.096.197.970.065.480.094.0בית
שמוש בתי _(0.4)2.03.910.1שני

הדירה לחימום 84.086.786.567.065.271.779.0סידור
לחימום קבוע 18.522.86.817.7סידור
או (מרכזית 6.47.50.82.0הסקה
דירחית)
קבוע חימום 12.113.86.015.7תנור

54.061.866.415.017.325.244.0אמבטיה

מקלחת2 או 91.094.196.350.056.163.890.0אמבטיה
לרחצה3 מים 87.097.098.544.082.092.983.0חימום

קבוע במתקן מים 95.998.478.292.6חימום

הסקה ע"י 8.55.32.9מזה;
בוילר 72.554.3/^86.0ע"י

מקלחת. או אמבטיה בעלי מתוך 3 ומקלחת. אמבטיה ב1971 2 ידוע. לא כולל 1
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TABLE XVI/12.  DWELLINGS, BY SIZE, TYPE OF LOCALITY, TYPE OF OWNERSHIP AND
SERVICES IN DWELLING

Rooms in dwelling

234+

19741978197119741978197119741978

225.4 ■201.4333.7392.0460.085.9150.6229.9GRAND TOTAL

203.2I90J.)07.9364.6Type of locality
440.47.1.1132.9202.9Urban localiliesloial

15.716.624.025.439.18.912.117.0Thereof: Jerusalem
43.333.853.859.251.39.118.620.0Tel AvivYafo
20.617.833.436.137.19.513.217.3Haifa
25.827.419.612.817.727.1Rural/.//2.2ר localities

Tvpe of ownership
133.6121.5242.8282.6335.765.3117.7188.0Owned dwelling

82.171.9101.6116.328.336.4Rented dwelling

29.021.524.221.420.26.65.45.4Thereof: with key money

53.144.680.088.522.927.7without key money

8.07.88.04.65.3Neitherי.9 owned nor rented

nt agesPerceFacilities i n
dwelling

94.795.898.099.399.480.099.399.7One toilet
0.6)0.5(1.02.518.0 ,27.135.0Two toilets
82.880.188.089.087.792.092.991.7Apartment heating facility
9.420.618.032.742.435.9Installed heating facility

1.32.05.77.121.116.3Central or apartment heatinf

8.011.312.312.121.329.6Installed stove

48.950.0
63.0

67.768.577.079.384.5Bath

91.592.297.0
98.598.996.099.1100.0Bath or shower2

94.897.1
95.0

98.499.095.099.3100.0
Bathing water heating
facility3

92.996.997.798.997.999.5Installed water heating
facility

2.78.64.618.615.2Thereof: by central heating

88.386.3.88.192.378.583.4by boiler
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ייעוד לפי בבינוי, גולמית מקומית השקעה  ט"ז/3ו. לוח
TABLE XVI/,3.  GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATfON fN CONSTRUCT.ON. BV PURPOSE

ליי מיליוני
IL. million

§1975§1976§19771978

שוטפים במחירים
1

At current prices

כולל' 15,622סך 14,38518,00630,175GRAND TOTAL1

למגורים' 9,307בננייה 8,7289,85516,867In residential building1

למגוריס שלא 6,315בננייה 5.6578,1511 13.308In nonresidential building ana
public works  total  ציבוריות ועבודות

הכל סך

244הארחה 194255349Hotels

ומשרדים 231עסקים 156330582Business and offices

ומלאכה 828תעשייה 6951,1341,818Industry and cratfs

וחשמל מים 534מפעלי 4686221,186Water and electricity
enterprises

ותקשורת 1,140תחבורה 1,1231,3762,425Transport and
communication

ציבור 2,899מבני 2,7003,9506,247Public buildings

439חקלאות2 321484701Agriculture2

1975 Atבמחירי 1975 prices

כוללי 12,614סך 14,38510,78510,727GRAND TOTAL1

למגורים 7.636נבנייה 8,7286,0365,936In residential building'

למגורים שלא 4.978בבנייה 5,6574,7494,791In nonresidential building and
public works  total  ציבוריות ובעבודות

הכל סך

192הארחה 194155135Hotels

ומשרדים 182עסקים 156199224Business and offices

ומלאכה 665תעשייה 695698709Industry and crafts

וחשמל מים 427מפעלי 468377467Water and electircity
enterprises

ותקשורת 893תחבורה 1,123784793Transport and
communication

ציבור 2,274מבני 2,7002,2552,202Public buildings

345חקלאות2 321281261Agriculture3

1 Incl. budding ■'< the Jewish 'ocali.ies in the Administered המוחזקים בשטחים ה,הוד,ים בייש1נ,ם הבנ,,ה כ,^ ,
Tm.o"s and ץ *■mat, otr illegal building", in.rodu.tion. לא 2 מבוא. ראה  חוקית בלתי ייח ב עב" ואומדן
2 h*d. lr",t plamafons. ofrestry and ^nhouses. וחממות "ור מטעים כולל
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ויוזם מחוז לפי מגורים, בבתי גולמית מקומית השקעה  ט"ז/4ו. לוח

TABLE XVI/14.  GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS, BY

DISTRICT AND INITIATING SECTOR
IL. million ל*י מיליוני

ויוזם 19771978District§1976§1975§מדוח and Initiating sector

שוטפי DAtבמחירים current prices

כולל21 8,7289,3079,85516,867GRANDסך TOTAL1'2
1,0171,0511,1221,722Jerusalemירושלים
1,5001,7671,8753,266Northernהצפון
9571,0561,0991,648Haifaחיפה
2,1712,1522,3233,888Centralהמרכז

אביב 1,5851,8512,3014,208Telתל Aviv
3291,2379331,714Southern,!הדרום

הגל סך  ציבורית' 3,6313,1532,1472,634Publicבנייה building'  total
414381316470Jerusalemירושלים
644717638642Northernהצפון
355220108112Haifaחיפה
588485195283Centralהמרכז

אביב 451283190187Telתל Aviv
1,010874498519Southernהדרום

הכל סך  פרטית2 5.0976,1547,70814,233Private.בנייה building2 total
6036708061,252Jerusalemירושלים
8561,0501,2372,624Northernהצפון
6028369911,536Haifaחיפה
1,5831.6672,1283,605Centralהמרכז

אביב 1,1341,5682,1114,021Telתל Aviv
3193634351,195Southernהדרום

1975 Atבמחיר 1975 prices
כולל21 8,7287,6366,0365,936GRANDסך TOTAL1,2

1,017864692618Jerusalemירושלים
1,5001,4581,1641,158Northernהצפון
957857665570Haifaחיפה
2,1711,7491,4021,349Centralהמרכז

אביב 1,5851,4951,3881,451Telתל Aviv
,הדרום 1,3291,046591618Southern

הכל סך  ציבורית' '3X312,7311,4271,070Publicbuildingבנייה total
414330210190Jerusalemירושלים
644621424261Northernהצפון
3551917245Haifaחיפה
588420130115Centralהמרכז

אביב 45124512676Telתל Aviv
1,010757331211Southernהדרום

הגל סך  פרטית2 5,0974,9054.6094,866Privateבנייד! building1  total
603534482428Jerusalemירושלים
856837740897Northernהצפון
602666593525Haifaחיפה
1,5831,3291,2721,234Centralהמרכז

אביב 1,1341,2501,2621,375Telתל Aviv
319289260407Southernהדרום

/Seenote * to Table XVI1.
Incl. an estimaet for illegal building.

בנייה בעבור אומדן כולל 2 ראההערה4ללוד1טז/1. ו
חוקית. בלתי
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שבנייתם למגורים בבניינים למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה  ט"ז/5ו. לוח
בבניין וקומות מחוז לפי הפרטית/ בבנייה נגמרה

TAHI.K XVI/15.  AVERAGE COSTS OF BUILDERS PER SQ: M: OF COMPLETED RES.DENTIAL BUILDINGS

IN PRIVATE BUILDING'■ BY DISTRICT AND STOREYS 'N BUILDING

District and storeys in building 1477 1'nc■, I 1)75 בבניין וקומות מחו:

TOTAL
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Buildings of 1 storey
24 storeys
5 + storeys

.IL2

2,386
2,695
2,342
2,722
2,105
2,393
3,064
2,467
2,286
2,518

ל",2

Percent change on previous year
24.8

30.9

Average costsof builders per sq.m
in private residential building

Price indexof input in residential
building

' In urban localities only; excl. land value; see introduction. מבוא. ראה
2 Prices are adjusted for the respective year  see introduction.

1,912
2,605
1,792
2,063
1,705
1,976
1,979
2,075
1,686
2,151

34.9

26.4

§1,417
2,074
1,371
1,489
1,325
1,337
1,466
1,680
1,366
1,457

קודמת שנה לעומת השינוי nnx

הכל סך
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

קומה 1 בני: בניינים
קומות 24
קומות 5+

27.2

30.7

למ"ר הבונים של הממוצעת ההוצאה
למגורים פרטית בבנייה

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד

הקרקע; ערך כולל לא בלבד; עירוניים ביישובים 1

מבוא. ראה  שנה לאותה מותאמים המחירים 2

בבינוי עבודה והוצאות שכר תעסוקה,  ט"ז/16. לוח

חודשיים ממוצעים
Monthly averages

מוחלטים Indicesמדדיםמספריס

Absolute numbers968=100.0

;rprp197619771978197619771978
Unit

 שכיר משרות
הכל סך

1,00075.1

18.6

67.7

16.9

64.0

15.9

135.0

200.0

121,6

182.3

.11S0

171.7

EMPLOYEES' POSTS 
TOTAL
Monthly

חודשיים
56.650.848.1122.7110.4104.3Daily

יומיים
של למעשה עבודה ימי

יומיים ילןךירית

M1,045921865125.1109.3102.8Actualmandays worked
ofdaily employees

לחודש ענודה שכר
הכל סר

ל"י מיליוני
IL.million

184.0

X

222.3

X

321.8

X

592.5

419.3

716.0

568.4

1,036.4

872.2

MONTHLY
SALARIESTOTAL
Average per employee

לשכיר ממוצע
חודשי לשכיר לחודש .11ממוצע 3,6455,1857,979350.8487.1749.5Monthlyל"י. average per

monthly employee

יומי לשכיר ליוס 112149226466.6621.3951.7Dailyממוצע average per daily
employee

עבודה ל"יהוצאות 253.8309.4449.3639.9780.11,132.7MONTHLYמיליוני LABOUR
■ ■ ■■ 44 * 411 /1 ^ 111

הכל סך  .ILלחודש million
xXX457.7625.9960.9

EXPENSESTOTAL
Average per employee לשכיר ממוצע

חודשי לשכיר לחודש .ILממוצע <■}4,6906,7290,606379.9538.8849.2Monthly average per
monthly employee

יומי לשכיר ליום 159214324504.1677.8,027.3Dailyממוצע average per daily
employee j
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public works ציבוריות עבודות

ותיעול ביוב מים, צינורות הנחת והרחבתם, כבישים סלילת  ט"ז/7ו. לוח
TABLE XVI/17. CONSTRUCTION AND WIDENING OF ROADS, INSTALLATION OF WATER

AND CANALIZATIONAND DRAINAGE PIPES
כבישים כבישים!סלילת צינורותהרחבת

Construction of roadsWidening of roads ותיעולצינורות> ביוב
(קמ)שטחשטח (קמ)מים

(קמ) אורך
Length

מר) (אלפי
Area

(קמ) אורך
Lensth

מר) (אלפי
Area

Water pipes
)km.)

Drainage
pipes and

(km.)(thousand
sq.m.)(km.)(thousand

sq.m.J
canalization

)km.)

0nגמר2 C 11m p 1e t 1

קודמת Formerסדרה series
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
1965489.22,537.5187.0986.5602.3228.51965
1966307.1,817.9222.11,255.1664.3206.21966
1967182.1,112.8287.71,401.6483.0134.11967
1968256.3,548.1260.71,560.8673.2161.41968
1969321.6,644.4151.7813.9626.3122.81969
1970257.6,486.990.8532.6637.7133.51970
1971247.21,440.6156.9947.6490.3148.41971
1972215.61,265.9166.4946.7712.7177.41972
1973231.61,388.7116.9785.1687.5203.21973
1974207.91,243.1112.2727.7797.5173.31974
1975254.41,498.680.4376.8640.0177.41975
1976333.01,954.173.1322.2760.7180.21976

81977218.41,211.4158.7700.6585.9119.81977 §
*1978221.21,497.67V.V430.6596.6107.71978.

Beginningהתחלה
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
1965480.22,855.8185.2953.0707.1239.21965
1966324.61,738.3183.61,044.5672.2163.71966
1967259.51,693.1317.01,660.5584.4137.51967
1968268.91,992.8228.81,328.4616.7170.41968
1969302.31,747.3197.11,083.9802.0162.61969
1970318.41,937.094.8604.9591.1163.61970
1971302.21,974.4173.91,173.7600.5206.51971
1972253.51,906.7230.71,326.6806.7213.41972
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

61977268.51,917.397.7412.4643.7112.71977 §
*1978205.41,587.385.8471.3620.797.61978.

1 Incl. repair. 2 Data on completion of road construction
and water pipe installation in the former series did not include
parlial 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 תלקי ביצוע בסידרהקודמת כוללים אינם מים רוח
החדשה. בסידרה הכלולים צינור) או דרך קטע סיום (כגון
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ורוחב ציפוי סוג, מדווז, לפי כבישים, סלילת  ס"ז/8ו. לוח
TABLE XVI/18.  CONSTRUCTION OF ROADS. BY DISTRICT. TYPE. COATING AND WIDTH

Roads begun סלילה התחלת

1978 §1977 1976 1975

Roads completed סלילה גמר

1978 §1977 1976 1975

h(km.)1.0n(ק"מ)אורך g 1

הכל 254.4333.0218.4221.2266.4316.1301.1237.4TOTALסך

Districtמחוז

36.855.239.036.740.729.648.856.0Jerusalemירושלים
59.762.471.366.868.093.385.647.1Northernהצפון
28.137.719.716.334.050.417.920.0Haifaחיפה

48.432.231.226.331.822.746.511.7Centralהמרכז
אביב 37.842.618.922.133.515.221.218.6Telתל Aviv
43.6102.938.353.058.4104.981.184.0Southernהדרום

Tסוג y p t"

23.514.517.520.420.832.741.334.7Mainראשית
24.32.429.615.723.133.818.916.7Regionalאוורית
36.966.947.516.557.344.060.047.5Accessגישה

169.7249.2123.8168.6165.2205.6180.9138.5Innerפנימית

Coatingגיפוי
אספלט 1.63.31.431.68.53.550.532.0Withoutבלי asphalt
אספלט 252.8329.7217.0189.6257.9312.6250.6205.4Withעם asphalt

(מטרים) Widtרוחב b (meters)
2.9 51.894.440.236.375.349.440.840.8Upעד to 2.9
34.918.449.636.06.837.051.440.713.334.9
55.937.18.733.817.127.616.428.413.155.9
66.955.258.153.369.557.886.164.986.866.9
79.963.360.826.734.638.867.153.637.179.9

ומעלה 1028.660.428.456.929.945.772.746.310 and over

Area (thousandsq.m. ) מיו) (אלפי קטח
הכל 1,498.61,954.11,211.41,497.61,396.22,013.11,917.31,587.3TOTALסך

Districtמחוז
211.5281.5257.7330.1154.1222.8247.0325.8Jerusalemירושלים
313.1299.6318.2339.9327.2433.0460.6240.5Northernהצפק
168.0268.1146.5132.6257.4358.199.1113.8Haifaחיפה

321.4199.0171.1135.2158.2122.4221.173.9Centralהמרכז
אביב 243.2317.8134.2145.8249.399.2156.5127.8Telתל Aviv

241.4588.1183.7414.0250.0777.6733.0705.5Southernהדרום

Coatingציפוי
אספלט 8.022.07.1178.739.527.8326.1188.2Withoutבלי asphalt
אספלט 1,490.61,932.11,204.31,318.91,356.71,985.31,591.21,399.1Withעבו asphalt
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הכביש וסוג מחוז לפי ושיקומם, כבישים הרחבת1  ט"ז/9ו. לוח
TABLE XVI/19.  WIDENING1 AND REPAIR OF ROADS, BY DISTRICT AND TYPE OF ROAD

completed סלילה begunRoadsסלילה.התחלתRoadsגמר
/9751 1976 1§1977197819751975 || §19771978

מ)אורך " .1(ק c 11 g 1 11 (km.)
הכל S0.473.1158.779.970.191.797.785.8TOTALסך

Districtמחוז
3.01.58.57.42.514.26.36.8Jerusalemירושלים
26.07.240.537.919.013.929.936.5Northernהצפון
6.79.231.810.110.414.621.38.6Haifaחיפה

12.020.331.07.911.813,721.910.2Centralהמרכז
אביב 6.011.917.711.26.75.810.712.0Telתל Aviv
26.723.029.25.419.729.57.611.7Southernהדרוס

Typeסוג
14.519.929.229.16.420.414.032.6Mainראשי
3.34.244.09.09.720.022.614.9Regionalאזורי
23.423.839.819.225.824.032.712.4Accessגישה

39.225.245.722.628.227.328.425.9Innerפנימית
(אלפ "ר)שטח sמ q. m.);a (thousandAr

הכל 376.8322.2700.6430.6315.64S1.8413.4471.3TOTALסך
Dמחוז 1stric (

17.512.164.643.314.484.235.042.1Jerusalemירושלים
77.523.2138.1198.165.856.798.5200.4Northernהצפון
32.140.8111.562.164.570.786.854.1Haifaחיפה
69.789.0175.839.957.560.283.947.9Centralהמרכז

אביב 34.469.078.453.324.933.464.452.8Telתל Aviv
145.688.1132.233.988.5146.643.874.0Southernהדרוס

I All widenings are with asphalt coating■

הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי מים, צינורות הנחת  ט"ז/20. לוח
TABLE XVI/20.  INSTALLATION OF WATER PIPES, BY DISTRICT, DIAMETER ANDMATERIAL

OF PIPE
.kmק"מ

הנחה הנחהגמר התחלת
Installation completedInstallation begun

19761977 |.1978 |1976| §1977 |.1978
הכל 760.7585.9596.6649.8643.7620.7TOTALסך
Distriמחוז c 1

150.492.2130.7121.9130.9108.6Jerusalemירושלים
159.8109.6126.0129.9117.3168.1Notrhernהצפון
63.035.438.267.833.345.7Haifaחיפה

151.3122.779.0127.1114.183.2Centralולמרגז
אביב 41.434.934.538.445.239.8Telתל Aviv
194.8191.1188.2164.7202.9175.3Southernהדרום

ס) י צ' נ י (א Diameterקוטר (inches)
2 124.197.198.2127.4111.285.6Uptoעד 2
34122.7106.4135.3116.4110.7129.934
6138.7104.4105.3111.4104.9106.56

810228.9161.4162.1183.6174.4174.6810
12+146.3116.695.7111.0142.5124.112+
Materialחומר
220.5262.3246.8248.3291.0316.1Steelפלדה

276.4157.4187.0187.7163.9169.5Asbestosאסבסט
196.9147.8149.1180.9163.5128.6Plasticפלסטי
ידוע 66.918.413.732.925.36.5Notלא known
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הצינור וחומר קוטר מחוז, לפי ותיעול, גיוב צינורות הנחת  ט"ז/ו2. לוח
TABLE XVI/21.  INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES AND CANALIZATION, BY DISTRICT,

DIAMETER AND MATERIAL OF PIPE

.Kmקמ

הנחה הנחהגמר התחלת
ition completedInstallUation begunInstE

1976§1977.1978197691977.1978

 ותיעול ביוב 180.2119.8107.7117.0112.7.97.6DRAINAGEצינורות AND CANALI
כולל ZATIONסך PIPESGRAND

TOTAL
Districtמחוז

19.915.30.64.313.92.6Jerusalemירושלימ
16.013.322.07.65.718.8Northernהצפון
23.033.711.018.37.112.4Haifaחיפה

47.334.136.749.251.824.4Centralהמרכז
אביב 44.120.924.122.830.630.9Telתל Aviv
29.92.513.314.815.88.5Southernהדרום

הגל סך  ביוב 100.676.4Drainage?.147388.482.194צינורות pipes  total

ם) י צ' נ י (א Diameterקוטר (inches)
6 47.829.631.935.834.024.3Uptoעד 6

ן 61/4852.037.424.835.535.421.361/48
י 8 1/4  1019.69.216.313.310.214.48 1/4  10

10 1/4  1210.73.93.67.35.74.010 1/4  12
12 1/4 +17.28.35.52.815.312.412 Ut +

Materialחומר

84.054.466.472.177.372.1Asbestosאסבסט
2.83.50.20.80.9Steel_פלדה

ידוע 63.331.212.222.422.53.4Notלא known

הבל תיעולסך 32.931.425.622324321.2Canalizationצינורות pipes  total

(ס"מ) Diameterקוטר (cm.)
40 12.116.35.58.08.56.3Uptoעד 40

41  506.43.55.15.75.22.84150
51608.74.74.64.03.13.35160
61803.13.23.42.42.33.26180

81 +2.63.77.02.25.25.681 +

Materialחומר

24.45.917.111.15.3S.IConcreteבטון
צמנט 0.7i5.82.615.313.7Cementאסבסט asbestos

ידוע 7.85.92.78.63.72.4Notלא known
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הארחה ושירותי מסחר י"ז. פרק

לא סובסידיות). כולל לא אך וכד', מע"מ קנייה,
שנת לפני שנמכרו סחורות עבור תקבולים נכללו
אחרי שנמכרו סחורות חשבון על מקדמות או הדו"ח

הדו"ח. תקופת
הסחורות כל ערך הן עמילות רמי תמורת מגירות
על (למשל, העסק ע"י שנמכרו אחרים של בבעלותם
הגדרת אחרים,) סוחרים או חרושת בתי של חשבונם
הקודם, בסעיף שצוינה זו כמו היא המכירות ערך

העמילות. דמי בתוספת

(המ התמורה הם (קומיסיון) עמילות דמי
העסק שקיבל המכירות) מערך כאחוז לרוב חושבת
בעד או אחרים, של בבעלותם סחורות מכירת עבור

מסחריות. עסקות תיווך
הם הדו"ח שנת בסוף לקוחות של חונות
שנת סוף עד שהצטברו הלקוחות של החובות יתרת

קודמות. משנים חובות כולל הדו"ח,
הן הדו"ח, בשנת שנרכשו הסחורות ערך הן קניות
כולל הרכישה, מחירי לפי באשראי, והן במזומנים
העסק), ע"ח (שנזקפו והובלה אחסנה דמי מסים,
לא לספקים. שהוחזרו הסחורות וערך הנחות בניכוי
העסק לבעלות עברו שלא הסחורות ערך כולל
תשלומים עמילות), דמי תמורת למכירה (סחורות
הדו"ח שנת לפני שנרכשו סחורות עבור הדו"ח בשנת
שנת אחרי שנקנו סחורות חשבות על מקדמות או

הדו"ח.
יתרת הם הדו"ח שנת בסוף לספקים חובות
שטרות סמך על והן הישירים (הן לספקים החובות
לבנקים), הספקים ע"י לניכוי שנמסרו העסק של
חובות כולל הדו"ח, שנת סוף עד הצטברו אשר
קניית מערך לספקים החובות אחוז קודמות. משנים
שנקנו הסחורות ערך הכל לסך ביחס חושב הסחורות
הסחורות מכירת ערך בתוספת העסק, ידי על

העמילות. דמי פחות אחרים של בבעלותם
מלאי גם כולל העסק בבעלות המלאי ערך מלאי
סוחרים אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק
בדרך. הסחורות וערך וכר) ערובה במחסני אחרים,
סחורות דהיינו אחרים, של בבעלותם מלאי כולל לא
ובמחסניו בעסק נמצאו אם גם העסק, בבעלות שאינן

המלאי. ספירת בשעת
ערך חלוקת ע"י מתקבלת המלאי מחזוריות
בערך השנה במשך העסק בבעלות הסחורות מכירת
העסק. בבעלות סחורות של הממוצע השנתי המלאי
הסכומים כל הוא (ברוטו) שנחי עבודה שכר
הכנסה, במס והחייבים התשלום בגיליונות המופיעים
(יוקר, תוספות יסוד, שכר כגון: הניכויים, לפני
נוספות, שעות עבור תשלומים וכר), משפחה

והקמעוני הסיטוני המסחר סקר
בפרק מובאות שתוצאותיו ,1976/77 המסחר סקר
הסיטוניים המסחר עסקי כל את מקיף זה,
הקמעוניים לעסקים פרט בישראל, והקמעוניים

מועסקים. 4  1 המעסיקים הקטנים,

והסברים הגדרות

במסחר העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
מסחריים, ומתווכים סוכנים (כולל וקמעוני סיטוני
של האחיד ב"הסיווג שהוגדרו כפי רוכלים), כולל לא

הכלכלה". ענפי
סוכנויות (כולל עסקים הם סיטוניים עסקים
כלל בדרך סחורות, בקניית עיסוקם שעיקר מסחריות)
או היצרנים מידי במישרין גדולות, בכמויות
לקמעונאים, מכירתן ובריכת אחרים מסיטונאים
לא אך אחרים, לסיטונאים או למוסדות ליצרנים,
במסחר הביתי. או האישי לשימושם בודדים לצרכנים
האזוריים הקניות ארגוני גם נכללים הסיטוני

חקלאית. תוצרת לשיווק והמועצות והתנועתיים
במכירת העוסקים עסקים הם קמעוניים עסקים
מסחרי עסק כל וכן ביתית או אישית לצריכה מוצרים
אישית לצריכה מוכר אינו אם אף לציבור, המוכר
וכד'). עבודה כלי משרדיות, מכונות (כגון: וביתית
העסקים רוב לגבי מתייחסת, הסקר תקופת
אחרת שנתית לתקופה או התקציב לשנת הנחקרים,
שישה לפחות כוללת זו תקופה אם בעסק, הנהוגה

התקציב. משנת חודשים
וכד'), משרד (חנות, כיחידה מוגדר העסק
פעילות בה שמתנהלת בלבד, אחד במקום הנמצאת
של וסניפים סיטוניות פירמות של מחלקות מסחרית.
חקירה ליחידות נחשבו וקמעוניות סיטוניות פירמות
קמעוניים עסקים של מחלקות בסקר. נפרדות
נפרדות חקירה כיחידות הוגדרו לא כלבו) (בחנויות
נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן היתה אם גם בסקר,
משפחה ובני בעלים שכירים, כוללים מועסקים
חלקית. או מלאה במשרה שכר, ללא בעסק העובדים
בעסק השכירים כל של ממוצע הם שכירים
של התשלום בגיליונות המופיעים וקבועים) (ארעיים
עבדו אם גם הדו"ח, בשנת נבחרים חודשים ארבעה
גם נכללים אלה. מחודשים באחד בלבד אחד יום
עובדים מניות, בחברת שכר תמורת העובדים בעלים

קיבוץ. חברי וכן שיתופיות, אגודות חברי שהם
הסחורות כל ערך הן העסק בבעלות מכירות
הן הדו"ח בתקופת מכר שהעסק העסק בבעלות
לפי והחזרות, הנחות בניכוי באשראי, והן במזומנים
מס עקיפים, מסים (כולל שילמו שהקונים המחיר
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המאורגן הקמעוני המסחר
והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
לפירמות השייכות "שרשרת" חנויות א.
או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות מסחריות
שונים כמקומות נפרדות, חנויות יותר
סחורות של אחיד סוג כלל, בדרך והמוכרות,
וכר). גז דלק, הנעלה, הלבשה, מזון, (כגון:
ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
הקואו של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
ובארגוני בע"מ" העובדת החקלאית פרציה

ותנועתיים. אזוריים קניות
סוגים חנות באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
נפרדות במחלקות סחורות של שונים
וכד') בית לכלי לרהיטים, להנעלה, (להלבשה,
מחלקה. כל עבור נפרדים חשבונות ומנהלות
"כל לעצמן הקוראות חנויות בסקר נכללו לא
אינן אך שונים, סחורה סוגי המוכרות בו"
חשבונות הנהלת עם מחלקות לפי מאורגנות

מחלקה. לכל נפרדת
המסחר ("סקר לעיל ראה והסברים הגדרות

והקמעוני"). הסיטוני
קבועים. במחירים המכירות ערך מדד
בירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים

.1968 ,4 מס' מוסף, לישראל הסטטיסטי

סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
לפירמות חודש מדי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסיית השייכות

הארחה שירותי

והסברים הגדרות

בענף העסקים כל את כוללת האוכלוסייה
מרגוע, בתי פנסיונים, מלון, (בתי ההארחה שירותי
אכסניות נוער, לאכסניות פרט וכד') נופש כפרי
בתי לא ואף קמפינג חניוני  Hospices  נוצריות

קליטה. למרכזי שהפכו מלון
בפרסומים מופיעים והסברים מפורטים נתונים
המבוא) בסוף רשימה (ראה תיירות על השנתיים

הארחה. ולשירותי לתיירות הסטטיסטי וברבעון
לתיירים מומלצים מלון בתי תיירות. מלונות

{[

$ .

מ"ו. עמ' .1966 ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד בפירסומי ראה סקטורים לפי הסיווג שיטות על פרטים 1

.1979 מס'1, מוסף" לישראל הסטטסטי "הירחון המדדראה חישוב שיטת וכן מפורטות הגדרות 2

רכב, אחזקת עבור תשלומים כגון הטבות, פרמיות,
לשכירים ששולם עבודה שכר כולל וכד', טלפון

לעסק. מחוץ העובדים
ההוצאות כל הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן ומשכורת עבודה לשכר הקשורות
העסק תשלומי כגון: התשלום, בגיליונות כלל בדרך
פיצויי וכר), לאומי ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות
וכר. סחורות בצורת תשלומים פנסיה, דמי פיטורין,
הבעלות צורת לפי הוגדרה הבעלות צורת

העסק. של המשפטית
לפי נעשה מחוזות לפי העסקים סיווג ומחוז. עיר

העסק. כתובת פי על המינהליים, המחוזות
נעשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור.

העסק1. על העיקרית לבעלות בהתאם

1976/77 סקר עריכת שיטת
ששימש חוזר, מדגם חקירת על התבסס הסקר

.1973/74 לסקר
שכירים המעסיקות סיטוניות, פירמות של המדגם
ויותר, מועסקים 5 המעסיקות קמעוניות ופירמות
לביטוח המוסד של המעבידים כרטסת מתוך הוצא
עסקים הוספת ע"י ל1976/77 ועודכן לאומי
סיטוניות פירמות של המזיגם ואילו זו, לכרטסת
"מדגם באמצעות התקבל שכירים מעסיקות שאינן

שטח".
הסיטוני2 במסחר המכירות ערך

סחורות קבוצת לפי
והסברים הגדרות

סיטוניים לעסקים מתייחסים בלוח הנתונים
לפי מחושבים הנתונים בלבד. שכירים המעסיקים
הסיטוני. המסחר ענפי לפי ולא סחורות קבוצת
המסחר מסקר כתתמדגם הוצא זו לסידרה המדגם

הסיטוני.
קבועים: במחירים המכירות ערך מדד
הסידרה חושבה סיטוניים, מחירים מדד בהיעדר
שהורכב מחירים במדד ניכוי ע"י קבועים במחירים
אשר בלשכה, הקיימים שונים מחירים מדדי מתיק
של הסיטוניים במחירים השינויים את מייצגים

השונות. הסדרות

מקורות
סחורות, קבוצות לפי המכירות, על הנתונים
לפירמות חודש, מידי הנשלחים משאלונים מתקבלים

הסקר. לאוכלוסית השייכות
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ילדים, קיצבת מס, ללא הארוחות ערך כולל. לא
ופנסיה. פיצויים תשלומי

שכורים ובחדרים במלון ברוטו פדיון פדיון.
שאינם אחרים משירותים ופדיון פרטיים, בבתים
מפיקדונות לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות,
מכרים, ממשקאות, מארוחות, שבוטלו, להזמנות
וכדו'.' מבריכות עיון, וימי מכינוסים ממועדונילילה,
הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
היטלי עקיפים, מסים העובדים), בין ישירה לחלוקה
(בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים וכן סעד
ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדו'). דיור ארוחות,

מקורות
ולינות אורחים על הנתונים תיירות. מלונות
חודשי דיווח באמצעות מלון בית מכל מתקבלים
על הנתונים בישראל". המלון בתי ל"התאחדות
מדי בלשכה מתקבלים ופדיון עבודה שכר תעסוקה,
מלון. בתי כ180 של מייצג ממדגם ישירות חודש
במדגם. כולם נכללים כוכבים ו4 5 בדרגות מלון בתי
בלשכה מתקבלים הנתונים אחרים. מלון בתי
מלון. בתי כ50 של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי
המלץ, מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
הדיווח על המתבססות זקיפות עבורם נערכות

המלון. בתי משאר שהתקבל

מלון בתי הוצאות סקר
הוצאותיהם על מלון, בבתי סקר נערך 1978 בשנת
אחדים מימצאים מובאים בלוחות .1977/78 בשנת
שנערך דומה סקר לתוצאות בהשוואה זה, סקר של
.1968/69 בשנת המלון בתי הוצאות על ,1970 בשנת

ושימושיו הסקר מטרות
על תמונה לקבל היתה הסקר של העיקרית מטרתו
מוצרים, על מלון בתי של למעשה ההוצאות הרכב
בתי להפעלת תשומה המשמשים ושירותים חומרים
של המשקלים קביעת לשם בעיקר וזאת המלון,
בבתי תשומה מחירי מדד במסגרת ההוצאה סעיפי

מלון.

977/78ו בסקר והמדגם האוכלוסייה
המלון, בתי כל את כוללת הסקר של האוכלוסייה
הן בארץ, והמרגוע ההבראה ובתי הפנסיונים
שנפתחו מומלצים, שאינם והן לתיירים המומלצים

מאז. ברציפות שפעלו 1977 ינואר לפני לקהל
אכסניות נופש, מחנות כוללת האוכלוסייה אין

נוער. וקייטנות נוער
את שהיוותה מלון בתי כ500 של רשימה
מדגם להוצאות כמסגרת שימשה הסקר אוכלוסיית

מדורגים, והתיירות המסחר התעשייה, משרד ע"י
(הגבוהה כוכבים מ5 בדרגות ,1970 בינואר החל
מלון בתי קיימים כן כמו אחד. כוכב עד ביותר)
בנפרד. המסווגים נופש וכפרי דורגו, שלא מומלצים
אחת מיטה לפחות בהם שיש חדרים חדרים:
בית ידי על שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת
לא אורחים. אכסנת לשם פרטיים מבתים המלץ
אולמות, אוכל, חדרי משרד, חדרי צוות, חדרי כולל:
בדצמבר 31 ל מתייחסים הנתונים וכיו"ב. מחסנים

עונתית). סגור המלץ בית אם (אף
וכן המלון בבתי הקבועות המיטות מיטות:
פרטיים מבתים המלון בית ידי על השכורות המיטות
כפולה מיטה בחודש). שבועיים במשך (לפחות

מיטות. כשתי נחשבת
בתי בכל המיטות מספר הן אפשריות לינות
פתוח היה אחד כל שבהם הימים מספר כפול המלון

הנידונה. בשנה
בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות
עם או מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של המלון
כלינה נחשבת "קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה
בית ידי על שאוכסנו אורחים של לינות (כולל אחת

פרטיים). בבתים שכורים בחדרים המלון
למעשה הלינות כל מיטות: של התפוסה אחוז
בכל מחולק הנידונה, בשנה הפתוחים המלון בבתי

הנ"ל. המלון בבתי האפשריות הלינות
החדרים כל סך חדרים: של התפוסה אחוז
הנידונה. בתקופה הפתוחים המלון בבתי התפוסים
בתי אותם לרשות העומדים החדרים בסך מחולק

החודש. ימי מספר כפול המלון
המלון בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים.
שעזב אורח אחד. לילה לפחות בו ולן חודש באותו
נחשב חודש, באותו שנית בו ונרשם המלון בית את
כמו נכנסים. אורחים כשני החודשי האורחים במנין
המלון בית ידי על שאוכסנו אורחים כלולים כן

פרטיים. בבתים שכורים בחדרים
שעבדו משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים:
כולל בקיבוצים הארחה בבתי שכר; ללא המלון כבית
חברי ידי על המאויישות המשרות מספר את גם

שכר. מקבלים שאינם ומתנדבים הקיבוץ
לפחות המלון בבית שעבדו העובדים שכירים.
בני כולל שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום
תמורת המלון בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה

שכר.
בגיליונות המופיעים הסכומים עבודה. שכר
תוספות יסוד, שכר כולל הדו"ח, חודש עבור התשלום
אם (בין שירות, דמי פרמיות, משפחה), ותק, (יוקר,
בין לחלוקה הועברו אם ובין העסק ידי על שולמו

וכיו"ב. משותפת) מקופה העובדים
ששולמו הסכומים כל גם נכללים ,1975 ביולי החל
הכנסה במס חויבו ואשר המעסיק ע"י לשכיר
וכד'). טלפון רכב, אחזקת (כגון. הרפורמה בעקבות
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הנתונים עיבוד
סך נתקבלה בסקר שנחקר מלון בית כל בעבור
1977/78 או 1977 בשנת תפעולו על ההוצאה
אלו הוצאות השונים. ההוצאה למרכיבי והתחלקותו
שנת אחיד לבסיס המחירים מבחינת הובאו
ולמספר להוצאות כולל אומדן לקבל כדי .1977/78
הוכפלו שבמדגם, מלון בית כל מייצג שאותו חדרים
מלון בית לכל המתייחסים החדרים ומספר ההוצאות
על נקבע זה ניפוח מקדם ניפוח". "במקדם שבמדגם
של מסוימת שכבה של החדרים כל סך שבין היחס פי
מלון בית כל של החדרים מספר לבין מלון כתי

שכבה. באותה שבמדגם
והן כולו לענף הן התקבלו והרכבן ההוצאות סך

לעיל. כמצוין מלון, בתי של שונים חתכים לפי

בעיתונות מודעות
בשנתון הופיעו בעיתונות מודעות על נתונים
 י"ז פרק ,1975  26 מס' לישראל הסטטיסטי

.481 עמ' ושירותים, מסחר

בתי של המדגם הוצאות לצורך בסקר. המלון בתי
שכבות למספר זו מסגרת חולקה לחקירה, מלון
כפרי דרגות, לפי (מומלצים המלון בית לסוג בהתאם
חולקה שכבה כל מומלצים). ולא הבראה בתי נופש,
שירותי קיום ולפי המלק בתי גודל לפי שכבות לתת
בתי 124 של ההוצאות נחקרו הכל בסך בהם. אוכל

הנ"ל. השכבות כל את המיצגים מלון

שנחקרו ההודאות
מלון בתי של ההוצאות כל נחקרו הסקר במסגרת
בתי הוצאות נחקרו לא השוטף. וניהולם אחזקתם על
וציוד מבנים על ההוצאות השקעה. בבחינת שהן מלון
השנתי הפחת ערך פי על נאמדו המלון בתי שבבעלות
בתי הוצאות נחקרו בסקר חידוש. במחירי שלהם,
לשנה בהתאם ,1977/78 או ,1977 לשנת המלון
המלון בבתי החשבונות ספרי מנוהלים שבעבודה

השונים.

נבחרים פרסומים

1969 המכולת חנויות סקר 331

1976/77 המסחר סקר 590

1978 תיירות 623

מיוחדים פרסומים

1962 האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר 164

המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר 198

1963/64
1967/68 ומשקה אוכל שירותי מפקד 298
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wholesale trade הסיטוני המסחר

סחורות קבוצת לפי הסיטוני, במסחר המכירות ערך  י"ז/ו. לוח
TABLE XVII/1. VALUE OF SALES IN THE WHOLESALE TRADE, BY GROUP OF COMMODITY

Commoilily

anwp

המקומי לשוק
To local market

1978 1977

וליצוא המקומי לשוק
To local market and

exports

1978 1977

סחורות קבוצת

TOTAL
Food, beverages and tobacco
Textiles. clothing. madeup
textiles and footwear

)"urniturc. electrical appli
nnces and household utensils

Agricultural raw materials
Minerals, metais and chemicals
Wood and construction materials
Machinery. equipment and vehicles

Metal products, packing
and electrical materials

Mixed commodities and
commodities n.e.s.

ל''י) (מיליוני שוטפים במחירים המכירות ערך

Value of sales at current prices (IL. (ו1101|1וז]

הכל 83,249138,38576,852126,301סך
וטבק משקאות 22,56636,12619,28329,894מזון,

קונפקציה הלבשה, 4,1547,0773,9336,795טקסטיל,
והנעלה

חשמליים מכשירים 5,71910,0824,765רהיטים, .8,618
בית וכלי

חקלאיים גל0 9,24313,7758,51812,612חומרי
וכימיקלים מתכות 23,09641,29622,72340,357מינרלים,

בניין וחומרי 4,3306,6854,2406,477עץ
רכב וכלי ציוד 7,81914,3267,59613,774מכונות,

וחומרים אריזה בלי מתכת, 1,4252,5311,3312,294חפצי
חשמליים

ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 4,8966,4854,4635,485סחורות

קבועים במחירים המכירות ערך מדד
Index of sales values at ifxed prices

Base 1977 = 100.0 הנסיס:
הכל 100.0112.6100.0111.1TOTALסך

וטבק משקאות ,100.0109.6100.0106.0Foodמזון, beverages and tobacco
קונפקציה הלבשה, 100.0113.9100.01טקטטיל, 1 5.4Fcxtiles. clothing. madeup

textilesוהנעלה and footwear
חשמליים מכשירים 100.0111.9100.01רהיטיס, 14.9Furniture, electrical appli

בית ancesוכלי and household ustensils
חקלאיים גלם 100.01חומרי M.O100.0113.4Agricultural raw materials

וכימיקלים מתכות ,100.0112.0100.0112.3Mineralsסינרליס, metals and chemicals
בניין וחומרי 100.098.0100.097.0Woodעץ and construction mateirals

רכב וכל' ציוד 100.01מכונות, 10.6100.01(19.5Machinery, equipment and vehicles
וחומרים אריזה כלי מתכת, 100.0120.6100.01חפצי 1 7.0Metal products, packing

andחשמליים electrical materials
ל.נ.מ.א. וסחורות מעורבות 1.090.2100.0S3.1Mixed)10סחורות commodities and

commodities n.e.s
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ענף לפי הסיטוני, במסחר ומלאי קניות מבירות, מועסקים, עסקים, י"ז/2. לוח

לי)9סקים (מיליוני מכירות
Establishmentsmillion)Sales (IL

עמילותמזה: דמי תמורת
Commissionמועסקיםעסקיםסמל sales
CodeהגעסיקיפענףEmployedבבעלות No.שכיריםקכל

TllCrCOfI
personsהכל eהעסקסך

H.. g
T0U

estabfish
ments

TotalOn own
accountהכל סך

Total
£ § י■. 8 3
n!■a £|H | with

employeesE

0 שבירעסקי '0המע0יקיפ
1965/66X2,46418,4965,009.22,974.292.5 2,035.0
1966/67X2,60819,9765,349.73,029.1106.3 2,320.6
1967/68X2,52419,9725,947.22,951.0102.2 2,996.2

העסקיס כל
1963/643,5972,50921,1694,396.02,354.697.1 2,041.4
1968/693,5032,60325,4968,431.34.515.2148.4 3,916.2
1969/703,5472,80928,2709,953.25,178.8201.3 4,774.4
1970/713,6162,98629,6165,815.3 11,681.9258.8 5,866.7
1971/723,9953,02331,8386,984.1 14,693.4295.0 7,709.3
1972/734,1553,05732,5569,257.8 18,206.7467.2 8,948.8
1973/744,5693,48935,463613.4 12,585.5 12,101.0 24,686.5

הכל50 סך 1976/774,8623,83636,9181,370.9 32,610.4 43,143.4 75,753.9

מעורבות500 בסחורות סיטוני 73731,2428,438.8710.8232.0מסחר 7,728.0
חקלאיים501 גלם 98446552,100.61,213.3887.4חומרי
וכימיקלים502 מתכות 5755215,209168.7מינרלים, 4,669.4 14,246.5 18,915.9
3213033,79388.6מזה:כימיקלים5023 1,757.3 12,925.0 14,682.3
בניין503 וחומרי 3983261,6344,119.62,353.522.4עץ 1,766.1
ובר5031 לבידים עץ, 1791076601,691.11,268.32.1מוה; 422.8
רכב504 וכלי ציוד 6496135,9886,665.03,678.3193.5מכונות, 2,986.8

לתעשייה5041 וציוד מנונות 2302121,7102,355.11,052.7113.1מוה. 1,302.4
לציוד5047 למכונות, חילוף 1641461,2231,034.1898.46.2חלקי 135.8

רכב ולכלי
וחומדים505 אריזה כלי מתכת, 2231871,3831,312.6754.943.4חפצי 557.7

חשמליימ
חשמליים506 מכשירים 3993093,4064,411.32,844.192.7רהיטים, 1,567.1

בית וכלי
חשמלייס5062 מכשירים 1851852,1742,417.91,598.955.9מזה. 819.0
קונפקציה507 הלבשה, 6274112,7824,632.33,804.227.6טקסטיל, 828.1

והנעלה

מוה:
3882621,5673,570.52,935.217.0טקסטיל5071 635.4
14793807461.7397.26.1הלבשה5072 64.4
וטבק508 משקאות 1,3721,01211,505533.7מזון, 10,594.8 11,347.0 21,968.8

מזה:
וירקות5081 3593414,5247,643.72,696.1320.6פירוח 4,947.6
מכולת5082 5853153,0465,261.34,293.363.8צורכי 967.9
ל.נ.מ.א.509 בסחורות סיטוני 4483403,1143,188.92,163.848.4מסחר 1,025.0
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TABLE XVII/2.ESTABL1SHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES. PURCHASES AND

INVENTORY IN WHOLESALE TRADE. BY BRANCH

Branch

העסק בבעלות מלאי
Inventory owned by

establishment

מחזוריות
המלאי

Turnover
of inventory

SPo 2

JVC .S a a
a O"S1" 1!

btfa £.

Ksciblishmcnts with employees

I S

SI

9.92,523.1224.913.21965/66

12.72,680.4259.111.71966/67
10.62,561.010.0274.710.71967/68

All establishments
2,133.7219.610.71963/64

10.33,776.98.8410.311.01968/69
9.64,397.68.2483.810.71969/70
9.84,893.68.0568.510.21970/71
9.15,792.07.9686.210.21971/72
10.07,559.28.9876.510.61972/73

9.910,570.49.81,342.49.01973/74

8.937,686.59.96,719.66.41976/77TOTAL

22.4637.122.288.88.0Wholesale trade in mixed commodities
14.71,019.612.0117.310.3Agricultural raw materials
6.113,391.712.54,327.83.3Minerals. metals and chemicals
6.012,267.013.04,149.33.1Thereof: chemicals
8.91,968.38.9167.614.0Wood and construction materials
8.51,097.410.277.316.4Thereof: Wood. plywood. etc.
11.12,749.66.4610.76.0Machines.equipment and vehicles

7.2789.14.1178.25.9Thereof: Machines and equipment for industry
12.5684.96.4171.95.2vehicles

Metal products, packing and electrical
8.0574.26.2108.17.0materials

Furniture, electrical appliances and household
10.62,270.27.6285.410.0utensils

/Thereof: electircal appliances
12.41,258.59.5174.89.1Textiles. clothing. madeup textiles and
9.83,336.711.5367.010.4footwear

Thereof:

9.72,595.711.5281.010.4textiles
93340.214.047.68.3clothing

4.19,995.83.9427.626.6cood. beverages and tobacco
Thereof:

3.82,250.04.953.550.4Fruit and vegetables

6.1
10.1

3,626.8
1,743.2

6.1
9.4

258.0
219.1

16.6
9.9

Groceries
Wholesale trade in commodities n.e.s.
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נוספות עכורה והוצאות עכורה שכר שכירים, עסקים, י"ז/3. לוח
ענף לפי הסיטוני, במסחר

TABLE XVII/3.ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES, WAGES AND OTHER LABOUR

EXPENSES IN WHOLESALE TRADE, BY BRANCH

קבווי(ברוטו)1 שכר
Wages (gross)

Branch
(ממוצק
שנו/י)
Emplo.
yees

)annual
average)

ענף
ס8ל
Code
No.

1963/64
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1976/77TOTAL

Wholesale trade in mixed commoditie:

Agricultural raw materials
Minerals, metals and chemicals
Thereof: chemicals

Wood and construction materials
Thereof: wood, plywood, etc.

Machines, equipment and vehicles
Thereof:
Machines and equipment for
industry
Spare parts for machines, equipmen
and vehicles

Metal products, packing and electrical
materials

Furniture, electrical appliances and
household utensils
Thereof: electrical appliances

Textiles, clothing, madeup textiles
and footwear
Thereof:
Textiles
Clothing

Food, beverages and tobacco
Thereof:
Fruit and vegetables
Groceries

Wholesale trade in commodities /r.e.s.

18.0
17.1
16.0
14.9
14.7
15.9
19.4
22.9
28.8
31.1
29.2

438
583
633
650
722
755
856
929

1,096
1,324
3,719

107.1
115.4
136.2
138.6
189.1
228.5
276.0
316.9
380.8
503.9
1,480.7

32.5 4,292 63.5

17,262
16,443
17,817
17,874
21,831
25,209
26,866
28,426
28,944
31,714
33,178

1,233

2,509
2,464
2,608
.2,52
2,603
2,809
2,986
3,023
3,057
3,489
3,S36

73

21.5
33.9
33.5
26.4
27.3
26.8

21.4

22.3

27.7

33.7

17.9

4,750
4,125
4,252
6,667
3,733
4,225

5,105

4,009

4,239

4,010

3,431

:3.3 3,144

32.8
245.5
190.5
63.5
22.6
288.1

99.1 1,618

52.8 1,097

60.8 1,195

149. 1 3,099

87.1 2,116

77.2 2,046

44575
5214,959
3033,733
3261,444
107504
6135,682

:2.5
5.4

3,497
2,378

47.9
16.7

1,142
586

212

146

187

309

185

411

262
93

9.8 3,101 380.2 10,218 1,012

9.0 2,971 152.2 4,270 341
:6.7 3,044 83.7 2,291 315
'3.7 3.666 120.0 2,727 340

1963/64
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74

הכל סך 1976/77
בסחורות סיטוני מסחר

מעורבות
חקלאיים גלם חומרי

וכימיקלים מתכות מינרלים,
כימיקלים מזה:
בניין, וחומרי עץ

וכוי לבידים עץ, מזה:
רכב וכלי ציוד מכונות,

מזה:
לתעשייה וציוד מכונות

למכונות, חילוף חלקי
רכב ולכלי לציוד

אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים וחומרים

חשמליים מכשירים רהיטים,
בית וכלי

חשמליים מכשירים מזה:

קונפקציה הלבשה, טקסטיל,
והנעלה

מזה:
טקסטיל
הלבשה

וטבק משקאות מזק,
מזמזה.

וירקות פירות
מכולת צרכי

בסחורות סיטוני מסחר
ל.נ.מ.א.

50
500

501
502
5023
503
5031
504

5041

5047

505

506

5062

507

5071
5072

508

5081
5082
509

Excluding other labour expenses.
נוספות. עבודה הוצאות בולל לא 1
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גודל קבוצת לפי הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים י"ז/4.עסקים, לוח
וסקטור בעלות צורת מחוז, ראשיות, ערים

TARLe XV1I/4.ESTABLISHMENTS. EMPLOYED PERSONS AND SALES IN WHOLESALE
TRADE. BY SIZE GROUP, MAIN TOWNS, DISTRICT, TYPE OF LEGAL ORGANIZATION

AND TYPE OF OWNERSHIP
יי/6י19

Sales מכירות

אתוזים
Percen
tages

מיליוני
לי
IL.

million

מועסקים
Employed persons

אחוזים
Percen
tagcs

n

.8£

עסקים
Establishments

אחוזים
Percen
tages

/Jr £
* i

TOTAL
Size group (sales of establishment 1

in 1l. thousand)
Under 250
250499
500999

1,0001,999
2,0004,999
5,0009,999

10,00049,999
50,000199,999

200,000+

Town
Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa

District
Jerusalem (incl. the town)
and Southern
Northern
Haifa (incl. the town)
Central
Tel Aviv (incl. the town)

Type of legal
or ganizatio n

Single ownership and private
partnership
private limited company
Public limited company
Cooperative society
Other (incl. not known)

Type of owner ship
)sector)
Private
Histadruth
Public

00.0 75,753.9 100.0 36,918 100.0 4862

0.2
0.1
0.5
1.6
4.7
6.6

22.1
90.8
399.6

1,192.4
3,583.8
5,029.9

26.3 19,902.1
33.3 25,289.2
26.7 20,244.0

4.8 3,666.9
60.8 46,042.3
19.0 14,380.4

0.7
1.5
3.3
6.5
12.4
15.1
27.2
22.2
11.0

272
572

1,232
2,411
4,571
5,591
10,041
8,202
4,026

3.5
5.2
11.3
15.4
23.3
14.8
20.5
4.8
1.2

4.3 1,585 4.5
57.7 21,300 60.1
16.1 5,926 13.2

8.5 6,439.1 8.0 2,962

4.0 3,017.2
19.6 14,843.2
3.6 2,718.0
64.3 48,736.4

4.5
17.0
6.2
64.3

1,652
6,282
2,284
23,738

9.5

5.3
14.2
6.2
64.8

51.7 39,189.9
10.5 7,927.6
20.5 15,501.1

57.7
5.3
13.9

3.2 2,423.8 2.1

71.5 54,111.2
23.2 17,598.9
5.3 4,043.8

80.9
15.8
3.3

21,301
1,966
5,120
791

29,882
5,824
1,212

46.2
1.9
7.0
0.4

91.7
7.6
0.7

170
254
549
750
1,132
719
998
237
53

217
2,920
643

464

258
691
300

3,149

14.1 10,711.4 21.0 7,740 44.5 2,166

2,24
93
34

4,45'
37
.3

הכל סך
(המכירות גודל קבוצת
ל"") באלפי בעסק
מ250 פחות
250499
500999

1,0001,999
2,0004,999
5,0009^999
10,00049,999

50.000199,999
200,000 +

עיר
ירושלים

אביביפו תל
חיפה

מחוז

והדרום העיר) (כולל ירושלים

הצפון
העיר) (כולל חיפה

המרכז
העיר) (כולל אביג תל

בעלות צורת

אחד אדם של בבעלותו
פרטית ושותפות
פרטית מניות חנרת
ציבורית מניות חברת

(קואופרטיב) שיתופית אגודה
(nsiT לא (כולל אחרת

סקטור

פרטי

הסתדרותי
צינורי
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הקמעוני המסחר

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

מועסקיםעסקים.
EstablishmentsEmployed persons

עסקים :nar
שכיריםהמעסיקים מזה:

שנתי)שכיריםסמל (ממוצע
Codeהכלענף הכל:Thereofסך :Thereofסן
No.TotalestablishTotalemployees

ments(annual
withaverage)

employees

 .■ .

העסקיםכל
1468/6930,1525,95964,34517,749

1970/7131,3316,98570,28921,364

1971/7235,1207,54076,32122,716

מועסקים'עסקי מ4 יותר עם ם

1968/69
1970/71

1,383
1,6201,595

12,919
15,35714,239

1971/721,5001,47415,26014,392

1972/731,5221,49717,18416,544

1973/741,6561,63118,35817,577

הכל5156 סך  1976/772,2072,16322,80521,178

51
510

מעורב קמעוני מסוור
כלבו חנויות מזה:

70
48

69
47

3,658
3,398

.?.6.55
3,398

5435185,9055,684
JZ

520
521

סופרמרקטים
ומעדניות צרכניות מכולת, חנויות

154
267

154
242

4,385
1,004

4,385
891

ועופות523 דגים לבשר, 7676412304חנויות

וממתקים524 קונדיטוריה לדברי 4646104104חנויות

והנעלה53 הלנשה 4163983,5393,122טקסטיל,

530
מזה;

ומגבות מיטה כלי לבגדים, 2512512,4792,244חנויות

וליילונות532 לריפוד אריגים לשטיחים, 2929138106חנויות

לנעליים533 8888593530חנויות

כלי54 מכונות, רהיטים, בית, 4894894,7114,387צורכי

וגז חשמל ומכשירי רכב
גז541 ומיכלי ציוד חשמלי, לציוד 2222222,0171,811חנויות

ילדים542 ולעגלות לרהיטים 9090815781חנויות

עתיקות543 בית, קישוטי מזכרות, אמנות, לדברי 9696678605חנויות

חן וחפצי שעונים קדושה, ותשמישי
חילוף544 וחלקי רכב כלי למכונות, 65651,1181,110חנויות

וג.צ.ני55+56 ילק) (כולל ל.נ.מ.א. קמעוני 68915594,9924,330מסחר

550
551

מזה:
וכימיקלים צבעים עבודה, כלי בניין, לצורכי חנויות

בדלק קמעוני מסחר
84
332

84
332

429
2,565

377
2,277

משרדי552 וציוד כתיבה מכשירי דפוס, לדברי 9595oyuחנויות
292

וטרינריות לתרופות וחנויות תמרוקיות מרקחת, 8282515בתי

אופטי וציוד
י' וחתנות במושבים צרכניות חיוי>ית. hm *,*,,,. ,.", פחות.......... וגהם מועסקים'ק .מ4
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RKTAII. TRADE

TABLE XVII/5.ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, WAGES AND OTHER

LABOUR EXPENSES IN RETAIL TRADE, BY BRANCH

(ברוטו) עבודה שכר
gross)Wagesהוצאות */.

עבודה
נוספות

שבתי הכל 0ך
ליי) (מיליוני

חודשי ממוצע
(לי) לשניר

עבודה משכר
OtherBranch

Annual totalMonthlylabour

([L. million)average perexpenses as
employee (IL.)percentage

of wages

A 11 establishments
97.845816.11968/69

139.854619.71970/71

169.062022.01971/72
thanEstablishments with more

persons'4 employee1968/69

104.561221.71970/71

119.669325.31971/72

155.778426.81972/73

213.41,01226.31973/74

663.32,61030.61976/77  TOTAL

118.22,69429.6Retail trade in mixedcommodities
110.42,70829.3Thereof: department stores

137.92,021
1 848

44.4
51.1

Food
Supermarkets

97.3
2 46128.8Groceries, cooperatives and delicatessen stores

26.3
40.82,963

< ono
22.8
40.9

Meat, ifsh and poultry
Cakes and sweets

3.5
72.1

£y0KJo

1,92428.6Textiles, clothingandfootwear
Thereof:

48.91,81630.3Clothing, bedding and towels
3.93,07729.5Carpets and drapery
14.52,27722.2Footwear

/76.73,35728.0Household utensils.furnilure, machinery,
vehicles andelectrical andgas equipment

76.1
7/) Q

3,502
3,302

26.7
24.8

Electrical appliances, gas containers and equipment
Furniture and prams

2,73216.8Art goods, souvenirs, home ornaments, antiquities,
religious atricles, watchesand jewellery

47.13,53335.3Machinery, vehicles and spare parts

158.53,05023.2Retails trade n.e.s. (incl. gasoline) andn.s.
!hereof;

17.73,90224.2Building mateirals, tools, varnishes and chemicals

81.9
20.7

2,998
2,839

11.1
25.9

Fuel
Pirnted matter, stationery and ofifce appliances

0 c2,43831.7Pharmacies, cosmetics, veterinary drugs and
optical appliances

* Includes also branches of large ifrms, cooperative ^^^7£י/^ in
persons.

rural localities, and petrol stations, with less than 4 employed
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המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצת לפי מאורגן', קמעוני במסחר מכירות  י"ז/6. לוח

1972 1971 1970 1963 1964 סחורות קנוצת

(אלפיל"י) ם שוטפי במחירים מכירות

כולל 504,210574,9081,214,8001,505,4001,895,400סך

הכל סך  אישית לצריכה 320,933373,487751,700910.5001.105.600מוצרים

182,524209,917374,000454,800543,900מזון

והלבשה 69,24080,039150,600182,700202,000טקסטיל

8,55410,18217,60019,50023,000הנעלה

מכשירים (רהיטים, בניקיומא 7,65811,17581,40093,100127,900מוצרים

וכי) חשמליים

ומטבר בית 8,90812,18132,70041,20058,200כלי

ביתי לשימוש 35,09440,03354,00061,80072,400גז

8,9559,96041,40057,40078,200שונות

הכל סך  אחרים 183,277201,421463,100594.900789,800מוצרים

ומוצריו 137,472154,353351,600450,400599,500דלק

וכדי דשנים 45.80547,068111,500144,500190,300מספוא,

קבועים במחירים מכירות מדדי
1968 = 100.0 הבסיס:

כולל 71.7סך
71.3

77.9
77.1

138.5
137.5

152.3
145.8

172.8
159.6

הכל סך  אישית לצריכה 75.980.5122.0132.0145.3מוצרים

78.887.7140.9157.2154.8מזק

והלבשה טקסטיל
הועלה

69.5

25.0

78.0

35.6

106.6

239.8

111.6

250.3

108.7

307.8

מכשירים (רהיטים, נניקיימא מוצרים
וכי,) חשמליים
ומטבח בית 49.464.5150.9173.3216.2כלי

ביתי לשימוש 71.982.1110.9116.1121.6גל

40.943.7152.4185.8226.3שונות

אחריס מוצרים
וסולר 72.4דלק

72.0

81.3

72.6

142.1

133.0

166.5

149.9

199.3

180.4
וכי' דשנים מספוא,

וגלבו. שרשרתי חנויות צרכניות, 1
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

TABLE XVII/6.  SALES BY LARGE SCALE RETAIL TRADE1, BY COMMODITY GROUP

Commodity group 1478 1977 1976 1975 1974 1973

GRAND TOTAL

Commodities/orpersonal use  total
Food
Textiles and clothing

Footwear

Durable goods (furniture, electric

appliances etc.)

Household and kitchen utensils

Gas for domestic use

Miscellaneous

Other commodities  total
Petroleum and its products

Feed, fertilizers, etc.

Sales a t current prices (IL. thousand)

20,620,300 13,316,800 9,468,300 6,837,600 4,275,800 2,430,800

10.957.200 6,721,700 4,614,800 3,426,300 2,174,400 1,384,500

5,817,400 3,639,500 2,449,800 1,733,800 1,044,300 688,100
1,473,109 901,900 668,100 526,300 358,200 249,100

167,100 109,200 75,000 51,400 35,800 26,800

1,351,000 778,800 517,500 449,300 320,600 175,500

74,600121,200191,500242,600335,300568,700

79,700150,900247,200341,200485,700747,400

95,700143,400226,800320,600471,200834,300

9,663,300 6,595,000 4,853,500 3,411,300 2,101,400 1,146,300

7,421,800 5,073,100 3,787,800 2,766,800 1,653,900 772,400

2,241,500 1,521,900 1,065,700 644,500 447,500 . 273,900

Sales indices atfix ed prices
Base: 1968 = 100.0 '

189.6203.7219.J227.68237.2249.0GRAND TOTAL

168.7187.0207.9214.9226.4247.7Commoditiesforpersonal use total
152.5162.0184.5206.8218.7239.5Food

159.1176.6205.8191.8197.8214.8Textiles and clothing

108.5115.5131.4139.7152.0153.8Footwear

356.0467.6471.5416.5458.2509.1Durable goods (furniture, electrical

appliances etc.(

245.7264.3289.0275.1279.9339.7Household and kitchen utensils

123.8137.1140.9146.5148.9147.6Gas for domestic use

223.2249.2270.9284.0300.0335.6Miscellaneous

Other commodities

226.3234.1244.6245.1249.7246.7Petroleum and fuel oil

212.5218.2216.1258.0270.5266.3Feed, fertilizers, etc.

! Cooperatives, chain stores and department stores .
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הארחה שירותי.

דרגה לפי מלון', י,,ז/7>_נ:תי ^ךח

תיירות מלונות

1978

5
כוכבים
Stars

הכל סך

Total

1977 1975 1970 1965 1961

המלון בתי כל
Ail hotels

1978 §1977

23 301 295

6 104 23,995 23,255

265 80 79

■ 1,686 47,242 46,072

2,2649 8.811.3 8.584.4

4,215.7 '6,465.8 15,621.8

660.1 2,874.3 2,802.4

6,839 16,822 15,042

6,835 16,271 14,483

11 0.7 0.6

281 291 215

21,123 15,100 9,174

75 52 42

42,413 30,280

6.344.9 5,086.7 2,934. 1

14,356.6 10,148.2 5,431.9

2,0171 1,473.6 906.5

12,376 9,247

11,813 8,673

06 0.6

1,511.4 3,614,3 1,9908 7289 199.7

65.7

221.1

12.0

214.9

6.7

132.4

2.6 0.7

58.9 21.6

479.7 984.7 541.5 224.1 58.4

5,848 5,043 3,1.6 1,581 561

מלון2 491190בתי 497

27,0566,501חדרים2 27,796

חדרים 5534ממוצע 56

מלון2 לבית

54,11355,283מיטות2

(אלפים) 9.474.81.4708לינות 9,667.9

אפשריות3 17,264.73,768.9לינות 17,982.9

(אלפיס)

(אלפים) 13,000.9558.2אורחים 3,062.8

 מועסקים
שנתי ממוצע

שכירים מזה:

 מועסקים
לחדר ממוצע

(מיליוני פדיון
הכל ל'".)סן

שנתי פדיו;
לבית ממוצע

ל"י) (מיליוני מלון

שנחי פדיון
למועסק ממוצע

ל"י) (אלפי

עבודה4 שכר
(מיליוני ברוטו
הכל ל"י)סן

עבודה1' שכר
ממוצע חודשי
(ל"י) לשכיר

באופייה. מלון ובתי קמפינג חניוני
נוספות. עבודה הוצאות כולל לא נוצריות אכסניות נוער, אכסניות

4 פתוח. המלון היה שבהם כולל לא נופש. וכפרי מרגופ בתי פנסיונים, מלון' בתי 1

הימים מספר בפול המיטות מספר 3 השנה. בסוף 2
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HOTELS

TABLE XVII/7.HOTELS1, BY GRADE

hotelsouri s 1Tאחרים מלון בתי
hotelsOther

1978

4

כוכבים
Siars

3
כוכבים
Stan

2
כוכבים
Stars

1

בונב
Satr

כפרי
נופש
Holiday

ללא
דרגה
Not

S1477147X

villagesgraded

62897233139196196Hotels2
7,2695,7812,3036651,3874863,8013,801Rooms2
117653220107541919Average number

of rooms per hotel2

14,35011,3464,6351,2842,9619808,0418,041
Beds2

2,975.32,141.7669.2177.2350.0233.0885.4856.6Bednights (thousands(
5,020.14,013.21,451.3438.6896.7430.21,642.91,517.1potential bednights'

)thousands(
1,011.2743.8199.873.2124.961.2198.5188.5Guests (thousands(
5,2452,803945223506261Employed persons  annual

average
5,1632,454896177495251Thereof: employees

0.70.50.40.30.40.5Employed persons  average
per room

1,208.5585.2140.024.594.450.3Revenue
)[L. million)total

19.56.61.90.77.35.6Revenue per hotel  annual
average (IL. million(

230.4208.8148.1109.6186.6192.7Revenue per employed
person  annual average
)IL. thousand(

314.6113.229.85.413.9 28.1Gross wages4
)IL. million)total

5,0793,8432,7682,5444,633 4,73:Wagesmonthly average4
per employee (IL.(

1 Hotels pensions, rest houses and holiday viUages. Not including youth hostels, Christian hospices, camp sites and hOtelS
at Ophira. 2At endofyear. 3 Numberofbeds multiplied by number of ^ys on which ibe botel was cfeB.
4 Excl. other labour expenses.
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נבחרים ויישובים דרגה לפי מלון/ בבתי ותפוסה לינות  י"ז/8. לוח

המגוריט יבשת לפי ליגות,
האורח של

ל/יירים

הכל סך
Total

1,135.9
1,875.6
3,431.7
4,310.0
3,944.2
5,347.0
6,509.7
6,727.1

1,980.5
2,289.6
1,591.0
463.6
106.4
169.5
126.5

76.3

92.6
90.0
98.0
91.0
70.8
64.9
54.0
34.1
80.0
77.2
58.9
50.5
93.3
74.5
41.2
61.1
36.0

190.6
162.1
215.9
218.0
148.1
160.5

כולל סך
Grand total

אלפים
3.51 .970.8
3.22,934.1
3.55,086.7
3.36,352.7
3.16,344.9
3.27,651.8
3.18,589.4
3.18,811.3

O'rrnx

2,264.9
2,975.3
2,141.7
669.2
177.2
350.1
232,9

100.0

אלפים

ממוצע
לינות
לאורח
Average
bed
nights

per guest

3.4
2.9
2.9
3.3
2.4
2.8
3.8

3.1

3.7100.0
3.6100.0
4.0100.0
3.1100.0
2.5100.0
3.0100.0
1.7100.0
2.6100.0
1.8I 00.0
3.7100.0
2.5100.0
2.6100.0
2.7100.0
4.2100.0
1.9100.0
2.8100.0
3.9100.0

3.51,013.0
3.81,032.2
4.0838.4
4.1808.4
4.5885.4
4.5856.6

התפוסה nriK
Percent occupancy

חדרים של
Of rooms

53.4
49.1
56.7
60.5
58.5

60.5
64.3
57.0
49.6
43.5
41.3
59.5

58.5

63.9
69.1
54.8
64.7
59.8
61.4
53.2
35.4
36.3
47.6
56.1
46.0
47.3
53.3
47.6
44.3
64.2

מיטות של
Ofbeds

52.3
54.0
50.1
48.5
44.2
51.1
55.0
53.5

53.7
59.3
53.4
46.1
40.4
39.0
54.1

53.5

59.6
63.4
53.0
54.6
53.7
59.0
47.6
32.9
33.0
44.2
53.8
44.0
41.7
49.8
46.4
38.9
60.4

39.9
46.5
45.1
49.5
53.9
56.5

תיירות מלונות
1961
1965
1970
1973
1975
1976
1977

הכל סך  1978
דרגות
כוכבים 5
כוכבים 4
כוכבים 3
כוכביס 2

כוכב 1

נופש כפרי
דרגה ללא

הכל סך
נבחרים ישובים

ירושלים
ירושלים מערב
ירושלים מזרח
אביביפו תל

חיפה
אילת

שבע ובאר אשדוד
אשקלון
בתים

הרצליה
טבריה
נהריה
נצרה
נתניה
ערד
צפת

המלח ים שפת
אחרים מלון בתי

1970
19 73
1975
1976

81977
1978

נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי 1
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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

ThousandsTOURIST HOTELS

633.8.;7/.v130.2834.91961
900.4805.9169.41,058.5)965

1,861.41,240.1330.21.655.01970
2,155.11.708.5374.52,042.71973
1,711.81,800.0432.42,400.71975
2,304.32,523.1519.52,304.81976
2,450.53,359.5699.72,079.71977
2,350.03,749.9627.22,084.21978 TOTAL

1,115.7662.3202.4284.4Grades
786.41,311.4191.8685.65 stars
317.11,126.1147.8550.64 stars
54.7372.236.7205.63 stars
18.775.412.370.82 stars
25.8123.220.5180.61 star
31.679.315.6106.5Holiday villages

Not graded
Percentages

26.742.57.123.7TOTAL
Selected localities

38.945.38.47.4Jerusalem
41.338.510.210.0West Jerusalem
34.059.54.53.0East Jerusalem
38.839.113.1V.OTel AvivYafo
33.826.210.829.2Haifa
8.653.72.635.1Elat
16.533.14.446.0Ashdod and BeerSheva
3.229.71.265.9Ashqelon
7.267.55.320.0Bat Yam
27.246.04.022.8Herzeliyya
20.435.62.941.1Tiberias
6.840.63.149.5Nahariyya
4.387.41.66.7Nazareth
10.361.92.325.5Netanya
8.330.02.958.8Arad
19.039.13.038.9Zefat
9.119.67.364.0Dead Sea shore

ThousandsOTHER HOTELS
822.41970
870.11973
622.51975
590.41976
737.31977§
696.11978

1 Hotels, pensions, rest houses and holiday villages.
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SURVEY OF HOTEL EXPENSES
מלון בתי הוצאות סקר

מלון בתי דירוג לפי מלון, בתי של לשנה ממוצעת הוצאה _ י"ז/9. לוד,
TABLE XVII/9.  AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOTELS, BY GRADE

הכל ך
5

כוכבים
4

כוכבים
/3

כוכבים
2

כוכנכוכנים
לא

מומלצים

TotaStarsStarsStarsStarsStar
Not

recom

ל"י .1968/69itאלפי thousand

להדר ממוצעת 23.8הוצאה 10.813.99.67.14.86.8Average expenditure per room

12.3למיטה 5.38.54.53.11.92.7Per bed
תפוסה 19.0למיטה 11.212.79.98.25.16.5Per occupied bed

Percentagesאחתים

כולל סך  ממוצעת 100.0הוצאה 100.0
46.0 38.8

100.0
38.5

100.0
35.9

100.0
27.6

100.0
25.638.1

AVERAGE EXPENDITURE
GRAND TOTAL

הכל סך  27.0שנר 27.728.427.822.520.931.5Wages ■ total
ברוטו שכר

8.2 3.43.01.70.2Gross wages
שירות דמי

1.6 1.72.31.62.11.41.3Service charge
לעובדים מזון

9.2 6.04.84.82.83.35.3Food for personnel
נוספות עבודה הוצאות

17.0 20.818.022.628.919.524.9Other labour expences
הכל סן  6.7מזון 7.76.98.310.06.18.8Food  total

ודגים עופות בשר,
2.0 2.92.73.03.93.34.3Meat, poultry and ifsh

טריים ופיתח ירקות
0.4 0.70.81.00.90.80.8Fresh vegetables and fruit

קלים וומשקאות ז 1.41.31.80.30.8Softו beverages
חריפים 1משקאות י" 1 ג,.

1.5 2 01.42.22.63.83.1Alcoholic beverages
חלב מוצרי

אחרים מכולת 5.1מוצרי 6.24.86.89.75.27.1Milk products
Other groceries

הכל סך  אחרות 37.0:וצאות 40.443.541.543.554.937.0Other expenditure  total

6 2 ר 747.19.816.46.1Buildingר (deprecia
ושכירות) (פחת tionבניין and rent)

2.6ציוד 2.62.92.81.91.02.3Equipment
מיטה כלי קישוט, ריהוט,

3.4 3.63.23.44.84.83.8Furniture, decoration, bedding,
ומטבח אוכל crockeryוכלי and kitchen utensils

רכב
0.3 0.81.00.71.11.91.2Vehicles

ושיפוצים תיקונים
1.9 2.21.72.22.52.43.0Repairs and renovation
2.3 2.22.01.82.02.92.6Detergents and maintenance

תיקץ ניקוי, materialsחומרי ושיפוץ
0.3 1.42.31.62.71.81.5Laundry outside

למלון מחוץ theכביסה hotel

4.6 4.24.04.04.04.43.9Light, power and water
ומים. כוח מאור,

2.2 2!52.12.94.53.02.1Taxes
מסים

1.0 0.91.10.70.91.00.8Insurance
ביטוח

ודואר 3.1טלפון 2.8
0.6 1.0

3.0
0.7

2.6
0.9

3.0
1.1

2.9
1.1

2.1
1.8

Telephone and mail
Auditing חשבונות ביקורת

0.8 0.60.50.60.51.40.2Advertising
פרסום

3.1 4.97.96.92.96.42.2Financing מימון
בחו"ל הוצאות

אחר
1.3 0.4
3.3 3.13.7

0.2
3.11.83.53.4

Expenses abroad
Other
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(המשך) המלון בתי דירוג לפי מלון, בתי של לשנה ממוצעת הוצאה _ ,"ז/9. לוח

TABLE XVII/9.  AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOTELS, BY GRADE (cont.)

r:Thereoמזה:

543122 If
הכל כוכביסכוכביםכוכביםכוכביםסך

TotalStarsstarsStarsStarsP 11

ל"י .1977/78ILאלפי thousandAverage expenditure
ממוצעת הוצאה

174.4לחדר l00.if105.867.144.176.7Per room
/ח11

91.1למיטה 51.152.934.223.738.8Per bed

| תפוסה 154.2לנויטה Mf,85.753.754.056.7Per occupied bed
1

 ממוצעת הוצאה
אחוזים

100.0 100.0100.0100.0
■uages
100.0

rcrce
100.0AVERAGE EXPENDITURE 

GRAND TOTAL
כולל סך

40.0 41).40.938.03S.I43.4Wages  total
יי' סך  שכר

ברוטו שכר
שירות דמי

לעובדים מזון
נוספות עבודה הוצאות

הכל סך  מזץ

19.6 35.
8.9 .4
2.0 .2

27.6
3.1
2.2

27.8
0.6
2.4

24.2

2.2

31.7

3.6

Gross wages
Service charge
Food for personnel

95 3.א
11.1 /4.2

8.0
14.9

7.2
17.0

6.7
21. a

8.1
13.9

Other labour expenses
Food  total

4.2 4.95.05.38.04.4Meat, poulty and ifsh
ודגים עופות בשר

טריים ופירות 1.5ירקות 2.02.02.12.73.2Fresh vegetables and
fruit

קלים משקאות
חריפים משקאות

חלב מוצרי
אחרים מכולת מוצרי

0.4 0.7
0.6 0.8
0.9 1.2

0.7
1.0
1.2

1.3

1.1
1.7

1.3
1.2
1.6

0.1
0.2
1.7

Soft beverages
Alcoholic beverages
Dairy products

5.ג 4.6
48.1< ?.!.>

5.0
44.2

5.5
45.0

6.8
40.3

4.3
42.7

Other groceries
Other expenditure  total אחרות התאית

4.3 ^ (5.48.27.04.8Building (depreciation
ושכירות) (פחת andבניין rent)

1.5ציוד נ 72.01.41.11.6Equipment

קישוט, ריהוט,
אוכל וכלי מיטה כלי

ומטבח
רכב

2.5 2.8

0.3 0.7

3.1

0.8

2.9

1.0

3.6

1.7

2.6rurniture. decoration.
bedding. crockery and
kitchen utensils
Vehicles

ושיפוצים תיקונים
תיקון ניקדי, חומרי

3.3 2.7
2.6 2.5

2.2
2.4

2.4
2.3

1.9
2.4

2.1
2.6

Repairs and renovation
Delergenls and main
tenance materials

ושיפוץ
למלון מחוץ וגיהוץ 0.5כביסה 1.42.02.22.11.7Laundry and ironing

outside the hotel

ומים כוח מאור,
ורשיונות מסים

4.1 4.9
1.5 2.0
0.7 0.7

5.1
1.9
0.8

5.1
3.0
0.9

5.4
3.4
1.0

5.5
2.3
O.I

Light, power and water
Taxes and licenses
Insurance

ודואך 3.1טלפוז 2.52.42.12.40.7Telephone and mail

יועצי חשבונות, 0.6ניהול 0.90.71.11.93.4Accountancy. insurance
agents and משפטיות והוצאות legalניטווו expenses

מחשב ועבודות משרדי 0.9\יוד 0.70.70.50.80.2Ofifce supplies and
computer work

0.5 0.50.60.40.4_Adversizing
פרסוס

4.1 7.48.27.02.4_Financing
מימון

ניהול 3.3דמי 2.21.00.6_11.9Administration fees

בחו"ל 0.7הוצאות 0.40.20.3Expenses abroad

א.אאחו 6.24.73.62.83.2Other
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אזורים לפי מלון, בתי של לשנה ממוצעת הוצאה  י"ז/0ו. לוח

7.8 8.8

:Thereofמזה:

כולל הכלסך סך
Grand(קיט ערי אביביפוחיפה(ללא Vnירושלים
totalTowns

HaifaTel AvivJerusalem
total

)excl. summerYafo
resorts;

ממוצעוו ל"הוצאה 1968/69אלפי
2.8!לחדר 10.816.719.19.1

 6.2למיטה 5.37.78.94.2
תפוסה 11.2למיטה 11.213.412.78.8

אחוזים

כולל סך  ממוצעת 100.0הוצאה 100.0100.0100.0100.0
הכל סך 41.1שכר 3S.S38.344.939.2

ברוטו 27.0שכר 27.729.325.927.4
שירות 5.3דמי 3.40.89.23.4

לעובדים 1.9מזון 1.72.01.53.0
נוספות עבודה 6.9הוצאות 6.06.28.35.4

הכל סך 18.8מזון 20.822.314.421.1
ודגים עופות 4לבשר, 7.710.55.77.3

טריים וסירות 2.3ירקות, 2.92.31.82.9

ק7ים 06משקאות 0.70.60.40.8
חריפים 1.3משקאות 1.31.21.21.2

חלב יימוצרי 2.01.31.32.3
אחרים מכולת 55מוצרי 6.26.44.06.6

הכל סך  אחרות 40.440.139.440.739.7הוצאות

4.6 7.4 7.2

2.62.71.53.51.6
3.63.53.0? f3.5

0.80.50.50.30.4
2.22.31.42.32.6

2.22.11.42.12.2

1.41.21.01.11.4

4.24.63.84.35.9

2.52.22.62.81.3
0.90.80.91.00.6
2.83.12.23.43.3
1.00.81.00.70.6
0.60.60.20.70.6
4.94.411.71.74.9
0.40.80.71.30.3
3.13.12.93.22.7

ציוד
קישוט, ריהוט,

אוכל וכלי מיטה כלי
רכב

ושיפוצים תיקונים

תיקק ניקוי, חומרי
ושיפק

למלח מחוץ וגיהוץ כביסה

ומים כוח מאור,

מסים
ביטוח

ודואר טלפץ
חשבונות ביקלרת

פרסום
מימון

בחו"ל הוצאות
אחרות הוצאות
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TABLE XVII/IO. _ AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOTELS, BY REGION

*Thereofמזה: r

 קיט ערי

הכל קיבוציםסך

אילתטבריהצפתנתניה
Summer
resorts Qibbuzim

totalNetanyaZcfatTiberiasElat

1968/69il thousand
Average expenditure

9.0
4.5
11.0

7.8
4.1
9.2

4.8
2.5
8.1

6.2
3.1
8.9

13.6
7.5
13.8

11.8
5.5
11.2

Per room
Per bed
Per occupied bed

100.0I00.0100.0100.0100.0

Percentages
10O.O

AVERAGE EXPENDITURE
GRAND TOTAL

36.030.223.629.733.937.9Wages  total 28.625.719.323.627.133.5Grsiss wages I.I0.10.20.2Service charge
1.51.11.92.32.80.9Food for personnel
4.83.32.43.63.83.5Other labour expences
23.427.823.921.820.526.8Food  total
8.29.29.26.47.710.3Meat, poultry and ifsh

3.73.83.74.63.24.1
ifsh
Fresh vegetables and

0.9
1.2

1.1
2.1

1.1
0.9

1.2
0.3

0.61.0
1 ")

fruit
Soft beverages

2.52.11.42.4
1.6
1 t\

\.£.
.} rAlcoholic beverages

6.99.57.66.9
I.u
t Ol.b

Dairy products
40.642.052.548.5

J.O

45.635.3
Other groceries

Other expenditure 
6.98.59.06.45.53.7

total
Building (depreciation
and rent(

2.43.22.42.52.33.3Equipment
3.74.34.25.22.73.0Furniture decoration

1.31.13.41.31.70.4
bedding and crockery

Vehicles
2.02.23.42.52.61.3Repairs and

renovation
2.32.22.62.01.41.7Detergents and maintenance

materials
1.12.21.42.12.91.4Laundry and ironing

outside the hotel
,0Light.ג3.62.53.24.73.2 power
2.94.96.55.5| O1.2

0.4

and water
1.00.80.90.9

l.o

2.4Taxes
2.42.52.23.32.12.1

Insurance
1.1
0.6
5.4

l.l
0.8
2.4

1.5
0.8
7.3

0.8
0.8
8.3

1.1
0.4
9.6

0.3
0.6
8.4

Telephone and mail
Auditing
Advertising
Financing

3.32.33.72.25.34.5
Expenses abroad
Other expences
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(המשך) אזורים לפי מלון, בתי של לשנה ממוצעת הוצאה  י"ז/0ו. לוח

Thereofמוה;
 ערים'

כולל הכלסך חיפהסך אביב ירושליםהל
GrandTowns'יפו
totaltotalHaifaTel Aviv■

Yafo
Jerusalem

ל"י !1977/7<אלפי

ממוצעת הוצאה
לחדר
למיטה

10(1.6
51.1
88.6

I 19.8
61.4
102.1

103.3
54.7
97.9

146.0
73.4
118.0

103.5
53.6
84.7

תפוסה אחוזיםלמיטה

כולל סך  ממוצעת 100.0100.0100.0100.0100.0הוצאה

כל סך  שגר
ברוטו שכר

40.0
25.0

40.1
22.3

44.7
28.8
49

41.1
21.2
8.4

38.2 .

21.2
6.8

שירות 4.57.1דמי
~1 )1.62.4

לעובדים 2.22.0מזון
Q Oy.y7.8

נוספות עבודה הוצאות
הכל סך  מזון

ודגים עופות נשר,

X.l
14.2
4.9

8.7
12.6
4.5

O.O

//..?
3.5
I 6

I0J
3.4
1.2

14.H
5.8
2.3

טריים ופירות 2.0ירקות
07

1.7

0.50.50.40.6
קלים 0.80.80.60.70.7משקאות

חריפים משקאות
ו |ר jLI0.81.4

חלב מוצרי
אחרים מכולת מוצרי

1 .£
4.64.0

47J
4.0

44.0
3.8

48.6

4.0
■47.0

הכל סך  אחרות הוצאות

ושכירות) (פחת 5.65.16.24.45.2בניין

ציוד
ומטבח אוכל וכלי מיטה כלי וקישוט ריהוט

1.7
2.8

1.7

2.7
!.I
2.4

1.7
2.2

1.6
3.3

0.70.40.40.20.4
רכב

ושיפוצים 3.23.63.12.9■2.7תיקונים

2.4
ושיפוץ תיקון ניקוי. 2.52.32.92.2תומרי

למלון מחוץ וגיהוץ 1.41.1כביסה
1.21.3

0.9

ומים כוח 4.94.84.34.55.1מאור,
1 5

ורישיונוח מסים
ביטוח

ודואר טלפון
ביטוח יועצי חשבונות, ניהול

2.0
0.7
2.5
0.9

1.7
0.7
2.9
0.7

1.7
0.9
2.2
0.9

1.7
0.8
3.6
0.6

0.6
2.6
0.8

משפטיות 0.8והוצאות
מחשב ועבודות משרדי 0.70.80.80.8ציוד

0.40.6
0.50.40.310.88.8פרסום
7.49.16.3מימון

3.12.4
ניהול 2.22.51.30.30.8דמי

בתו"ל ,0.40.60.8fהוצאות 96.3
אחרות 6.26.66.7הוצאות

לתיירים. מומלצים שאינם מלון בתי כולל לא 1
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TABLE XVII/IO.  AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOTELS. BY REGION (Com.(

:Thereofמזה.
קיט קיבוציםערי
הכל סך

Summerערדנתניה Qibbuאילחטבריהצפת,

resortsNetanyaZefat,TibeirasElatzim

totalArad

./78147II thousandAverage expenditure

K5.365.478.481.492.4 48.6Per room

43.032.639.342.143.8 50.7Per bed

.SO1)65577.771.4756 88.5Per occupied bed

Percentages

100.0100.0100.0100.0100.0 100.0AVERAGE EXPENDITURE 
GRAND TOTAL

37 A39.433.739.946.8 37.3Wages  lotal

27.|29.124.628.534.4 28.8Gross wages

0.10.10.2_ _Service charge
2.12.92.93.6 2.4Food for personnel

J8.8.8.16.08ו"7 6. 1
Other labour expenses

/7.616.114.513.916.5 17.4Food  lotal

6.15.26.25.35.0 5.4Meat, poultry and ifsh

ר 11.91.51.72.1 2.2Fresh vegetables and fruit

0.80.70.80.51.3 0.9Soft beverages

1.11.60.60.60.6 1.3Alcoholic beverages

1.4130.81.31.8 L6Dairy products
5.85.44.64.55.7 Other().י) groceries
45.044.551.846.23t.7 75..)Other expenditure 

total
6.57.023.33.94.8 4.4Building (depreciation

and renO

1.72.82.11.4!.8 1.4Equipment

"22.82.43.2.י. 3.7Furniture. decora
tion, bedding, croc
kery and kitchen
utensils

1.41.21.41.51.4 1 Vehiclesי).

2.42.22.11.71.8Repairsוי and renovation

Detergents and mainte
nance materials

Laundry and ironing
outside the hotel

Light, power and water
Taxes and licenses
Insurance
Telephone and mail
Accountancy. insurance
agents and legal expenses

Office supplies and
computer work

Advertizing
Financing
Administration
Expenses abroad
Other expenses

2.13.21.82.13.02.6

12.20.82.02.12.3).י

5.15.34.14.75.44.7

ר2.42.52.02.7 2.6ר

1.01.50.91.50.80.4
2.12.21.11.32. c)!.3

י.1.01.01.01.70.90

0.70.60.30.40.80.6

0.70.90.90.70.70.3
5.75.15.713.03.74.4
0.10.3_0.91.3

0.10.20.10.1

3.V3.31.83.08.14.5

1 Excl. hotels which are not approved for tourists.
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ותקשורת תחבורה י"דו. פרק

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון ימית: הוגלה
אוניות. ומהחכרת וכד' דלק מטענים,

(כגון: בסיסיים נמל משירותי פדיון נמלים:
למטענים משירותים וכר), רציף דמי ניתוב, אגרת

לנוסעים. ומשירותים פריקה) (טעינה,
מטענים מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון תעופה:
כגון: אויר, נמלי ומשירותי מטוסים מהחכרת ודואר,

וכר. נוסעים חנייה, נחיתה, אגרות
מברקה, דואר, משירותי פדיון ותקשורת: דואר

וכוי. טלפון שירותי
לספייר שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
שירותים של "סל" נבחר משנה ענף בכל כאשר

שוטף. באופן נבדקים מחיריהם אשר מייצגים
עבודה והוצאות שכר תעסוקה, ג.

אוירית הובלה המשנה בענפי השכירים. מספר
בסניפים המועסקים כלולים אינם ימית והובלה
קואופרטיבים. חברי נכללים באוטובוסים בחו"ל.

אשר ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
רשומים שהיו לעובדים המעבידים ידי על שולמו
הפרשי כולל הדו"ח, בתקופת התשלום בגיליונות
כולל השכר אין ב1970 החל קודמות. לתקופות שכר
(ביטוח שונים ביטוח מוסדות ע"י המוחזרים סכומים
ע"י שנרכשו חוב איגרות או וכד') מבטחים לאומי,

השכירים. להעסקת בקשר חשבונו על המעביד
המחצית בתחילת במסים הרפורמה הנהגת עם
הכולל, השכר הגדרת שונתה ,1975 שנת של השנייה
מס בניכוי החייבים הסכומים כל את כולל הוא ומאז
החייבים אש"ל תשלומי גם למשל נכללו כך הכנסה.
ועוד. טלפון אחזקת דמי רכב, אחזקת דמי מס, בניכוי
הוצאות (החזר ממס הפטורים סכומים נכללו לא

נסיעה).
לא ימית והובלה אוירית הובלה המשנה בענפי
בענף בחו"ל. סניפים עובדי של שכרם כלול
הקואופרטיבים. חברי של שכרם כלול האוטובוסים
גם עבודה לשכר בנוסף כוללות עבודה הוצאות
לביטוח ותגמולים, פנסייה לקרנות המעביד תשלומי
גם הנתונים כללו 1969 עד השוואה. ולקרן לאומי

וכר. צוות אנשי של רפואיות הוצאות אש"ל,
ב1975 החל נכללים במסים, הרפורמה בעקבות
החייבים העובד לזכות המעביד שהפריש סכומים גם
תוספת גם נכללת 1976 ביולי החל הכנסה. מס בניכוי
(מלכ"ר), בכך החייבים ענפים באותם השכר על מס

מוסף. ערך מס חוק הפעלת עקב
מס' מיוחד פרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט

.432
(לוח הענף בכל והשכר התעסוקה על הנתונים
נתוני את הכולל חודשי דו"ח על מבוססים י"ח/2)
ממדגם הענף בכל המועסקים ומספר השכר

הגדרות

ענפים א.
באוטובו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
אינו קבועים. וביןעירוניים עירוניים בקוים סים
המשמשים ומוסדות חברות בבעלות אוטובוסים כולל
חברות של תחנות ומפעלי ותלמידים עובדים להולכת
והחל הכרמלית, כלולה זה משנה בענף האוטובוסים.

האוטובוסים. חברות של מוסכים גם ב1968
והנחת מזנון לשירותי פרט ישראל רכבת רכבת:
ב החל הכרמלית); את כולל (לא ברזל מסילת קוי

סדנאות. גם כולל 1968
נוסעים להולכת ישראליות חברות ימית: הובלה
דיג אוניות כולל אינו באוניות. בים משאות ולהובלת

שעשועים. וסירות
נמל, שירותי לאספקת ומפעלים חברות נמלים:
מגדלורים. נמלים, מינהלות לאוניות, שירותים כגון:
נוסעים להולכת ישראליות חברות תעופה:
בדק כולל אינו אויר. נמלי ולהפעלת באויר ומשאות
ושירות נסיעה סוכנויות אוירי, ריסוס אוירונים,

מטיאורולוגי.
דואר דואר, סוכנויות דואר, בתי כולל תקשורת:
אינו הנדסה. שירותי ומברקה, טלפון שירותי חבילות,

השידור. ורשות הדואר בנק כולל
פדיון ב.

התקבולים את כולל שוטפים במחירים הפדיון
אשר שירותים בעבור בענף המפעלים או חברות של
שבו במועד להתחשב מבלי הדו"ח בתקופת ניתנו
גם כולל הפדיון אלה. שירותים בעבור התשלום בוצע י
שונות פירמות בין שנעשו מעסקאות התקבולים את
דהיינו: שוק, במחירי ניתן והוא משנה, ענף באותו
ואינו מוסף) ערך מס גם 1976 ביולי (החל מסים כולל
בענפי הפדיון הוא הכלל מן יוצא סובסידיות. כולל
מס בפדיון נכלל לא שבהם וספנות, תעופה המשנה
(מס לאוצר ישירות הנוסעים ע"י ששולם הנסיעות

.(1977 בנובמבר בוטל הנסיעות
ניכוי ידי על מתקבל קבועים במחירים הפדיון
של התפוקה מחירי במדד שוטפים במחירים הפדיון
במחירים הפדיון מתקבל בתעופה המשנה. ענף
על ולא הכמויות מדד של ישיר חישוב ידי על קבועים
הם המחירים מקרה בכל המחירים. במדד ניכוי ידי

אחרת. צוין כן אם אלא ,1968 מחירי
הם: התחבורה בענפי העיקריים הפדיון מרכיבי
בקוים נוסעים מהולכת פדיון אוטובוסים:
וטיולים מיוחדות בנסיעות נוסעים מהולכת קבועים,

אחרים. ומשירותים
מטענים מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון רכבת:

אחרים. ומשירותים
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מכך ההבדלים נובעים האויר בדרך לנוסעים ביחס
מינהלת דיווחי על המבוססים וה, בפרק שהנתונים
אך צוות אנשי תנועות כוללים אינם התעופה, שדות
שהנתונים בעוד במעבר הנוסעים כל את כוללים
הגבולות משטרת דיווחי על המבוססים ד' בפרק
ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות אנשי כוללים

במעבר. הנוסעים מן חלק ורק לארץ, האחרונה

משאיות

ועל 1977 משאיות סקר על מבוססים הנתונים
פי על נערך זה סקר בנושא. קודמים סקרים תוצאות
היה המורשה שמטענן משאיות שלב2200 מייצג מדגם
זו). אוכלוסיה מכלל (כ150/0 טון מ2.5 למעלה
,1977 אוקטובר עד 1976 מנובמבר נערך הסקר
שבוע במשך פעילותה על נחקרה משאית כל כאשר
התפוקה על נתונים נאספו המשאיות מכל ימים.
ההוצאות מבנה ועל וכו') טוןאק"מ (טונאז', הפיזית
גם נאספו בתשלום המובילות מהמשאיות בענף.
נתונים נתקבלו כן הובלה. משירותי הפדיון על נתונים
ענף לפי (שייכות הענף של הארגוני המבנה על

וכו'). ההובלה ענף ארגון כלכלי,
מס' מיוחד בפרסום ראה ונתונים הגדרות פירוט

.601

תקשורת

ועובדו התקשורת, משרד ידי על רוכזו הנתונים
המשרד. מן שנתקבלו חודשיים דו"חות מתוך

כבישים

עבודות מחלקת דיווחי הוא הנתונים מקור
המקומי והרשויות והשיכון הבינוי במשרד ציבוריות

ות.
הנערכים מיוחדים סקרים על מבוסס י"ח/24 לוח
אחת לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה מע"צ ע"י

ב1977. נערך האחרון הסקר לשנתיים.

מנועיים רכב כלי

אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
גרורים, טרקטורים, כוללים אינם הנתונים הרישוי.
חוץ אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב
השוהים תיירים של רכב זמניים, רישיונות בעלי
רכב דיפלומטי, רבב בארץ, חודשים משלושה פחות
ל מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים וכדומה. או"ם
ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל במרס 31
ואילך 1960 לשנים בנתונים שנה. בכל בדצמבר 31

הביטוח של המעבידים כרטסת על המבוסס מעבידים,
עבורה י"ב בפרק המופיעים הנתונים הלאומי.
מתוך נלקחים זה, מדגם על הם אף מבוססים ושכר,

לאומי. לביטוח המעבידים ע"י המוגש דו"ח

אוטובוסים

מתקבלת האוטובוסים של המסחרית המהירות
לסקר כמסגרת הלשכה. ע"י שנערך שוטף מסקר
הבינעירוניים העירוניים, האוטובוסים קוי משמשים
בהתאם מדגם מוצא זו, מסגרת מתוך והפרבריים.
לרבע אחת ממוצע), נסיעה pixmpin) הקו לגודל
משלוש באחת חול ביום נפקדים שנרגמו הקוים שנה.
הנתונים ולילה. הצהריים אחרי בוקר, המשמרות
שנתי רבע בסיס על שנתיים נתונים הם המובאים
מוצא 1977 ביולי החל הקו. גודל פי על משוקללים
נתונים הם המובאים והנתונים שנתי חצי מדגם

שנתי. חצי בסיס על שנתיים

אוירית והובלה ימית הובלה

הגדרות
Tonnage Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
1 של ביחידות המבוטא האונייה נפח : (Registered

מעוקב. רגל תפוסה=100 טון
נפח .(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מבטא אינו מסים, תשלום לצורך האונייה של המשא
מתקבל אלא מטען, להובלת המעשית היכולת את
לצוות, לנוסעים, העיליים המבנים שנפח לאחר
הכוללת: מהתסוסה הופחת המכונות וחללי מיכלים
מעוקב. רגל טון=100 1 של כיחידות כן גם נמדד הוא
ביןלאומיות. תקנות לפי נעשית התפוסה מדידת

האונייה אשר בטונות משקל : (Deadweight) מעמס
נוסף מלוחים במים עמוסה היא כאשר לשאת, יכולה
עד האונייה את מוריד ואשר הסטנדרטי ציודה על

עליה. המסומן המעמס לקו

מקורות
האוניות ותנועת והסריקה הטעינה על הנתונים
הנערכים יומיים רישום דו"חות על מבוססים בנמלים

הנמלים. רשות ע"י הארץ בנמלי
והאויר הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המתפרסמים המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים
בדרך לנוסעים ביחס הגירה". "תנועות ד' בפרק
זה, בפרק שהנתונים מכך נובעים ההבדלים הים,
כוללים אינם הנמלים, רשות דיווחי על המבוססים
ד/ בפרק שהנתונים בעוד צוות אנשי תנועות
אנשי כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על המבוססים

האחרונה. ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות
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כוללים אינם הנתונים ידה. על ונחקרת הנרשמת
רכב כלי בהן שמעורבים נפגעים עם דרכים תאונות
בהן שמעורב תאונות כוללים כן אולם בלבד, צבאיים

רגל. הולך או אזרחי, רכב עם צבאי רכב

נהגים

והגדרות מקור
עיבוד ידי על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
הרישוי אגף של הנהגים כרטסת מתוך שנערך

התחבורה. במשרד
כוללת הנהגים אוכלוסיית הנהגים. אוכלוסיית
אשר אזרחיים נהיגה רישיונות בעלי הנהגים כל את
שנת בסוף בתוקף היו ואשר ישראל במדינת הוצאו
רישיונות בעלי כוללת אינה האוכלוסייה הדיווח.
רישיונות בעלי כוללת אינה וכן בלבד, צבאיים נהיגה
החזיקו אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים נהיגה

הדיווח. שנת בסוף בלבד, זמניים רישיונות
אזרחי נהיגה רישיון בעל אדם כל הוא נהג

הנסקרת. השנה בסוף בתוקף היה אשר ישראלי
סוגי את קובעת הרישיון דרגת הרישיון. דרגת
מאחר בהם. לנהוג מורשה הרישיון שבעל הרכב
סוגי במספר נהיגה המתירות רישיון דרגות שקיימות
מן חלק הרישיון, דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב,
של השונים לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים

בהם. לנהוג מורשים שהם הרכב כלי
ראה השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי

.588 מס' מיוחד פרסום

נסיעה הרגלי סקר

הופיעו רכב על ובעלות הנסיעה הרגלי על נתונים 522 עמודים ,1975  26 מס' הסטטיסטי בשנתון
ו518. 509 ,507 מיוחדים ובפרסומים 518

לעבודה נסיעה דפוסי סקר

למעלה פג רישיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא
משנה.

מס' מיוחד בפרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט
.588

לאעירוניים בכבישים תנועה

. מקורות

נבחרים כביש בקטעי תנועה נפח
ע"י המבוצעות תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
לא בכבישים המוצבים מכניים במונים הלשכה
העוברים הרכב צירי מספר את והמונים עירוניים
רכב לכלי מתורגמים צירים שני כל קטע. באותו

וקטנועים. אופנועים סופרים אין אחד.
בכל שבוע חודשים, ל4 אחת נעשית הספירה
שלוש של ממוצע הוא ליממה רכב כלי וממוצע פעם,
נפח שבהם מסוימים בקטעים השנה. במשך ספירות
לחצי אחת ספירה מבוצעת יחסית, קטן הוא התנועה

לשנה. אחת או שנה
במשך ספירות מבוצעות קבועות נקודות בשלוש

היממה. שעות בכל השנה ימות כל
התפלגות על נתונים כולל הנתונים, של יתר פירוט
בפרסומים למצוא אפשר רכב, סוגי לפי התנועה
מס' מיוחד ובפרסום לתחבורה המחלקה של פנימיים

.424
הארצי הקילומטראד

של האומדנים מתקבלים 1969 בשנת החל
ע"י הנערך שוטף מסקר הארצי הקילומטראז'

בארץ. הרישוי בתחנות הלשכה
מס' בשנתון הופיעו החישוב שיטות על פרטים
לסטטיסטי לרבעון בנספח וכן 484 עמ' 1975  26

.1978 ,3 מס' תחבורה של קה
מסקרי מתקבלים הבינעירוני הקילומטראז' נתוני
בקטעא365אאורך יומי תנועה (נפח תנועה ספירות

הקטע).
דרכים תאונות

הופיעובשנתון לעבודה נסיעה דפוסי על נתונים שממלאת סטטיסטי בדו"ח הוא דנתונים מלור
.571570 עמודים ,197829 מס' הסטטיסטי נפגעים עם דרכים תאונת כל בעמי ישראל משטרת

נבחרים פרסומים
פיסיים ונתוניט תפוקה תשומה, בישראל התחבורה 432

1972 תפעוליים
א'ג' חלקים ,1972 נסיעה הרגלי סקר 518,509,507

1976 לעבודה נסיעה דפוסי 555

1 חלק 1977 נפגעים עם דרכים תאונות 583

2 חלק 1977 נפגעים עם דרכים תאונות 587
31.12.197 7 ליום מצבה  מנועיים רכב כל' 588

1977 משאיות סקר 601

מיוחדים פרסומים
1958 בדרכים מטענים הובלת סקר 98

1961 בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת 137

1951/62 ישראל דואר 141

איב' (1970/71חלקים משאיות סקר 430 ,411
19631972 בינעירוניים בכבישים התנועה 424
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פיסיים נתונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"ח/ו. לוח
TABLE XVHI/l.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONPHYSICAL

DATA
ר (סוףכלי מנועיים נפגעיםתקופה):ב 09 תאונות.דרכים

Motor vehicles (end ofpeirod)casualtiesRoad accidents involving
אורך
לרכים

בתאונותנפגעים:Thereofמזה:
ורכבסלולות Casualtiesמשאיות in accidents
Length
of roads

הכל סך
Totalפרטיות מכוניות

Pirvate cars

סגור מסחרי
Trucks and

closed
commercial

Jl U1HJ 1

הכל סך
Accidents 

Total
הכל סך
Total

הרוגים פוזה:
Thereof:

fatally injured
vehicles

Km. NumberמספרThousandsאלפיםקמ

1950
3,1323,875228

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
8,873219י06,ל195756.117.620.1
195820.4■f20.48,09710,269207
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
19668,371'181.088.845.011,23415.545297
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
§197711,670450.4307.8101.415,75322,721636
197811,891475.0329.0105.916,69524,044619

1 Up to 1965 end of budget year; as of 1966  end of
calendar year.

שנת סוף  ב1966 הוזל תקגיב; שנת סוף  1965 עי 1

לוח.
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(המשך) טיסיימ :תונים והתקשורת התחבורה התפתחות י"דו/ו. לוח

האוניות תפוסת
שהגיעו

Tonnage of
ships arriving

ט.ר.ן אלף
Thousandn.r.t.

שהגיעו אוניות
Ships arriving

No?

צינורית תחבורה
Public transport

רגבת
Railways

שהובל טונאז'
Tonnage
transported

נוסעים
Passengers

Thousands אלפים

אוטובוסים
Buses

קילומטראז'
Kiiometrage

3,088

2,844

2,336

2,420

2,554

2,051

2,611

3,000

3,067

3,031
3,187

3,540

3,958

4,241

4,320
4,589

4,838

4,528

5,064

5,164

5,174
5,280

5,488

6,287

6,559
6,665

6,802

7,609

8,869

1,548

1,433

1,166

1,253

1,399

1,488

1,356

1,558

1,514

1,632

1,788

1,944

2,021

2,020
2,069

2,190

2,310

2,372

2,920

3,106
2,951

3,004
3,144

3,102

2,991

2,834

2,590

2,679

3,024

779

917

888

1,080

1,299

1,377

1,534

1,838

1,681

1,944

1,949

1,963

2,762

3,338
2,280

2,639

2,424

2,292
2,984

3,201

3,419

3,200
3,136

3,475

3,666

3,332

3,467

4,105
4,564

1,557

1,777

2,265

2,536

3,060

3,391

4,565

4,657

4,706

4,837

4,386

3,504

5,015

5,058

4,962

4,921

4,534

4,070

4,148

3,819

4,li7
4,232

4,430

4,059

3,722

3,579

3,498

2,957

2,982

מיליונים
Millions

88.0

79.0

79.0

81.0

82.0

82.0

92.5

110.0
122.8

129.2

155.3

168.2

179.4

208.1

230.1

241.4

243.1

261.7

292.5

313.5

355.0

387.9

363.6

346.8
373.0

365.7

380.7

396.7

שנתי ממוצע
Annual
average

No. מסי

נהגים
Drivers

אלפים
Thousands

1950

19511,422

19521,573

19531,670

19541.662

19551,694

19561,701

19571,790

19581,924

19592,011

19602,097

19612,199

19622,303

19632,415

19642,605

19652,780

1966284.82,935

1967311.83,004

1968346.23,120

1969387.93,288

1970439.33,654

1971492.74,008

1972543.34,180

1973592.64,330

19744,578

1975713.34,743

19764,953

§1977816.75,226

19785,438

קלנדרית. שנה  ב1975 החל תקציב; שנת 1974 עד 1

במעבר. נוסעים כולל לא 2
מונה. פעימות = פ"מ 3
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TABLE XVIII/l.DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONPHYSICAL
DATA (Cont.(

בנמלים המטענים oriin
Freight handled in portsנוסעים

נ;נסים
ויוצאים
הים בדרך

בינלאומית אויריוז הובלה
International air transport

Telephone services' י טלפון שיריתי

בטענו
Loaded

נפרקו
Unloaded

נחיתות
Landings

נוסעים

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון שידות
Telephone calls

Passengers
arirving and
departing
by sea

שהגיעו
2 ושיצאו
Passengers
arriving and
departing *

הארץ בפנים
Inland

בינלאומיות
בלבד יוצאות
International

outgoing
only

טינות אלפי
Thousand tons

אלפים
Thousands

No. פ"מThousandsJאלפיםמסי מיליוני
Million m.p.3

דקות אלסי
Thousand
minutes

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

3,0673,560144.38,844985.51,058.6 474.8

3,3454,273125.39,0791,050.21,240.0 525.62,468

3,3634,668163.510,0551,498.41,440.7 586.5

3,4644,926174.311,1411,713.21,642.9 642.894,126

3,2345,632172.510,7571,621.71,816.6 698.8§5,040

3,7206,250132.79,182§1,573.01,919.0 751.786,839

§3,485§5,360146.28,18881,533.32,088.0 ' 796.3§7,414

3,6695,123156.09,4311,881.42,376.9 869.09,177

4,6685,005211.710,2272,274.62,471.7 967.712,182

5,2005,663260.511,3852,561.22,816.8 1,035.016,343

1 Up to 1974budget years; As of 1975calendar years.
2 Excl. passengers in transit
3 m.p. = monitor pulses.
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ענף לפי עבודה, והוצאות שכר שבירים, י"ח/2. לוח
לחודש ממוצע

s 1

r\
r
g

*1
Hi

§ 11£ eg O

5J .S *

wIESsשגהענף § 1 I /jME /f
אלפיפ

Thousandsליי .ILמיליוני millionליEL.

197361.5106.5129.01,7382,102

הכל 197560.0203.4248.83,3844.126סך
197660.2278.0342.54,6165,680
197762.5418.4532.46,6908,511
197864.9

..■.....

בדרכי0: נוסעיס 197315.729.436.81,8722,303הולכת
ומוניות תחתית רכבת אוטובוסים, 197515.558.074.53,7464,81שירותי i

197615.770.993.84,5265,996
9197716.1113.5158.27.0519,834
4ינ1978 1

190.3263.110,92015.102

מטענים הובלת משאיות: 19734.35.16.21,1841,455שירותי

נוסעים 19754.19.612.22,3593,001והולכת
19764.516.120.13,5944,468
19775.829.737.15,0906,361
19786.250.763.38,14210,163

19735.97.49.21,2911,593
מכס ועסילות נסיעות סוכני 19755.714.117.52,4683,063רכבת,

19766.320.525.23,2804,032
19776.630.638.14,6265,764
19787.351.764.67,0508,814

נמלים ושירותי ימית, 197311.028.132.22,3482,686הוגלה
197510.351.859.65,024.5,779
19769.873.880.67,2418,219
19779.693.9108.59,767.1J286
19789.1155.4175.417,10719,309

חצופה נמלי ושירותי אוירית 19736.413.015.32,3022,376הובלה
19756.926.130.63,7814,442
19766.940.148.25,7696,934
19777.467.281.19,03010,891
19788.0132.7156.816,56619.571

1973אחסנה
1975

1.2
1.4

1.4,
2.9

1.7
3.5

1,125
2,020

1,339
2,474

19761.44.05.12,9923,792
19771.25.77.14,5795,743
19781.38.310.66,2937,992

ותקשורת 1973דואר
1975

15.9
16.1

22.1
40.9

27.6
50.9

1,389
2,537

1,733
3,157

197615.754.769.73,4754.429
197715.777.1102.34,9076,513
197815.5112.1152.47.2189,812
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TABLK XVIII/2EMPLOYEES, WAGES AND LABOUR EXPENSES, BY BRANCH

Monthly aterage

Branch Year

/

Indices  bate: 1970  100.0 הבסיס:  מדדים

TOTAL

Passenger road transport:
bus services, underground
and taxis

Truck services: freight and passenger
transport

Railways, travel agents
and customs agents

Sea transport
and port services

Air transport and airpotr
services

Storage

Posts and communication

1973
1975
1976
§1977
1978

1973
1975
1976

§1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

1973
1975
1976
1977
1978

170.2
323.4
440.6
660.8

151.7
318.2
399.6
643.2
987.8

144.3
303.2
444.4
632.8
,011.0

153.8
282.9
367.1
524.8
802.4

202.6
390.1
549.0
753.9
,289.8

167.7
301.6
469.4
741.9

1,333.3

135.4
256.9
354.1
536.2
746.2

183.4
333.8
468.3
688.6

1,037.4

163.1
322.1
432.6
627.6

157.3
318.8
377.4
587.9
910.5

140.3
278.6
412.8
584.6
935.1

149.1
262.9
326.0
459.7
700.6

171.7
392.2
551.4
743.9

1,302.9

171.4
313.8
464.9
732.7

1,344.2

129.6
219.5
312.6
478.4
657.5

187.4
342.1
468.5
661.5
973.0

188.2
351.1
480.5
747.1

181.7
368.0
459.2
775.1

1,288.9

168.4
333.7
553.2

1.021.9
1,744.2

170.4
313.9
442.2
669.3

1,134.7

180.1
311.6
418.6
563.7
913.9

217.8
425.8
656.9

1,108.8
2,144.0

153.2
292.2
425.4
601.2
891.9

208.4
381.6
522.4
767.1
1,142.4

185.9
349.6
470.7
708.8

205.1
402.4
483.4
773.7

1,297.3

165.9
310.5
513.9
945.0

1,615.0

168.9
310.9
437.5
652.9

1,103.1

150.7
314.8
441.8
562.2
923.2

222.6
433.9
650.6

1,095.1
2,161.9

144.5
269.4
383.7
536.3
785.7

213.4
390.9
522.4
736.6

1,071.1

110.6
108.4
108.7

112.8
117.1

117.8
116.0
117.3
120.5
130.5

118.3
112.9
123.7
161.4
172.5

108.2
103.7
114.2
120.4
133.4

91.9
י.80
76.6
75.0
70.9

129.6
138.8
139.7
149.4
160.7

113.0
128.9
122.2
112.1

119.5

112.5

114.3
111.5
111.3
110.0
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נבחרים בענפים עבודה ותשומת תפוקה מדדי  י"דו/3. לוח
TABLE XVMI/3.INDICES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT IN SELECTED BRANCHES

Base: 1968=100.0 הבסיס:

תקשורת
Communication

nD1s>n
Aviation

נמלים
Ports

ימית הובלה
Sea transport

רכבת
Railways

י אוטובוסים
Buses'

Revenue at current prices
128.8 138.9
239.7 308.7
356.1 529.0
492.2 769.1
600.5 967.8
802.1 1,387.5

1,558.3 2,552.6

116.9
139.6
160.5
138.4
133.1
134.2
155.4

113.6
112.1 90.0
107.3 81.5
97.2 74.7
90.4 73.0
86.5 71.8
79.8 68.8

140.0 129.0
273.0' 239.4
339.4 319.8
439.6 497.1
508.2 762.1
737.1 964.4

1,017.2 1,668.7

e

116.3
229.6
291.2
401.9
486.9
724.6

1,093.9
Average monthly labour expenses per employee

113.4 114.2 123.3
208.1 204.1 243.7 266.2'
270.2 266.7 316.5 392.5
378.8 364.8 453.2 665.6
531.2 557.6 562.5 1,024.0
781.2 885.2 852.6 g 1,318.0

1.176.9 1,588.9 1,276.2 2,379.6

119.7154.4
253.8306. 1

331.7420.4
445.7622.1
771.1§924.8

91.296.2§1.297.8
2,358.12J 79.3

Revenue at ifxed prices
124.0148.8
211.0216.5
207.5239.1
185.7270.9
236.7307.9
308.0339.7
331.6355.7

Employees
135.7110.6
176.8124.5
186.9128.6
195.7126.4
197.3123.4
209.8123.2
228.0121.7

Labour expenses
155.9125.6

259.9
498.3347.5
711.1479.0

1,099.6655.3
1,856.3956.1
3,620.91.423.4

age per emAverage monthly w
108.9112.3
193.7210.5
250.6274.1
347.2384.2
513.4525.9
830.0742.7

1.490.11.092.5

במחירים שוטפיםפדיון

1970115.5123.9

1973205.6171.8
1974279.4245.1
1975392.7329.0
1976§ 549.8377.0
19778773.1§522.3
19781,051.0961.5

במחירים קבועיספדיון
1970109.7111.8
1973125.0116.3
1974123.6114.7
1975148.6111.6
1976137.8128.2
1977§ 138.9138.9
1978144.4142.2

שכירים
1970108.099.4
1973122.192.7
1974124.094.8
1975123.395.8
1976125.591.4
1977131.289.2
1978140.887.9

עבודה הוצאות
1970136.9108.4
1973178.4
1974342.4230.6
1975501.3307.6
1976631.8389.3
1977§ 1,047.6557.0
19781,771.7867.5

ל לשכיר עבודה שכר ממוצע
1970121.1111.0
1973190.7194.7
1974248.1244.8
1975368.)320.8
1976444.3423.4
1977§678.1622.9
19781,073.5972.4

לחודש לשכיר עבודה הוצאות ממוצע
109.0
193.0
243.7
322.0
426.9
625.9
988.8

126.7
202.4
281.4
406.6
503.7

8 798.4
1,259.0

1970
1973
1974
1,975
1976
1977
1978

1 Data employees. wages and labour expenses include חביי
cooperative members. 2 Budget year.

כוללים עבודה והוצאות שכר
תקציב. שנת

שכירים, נתוני
2 קואופרטיבים
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RAILWAYS רכבת

ישראל רכבת שירותי י"ח/4. לוח
TABLE XVIII/4.ISRAEL RAILWAY SERVICES

אחרת צוק לא אם חקציב, Budgetשנת year. unless otherwise statec

Unit 19491960196S197019751976תיהידה
S

1977

הרחבה המסילה אורך
הסטנדרטית

km. a"p290470 464 420484484516Length of railway line

standard gauge

השלוחות 156290"אוון 270 237299302307Lengthof sidings

בתשלום נטו 1,0005203,355טח 2,568 1,9493,3613,6414,193Net revenue ton

כתשלום נטו *,".**snt*.39.881462,744 321,203 216,098416,671461,837558,522Net revenue ton x km

1,0084,113 4,867 4,3863,6603,1922,946Numberofpassengers
הנוסעים מספר

37,730515,733 355,850393,869 350,388244,749268,061 .Passenger X km.
מ ק" xyou

לק"מ נטו ק''מ <> 138993טח 692 5158619621,091Net tonx km. per km
line in use בשימוש קו

pot ממוצע .kmמרחק 77138ק''מ 126 111124127133Average distance per
1 ton freight

מטען

לק"מקו 0"p x 1,0001,023נוס* 1,142 1,016907770703Passenger/km.per km.
line in use

בשימוש

לנוסע ממוצע .kmמותק 3787ק"0 81 80858483Average distance per
passenger

הכל ל"יפדיוןסך 69233,631אלפי 21,712 11,80586,676100,318153,531REVENUETOTAL

שוטפיס) .IL(נ8חיריס 1,000(al current pirces)

מטענים 49055,035"0ד.ובלת 23,243 13,034 6,12364,895110,953From freight

נוסעים 4,7177,970"0הולכת 7,346 15623,47024,49930,657From passengers

אחרים' 462,418ממקורות 1,332 9658,17110,92411,921Fromother sources'
ו

ממוצע 1.24.8אגורותטדיון 3.8 2.613.013.919.6Average revenue per
net ton X (cm. נטו ק''מ x agorotלטון

ממוצע 12.22.2"פדיון 1.90 1.357.49.112.2Average revenue per
passenger X km.

ק"מ לנוסעא
תפעיל הוצאות

הכל2 סך
ל"י אלפי
IL. 1,000

791250,388 171,049 129,124 39,439 29,568 11,551OPERATIONAL
EXPENSESTOTAL2
Thereof:

מ1ה:

167,568117,139 92,558 34,960 17,003Labour expenses
עבודדו הוצאות

2,330 1,6782,2452,1432,091Numberof employees
.Noשכירים monthly)מסי average)

לחודש) (פסהנע
I. _"L1,004 6792,6623,5145,170Average wage per

ממוצע .ILשכר employeeל"י per month
לחודש לשכיר

I■ E.g. payments for delay, storage, lease of wagons, etc
2 Calendar years; as of 1968, the seires includes data on work.
.hops. not included previously.

אחסנה, דטי סתורות, השהית מדנוי הכנסות בגוץ
ההל קלניריות; לשניט 2 יכו/ קרונית השכרת
שלא הסדנאות על נתונים כוללת הסדרה 1968 ב

ג./, ל0ני נכללו
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BUSES אוטובוסים

אוטובוסים שירותי י"דו/5. לוח
TABLE XVIII/5.BUS SERVICES

יחידה
Unit

146519701974/v/s5147tfS1477א47ן

אוטובוסים
1

no. 2,7803,6544.5784.7434,9535,2265,4מס' ג Busesא
שנתי) yearly)(ממוצע average)
ישיבה .1,000122.7162.7204.7218.3.227.9240.6250מקומות Sealingו. capacity

שנתי) yearly)(ממוצע average)
.230.1313.5346"10קילומטרז' 6.7K><ו.8373.0365.7380.7 ilomelrage

km. a"p

הכל יפריוןסך ל" 219.3311.2752.71,057.81,481.12,082.42,831.2RKVKNUKמיליוני 
.IL(במחירים millionIOTA I.
at)שוטפים) current prices)

בקוים 189.7254.6520.3752.31,003.41,404.31.867.2From....מנסיעות regular lines
tripsקבועים

מיוחדות 02.6From'26.552.216.9280.9456.3647.8מנסיעות special trips
andוטיולים journeys

ושונות AS24.621.430.3.?/..7From/3.24.5""מחבילות parcels and
miscellaneous

לק"מ .ILפדיון 0.950.982.12.844.005.397.0tfRevenueל'יי per km.

הכל ל"יפדיוןסך 186.9295.4333.1J33.6371.1374.2388.9RKVKNUKמיליוני 
.IL(במחירים millionTOTAL
at)קבועים) llxed prices)

בקוים 161.4240.4224.1232.3251.7252.5254.8From"■'מנסיעות regular lines
tripsקבועים

מיוחדות 22.850.61""מנסיעות 10.7100.4112.9115.5II1*.!)From special trips
andוטיולים journeys

שונות f<From.2.64.37.18.05.75.84""מחבילות parcels and
miscellaneous

.noמועסקים 7,8469,30013,21613,14313,37013,98515,001EMPLOYEDמסי
הכל PF.RSONSסך

TOTAL
קואופרטיב 4,8295,6248.3538,2978.07tf7,7147.680Cooperative""חברי

members
3,0173,6764.8644,8465,2946,2717.321Employeesשכירים

ל"יהוצאות cLABOUR.118.2207.1587.3859.91,105.81,796.93,039■מיליוני
.ILעבודה EXPENSESח110!1וח

ממוצע Averageשכר
moלחודש n t h 1y wage
.ILלמועסק 9771,3842.8134,1745,0791ל"י 7,69012.17Per employed

person
קואופרטיב "לחבר "1,2691,7923.5635,3486.672< 10.67617.5tf1Per cooperative

5117591.5252.1642,6664,0196.514לשכיר
IllCJ I1UC1

Per employee
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אוטובוסים של מסחרית מהירות י"ח/6. לוח
TABLE XVIII/6.COMMERCIAL SPEED OF BUSES

קמ"ש
Km/h

19681970197119721975197619771978

הפל סך  עירוניים 18.2קוים 18.618.519.118.518.518.4.1S6URBAN LINESTOTAL

אביביפו 17.2תל 18.217.617.417.817.817.717.2Tel AvivYafo

17.9חיפה 18.219.019.918.218.918.918.8Haifa

20.0ירושליס 19.218.919.018.818.718.718.6Jerusalem

אחרות 20.4ערים 19.919.7(22.2)19.919.920.321.9Other towns

פרבריים 26.0קוים 26.025.024.423.424.023.822.2SUBURBAN LINES

ביןעירוניים 48.0קוים 49.545.746.045.045.8(43.0)46.8INTERURBAN LINE!

SEA TRANSPORT ימין, הןבלה

הימית בהובלה עבודה ותשומת פדיון י"ח/7. לוח
TABLE XVI1I/7.REVENUE AND LABOUR INPUT IN SEA TRANSPORT

At current prices שוטפים נמחירים

196S19701975197619771978

ל"י)' (מיליוני הכל סך 353.0735.94,117.15,180.57,427.213,664.2REVENUETOTALפדיון (IL. million)1
)at current prices) שוטפים) (במחירים

מטענים 246.1584.43,268.54,297.26,183.211,361.6Fromמהובלת freight

אניוח 46.6133.9797.0847.71,175.82,101.4Fromמהחכרת charteirngof ships

6.57.651.635.668.2201.2Fromמשונוח miscellaneous

הכל עבודהסך הוצאות
ל"י) (אלפי
יבשה עובדי

64,243

12,912

90,598

19,212

358,086

85,147

548,898

121,197

694,634

162,875

,201,943

306,548

LABOUR EXPENSESTOTAL
)IL. thousand)
Land workers

ים 51,33171,386272,939427,701531,759895,395Seaעובדי workers
עבודה הוצאות 9021,5397,3191ממוצע 1,48414,78226,688Average monthly labour expenses

י) (ל'' לחודש perלשכיר employee (IL.)

הכל שכיריםסך
יבשה עובדי

5,933
1,270

4,906
1,131

4,077
1,348

3,983
1,296

3,916
1,264

3,753
1,270

EMPLOYEESTOTAL
Land workers

ים 4,6633,7752,7292,6872,6522,483Seaעובדי workers

ישראלים :3,0892,2201,8451,8941,8881,805Thereofמזה: Israelis

1 Up to 1975 includes also passenger revenue. נוסעים. מהולמת פדיון גם כולל 1975 עד 1
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וגילה האוניה סוג לפי הסוחר, צי של ומעמס תפוסה אוניות,  י"דו/8. לוח
TABLE XVIII/8.SHIPS, TONNAGE AND DEADWEIGHT OF THE MERCHANT FLEET, by TYPE

OF SHIP AND AGE
Endof year

שנה סוף

Typeof ship and age 1978 1977 1976 1975 2I 970 1960 1956 וגילה אונייה סוג

TOTAL2

Type of sh ip
Cargo ships
Refrigerating ships

Tankers

Age o f ship
Up to 2 years
34

59
1014
1519

20 years and over

TOTAL2

Type of ship
Cargo ships
Refrigerating ships
Tankers

Age of ship
Up to 2 years
34

59

1014
1519
20 years and over

shipsNumbersאוניותמספר of

הכל2 3050110108104105סך

אונייה סוג

משא 224179717270אוניות 74

קירור 13986אוניות 7

4416272424מיכליות

האונייה גיל
שנים 2 102061465עד

3  42161381414

5  95641272626

10142236403336

15193114182320

ומעלה שנה 2085134

Gross tonnage (thousand n.r.t.)

2,498.5 2,430.0 2,509.9

(אלפיט.ר.נ) כוללת תפוסה
1,437.6 288.4 135.7

927.9 930.3
30.2 34.8

1,533.4

81.0

694.9
987.6

513.1

193.6

28.3

895.1 914.9
46.5 67.2

1,488.4 1,521.3

351.0

476.8

911.7
447.3

221.4

21.8

715.5

472.9

736.4
406.1

166.4

12.6

793.1
89.3

540.8

291.9

269.9

447.5

371.7

56.6

204.7

40.9

117.6

113.7

17.3

9.2

7.2

23.4

67.3

34.5

52.6

10.0

11.3

10.0

12.3

39.5

הכל2 סך
אונייה סוג

משא אוניות
קירור אוניות

מיכליות

האונייה גיל
שנים 2 עד

34

59

1014
1519

ומעלה שנה 20

n.r.t)(thousandweightDead
4,474.84,434.44,579.9TOTAL2

1,411.01,384.61,440.51,435.0Cargo ships

79.455.240.935.8Refirgerating ships

2,983.52,994.63,098.5Tankers

1 As of 1965 includes data on Israeli ships under foreign
)lag. 2 U to 1975 includes passenger ships.

ט.ר.נ)םעמס (אלפי

הכל2 174.9374.22,411.8סך

משא 102.4292.01,275.6אוניות

קירור אוניות
101.2

52.961.81,032.4מיכליוח

בדגל ישראליות אניות על נתונים כולל ב1965 החל 1

נוסעים. אניות כולל 1975 עד 2 זר.
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PORT SERVICES נמליס שירותי

בנמלים עבודה ותשומת פדיון י"ח/9. לוח
TABLE XVIII/9.REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

19681970197519761977l<)78

לירות) (מיליוני ן ו י ו שוטפים0 Atכמהירים current pricesRevenue (IL. million)

הכל. 156.4201.4769.8939.11,254.52,437.3TOTALסך

למטענים 129.5177.3687.6840.31,100.32,163.2Fromמשירותים freight services
משינוע :125.0167.8599.7778.71,028.42,027.4Thereofמזה: from mairne services

רציף מדמי :0365.7427.8571.11,144.1Thereof.א48.67מזה: from wharfage
4.59.587.961.571.9135.8Fromמאחסנה storage

בסיסיים נמל 11.512.137.851.075.4148.2Fromמשירותי basic port services
לנוסעים 2.21.86.68.215.125.9Fromמשירותים services to passengers

עבוד.ה Labourתשומת in p u !

5.7396,5525,5755,1884,9644.577Employeesשכירים
לשכיר שכר 9061.0543,6684,4836,67110,071Averageממוצע monthly wages per

(ל"י) employeeלחודש (IL.)

לשכיר עבודה הוצאות 1,1001,3565,0066,2539,47814,187Averageמנווצע monthly labour expense:
(ל"י) perלחודש employee (IL.)

Indicesמדדים
. שוטפיםפדיון Atבמחירים current pricesRevenue

הכל 100.0128.8492.2600.5802.11,558.3Totalסך TOTAL
למטענים 100.0137.0531.0648.9849.81.670.5Fromמשירותים freight services

משינוע 100.0134.2479.7623.0822.71,621.9Thereof:fromמזה; marine services
רציף מדמי :100.0160.7753.1881.21,176.22,356.4Thereofמזה: frnm wharfage
100.0211.21.953.71,367.61,597.73,018.4Fromמאח&נה storage

בסיסיים נמל 100.0105.5328.7443.4655.21,288.5Fromמשירותי basic port services

לנוסעים 100.081.8משירותים .248.2374.5687.11,177.5From services to passengers

קבועים Atבמחירים ifxed prices

הכל 100.0116.9S138.4133.1134.2.1SS4TOTALסך
למטענים 100.0122.6Sמשירותים 144.9140.6138.2162.2From freight services

משינוע 100.0119.4SIמזה: 32.0139.1137.1161.0Thereof: from marine services

רציף מדמי מזה:
מאחסנה

100.0120.5140.3133.8135.1149.8Thereof:from wharfage
100.0209.8293.2183.2174.0206.9From storage

בסיסיים נמל 100.0105.5SIמשירותי 09.4111.6123.5144.3From basic port services

לנוסעים 100.081.8SI23.7Iמשירותים 15.4156.5164.5From services to passengers

עבודה Labourתשומת input
100.0113.697.290.486.579.8Employeesשכירים

(ל"י) לווזדש לשכיר שכר 100.0116.3401.9486.9724.61,093.9Averageממועע monthly wages per
employee (IL.)

לשכיר עבודה הוצאות 100.0123.3453.2562.5852.61,276.2Averageממוצע monthly labour expenses

(ל"י) perלחודש employee (IL.)
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ונוסעים מטענים בנשפך), דלק מיבליות (למעט אוניות תנועת י"ח/10. לוח
זו בתנועה ישראל רגל של וחלקו הארץ בנמלי

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

I

1978 81977 1976 1975 1970 '1 <)65 Ml)5l

וניתנועת א 0וו!2ה f ships2emen tMo v

האניות 1,3702,1902,9512,8342,5902,6743,017NUMBERמספר OF SHIPS

חיפה [1,1681,725נמל ,7361,5441,5061,5231,688Haifa port
אשדוד 71,1271,1809581,0091,201Ashdod_נמל port
אילת נמל



5488110)26142128Elat port

של נטו 2,4404,5895,1746,6656,8027,6268,739TONNAGEOFהתפוסה
שהפליגו SHIPSהאוניות DEPARTING
רשום) נפח טינות thousand)(אלפי N.R.T.)

חיפה 2,0263,8563,3394,1814,5754,9375,252Haifaנמל port
אשדוד 201,6512,1321,8482,2122,986Ashdodנמל port
אילת 114184352379477501Elat_נמל port

Freight traffic (thousand tons)

UN LOADINGTOTAL 5,663 5,011 5,123
Haifa port 3,950 3,729 3,829
Ashdod potr 1,399 899 882

טונות) (אלפי המטענים תנועת

Elat port

LOADINGTOTAL
Haifa port
Ashdod potr
Elat port

314 386

5,200 4,681
1,497 1,503
2,990 2,480
713 698

412

3,669
1,352
1,893
424

5,359
3,618
1,416
325

3,486
1,146
1,843
497

4,273
3,140
933
200

3,345
1,106
1,901
338

2,473
2. I73

14
54

1,836
.I56 7

4
232

1,589
1,320

218
193

הכל סך /p'7s<
חיפה נמל
אשדוד נמל
אילת נקל

הכל טעינהסך
חיפה נמל
אשדוד נמל
אילת נמל

PASSENGERSTOTAL
Arirving
Depatring

Passengertraf fie
264,332 221,428 156,432 46,240
131,732 1 10,061 78,669 73,462
132,600 111,367 77,763 72,728

הנוסעים תנועת
125,296 257,100 114,745

>M.IWI
21,054

69,149 132,049
56,147 125,051

הכל נוסעיםסך
מגיעים
מפליגים

Share of Israel lfag (percentages) (אחוזים) ישראל דגל של חלקו

המטענים nyun18.140.938.3.U2.. 34.8FRhlGHTTRAFFIC
הכל TOTALסך
■■18.951.146.443.9פריקה 45.1Unloading
..12.427.328.026.3טעינה 23.6Loadind

Incl. movement in the Tel Aviv and Yafo ports.
Including traiffc between Israel ports.

אוניות מעבר כולל 2 ויפו. תא בנמלי חגו8ה גולל 1

הארץ. נמלי בין
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AVIATION תעופה

בינלאומיים בקוים ישראל של תעופה שירותי י"ח/וו. לוח
TABLE XVI/1 !.ISRAELI AVIATION SERVICE ON INTERNATIONAL LINES

יחידה
Unit195019651970|1)7J197619771978

י בודדות .י1חטיסות 4756,024מסי 3,1846.7108,2309,1369,256Single flights' הטיסות ק"ממרחק 1,77130,821אלפי 16,19527.65631,97035,56433,926Flight distance.
1000 km.

טיסה .noשעות 6,56043,422מס 23,46739.23645,27550,01948,322Hours flown
1,00015.5546.3נוסעים 306.0773.4998.61,158.01,223.9Passengers

בתשלום2 14.7501.9"מזה: 288.3701.0923.01,076.01,130.8Thereof: revenue

בתשלום ס 49.72,531.21,331.43.234.94,339.94,889.95.001.0מיליוניםנוסע/ק''
/K/.W/l'LCrs

Revenue passenger/km.
millions

בתשלום שהובלו דואר tonsדברי 50745טונות My770<(I7938808Revenue mail
בתשלום3 שהובלו 27820,398"מטענים U.KW47,19497,620106,555Revenueי"6.6 freight3

1 Flight in one direction. 2 I.e., 8 passenger paying more מ}/25 למעלה המשלם נוסע 2 אחד. בכוון סיסה 1

than 25'/. of the fare. 3 Incl. excess freight of passengers. נוסעים. של עודף מטען כולל J מהמחיר.

אויר ובנמלי אוירית הובלה בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/2ו. לוח
table xviii/12.revenue and labour input in air transport and airport

shrvicks

nTrv
Unit

196519701975197619771978

שוטפיםבמחירי dnt pricesA tcurr e

הכל ל"יפדיוןסך 159.4353.11,315.02,275.33,824.66,957.7REVENUETOTALמיליוני
Il.miilion

נוסעים מהולכת 129.4267.6977.71,724.34,803.2"מוה: 2,698.7Thereof: from passengers
ודואר מטענים 19.061.3230.4354.1696.81,098.5from"מהובלת freight and mail

אחרים 11.024.2107.0172.6293.6699.2from"משירותים other services
קבועיםבמחירי pricesiם xedAt f

הכל ל"יסך 908.9978.4TOTAL§698.3§365.9547.8מיליוני
IL.million

נוסעים מהולכת :274.7404.8511.8576.1585.5Thereof"מזה: from passengers
ודואר מטענים 76.096.3123.0239.6247.0from"מהובלת freight and mail

עבודה ת Labourתשומ input
הכל .noשכיריםסך 2,4534,1886,0406,0886,5007,063EMPLOYEDTOTALמס'
תעופה 1,9773,4944,5034,5884,8725,289In"בחברות aviation companies

אויר 4766941,5361,4991,6271,774At"בנמלי airports
עבודה ל"יהוצאות 30.470.9328.9520.5876.01,708.6LABOURמיליוני EXPENSES

הכל IL.millionTOTALסך
תעופה 26.764.2278.9454.0770.51,461.7In"בחברות aviation companies

אויר 105.4246.9At§3.76.750.066.5''בנמלי airports
לשכיר שכר .,11ממוצע 8621,1973,8935,9199,49517,045AVERAGEל"י MONTHLY

WAGESלחודש PER EMPLOYEE
תעופה 9351,2904,3376,79511,12519,467In"בחברות aviation companies

אויר 5597252,4883,2304,6139,824Atבנמלי airports
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ודואר מטענים נוסעים, של בינלאומית אוירית תנועה  י"ח/5ו. לוח
TABLE XVH1/13.INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS, FREIGHT AND MAIL

1949196019701975197619771978

שנחתו 2,2052,9269,0798,1889,43110,22711,385AIRCRAFTמטוסים LANDING

הכל סך  נוסעים'
(אלפים)

91.9223.4,189.61,650.02,027.92,413.02,621.1PASSENGERS'  TOTAL
)thousands^

Arriving".69.7111.6603.3826.01,012.21,206.61,314נכנסו
22.2111.8586.3824.01,015.71,206.41,306.4Departingיצאו

הכל 4593,51610,71044,12958,966107.46S128,12:FREIGHT2TOTALמטענים2סך (tons)

2931,48613,52816.57340,957נפרקו 18,50853,766Unloaded

1662,03017,18227.556נטענו
1 40,45866,5174,356Loaded

הכל(טונות< דוארסך
הגיע

13 0
71

522
321

1,763
914

2,474
1.420

2,587
1,532

2,810 2,85i
1,758 1.77C

MAIL  TOTAL (tons)
Arrived

592018491,0541,0551,052נשלו! 1.08SDispatched

1 As of 1970, including passengers in transit.
2 Excluding mail.

במעבר. 1וט8ים גולל ב0י19, bm 1

דואר. כולל לא 2

לישראל שכר טיסות י"ח/4ו. לוח
TABLE XVIII/14.CHARTER FLIGHTS TO ISRAEL

19731975197619771978

שנחתו מטוסים
הכל סך 4082143207061,050AIRCRAFT LANDING

בןגוריון אויר 408206259570860AtBenGurionבנמל A'rport

אילת אויר 861136190Atבנמל Elat Airport

הכל 73,31643,77570,837166,230229,111PASSENGERS1נוסעיםסך TOTAL

הגל סן  בןגודיון אויר 73,31642,83460,841142,446196,188AtgenGurionAirporttotalבנמל

37,06721,59930,84372,35199,642Arrivingנכנסו

36,24921,23529,99870,09596,546Departingיצאו

הכל סך אילת אויר בנמל
9419,99623,78432,923AI Elat Airporttotal

5545,47212,173.16,739Arrivingנכנסו

3874,52411,61116,184Departingיצאו
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SURVEY OF TRUCKS משאיות סקר

ומעלה טון 2.5 של מורשה מטען בעלות משאיות תפעול  י"ח/5ו. לוח
TABLE XVIII/15.  OPERATION OF TRUCKS WITH A LOAD CAPACITY OF 2.5 TONS AND OVER

Unit 1977 1970/71 1966/67 196! יחידה

Active trucks

Average age per truck

Tonnagetransportedtotal

Average per truck

Ton x km transported
total

Average per truck

Average distance per ton
of load

Kilometragetotal

Average per truck

Kilometrage with load
total

Average per truck

Active trucks

Average age per truck

Tonnage transportedtotal

Average per truck

Ton x km transported
total.

Average per truck

Average distance per ton .

of load

Kilometrage total

Average per truck

Kilometrage with load
total

Average per truck

Revenue total

Average per truck

All trucks

no.

jrears

million

housand tons

million ton x km

thousand
ton/km.

km.

million km.

thousand km.

million km.

thousand km.

13,578 12,741 10,631

7.7 8.8 9.7

84.8 74.8 29.9

6.2 5.9 2.8

3,360. 1 2886.0 1,423.0

247

40

227

39

489.2 497.3

36 39

303.7 282.4

22 22

134

48

274.7

26

166.5

16

9,552

11.8

28.2

3.0

968.3

101

34

241.1

25

159.6

המשאיות כל
מספר

שנים

טונות מיליוני

טונוו! אלפי

מליוני
טוןאק"מ

אלסי
oyxpf

"מ ק

"מ ק מיליוני

ק"מ אלפי

ק"מ מיליוני

Thereof: paid transport

no.

years

million tons

:housand tons

lillion tonxkm.
tonXkm.

thousand
tonxkm.

km.

million km.

thousand km.

million km.

thousand km.

IL. million

IL. thousand

2,856.4 2,338.7 1,063.9

9,495 g,8O9 6,989

§7.5 9.4 10.0

72.8

7.7

61.4

7.0

21.1

3.0

301

39

265

38

387.7 364.6

41 41

230.5 204.9

24 23

152

50

189.5

27

107.0

15

17 ק"מ אלפי

כתשלום הובלה מוה:

5.885

12.4

18.0

3.1

628.5

107

35

145.2

25

90.6

15

פעילות משאיות

למשאית ממוצע גיל

ל ה3 סך  שהובל טונאו'

למשאית ממוצע

 שהובל ק"מ <> טון
הכל סך

למשאית ממוצע

מטען לטון ממוצע מרחק

הכל סך  קילומטראז'

למשאית ממוצע

 מטען עם קילומטראז'
הכל סך

למשאית ממוצע

1,857.7 326.9

8195.6 37.1

פעילות מספרמשאיות

למשאית ממוצע שניםגיל

הכל סך  שהובל טונותטונאז' מליוני

למשאית טונותממוצע אלפי

 שהובל ק"מ x טון
הכל סך

למשאית ממוצע

מיליוני
ק"מ x טון

אלפי
ק"מ x טון

מטען לטון ממוצע ק"ממרחק

הכל סך  ק"מקילומטראו' מליוני

למשאית ■ממוצע ק"מ אלפי
 מטען עם קילומטראז'

סךוזכל
ק"מ מליוני

למשאית ק"מממוצע אלפי

הכל סך  ל"יפדיון מליוני

למשאית ל"יממוצע אלפי
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דלק וסוג מותר מטען לפי המשאיות, תפעול
1977

י"ח/16. לוח
אחרת גלין לא אם שנתיים, מענים

הכל סך
מותר (טינות)מטען

lOttU
2.54.9

יחידה
הכל הכלסולרבנזין0ף בנזיןסך מזה:

Thereof: TotalGasolineFuel oilTotalgasoline
המשאיות צי
פעילות 13,5782,70310,8751,8061,579מספרמשאיות

מותרי טונותמטעז 159.613.3146.37.36.3אלפי
למשאית ממוצע מותרי 11.84.913.54.14.0טונותמסען

למשאית ממוצע 7.710.37.010.511.1שניםגיל
ממוצעת דלק לליטרצריכת sp2.83.12.83.33.2

' ז א ר ט מ ו ל י ק
הבל קמסך 489.236.2453.036.924.7מליוני

למשאיח קמממוצע 36.013.441.720.415.7אלפי
מטען ע0 בנסיעות למשאית קמממוצע 22,411.125.216.012.8אלפי

הקילומטראז' כל מסך מטען עם 6283607882אחוזבנסיעות
ק"מ .> וטון טונאז'

הכל סך  7T17OT T/moטונות 84.83.181.72.51.8מליוני

למשאית ממוצע טונותטונאז' 6.21.17.52.51.2אלפי

הכל סך  שהובל ק"מ x אק"מטון סלן 3,360113324.79262מליוני
למשאית ממוצע ay x ק"מטון טון* 247422995139אלפי
מטען לטון ממוצע 40374038j4קממרחק

לנסיעה ממוצע 10.63.111.72.82.8טיןטונאז'
מטען ע0 בנסיעות מותרי מטען 81.577.2אחוזניצול

הוצאות
הכל סך  ל*יהוצאות 1,752.8230.51,522.3160.6130.3מליוני

הכל סך  למשאית ליהוצאות 129.185.3140.088.982.5אלפי

למשאית קנועות *הוצאות m14.97.916.610.97.8
ביטוח 0מזה. m9.36.410.09.06.2

רשיון 1.70.72.00.80.7אגרת
*הוצאותשוטפותלמשאית ,114.277.4123.478.074.7

וסיכה דלק,שמניס 37.125.739.927.926.9מזה.
ורכישה חידוש  mצמיגים m13.22.315.83.32.3

m■קונים m21.810.024.810.59.3
שכירה עבודה r42.139.342.836.236.2

נסיעה מ לק" ממוצעת שוטפת 3.175.782.963.824.77ליהוצאה

עבודה וימי מועסקים
חודשי) (ממוצע הכל סך 14,6223,07111,5512,0881,829מספרמועסקים;

למשאית 1.11.11.11.21.2ממוצע

משאית על ענודה ימי 231258225279287ממוצע

שכירים נהגים של עבודה ימי 40240242י238232מזה:

הרכב תעסוקת
משאית של עבודה 206193210212211ימי

ומנח תיקונים בגלל: משאית של בקלה 3119342321*ימי

עבודה 4658433736חוסר
ליום משאית של עבודה שעות 9.48.19.78.68.3*ייעע

713ות
בתשלוס מובילות משאיות

פעילות 9,4959158,580846713'משאיות
קמקילומטראז' 387.714.3373.419.810.9מליוני

שהובל טונותטונאז' 72.81.171.71.40.8מליוני
שהובל ק"מ x קמטק ,> טון 2,856432,8134123מליוני

פריון'
הכל ליסך 1,857.7112.41,745.3122.391.3מליוני

למשאית ליממוצע 195.6122.9203.4144.5128.0אלפי
ק"מ x לטון 0.652.620.623.003.92ליממוצע

.1977 אוגוסט במחירי 2 יתר. עומס כולל ו
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TABLE XVHI/I6.OPERATION OF TRUCKS, BY LOAD CAPACITY AND TYPE of FUEL
1977

Annual data. unless otherwise stated

Load capacity (tons

7.95.0
8.0
.H9

15.0
19.920.0+ סךהבל

Total

סולר :nrs
Thereof:
Fuel oil

unit

The truck lfeet
2,7601,7376,1541,4731,385no.Active trucks
17.611.666.324.444.0thousand tonsLoad capacity1
6.46.710.816.6§31.7tonsAverage load capacity1 per truck
9.910.16.9S 5.5§5.4yearsAverage age per truck
3.19 3.22.92.31.9km. per litreAverage fuel consumption

Kilometrage
63.354.2239.874.274.9million km.Total
23.031.239.0§ 50.454.1thousand km.Average pertruck journey
16.220.823.428.532.0" Averageיי per truck on journey with load
7067605759percentOn tirps with loadof total kilometrage

Tonnage and ton x 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 X km.Ton x km. transported  total
88119213456751thousand tonxkm.Average ton X km. per truck
3839293977km.Average per journey with load
5.15.610.7 17.221.8tonsAverage tonnageper journey with load
83.463.795.472.4percentUtilizationof load capacity1 on journeys

with load
Expenditure

260.9174.4769.1257.2305.0]L. millionExpenditure  total

945100.4125.0174.6220.2IL. thousandExpenditure pertrucktotal
10.2ll.J15.819.021.0Regular expenditure per truck

7.17.39.410.811.8Thereof: insurance
1 1\AIg2.72.8licensing fees
1. 1

g4488.98 109.2155.6199.2.." ",Current expenditure per truck
25. 126.438.047.258.01tThereof: fuel, oil and lubrication

5.47.315.022.123.9*< <<
renewal and buying tyres

15.4
38.5
3 6g

18.4
36.9
2.85

21.8
34.4
2.80

33.9
52.3
3.09

36.9
80.4
3.68

IL.

IL.

repairs
1 hired labour

Average current expenditure per km. journey
Employed persons and work days

3,217
1 0

2,115
1.2

§6,302
/.0

1,511
1.0

1,504
1.1

no.Employedpersonstotal (monthly averages)
Average per truck

I .,£

8 229§2368219232226"Average workdays on truck
g 2348 238239242237"Thereof: workdaysof employed

Employe ment of truck
§1928 2098 2030 216S 227"Work daysof truck

2733323440"Idle days of truck due to: repairs and tests
49493722"unemployment

0*1

8 8.48 8.88 9.48 10.58 10.8Average work hoursof truck per
active d&v

Trucks transporting for payment
1,2501,0634,9721,2321,195"Acitve trucks

36.634.6199.662.369.4million km.Kilometrage

4.13.941.014.212.1million tonsTonnage transported

146140112.9563978million tonxkm.Ton X km. transported
Revenue2

155.2139.4825.19 296.2459.0IL. millionTotal

§ 124.18131.0§ 165.98 240.3S 384.1IL. thousandAverage per truck

S 1.06§0.998 0.7380.52g 0.46IL.Average per ton X km.

1 loci. overweight. 2 At August 1977 pirces.
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מטען סוג לפי המשאיות, פעילות  י"דו/17. לוח

TABLE XVIII/17.TRUCK ACTIVITY, BY TYPE OF LOAD

אחרת צוין לא ,אם לנסיעה 1977Averageממוצע per journey. unless otherwise stated

מטעון סוג

מטענים

M
X

A. C

* fo

מרחק
ממוצע

מטען לטון
Average
distance
per ton

ניצול
כושר
הובלה

Load
capacity
utiliza
lion

rxg .

.■!* s =

a.
Type of load

הכל סך
101.11

ממוצע
לנסיעה
Average

per
journey

טונות אלפי
Thousand

Tons

טונות
$וו>1!

קמ
km.

אחוזים

Per cent
ל"י
11.

81.50.65LOADS  GRAND TOTAL
81.00.67Agricultural products  total
103.10.63Thereof: cereals and pulses
92.90.58citrus fruit
69.30.71fresh vegetables and fruit
64.50.78cotton
81.80.99Food, beverages and tobacco 

total
75.72.01Thereof: milk anddairy products
93.30.99lfour I

foodstuffs for animals' 83.80.95
92.10.55beer and soft drinks
119.30.45Mining andquarrying materials 

total
127.30.49Thereof: building sand
94.30.32potash
122.60.46stone. gravel and quarry waste

0.56

0.66
0.50
0.49

Nonmetallic minerals 
total

Thereof: cement
cement products
asphalt

Chemicalandpetroleum products ()/>V
total

Thereof: chemical fertilizers
gasoline
fuel oil and mazut
tar
gas

0.67
0.73
0.76
0.64
1.07
0.64Metal, electrical andelectronic

products  total
Thereof: metal products for buildingI. 14
machines and electrical equipment 0.96

tin products [ 053
Textiles, wood. rubber, leather and 0.84
pap."r  total I

Thereof: raw materials for wood! 0.57
industry plastic products '1,13
packing materials 1 ]9

Miscellaneous  totalq g4
Thereof: passengers1 5 1

mixed load in containers0 41

waste and garbage 1 10

94.4

105.0
97.7
135.9
77.S

81.6
77.5
83.1
69.7
59.4
69.4

85.2
55.6
63.6
52.1

74.0
46.5
39.1
59.4
39.1
70.8
71.0

39.7
50.4
45.9
44.8
71.0
68.8
49.7

44.5
22.0
45.3
55.5
22.6

18.0
96.1
19.2
51.0

47.1
63.1
30.1
70.1

90.3
49.8
61.8
86.3
67.7
76.3

74.0
64.1
72.9
65.4

87.8
80.1
45.4
48.9
40.0
116.8
21.1

421
520
638
527
562
815
3X1

184
383
589
405
360

270
3,249
332
631

805
784
481
XftJ

993
747
889

1,270
424
659

986
626
576

315

1,048
257
168
246
107

2,227
158

10.6
10.3
13.8
11.7
7.9
11.8
7.6

4.1
17.3
12.9
7.3
15.9

17.0
12.4
15.9
12.3

10.9
14.9
14.3
14.7
6.2
8.6

13.3
9.7
7.8

4.8 .

11.9
3.2
3.7
5.0
2.6
19.0
7.4

84,803
9,934
1,712
3,409
1,768
149

7,016

894
825

1,981
1.430
42,375

14.9 24,374
33.8 884
17.2 14,869
12.3 5,878

2,029
1,912
944

4,832

484
1,120
1.157
286
344

4.684

1.178
696
518

4,286

466
451
966

5,798
1,794
583

1,719

כולל סך  ovwa
הכל סך  חקלאית חוצרח

וקטניות דגנים מזה.
הדר פרי

טריים ופירות ירקות
כותנה

וטנק משקאות מזוז,
הכל סך

חלב ותוצרת לשתיה חלב מזה;
קמח

חיים לבעלי מזק
קלים ומשקאות בירה
 והצינה כרייה חומרי

הכל סך
לבנייה חול מזה:

אשלג
מחצבה ופסולת חצץ אבן,

אלמתכת"פ מינרלים
הכל סך
מלט מזה:

מלט מוצרי
אספלט

נפט ומוצרי כימיים מוצרים
הכל סך

כימיים דשנים מזה:
בנזין

ומזוט סולר
זפט
גז

חשמל מתכת, מוצרי
הכל סך ואלקטרוניקה
לבנייה מתכת מוצרי מזה:
חשמלי וציוד מכונות

פח מוצרי
ונייר עור גומי, עץ, טקסטיל,

הכל סך
ע' לתעשיית גלם חומרי מזה:

פלסטיק מוצרי
אריזה חומרי
הכל סך  שונות

נוסעים מזה:
במכולות מעורב מטען

ואשפה פסולת
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Thousand tons

ויעד מוצא אזורי1 לפי במשאיות, שהובל טונאז'  י"ח/8ו. לוח
TABLE XVIII/18.TONNAGE TRANSPORTEDD BYTRUCKS, BY ORIGON

AND DESTINATION AREAS1
1977 טונות אלפי

מוצא /

?5

\:Thereofמזה: OriginV

/ יעד

0 cs

.£ 5.ם=
0

85
n t;

35 <■i?£

cd§|
1

atii
/i_ 'a11

E|pi
c£

1£
'*>
ל! 33htH

at

n
/j

2

0p c
.*^ £
"~~ "oO '

£ p<zכ a

£4J EgB H
r =

"c3

pi.SE^
,o
o c

K
)7aDestination \

הכל 84,8034.39S4,3492,4493,2693,2939,5694,3604,2348,4263,7596,0S69,1237,5648,11S1,3732,6231,246TOTALסך
ירושלים מזה:

עכו

כנרח

5,365

4,862

2,681

3,092

10

22

2,950

19

(2)

15

2,060

19

178

140

11

54

51

76

988

234

190

334

85

79

30

35

81

6

36

21

(3)

181

13

12

426

68

18

720

75

10

79

24

8

(4)

(4)

30

391

(5)

[*hereof: Jerusalem

Akko

Kinncrct
2613(4)20221311(5)4,296993651,927501,01127130233יזרעאל

7631271889(2)3,33688419422,472308681015צפת

Yizrccl

7 ci'nl
7,450116851212651053,7836722521834524546842413556חיפה

Hiiil'ii
Hadcra_38(!)118115851,60525116027331266374(5)3,1611450חדרה
4,5114244השרון

51(5)4674781,68850714511874412494(5)_

Mashuron
חקוה פתח

רמלה

6,706

4,907

22

129

7236

(1)

2026

(3)

414

145

156

45

281

460

3,736

727

248

2,227

290

296

932

260

369

397

90

521033

14

12
Pet ah Tiqva

1<1וןו1^
23(3)(2)1836128741593901312,371327647100(5)4,5339324רחובות

אביב 11,803453101372601086351896131,1535711,5034,761960285179027חל
I\CriOVOl

1632Ashuclon(2)6,2702749789423316682114071427072872,786799אשקלון
שבע 7,3959586124226186607272851842303275,88137Beerבאר Shcva
הגולן רמת

ושומרק יהודה

1,635

3,39973

6

(4)

42

18

44

41

305

7

50

214

18

. 43

17

47

(2)

719

(4)

34

6

16

8

96

6

28

(4)

19

1,123

(4)2,036
Golan Heights

.lulaca and
וסיני (2)_1,992706עזה

14(430(1)275177186424, 1,093' Samaria

C
C

C

Subdistricts, except Judaea and Samaria. Gaza and S'na'■ וסיני. עזה ושומרק, יהחה מלבד נפזת, 1



POSTS AND COMMUNICATION ותקשורת דואר

ותקשורת דואר בשירותי עבודה ותשומת פדיון י"ח/9ו. לוח
TABLE XVIII/19.REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTAL AND COMMUNICATION

SERVICES

1963196519701975§1976919771978

.ILמיליוני million.

הכל1 סך 121.2176.5505.52,036.93,027.84,249.07,789.9REVENUETOTAL1פדיון
שוטפיס) at)(במחירים current prices)

דואר שירותי :26.132.758.5183.3246.2294.4624.9Thereofפזר.: postal services

מברקה 9.516.532.6137.2172.5219.3575.6telegraphשירותי services

טלפונים 77.9118.9344.01,555.92,278.93,471.06,085.9telephoneשירותי services

הכל1 487.5886.81,007.91,112.31,164.8REVENUETOTAL1פריוןסך
קבועים) at)(במחיריס fixed prices)

דואר שירותי :54.968.567.962.165.3Thereofמזה. postal services
מברקה שירותי

..30.149.248.645.963.4telegraph services

טלפונים 33J2718.0809.6984.41,015.2telephone.שירותי services
ענודה tתשומת ,. 1_

שכירים ממוצע
>מ0פי) לחודש

קבועים

10,425

6,857

12,362

7,638

14,111

10,194

16,127

12,662

15,736

12,990

15,712

13,080

15,528

13,029

AVERAGE NUMBER OF
EMPLOYEES PER
MONTH (number)

Permanent workers

3,5684,7243,9173,4652,7462,6322,499Temporaryארעייס workers

עבודה שכר
ל"י) (אלפי הכל סך

47,86873,967125,592490,986656,12:925,1631.344,965WAGESTOTAL (IL. thousand)

38,83357,8קבועים 11107,742446,337614,619868,2601,270,909Permanent workers

9,03516,15617,85044,64941,50356,90374,056Temporaryארעיים workers

לחודש לשכיר ממוצע
(ל"י)

3834967412,5373,4754,9077,218Monthly average per employee (IL.)

 עבודה הוצאות
ל"י) (אלפי הכל סך

59,520$91,60160,090610,969836,27S,228,0061,828,246 1LABOUR EXPENSESTOTAL
)IL. thousand)

49,42173,451139,010559,077787,273,158,9021,735,609קבועים 1Permanent workers

ארעיים
לחודש לשכיר ממוצע

(ל"י)

10,099

476

18,154

615

21,080

945

51,892

3,157

49,002

4,429

69,104

6,513

92,637

9,812

Temporary workers

Monthly average per employee (IL.)

1 1978 data are for budget years. ווקצינ. לשנות  1978 נתוני 1
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דואר שירותי  י"ח/20. לוח
TABLE XVIII/20.POSTAL SERVICES

Budget year תקציב שנת

Post offices and branches
Postal agencies
Mobile Post Routes
Localities served by
Mobile Post Ofifces

Rented post oiffce boxes
Mail total
Dispatched inland
Dispatched 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
With ships at sea

| 1978 j 1977 | 1976 | 1970 [ i960 I 1950 | Unitnrm |

210 207 206
392 392 393
44 44 44
726 665 647

75.0
465
325
75
65

1625
626

2,154
1.557
200
402

302
1,441
517
381
495
48"

73.9
449
316
72
61

1,690
660

2,258
1,617
230
411

290
1,473
547
419
460
47

65.0
440
309
70
61

1,889
647

2,264
1,575
213
476

309
1,564
545
452
518
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

No. '0B64
"77
..5
"95

1,000
1,000,000

kg.i,000 ;rp289
" " .*65
1,000730

139
"17

574

kg. !,OOOj'p8

1,000
"524
..471

<

429

וסניפים דואר נתי
דואר סוכנויות

נע דואר קוי
נע לדואר קשורות נקודות

שכורים דואר תאי
הכל דוארסד דברי

בא^ נשלחו
לחו''ל נשלחו

מחו''ל התקבלו
לחו''ל דוארשנשלחו דברי

אויר בדואר מזה:
הכל סך  חבילות

הארץ בפנים
לחו''ל נשלחו

ל מחו" התקבלו
אויר בדואר חבילות

לחו"ל
הבל סך  מברקים

הארץ בפנים
לחו''ל נשלחו

סחו"ל התקבלו
י0 בלב אוניות עם

תקשורת  י"ח/ונ. לוח
TABLE XVIII 21.COMMUNICATION

תקציב Budgetשנת year

1I Unit/rrprpI 1950196019701 1976I 1977! 1978
ן Telephoneטלפי
.Noמירכזות 527889121124126Exchangesמס'

ניידות :2282827Thereof_מהל; mobile
קויםקיבולהמירכזות 80441793831865Exchangeאלפי capacity

מחוברים ישירים 1,000קוים lines1768369642686731Direct exchange lines
connected

(כולל ממתינות 132070179188212Applicationsoutstandingבקשות
ביצוע) .incl)הודעות installation orders)
טלפק 311235268889931,051Telephones>'מכשירי

ציבוריים .Noטלפונים 6,8907,250Public§5403,7406,760מס' telephones
בינלאומיים nternational)140491531639''א5יקיס channels

נתונים להעברת 46387478623Data_,,קוים transmission lines
,/nx7בפנים .m.pשיחות lO'STB893051,200§2,101§2,4352,440Inland calls

בינ"ל דקותשיחות 2086,23627,01136,300Internationalאלפי calls

הכל סך 1,000minut. total

u972,4689,61113,00017,702Outgoingיוצאות

ישיר בחיוג :8,55313,240Thereof§4,253__0זד.: by direct dialling
23,000Incoming§17,398§933,717נכנסות

ים בלב 1851145164With_''ע0אוניות ships at sea
קויםטלקס Telexאלפי

המירכזות 1,000קיבול lines_4501,9604,1804,1304,480Exchange capacity
טלקס :Noמכשירי 2801,3502,5152,7703,025Machinesמס'

yina בפניט £2,5139,65918,56019,25024,500Inland"מ1000ק.1זושיחות calls

בץלאומיות דקותשיחות אלפי 11161,8436,3727,351International calls
,000 minut.j

m.p.  monitor pulses.
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ROADS

Budget year

החזקה לפי סלולות, דרכים י"ח/22. לוח
TABLE XVII1/22.ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE

כבישים

תקציב שנו!

Maintenance 1978 §1977 §1976 1973 1970 1965 1961 החזקה

Lengthס)אורך(ק" (km.)
הדרכים> 6,6757,9049,71210,65711,45211,67011,891ALLכל ROADS'

בלבד 3,0733,1683,2853,3363,1083,4453,593Governmentממשלה only

ורשויות 7447908889091,2231,1191,093Governmentממשלה, and local

aמקומיות uthorities

מקומיות 2,7553,7155,1175,8296,2796,4466,708Localרשויות authorities

הכל totalסך
עיריות :1,6592,1312,8353,1403,7053,8603,936Thereofמזה: municipalities

מקומיות 6341,0391,2751,4631,5941,5941,668localמועצות councils

מ"ר) (אלפי sq.m.)Areaשטח (thousand
הדרכים' 41,49654,32462,84469,87971,79173,719ALLכל ROADS'

15,27016,65819,40620,20222,86324,073Governmentממשלהבלנד only

ורשויות 3,3383,8715,1866.1397,0846,4876,339Governmentממשלה and local

authoritiesמקומיות

מקומיות 13,57519,99130,16436,32239,55840,61041,800Localרשויות authorities

הכל totalסך
עיריות :9,34312,87819,36522,44227,05028,04728,638Thereofמזה: municipalities

מקומיות 2,5414,7626,4878,1088,3368,3368,730localמועצות councils

הדרכים' כל
(מטרים)רוחב ממוצע

5.6 5.3.S9
width (meters)

6.2 6.1

Average

6.2ALL ROADS'

כלבד 5.05.35.96.76.76.7Governmentממשלה only

ורשויות 4.54.95.56.85.85.85.8Governmentממשלה and local

authoritiesמקומיות

מקומיות 4.95.46.06.26.36.36.3Localרשויות authorities

הכל totalסך
עיריות :5.66.06.87.17.37.37.3Thereofמוהל municipalities

מקומיות 4.04.65.15.55.25.25.2localמועצות councils

1 Incl. pirvately maintained roads. פרטית. באזזוקה דרכים גולל 1
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת סלולות דרכים  י"ח/23. לוח

TABLE XVIII/23. ROADS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT AND WITH GOVERNMENT

PARTICIPATION

תקציב D2p
Budget year

החזקה 196119651970197419751976צורת
1

1978 , 1977Mode of maintenance

Length (1ח<1) (ק"מ) אורך

TOTAL 4,686 4,564 4,331 4,331 4,339 4,173 3,958 3,817 ו!גל סך

Asphalt paved 4,686 4,560 4,321 4,321 4,329 4,082 3,682 3,094 אספלט עם

Non asphalted

Only by government

By government and local
authoirties

 4 10 10 10 91 276 723

3,593 3,445 3,108 3,366 3,366 3,285 3,168 3,073

1,093 1,119 1,223 965 973 888 790 744

אספלט ללא

בלבד הממשלה ידי על

בשיתוף הממשלה ידי על
מקומיות רשויות

Government expenditure o n

maintenance and construction
)I L. million)

להחזקה הממשלה הוצאות

ל'י) (מיליוני וסלילה

TOTAL

By government only

Repairs and safety
equipment'

Construction and repair

By government and local
authoirties

Construction and repair of
new roads by government
and local authoirties

.. 586.4 3S7.O 365.4 309.3 135.9 63.2 16.3

.. 86.7 70.6 §46.0 40.7 20.5 11.2 10.0

21.0 17.8 15.2 12.9 2.2 3.7 2.0

296.4 154.9 140.8 129.5 62.7 42.0 3.4

17.8 15.6 16.8 12.4 4.3 0.8 0.3

164.5 128.1 146.8 113.8 46.2 5.5 0.6

הכל סך

בלבד הממשלה ידי על

בטיחותי ואביזרי שיפוריס

ושיקום סלילה

בשיתוף הממשלה יזי על
מקומיות רשויות

כבישים ושיקום סלילה
הממשלה ידי על חדשים
מקומיות רשויות בשיתוף

1 Such as: fences, bicycle paths, lights, etc.;
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המסעה ורוחב הכביש סוג לפי הביןעירוניים/ הכבישים אורך  י"ח/24. לוח
TABLE XV11I/24.  LENGTH OF INTERURBAN ROADS1, BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

K.J1. קמ
z
c

<y
z
5
O
<J

Q
Z
<

2
>

Type of road

Width of road (m.) (מ0ריס) המסעה רוחב

14.01+ 14.00 10.00
13.99

7.01
9.99 7.00 6.00

6.99
5.00

5.99
4.00

4.99
3.00

3.99

הגל סך
Total הכביש סוג

TOTAL
Trunk
Regional
Local

TOTAL
Trunk
Regional
Local

TOTAL
Trunk
Regional
Local

TOTAL
Trunk
Regional
Local

1965

3,0764698665484796001440528
1,55667260225338567832518
_1ל1,155295447261125163

36510715962161731

1970
3,239291699425724912103413015
1,6494818814028781662812512

1,201174352227354783643
3896915958831811

1974

3,3601984522501,010l,20S104217714
1,755211775932195363417212
1,2111351601335372293852
3944211558152261



1977

3.2U31323982061,0711,1746151956
1,63920163393148942141894
1,178801391165772543162
387329651180261

_

ד,נל סן
עורקי
אזורי
מקומי

הכל סך
עורקי
אוורי
מקומי

הכל סן
עורקי
אזורי
מקומי

הגל סך
עורקי
אזורי
מקומי

Maintained by government only. בלבד. הממשלה npirmi



motor vehicles מנועיים רכב כלי

הרכב סוג לפי מנועיים, רכב כלי  י"ח/25. לוח
TABLE XVIII/25.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE

שנה Endסוף of year

הרכב 1951196019651970.197519761977Typeסוג ofvehicle

הכל 34,10369,580171,309266,233419,389432,499450,415TOTALסך
פרטיות 9,57823,98080,542147,785279,486292,438307,785Pirvateמכוניות cars

13,58221,45341,54166,01396,13898,062101,398Trucks1משאיות1
1,4192,3943,2474,6555,7705,9706,225Busesאוטובוסים

1,2392,4772,6043,4204,5424,8164,932Taxisמוניות
מיוחד* 3948151,3772,3253,3023,3793,432Specialרכב service vehicles2

וקטנועים 7,89118,46142,13842,03530,14827,83426,643Motorcyclesאופנועים and motor scooters

1 Including tractors and semitrailer combinations.
2 Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

ותומך. גורר רכב גולל 1

וכוי. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון 2

הרכב סוג לפי המנועיים, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"דו/26. לוח
TABLE XVIII/26.AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES, BY

TYPE OF VEHICLE

אופנועים
Motorcycles

מיוחד2 רכב
Special
service
vehicles2

מוניות
Taxis

אוטובוסים
Buses

משאיות'
Trucks'

מכוניות
9רטיות
Pirvate
cars

הכל סך
Total

Average age (years)

7.6
8.0
8.4
8.9
9.5

7.6
7.7
7.8
8.1
8.2

2.2
3.5
2.9
2.9
3.5

7.1
7.9
8.4
8.8
9.1

6.1
5.7
6.0
6.2
6.5

(שנים) הממוצע הגיל
5.1 5.8
4.9 5.3
5.4 5.7
5.9 6.1
6.3 6.5

31 XII 1970
31 XJ/ 1974
31 XII 1975
31 XII 1976
31 Xll 1977

רכב כלי vehiclesNumberמספר of
31נ XII 1977450,415307,785101,3986,2254,9323,43226,643

ייצור שנת
Yearof 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

/1.2See notes to Table XVIII25.
3 Incl. vehicles of year of production not known.

531 ותקשורת rnonn
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ייצור ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי מסחרי, ורכב משאיות  י"דו/27. לוח
TABLE XVII1/27.TRUCKS AND COMMERCIAL VEHICLES, BY LOAD CAPACITY,

TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

שנה Endofyearסוף

דלק סוג
ייצור ושנת

(טונות)קבוצות מורשה Loadמטען capacity groups (tons)

Type of fuel and
year of production 5

a ii
n 6'S1.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0 +

ALL TRUCKS
Gasoline
Fuel oil

1,445 157 1,910 7,754 4,093 42,253 40,450 98,062
S3 3 32 150 2,961 42,133 40,402 85,734

1,392 154 1,878 7,604 1,132 120 48 12,328

המשאיות כל
בנזין
סולר

1 977
י המשאיות 101,39842,82843,4793,9716,9682,3423941,416ALLכל TRUCKS'

89,28542,79043,3862,85415739356GASOLINEבנזין
12,11338931,1176,8112,3033911,360FUELסולר OIL

1957 1,50366532227219130320Upעד to 1957
1,169664306190414Gasolineבגזין
3341168218729316Fuelסולר oil

195819623,8831,4461,11747667710026519581962
2,8881,4431,1023182221Gasolineבנזין
99531515865598264Fuelסולר oil

1963  196719,18313,2983,4291,248956141139819631967
1גנזין 7,80813,2963,4201,05825414Gasoline
1,375291909311371294Fuelסולר oil

1968  197234,89815,45914,2041,1952,6968329541719681972
30,47915,44514,1718203238Gasolineבנזין
4,41914333752,66482995409Fuelסולר oil

1973  197634,3868,03321,3386322,2321,18627069519731976
29,8648,01921,3304075728122Gasolineבנזין
4,5221482252,1751,158269673Fuelסולר oil

1977+7,5423,9263,06814721653111211977+
7,0743,9223,05660171117Gasolineכמין
468412871995210104Fuelסולר oil

1 Including vehicles of year of production not known. ידועה. לא ייצור משנת רכג i>!>1s 1
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TRAFFIC ON NONURBAN ROADS עירוניים לא בכבישים תנועה

נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"דו/28. לוח

TABLE XVHI/28.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS (annual average)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי
'an
הכניש
No. ofהקטע קמתיאור

rroin A/;/.
196319701975197619771978

Descirption of road
section

roadto km.

אגיב001 JerusalemLatrunTelירושליםלטיחחל Aviv
2.621.311.716.118.817.9Givat Shaul iun.Sha'ar HaGay

נשר00104 ני"וו הגיאצומת 21.341.58.010.711.212.88.4Sha'arשער HaGay  "Nesher"
factory junction

(KM רחובות06 המסילה 45.248.95.916.821.822.725.924.7Railwayמפגש crossing Rehovot
יפו שער RamlaJaffaרמלה Gate

יפו)צומת00107 (שער 48.952.86.920.523.928.926.421.6Zereifnצריפין (Jaffa Gate)Bet
דגן Dagonבית junction

(KH08דגןצומת בית 52.854.317.217.2542.744.455.738.0Betצומת DagonJunctionMish
marהשבעה HaShiva Junction

001  השבעהאזור09 54.356.112.931.837.541.342.932.0Mishmarצומת HaShiva Junction 

אביבנתניהחיפה!01 תל כביש
Azor

TelAvivNetanyaHaifa
01.1  גלילות07 ברוךצומת U228.136.139.239.840.4TelBarukhGelilot.7.910.7תל jun.
נתניה01110 דורהצומת 27.932.221.821.122.121.823.1DorajunctionNetanyaצומת

junction
גבעת01111 נתניהצומת 32.247.46.615.820.024.120.028.3NetanyaJunctionGiv'atצומת

Olga junction
3U1IKאולגהצומת גבעת 47.450.56.57.28.99.711.0Giv'atOlgaצומת junction

חדרה עוקף Haderaכביש detour
פרדיס01113 בנימינהצומת 56.665.36.16.15.67.35.3BinyaminajunctionFureiצומת

dis junction
תקוה01201 חדרהפתח HaderaPetahכביש Tiqwa

ראם RamlaRe'emרמלהצומת junction
כנות ראםצומת 0.05.610.515.516.115.115.1Re'emjunctionKannot'צומת

junction
בילו01203 נוףצומת תל 9.515.05.08.39.010.612.013.2Telצומת NofjunctionBilu June

tion
בילורמלה01204 15.021.54.86.46.96.89.4Bilu!junctionRamlaצומת
לוד01210 התעופה 30.031.69.212.212.316.114.1LodLodלודלשדה Airport
השרון01215 סגולההוד 43.950.06.59.513.910.613.915.3Segulajun.Hodצומח Hasharon
ליד01217 בית רעננהצומת 53.069.78.812.211.611.011.8Ra'ananajunctionBetמסעף Lid

junction
הרואהצומת01219 כפר 77.582.63.26.08.07.57.110.7Kefarמסעף Haro'e junction

Haderaחדרה junction
רעננהראשל''צ013 Ra'ananahighwayRishonכביש

אשקלס LeZiyyonYavneיבנה
Ashqelon

השומר01303 תל גההצומת 10.914.16.823.840.340.841.642.7GehajunctionTelצומת
Hashomer junction

השבעה01306 מסוביםצומת 17.421.09.937.360.153.853.356.3Mesubimצנמת junction
HaShiva junction

ראשץ01307 השבעהמהלף 21.025.45.615.330.032.835.134.2HashivajunctionRishonצומח
LeZiyyonלציון junction

אשדוד01310 ובאיצומת בן 39.544.611.67.6S.O5.96.1Benצומת ZakayjunctionAshdod
junction

יד01314 אשקלץצומת 66.475.23.510.610.110.614.8AshqelonjunctionYadצומח
Mordekhayמרדכי junction
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(המשך) נבחרים דרך בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ח/28. לוח

TABLE XVIII/28.DAILY TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD SECTIONS (annual average)

)cont.)

כלי Thousandרבבאלפי vehicles
כלס'

.Noהגביש ofהקטע תיאור
 מק"מ
ט ק'' עד

1rom km.
10 km.

19631970197519761977Descirption of road
section

TelAvivPetah Tiqwa
Gehajun. Beilinsonjun. 55.2 48.3 41.7 44.3 33.1 15.8 8■410.I
Beilinsonjun. Petah Tiqwa 36.4 29.8 29.0 34.9 27.1 16.1 10.111.0
detour
HatayasimBene Atarot
HatayasimMesubbimjun. 30.3 30.0 31.8 27.2 24.2 11.5 4.56.2
MessubimTel Hashomer 17.5 20.0 21.1 18.4 15.1 6.6 6.27.9
TelHashomer jun.Yehud 12.9 13.2 16.9 14.4 12.4 4.7 7.911.5
Yehud jun.Hatayassim jun. 10.7 9.2 10.2 13.3 9.7 4.3 11.514.0
Bene Atarot

GivatOlgaHaifa
To Zikhron Yaakov interchange 14.8 13.5 12.9 11.7 9.6 .. 47.263.9
To Atlit 12.3 11.7 10.2 10.9 7.8 .. 63.877.5
To Haifa 14.4 10.9 10.7 9.2 6.8  77.586.0
HaifaAkkoNahariyya
Rosh Haniqra

QiryatBialik jun.Akkojun. 15.3 21.4 16.6 18.6 11.5 5.2 10.220.7
AkkoNahairyya 12.4 11.7 10.0 10.4 6.7 4.6 21.628.7
Notrh. hwyRosh Haniqra 1.0 0.8 .. 1.2 ., __ 39.341.8
AkkoZefat Rosh Pinna
AkkoAhihud 7.0 6.1 6.2 5.6 3.8 .. 21.729.9
Ahihud jun.Parodjun. 5.8 5.0 5.6 5.7 3.2 .. 29.953.2
Zefat jun.Rosh Pinna jun. 4.4 3.8 4.1 4.4 1.8 .. 74.582.6
HaifaNazarethTibeiras
HaifaBayjun.Yagur jun. 12.2 12.6 18.1 13.3 10.5 5.0 3.510.3
Nahalal junctionNazareth 5.0 4.1 4.9 3.9 3.7 .. 25.036.0
Poriyya junctionTiberias 5.1 4.8 4.1 4.7 2.8 .. 63.069.0
Palmahim jun.Ashdod 15.8 13.3 14.5 12.0   26.545.0
ParodhighwayAfulaHadera
Parodjun.Golani jun. 1.0 1.4 1.5 1.7 0.6 .. 0.021.9
Golani jun.Kefar Tavor 4.2 3.3 2.7 2.9 1.5 .. 21.931.9
KefarTavorAfula 5.1 5.1 4.8 .18 (2.5) .. 31 .948. 1

Meggidojun.lron jun. 7.4 7.0 4.8 5.2 4.0 13 59.879.4
Gan Shemu'elHadera 12.7 6.0 9.7 9.0 7.8 3.8 86.890.5
AshqelonRe'em junction
Nahshon

Ashqelon junctionHodaya 3.1 3.0 2.6 2.9 1.8 3.9 0.04.2
Ma<akhi jun.Rcem jun. 13.6 14.0 12.6 16.6 12.5 3.8 16.020.3
Re'imjun. Nahshon jun. 5.0 4.4 3.0 3.7 1.9 ..20.3 35. 4
Be'er ShevaHighwayPelu
gotjun.Maleakhijun.

Be'er ShevaBet Qama 5.2 5.8 4.6 4.7   0.024.4
BetQamaPelugot jun. 5.9 4.6 4.8 6.3 4.2 .. 24.450.8
Pelugotjun. Malakhi jun. 8.2 7.5 3.9 5.7 6.0 .. 50.864.0
Be'erShevaDimonaSedom
Ncvatim jun.Dimona jun. 4.3 3.8 3.8 3.6 2.6 0.7 0.035.3
DimonajunctionSedom 2.9 2.0  2.2 2.1 .. 35.369.4
Elat highway

'נבישת"אפ"ת 014
בילינסון גההמסעף צומת
ס"ת בילינסוןעוקף מסעף

עטרות הטייסיםבני בביש
מסובים הטייסיםצומת כביש

השומר תל מסוגיםמסעף
יהוד השומרצומת תל מסעף
הטייסים יהודצומת צומו!

עטרות נני
אולגהחיפה גבעת
יעקב לברון מחלף עד

עתלית1 עד
חיפה עד

חיפהעבונהריה כביש
הנקרה ראש

כיאליקעבו קריין מסעף
עכונהריה

הנקרה הצפוןראש כביש
פינה עכוצפתראש

עכואחיהוד
פרוד אחיהודצומת מסעף
פינה ראש צומת  צפת

חיפהמצרתטבריה כביש
יגור צומת ponn מסעף

נהללנצרת צומת
טוריהטבריה בי"ח מסעף

אשדוד פלמחיס צומת
פרודעפולהחדרה כביש

גילני פרידצומת צזמת
תבור כפר גולני צומת
תבורעפולה צומת

עירון מגידוצומת צומת
שמואלחדרה גן

ראםנחשון אשקלץצומת

אשקלוןהודיה צומת
ראם מלאכיצומת צומת
נחשון ראםצומת צומת
שבעצלמת באר כביש
מלאכי פלוגותצומת

קמה שבעבית באר
פלוגות קמהצומח בית

מלאכי פלוגותצומת צומת
שבעדימונהסדום באר

דימונה נבטיםמסעף מסעף
סדום רימונהכביש מסעף

אילת

0I40S
01409

015
01503
01504
01505

020
02001

02003
021

02104
02106
02109
023

02301
02302
02307
024

02402
02406
02410
03001
(132

03201
03202
03203
03206
03210
071

07101
071  03
07104
081

08101
08102
08103
083

08301
08302

1 Traiffc was inlfuenced by openingof the new Jerusalem  ירושליםתל החדש הכביש מפתיחת הושפעה התנועה 1

Tel Aviv road on 11 VIJ 1978. .11 VII ב1978 אביב
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רבב סוג לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן  י"דו/29. לוח
TABLE XVIH/29.  ESTIMATED KILOMETRAGE, BY TYPE OF VEHICLE

Million km. per <'ear בשנה מ ק" מיליוני

רכב 19631965197019741975197619771978Typeסוג ofvehicle

הכלי '2,1743,1305,8929,0069,1879,2649,27210,050TOTALסן

:Thereofמזה:

פרטיות 9251.5802,8454,9245,0255,0845,1005,550Pirvateמכוניות cars

*6368032,0112,9453,0673,1073.0323,300Trucksמשאיות2

197244372409408436447460Busesאוטובוסים

182200259349320323366427Taxisמוניות

וקטנועים 363305273224225221Motorcyclesאופנועים and motor
scooters

Incl. special service vehicles.

Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations.
מיוחד. רכב כולל 1

ותומך. גורר ורכב מסחרי רכב טנרריפ, כולל 2

בשכוע יומ לפי ביךעירוני, קילומטראז'  י"ח/30. לוח
TABLE XVIH/30.  INTERURBAN KILOMETRAGE, BY DAY OF WEEK

נשבוע 19621965197019741975197619771978Dayיום of week

בשנהמיליוני .yearkmק"מ perMillion

הכל 1,086.81,758.32,966.34,250.04,338.84,502.44,634.64,990.2TOTALסך

Percentagesאחוזים

אי 16.014.415.615.615.415.415.615.6Sundayיום

ה' עד ב' 15.415.314.915.015.115.115.115.1MondayThursdayימים
יומי) daily)(ממוצע average)

ר 13.212.513.113.513.313.113.013.1rirdayיום

10.910.911.110.910.8Saturday'9.21.911.7שנת
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הדלק וסוג גיל הרבב, סוג לפי לרכב, קילומטראז' ממוצע  י"דו/31. לוח

TABLE XVIII/31.  AVERAGE KILOMETRAGE PER VEHICLE, BY TYPE AND AGE OF VEHICLE

AND TYPE OF FUEL

ק"מ Thousandאלפי km.

כולל ומשקל דלק סוג גיל, רכב, 19701975197619771978סוג
Type of vehicle, age, type of fuel

and gross weight

הכל סך  פרטיות 19.318.417.716.917.2PRIVATEמכוניות CARS  TOTAL

שנים 3 22.520.218.517.317.9Upעד to 3 years

שנים 4920.218.318.317.517.749 years

שנים 1021
שנים +21

17.6
14.0

15.5

17.3

15.9

/.f.J

15.4

16.2

16.1

14.2

1021 years
22+ years

הכל סך  75.772.268.275.085.8TAX1Sמוניות TOTAL

סולר :84.273.068.275.286.0Thereofמזה: fuel oil

שנים 3 עד :82.078.572.975.786.4Thereofמזה: up to 3 years

הכלי סך  30.532.131.631.031.6TRUCKSמשאיות TOTAL'

הכל סן  26.826.927.227.027.8Gasolineבנזין  total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

4 עד :26.226.727.326.627.6Thereofמזה: Up to 4

4.1  9.030.127.926.830.728.84.19.0

9.116.0(34.6)(31.8)(27.0)(41.4)36.19.116.0

הכל סך  51.465.758.754.460.3Fuelסולר oil  total

(טונות) כולל Grossמשקל weight (tons)

:51.460.853.353.755.8Thereofמזה.9.116.0 9.116.0

16.125.059.072.567.155.272.216.125.0

26.0+61.9(84.0)1 14.059.669.726 +

 וקטנועים אופנועים
הכל סך

8.68.77.88.3.S3MOTORCYCLES AND
MOTOR SCOOTERS  TOTAL

עזר מנוע ע0 אופניים :6.36.97.7Thereof(8.0)7.7מזה. Bicycles with engine

8.911.39.010.39.3Motorcyclesאופנועים

9.08.48.38.48.2Motorקטנועים scooters

1 Incl. commercial vehicles and semitrailer combinations. תומך. גורר ורכב מסוזרי רכב טנדרים, בולל 1
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ROAD ACCIDENTS דרכיס תאונות

טעורבימ רכב ובלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאונות  י"ח/32. לוח

TABLE XVIII/32.  ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, AND VEHICLES INVOLVED

1978 1977 1976 1975

Annual average שנתי ממוצע

19701974 19651969 19601964 19551959 19511954

נפגעיט 09 4,086תאונות
מוחלטים מספריט

6,9729,58211,37114,84614,309

Absolute numbers

16,965 15,753 14,322Accidents involving casualties

הכל 0ך  נפגעיט
התגים

קשה פצועים
קל פצועים

$,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

21,106
648

3,393
17,065

20,920
602

3,472
16,846

22,721
636

3,490
18,595

24,044
619

3,811
19,614

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Severely injured
Slightly injured

עם בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים

5,4939,30113,86816,80223,32422,80022,75025,03026,377Vehicles involved in accidents
involving casualties

ישיעורים תושבימ 100,000ל100,000 population1Rates per

נפגעים עם 254364418416440414405436460Accidentsתאונות involving casualties

הכל סך  נפגעים
התגים

קשה פצועים
קל פצועים

322
12
79
231

461
10
93
358

558
11

94
452

580
14
97
468

640
20
107
513

611
19
98
494

592

17
98
477

629
18
96
515

651
17

103
531

CASUALTIES  TOTAL
Fatally injured
Severely injured
Slightly injured

בתאונות מעורבים רכב כלי
נפגעים עס

341486605615692660644693715Vehicles involved in accidents
involving casualties

1 Average annual population. לשנה. ממוצעת אוכלוסייה 1
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נפגע וסוג תאונה סוג לפי נפגעים, עם דרכים תאונות  י"דו/33. לוח

TABLE XVIII/33.ROAD ACCIDENTS INVOLVING CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT AND

CASUALTY

197tf1477

1978

הכל סך
Total

הרוגים
Fatally
injured

פצועים
קשה

Severely
injured

קל פצועימ
Slightly
injured

הכל סך  14,32215,75316,695$542,92413,226ACCIDENTSTOTALתאונות

תאונה Typeסוג of accident
רכב עם '6,857התנגשות 7,6968,0061839206,903Collision with moving

vehicleנע
רכב עם 342255230433193Collisionהתנגשות with parked

vehicle1עומד'

עצם עם 33236845718140299Collisionהתנגשות with an
obstructionדומם

בהולך פגיעה או 4,9415,3645,7162671,3224,127Runningדריסה over or collision
withרגל a pedestrian

בתוך בנוסע 52460168660626Injuryפגיעה ofpassenger inside
רכב vehicleכלי

65265365829210419Overturningהתהפכות
121103139123115Skiddingהחלקה
55371380343216544Otherאחר

הכל2 סך  20,92022,72124,0446193,81119,614CASUALTIESTOTAL2נפגעים
Ageגיל

(014) 3,0863,6363,808977352,976Childrenילדים (014)

(1564) 16,28117,40418,5114042,70415,403Adultsמבוגרים (1564)
(65+) 1,5531,6811,7251183721,235Oldקשישים (65+)

הנפגע Typeסוג of injured
5,5816,3276,5391358425,562Driversנהגים

אופנועים 93787496911132826Driversרוכבי ofmotorcycles
8,2028,7059,2431701,2747,799Passengersנוסעים

אופניים 8391,0101,13828173937Ridersofbicyclesרוכבי
רגל, 5,2735,6566,0812741,3764,431Pedestriansהולכי

881497411459Otherאוור

1 Incl. collision with stationary vehicleother than for parking.
2 Incl. injured of age not known.

חניה. לשם לא שנעצר רכב עם התגגשות גולל 1

ידוע. אינו שגילם נפגעים גולל 2

TRANSPORT AND COMMUNICATION 538



נסיעה, ק"מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ח/34. לוח
רכב וסוג תאונה סוג לפי

TABLE xVIII/34.  MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS PER ONE MILLION

KM. TRIP, BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE OF VEHICLE

תאונה וסוג קונה
כולל סן
Grand
Total

רכב
ויותר גלגלים 4 רכב

Vehicles with 4 wheels and more

Year and type of acciednt
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 .

19693.57.72.73.32.54.52.71969

19703.28.92.83.72.54.42.71970

19713.37.52.83.32.34.62.81971

19723.06.32.83.42.54.22.81972

19742.45.42.13.02.13.62.31974

19752.35.82.23.21.93.52.21975

19762.36.32.23.41.73.22.31976

19772.56.62.43.11.93.82.51977

הכל סך  1978
התנגשויות

2.6
1.9

6.7

4.3
2.S

1.7

2.7

1.9
1.2
0.8

4.3
1.8

2.8

2.0
1978  TOTAL
Collisions

נע רכב ע0 :1.74.11.61.90.81.71.9Thereofמזה: wilh moving vehicle

רגל הולך 0.61.30.60.60.30.80.7Runningדריסת over of pedestiran

רכב כלי בתוך בנוסע :0.10.00.10.20.01.3פגיעה 0.1Injury ofpassenger inside vehicl
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DRIVERS נהגים

רישיון דרגת לפי לנהוג/ מורשים  י"ח/35. לוח
TABLE XVIII/35.  LICENSED DRIVERS1, BY TYPE OF LICENSE

שנה Endofyearסוף

לנהוג 1966197019711972197319751977Licensedרשאי to drive

הכל סו נהגים
ז2 ו י ש י ר דרגת

ותלת קטנועים אופנועים,

2s4,m
79,658

439,290

111,740

492,70S

118,174

543,342

122,630

592,62S

125,282

713,277

136,028

816,653

143,553

DRIVERSTOTAL
Type of licence2
Motorcycles, motor scooters or

tricyclesאופנועים
טון 4 עד ומשא פרטי 470,590416,718רכב 8262.467524,181585,581699,847806,709Private cars 1& trucks up to 4

טון 4 ומשאמעל פרטי דנב

מונית

104,282

52,061

137,330

34,106

149,486

36,317

162,770

37,326

183,874

37,929

200,927

42,735

219,217

46,876

Private cars 81 trucks over 4'
tons

Taxis

16,26420,39221,53622,02322,44324,97927,219Busesאוטובוס

6,6639,99510,96312,00712,70215,26116,890Semitrailersגורר

1 Excl. dirvers licensed to dirve tractors and combines only.
2 Drivers holding all types of licences do not sum up to the
total, because some dirvers are licensed to dirve more than one
type of vehicle.

ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא 1

דרגות געלי סיכום 2 בלבד. ניידות חקלאיות
מן שתלק מפני הכללי הכל לסך מתאים אינו הרשיון

רבב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגים

וגיל מין לפי נהגים,1  י"ח/36. לוח
TABLE XVIII/36.  DRIVERS,1 BY SEX AND AGE

שנה Endofyearסוף

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 1 8

1924128,599102,92525,674135,192104,77030.4221924

2534243,905179,46964,436298,578212,61885,9602534

3544125,4861 10,20735,279160,321117,87842,4433544

455495,11376,52718.586105.79482.97922.X 154554

556447,92742,2715,65656,58249,0567,5265564

65+18,34116,8811,46024,77722,6252,15265+

ידוע 21,82619,5312,29521,10218,8702,232Notלא known

/1 See note ' to Table XVUl35. י"וו/35 ללוח י הערה ראה 1
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וגיל רישיון הוצאת שנת לפי נהגים,  י"ח/37. לוח
TABLE XVIII/37.  DRIVERS, BY YEAR OF LICENSING AND AGE

End of year 1977 שנה סוף

גיל Ageקבוצות group
הרישיון הוצאת הכלשנת סך

Year of issue of licenceTotal
118 עד

Up to 18
1924253435^t4455455>465 ידוע+ לא

Not known

total הכל 828,248138,205סך 17,860299,964161,488106,95757,42021,103 25,251

Up to 1971 480,12210,217עד 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 3,963123251,0897263801511.2X0לא

c
c

c



וביטוח בגקים י"ט. פרק

החדשה הכלכלית מהמדיניות כתוצאה השער שינויי
הוא התפעולי הרווח .28.10.1977 ב שהופעלה

הרווח. על למסים הפרשה לפני

ולמשכנתאות להשקעות הבנקים מאזני
מתייחסים וי"ט/5 י"ט/4 שלוחות הבנקים,
בכך בעיקר המסחריים מהבנקים ניבדלים אליהם,
מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי אינם שהם
ברובה מופקדת שתמורתם ערך, ניירות הפצת ע"י
לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת וע"י באוצר,

המפקיד. הכוונת
המאזני בערכם מופיעים וההתחייבויות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלאניידי ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
זה סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת

סמלי. בערך
של וסטטיסטיקה ישראל בנק מאזן המקור:

ישראל. בנק שמפרסם הבנקאיים המוסדות

ביטוח1 חברות
והסברים הגדרות

חברות ע"י שנעשו עסקות בעיקר מראים הלוחות
מבוטחים עם ולוידס זרות חברות ישראליות,
ע"י בארץ שנעשו עסקות כלולות לא בישראל.
מורשה או סניף של תיווך ללא זרות, חברות
של עסקים גם מפרטים העסקים חשבונות בישראל.
החברות של המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות
בחוץ והתחייבויות תביעות גם כוללים הישראליות

לארץ.
הוא פעילותן שעיקר זרות חברות של המאזנים
ולכן הישראלי הביטוח לעניין שייכים אינם בחו"ל,
בישראל. והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת רק ניתנת
על בלבד, חלקיים נתונים קיימים לוידס עסקי על
בחשבונות הנתונים יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן

העסקים.
גמלא, ביטוח מוות, למקרה ביטוח כולל חייט ביטוח
של שילוב כל וכן נכות, וביטוח פיטורין פיצויי ביטוח

אלה. ביטוח סוגי
לביטוח פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח

חיים.
החובה ביטוח את כולל הרכב ביטוח 1976 בנתוני

כללי
מובאים זה שבפרק בלוחות הכספיים הנתונים כל
"ריאלי בשינויים מעוניינים אם שוטפים. במחירים
השינויים מן לנכות יש תקופה, לאורך ים"
במחירים. השינויים את כספיים בנתונים המשתקפים
לצרכן המחירים במדד למשל, להיעזר, ניתן זה לצורך

י/2. בלוח המובא

בנקים
ומקורות הגדרות

הבנקאיים המוסדות מאזני
הכספיים הנכסים סיכום מובא י"ט/1 בלוח
1977 בשנת החל ישראל. בנק של וההתחייבויות
צבירות בסיס על וההוצאות ההכנסות מחושבות
כמו לכן. קודם שחושב כפי מזומנים בסיס על במקום
לצורך הסעיפים. במיון שינויים ב1977 חלו כן,
החדש מיונם שיטת לפי 1976 נתוני מוצגים השוואה,
שונים 1976 לשנת במאזן המופיעים הסכומים ולכן
לכן. קודם שנה לאותה שפורסמו מאלה במקצת

ראה השונים המאזן סעיפי של מפורט ביאור
ליום ישראל בנק של הכספיים לרוח"ות בביאורים

.1978 בדצמבר 31
המוסדות של המאזנים סיכום הינו י"ט/2 לוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל הבנקאיים
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
נוכו לא זה בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים

הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות
מוסדות, חברות, פרטים, כולל "ציבור" המונח
ומערכת הממשלה למעט וכר, מקומיות רשויות

הבנקאות.
גם כוללים וכספיים" בנקאיים "מוסדות הסעיפים
בנקים כגון בסיכום, נכללים שאינם מוסדות

למשכנתאות.

של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,
הבנקאיים המוסדות

של התפעולי הרווח את מראה י"ט/3 לוח
מההכנסות ההוצאות ניכוי לאחר הבנקאיים המוסדות

בהתאמה. שנה לכל
הון רווחי התפעולי הרווח כלל לא 1974 סוף עד
מ1975 חליפין. שערי ומשינוי נכסים ממכירת
את להוציא שערים, משינויי רווחים כולל הוא ואילך,

וסעד. רווחה שירותי  כ''ה בפרק הפיסיים, הנתונים עם יחד מובאים, לאומי לביטוח המוסד של הכספיים הנתוניס 1
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מטה. כלפי מוטה בשריפות הנוק אומדן הכל סך כי
התכנסות. אולמי מוסכים, במבנה: אחר, מקום
מבנים מקלטים, מרתפים, חולים, בתי מלק, בתי

שימוש. ללא עזובים מבניס בבנייה,
חצרות, פתוחים: במקומות אחר, מקים

פתוחים. במקומות שונים מתקנים
הכיבוי. רשויות של דוחות מקור:

גמל קופות
ומקורות הגדרות

מתקבלים י"ט/17 י"ט/15 בלוחות הנתונים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שעורכת שנתי מסקר
סקר לגבי יותר מפורטים הסברים הגמל. קופות על
לירחון במוסף מופיעים ל1978 גמל קופות

.1979 ,7 מס' לישראל, הסטטיסטי
קרנות

תשלומים למךון שנועדה קרן פנסיה: קרן
חלקית או מוחלטת פרישה לאחר לעובר תקופתיים
לאחר לשאיריו או מחלה, או גיל מחמת מעבודתו,

מותו.
חד סכום לתשלום שנועדה קרן תגמולים. קרן
מכספים מותו, לאחר לשאיריו או לעמית פעמי
קרנות נכללו זו בקבוצה לזכותו. שיצטברו

ההשתלמות,
כספים כה צובר שהמעביד קרן פיצויים: קרן
עקב כמענק לשאיריו או לעובד חדפעמי לתשלום

מות. או פרישה
נזקי למימון הדדית קרן סוציאלית: קרן
כוללת זו קבוצה וכד/ נכות מחלה, בעת החברים
וכן הגמל, מקופת חלק הן אם הדדי, ביטוח קרנות

הדדי. בסיס על אינן אשר חופשה קרנות
שיערוך. לפני רכישה בערך השקעות

ערך בניכוי המשוערך הערך שיערוך: הפרשי
בשנת החל בשער. שהצטברה והריבית הרכישה
הקרנות. בחשבונות השיערוך הפרשי נכללו 1975
ע"י שהוכרו השקעות, סוגי מוגרות. השקעות
חייבות ושהקופות במס, הקלות לשם הכנסה מס נציב

מנכסיהן. מוגדר אחוז כהן להשקיע
עובדים של הפרשות מעבידים: חוכות
יום. 45 תוך המעביד ע"י הועברו לא אשר ומעבידים
קבועות חודשיות הפרשות שוטפות: הפרשות

.rnvom העובד שמפרישים
העמיתים שמעבירים סכומים נוספוי!: הפרשות
זכויות צבירת בעד הקופה עם בהסכם חשבונם לזכות

רטרואקטיביות.
כל או שפרשו לחברים תשלומים גמל: תשלומי
לפי ההטבה לקבלת התנאים בו שהתקיימו מקרה

הקופה. תקנון

עם משותף כביטוח ,1976 מספטמבר החוק לפי
אבנר.

ענף של העסקים בחשבון נכלל 1977 בשנת החל
של סעיף ההכנסות בצד יט/9) (לוח כללי" "ביטוח
לא לכן שקודם שנזקפה, וריבית השקעתי" "רווח
1976 נתוני מוצגים השוואה לצורך זה. בחשבון נכלל
והרווח ההכנסות לכן, בו. נכלל הנ"ל הסעיף כאשר
מאלה שונים בלוח שמופיעים כפי ,1976 לשנת
"סיכום נתוני גם שנה. לאותה לכן קודם שפורסמו
 1975 לשנת יט/10) (לוח והפסד" רווח חשבונות
נתוני עם השוואתי לבסיס והובאו בהתאם שונו 1976

.1977
מהסיכון חלק של העברה כל הוא משני, ביטוח
בוצעו אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח

מבטחים. מספר ידי על במשותף
התחייבויות המייצגת קרן היא ביטוח עתודת
עצמו. על קיבל המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות
מאת תביעות הן ומאושרות תלויות תביעות
ותביעות הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים

שולמו. טרם אשר מאושרות
למבוטחים, ששולמו התביעות הן השנה תביעות
התביעות ביתרת וגידול תביעות ליישוב הוצאות

והמאושרות. התלויות
לוח. לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

מקורות
ביטוח חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
(לונדון) לוידס מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות
אומדנים הינם 1978 לשנת הנתונים בישראל.
הביטוח חברות של ארעיים דו"חות על המבוססים
הדו"חות של הטיוטא הכנת את כבר סיימו אשר

הכספיים.

שריפות
ומקורות הגדרות

הכבאים לידיעת שהובאו שריפות שריפות:
ללא שכובו שריפות נכללות לא ידם. על כובו ואשר

בואם. לפני או הכבאים עזרת
המיועדת נכס יחידת השריפה: פרוץ מקום
לא השריפה; מוקד היה ובה אחד עיקרי לשימוש
מהתפשטות כתוצאה שנפגעו אחרות יחידות כולל

האש.
שנפגע הרכוש ערך של משוער אומדן נזק:
הנזקים אומדן ללא הכבאים, ע"י שנערך בשריפה

הרכוש. אבדן עקב העקיפים
אין מסוימים.. במקרים מלא. אינו נזק על הדיווח
ידי על (אלא הכבאים ידי על להערכה ניתן הנוק
בחלקו). לא ואף (במלואו עליו דווח ולא השמאים)
להניח ויש נזק על לנתונים בזהירות להתייחס יש לכן,
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מס נציב ע"י המאושרות הגמל קופות של השנתיים מקורות
שאלונים על מתבססים הנתונים ב1972 החל הכנסה.

הגמל. לקופות הנשלחים הכספיים מהדו"חות 1971 עד התקבלו הנתונים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

1971 ;1972 בישראל גמל קופות 436

1977 כבאות ושירותי שריפות 600

1977 בישראל ביטוח עסקי 608
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BANKING בנל|ים

ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ט/ו. לוח
TABLE X1X/1.STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL

II.. million. ai current prices: endofyear שנה סוף שוטפים: במחירים ל"י, מליוני

197614771478

הכל סך  35,87872,486126,935ASSETS'נכסים  TOTAL
psV חוץ כלפי Foreignתביעות assets

חוץ במטבע ונכסים 12,03124,17350,934Goldזהב and assets in foreign

חוץ במטבע אחרים 1,9583,2625,280נכסים
currency

Other assets in foreign currency
לממשלה Governmentאשראי debt

נטו מועד ארוך 10,55613,25626,134Longחוב term debt (net)
ארעיות 5239,5524,156Provisionalמקדמות advances

ערך וניירות אחר .Otherdiscountsאשראי advances and loans
and securities

ישראלי במטבע ,3,5824,5695,731Discountsאשראי advances and loans
in Israel currency

חוץ במטבע ,4,35713,52027,354Discountsאשראי advances and loans
\n ofreign currency

ערך 1,7782,7705,114Securitiesניירות
במוסדות השתתפות

בינלאומיים 215257Participationכספיים in interna
איורים I.IN31,1691,975Honalחשבונות banking institutions

Other accounts

הכל סך  'התחייבויות ?5,87872,486126,935LIABILITIES  TOTAL

גמחזור ומעות כסף 5,0736,8609,747Banknotesשטרי and coins in circulation
שהוקצו מיוחדות משיכה 4358011,062Allocationsוכויות of special clearing

rights
לארץ לחוץ Foreignהתחייבויות liahilities

בנקים של חוץ מטבע 88151146Depositsofפיקדונות foreign banking in
לישראל stitutionsמחוץ in foreign currency
לקרן התחייבויות

הבינלאומית המטבע
7831,4401,852Liabilities to the I.M.F.

כספיים למוסדות 120192240Liabilitiesהתחייבויות to international
financialבינלאומיים institutions

של חוץ סיקדונותמטבע
המוסדות ושל הממשלה

Deposits ofGovernment and
National Institutions in

4602,2146,439foreignהלאומיים currency
של חוץ במטבע Depositsofbankingפקידונוח institutions

בישראל בנקאיים inמוסדות Israel in foreign currency
תושב לא פיקדונות 1,8123,1098,152Againstכנגד nonresident deposits

פיצויים  תושב פיקדונות 15,15832,76350,150Against§כנגד residentdeposits
restitution

אחריס  תושב פיקדונות §כנגד 5,14613,03633,122Against residentdepositsother
מוסדות של 5,7899,15010,716Depositsofbankingandifnancialפיקדונות

בישראל וכספיים inslitulionsננקאייס in Israel
אחרימ 7261,6793,991Otherחשבונות accounts

מילואים וקק הבנק 202020Capitalהץ and reserve
I As of 1976, balances do not present, on the assets side
"guarantees■" nor ■liabilities on accountofguarantees" on the
liabilities side (which amounted to IL. 513 million in 1976)
which were presented previously.
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שניתנו" "ערבויות הנכסים, בצד במאזנים, אין ,1976 מאז 1

ערבויות" כנגד "ה"התחייבויוח בסעיף ההתחייבויות ובצד
קודמות. בשנים שהופיעו ב1976), ל"י מיליוני 513 (בסכום



הבנקאיים המוסדות מאזני סיכום  י"ט/2. לוח
TABLE X1X/2.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKING INSTITUTIONS

II. . iniNUin. .(( current prices; end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ל''י, מיליוני

א7>1ו761977(>751(י|1971

הכל סך  25,846118,947327,670נכסים 172,924548,326ASSETS  TOTAL

הכל סך  ישראלי 14,36270,966177,162106,605282,853Israeliמטבע currency  total

ומעות כפף 49202542שטרי 296978Banknotes and coins

ישראל בבנק 2,0093,6448,967פיקדונות 5,89510,607Deposits with Bank of Israel

אוצר 1892021שטרי 162Treasury bills

במוסדות והלוואות פיקדונות
בישראל וכספיים בנקאיים

1593,04910,793 6,64917,260Deposits and loans with
banking and ifnancial
institutions in Israel

לציבור 7,39626,62250,484אשראי 34,78475,958Credit to the public

לממשלה 94718,41654,563אשראי 29,39293,376Credit to the government

ערך 0,53629,990!1,503ניירות 16,42951,599Investments in securities

אחר ורכוש הבנק בנייני

לקוחות התחייבויות

205

865

793

4,507

1,449 1,096

10,315 7,043

2,100

'14,395

Bank's premises and other
property

Customers'liabilities

אחרים 1,0403,17710,038חשבונות 5,00516,578Other accounts

הכל סך  חוץ 11,48447,981150,508מטבע 66,319265,473Foreigncurrency total

ומעות כסף 1654389שטרי 100726Banknotes and coins

ישראל בבנק 4,72914,32948,660פיקדונות 21,99291,604Deposits with Bank of Israel

במוסדות והלוואות פיקדונות
וכספייס בנקא"ם

2,98110,01234,469 13,98660,471Deposits and loans with
banking and ifnancial
institutions

לציבור 2,03512,98337,790אשראי 18,18769,147Credit to the public

לממשלה 4924,60310,244אשראי 4,46013,671Credit to the government

ערך 79211563ניירות 2781,581Investments in securities

לקוחות 1,0525,82717,003התחיבויות 6,62626,030Customers' liabilities

אחדים 1005021,390חשבונות 6902,243Other accounts
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(המשך) הבנקאיים המוסדות מאזני סיכומ  י"ט/2. לוח
TABLE XIX/2.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF CANKING INSTITUTIONS (Cont.)

שנה סוף שותפים; במחירים ל"י, .ILמיליוני million. al current prices: endofyear

1971197519761977t>)78

הכל סך  25,846118,947172,924327,670548,326I.IABI1.ITIKSהתחייבויות  TOTAL

הכל סך 14,48571,580107,400284,740מטנעישראלי 178,395Israeli currency  total

עצמי 4782,1903,3286,2339,115Equityהץ capital

הוניים חוב 287737551,6953,472Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

3022,2943,4855,4278,433Deposits and loans from banking
and financial institutions

ישראל מבנק 3242,4933,7804,9346,060Loansהלוואות from Bank of Israel

הצינור 7,10722,83133,03555,17590,767Depositsofפיקדונות the public

הלוואות למתן ומאושרים 2,84127,97044,78676,381125,266Authorizedפיקדונות deposits for

granting loans

ממשלה 1,2064,6175,8988,05612,531Governmentפיקדונות deposits

לקוחות 7/ש3ק על 8654,5077,04310,31914,396Liabilitiesהתחייבויות on behalfof
customers

אחרים 1,3343,9055,29010,17514,700Otherחשבונות accounts

הכל je  חוץ 11,36147,36765.524149,275263,586Foreignמטנע currency  total

הוניים חוב 261767712,1032,537Capitalשטרי notes

ממוסדות והלוואות פיקדונות
וכספיים בנקאיים

2,06213,04616,41533,79142Deposits and loans from banking
and financial institutions

ישראל מבנק 9083,7344,16813,40727,351Loansהלוואות from the Bank of Israel

הציבור 6,58122,64534,56175,430136,964Depositsפיקדונות of the public

הלוואות למתן מאושרים 103511662,2172,589Authorizedפיקדונות deposits for
granting loans

ממשלה 5131,4762,2334,0934,618Governmentפיקדונות deposits

לקוחות השבץ על 1,0525,8276,62517,00226,030Liabilitiesהתחייבויות on behalf of customers

אחרים 1164125851,2321,855Otherחשבונות accounts
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הבנקאיים1 המוסדות של תפעולי ורווח הוצאות הכנסות,  י"ט/3. לודו

TABLE XIX/3.  INCOME, EXPENDITURE AND OPERATIONAL. PROFIT OF BANKING

INSTITUTIONS1

il. million, at current pirces  שוטפים נמחירים ל"י, מיליוני

197019751976§19771978

הכל הכנסותסך
ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאייט ובמוסדות

ישראלי במטבע

1,280.6
266.8

17,188.1
552.4

27,972.9
833.1

51,166.2
1,634.5

92,185.1
2,187.6

INCOMETOTAL
Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other bank
ing institutions in Israeli
currency

וניגיון מהלוואות רינית
ישראלי במטבע שטרות

700.010.761.518,203.433,596.558,229.8Interest on loans and bills discounted
in Israeli currency

נטו ערך ניירות מעסקי הכנסות
(trirarm ריבית (כולל

ישראלי במטבע

141.32,661.94,453.49,062.116,183.2Net income from securities (incl.
interest and dividends)
in Israeli currency

חוץ במטבע פיננסיים .2,286.43.206נכסים 14,649.011,829.6Financial assets in foreign currency

אחרות והכנסות 172.5925.91,294.92,224.13,754.9Commissionעמלות and other income

הכל 1,197.815,942.126,414.148,465.987,411.4EXPENDITURETOTALהוצאותסך

ומשכורת 240.41,185.71,722.22,687.34,895.0Wagesשבר and salaries

הציבור פיקדונות על ריבית
ישראלי במטבע והממשלה

759.31 1,347.919,621.938,248.966,814.8Interest paid on public and govern
ment deposits in Israeli currency

מוסדות של פיקדונות על ריבית
הוניים חוב שטרי בנקאיים,
ישראל מננק משנה /7'jv
במטבע התחייבות ושטרי

ישראלי

77.2597.8965.11,660.12,297.0Interest paid in banking
institutions, interest on capital
notes and rediscounting from the
Bank of Israel and debentory notes
in Israeli currency

חוץ במטבע lf"10,254.6Expenditure.2,020.72,856.64,240הוצאות in foreign currency

ריבית כולל מינהליוח, הוצאות
נזילות2 גירעונות על
הכנסה למס וריבית

120.9790.01,248.31,629.03,150.0Administrative expenses, incl.
interest on liquidity deifcits2
and interest to income tax

תפעולי רווח
הכל סך

82.81,246.01,588.82,700.34,773.7OPERATIONAL PROFIT
TOTAL

' Incl. branches of foreignbanks active in Israel; exd. the Israel כולל לא בארץ; ה9יעליט ?רי0 בגקיס של סניפים כולל ג
BankofAgriculture, לישראל. הוזקלאות בנק ntt
2 Incl. bad debt reserves, various taxes (except income tax), למס (0רט שיני0 מ0יט מסופקים, לחוגיח הפרשה כולל 2
donations and expenses connected with linkage diffeerntials. הצמדה. להטרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה),
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להשקעות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/4. לוח
TABLE X1X/4.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF INVESTMENT BANKS

שנה סוף שוטפיס; במחירים ל"י. ..\\מיליוני million. nt current prices: endofyear

19711975197619771978

הכל סך  3,75010,87615,70733,23945,502ASSETSTOTALנכסים

ומעות כסף 01110Banknotesשטרי and coins

ישראל בבנק 57610327530Depositsפיקדונות with Bank of Israel

בנקאיים במוסדות והלוואות פיקדונות
וגספיים

לציבור אשראי

287

2,368

2,166

6,001

3,349

8,466

11,496

12,372

15,851

15,822

Deposits and loans with banking and
financial institutions

Credit to the public

לממשלה 5856831,2אשראי !62,4064,799Credit to the Government

ערך בניירות 69133164222518hnosjincnisהשקעות in bonds

אחר ירכוש הבנקים 65896Banks'premisesכנייני and other property

לקוחות *154475437483552Okiomkvsהתחייבויות liabilities

אחדים 2761,3361,9635,9757,924Otherזושנונות accounts

הכל סך  3,75010,87615,70733,23945,502LIABILITIESTOTALהתחייבויות

עצמי 6448999811,1261,396Equityהלן capital

הונייס חוכ ושטרי חוב 7623,5574,94713,44719,253Bondsאיגרות and capital notes

בנקאיים ממוסדות והלוואות 5יקדונוח
וכספיים

הציבור פיקדונות

935

127

3,193

518

5,093

518

9,703

607

13,939

1,335

Deposits and loans from banking and
ifnancial institutions

Depositsof the public

הלוואות למתן מאושרים 394546751,523238Authorizedפיקדונות deposits for granting loans

הממשלה 7811,1472,3334,5697,681Governmentפיקדונות deposits

לקוחות '154475437483552Customersהתחייבויות liabilities

אחרים 3086337231,7811,108Otherחשבונות accounts
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למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ט/5. לוח
TABLE XIX/5.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE BANKS

שנה סוף שוטפים, במחרים ל''י, .ILמיליוני million, at current pirces; endofyeai

19711975197619771978

הכל סך  4,02816,10622,45832,26945,040ASSETSנכסים  TOTAL
ומעות כסף 00015Banknotesשטרי and coins

בנקאים במוסדות 493087139181Depositsפיקדונות with banking institutions

המבוצעות הלוואות למתן 5יקדונות
וכספיים בנקאיים מוסדות ידי על

2212,7554,2997,26410,441Deposits for granting loans granted by
banking and financial institutions

לממשלה 7911,5912,2763,7875,507Creditאשראי to the government

הכל סך  לציבור 2,73410,14913,93018,23124,360Creditאשראי to the public  total

בת לחברות 92071224 subsidiaries

מקומיות לרשויות 4291,1861,5021,9982,787 local authorities

לשיכון 1,8477,52410,63614,38119,617 housing

איורים למבנים 281400368441523 other buildings
בנייה ולחברות לקבלנים מקדמות 

לאחרים 
135

33

700

132

1,272

140

1,236

173

1,223

206

 advances to contractors
and buildingcompanies

 other
ערק 32134175303687Securitiesניירות

ניידי דלא ונכסי הבנק '1217151857Banksבנייני premises and real estate
בעד לקוחות של 307587179421,831Liabilitiesהתחייבויות on behalfof customers for

אחרות והתחייבויות guaranteesערבויות and other liabilities

אחרים 1596729591,5841,971Otherחשבונות accounts

הכל סך  4,02816,10622,45832,26945,040LIABILITIESהתחייבויות  TOTAL

ועודפים קרנות 1844095601,2081,802Surplusהון reserve capital
הוניים חוב שטרי

12465782Capital notes
חוב 1,4205,9398,50113,00318,621Bondsאיגרות

בנקאיים ממוסדות ופיקדונות הלוואות
וכספיים

1601,8503,2514,9927,051Loans and deposits from banking and

ifnancial institutions

הלוואות: למתן מאושרים Depositsפיקדונות for granting loans:

בנייה ומחברות מקבלנים 4021,0791,1991,5021,900 from contractors and
building companies

מאחרים 1828911,2301,5311,716 from others

ארוך לטווח צמודים 58135197241Longפיקדונות term linked deposits

ממשלה 1,2933,6454,8656,3238,147Governmentפיקדונות deposits

חיסכון תוכניות לפי שהופקדו חסכונות
מאושרות

1454885788831,436Approved saving schemes

אחרות והתחייבויות ערבויות
לקוחות' \sv1h307587179421,831

Guarantees and other liabilities on
behalfof customers'

אחרים 2129971,3761,6312,213Otherחשבונות accounts

t Asof June 1975, includes guarantees according to the sales law. המכר. חוק לפי 9רגויות כולל ,1975 ביוני החל 1
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insuranit. companies ביטוח חנתה

בישראל המבטחים של חיימ ביטוח פוליסות סכומי י"ט/6. לוח
TABU■ XIX/6.AMOUNTS OF LIFE INSURANCE POLICIES BY INSURERS IN ISRAEL

11.. im'Hiun. at current prices: end of year שנה סוף שוטפים; במחירים ל"י, מיליוני

195019601965197019741975

בישראל 304.0ביטוחים 34.81,888.95,772.040,749.0S22,760.9INSURANCE IN ISRAEL
הכל TOTALסך

צמוד 8,574.2Unlinked!171.0921.53,092.510,036.8בלתי

לדולר' 54.4104.088.3116.2131.1Linkedצמוד to U.S. dollar'

למדד 78.6863.42,306.511.540.220.420.0Linkedצמוד to C.P.I.

השתתפות ע0 צמוד נלתי
הצמדה ברווחי



284.71,067.71,623.7Unlinked with participation
in linkage proifts

הכל סך  ישראליות 246.3חניות 25.31,661.55,074.422,034.640,154.0Israelicompaniestotal

משנה ביטוח ע"ח 70.1מזה: 7.7653.61,580.96,146.89,939.0Thereof: with reinsurance
abroadבחו"ל

צמוד 121.4699.72,397.69,312.317,981.1Unlinkedנלתי

לדולר' .46.798.485.6114.4129.2LinkedtoU.Sצמוד dollar'

למדד 78.2863.42,306.511,540.220,420.0Linkedtoצמוד C.P.I,

השתתפות עם צמוד נלתי
הצמדה ברווחי

284.71,067.71,623.7Unlinked with participation
in linkage proifts

הכל סך  ורות 57.7חברות 9.5227.4603.1426.8264.7Foreigncompanies total

צ0וד 49.6221.8600.4425.0262.8Unlinkedנלתי

לדולר' 7.75.62.71.81.9Linkedצמוד to U.S. dollar'

למרד 0.4צמוד


Linkedto C.P.I,

צמוד) (בלתי לוידס מורשי


94.5299.5330.3Lloyd's brokers (unlinked)

1 Incl. 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
1L. thousand , at current prices שוטפים במחירים ל"י, אלפי

' 1978 § 1977 1975 1970 1965 1960 1950

Li fe insurance ווייס ביטוח

PREMIUMS RECEIVED1

By Israeli companies

Thereof: on account of
reinsurance abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

CLAIMS PAID2

By Israeli companies

Thereof: on account of
reinsurance abroad

By foreign companies

By Lloyd's brokers

2,133,601 1,359,936 648,856 124,291 50,223 11,226 1,785

2,123,100 1,348,719 639,125 111,111 45,489 9,409 1,305

165,824 111,133 57,146 8,987 3,549 554 90

10,391 10,410 8,645 12,663 4,734 1,817 480

HO 807 1,086517   

714,223 475,616 205,745 40,654 14,818 4,034 362

706,323 467,736 200,279 36,273 12,009 2,877 184

63,437 33,073 17,264 5,422 986 183 45

7,499 7,035 4,640 3,980 2,809 1,158 178

401 845 826401   

שנתקבלו' פרמיות
ישראליות חברות ע"י

סשנה ביטוח ע"ח מוה:
ל ו" בוו

ורות חברות ע"י

לוידס מורשי ע"י

ששולמו2 תביעות

ישראליות חבתי! ע"י

משנה ביטוח ע"וו מזה:
בחו"ל

זרות חברות ע"י

לוידס מורשי ע"י

כלל (כוללביטוח Generalי insurance (including marine insurance)

שנתקבלו' 5,42757,008390,295פרמיות 172,3751,735,9573,651,8015,666,088PREMIUMS RECEIVED1

ישראליות חברות 3,02339,247298,223125,0271,381,7903,040,2664,896,560Byע"י Israeli companies

משנה ביטוח ע''ח :1,62819,28964,885145,478453,541898,2141,354,485Thereofמזה: on account of
reinsuranceבחו"ל abroad

זרות חברות 1,77412,62330,14654,941249,137401,190529,733Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 6305,13817,20237,131105,030210,345239,795Byע"י Lloyd's brokers

ששולמו 2,04123,85591,669184,911757,1321,762,3972,954,174CLAIMSתביעות PAID2

ישראליות חברות 93916,09262,584141,561600,6121,440,9362,524,843Byע"י Israeli companies

משנה ביטוח ע"ח :5669,30637,36578,598222,985599,058773,951Thereofמוה: on account of
reinsuranceבחו"ל abroad

ורות חברות 7705,95218,53824,931104,980242,975339,856Byע"י foreign companies

לוידס מורשי 3321,81110,54718,41951,54078,48689,475Byע"י Lloyd's brokers

1 Including registration fees. 2 Including expenses 011

settlementof claims; excluding increase in pending claims.
ליישוב הוצאות כולל 2 רישום. דמי בולל נ

תלויות. בתביעות גידול כילל אינו תביעות;
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גיפי בישראל, ששולמו ותביעות שנתקבלו כללי ביטוח פרמיות  י"ט/8. לוח
עיקריים1 ביטוח ענפי

,TABLEXIX/8.  GENERAL INSURANCE PREMIUMS RECEIVED AND CLAIMS PAID IN ISRAEL

BY MAIN INSURANCE BRANCH1

II.. thousand. :it current prices
שוטפים במחירים ל"י. אלפי

ששולמוג תביעות
Claims paid3

l'>77 | l')7h | I '(75

שנתקבלו* פרמיות
Premiums received*

1977 | ll'7f> |I 1)75

GRAND TOTAL1
Transport. marine and aviation hull

TOTAL
By Israeli companies

1,659,503 988,905 706,430 3,23 7,1462,380,0991,540,234 כולל סך

Thereof: 0/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

TOTAL

By Israeli companies
Thereof: 0/a of reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

TOTAL

By Israeli companies
Thereof: 0/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

156,041 103,344 117,602 423,766 253.021 195,440
93,559 68,074 70,743 244,019 161,611 121,370
65,744 48,765 52,165 163,272 110,724 84,324

אווירונים וגוף אוניות גוף הובלה,
הכל סך

ישראליות חברות ע''י

19,493 18,360 20,556
42,989 16,910 26,303

60,559 36,706 34,172
119,188 54,704 39,898

משנה ביטוח וו ע" מזה:
בווו"ל

זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

Motor vehicles מנועיים רכב כלי
752,960 502,297 358,125 1,467,302,1,189,029 700,949
648,671 431,162 302,706 1,355,5891,058,658 603 700
103,393 63,776 51,800 83,077 59,332 66040

93,194 60,607 42,213
1 1,095 10,528 13,206

Personal accidents
77,724 48,309 35,288
68,552 41,529 31,025
11,436 8,386 6,274

108,837 123,955 82,942
2,876 6,416 14,307

אישיות jiirmn
198,380 148,313 106,623
168,500 121,627 90,464
30,079 23,695 18,907

הכל סך

6,265 4,605 2,178 18,825 17,926 8,825
2,907 2,175 2,085 11,055 8,760 7,334

Employers י מעבידים
73,154 49,081 36,6tO 167,616 124,738 96,907
61,857 42,292 30,399 144,338 106,713 82,588
26,454 11,502 9,075 20,950 18,500 15,310

10,767 6,433 5,813 22,533 17,43012 950
530 356 398 745 595 1,369

הברותישראליות ע"י
משנה ביטוח ע"ח 8זה:

בחו"ל
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

הכל סך
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

הכל סך
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

TOTAL
By Israeli companies
Thereof: o/aof reinsurance abroad

By foreign companies
By Lloyd's brokers

Fire and loss of property (ind. comprehensive) מקיף) (כולל רכוש ואמץ אש
599,624 285,874 158,805 980,082 664,998 460,315
488,572 240,700 129,639 814,958 546,658 367,863
343,437 153,825 79,178 449,502 299,005 220,856

99,097 38,323 25,486 143,133 103,713 74,688
11,955 6,851 3,680 21,991 14,627 17,764

הכל סך
ישראליות חברות ע"י

משנה ביטוח ע"ח מזה:
בחו"ל
זרות חברות ע"י
לוידס מורשי ע"י

1 Kxcl. "other risks". 2 Incl. registration fees and policy
A'c'i: 3 Incl. expenses on settlementof claims; excl. increase
in pending claims.

ודמי רישום דמי כולל 2 אחרים". "סיכונים כולל לא 1

גידול כולל לא תביעות; ליישוב הוצאות כולל 3 פוליסה.
תלויות. בתביעות
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הביטוח ענפי לפי מרוכז, עסקים דושבון  י"ט/9. לוח
שוטפים במחירים י, ל" אלפי

בישראל עסקים
Excl. reinsurance in Israel בישראל משנה ביטוח ישראליותללא דוברות

החשבון הבלפטיפי 8ך
Total

mtr wim
Foreign
companies

ישראליות /man
Israeli companies

משנה ביטוח
בחו"ל

Reinsurance
abroad


197619771976197719761977



19761977

חיים ביטוח

714,9831,123,18519,12627,295695,8571,095,89066,49998,559
43,71965,39915920643,56065,1931

166,690269,9992,204579164,486269,42011,26820,820
698,4351,023,7297,8189,625690,6171,014,10460,89190,313

242__242_

776,6681,382,8535,18012,920771,4881,369,933

225,212347,8416,8807,905218,332339,936

1,195,7651,966,6383,1153,940,192,6501,962,698 15,66112,574

98,559 66,499 1,095,890 695,857 27,295 19,126 1,123,185 714,983

116,694166,5653,1953,414113,499163,15126,99834,374
46,931147,25614918146,782147,075__

2.8644,6702,8644,67013510
122,256171,0231,9642,265120,292168,758__

2.3434,7089531,0801,3903,628__

88,284137,47331288,315137,4715,3998,760
43,57556,93511815643,45756,77914,17223,081
130,027197,9156,0154,957124,012192,958

67,25079,36367,52079,363

94,489157,2776,76315,24087,726142,03719,79532,334

הכל סך  הכנסות
חדפעמיות פרמיות
ראשונה שנה פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי
ערךההשקעות התאמת

ריבית
הביטוח עתודת הגדלת פחות:

הכל סך  ביטוחי ורווח הוצאות

מוות מקרי השנה1: תביעות
תקופה חום
קצנאוח

פוליסות p'72
למבוטחים דיוידנדה

ראשונה שגה עמילות. דמי
חידוש פרמיות

רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות
מיוחדות עתודות הגדלה

ךי

כללבי טיח
הכל2 סך  2,376,831396,588§3,448,708הכנסות 9334,8993,0$2,12032,041,932804,537 8555,194

2,972,629פרמיות 2,172,611294,591347,6012,625,0281,878,020898,214 606,480
פוליסות ודמי רישום 338,196468,82747,55453,589290,642415,238דמי 

שנזקפה' וריבית השקעתי 190,807417,76721,66826,424169,139391,343רווח 

ביטוח עתודת הגדלת 324,783410,51528,91431,026295,869379,48993,677פחות; 51,286

 ביטוחי ורווח 3,448,70882,376,831396,588הוצאות 8334,8993,052,120§2,041,932804,537 8555,194

הכל סך
והוצאותיישובן תביעות 1,015,4611,683,911143,129242,975872,3321,440,936599,058חשלום 316,433

התלויות התביעות 606,931969,81447,88879,370559,043890,444155,174גידול 117,863
וניהול עמילות 511,249713,625135,408161,026375,841552,599280,891דמי 184,953

הנהלה 240,294385,60319,41825,623220,876359,980הוצאות 

■■ 1 מיוח עתודות 4,7825,9774,7825,977הגדלת , 

ביטוחי2 81,88689,058112,406רווח §10,944 310,222\
197,816230,586864,05

תביעות. ליישוב והוצאות תלויות בתביעות גידול גם כולל 1

במבוא. הסבר ראה קודם; שפורסמו מאלה בחלקם שונים ל1976 הנתונים 2
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TABLH XIX/9.  CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT. BY TYPE OF INSURANCE

IL. thousand. at eurrenl prices

Accountit e mi

לוידס עסקי
Lloyd's business

l<)77 1l>7r1

Business in Israel

Israeli companies
הבל סך

עצמי שייר
Toatl self
retention

em I') 7tf

בחייל נטו עסקים
Net business

abroad

l')77

עצמי שייר
Self retention

77(י| י)7(י|

INCOMETOTAL
Single payment premiums
First year premiums
Policy renewal premiums
Registration and policy fees
Adjustment of value of investments
Interest
Less: increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT TOTAL

Claimsof theyear1: deaths
endof 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

I . He insurance

629,358997,3312,2276,918631,5851,004,249669807

43,55965,193_43,55965,193668805

153,218248,600153,218248,600

629,726923,7912,3746,623632,100930,414

242__24212

771,488,369,933451646'771,5331,370,579'
218,332339,93622200218,354340,136

. I8MTO,950,12412141551,187,2031,950,675 I

807

736

132

669 1,004,249 631,585 6,918 2,227 997,331 629,358

524 134,634 87,476 5,857
 147,075 46,782

4,660 2,729
 168,758 120,292

3,628 1,390
97 128,711 82,916

35,493 29,518 1,795
 193,248 124,072 290

 79,534 67,737 171
.. 108,508 68,673 1,195

975 128,777 86,501
 147,075 46,782
 4,660 2,729
 168,758 120,292
 3,628 1,390
 128,711 82,916

233 33,698 29,285
60 192,958 124,012

217 79,363 67,520
742 109,703 67,93 1

REVENUE TOTAL

Premiums
Registration and policy fees
Investment profit and imputed interest 2

Less: increase in the insurance reserve

EXPENDITURE AND UNDERWRITING
PROFIT  TOTAL

Claims paid and settlement expenses
Increase in pending claims
Commission and administration fees
Management expenses
Increase in extraordinary reserves
Underwriting proift 1

General insurance
210,345 117,181.2,695,166 91,670,165447,583 §183,427 2,247,58381,486,738

'81,828 101,192 2,226,102 1,493,097 499,288221,557 ',726,814 1271 540
28,517 15,989 415,238 290,462   415,238' 290,642

 391,343 169,139   391,343 169,139
.. 377,517 282,713 51,705 38,130 285,812 244,583

^OMS 117,181 2,695,166§1,670,165 447,58 3 183,427 2,247,583 1,486,738

78,486 43,236 1,163,328 695,962 321,450 140,063
18,227 1 1,684 767,404 461,607 32,134 20,427
77,743 40,892 388,710 244,598 117,002 53,710

.. 388,683 236,097 28,703 15,221
5,977 4,782

841,878 555,899
735,270 441,180

190,888
220,876
4,782

271,708
359,980
5,977

18,936 §27,119 51,706 845.444 32,770 §73,113

1 Incl. increase in pending claims and expenses on settlement
of chiims. 2 Data for 1976 differ from those previously
published: sec explanation in introduction.
555 וביטוח בנקים



ישראליות ביטוח חברות של הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/0ו. לוח
TABLE XIX/10.SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND APPROPRIAION OF PROFITS

OF ISRAELI INSURANCE COMPANIES

שוטפים במחירים ל"י, .ILאלפי thousand at current prices

1950196019651970'1975'19761977

הכל' סך  עסקים מחשבונות המועברים הפסדים או 522,5517,17510,584895,792רווחים §21,14889,572Proift or loss transferred from businessaccounts total2

חיים 353541,5374,70468,673"ניטוח 43,345108,508Life insurance
ממונעים רכב כלי 554629774.746827,4655141.24423,516Motorביטוח vehicles insurance

אישיות ותאונות מחלות 182151,0022,1819,343ביטוח 10,5925,565Sickness and personal accidents insurance
רכוש ואובק אש 901,4023,6624,0319,4ביטוח 12 6,25644.361Fire and loss of property insurance
ff'rjya אחריות 2,179§36575611,497ביטוח 86,5595,717Employers' liability insurance
אחרים סיכונים 3171,1242,114813,985ביטוח 815,0812,441Other risks insurance

אוירונים וגוף אניות גוף הובלה, 419226680316.441ביטוח 6.2736.814Transport, marine and aviation hull insurance
עסקים בחשבונות נכלל שלא השקעתי רווח
ואחרות כלליות הנהלה, הוצאות פחות:

732,0077,30717,734214,606 786,782Investmentנ174,006 proift not included in business accounts
301,7206,4738,99082,227 63,276113,284Less: Management expenses. general expenditure and

עסקים בחשבונות נכללו ,otherשלא not included in business accounts
לשנה 952,8388,00919,328228,171רווח 131,878763,670Proift per year

ההכנסות על למסים 1,3252,0624,94972,096.■הפרשה 35,517367,024Provision for taxes on income
לשנה נקי 1,5135,94714,379156,075■.רווח 96,361396,046Net proift per year

המוכרים לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל 681718.■עתודה 7,7972.513Outstanding premiums above recognized rates
קודמת משנה הפסד או רווח 3271373,82924,873יתרת 12,63928,765Proift or loss balance from previous year

הכל המיועדסך 1,8405,81017,527181,666הרווח 101,203427,324APPROPRIABLE PROFIT  TOTAL

אחרות שמורהולקרנות לקק 6391,9276,82860,041העכרה 30,336143,573Transfer to general reserve funds and to other funds
הטבה 54175576537,608מניות 26,664145,631Bounus shares

המניות לבעלי 3922,6575,42338,249דיוידנדה 27,23161,672Dividends to share holders
מיועדת בלתי 62684714,51116,97245,76876,448Nonappropriatedיתרה balance

U
<

1
C
Z

2

1 Some data differ from those previously published; see ex
planation in the introduction.
2 Incl. imputed interest to general insurance report.
3 Incl. linkage differentials accumulated on linked investments
and not yet realized, thereofI L. 247 thousand accumulation till
the beginning of 1977.

הסבר ראה קודם; שפורסמו מאלה בחלקם שונים הנתונים 1

במבוא.
כללי. ביטוח עסקי לדו"ח שנזקפה ריבית בולל 2

וטרם צמודות השקעות על שנצברו הצמדה הפרשי כולל 3
.1977 לתחילת עד הצטברות ל"י אלף 247 מזה מומשו,



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/וו. לוח

TABLEX1X/1 !.SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAELI INSURANCE COMPANIES

IL.thousand. at current prices: end of year שנד. סוף שוטפים: במחירים ל'*י, אלפי

77I')7X*Assets('|19501960196519701975נכסים

כולל 12,034,85418,914,6S1<7,26983,521315,279859,1074,723,00סך 'GRAND TOTAL

ערך ניירות
הכל סן

1.29318,558116,325398,4447,390.397 2,710,70s12,807,154Secuirties  tola!

צמודות אג"ח
לדולר

f ('
15,201

26,65044,58089,68171,206Linked bonds to dollar

למדד צמודות >75,053אג"ח 308,9996,933,954 2,528,33!Linked bonds to C.P.I.
צמודות בלתי 15,2015,0225אג"ח 2,53113,26(28,103Bonds not linked
הנרות 1,0864,3631<1,293מניותשל 6,52148,0499,6752,807,154Sharesof companies
ביטוח בחב' !1,5161,282מניות 4,36412,6521,037Shares in insurance companies
ובחו''ל inבישראל Israel and abroad

זרים 7553,9553,922ני''ע 24,793136,422Foreign securities
על צבירה 14,800ריבית 6,656Cumulative interest on

investmentהשקעות

הגל סך 3,40724,33/46.98084,604607.8831.351.5781,774.366Loansהלוואות total
פוליסות על 3733,4679,25922,04649,052135,836216,156Loansהלוואות on life insurance policies

חיים לביטוח

אחרות הלוואות
ו6יקזונות

3,03420,86437,72162,558558,8311,558,2101.215,742Other loansand deposits

קבוע ונוש
הכל סך

3027,48227,74489,270244,256476.183941,858Fixedassets  total

בבנקים 523,2571,01029,18576,391178,129342,174Timeפיקדונות deposits in banks (for
העולה moreלתקופה than one year)

עלשנה
ומגרשים f2,43910,90224,11792,757('158,818Buildingsבניינים and plots of land

ריקים
בת בהכרות 250מניות >1,45913,37730,17148,1871 97,282599,684Shares in and loans to subsi
להן 1diaryוהלוואות companies
אחר i3272,4555,79726,921£רכושקבוע 41,954Other fixed assets

רכוששוטף
הכל סן

2,26733.150124,230286,7891.160.1593J91.303 2,816.696Current assets  total

לגבייה 16,47761,004111,728455,329919,0071,457,306Outstandingפרטיות premiums and
סוכנים' של 'agentsויתרות balances1

בקופה 7,96216,65337,582361,338057,171Cashמזומנים on hand and in banks
2,267ובבנקים

ביטוח .2,71315,67550,630170,571חברות 576,2501,933,997Other insurance companies
אחוות2

אחר* 364,268Other^5,99830,89886,849172,921רכוששוטף current assets2

557 וביטוח בנקים



(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/וו. לוח
TABLE XIX/11.  SUMMARY OF BALANCE SHKHTS Of ISRAELI INSURANCE COMPANIES

)Cont.)
IL. thousand: .11 current prices; endof year שנד, סוף שוטפים; במחירים ל"י, אלפי

I*195019601965197019751977התחייבויות 978Liabilities

כולל 7,26983,521315,279SS9.1074,723,0068,914.681סך 12.O34.SS4GRAND TOTAL
חופשיות וקרנות 1,10112,49459,767115,650378,8891,948,231הון 1,106,510Share capital and reserves

הכל סך 11)1111

נפרע 8998,92839,99664,05הו; 1166,149640,919 360,433P;mlup capital
שמורה 1621,8574,94031,6201קרן 10,677f 274,274General reserve

אחרות5 341,44114,36015,46885,0911,307,312קרנות ן 395,355
[ 76,448

Other reserves'
והפסד: רווח 62684714,51116,972Proiftחשבון and loss account:

הרווח balancesofיתרות proift
ארוך לטווח .5,000l.nnfהלוואות term louns

הנל ביטויוסן 3,62140,7.50151,361460,3721.440,784עתודות 6,984,623 2,862.666Insurance reserves  total
חיים ביטוח 2,90030,024119,656355,1392,334,8649,193,175עתודת 5,494,011Life insurance reserve net of

משנה ביטוח reinsuranceבניכוי
כללי ביטוח 6067,88522,11567,417369,6831,741,155עתודת 1,131,701General insurance reserve, net

משנה ביטוח ofבניכוי reinsurance

לסיכונים Reservesעתודות for extraordinary
מהכלל: :risksיוצאים

חיים 751,2455,54626,803118,430399,968ביטוח 266,879life insurance
כללי 401,5964,04411,01339,689106,486ביטוח 92,032general insurance

משנה מבטחי 1,1297,09625,47790,317274,435526,489פיקדונות 551,844Depositsof reinsurers  total
הכל סך 

או מאושרות 3459.90933,36398,117823,0493,563.657תביעות 2,193,248Claims admitted or pending
הכל סך  תלויות total

בניכוי חיים 474131,3202,98617,45269,917ביטוח 45,441Life insurance net of
משנה reinsuranceביטוח

כללי 2989,49632,04395,131805,5975,493,740ביטוח 2,147,807General insurance net of
משנה ביטוח reinsuranceבניכוי

1.07313,27245,31194.651383,9671,435,520התחייבויות 1,193,629Current liahililies  total
הבל סך  שוטפות
אחרות ביטוח 6887,91422,11656,156193,595rחברות 534,085Other insurance companies

אחרים ,2794,98418,86927,770151,205וכאים 435520] 5",669Sundry creditors and credit
זכותי jויתרות

balances4
מראש שנפרעו 881692,5016,05123,55270,983Prepaidפרמיות premiums
(אחרי מוצעת 182051,8254,67415,615Lריוידנדה 24,892Proposed dividend (after

הכנסה) מס deductionofניכוי income tax)

1 Incl. outstanding bills receivable. 1 Deposits in other
insurance companies are included in "Other current assets".
3 Incl. life insurance bonus reserve and shares for allocation
and reserve because of outstanding premiums above recognized
rates. 4 Incl. current accounts of subsidiaries.

ביטוח בתגרות פיקדונות 2 לגבייה. שטרית כילל 1

רזרבה בולל 3 אחר. שוטף ברבוש כלולים אחרות
ועתידה להקצאה ומניות חיים בגיטוח בונוסים להענקת
בולל 4 המוגרים. לשיעורים מ9ל לגבייה פרמיה בשל

בת. חברות של עו*ש חשבין
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זרות2 ביטוח חברות של בישראל והשקעות מביטוחי התחייבויות י"ט/2ו. לוח

TABLE XIX/12.INSURANCE LIABILITIES' AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF FOREIGN

INSURANCE COMPANIES2

II.. thousand. at current prices: Endofyear שנה סוף שוטפים, במחירים ל"י. אלפי

Account items 1977 1976 1975 1970 1965 1960 1955 החשבון סעיפי

TOTAL

Life insurance fund

Pending claims (tife insurance)

Genera] insurance fund (exclu
ding marine and aviation
insurance)

Pending claims (general insu
ranee excl. marine and aviation
insurance)

Marine and aviation insurance
fund

Pending claims (marine and '
aviation insurance)

insurance liabilities 1 מביעוה1 התחייבויות
461,395 327,489 250,247 80,018 42,269 21,663 12,764

42,580 38,349 35,005 36,367 17,078 10,878 8,244

696 781 627 893 363 157 117

150,400 110,910 84,325 14,830 8,769 3,915 1,850

264,633 176,234 I29J34 23,365 13,783 5,689 1,791

2,812 877 665 1,730 1,027 533 276

274 338 291 2,833 1,249 491 486

הכל סך
חיים ביטוח קק

תלויות תביעות
חיים) (ביטוח
כללי ביטוח קרן

ולאוירי) לימי (פרט

(ביטוח תלויות הניעות
לימי פרט בללי

ולאוירי)

ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

בישראל Investmentsהשקעות in Israel
הכל 6,64015,58240,88081,934277,843351,115428,913TOTALסך

ממשלת של חוב 1,9753,8135,19012,10155,28461,19099,448Israelאיגרות government bonds
ישראל

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7061,5843,9028,85311,70511,36618,869Other securities (excluding shares
in local insurance
companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1026933,81351785706160Shares in local insurance
companies

פוליסות על 1,1221,5052,1085,91512,15913,91415,968Loansהלוואות on life insurance policies
חיים לביטוח

3485391361043Mortgagesמשכנתאות

אחרות 1431,0887,13513,17867,42287,881105,646Otherהלוואות loans and deposits with
בבנקים banksופיקדונות

קבוע 11913829826010,16118925Fixedוכוש assets

ופיקדונות 1,3242,7434,0497.01718,37728,07240,755Cashמזומנים and treasury and bank
Hpnosits ובננקיס באוצר

אחר שוטף 8013,47914,24934,083102,646147,794148,042Otherרכוש current assets

1 Atfer deduction of local reinsurance.
2 Excluding Lloyd's brokers.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 1

ליייס. למורשי פרט 2
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FIRES
וחודשים כיבוי רשויות לפי שריפות, י"ט/3ו. לוח

TABLE XIX/13.FIRES, BY FIREFIGHTING AUTHORITY AND MONTH

שריפות

קוצים, שריפות ללא שריפות מזה:

ומזבלהFiresשריפות בור
Fires. without thistle.Thereof:

uncultivated tires
ind rubbish dumpfields >

1976§1977'19781976§1977'1978

הכל 13,11013,40815,5945,415סך 4,6395,937TOTAL

Firefighting
כיבוי authorityרשות

355409434119 10888Ayalon
104146142116אילת 54119Elat

7909551,074448אשקלץ 325486Ashqelon
שבע 371450441213באר 133255Beer Sheva
שמש 268364427128בית 118145Bet Shemesh
ברק 699598750255בני 276275Bene Beraq
951249958גבעתיים 4759Givatayim
333325311126הרצליה 131138Herzeliyya
407386414190השרון 193202HaSharon
523453515298חדרה 194311Hadera
264309353183חולץ 137174Holon
1,4751,3871,731305חיפה 251163Haifa

34139235588טבריה 110138Tiberias
9899931,200501יזרעאל 425573Yizreel
7861,0871,264368ירושלים 336467Jerusalem

(נהריהעכו) המערבי 8118371,053197הגליל 153340Western Galilee (Nahariyya
Akko)

525398599135נתניה 213173Netanya
תקוה 845728990263פתה 289424Petah Tiqwa

שמונה 9188831,062255קרית 190187Qiryat Shemona
לציץ 226290274175ראשון 97140Rishon LeZiyyon

214226281103רחובות 95111Rehovot
גן 230217282116רמת 125145Ramat Gan
אביב 1,543775'1,5411,451תל 639'824Tel Aviv

Monthsחודשים
1401293353265 291298I
n340285312223 260228II
111430377444298 280322III
IV658512862362 320455IV
V2,1782,0293,517667 559919V
VI2,4212,8132,727783 527781VI
VII1,8212,0942,282653 497714VII
vni1,5371,5621,649551 494555VIII
IX1,1591,2761,384495 404512IX
X9811,0861,092480 376505X
XI818749682382 356'407XI
xn366332290256 275'241xn

I Excl. ifres within the boundariesof the Tel Aviv Fireifghting
Authority between 16 XI 1978 and 31 XII 1978.

בין אביב תל הכיבוי ברשות השריפות כולל לא 1

.13 XII 1978 לבין 16 ^ 1978
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ונזק השריפה פרוץ מקום לפי שריפות, י"ט/4ו. לוח
TABLE X1X/14.RRES. BY PLACE OF OUTBREAK AND DAMAGE

197419751976SI97711978

השריפות 12,85S12,09513,11013,40815,594FIRESTOTALכל

הכל סך  1,9791,9241.9291,8981.849Inבמבנים buildings  total
חרושת 264237205233184Factoiresנתי

מגורים 843820893698615Dwellingsדירות

ומשרדים 255209208256226Shopsחנויות and oiffces

270333306284286Warehousesמחסנים

אחרים 347325317427538Otherמקומות places

הכל סך  פתוחים 0,57910,17111,18111,51013,745Inopen/במקומות places  total
רכב 585565649648604Vehiclesכלי

חקלאיים שדות
יסךןת

352
410

367
574

404
573

637
788

573
935

Cultivated fields
Forests

ומובלות קוצים בור, ,8,7857,7648,4717,9939,657Thistleשדות uncultivated fields and
rubbish dumps

אחרים 7479011,0841,4441,976Otherמקומות places

על בהן שדווח 1,7381,7391,9S12,4372,144FIRESשריפות WHERE DAMAGE WAS

הכל סך  REPORTEDנזק  TOTAL

הכל סך  8358039431,157937Inbuildingsבמבנים  total
חרושת 119138126178124Factoriesבתי

מגורים 363326418404309Dwellingsדירוח

ומשרדים 10894112180130Shopsחנויות and offices

157170183218185Warehousesמחסנים

אחרים 8875104177189Otherמקומות places

הכל סך  פתוחים 9039361,0081.2801,207Inבמקומות open places  total

רכב 281268370508434Vehiclesכלי

חקלאיים שדות
יערות

188
170

197
234

193
224

277
212

193
273

Cultivated fields
Forests

ומובלות קוצים בור, .11464553041Thistleשדות uncultivated liclds and
rubbish dumps

אחרים 150173166253266Otherמקומות places

בהן משריפות2(שדווח '.103.644.695.4398.8236.9FIRFהנזק DAMAGIs WHERE DAMAGE
הכל נזק)סך WASעל REPORTED TOTAL

שוטפים) במחירים ל"י, .IL)(םיליוני million, at current pirces)

הכל סך  90.530.376.9366.2164.0Inבמבנים buildings  total
חרושת 71.713.028.8298.897.8Factoiresבתי

מגורים דירות
ומשרדים חנויות

מחסנים

2.5
6.8
6.0

3.3
7.1 .

4.5

5.3
5.2
27.6

6.8
35.3
19.2

11.0
13.0
24.5

Dwellings
Shops andofifces
Warehouses

אחרים 3.62.410.06.217.7Otherםקומות places

הכל סך  פתוחים 13.014318J£3272.9Inבמקומות open places  total
רכב 3.55.410.014.234.7Vehiclesכלי

חקלאיים 1.72.54.16.310.9Cultivatedשדות fields

2.92.52.35.516.6Forestsיערות

ומזבלות קוצים בור, ,1.70.60.50.70.5Thistleשדות uncultivated fields and
rubbish dumps

אחרים 3.23.31.65.910.2Otherמקומות places

I See note to TableXIX /13.
2 Reporting incompletesee introduction.
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גמל קלפית

הקרן סוג לפי הגמל, קרנות חשבונות י"ט/5ו. לוח
שוטפים נמחירים ל"י, מיליוני

 moasn
הנל סך

Income ■
total

Allowances nvasmהפרשית
מחלוקת
רווחים

Transfers from
disiirbmiiii!

proift

נטו העברית
וקקרנות מקופוה

אחרות
Net transfers
from other

funds
הנל סך
Total

שוטפות מזה;
Thereof: current

1=2+4+52345

53.7
3.4

35.8
108.2
178.4
166.1
239.9
241.2

55.5
11.8

 12.6
92.4
91.8
2.0
0.9

24.0

2.2
7.2
 10.8
31.0
119.9
201.9
275.5
301.3

3.0
0.3
_6.6
9.0
3.3
26.7
36.2
37.2

 1.0
0.9
5.8
6.2

 30.0

0.3
1.1

195.6
243.3
636.7
894.6

'6,398.8
10,555.9
19,485.6
36,731.8

108.1
138.5
345.0
482.2

3,118.5
5,942.1
8,716.0
16,358.9

58.1
71.1

206.9
275.6

2,492.2
3.921.2
8,595.0
16,959.9

27.5
35.0
89.3
132.5
703.0
880.2

2,232.2
3,640.0

1.9
1.3
 4.5

4.3
85.1

 57.6
227.0

הכל סך
781.8532.5525.6
868.4621.7593.3

2,120.51,519.61,496.6
3,421.42,418.6
9,684.33,107.12,559.5
15,016.14,294,13,713,4
26,738.17,012.66,893.5
49,403,412,430.412,117.4

פנסיהקרנות
419.0255.4252.0
444.5294.2268.8
847.6515.2489.3

1,307.9733.3701.1
4,221.91,011.61,003.1
7,385.11,445.01,400.0
10.921.72,204.82,191.1
19,810.93,476.03,244.8

תגמוליסקרנות
210.7150.4149.0
221.9158.0156.8
865.7669.6664.9

1,571.71,265.11,261.7
4,202.91,590.81,052.2
6,457.02,333.91,803.2
12,641.93,771.43,669.1
24,172.86,911.66,849.2

פיצוייםקרנות
99.074.572.4
130.695.994.2
270.6187.9187.3
382.7259.2258.8
985.2285.5285.0

1,201.2347.7346.4
2,699.1503.1503.1
4,742.71,139.91,136.9

סוציאליותקרנות
53.152.252.2
71.473.673.5
136.6146.9155.1
159.1161.0
274.3219.2219.2

475,4533.3530.2
677.0902.9886.5

1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978
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SOCIAL INSURANCK FUNDS

TABLE XIX/15.PROV1DENT FUND ACCOUNTS, BY TYPEOF FUND
II.. million. ai curreni prices

בקרן הגידול
Increment
of fund

11  16

חקולומיס
הדדי לביטוח
Payments for

mutual
insurance

10

והעברות שעזבו לעמיתים החזרות
לזכאים

Returns to members wbo left
and transfers to creditors

לעוביים vma
Thereof: to
employees

הגל סך
Total

גמל תשלומי
Social

insurance
payments

 mttsvi
הכל סן

Expenses 
total

6 = 7+8 +10

1969 531.8 11.5
1970 558.4 17.5
1973 1,507.0 17.2
1974 2,443.7 23.9
1975 8,209.7 25.9
1976 12,806.4 33.9
1977 23,570.6 57.6
1978 43,821.7 92.2

Pension funds
1969 296.0 4.7
1970 293.1 10.3
1973 545.7 6.6
1974 823.5 8.7
1975 3,542.0 13.2
1976 6,375.5 13.3
1977 9,413.3 19.0
1978 17,157.5 2.0

Provident fu nds
1969 162.5 6.8
1970 168.1 7.2
1973 724.9 10.6
1974 1,310.6 15.2
1975 3,767.5 12.6
1976 5,649.2 18.6
1977 11,582.5 23.0
1978 22,220.7 71.1

Severance funds
1969 66.0
1970 83.3
1973 197.3
1974 268.4
1975 782.3 0.1
1976 934.2 0.1
1977 2,317.0 0.1
1978 4,109.3 0.2

Social funds

TOTAL
43.2
37.9
34.2
14.1
46.7

40.1
37.1
31.0
5.4

17.4

3.1
0.8
3.2
8.7
i0.4

2.2

57.7
61.3
133.3
214.2
98.0
175.6
141.2
85.8

40.3
47.7
73.8
69.0
42.1
17.6
0.2
23.3

3.7
5.9
26.0
36.3
13.8
100.0
123.7
9.8

13.5
7.4

33.5
60.8
25.3
76.0
17.0
49.5

180.8
231.2
463.0
739.6

1,350.7
2,000.2
2,968.7
5,403.7

78.0
93.4
221.5
406.7
624.6
978.7

1,489.2
2,628.1

37.7
40.7
104.2
209.6
409.0
689.2
912.7

1,871.2

19.5
39.9
39.8
53.5
177.5
190.9
365.0
583.7

250.0
310.0
613.5
7.י97

1,474.6
2,209.7
3,167.5
5,581.7

123.0
151.4
301.9
484.4
679.9

1,009.6
1,508.4
2,653.4

48.2
53.8
140.8
261.1
435.4
807.8

1,059.4
1,952.1

33.0
47.3
73.3
114.3
202.9
267.0
382.1
633.4

45.845.60.27.31969
57.557.20.313.91970
97.597.5_39.11973
117.969.848.141.21974
156.4139.616.816.7_117.91975

1976
217.6201.80.315.5257.81977
342.8320.73.218.9334.21978
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קופה סוג לפי הגמל, בקופות הצבירה מרביבי  י"ט/6ו. לוח

שוטפי0 במחירים ליי, מיליוני

נטו מעמיתים Netגבירה accumulation rfom members

 גבירה
הפרשות1 העברותמוה: 0ךהנל

Accumulaהכל סך
(כולל
נוספות)

מקרנות
נטו ומקו5ית

גמ>5 תשלומי
Socialאוזרים

tion "TotalThereof:NetinsuranceOther
Totalallowancestransferspaymentspayments

(incJ.from funds
additional)

1=2+7+112=3+4563456

הכל סך

1969567.6336.3532.553.7180.769.2

1970820.9315.0621.53.1230.978.7

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

197613,581.22,250.24,294.1166.02,000.2209.7

197724,901.74,085.27,012.5240.03,069.398.0

197844,432.27,180.02,430.4241.25,319.7171.9

פנסיה
19753,954.9474.31,306.951.5806.877.3

197711,239.81,037.32,821.611.61,751.621.1

197820,145.21,504.04,610.936.43,023.447.1

ופי תגמולים לידקופות פצויים יננסייםמוסדות

19753,270.6983.21,414.715.5418.728.3

197710,348.12,520.53,264.6267.7976.934.9

197818,600.04,645.66,025.2309.31,590.698.3

השתלםוו
1975124.260.397.031.55.2

1977520.8192.6318.20.1121.34.4

1978849.0312.4549.90.8236.7

אחד

19751,033.1293.1288.5U1.493.713.1

19772,793.0334.8608.116.2219.537.6

19784,838.0718.01,244.430.9469.026.5
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TABLE XIX/16.  COMPONENTS OF ACCUMULATION IN SOCIAL INSURANCE FUNDS, BY

TYPE OF FUND
IL. million, at current pirces

Net accomuiation rfo™ ot".*1 activity הקופה מפעילות נטו 1בירה

הכל סך
Total

הצמדה ריבית,
שוטפות והכנסות

Linkage. interest and
current income

מימוש רווקי
אזזרות והכנסות

Realization proift and
other income

שוטפות הוצאות
אהרות הנהלה והוצאות
Current and other ad
ministrative expenses

שיערוך בהפרשי גידול
Increment ia differences

on revaluation

7 = 8+910891011

31.44.5

33.0234.6

79.31,439.7

113.94,643,8

170.44,546.0
8,762.2

16,110.9

28,854.6

Pensions
96.92,274.3

7,740.7

14,086.8

TOTAL
38.2

51.3

306.9

390.4

850.2

220.0

253.0

552.6

877.5

1,346.1

594.7 708.5

Providentf u nd s and se verance fu nd s in financia Iinstitu t

1752.3 63.5 ' 120.4 478.2
6,214.7

11,153.6

50.9

299.5

450.8

468.5

1,856.0

3,163.4

Study fund
2.1 0.9 14.2

Other
7.9 134.2 145.2

226.8

271.3

780.2

1,154.0

2,025.9

2,568.8

4,705.6
8,397.6

1,206.3

2,461.8

4,554.4

on s
535.1

1,612.9

2,800.8

13.0

28.7

85.8

271.5

602.2

956.6
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הקופה סוג לפי גמל, קופות נכסי סיכום  י"ט/17. לוח

שנה סוף שוטפים, במחירים ל"י, מיליוני

רכישה בקרך Investmentהשקעות at purchase value

:Thereofמזה: בערך נכסים
הכל משוערךסך
Assets at revalua1הכל סך
tion  totalTotal'ערך נדל*ןפיקדונותניירות

SecuritiesDepositsReal estate

1=2+6+7+9 + 102345

הכל סך

19693,601.32,547.8 2,713.875.072.2
19704,368.63,002.9 § 3,217.8112.681.8
197310,226.36,100.1 6,417.7177.8109.5
197417,573.08,319.4 8,779.5300.3110.2
197525,140.611,125.1 11,650.8358.099.3
197639,354.116,077.6 16,774.7478.5141.5

197764,255.824,437.4 25,121.8456.4169.1
1978108,688.038,459.9 39,571.9877.6154.3

הפנסי

197513,049.75,213.6 5,484.2126.777.1
197731,493.610,614.8 11,022.9182.1168.5
197851,512.515,804.7 16,403.8369.5149.8

םבנקי
19758,955.44,352.7 4,576.4202.720.0
197724,919.910,700.0 10,931.4231.4

197843,520.017,624.8 18,085.5460.5

השתלמות
1975313.4186.6 188.41.8

19771,118.7550.0 556.36.3
19781,967.7879.5 895.115.6

ר אה
19752,822.11,372.2 1,401.826.82.2

19776,723.62,572.6 2,611.236.60.6
197811,687.84,150,9 4,187.532.04.5

פורטו. שלא אחרות השקעות u כולל 1

חיים. ביטוח ופרמיות עזר, קרן מתוך ישירות בנקים, באמצעות הלוואות גולל 2

והצמדה. ריבית וחייבי מקבילים חשבונות ובקופה, בבנקים ומזומנים אחרים חייבים נם בולל 3
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TABLE XIX/I7.SUMMARY OF SOCIAt INSURANCE FUNDS' ASSETS, BY TYPE OF FUND

II.. million. :\t current prices : end of year

קיערוך ד,פרשי
Differences on
revaluation

Loans הלוואות

קבוע רכוש
Fixed assets

Current assets שוטף רכוש

הכל 8ך
Total

לתברים2 :nar
Thereof: to
members2

הכל3 סך
Total'

Thereof: מזה:

המעביד חוב
Employers'

debt

ריבית חייבי
והצמדה

Interest and
linkage debtors

6789101112

TOTAL

369.6334.5295.99.2174.273.373.8
604.2348.0329.55.4193.272.594.4

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
65,761.51,780.51,770.6144.51,429.6427.4733.3

Pensions
6,646.3542.1527.930.6346.5137.5152.4

18,990.3819.8813.531,2629.4300.2237.6
33,018.11,105.01,095.3127.1858.5354.8331.7

Banks
4,006.9261.1257.2111.073.8
13,465.2338.2338.1185.11.9141. 1

24,618.8489.9489.9325.80.2265.4

Study fund
116.40.20.28.45.81.4
561.40.40.40.6

992.233.833.8


46.621.915.3

Ol her
1,264.297.997.81.556.714.228.2
3,890.0123.9123.91.497.125.859.6
7,132.4151.8151.617.4198.750.5120.9

1 Incl. other not speciifed investments.
2 Incl. loans through banks directly from subsidiary funds, and life insurance premiums.
3 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

יתרת■1" הן הממשלה של ישירות העברות
בהתאם ישיר, באופן העניקה שהממשלה ההלוואות,
הממשלה ידי על שניתנו ההלוואות, לפנקסי. לערכן

כלולות. אינן כספיים, מוסדות באמצעות

הפנקסי, בערכן רשומות במניות השקעות
עבור למעשה שילמה הממשלה אשר הסכום כלומר:
עקב שיערוך פעולת כל נעשתה לא שרכשה. המניות
שינוי ועקב חוץ במטבע נקוב שערכן במניות הפיחות

בבורסה. הרשומות מניות אותן ,של שערים

חובות רק כולל כ/9 לוח הממשלה. חוב
לפי נתונים חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים.
שבלוח, מהתאריכים אחד בכל החליפין שער
את כוללים לצרכן המחירים למדד הצמודים והחובות
הפנים ממלוות חלק המדד. עליית עקב החוב גידול
בלוח, הכלולים אוצר) ושטרי מקרקעין שטרי (כגון:

המקובל. במובן חובות אינם
הכללי. החשב של דו"חות המקור:

הממשלה והוצאות הכנסות
תקציביות, ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
נוסף הממשלה, כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן
שאינם ותקבולים תשלומים סוגי שני עוד קיימים להן

והם: וכ/12, כ/11 בלוח כלולים
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
ממשיות והכנסות הוצאות הינן ובחלקן
(לרבות בתקציב נכללו לא שונות שמסיבות

התקציבי). הגירעון מימץ

הממשלה של וההכנסות ההוצאות רישום
תקבולי רק המתוקנת. המזומנים שיטת לפי נעשה
תשלומי ורק כהכנסה כלל, בדרך נחשבים, מזומנים
זה, מכלל יוצאים יש אולם כהוצאה.  מזומנים
(הנרשמת בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון:
הנרשמות ספקים, אצל בהקפה וקניות כהכנסה)
גם מסויימים (ובמקרים העסקיים במפעלים כהוצאה.
הפרשות וכן פחת גם רושמים הממשלה) במשרדי

הבאות. לשנים ולפיצויים לפנסיות
הארנונה במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא
כלכלית, מבחינה מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי

ובחירות הכנסת

השביעית, לכנסת הבחירות תוצאות בהצגת
לפי הרשימות סודרו כ/1), (לוח והתשיעית השמינית
מערכות בק ההשוואה את להקל שנועד סדר
ברשימות שחלו בשינויים בהתחשב הנחירות,
לרשימות ההצבעה תוצאות מובאות בהן. שהשתתפו
בשתי קובצו יותר הקטנות הרשימות ואילו העיקריות
לרשימות (פרט המיעוטים רשימות יתר קבוצות:

הרשימות. ויתר בנפרד) שהוצגו
לכנסת הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת פורסמו המקומיות ולרשויות

המיוחדים.
ע"י נמסרו וכ/5) כ/4 (לוחות הכנסת על הנתונים

הכנסת. מזכירות

ממשלה
האוצר של וההתחייבויות הזכויות

בעיקרו, מורכב, המדינה אוצר של המאזן
האוצר של המוניטריות ומההתחייבויות מהזכויות
מוחשיים בנכסים המדינה השקעות את כולל ואינו
אותם כל נכללים לא לכן, ניידי); ודלא דניידי (נכסי
בציוד בבניינים, בכבישים, שהושקעו הסכומים
בנכסים ההשקעות גם הממשלה. של אחר וברכוש
הדואר, כמו הממשלה, של העסקיים המפעלים של

במאזן. כלולות אינן והנמלים הרכבת
כתוצאה שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות

הן. המדינה קום מיום הממשלה מפעילות

מעסקות כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות
את עוברות אינן ואשר האוצר, של שוטפות
שוט והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב
או בבנקים הממשלה פיקדונות הם אלה פות).
המדינה, בקופת אחרים גופים של הפקדות
השנים של תקציבים השכק על מקדמות
הממשלה, למשרדי הניתן חוזר הון הבאות,
הזכויות של הפירוט וכיו"ב. וחייבים זכאים

כ/ר. בלוח ניתן השוטפות וההתחייבויות

א.

התק מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות
שהמדינה ממלוות נובעות התחייבויות ציב.
חבויות המדינה להכנסות ושהועברו קיבלה
במניות מהשקעות שניתנו, מהלוואות נובעות
לתשלום תקציבית קק (יצירת ומהפקדות
ניתן העיקריים הסעיפים של פירוט חובות).

וכ/9. כ/8 בלוחות

ב.
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"משרד נקרא המאוחד המשרד חדשים.
והשיכון". הבינוי

האנרגיה "משרד בשם חדש משרד הוקם ה.
והתשתית".

למצבת מתייחסים ואילך 1970 לשנים הנתונים
niTrrV ולא שנה, אותה של במרס 31 ב העובדים

עבודה.

המקומית הרשויות כספי
חשבונותיהן את מחלקות המקומיות הרשויות
בין להפריד הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב
באיזה ההחלטה השקעות. לבין שוטפות פעולות
תלויה כלשהי פעולה לרשום התקציבים משני
הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה; המימון במקורות
המימון ואם הרגיל בתקציב הפעולה תירשם שוטפת
פיתוח לפעולת המיועדת הכנסה או הלוואה ע"י הוא

רגיל. הבלתי כתקציב הוא הרישום
המקומיות הרשויות נוהגות האחרונות בשנים
המיועדים מלוות גם רגילים הבלתי בתקציביהן לכלול
כ/18 בלוח החשבונות בסיכום התקציב. לאיזון
הבלתי ובתקציב הרגיל. לתקציב אלה מלוות הועברו

לפיתוח. המיועדים מלוות נשארו רגיל
וייעוד מקור לפי הרגיל בתקציב מוינו ההכנסות
בלבד. מקור לפי רגיל הבלתי בתקציב ואילו ההכנסה

בתקציב כ/18) בלוח פירוט (ראה הכנסות
הרגיל

הכנסות הן עצמיות הכנסות מקור. לפי א.
מהתושבים ישירות גובות הרשויות אשר
מס כללית, ארנונה כוללות: והן וממוסדות
מכסות היטלים, שרוחים, ודמי אגרות עסקים,
השתתפות אזוריות, במועצות מקומיים ועדים

ומוסדות. בעלים
שגובה הכנסות הן מועברות הכנסות
וכוללות המקומיות הרשויות עבור הממשלה
כלי ואגרות מקרקעין שבח מס רכוש, ארנונה

רכב.
כללי מענק כוללת הממשלה השתתפות
בהחזקת והשתתפות מיועד, בלתי שהוא
חינוך, כמו ממלכתיים, בעיקר שירותים,
סעיף כולל 1975/76 בשנת ודת. סעד תרבות,
מיסי העלאת אי עבור הפיצוי את גם זה
המקומיות הרשויות שקיבלו כללית ארנונה

מהממשלה.
להקטנת התקציב לאיזון מלוות

ולקונסולידציה. המצטבר הגירעון
כהכנסות מוינו ההכנסות ייעוד. לפי ב.
וממלכ מקומיים שירותים מאספקת ממסים,

כ/18). בלוח ראה (פירוט תיים

מקרן כהלוואות חלקי באופן בתקציב מופיעים
ההכנסות אף לאומי. לביטוח ומהמוסר הארנונה
קבוע אינו שיעורן כי אם מסים, הן ההשוואה מקרנות

מראש.
הוא אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
והוצאות הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי
לאומית. והוצאה הכנסה  ו' בפרק מופיע הממשלה
באפריל ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות
הכללי. החשב דו"חות המקור.

הכנסה מס תקבולי
כ/13 בלוח חובה ומלוות הכנסה מס תקבולי
אינם רכוש ומס הכנסה מס נציבות בדו"חות שמקורו
בדו"ח שמקורו כ/11 בלוח הכנסה מס לתקבולי זהים
לתשלום התחייבות כולל אינו הכללי החשב החשב.
וחברות עצמאי שכיר, בפועל. גביות אלא ומלוות מס
חברות מנהלי הכנסה; מס לסיווג בהתאם הוגדרו
ב עצמאיים. עם נכללו קואופרטיבים וחברי
מעצמאי המס נתוני כוללים וב1966/67 1961/62
בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה מס גם ים
היו אם ובין שכירים היו ההכנסה מקבלי אם
והם קטנים סכומים אלה היו 1961/62 עד עצמאיים.

נפרד. בסעיף בודדו לא
רכוש. ומס הכנסה מס נציבות מקור:

ישראל ומשטרת המדינה עובדי
שירות נציבות דו"חות על מבוססים הנתונים
(קבועים, העובדים כל את מקיפים והם המדינה
לעובדי פרט המדינה, שבשירות וארעיים) זמניים
מבקר משרד הכנסת, מזכירות הנשיא, לשכת
ודיינים, שופטים לממשלה, המשפטי היועץ המדינה
שירות עוברי החינוך, במערכת 'הוראה עובדי
דואר, סוכני לאומי, לביטוח המוסד עובדי התעסוקה,
חיילים בחו"ל, המדינה בנציגויות מקומיים עובדים
של ביחידות ועובדים צה"ל של אזרחים ועובדים

הביטחון. מערכת
הממשלה משרדי בשמות הוכנסו 1977 ביוני

הבאים: השינויים ובהרכבם
משרד עם אוחד והתעשייה המסחר משרד א.
המסחר התעשייה, "משרד ונקרא התיירות

והתיירות".
הפנים. למשרד צורף המשטרה משרד ב.

אחד למשרד אוחדו והסעד העבודה משרדי ג.
והרווחה". העבודה "משרד הנקרא

שהיו מספר, יחידות צורפו השיכון למשרד ד
אגף מע"צ, והם: העבודה במשרד כלולות
ויישובים כפרית לבנייה והמינהל המדידות
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הוצאות האזוריות. במועצות המאוגדים בישובים
רשויות מספר של בחשבונות המופיעות לדת

הדתית. במועצה בלבד תמיכה הן מקומיות
של וההוצאות ההכנסות את כוללים אינם הנתונים
שהן למרות ובחיפה בתלאביביפו חולים בתי שני
הסיבה אלו. עיריות. של הכספיים בדו"דוות כלולות
כלולים אלו חולים בתי של שתקציביהם היא לכך
של הכללי החשב (דו"ח המדינה בתקציב במלואם

הממשלה).
זהות הן רגיל הבלתי בתקציב וההוצאות ההכנסות
בלבד. לפיתוח המיועדים סכומים כוללות שהן מאחר
המיועדים מלוות כוללות אינן זה בתקציב ההכנסות
את כוללות אינן וההוצאות הרגיל, התקציב לאיזון

איזונו. לשם הרגיל לתקציב ההעברות

הרגיל לתקציב מתייחס תקציבי גירעון / עודף
וההוצאות. ההכנסות בין (גירעון) ההפרש והוא בלבד

לבנקים חייבת שהרשות סכומים מלוות. יתרת
בכל היתרה בלבד). (קרן אחרים כספיים ומוסדות
מלוות בתוספת השנה לתחילת יתרה היא שנה
ששולמה. קרן פחות הכספים שנת במשך שנתקבלו
לפיתוח, מלוות סוגי כל כלולים שנתקבלו במלוות
המצטבר הגירעון להקטנת הרגיל התקציב לאיזון

מלוות. ולפירעון
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות המקור:

לפי ההכנסות רגיל הבלתי בתקציב
וממוסדות מבנקים מלוות כוללות: מקור
הממשלה השתתפות קבלני, אשראי כספיים,

רכוש. ממכירת וההכנסות והבעלים
גם כוללות התקציבים בשני ההכנסות
לא עדיין אם גם הממשלה, של התחייבויות
שהתקבלו הכנסות וכן למעשה, התקבלו

השנה. ותוקצבו קודמות בשנים

הוצאות
לפי מוינו רגיל ובלתי הרגיל בתקציב ההוצאות

כ/19). בלוח פירוט (ראה הוצאה וסוג ייעוד
בסיס על נרשמו המקומיות הרשויות הוצאות
עדיין שולמו שלא הוצאות גם רשומות דהיינו, צביר,
כוללות ההוצאות הנדונה. השנה ע"ח חיוב היה ורק
והעברות הלוואות של קרן לפירעון תשלומים גם
עודף שהוא התקציבי, הגירעון הבאות. לשנים
בלבד. רגיל לתקציב מתייחס הכנסות, על הוצאות
ברשויות לחינוך הוצאות כוללות: אינן ההוצאות
בבתי המורים של במשכורות הקשורות המקומיות
של המשכורות חובה. בגני גננות ושל יסודיים ספר
אחרות גננות ושל עליסודיים ספר בבתי מורים
שייכים בהם משרתים שהם המוסדות אם רק כלולות
שירותי על ההוצאות כלולות לא כן המקומית. לרשות
מקומיים ועדים של הכספיות והפעולות הדח

נבחרים פרסומים

פיזיים נתונים 1976/77 המקומיות הרשויות 575

כסקייס נתונים 1976/77 המקומיות הרשויות 592

טכניים פרסומים

1955/56 ;1965/57 הממשלה והוצאות הכנסות 2

מיוחדים פרסומים

המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות 151

1959/601961/62
1977 התשיעית לכנסת הבחירות תוצאות 553
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ILKCTIONS AND THE KNESSET והכנסת בחירות

573 עמ' כ/ו, ללוח מקרא
LEGENDATOTABLEXX/1,P. 573

הרשימה0י0ן Nameשם of listSymbol

הישראליתאמת העבודה מפלגת  Alignmentהמערך  Israel Labour PatryAMT
המאוחדת הפועלים andומפלגת United Workers' Party

Minorities' Lists connected with Alignment במערך הקשורות מיעוטים רשימות

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 Center 'T

LikudMHLהליכודמחל

הציונותכן להגשמת תנועה Shlomzionשלומציון,  Realization ofZioKN
nism Movement

LikudHLTAMהליכודחלטעמ

(גח"ל)חל ליברלים חרות Herutגוש  Liberal Front (GAHAL)HL

ממלכתיתעמ Stateרשימה ListAM

העצמאייםלע Independentהליברלים LiberalsLA

האזרחרצ לזכויות 'Citizensתנועה Rights MovementRZ
שליש ShelliSמחנה

MoqedKNמוקד

הישראליתק הקומוניסטית Israelהמפלגה Communist PartyK.

הזה Haolamהעולם HazeS

ו ולשר^ לשלום דמוקרטית Democraticחזית List for Peace andW
הישראלית הקומוניסטית Equalityהמפלגה  Israel Communist Party

שחורים ופנתרים (Rakah)(רק"ח) and Black Panthers

המיעוטים רשימות Otherיתר minorities' fists

שרוןפש Flattoפלאטו SharonPS

הרשימות יתר 1Other lists
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רשימה1 לפי כנסת, וחברי לכנסת הבחירות תוצאות  ב/ו. לוח
TABLE XX/1.  RESULTS OF ELECTION AND KNESSET MEMBERS, BY LIST1

Knessetכנסת

vnvniDCvnvmDCListרשימה

28X6931 xn 7317V 7728X6931 xn 7317V 77

ה3ח כנסתיריתתוצאות חברי
Electi on resultsKnesset members

מוחלטים tr\D0a
Absolute numbers

בחירה זכות 1,748,7102,037,4782,236,293ELIGIBLEבעלי VOTERS

1,427,9811,601,0981,771,726VOTEDהצביעו

כשרים S66,8SS1,747,820VALID,1,367,7431קולות VOTES

Percentagesאחתים

הכל 100.0100.0100.0120120120TOTALסך

46.239.6U.b565132AMTאםת
מיעוטים '3.52.51.4431Minoritiesרשימות lists connected
במערן withהקשורות alignment

9.8ל
f8;■

9.212rl012B
3.23.444ג JG
ד
יש

1.8.J2:8.1.3
11.6

2
L D

JS
D1.22T

43MHL■33.4קוול
1.92KNכנ

טעט2 דול
30.2


39

HLTM*
י21חל .

26
HL

3.1עם
4

AM
3.23.61.2441LAלצ
רצ

2.21.231RZ
1.62SHELLIששלי

~קבנ
1.4 KN3

1.21Kק
הזה 1.20.7שהעולם

2_s
2.83.44.6345Wו

רשימות 0.00.20.4Otherיתר minoirties'
listsהמיעוטים

פש
_2.0_PS 1.13.32.2Otherיתר lists

1 See full names of lists on page 572. 2 Ind. GAHAL,
FreeCenter, state list. 3 Includes Israel Communists and
the ■Tekhelet Adonr movement.
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.572 בעמוד המלאים הרשימות שמות ראה 1
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ואת הישראלית הקומוניסטית הפפלנה אוו כולל 3
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המקומיות לרשויות הבחירות תוצאות  כ/2. לוח

TABLE XX/2.  RESULTS OF MUNICIPAL ELECTIONS

ELIGIBLE VOTERS

Voted 1

Percent voters 1
Valid votes

7 XI
1978

31 xn
1973

28 X
1969

2X1
1965

3XU
1959

26VH
1955

14X1
1950

i234,174 1,926,234 1,572,206 1,280,091 1,037,811 S33,800 421,334

11.280.521 1.410.681 1.242.265 1.058.041 832.264 655,227 ■"5.287

57.3 73■2 79.0 82.6 80.2 78.6 79.6

1.232.208 1.376.936 1.188.615 1.022.487 821.257 648,288 329.838

בחירה זכות בעלי

י הצביעו

המצביעים1 אחוז

כשרים' קולות

' in elections to municipal council. המקומית. הרשות למועצת בבחירות 1

(1978) העיריות ולמועצות (1977) התשיעית לכנסת הבחירות תוצאות  .30
העיקריות הרשימות לפי הגדולות, הערים בשלוש

TABLE XX/3.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE NINTH KNESSET (1977) AND MUNICIPAL
COUNCILS (1978) IN THE THREE MAJOR TOWNS, BY MAIN LIST

|nisalcni אביביפוירושלים תל
101 AvivYafo

Haifaחיפה

מועצהכנסתמועצהכנסתכנסת
רשימה

KnessetKnessetalKnessetmunicipal

מוחלטיס Absoluteמספרים n umbers

בחירה זכות 244.821בעלי 168,296303,524 295,029173,401181,461!'I KilHLK VOTERS

108,066הצביעו 129,591150,967 225,445137,88698,813
נ

VOTED

כשרים 104,091קולות 128,363"8,880 222,760136,34195,326VALID VOTES

המצביעים 44.1אחוז 77.049.7 76.479.554.5Percent voters

Percentagesאחוזים

כשרים קולות
הכל סך 100.0 100.0100.0 100.0100.0100.0VALID VOTES  TOTAL

Ihereol':
מזה:

13.8מ"חל 41.246.9 39.129.418.9MH1

47.4'אמת 15.331.2 24.1

/ "
11.9■^ 2.7

27.740.9AMI'

'י8ב 10.06.1
f

/1

/ג /0.01.5_C

15.4ד /1י "1.5

/
D

' "United Jerusalem" list (YA). (יא). אחת'' "ירושלים רשימת 1
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והועדות הכנסת מליאת ישיבות כ/4. לוח
TABLE XX/4.THE KNESSETPLENARY SESSIONS AND COMITTEE MEETINGS

19491979

ועדה

.כנסת nessetK

111IIIIVVVIVIIVIII'1X
Committee

272624693293503430457401219PLENARYהמליאה SESSIONS

קבועות 1,0051,9391,8318352,1422,2352,9823,2251,584PERMANENTועדות COMMIT
TEE MEETINGS2

הכנסת 11620020584192199227183148Houseועדת Committee

ומשפט חוק .118236258115334288364222116Constitutionחוקה, Law £ Justice

207479514234457500648646221Financeכספים

וביטחון 12917613972153190319387189Foreignדק Affairs A Security

Jורווחה 7214212343201226437476196Labourענודה and Welfare3

13415013989188169318284120Economicsכלכלה

ותרבות 7022118258150189222258149Educationחינוך and Culture

הסביבה ואיכות 8819214687315188208270126Interiorפנים Affairs and
Environment

ציבוריים 7113412553152168181271Publicשיחתים Services

המדינה ביקורת
22856State Control*

וקליטה עלייה

המשנה 7231,0248853351,4061,9101,062616ועדות

114

3S1

Immigration and Absorption

SUB COMMITTEES

1 Till the end of the third session, 2 As of the Sixth Knesset, נכללו השישית, בכנסת החל 2 השלישי. המושב סוף עד 1

sessions of jomt committees have be" ■"eluded in the total בכנסת החל 3 בלבד. הכל בסך המשותפות הועדות יש*ית
only. 3 As of the Nmth Knesset this comnmte '"c/ac/es *'< השירותים יעית היוותה. את גם כיללת זי ועיי, ,nWnn
welfare. Pubhc Semces comm.te was abohshed in the Ninth הנושאים התשיעית בכנסת עוד פועלת אינה ,f^sf'ubjectsdeal.הציבוריים w.th by this commit have t"""ef"d החל 4 והיוותה. העבידה לועדת י™, ,, norW
to the Labour and Welfare committee 4 Active only since the השמינית בכנסת
Eighth Knesset.
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לסדר הצעות המטפלת, והועדה העניין לפי שנתקבלו, חוקים  כ/5. לוח
ושאילתות היום

TABLE XX/5.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE COMMITTEE,

MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

1949 1979

n 0 ג eג t!essK t
וועדה Subjectעביין matter and
InmIVVVIVIIvmמטפלת

1

.XX
responsible committee

שנתקבלו 281חוקים 221292124281257318349148LAWS PASSED
Suהעניין bject matter
יסוד 7חוקי \\511Basic laws

618726594Knessetכנסת
וכלכלה 95כספים 589236708410513240Finance and economics

חיילים. 38ביטחק, 272913202421204Defence, soldiers and mili

צבאי taryושיפוט jurisdiction
ובריאות 4סעד 7I3437104Welfare and health

דתיים 10שירותים 3446108Religious services
7חינוך 3222411137Education

7חקלאות 14989657Agriculture
ומשפט 68שלטק 5364236765786239Administration and justice
ושכר 9עבודה 3932816333314Employment and wages

15פנים2 151821213112428Interior^
מסחר 3תחבורה, 89721139121Transport, trade, industry

ותיירותי andתעשייה lourisnv1
לאימי 231617236Nationalביטוח insurance
המדינה 1Stateמבקר comptroller

10שונות 192914331384Miscellaneous
המטפלת Responsibleהועדה

committee
הכנסת 3ועדת 134345321House Committee

ומשפט חוק 76חוקה, 61733070676916343Constitution, Law £ Justice

92כספים 6110041869110611944Finance
יביטחק 20חק 1;226111416165Foreign Affairs and Security

ורווחה 23ענודה 92184126526614Labour
20כלכלה 192912271420168Economics

ותרבות 6חינוך 3I23711137Education and Culture
הסביבה ואיכות 28פנים 2335172823233525Inteiror Affairs and

Environment
ציבוריים 7שירותים 625671011Public Services
המדינה ביקורת

31State Control
משותפות 6ועדות 1145385Joint committees

אחר _נוהל 4
Other procedure

476הצעות 182450184448366581S39565MOTIONS FOR THE
היוס AGENDAלסדר

1,787שאילתות 5431,9589982,5297,8986,0077,1292,994INTERPELLATIONS

1 Till the end of the third session. 2 Until the Ninth
Knesset  "Municipal". 3 Since the Ninth Knesset.

 התשיעית הכנסת עד 2 השלישי המושב סוף עד 1

התשיעית. מהכנסת 3 "מוניציפאלי".

GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 576



government ממשלה

assets and liabilities of the treasury האוצר של והתחייבויות nvm

האוצר של מונטריות והתחייבויות זכויות ריכוז  ב/6. לודו
TABLE XX/6.  CONSOLIDATED STATEMENT OF THE TREASURY'S MONETARY ASSETS

AND LIABILITIES
1L. million: 31 111 each year

CURRENT ASSETS
Government assetsdcri vi ng
from .Ap ocatio n of budget

Loans granted

Investments in securities

Loan fund (deposits)

Investment in Bankof Israel shares
Amounts not yet classified as loans
or investments

Government investments in assets

in creation

Stock

Various assets
TOTAL

Assets from commercial agreements

Current liabilities

Government liabilities
deriv^jng X[t>m operation
of budget

Internal loans

Increase due to rise in the Consumer

Price Index

Increase due to cumulative interest

Compensatory value to depositors in
saving for housing projects

OperationsofMinistry of Housing 
debt to contractors

l'urciiin debts1
l7i;1l>ilil1es in respect of indexation
to ;c.P.I and foreign currency

TOTAL
Liabilities 0/aofcommercial agreements
Guarantees

1178 1477 M*)7h 1975 1971

Assets זכויות
21,744.7 11,856.9 8,5S1.6 5,330.0 1,721.9

26.536.1 18,662.3 13,542.3 9,505.2 5,031.3

2,472.5 2,153.5 2,047.5 1,897.5 1,614.1

    50.2

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

7,696.7 5,076.1 3,690.2 2,679.2 1,295.5

7,988.4 7,620.9 6,268.9 4,576.6 1,434.1

1,475.9 1,646.2 1,492.2 1,495.5 307.5

2,694.3 1,695.9 902.7 641.1 104.7

70,628.6 48,731.8 36,545.4 26,145.1 11,579.3

10.5 9.4 6.6 13.5

Liabilities התחייבויות
18,031.6 9,805.1 7,150.1 5,905.0 '2,187.8

97,423.6 63,688.7 49,458.5 35,825.4 1 1,217.0

98,739.8 58,199.3 36,447.6 24,976.8 892.5

1,805.6 1,666.1 1,756.1 1.265.6 615.4

1,634.0 1,182.2 841.2 597.6 1 104.1

563.3 461.663 l.S 376.6 1 240. 1

141,143.2 69,864.8 46,626.9 31,547.7 8,830. 1

392.314.1 204,867.8142,912.2100,494.7 24,087.0
14.7  21.8 4.6

27,112.6 13,040.5 9,615.6 7,087.5 3,097".5 ]

שנה כל בפרס 31 ל"י; מיליוני

שוטפות זכויות
הנובעות הטייגה תקיניםוכויות מביצוע

עיניתנו הלואות

במניות השקעות

(הפקדות) חובות לתשלום קק
ישראל בנק של מניות בהון השקעה

או כהלוואות נקבעו טרם אשר סנומים
בהשקעות

בתהליך בנכסים הממשלה השקעות
התהוות

מלאי

זלוייתשונווו
הכל סך

סחר מהסכמי וכויות

שוטפות התחייבויות

הנוכעיט המדינה חובות
ת?2יבים מגיצוע

פניס מלוות

לצרכן המחירים מדד עליית עקב גידול.

מצטברת עקבריבית גידול
במפעלpjo'nלבניין גמולערך גידול

חוב  השיכון משרד ע"י ביצוע
לקבלנים

מלוות^חוץ2

הצמדה ביטוחי בגין התחייבויות
ושערי

הכל סך
סחר הסכמי ע"ח התחייבויות

ערבויות

Source: Accountant General's Report.
< New classiifcation. 2 Including current debts
abroad previously registered u budgetary income.

הכללי. החשב דות המקור:
בחוץ שוט6י0 חובות כולל 2 חדקו. מיון 1

תקגיבית. כהכנסה בחלקם שנרשמו לא^
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  בור. לוח
TABLE XX/7.CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY

1L. million; 31 ill each year שנה כל במרס 31 ל"י; מיליוני

1978

זכויות
מונטריות
Monetary
assets

יתרה
נ8אזן

Position ia
balance
sheet

11977

זכויות
נלונטריות
Monetary

assets

יתרה
במאזן

Position in
balance
sheet

TOTAL

Cash
Banks and financial institutions
In Bank of Israel

 compulsory saving deposits
 depositsof importers

Investment in secuirties
Debtors
Working capital ofr activation of
budgets, purchases and advance
payments
Deifcits deriving from operation
ofbudget2

Assets זכויות
21,744.7 21,648.6 11,856.9 12,325.9

7,835.8 7,835.8

10,262.9 10,262.9

0.1 0.1

()l 17.4

2,725.3 2,725.3

6,205.0 6,205.0

56.4 56.4

2.12.10.30.3

667.7667.71,028.91,028.8

2J49.82,200.42,638.02,616.8

319.6

1

הכל סך

מזומנים
פיננסיים ומוסדות ננקיס

ישראל בבנק

חובה חיסכון פיקדון 
יבואנים הפקדות 

ערך בניירות השקעות
חייביס

תקציבים, לביצוע חוור /7,7
ומקדמות" קניות

תקציביות2 מפעולות גירעון

Liabilities התחייבויות

הכל 12,325.99,805.121,648.618,031.6TOTALסך
פיננסיים ומוסדות .3,024.43,024.47,027.7בנקים 7,027.7Banks and financial institutions

r חברות ממוסדות, Depositsןהפקדות of institutions, government
ושונות companiesממשלתיות and miscellaneous

■/ יבואנים 1,693.71,693.72,625.012,625.0Depositsofהפקדות importers
חובה חיסכון Compulsoryפיקדון savings deposits in

{ ישראל JBankבבנק of Israel
המשרדים תקציב ביצוע ע''ח 4,678.94,630.27,596.57,596.5Claimsתובעים o/a ofbudget operations of

the ofifces

סילוקין בחשבונות 34.534.593.193.1Debtsחובות in clearing accounts

ונפרשות 373.6422.3689.3689.3Fundsקרנות and allowances

להכנסות מיועדים Receipts_2,520.83,617.0תקנוליפ earmarked for income and
זבות creditרחרוח balances

Source: Accountant General's Report.
1 New classiifcation. 2 For berakdownseeTsv > XX/J 0 .

הגללי. החשב דוח המקור:
כ/10. נלוח פירוט ראה 2 חדש. מיון 1
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כלכלי ענף לפי הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות  כ/8. לוח
TABLE XX/8.DIRECT INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT, BY ECONOMIC

BRANCH

ל"י מיליוני שנה; כל במרס 31IL. million: 31 III each year

במניות 1השקעות הלוואות
Investments in sharesLoans1

כלכלי Economicענף branch

l<>77147S1977I47X

הכל 2,153.52.472.517,036.021,039.8TOTALסך
ודיג ייעור ,293.2323.0598.8914.9Agricultureחקלאות. forestry and fishing

ומים 308.0347.8726.9842.1Electricityו]שמל and water
( 685.61248.8313.8Industryתעשייה
ן כרייה
! ושירותים מסחר

^ 833.4737.71,027.8Mining
47.0J555.9595.5Trade and services

89.899.111,931.014,334.1Constructionבינוי
עסקיים ושירותים 443.5527.6180.5160.1Financesפיננסים and business services

ותקשורת 207.2263.6620.0921.2Transportתחבורה and communication
מקומיות 67.184.1Localרשויות authorities
לאומיים 1,069.21,522.4Nationalןמוסדות institutions
אחרים .>79.2מוסדות 78.0264.8276.5Other institutions

J35.347.3Otherאחר

1 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/ 6 .

באמצעות הממשלה ידי על שניחן האשראי את כולל אינו 1

כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומים כולל הבנקאיים; המוסדות
כאן ההלוואות סך לכן אג"ח. וכן. התהוות בתהליך והשקעות

כ/6. בלוח שניתנו הלוואות לסך שווה אינו

סוג1 לפי הממשלה, חובות  כ/9 לוח
TABLE XX/9.  GOVERNMENT DEBT, BY TYPE1

שנה במרסכל 31 ל"י; .ILמיליוני million; 31 III each year

החוב 1956196019701975197619771978Typeסוג of debt

הכל 1,0842,16515,60267,37396,086133,553239,645TOTALסך

הכל סן  פניס 4009618,91335,82549,45963,68897,423Internalחובות debt  total
ק2 ח למטבע 7,93614,934Linked§651511,5514,5098,307צמודים to foreign currency2

למדד2 45,972C.P.I§442244,59327,73234,74165,208צמודים linked2
הצמדה 2915862,7693,5846,4119,78017,281Nonללא linked

הכל סך  חוץ 6841,2046,68931,54846,62769,86542,222Externalחובות debt  total
בל"י 562927677318279491,079Repayableלפירעון in IL.

חוץנ במטבע Repayablein.6289125,92230,81745,80068,91641,143לפירעון foreign currency1

I Exluding current liabilities. Increase derived in part from
turning liabilities, ifrst registered as current, into budgetary
debts. 2 Adjusted to changes in the rate of exchange or the
C.P.I. 3 The value in IL. is calculated according to the rate of
exchange on the relevant date.

נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות בולל לא 1
לחוב כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם 2 תקציבי.
החליפץ שער לפי מחושב בל"י הערך 3 לצרק. המחירים

מהתאריכים. אחד בכל
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE הממשלה והוצאות הכנסות

תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, כ/10. לוח
TABLE XX/10.INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES OR DEFICITS

/I. million ל"י מיליוני

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

או עודף
() גירעון
Surplus or
deifcit()

או עודף
1 מצטבר () גירעון
Cumulative surplus
or deifcit ()1

1948/4929'2811

1949/5093 .' 9410

1950/51150'1491
1

1951/521962091312

1952/5329628884

1953/5440239751

1954/55662! 653910

1955/56806817111

1956/579781,0507273

1957/581,1211,1321184

1958/591.3771,29879■f

1959/601,4811,51534

1960/611,7081,72921M)

1961/622,3022,271312V

1962/632,5952,47711889

1963/643,2233,114109148

1964/653,6553.67621177

1965/664,3864,39812165

1966/674,4724,856384219

1967/686,3596,515156375

1968/697,4277,862435810

1969/7010,05010,02822788

1970/7112,53712,341196.W

1971/7216,59416,329265327

1972/7320,50219,97053221)5

1973/7435,21535,49127671

1974/7547,21747,521304375

1975/7673,06073,02832343

1976/7797,43797,41523320

1977/78150,683150,246437117

Source: Accountant General's Report.
' Does not include the entire defence budget.
2 Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.

הכללי. החשב דוח המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את כולל אינו 1

שערים. הפרשי קרן של ל*י מיליון 25.1 כולל 2
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הממשלה הכנסות כ/וו. לוח

TABLEXX/1 !.GOVERNMENT INCOME

ft Iffjtlinn ל*י מיליוני

ההכנסותלמעשההכנסה אומדן
Actual incomeEstimateof incomeBudget section הכנסה וסעיף תקציב andסוג income item

81976/77§1977/78§1978/791979/80

י כולל 97,414.6150,246.1228,263.9339,892.9GRANDסך TOTAL'

השנה במשך תקציבי 22.8436.8גיועק
Budgetary deifcit duringtheyear

הכל סך  רגיל 69,400.0105,627.0/52,556.7226,715.0Ordinaryתקציב budget  total

הכנסה 17,555.025,836.542,800.068,950.0Incomeמס tax
ארנונה) לקרן העברה (פחווו רכוש .1,269.01,095.51,550.0מס 4,610.0Property tax (less: transfer to war irsk

insurance)

מקרקעין שברו 375.4535.6680.01,100.0Landמס betterment tax
הפיננסי הסקטור על מוסף ערך .29.1401.4700.01,250.0V.A.Tמס impo.sal on the linnncial sector

מעסיקים '1,274.02,323.03,700.04,700.0Employersמס tax
כללי2  7,422.29,175.16,056.09,500.0Customsמכס general2
דלק 2,415.02,318.42,675.04,800.0fuelעל

שונות) מלט משקאות, (טבק, ,906.0993.91,305.01בלו 900.0Excise duty (tobacco. beverages.
cement. miscellaneous)

מוסף ערך 4,899.59,433.121,445.034,170.0Valueמס added tax
קנייה 5.874.17,237.911,042.01מס 7,400.0Purchase tax

חוץ נסיעות 286.1293,6Foreignמס travel tax

שעשועים Entertainment_2.30.5מס tax

מסמכים) (על הכנסה בולי 653.5672.51,005.01,400.0Revenueמס stamp tax (documents)

ביטחון Defence_473.0630.5בול stamp tax
רכב כלי  ואגרות רשיונות 125.3143.6442.0700.0Licenceדמי fees  vehicles
אחרים 214.9317.0500.01,020.0other

שירותים יבוא 474.8300.0היטל
Services import due

ומאוצרות עסקיים ממפעלים חמלוגיס
טבע

410.6610.51, 490.01,3 10.0Royalties from enterprises and natural
resources

ישראל בנק 1,328.7222.52,900.02,000.0Proiftsofרווחי the Bank of Israel

2,031.62,684.53,267.06,732.0Interestריבית

קודמות שנים תקציבי ע"ח 48.8172.0200.0280.0Refundsהחזרות on accountof former years'
budgets

שערים והפרשי מלאי על יתר Surtax_221.6863.5800.0מס on stock and exchange rate
adjustment

שונים משירותים 420.3540.1910.01,350.0Incomeהכנסות from various services

פיתוח מתקציב העברה
ביטחון ומלוה מלחמה מלוה

19,256.332,007.545,789.758.543.0Fransfcr from development budget
2.6104.0

War loan and security loan

מעבידים חסכון מלוה
ארנונה קרן

1,231.0
197.8

2,032.0
440.2

2,800.0
500.0

4,300.0
700.0

Employer's saving loan
War risk insurance

יוקר תוספת מלוה
הפחתות 1.5עודפי

5.4
11.9

Costof living loan
Deduction balances

החד ד,ק משיעדוך הכנסות
4,224.5

Income from revaluation of
working capital

ותשלום פיתוח 17,353.431,072.853.663.377,285.0Ihrt'topinenlתקציב budget and debt

הכל סך  (חובות
repayment total

 פיתוח מלווה חוץ:נ 22,971.132,138.950,340.075,960.0I'orciiinמקורות sources:1 development

ומענקים מהחוץ loanהלוואות external loans and grants
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(המשך) הממשלה הכנסות כ/וו. לוח

TABLE XX/1 !.GOVERNMENT INCOME (cont.)

ל"' .L/מיליוני million

nounההכנסותלמעשה אומדן

הכנסה וסעיף תקציב סוג
Actual incomeEstimateof incomeBudget section

and income item
8 1976/77S 1977/78§1978/791979/80

(המשך) חובות ותשלום פיתוח Developmentתקציב budget and debt repay
ment (cont.)

לאומי לביטוח פניסג:מהמו0ד 1,452.74,198.46,640.010,100.0Internalמלוות loans1: from National
Insurance Institute

ואמיסיות 8,166.212,752.626,500.032,000.0fromמבנקים banks and
emissions

חשבון על גבייה אחרות: 548.5654.32,600.02,050,0Otherהכנסות revenue: collections on account
רכוש ומכירת ofהלואות loans and sale of

property(קת) (capital)
190.5196.4245.02,575.0depreciationפולח

השתתפות ח ע" 384.9649.1633.0380.0incomeהכנסות 0/a ofparticipa
tionבהשקעות in investments

ופיצויים לפנסיה 195.8298.5395.0592.0allowancesהפרשות for pension

הרגיל לתקציב 19,256.332,007.545,189.758,543.0העברה
and severance pay

transfer to Ordinary
Budget

ישראל מבנק 2,700.012,792.112,100.012,171.0advancesמקדמות from the
Bank of Israel

סךהגל  עסקייפ 10,684.013.383.122,043.935,892.9Businessמ8עלי0 enterprises  total

האוצר 148.5215.2282.0656.0Treasuryמפעלי projects
השיכון 2,804.8.4,018.65,248.98,163.0Housingמפעלי projects

לבניין החיסכון 64.372.960.0Savingמפעלי for building scheme
104.2176.6327.0740.0Railwaysרבבת

בהוצאות הרגיל התקציב 91.4112.7115.0100.0Participationהשתתפות ofordinary budget in
'railwaysהרכבת expenditure

התקשורת 2,847.94,215.57,195.013,700.0Communicationמפעלי enterprises
ישראל מקרקעי 459.5557.8885.01,780.0Israelמינהל Lands Aulhority

וים תעופה 203.92.95.3Airנמלי and sea ports
והייצור העבודה לפריון 30.740.058.089.1Isr?elהמכון Institute of Productivity

ההוראה לאמצעי 10.413.619.636.5Instituteהמכק for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 3,918.43,960.07,850.510,623.0Governmentחשבונות trade accounts

1 Excluding extrabudgetary transactions and earmarked in
come. 2 Incl. import levy. 3 All loans. except short
term loans, are registered without deducting redemptions duirng
the year. On the other hand, expeBditure connected with the
raising of new loans has been deducted.

מותנות והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו 1

פרט כלהמלוות, 3 יבוא. על היטל כולל 2 בהוצאות.
לנגות בלי כלומר: ברוטו, נרשמו מועד, קצר למלווה
סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את

מלוות. להשגת שהוגאו
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הממשלה1 הוצאות  כ/2ו. לוח
TABLE XX/12.  GOVERNMENT EXPENDITURE

IL. million ל"י מיליוני

rwsrhwspnהוצאה
Actual expenditureBudget

...■mm,.. ■.*.m^v ■....■■., tmBudget section and ההוצאה ף וסע JTfpnn ivjexpenditure item
SI 976/77§1977/78SI978/791979/80

כל?*' 97,414.6150,246.1228,263.9339,892.9GRANDסך TOTAL"
הגל סך  רגיל 69,400.2105,627.0152,556.7226,715.0Ordinaryתקציב budget  total

הממשלה חברי הכנסת, המדינה, 83.5133.5200.4358.5Presidentofנשיא the state, Knesset, Cabi
המדינה netומבקר Ministers and State Comptroller

הממשלה4 ראש  249.4387.6596.0820.0Pirmeמשרד Minister'sOffice*
העלייה לקליטת 76.8133.1238.7362.0Ministry of . Immigrant Absorption

האוצר 430.5718.41,306.41,857.5Finance
הביטחון 35,288.046,243.560,432.585,230.0Defence
הבריאות 1,528.22,974.44,058.76,146.4Health
הדתות 208.2370.5423.0664.0Religious Affairs
pnn 391.1534.9822.01,280.0Foreign Affairs

והתרבות החינוך 4,689.38,584.613,569.922,185.0Education and Culture
החקלאות 282.5530.067y.y875.3Agriculture

והתיירות המסחר התעשייה, 417.5447.2516.4722.1Industry, Trade and
Touirsm

והתשתית האנרגיה 57.1156.0180.2Energy and
Infrastructure

הפנים 56.598.8176.0276.0Inteiror
המשטרה 1,054.61,738.02,768.04,448.0Police
המשפטים 140.3220.6363.0630.8Justice

והרווחה העבודה 1,121.01,912.03,233.015,125.0Labour and Social
Welfare

והשיכון הבינוי 4977.1348.0672.0Building.ו.54 and Housing
התחבורה 112.8145.8229.1310.0Transport

מפלגות 60.3121.062.058.0Financingמימון political parties
v9,144.918,991.722,350.033,200.0Interestריבית

ופיצוייס 595.01,022.71,760.02,902.0Pensionגימלאות and compensations
לנכיס 267.7416.6703.61,059.0Gratuitiesתגמולים to invalids

לאומי לביטוח למוסד  Transfer_2,690.64,737.76,229.4העברות  to the National Insurance
Institute

הכנסות; (ראה לרכבת 91.4112.7115.0100.0to railways (see revenue
ofbusinessםפעליםעסקיים) enterprises)

לתחבורה. 201.4255.0467.0494.0to transport
(כולל המקומיות לרשויות 3,082.94,667.26 196.09,858.0to local authorities (inclu

מועברת) dingהיינון, transferred expen
diture)

ליצוא שווקים לפיתוח  4,017.64,449.4214.6187.0Subsidiesהענקות  for promotionof exports
מחירים לייצוב 2,346.13,928.47,160.09,176.0for stabilization of prices

128.8.5NI3312.0495.8Miscellaneousשונות
המדידות *99.9136.226.044.0Surveydepatrirenמחלקת
אשראי 8,800.011,910.0Subsidiesסיבסוד to credit

7,950.115,088.4Reservesרזרבות
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(המשך) הממשלה הוצאות  כ/12. לוח

TABLE XX/12.  GOVERNMENT EXPENDITURE (Com.)

ל"י .ILמיליוני million

למעשה y>s?nהוצאה
,Actual expenditureBudgetBud get section and ההוצאה וסעיף התקציב expenditureסוג item

§1976/77.§1977/7881978/791979/80

 חובות ופירעון פיתוח 31,196.5S3633£7/.2S5.0Development/./33.//תקציב budget and debt
הכל repaymentסך  total

ופיתוח לחקלאים שיכון (כולל 210.71,054.61,612.42,640.9Agricultureחקלאות (inch rural housing and de
velopmentהעדנה) of Arava region)

מים 45.7369.8585.01,177.0Waterמפעלי projects
ותיירוח מסחר ,1,079.11,632.92,955.05,917.0Industryתעשייה, Trade andTourism

וכבישים 339.2504.1846.01,664.0Transportתחבורה and roads
658.2633.585.02,619.0Communicationsתקשורת
3,506.54,589.65,444.99,125.0Housingשיכון

המקומיות לרשויות 108.6152.9239.91,620.0Loansהלוואות to local authorities
וממשלתיים ציבוריים למוסדות 1,411.21,537.31,853.23,469.2Buildingsבניינים for public and government in

וונרה בשירותי institutionsוהשקעות and investments in
social services

אנרגיה מקורות 364.6428.11,215.01,595.3Developmentofפיתוח energy sources
שונים ומפעלים 267.4430.8525.4857.6Tourismתיירות and vairous establishments

חובות 9,158.719,825.436,850.045,500.0Debtפירעון repayment
רורבה

1,301.51,000.0Reserve
תקציבי חוור 100.0Budgetaryי'.181.837.5150הון working capital

Business enterprises  Total3
הכלי 0ך  עסקייט 10.6S2.713,422.622,04335,829.9מפעלים

האוצר 147.2220.9282.0656.0Treasuryמפעלי projects
השיכון [,2,804.84,018.75,248.98מפעלי 63.0Housing projects

לבניין החיסכון 64.372.960.0Savingמפעלי for building scheme
195.6289.3442.0840.0Railwaysרכבת

התקשורת 2,847.94,215.57,195.013,700.0Communicationמפעלי enterprises
ישראל מקרקעי 459.5557.8885.01,780.0Israelמינהל Lands Authoirty

וים תעוקר, 203.92.95.3Airנמלי and sea potrs
והייצור העבודה לפריון 30.746.258.089.1Israelהמכון Institute of Productivity

הוראה לאמצעי 10.413.819.636.5Instituteהמכון for Teaching Aids
הממשלתי הסחר 3,918.43,987.57,850.510,623.0Governmentחשבונות trade accounts

1 "" Due to changes in the structure of ministries, some of the
data differ from those based 011 the Accountant General's
report. 2 Excluding extrabudgetarytrnas actions and
expenditure depending on income. 3 Excluding extra
budgetary transactions and expenditure depending on income.

4 The expenditure of business enterprises includes sums
transferred as revenues to the ordinary and development
budgets, in the form of surpluses, royalties, interest, pension
funds, severance pay funds, amortization funds, loans anddebts
redemption. 4 Incl. expenditure of the Atomic Energy
Commission and participation in the Broadcasting Authority
budget.

קוונים נתונים כמה המשרדים במבנה משינויים כתוצאה 1

כולל אינו 2 הכללי. החשב דו"ח על המבוססים מהנתונים
3 כהכנסות. מותנות והוצאות לתקציב שמחוץ עעולוה

שהועברו סכומים כוללות העסקיים המפעלים של ההוצאות
עודפים, בתור הפיחוח, ולתקציב הרגיל לתקציב כהכנסות
ונתור ולפחת, לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריבית, תמלוגים,
לאנרגיה ההגדה הוצאות כולל 4 חובות. ותשלום הלוואות

השידור. רשות בתקציב והשתתפוח אטומית
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המשלם מעמר לפי חובה, ומלוות הכנסה מס תקבולי  כ/3ו. לוח
TABLE XX/13.  INCOME TAX AND COMPULSORY LOAN RECEIPTS, BY STATUS OF

TAXPAYER

מלווהניכויים
הכל1 חברותשכיריםסך

עצמאים
Self.

במקור
Deduct.מעסיקים

Total.EmployeesCompaniesemployedions at
source

Employers'
loan

? 1
?

ל"י .11.מיליוני million

1949/509.34.41.23.7_1949/50
21956/57178.875.237.066.61956/57 2

1961/62380.5169.080.8130.71961/62
1966/671,163.6590.2220.3353.11966/67
1970/713,228.41,446.1685.9611.2232.2253.0


1970/71 נ

1974/7510,695.04,273.83,364.91 ,459.6905.4691.3 '1974/75
1975/7615,645.75,082.75,056.62,076.21,601.7964.5864.01975/76
1976/7721,658.56,819.55,977.53,350.02,756.51,231.01,274.01976/77
1977/7832,485.811,135.36,912.15,491.34,142.1.2,032.02,323.01977/78

הכל, סך  1975/7615,645.75.082.75.056.62.076.21,601.7964,5864.01975/76  total
הכנסה 12,569.64,801.24,427.21,875.51,601.7X864.0Incomeפס tax

חובה 2,076.1281.5629.4200.7X964.5Xמלוות Compulsory loans

הכל סך  1976/7721,658.56,819.55,977.53,350.02,756.51,2131.01,274.01976/77 total
הכנסה 21,147.16,783.35,863.33,239.02,756.51,231.01,274.0Incomeמס tax
חובה 261.4136.2114.211.0XXXCompulsoryמלווה loans

הכל סך  1977/7832,485.811,135.36,912.15,491.34,142.12,032.02,323.01977/78 ottal
הכנסה 32,382.711,353.36,868.65,431.74,142.12,032.02,323.0Incomeמס tax
חובה 43.559.6Compulsory_103.1מלוות loans

Percentagesאחחינ

1949/50100.047.312.939.81949/50
21956/5 7100.042.120.737.21956/572
1961/62100.044.421.534.41961/62
1966/67100.050.918.930.3..

1966/67

1970/71100.044.821.318.97.27.81970/7Pנ
1974/75100.040.031.513.68.46.5'1974/75

1975/76100.032.532.313.310.26.25.51975/76
1976/77100.031.927.915.612.85.86.01976/77
1977/78100.034.321.316.y12.86.37.21977/78

הכל סך  י.1975/76100.031.9 2.613.410.36.25.61975/76  total
הכנסה 100.035.432.613.811.8X6.4Incomeמם tax
חובה 100.047.632.410.3X49.7XCompulsoryמלוות loans

הכל סך  1976/77100.031.927.915.612.95.85.91976/77 total
ולבגםה 100.032.127.715.313.15.86.0Incomeמם tax

חובה 100.052.043.74.3XXXCompulsoryמלוות loans

הבל סך  1977/78100.034.321.316.912.86.37.21977/78 total
דגלוםה 100.034.421.216.812.86.37.1Incomeמם tax

קובה 100.042.257.8מלוות


Compulsory loans

Incl. interest on account of loans amounting to IL. 250.0
million in 1976 and IL. 450.0million in 1977. 2 The ifgures
for 1956/57 exclude IL. 30.8 million defence levy which were not
ercorded in the budget.3 As of 1970/71, all types of
compulsory loans are included. 4 Incl. costof living loan.

ל*י מליוני 250.0 בסך הלואות חשבון על ריבית כולל 1

נבללו לא ב1956/57 2 ב1977. ו450.0 ב1976.
מחוץ שנרשמו ל"י, מיליון 30.8 בסך מגן יהב תשלומי
לסוגיה. חובה מלוות כולל ב1970/71, החל 3 לתקציב.

יוקר. תוספת מלוה כולל 4
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government employees המדינה עובדי

ישראל ומשטרת משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  כ/4ו. לוח
TABLE XX/14.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY MINISTRIES, AND THE ISRAEL POLICE

31 III each year שנה כל במרס 31

Ministry

TOTAL

Government employees'  total
Prime Minister's Ofifce2
Ministry of Finance
Ministryof Defence3
Ministryof Health4
Ministry of Religious Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Ministry ofEducation <SL Culture'
Ministry ofAgriculture

Israel Lands Authority
Ministryof Industry, Trade and
Tourism'

Ministry ofPolice (ofifce staff) 6

Ministryof Justice
Ministryof Social Welfare6
MinistryofLabour and Social
Welfare8

Ministry of Development6
Ministry of the Intsrior
Min. for Absorptionof Immigration
MinistryofConstruction t£ Housing'
MinistryofTransport7
Israel Railways
MinistryofTourism6
Ministry ofCommunication
Ministry of Energy and

Infrastructure4
IsraelPolice Force  total

Policemen & supernumerary
constables

Prisonstaff (warders)

1979 1978 1977 1975 1970 1965

,88,8648S132 87,116 82,576 70,305 54,247

הכל .סך מדינה' 45,82057,40866.29868,95569,24469.214עובדי
הממשלה2 ראש 1,3401,2011,055960889862משרד

האוצר 6,6717,1717,5977,8118,0387,888משרד
הביטחון3 1,4371,8182,3153,6383,4073,408משרד
הבריאות* 8,14010,40113,66915,81217,12917,667משרד

הדתות 427367391384391405משרד
החוץ 8488561,070933917910משרד

והתרבות5 החינוך 1,5012.5493,6953,7613,9393,678משרד
החקלאות 2,0633,3553,3583,3493,3823,385משרד

ישראל מקרקעי 540490588627609622מינהל
המסחר התעשייה, 9589441,196I,!S81,2251,173משרד

והתיירות6
(אורחים)6 המשטרה 2575452030משרד

המשפטים 1,3121,5631,8051,8541,8721,959משרד
הסעד' 1,3301,7962,0252,247משרד

והרווחה6 העבודה 3,5503,8323,8193,7193,7243,794משרד

הפיתוח' ___163178משרד

הפנים 641728892897971991משרד
העלייה לקליטת 375610534518518משרד
והשיכון6 הבינוי 8208731,0091,0143,2583,242משרד

החחבורהי 1,1491,6302,6602,6891.3551,236משרד
ישראל 2.3362.2692.1952.2612.2462,1701רכבת

התיירות6 18728627898משרד

התקשורת 10,15014,18116,05114,94915,08914,978משרד
והתשתית6 האנרגיה משרד


285328

 ישראל 8,42712,89716,27818,16118,888/9,650משטות
הכל סך

ובוטיים 7,77511,42714,48916,23116,70217,281שוטרים

המשרד

הכל סך

(סוהרים)' הסוהר בחי שירות

' See detailed deifnition in the introduction. 2 Data for
1965 include also the "Kol Israel" (broadcasting service) staff;
As of I 966, they are the independent "Broadcasting Authoirty".
3 As of 1977 incl. also special contract and daily workers.
A As of 1977 incl. Malben workers. 5 Data for 1965 do
not include secretaries, service personnel and aides to
kindergatren teachers. 6 In June 1977 changes were made
in the names and composition of ♦hesc ministries  for detailed
explanation, see Introduction, 7 In 1978 the workers of
BenGurion Airport became m independent authority, and are
therefore no longer included among government employees.

כלולים 1965 בנתוני 2 במבוא. מפורטת הגדרה ראה 1

 עצמאית רשות הם 1966 מאז ישראל*; *קול עובדי
עובדים גט כולל ג977נ החל 3 השידור. רשות
עובדי כולל ב1977 החל '* ויומיים. מיוחד בחוזה
שרתים מזכירים, כוללים אינם 1965 נתוני 5 מלבין.
אלה אי בשמות שינויים חלו 1977 ביוני 6 לגננות. ועוזרות
נ1978 7 מבוא. ראה מפורט הסבר ובהרכבם. משרדי8
ולבן עצמאית, לרשות גוריון בן התעופה נמל עובדי הפכו

המדינה. עובדי בין כלולים אינט
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מקצועי דירוג לפי מדורגים מדינה עובדי  כ/5ו. לוח
TABLE XX/15.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFESSIONAL GRADATION

שנה כל נמרס 3131 III each year

19551960197019751977M978M979

הכל 3,7317.93910,80921,41723.44825,37526,782TOTALסך
4115769471,5681,7642,0062,108Physiciansרופאיט

וטוינרייס רופאים

ומיקרוביולוגים ביוכימאים

44

126

54

239

65

445

68

591

69

681

71

713

72

742
Veterinary surgeons

Biochemists and
microbiologists

406872114114129137Pharmacistsרוקחים

המשפטי2 השירות 326510526628651665702Workersofעוברי judicial services2

החברה במדעי אקדמאים
והרוח

702471,3662,9133,3883,6373,688Academic workers in social
sciences and humanities

פסיכולוגים3


131167185204Psychologists'

מהנדסים
7241.2641.6351.9862.1792.2632,369Engineers

הוראה4 3455739242,1212,1252,2072,077Educationalעובדי staff4

סוציאליים1 135247עונדים


482587626704Social workers'

'15102,2944,9865,7436,1796,260Nursesאחיות6

0י1יותרפיסנ1יםנ


73859289Physiotherapists*

עיתונאים


23669198213227224Journalists

וטכנאים הנדסאים


1,6314,5175,1445,209!,8646,869Practical engineers and
technicians

רנטגן' טכנאי


139171176188Xray technicians3

מחקר עובדי


243275302335349Research workers

' See note ' to Table XX/14. * Piror to 1970 including ,1970 שלפני בשנים 2 כ/14. בלוח ו הערה ראה 1

judges and judges of rabbinical courts. נ New gradation. כולל אינו 4 חדש. דירוג 3 ודיינים. שופטים כולל
' Excl. teachers "and kindergarten teachers. 5 Non האחיד לדירוג הועברו הלאאקדמאים 5 וגננות. מורים
academic workers were transferred to the standard gradation in מ1974 מדעיסשונים; למוסמכי  והאקדמאים .1967 בשנת
1967, and academic workers  to graduates ofvarious sciences; האחיד לדירוג הועברי 6 מיוחד. דירוג קיבלו האקדמאים
as of 1974, academic workers were given a special gradation. מיוחד. דירוג קיבלו ב1974 אך ב1966;

* Transferred to standard gradation in 1966 but weer כ/15 ללוח היה זה
granted special grades in 1974.

587 מקומיות ורשויות ממשלה



האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי  כ/16. לוח

TABLE XX/16.  GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

31 ill each year . שנה כל במרס 31

ניקוד
Points

19671970197519761977'19781979

הכל סך
4,86745,50743,86942,432TOTAL♦39,46843,71844,959דרגה

GRADE!

1U763>S23IHIאג

1213745985794518113IVד

1415985847383203944528Vה

16172,3182,083861864491270173VIו

18192,9682,8371,2279631,233777388VUז

20213,2303,8642,0591,8621,596964980VIIIח

22233,7313,7482,9673,0092,7662,0031,413IXט

24254,6635,3234,7534,2674,1842,8122,430Xי

26273,8374,5634,7245,4935,4104,6173,559XI"יא

28292,6603,1364,6514,6274,9175,5885,262XIIי"ב

30311,8462,1514,0824,6134,8984,7165,055XIIIי"ג

32331,4871,5672,7322,7403,3384,2554,297XIVי"ד

ו 34359971,2132,1172,4392.6963,1423,830XVט"

ו 36378018151,6101,4501,7072,1612,338XVIט"

38394084358011,0511,0131,3691,594xvuי''ן

4042200219302508764923984XVIIIי"יוז

494102158311433497XIX1(43451י''טף 2

X11717587145166XIX2י"ט2

29191718.!>כ 325755XX

X61421Xxiכ"א

ושוליות X8786847510137Traineesחניכים and appren

rices

מיוחדי חוזה
ארעיים4 עונדים

86

7,513

_ 322

8,588

159

11,178

341 200

9.595 10,207

284

9.270

244

9.108

Special contract284J

Temporary workers '

1 See note 7 to Table XX/14. 2 This grade was split in
1975. 3 According to overall salary. Workers on special
contracts according to grades are included with the
corresponding grades. As of 1977 also workers without
gradation. 4 Annual average as of 1972.

הדרגה ב1975 2 כ/14. בלוח 7 הערה ראה 1

החתים בעלי כוללת. משכורת לפי 3 התפצלה.
החלב1977 המתאימות. נדרגות נכללים דרגות לפי המיוחזים
ב החל שנתי, ממוצע 4 דירוג. ללא עוברים גם כולל

.1972
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finances. of local authorities המקומיות המקומיות הרשויות כספי

ובלתי רגיל בתקציב מלוות ויתרות גירעון או עודף והוצאות, הכנסות  mhכ/7ו
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות, הרשויות של רגיל

TABLE XX/17.  INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS OUTSTANDING
IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGETS OF LOCAL AUTHORITIES; BY MUNICIPAL
IL. million. at current prices STATUS שוטפים .במיויכים ל"י מיליוני

מועצות
אזוריות
Regional
councils

מועצות
מקומיות
Local
councils

עיריות
Municipaliites

הכל סך
Total

Incomeהכנסות
1963/6454741282531963/64
1967/689997091831071967/68
1969/701,2849112031701969/70
1970/711,41}1,0002251881970/71
1971/721,7771,3012682081971/72
1972/732,3661,7153692821972/73
1974/754,6533,2967436241974/75
1975/766,9544,8511,1479561975/76

§1976/779,3496,4991,5701,2801976/778
*1977/7813,3849,1962,3391,8491977/78*

Expenditureהוצאות
1636/6455241783521963/64
1967/689997011891091967/68
1969/701,2809052061691969/70
1970/711,4371,0192301881970/71
1971/721,7821,3072672081971/72
1972/732,3831,7433552851972/73
1974/754,8583,4647566381974/75
1975/767,0094,9011,1449641975/76
§1976/779,6146,7111,6011,3021976/77§
*92,3721,8921977/78יי1977/7813,893*

'() גירעון או Surplusעודף or deficit ()1
1963/6455111963/64
1967/68

8621967/68
1969/7046311969/70
1970/71241951970/71
1971/72 561

1971/72
1972/73 17281431972/73
1974/75 19516813141974/75
1975/76 5550381975/76

§1976/7726521231221976/77§
*1977/7850943333431977/78*

מלוות 31יתרות 111 oans.ליוט outstanding at 31 III
1968■'' 9646512111021968
19701,3179122831221970
19711,4821,0313021491971
19721,7471,2183541751972
19742,7372,0294232851974
19753,6842,7985163701975
19765,1023,8926815291976

*19776,6285,0698247351977*

i 11 ordinary budget only. בלבד. הרגיל בתקציב 1
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מוניציפאלי ומעמר ייעוד מקור, לפי המקומיות, הרשויות הכנסות  כ/18. לוח

שוטפים במדחידים ל"י, מילוני

הבל Municipalitiesעיריות0Totalך

הכנסות
1977/78*1976/77§1977/78♦6/77ל9(§ ■

כולל 9,349.113,383.76,499.19,195.4סך

מקור

7,081.210,S10.S.S.0SO87,395.2
2,367.63387.61,835.82,606.5
699.61,044.5603.5899.8
142.2210.5123.9185.9
544.3770.9401.5554.8
289.2417.4219.2317.1
458.0673.9326.7470.8
1,169.91,916.61.047.31,6333
958.71,463.4869.11,219.0

3,078.24.49731.&26O2,619.0
1,707.02,523.7938.41,440.0
1,371.21,973.6887.61,251.0
783.11,230.2456.3721.0
466.3644.5347.2494.8
465.5709.0341.7464.4

הכל סך  רגיל תקציב
. הכל עצמיותסן הננסות

כללית ארגוגה מוה.
עסקים מס

שירותים ודמי אגרות
השתתפויות

ומפעלים רכוש
הכל מועברותסך הנגסות
רכוש ארנונה תמורת מזה:
הגל סך  ממשלה השתתפות

נללי מענק
מיועדת

חינוך מזה:
סעד

הרגיל התקציג לאיזון מלוות

1,800.2 1,448.3 2,873.2 2,267.9

1,655.32,116.21,054.31,308.7
217.5270.5126.5158.4
161.1200.6118.5147.6
58.475.932.243.2
67.384.233.541.4
108.3125.883.3100.9

יעוד

7,081.210,510.55,050.87,395.2
3m.o5,741.02,821.64,127.7
523.1708.0396.6512.6
113.7177.192.7142.7
24.638.914.221.1
125.2148.7105.9122.3
105.6163.582.6128.1
154.0179.8101.298.4

1,672.12,5/5.(1,084.61,645.3

1,152.41,793.1700.91,098.1

485.9672.0361.3513.5
33.850.022.433.7

493.5747.7375.3566.5
39.089.731.078.7

465.5709.0341.7464.4

הכל רגילסך בלתי תקציב

מבנקים מלוות
ממשלה השתתפות
בעלים השתתפות
מוסדות השתתפות

רגיל מתקציב הקצבה
וכר) הרשות (קרנות אחר

הכל רגילסך תקציב
גללי ומענק מסים

הגל מקומייםסך שירותים
תברואה

/jne'j! שמירה
ובניין תכנון

ציבוריים נכסים
אחר

הגל 8ן ממלגתייט שירותים
ותרבות חינוך

סעד

ובו'< דת (בריאות, אחר
מפעליס

אחר
הרגיל התקציב לאיזון מלוות
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TABLE XX/I8.  INCOME OF LOCAL AUTHORITIES, BY SOURCE, USE AND MUNICIPAL

STATUS
IL. million, at current prices

מקומיות narsnaאזוריותמועצות
Local councilsRegional councils

Income

§1976/77♦1977/78§1976/77♦1977/78

1,569.52,339.31,280.51,849.0GRAND TOTAL

Source

1,065.0U16.S965.41,498.8INCOME TO ORDINARY BUDGET 
'237A341J294.2439.8*TOTAL
54.379.141.865.6Thereof:General arnona
11.214.97.19.7Business tax
63.894.879.0121.3Services fees
34.145.735.954.6Participations
64.295.767.1107.4Property and enterprises
93.1172.829.5110.5Transferred income  total
67.0142.922.6101.5Thereof: for property arnona
683.6987.0568.6S19.3Governmentparticipation  total1

397.5583.1371.1500.6General grant1
286.1403.9197.5318.7Earmarked
178.2268.4148.6240.8Thereof:education
93.0115.626.134.1welfare
50.7115.473.1129.2Loans for balancingofordinary budget

504.5722.8,31S1350,2INCOME TO EXTRAORDINARY BUDGET
TOTAL

411.1596.3189.9211.2Loans from banks
33.748.457.363.7Government participation
18.926.723.726.3Owners' participation
12.317.313.915.4Participatio/1of institutions
18.025.315.817.5Allocation from ordinary budget
10:58.814.516.1Other

Use

1,065.01,616.5965.41,498.8INCOME TO ORDINARY BUDGET  TOTAL
561.3856.1505.17.2Taxes and general grant
54.575.472.0120.0Local services  total
12.920.88.113.6Sanitation
1.21.79.216.1Guarding and safety

14.116.85.29.6Planning and building
10.617.312.418.1Public assets
15.718.837.162.6Other

332.3471.0255.2398.8Government services  total
232.5347.5219.0347.5Education and culture
96.4120.428.238.1Welfare
3.43.18.013.2Other (health, religion etc.)
64.196.454.184.8Enterprises
2.12.25.98.8Other
50.7115.473.1129.2Loansfor balancingofordinary budget
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מוניציפאלי ומעמד ייעוד סוג לפי הי"קומיות, הרשויות הוצאות  כ/19. לוח

שוטפים במחירים ל"י, מיליוני

הכל Municipalities?יריותTotalסך

הוצאות
1976/771977/7881976/77♦1977/78

כולל 9,614.1סך
סוג

13,892.85,711.09,629.3

הכל רגילסך בתקציב 7,346.211,019.65,262.77,829,1הוצאות

ומשכורת 2,578.33,857.01,982.52,937.0שכר
לפעולות 1,788.72,830.11,129.91,790.1הוצאות

ותרומות 1,061.91,518.0712.2981.3השתתפויות
חדפעמיות 179.0271.493.0145.5הוצאות

הכל סך  מלוות 1,737.92,539.21,345.71,975.2פירעון
קרן 483.4662.5370.4511.5תשלומי

ריבית 447.7619.4331.9454.6תשלומי
הצמדה 806.81,257.3643.41,009.1הפרשי

הכל סך רגיל בלתי בתקציב 2,267.92,873.21,448.31,800.2הוצאות
פיתוח 1,899.02,404.91,212.21,506.7עבודות

וציוד 141.4178.190.6111.6מכונות

הון 102.8129.365.281.0העברות
וקרקע בניינים 29.240.219.025.2רכישת

95.5120.761.375.7..;חר
ייעוד

הכל סך  רגיל בלתי בתקציב 7,346.211,019.65,262.77,829.1הוצאות

776.21,225.2496.4798.5הנהלה
הכל מקומייססך 2.175.03.111.81.690.82,388.1שירותים

693.91,023.7575.2842.3תברואה
וביטחון 10.1165.8!187.3281.7שמירה

ובנייה 117.3177.894.7141.0תכנון

ציבוריים 753.31,065.0582.2821.9נכסים
וכי!) עירוני (פיקוח 423.3563.6328.6417.1אחר

הכל סך  ממלכתיים 3,592.95.452.82,492.83.754.2שירותים
ותרבות 2,642.54,067.61,774.92,709.6חינוך

730.51,068.9563.1817.3סעד
דת) (בריאות, 19.9316.3154.8227.3;אחר

/.605.4904.24.50.6675מפעלים
אחרות 196.7325.6132.1213.2הוצאות

הכל סך  רגיל בלתי בתקציב 2,267.92,873,21,448.31,800.2הוצאות

הכל סך מקומייט 9.57.91.156.4594.4705.5שירותים

תברואה 199.1207.8134.3128.7מזה:
וביטחון 223.1214.4104.493.7שמירה
ציבוריים 478.3632.9309.1409.0נכסים

הכל סך  ממלכתיים 996.61.284.7632.6806.6שירותים
ותרבות חינוך 836.41,100.2521.0693.8מזה:
הכל סך  213.4358.8141.8240.3מפעלים

אחרות 100.073.379.547.8הוצאות
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TABLE XX/19.  EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE AND USE OF

EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS
IL. million, at current pirces

אזוריותmssrmמקומיותמועצות
Local councilsRegional councils

Expenditure

§1976/77* 1977/78§1976/77* 1977/78

1,600.82.371.41,302.31,892.1GRAND TOTAL
Type

1,096.31.648.6987.21,541.9EXPENDITURE TO ORDINARY BUDGET
TOTAL

374.9573.8220.9346.2Wages and salary
301.7476.7357.1563.3Expenditure for activities
190.0275.2159.7261.5Participations and donations
40.361.245.664.7Non recurrent expenditure
188.8260.2203.4303.8Repayment of loans  total
50.162.662.988.4Payment ofprincipal
58.981.156.983.7Paymentof interest
79.8116.583.6131.7Linkage differentials

504,5722,8.31S1350,2 .EXPENDITURE ON DEVELOPMENT  TOTAL
422.3605.0264.5293.2Development
31.344.819.521.7Machinery and equipment
23.432.514.215.8Capital transfers
6.410.13.84.9Acquisitionof real estate

21.130.413.114.6Other
Use

1,096.31,648.6987.21,541.9EXPENDITURE FROM ORDINARY
BUDGETTOTAL

156.123.3.5.J2J7193.2Administration
224.4332.8259.8390.9Local services  total
81.8119.336.962.1Sanitation
21.733.455.582.5Guarding and safety
13.323.89.313.0Planning and building
92.5133.178.6110.0Public assets
15.123.279.5123.3Other (municipal supervision etc.)

6O0.I903.5500.0795.1Government services  total
436.0663.0431.6695.0Education and culture
129.2191.338.260.3Welfare
34.949.230.239.8Other (health, religion)
83.2/22.771.6106.4Enterprises
32.556. f32.156.3Other expenditure

504.5722.8.31S1350.2EXPENDITURE TO EXTRAORDINARY
BUDGETTOTAL

221.5311.4142.0139.5Local services  total
53.662.111.217.0Thereof: Sanitation
56.677.562.143.2Guarding and safety
106.5150.762.973.2Public assets
233.9330.5130.1147.6Government services  total
205.6285.0109.8121.4Thereof: education andculture
36.868.234.850.3Enterprises  total
12.312.78.212.8Other expenditure
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השיפוט מערכת כ"א. פרק

בפנקס שנרשמה עבירה בשל אחת, פעם רק הנחקרת,
המשטרה. של ההאשמות

השנה סוף עד אשר עבריין הוא מועד עבריין
עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת

1,000 כל על חושבו העבריינים של השיעורים
לידה יבשת גיל, מין, לפי המתאימה, באוכלוסייה

עלייה. ותקופת
מתייחסים במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
וחלק (פשעים ההאשמות בפנקס שנרשמו לעבירות
לעבירות רק מתייחסים המספרים מהעוינות).
רישום של מקרים ניכוי לאחר כלומר: ה"אמיתיות",
אחת משטרה מתחנת הטיפול העברת (עקב כפול
במשטרה. תיק סגירת של המקרים וניכוי לשנייה)
כוללים כא/1110) (לוחות האסירים על הנתונים

חוב. תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם
סטטיסטיקה של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
של המיוחדים הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית

הלשכה.

מבחן שירותי

הזקוקים נוער בני גם כוללים החקירה על הנתונים
בתי ע"י שהופנו ומבוגרים והגנה" ל"השגחה
נוער בני כוללים מבחן על הנתונים המשפט.
משפט בית צו פי על בטיפול או בהשגחה ומבוגרים
של והספירה הרישום בשיטת שינויים על בלבד.
.668 עמי ,24 מס' שנתון ראה  בטיפול התיקים
תחילת של הנתונים תוקנו למבוגרים, המבחן בשירות
התיקים. ספירת סמך על (1976 סוף (לעומת 1977
ב הסתיים בהם שהטיפול לתיקים צורפו אלה מקרים

.1976

שונות

שופטים

שופטים, שהם רשמים גס כלולים השופטים בין
שופטי העירוניים, המשפט בבתי השופטים כל וכן
הדין בתי שופטי 1969 בשנת והחל תעבורה

לעבודה.

דין עורכי
יסוד על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות
במת הפרסומים" ילקוט  כ"רשומות שנתפרסמו
המספרים סמך על 1963 שנת מסוף השנה; צת

והסברים הגדרות

משפטית סטטיסטיקה

בלוחות הנתונים המשפט. כבתי העניינים
בתי פעולות את כוללים אינם כ"א/2כ"א/5
דיווח נתקבל 1968 בשנת החל הצבאיים. המשפט
פליליים בעניינים שונות ובקשות המרצות על נפרד
ןו שנה עד שנכללו העליון, המשפט בית בטיפול שהיו

האזרחיים. העניינים בין
בשנת החל האזרחיים העניינים במספר הידידה
ניכר מספר הוגשו זו שמשנה מהעובדה, נובעת 1969
ישירות ובשיקים בשטרות הקשורים עניינים של

המשפט. לבית ולא לפועל ההוצאה ללשכת
נוסח קובע 1977 יוני  חשל"ז העונשין חוק
בין הפלילי, המשפט בתחום שונים חוקים של מאוחד

.1936 הפלילי, החוק פקודת השאר
מס' (תיקון המשפט בתי חוק תוקן 1977 באוגוסט
השלום משפט בתי של סמכותם שהורחבה באופן (7
ל"י. 150,000 עד שסכומן אזרחיות בתביעות לדון
משפט בתי של סמכותם הורחבה 1977 באוקטובר
עד 406 (סעיפים התפרצות בעבירות לדון השלום
שאינן בנסיבות (1977 תשל"ז העונשץ לחוק 410
3 של מכסימלי מאסר לעונש ועד העונש כפל גוררות

שנים.
וכן המשפטית הסטטיסטיקה של מפורטים נתונים
הנתונים של העיבוד ושיטת לקורות על הסברים
הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת מתפרסמים

שנה. מדי

פלילית סטטיסטיקה

המשפטים את משקפים כ"א/6 בלוח הנתונים
המשפט, בבתי שנתבררו ראשונה כדרגה הפליליים
בבתי לעניינים ופרט קלות תנועה לעבירות פרט
אם הצבאיים. המשפט ובבתי העירוניים המשפט
השנה, במשך פעמים מספר הורשע או הואשם אדם

זאת. בסטטיסטיקה אחדות פעמים נכלל הוא
הובא שהורשעו העבריינים של בסטטיסטיקה
אם גם שנה, בכל אחת פעם רק עבריין כל כחשבק

השנה. במשך פעמים מספר הורשע
בבתי שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
הצבאיים המשפט בתי לרבות ראשונה, מדרגה משפט
בתי כולל (לא 1945 הרום), (שעת הגנה תקנות לפי
לפי נקבע העבירה סוג חיילים). השופטים 7ק
השנה. במשך האדם הורשע שבה האחרונה, העבירה
השנה סוף עד שהורשע, מי הוא חדש ענויין
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בבתי שנתבררו אזרחיים עניינים על לסטטיסטיקה
והמחוזיים. נלוים) להליכים (פרט השלום משפט

חומר מתוך לקוחים כ"א/76 בלוחות הנתונים
המשטרה. ומטה המשפט בתי מוכירויות ע"י שסופק
בקובץ המשטרה חומר מתקבל 1974 בשנת החל
המוחזקים השטחים תושבי לשנה. אחת ממוכן,

הקובץ. מן נוכו בישראל שנשפטו
ואילך 1967 לשנים אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את כוללים
בתי הנהלת 't על סופקו השופטים על הנתונים

הדתות. משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט

הדין עורכי בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו
הדין. עורכי בפנקס הרשומים

מקורות
כ"א/8 וכן כ"א/5 עד כ"א/2 בלוחות הנתונים
של הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו וכ"א/17
הדין בתי לעבודה, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות
שירות המשטרה, מטה הסוהר, בתי שירות הדתיים,

המדינה. מבקר ודו"ח לנוער החסות
מתוך מדגם על מבוססים כ"א/5 בלוח הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים המפורטים הדיווחים

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים
שנתבררו האזרחיים בעניינים הטיפול משך 401

ב1970 המשפט בבתי

1970 הנוער עבריינות 408

1975 סלילית סטטיסטיקה 569

1977 משפטית סטטיסטיקה 589
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judicial statistics משפטית סטטיסטיקה

ועבריינים עבירות המשפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"א/1. לוח
TABLEXXI/1. COURTMATTERS DECIDED, OFFENCES AND OFFENDERS

בעבירות שהורשעו עבריינים
8שפט נבו/י שנתבררו Courtעניינים matters decided5 רציניות|

Offenders convicted of
Criminal offencesgrievousפליליים

כולל לא
£i3 O£Av a

הבל P|s£עבירותאזרחיים0ך ■

TotalCivilהגל קלותסך ot.תנוער. *0 O Sצעיריםמבוגריט
TotalExcl. minorf §AdultJuvenile

trafifc
offences

1951115,84614,98549,009 100,86133,554"' " 8,3201,072

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

I960292,001108,914104,118 183,08756,14616,7513,988

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

1970392,021149,726146,954 242,295134.54S18,1835,282

1971395,846143,722144,409 252,124140,987

1972421,194142,961151,380 278,233146,446

1973380,499132,653147,934 247,846135,678

1974388,458140,988141,369 247,470162,05118,190

1975491,560162,979170,972 328,581180,24721,437

1976542,983165,605185,492 377,378189,552

1977550,39)167,161193,318 383,230203,91220,705

1978620,914176,553230,416 444,361213,433
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פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. לוח

TABLE XXI/2.  COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDING'

סוג
עניין

שלב
פעילי,

1950196019651970197519771978Stage of
proceedingTypeof matter

המשפט2כל בחי Allכל courts2ALL
MATTERS העניינים

96,686301,256403,691395,281501,367556,598616,531Enteredהונשו

90,745292,001389,863392,021491,560550,391620,914Decidedנתבררו

18,33069,67999,98785,819126,919146,786141,451Pendingטרם

נתבררו

14,437116,149180,331148,825166,818168,767178,036EnteredCivilהוגשואזרחיים

13,456108,914172,313149,726162,979167,161176,553Decidedנתבררו

7,21840,42768,91852,85179,01785,83387,316Pendingטרם
נתבררו

82,249185,107223,360246,456334,549387,831438,495EnteredCirminalהוגשופליליים

77,289183,087217,550242,295328,581383,230444,361Decidedנתבררו

11,11229,25231,06932,96847,90260,95354,135Pendingטרם
נתבררו

:46,529107,386150,188150,835173,569199,022226,141EnteredThereofהוגשומזה

כולל .42,54104,118145,871146,954170,972193,318230,038Decidedexclנתבררולא .
minor

trafifcעבירות
תנועה
8,84124,37026,61327,69041,45051,86647,437טרםקלות

Pendingoffences

igedנתבררו 15 and overRates per 1,000 population i

ל000כל תושביםשיעורים ומעלה,1 15 ALLבגיל

'70.2164.7193.8151.3147.5152.3163.9EnteredMATTERSהוגשוהעניינים

16.685.8105.875.272.369.972.2EnteredCivilהוגשואןןחים

53.678.988.076.175.282.491.7EnteredCriminalהוגשופליליים

ליו1המשפטבית Supremeהע Court
5961,9882.5683,1373,8344,1744.322EnteredAהוגשוכל II mailers

העניינים

4222,0002.4392.8663,5543,921.1.976Decidedנתבררו

3786746059371,4872,0702.416Pendingטרם

נתבררו

4531.6122.0632,1582,7162.6572.755EnteredCivilהוגשואזרחיים

3201.6301.9341,9072.4522.5102.507Decidedנתבררו

3115644987561.1981,5171.765Pendingטרם

נתבררו

1433865059791,1181.5171.567EnteredCriminalהוגשופליליים

1023705059591,1021.4111.469Decidedנתבררו

טרס
67110107181289553651Pendingנתבררו
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פעולה1 ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"א/2. גיודו
TABLE XXI/2.  COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDING1

)com.) (המשך)

Type of matter Stage of
proceeding 1978 1977 1975 1970 1965 I960 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

All mailers

Civil

Criminal

District courts

Hntcrecl 6IJ77 60,500 65.142

Decided 64,08262, 178 65.151

Pending 39,219 41,934 4.1.054

Entered 52.565 51.614 57,123

Decided 54.458 52,560 57,718

Pending 36.354 38.247 38,849

Knlereil K.R12 8.886 8,019

Decided 9.624 9.618 7,433

Pending 2.8753.68 7 4,205

תי זיהמשפטב מהו יםה

7,46226.12439.99254.668

6,62724,035M.IX852.588

3.656I3./8125.41427,064

6,20523.06634.57348,956

5,54821.13031.10747,501

3,2491 1.32223.31924,578

1,2573.0585.4195,712

1,0792,9055.0815,087

4071.8592.0952,486

הוגשו

נתבררו

טרס
נתבררו

נחבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

טרם
נתבררו

כל
העניינים

פליליים

השלום משפט 'courtsMagistratesבתי
70,925211,015272,654246,329334,166368,346402,805EnteredAllהוגשוכל matters

67,481206,163264,802249,438322.443364,629403,376Decidedנחבררוהעניינים
12,10845,98162,27041.39564.20779,19378,099Pendingטרם

אורחייס
נתבררו

7,77989,851141,87890,25596,246101,960109,893EnteredCivilהוגשו
7,58884,418137,35494,70992,165100,133107,641Decidedנתבררו

3,65827,36944,12123,93534,38140,17742,429Pendingטרם
נחבררו

63,146121,164130,776156,074237,920266,386292,912EnteredCriminalהוגשופליליים
448154,729230,278264,496295,735Decided,ל59,893121,74512נתבררו
8,45018,61218,14917,46029,82639,01635,670Pendingטרם

נתבררו

לנוצר הקילוס משפט Juvenileבתי courts
4794,3215,2575,1115,6227,7929,920EnteredAהוגשובל II matters

5084,1565,2285,3415,79510,201נתבררוהעניינים 7,061Decided
2411,1351,3291,0481,5692,6122,331Pendingטרס

נתבררו
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(המשך) פעולה' ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינימ  ב"א/2. לוח
TABLE XXI/2.  COURT MATTERS; BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDING1

)Cont.)

Type of matter
Stage of
proceeding

I97X 1477 1975 1970 1965 1960 1950 שלב
פעולה

110
עניין

A IImailers Entered
Decided
Pending

MunieiPal courts עירוניים משפט בתי
124.320 102,306 80,745 77,105 81,403 56.157 13,928
126,414 99,709 83,013 75.176 79,288 53,849 13,392
12.120 14.643 11,405 10,817 9.389 7,528 861

הוגשו
נתבררו
טרם

נתבררו

כל
העניינים

AII matters Entered
Decided
Pending

Tenancy tribunals
962 991 2,240 1.045
962 1,226 2,617 935
530 530 1,026 509

הדיןלשכירות בתי
1,121 919
1,225 1,016
603 621

הוגשו
נתבררו
טרם

כל
i העניינים

לעבודה4 הדין ribunבתי a 1 s4Work t

_הוגשונל _ _7,8549,61812,48912,825EnteredA II matters
נתבררוהעניינים  5,4628,98711,66711,903Decided

טרם  4,0164,1715,8046,726Pending
נתבררו

_הוגשואזרחיים _ _6.3798,49311,54511.861EnteredCivil
_נתבררו _ _4,4598,02710.73 210.985Decided

_טרם _ _3,0403,5635.3626.238Pending
נתבררו

_הוגשופליליים _ _1,4751.125944964EnteredCriminal
_נתבררו _ _1,003960935918Decided
_טרם _ _976608442488Pending

נתבררו
1 Some discrepancies between successive years are due to omis
ssions and additions in the reports. 2 Incl. antiproifteering
tribunals (up to 1963) and national insurance tirbunals (up
to 1969). 3 Excl. minor traiffc offences. 4 Started
functioning in September 1969.

בגלל נתהוו לשנה משנו! במעבר מסוימים הפרשים 1:

למניעת הדין בתי כולל 2 בדיווח. והוספות השמטות
לביטוח הדין ובית (1963 (עד וספסרות שערים הפקעת
קלות. תנועה לעבירות פרט 3 .(1969 (עד לאומי

.1969 בספטגייי לפעול החלו 4

פעולה' שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"א/3. לוח
TABLE XXI/3.  RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING1

I1) 501955I9M)1 9651970197519771978

הרבניים הדין Rabbinicalבחי courts
9,01813,66823,42126,37829,09336,02139,84739,001Enteredהוגשו
8,63511,78520,72231,60830,71335,58637,27941,407Decidedנתבררו

נתבררו 1,5146,76519,18516,27417,34819,70225,25822,852Pendingטרם

השרעיים2 הדין Shariaבתי courts2
2,0431,7822,6513,1782,0513,4323,3243,960Enteredהוגשו

2,0301,7742,6253,1542,0753,3833,2253,952Decidedנתבררו
נתבררו 1349136162140298347355Pendingטרם

הדרוזי2 ה^ן Druzeבית court*
435119184184170Entered_הוגשו
376151177182176Decided__נתבררו

נתבררו טרם
10685753933Pending

1 /Seenote I to Table XXI2.
599 השיפוט מערכת

2 As from June 1967, לא 1967 ביוני החל 2 כ"א/2 ללוח 1 הערה ראה 1

משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נכללו



עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו ענייני0  ב"א/4. לוח
TABLE XXI/4.  COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

Type of matter 1978 1977 1975 I9OT 1965 I960 1950 עניין סוג

ALL MATTERS
Allcivil matters

High Courtof Justice
Civil appeals
Other civil matters

/III criminalmatters

Supreme Court
3,976 3,921

2,50? 2,510

796 653
788 779
923 1,078

1,469 1,411

3,554
2.452

614
643

1,195

1,102

2,866
1,907

381
599
927
959

העליון המשפט ית
2.439 2,000 422
1.934 1,630 120

388
533

1,013

505

333
567
730
.?70

86
151

83
102

העניינים כל
האזרחיים העגייניט 5ל

לצדק גבוה דין בית
אזרחיים ערעורים

אחרים אזרחיים עניינים
וופלילייס העניינים כל

המחוזיים המשפט CourtsDistrictכתי
העניינים 6,627$24,0336,18852,58865,15162,17864,082ALLכל MATTERS

האזרחיים העניינים 5,54821,13031,10747,50157,71852,56054,458Aנל 11 civil matters

5282,8684,7986,2795,6464,9755,114Monetaryתובענותבספיוח claims
5015897178207243345Arbitrationבוררוח
1,3013,3424,1406,6698,7639,12310,729Successionירושה

חולי על 2865097821,0292,3143,0302,600Guardianshipאפוטרופסות of luna
ונעורים קטינים ,ticsרוח, minors and

absentees
וגירושין 92316348464369313Mariageנישואין and divorce

ילדים 44162205316.397392366Adoptionofchildrenאימוץ
רגל 11363402507847300247Bankruptcyפשיטת

15249251225268288373Companiesחברות
6394538823814598Partnershipsשותפויות

אזרחיים 6592,0161,9072,9974,2364.7125,955Otherעניינים civil matters
הכל סך  [tol:tאחרים

:Thereofמזה:
הנוגעות 13126625909404217592Actionsתובענות relating to

immovableבמקרקעין property
19869110132913284Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין 116228228823731Declaratoryןפסקי
judgements

גיל 1,21611iDeclarationהכרזת of age
אחרות ובקשות 1,9559,03214,60826,20131,66526,62225,760Motionsהמרצות and other

petitions
אזרחיים 6088731,5981,1981,4701,9482,176Civilערעורים appeals
הכנסה מס 281,3721,9501,4661,203383382Incomeערעורי tax appeals

הפליליים העניינים 1,0792,9055,0815,0877,4339,6189,624Aכל 11 criminal matters

פליליים 6441,4383,4233,7925,5176,8466,739Criminalעניינים matters in
ראשזנד, ifrstבדרגה instance
פליליים 4351,4671,6581,2951,9162,7722,885Criminalערעורים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינימ כ"א/4. לוח
TABLE XXI/4.COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER (Com.)

Typeof matter l')5()196019651970197519771978 עניין סוג

ALL MATTERS

AU civil matters
Actions concerning
possession of
immovable property

Actions concerning
partition of
immovable property

Monetary claims
Arbitration

Other civil matters

Thereof: Pecuniary
Declaration
of age

Motions and other
petitions

A II rriminal matters'

Misdemeanour

Private complaints

Contravention

Road accidents
Other trafifc offences

Various petitions2

ALL MATTERS
Felony

Misdemeanour

Private complaints
Contravention

Road accidents

Other trafifc offences

Care and protection
Various petitions4

M agistr ate s' courts השלום משפט בתי
403,376 364,629 322,443 249,438 264,802 206,163 67,481

107,641 100,133 92,165 94,709 137,354 84,418 7.58S

5,085 5,096 6,453 5,113 4,233 4,063 2,015

176 174 145 81 68 57 112

75,152 72,312 65,36476, 183 117,588 67,647 5,125

7,012 5,648 3,774

628 427 410

2,021 2,037 2,477

18

1,788

125

1,165

34

1,899

663

905

20,216 16,903 16,429 11,526 13,532

54

679

462

1,918

19

317

220

295,735 264,496 230,278

48,952 44,186 47,841

383 317 451

4,342 4,780 2,697

13,969 13,651 12,466

213,945 189,722 157,609

14.144 11,840 9,214

Juvenile courts
10,201 7,061 5,795

1,446 995

5.281 3,593

154.729 127,448 121,745 59,893

40,703 42,068 26,562 11,777

837 1,624 1,987 2,186

5,596 4,018 5,541 7,949

9,143 8,059 8,686 2,315

95,302 71,679 78,969 34,748

3,148   
לנוער השלום משפט בתי
5,341 5,228 4,156 508

163

82

378

222

2,629

146

36

190

248

1,853

1,085

3,686

1

59

20

95

225

624

1,091

3,947

3

4

38

39

180

39

889

4,065

5

16

87

36

130

597

2,979

16

43

212

296

13

62

377

7

14

25

8

15

העניינים כל

האזדחייפ העניינים בל
חזקה בדבר תובענות

במקרקעין

לחלוקת תובענות
מקרקעי;

כספיות תובענות

בוררות

אחרים אזרחיים עניינים

ממונות מזה:

גיל הכרזת

ובקשות המרצות
אחרות

העניינים כל

הפליליים' העניינים גל
עוו1וו1

פרטיות קובלנות

חטאיס

דרכים תאונות

אחדות תנועה עבירות

שונות2 בקשות

העניינים כל
פשעים

עוונות
פרטיות קובלנות

חטאי0

דרכים תאונות
אחרות תנועה עביוות

השגתה'והגנה

שונות4 בקשות

1 Until 1957 includes only part of felonies. 2 Not
included previously in court reports. 3 Incl. 207 cases of
felony. 4 Incl. retirals which were not included in reports
of previous years.

קודמות בשנים 2 הפשעים. p חלק כולל 1957 עד 1

207 כולל 3 המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא
בשנים נכללו שלא חוזרים משפטים כולל 4 פשעיס.

בדיווח. קודמות
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שנתבררו2 האזרחיים בעניינים טיפול1 של ממוצע משך ב"א/5. לוח

TABLE XXI/5.AVERAGE DURATION OF PROCEEDINGS' IN CIVIL MATTERS DECIDED2

Monthsחודשים

8חחייט גלשפט בתי
Distirct courts

השלום ב>ש9ט '/a
Magistrates courts

19681970197719781968197019771978

הכל S49.54.1.9.3סך 7.14.14.74.7TOTAL

המשפט בית ס ו 1.0מק calit y o f court
7.67.21.73.3ירושלים 7.0 13.54.36.0Jerusalem

אביב 9.57.79.75.3תל 7.45.16.25.3Tel Aviv

9.811.79.33.8חיפה 7.74.95.35.3Haifa

העניין סוג
Type o f matter

אזרחיים 7.06.98.0ערעורים 4.8Civil appeals

פקיד הדולטת על 7.96.00.6ערעורים 7.1 1Appeals against the decisionof the

Taxשומה Commissioner

במקרקעין הנוגעות 29.030.57.1תובענות J5.9 35.65.97.77.8Immovable property actions

כסנךות 11.814.43.7תובענות 16.2 20.54.04.54.4Pecuniary actions

ירושה 5.62.94.1ענייני 4.4Succession matters

האישי המעמד ה 9.24.96.3ענייני 3.9~Mattersof personal status
גיל 4.34.14.25.0Declarationofהבתת age

אחררים 14.86.94.46.7עניינים 8.7 18.17.68.1Other matters

הפתיחה Modeצורת o f commencement
:Thereofמזה:

רגילה תביעה 17.314.17.24.2פרשת 12.4 13.95.35.5Statementof claim

מקוצר 6.88.53.9דיון J3.4 10.64.44.03.6Summary procedure

עדויות Hearingשמיעת of testimony
עדויות נשמעו

עדויות נשמעו לא
13.4
8.6

16.1
2.6

9.4
j.y

9.5
.17

11.3
4.2

11.8
4.0

Testimony heard
Testimony not heard

ם ו ה_0_י Modeצורת of disposal
13.413.16.96.9פשרה 11.2 I6.16.56.3Compromise

נתקבלה 6.35.25.82.8התביעה 4.92.93.33.3Claim allowed

החזרה בדרך נתקבל J.8.39הערעור
j

 4.3Appeal allowed by remittal

החזרה בלי, נתקבל 8.15.6הערעור 5.5_Appeal allowed without remittal

נדחו הערעור או 14.412.27.4התביעה 7.6 13.78.28.49.1Claim or appeal dismissed

1 Between the date of submititng the ifle to the court
and the verdict. 2 Not including motions.

הדין. פסק מתן ומועד המשפט לבית התיק הגשת ג!ועד בין 1

נלוים. הליביט בולל לא 2

JUDICIARY 602



criminal statistics פלילית סטטיסטיקה

ועונש עבירה סוג לפי פליליים, כמשפטים הרשעות  כ"א/6. ליוח

TABLE XXI/6.CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS, BY TYPE OF OFFENCE AND PENALTY

195119551960196S197019751977

32,02549,55056,26469,86471,76766,21263,718ACCUSATIONSהאשמות
הכל סך  22,25037,47044,68959,62762,29257,404S4.820CONVICTIONSTOTALהרשעות
משפטית אישיות :1553558831,1121,465980801Thereofכווה: Legal Person
האשמות 100 על 69.575.6.79.685.386.886.786.0Convictionsהרשעות per 100 accusations

אוכלוסייה' Populationקבו1ת group1
lews.18,02031,27536,81449,75649,92344,88442,438יהודים

4,0755,8406.9928,75910,90411,54011,581Nonלאיהודים Jews

'Sexמין'
20,14533,61040.43וכרים 153,90056,77752,10449,565Mules

1,9503,5053,3754,6154.0504,3204,454I'emalcsנקבות

Age1גילי
2,2103,3354,9386,2066,240Juvenilesצעירים
19,88533,78038,86852,30954,58756,42454,019Adultsמבוגרים

העבירי, Typeסוג ofoff e nee
הציבורי הסדר 2,2254,3465,3916,1455,5785,8036,047Againstכלפי public order and

חוקית רשווו administrationofוניהול lawful
authority

אדם של גופו 2,7054,3625,4526,9076,1025,9066,025Againstכלפי the person
המוסר 554691541432Against'210385508ילפל morality
הרכוש 5,5306,5128,89812,17013,7559,8558.242Againstכלפי property
וויוף 2403314061,7721,2832,1242,438Fraudו8אוו! and forgery

אופי בעלות 4,45עבירות r12,90714,56312,6629,423Offences of ;uministrative
characterמנהלי

פיסקליות 9,32515,8661,2356475383081,557lisailענירוח offences
עסקיות כלכליות, .10,13610,70011,0208,0907,524fxonomicעבירות business and

professionalומקצועיות offences
שלהאדם הטוב שמו 50102818452724Deafmationכלפי

תנועה 1,6405,5668,0477,6158,61611,55912,468Triiflleעבירות offences
ידוע 325לא


8412694549640Not known

Penaltyעונש
3,4401,8152,1972,4052,7202,2482.259Imprisonmentמ*0ר

וקנס W389503Imprisonment.105135209257מא0ר and ifne
קנס" או "מאסר או 14,65030,66035,04448,15050,48246,58244.455Fineקנס or ■imprisonment or fine"

אחר 4,0554,8607,2398,8158,6978,1857,603Otherעונש penalties

I Excl. legal person.
2 Data refer to adults only.

משפטית. אישיות כולל לא
בלבד. למבוגרים מתייחסים הנתונים
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אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים ב"א/7. לוח
TABLE XX1/7.CONV1CTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROUP

NonJews לאייהודים

מועדים
Recidivists

trisnn
First

offenders

Jews יה1די0

מועדים
Recidivists

wrtn
First

offenders

Total הגל סך

שיקויים
ל^1,000

באוגלוסייה
המתאימה
Rates per

1,000 of the
respective
population

מספרים
מוהלטים
Absolute
numbers

Excluding affray and minor assaults

1951

1955

I960

1965

1969
1970
1975

1977

688

2.207

3.223
3.337

2.320
2,470

2,780
2,747

Including affray and minor assaults
I960
1965

1969

1970

1973

1975

|977_ TOTAL

3,621

3,862

2,687

2,915
2,753

3,203

2,983

1,410

2,318

1,910

1,571

2,382
1,483

2,079

1,710

2,146

1,898

2,705

1,770

2,492

2,444

1,911

1,272

2,665

4,054

6,000
5,710
6,676

6,971

8,708

4,914

7,030

6,556
7,629

7,024

8,242

9,185

4,910

5,253

4,915

5,885

4,876
4,977

6,432

6,163

6,070

7,242

5,782

5,869

5,740

7,548

6,626

8.9

10.8

11.2

U.I
8.8

8.7

8.6

8.9

12,4

13.2

10.2

10.1

9.0

10.1

9.6

קלות ותקיפות קטטות כולל לא
19518,230
19552,443

196014,102

196516,793

196915,288

197015,606

197518,262

197719,328

קלות ותקיפות קטטות כולל
16,751 1960

20,032 1965

17,730 1969

18,183 1970

18,009 1973

21,437 1975

20,705 הכל סך 1977

ה עניו סוג
הציבורי הסדר בלפי

רשות וניהול
י חוקית

5,1212.41,6592,070660
e

732
Type of offcn c

Against public order
and administration
oflawful authority

אדם של גופו 5,1122.41,6292,349439695Againstכלפי the person

המוסר 3610.21041792949Againstבלפי morality
הרכוש 6,7813.12,0253,1375661,053Againstבלפי property
וזיוף 1,9450.9533947120345Fraudרמאות and forgery
כעלות 2280.188783626Offencesעבירות of admini
מנהלי strativeאופי character

פיסקליות 4530.2254174/213Fiscalעבירות offences
כלכליות, עבירות

ומקצועיות עסקיות
4580.22821083137Economic, business

and professional
offences

תנועה 49X142366Trafifcעבירות offences

ידוע 197X381201227Notלא known
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(המשך) אוכלוסייה קבוצת לפי בדין, שחויבו מבוגרים עבריינים כ"א/7. לוח

TABLE XX1/7.CONV1CTED ADULT OFFENDERS, BY POPULATION GROUP (Com.)

NonJews לאיהודים

מועדים
Recidivists

a>vm
First

offenders

Jews יהודיס

מועדים
Recidivists

חדשים
First

offenders

Total סךהנל
שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המ0אימה
Rates per
1,000of the
respective
population

ansoa
מוחלטים
Absolute
numbers

(המשך) 1977977 (cont.)

18,09117.15,2358,2771,6982,881Menגברים

2,6142.41,391908213102Womenנשים

גיל
 191,40721.6525516242124

4ge
19

20245,74317.31,7152,5287987022024
25293,95912.91,1931,8952965752529

30394,59811.61,3482,0322979213039

ומעלה 404,9984.71,8452,21427866140 and over

בלבד) (יהודים לידה Continentיבשת of bitrh (Jews only)
5,8529.92,4053,447ישראל


Israel

2,1787.49141,264Asiaאסיה

4,58914.51,4943,095אפריקה


Africa

2,8153.81,6791,136Europeאירופהאמריקה  America
yvp 377X134243לא

Not known

בלבד) (יהודיס עלייה תקופת
ישראל ילידי

Periodof immigration (Jews only)

5,8529.92,4053,447Israel born
1947 1,0824.4329753Upעד to 1947

194819543,0835.89972,086
19481954

195519601,7129.45691,14319551960

1961  19641,4779.053494319611964
ואילך 19651,6026.91,033569Since 1965

ידוע 1,003X759לא
J

244
tt1

Not known

100 לכל XXמועדים

Y

55.160.9Recidivists per 100
offendersעבריינים
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לפי המשטרה, של ההאשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות כ"א/8. לוח
עבירה סוג

TABLE XXI/8."TRUE" OFFENCES RECORDED IN THE CHARGE REGISTER OF THE POLICE.
BY TYPE OF OFFENCE

9בירה 01950196019651970197519771978Typeofoffenceוג

הכל 22,06256,146S9,956134,545180,247203,912213,433TOTALסך

הציבורי הסדר 7,8347,67710,69610,71511,339Againstכלפי public order >£

חוקית רשות administrationוניהול of lawful
הכל סף authority  total

חירום חוקי על 8033,0911,756896460253263Offencesעבירות under emergency
צבאי ממשל laws(הסתננות, (inifltration, military

governmentוכר) etc.)
נשק ירייה, כלי 196299473290170270302Unlawfulהחזקת possession of ifre
בלי נפץ וחומר ,armsאחר other weapons, and

explosivesרישיון
לשירות בנוגע 38537368176386536620Offencesעבירות connected with de

fenceהביטחון service
זה מסוג אחרות 5,2376,3159,6809,65610,154Otherעבירות offencesof the above

אדם של גופו 10,1029,14818,10116,71617,063כלפי
type

Againsttheperson  total
הכל סך 

50262946445359Murderרצח
לרצח 53373543140146144Attemptedניסץ murder

עקב מוות וגרימת 148485062462669Manslaughterהריגה and causing
deathרשלנות by carelessness

חמורה גופנית 449438476507571Grieveousחבלה bodily harm
גופנית וחבלה 1,8666,6167,3735,65511,0439,46010,117Assaultתקיפה and bodilyharm
לסמים בקשר 1022112741,6631,6511,9152,168Offencesעקרות connected with dan

gerousמסוכנים drugs
זה מסוג אחרות 1,8921,2414,7014,6093,935Otherעבירות offencesof the above

type
המוסר 3221,4571,8942,2302,5072,3882,449Againstגלפי morality

 הרכוש 64,481109,406138,946161,92970,517Againstpropertyכלפי total j
הכל סך

לשוד וניסיון 2014647181298378374Robberyשוד and attempted rob
bery

4,1,07,08316,18332,75343,18050,92751,893Housebreakingהתפרצויות
9,14221,61140,41767,45978,78692,76399,177Theftsגניבות

של החזקה או 7873645901,1552,8052,8022,886Receivingקבלה or possessing stolen
גנוב propertyרכוש

לרכוש נזק וגרימת 7194,0844,8005,51910,34612,39713,437Arsonהצתה and causing damage
to Drooertv

פלילית גבול 2,4442,3393,5312,6622,750Criminalהסגת trespass

וזיוף 1,3914,0923,9518,62010,79111,052Fraudandforgery;32רמאות

פיסקליות 1,143227701248748620135Fiscalעכירות and economic offences
וכלכליות

אחרות 2,05i9,0008521,885629753878Otherעבירות offences
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המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני  כ"א/9. לוח

TABLEXXI/9.YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CARE OF PROBATION SERVICES

Activities
ofprobation services

למבוגרים המבחן שירותי בטיפול
Under care of adult probation

■>

3g

11 j
11.

^   

 >

לנוער המבחן שירותי בטיפול
Under care ofyouth probatioa

iro
p ■o// III

11

^ 00
5.H
■OSg8 £Hi
II"

If R
'=■2.8
Hi

פעולות
המבחן שירותי

1953
Investigation
Probation

I960
Investigation
Probation

1965
Investigation
Probation

1970
Investigation
Probation

1975
Investigation
Probation

1976
Investigation
Probation

1977
Investigation
Probation

1978
INVESTIGATION
Males
Females

Jews
Other

PROBATION
Males
Females

Jews
Other

38
247

1,568
166

301
63

276
182

63
128

144 691 726 109 3,397 6,457 7,014 2,840
627 448 477 598 856 359 476 739

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

' 874 3,564 3,275 1,163 6,975 8,393 10,172 5,196
' 1,797 1,302 1,305 1,794 1,385 1,589 1,377 1,597

772 3,182 3.080
697 2,942 2,836
75 240 244

638 2,778 2,631
134 404 449

1,734 1,206
1,560 1,127
174 79

1,083
123

1,143
1,028
115

1,028
115

874
803
71

785
89

1,797
1,659
138

1,623
174

7,523 10,557 11,105 6,975

5,870 8,185
1,653 2,372

8,692
2,413

1,381
329

1,286
164

1,546
229

5,363
1,612

1,710 1,450 1,775 1,385

1,121
264

1953
חקירה
מנחן

1960
חקירה
מבחן

1965
חקירה
מברן

1970
חקירה
מנוון

1975
חקירה
מבחן

1976

חקירה
מנחן

1977
חקירה
מבחן

1M78

חקירה
וכרים
נקבות

יהודים

אחרים

מבחן
וכרים
נקבות

יהודים
אחרים

I See "Probation Services" in the introduction. במבוא. מבחן" "שירותי יאה 1
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אוכלוסייה וקבוצת סוג לפי אסירים, כ"א/0ו. לוח
TABLE XXI/10.PRISONERS;BY TYPE AND POPULATION GROUP

1451I96019651970147614771978

הכניסות 5,1253,7343,8944,9543,6723,7244,050ALLכל RECEPTIONS

3,1423,3263,3324,1662,8692,932Convictedשפוטים persons
1,8762,4732,5883,0722,2702,0482,148Jewsיהודים

1,2668537441,094677821784NonJewsלאיהודים
1,9834085627888551,118Detainedעצורים persons
1,295248377543511626814Jewsיהודים

יהודים 688160185245214229304Nonלא Jews
השנה 7011,1681,4871,9852,7162,8073,252ENDOFבסוף YEAR

מאסר ותקופת אוכלוסיה קבוצת לפי שפוטים, אסירים _ ב''^/וו.
TABLE XXI/ll.  CONVICTED PRISONERS, BY POPULATION GROUP AND LENGTH OF
End ol. year IMPRISONMENT

1

11,17(1197
" 1

מאסר תקופת
הכל סך

Tolal

יהודים

Jews

לא
יהודיס
Non
A;,y

הכל סך

T1>I:1I

יהודים

Jews

לא
יהודים
Non
Jcws

Length of imprisonment

הכל 1,6981,0995992,5081,682S26TOTALסך

חודשים 3 עד
שנה חצי עד חודשים מ3 יותר

55
134

43
104

12
30

131

117
83
75

48
42

Up to 3 months
More than 3 months  half a year

שנה עד שנה מחצי 14710542668486182Moreיותר than half a year  one year

שנים 3 עד משנה 791593198689516173Moreיותר than one year  3 years
שנים 6 עד שנים 3 מ 27214912332123289Moreיותר than 3 years  6 years

שנים 10 עד שנים מ6 114427221212191Moreיותר than 6 years  10 years

שנים ס10 יותר
עולם מאסר

92
90

28
32

64
58

183
120

86
44

97
76

More than 10 years
Life imprisonment

מוגבל 33בלתי
~

673928Unlimited

אחרים ובמוסדות במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ"א/12. לוח
TABLEXXI/12.CONVICTED JUVENILES COMMITTEDTO INSTITUTIONAL CARE

1978 1977 1975 1970 1965 1960 1957

376נכנסו
הכל סך

378684HI549
Total

475 484RECEIVED

297347576936533537494R1U.KASKDשוחררו

השנה 5067089601,110703657638ENDOFבסוף YEAR
ו

חסות Governmentממשלתייםמעונות institutions
272524728388367367Receivedל()ן

264259475821364347שוחררו .356Released

השנה 4154855785953333753862ndבסוף ofyear

אחרים institutionsאומנותומשפחותמוסדלת and foster familesOther
74106160203161117108Receivedורוםו

3388101115169190138Releasedשוחררו
השנה 223382515370282252Endבסוף of year
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העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה לשכת פעולות כ"א/13. לוח
TABLE XXI/13.  ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

העניין J9501960/965197519771978ytpeofסוג matter

הכל 10,97246,43187,151101,761,12S400115,211RegisteredTOTALנרשמוסך
5,34012,70122,58654,37875,96275,622Executedבוצעו

ושטרות 56,84181,57970,001RegisteredChecksנרשמוציקים and bills
r

22,72241,83040,116Executed__בוצעו

אחרים דין 10,32344,74484,62638,72741,39641,274RegisteredOtherנרשמופסקי judgements
5,26112,60722,51330,99533,77634,813Executedבוצעו

למוונוח דץ 5241,4932,3875,1545,0473,768RegisteredAlimonyנרשמופסקי
574963246202522Executedjudgementsבוצעו

1251941381,039378168RegisteredMortgagesנרשמומשכנתאות
224510415154171Executedבוצעו

MISCELLANEOUS

הציבור תלונות נציב בפני שנתבררו תלונות  כ"א/4ו. mb
TABLE XXI/14.  COMPLAINTS DECIDED BY THE OMBUDSMAN

שונות

הוגשו

Fntered

מוצדקותDecidedנתבררו אוחוז

סךהכל
Total

מזה:
מוצדקות נמצאו
Thereof:
Justified

אלו מ0ך
שנתבררו

Percent justiifed
out of decided

7.6276.1602.89547.01976/77תשל"ז

הכל סך  6.7445.7322.78848.61977/78תשל"דו  TOTAL

ממשלה משרדי :4.2493.8661.93450.0Againstכנגד: government ministries

ממלכתיות 5.1947326355.6רשוילת
state authorities

מקומיות 93779234343.3localרשויות authorities

אחרים 1.01960124841.3otherגופים bodies
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עניין סוג לפי המשכונות, רשמי פעולות  כ"א/5ל. לוח
TABLE XXI/15.REGISTRARS OF PLEDGES ACTIONS, BY TYPE OF MATTER

עניין 1972197519771978Typeסיג of ווו a 11 c r

הכל 27,62730,25528,65634,719TOTALסך
הכי סך  מישכון 26,59529,21527,49133,529Noticesofpledgesהודעות  total

ל"י 5.000 1,91559914855Upעד ot IL. 5.000

ל"י 10,000 עד 50014,9481,8341,7101,2145,001  IL. 10.000

ל"י 50,000 עד 10,00118,54413,95111,2817,71810,001 1L. 50,000
ל"י 100,000 עד 50,0013958,5997,9099,76250,001 IL. 100,000

ומעלה ל"י 100,0017934.2526,44314,780IL. 100,001 and over
שונות 1.0321,0401,1651.190Miscellaneousפעילות activities

ודיינים שופטים  כ"א/6ו. לוח
TABLE XXI/16.JUDGESAND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

משפט בית jx<1950196019651970197519771978Type of court

העליון המשפט 7810101111nSupremeבית court

המחוזיים המשפט 26414956697976Districtבתי courts

השלום' משפט '3272868996105107Magistratesבתי courts'
לעבודה הדין בתי

10171919Labour tribunals

הדי; בבתי 33636572747272Judgesהדיינים in rabbi
nicalהרבנייס courts

' lncl. judges in juvenile courts, municipal courts and traffic
courts.

עירוני לנוער שלום משפט בבתי שופטיס כולל 1

ותעבורה.

רשיונות בעלי דין עורכי  כ"א/17. לוח
TABLEXX1/ 17.  LICENSED ADVOCATES

1950196019651970197519771978

הכל 8122,3033,3954,8535,8566,4436,774TOTALסך

חדשים מוסמכים :47238247328366455394Thereofמהם. newly called
to the bar
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והשכלה חינוך כ"ב. פרק

הוצ (נכללו הלאומיים והמוסדות הממשלה א.
הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות אות

העולמית);
מקו מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות); מיות
רווח; כוונת ללא פרטיים מוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל אחר ד.
הסקטור ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

. המממן
כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא ייצור לגורמי ולתשלומים
כוונת ללא המוסדות הוצאות כל לדוגמא: המממן.
סחורות קניית על העברית) האוניברסיטה (כגון: רווח
ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים

אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של
היסודי החינוך ובמוסדות חובה) (גילאי ילדים בגני
ולגננות למורים החינוך משרד שמשלם השכר נכלל
אלה, מוסדות אחזקת ואילו הממשלה, בהוצאות
בהוצאותי נכללה המקומיות, הרשויות על המוטלת

ק
על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
וכן וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
מרכיב נכלל לא הממשלתי במימון הלוואות). קבלת
בריבית שניתנו. הממשלתיות בהלוואות התמיכה

הצמדה. ללא או נמוכה
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.
את כוללת היא אין הפיתוח. ובתקציב הרגיל
הנוער, אגף תזונה, הבאים: ההוצאות סעיפי
תורנית, תרבות ואמנות, תרבות מדע, גדנ"ע,
העתיקות אגף הגופני, והחינוך הספורט רשות

והמוסיאונים.
במשרדי הבאים הסעיפים על ההוצאה ב.
תורניים ומוסדות ישיבות אחרים: ממשלה
עובדים להכשרת המכון הדתות), (משרד
חינוך עוברי להכשרת המדרשה סוציאליים,
מקצועית, והשתלמות להכשרה אגף וטיפול,
העבודה (משרד למדידות הגבוה הספר בית

השכלה
ב' שלב הם: ו2 כ"ב/1 בלוחות הנתונים מקורות
אדם. כוח וסקרי 1961 והדיור האוכלוסין מפקד של
ומגבלות המקורות שני בין ההבדלים על הסברים
פרסומי בסדרת 9 מס' בפרסום ראה הנתונים השוואת
חלק עבודה. "כוח 1961 והדיור האוכלוסין מפקד
עבודה זה בשנתון י"ב לפרק במבוא וכן א'"

ושכר.

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
חינוך שירותי להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה

כוללת: היא צה"ל. ידי על הניתנים
נקנו אשר והשירותים, הסחורות ערך (1

עסקיים; מגופים בית משקי ידי על במישרין
על בית למשקי סופקו אשר השירותים ערך (2

הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה, ידי
רווח כוונת ללא פרטיים ומוסדות המקומיות
מחיר להם באין חינם. או מוזלים במחירים
הוצאות לפי אלה שירותים ערך נמדד שוק,
ומש שכר הן: הנכללות ההוצאות הייצור.
שכר נוספות), עבודה הוצאות (כולל כורת
בניכוי (כלומר נטו שוטפות וקניות דירה
ריבית על ההוצאות נכללות לא מכירות).
ירי על מימון מכך וכתוצאה הצמדה, והפרשי
ומענקים מסים ידי על מימון לעומת מלוות
החינוך. שירותי ערך אומרן על משפיע אינו
בהוצאות נכלל לא וציוד בניינים על הפחת

במדידתו. הקושי בגלל
כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
המשמ ציוד ורכישת בניינים הקמת הוצאות

חינוך. למטרות שים
לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

השירות. סוג ולפי סקטור
לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטור
לפי מסווגת לחינוך הלאומית ההוצאה

הבאים: הסקטורים
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ימיים מקצועיים, ספר בתי עיוניים, תיכוניים ספר
עברית לימוד תורניים, ספר ובתי ישיבות וחקלאיים,
ספר ובתי והשתלמות הכשרה מבוגרים, וחינוך

אחרים.
במוסדות ההוצאה כוללת 1969/70 בשנת החל
בחטיבת לחינוך ההוצאה את גם העליסודיים החינוך

הביניים.
העלתיכוניים החינוך במוסדות לחינוך ההוצאה
מתוך הוצאה כוללת אינה הגבוה החינוך ומוסדות
הוצאות כוללת היא למחקר. המיועדת ההכנסה
של ההוראה תקציב במסגרת הכלולות למחקר
להפרידן. היה ניתן ושלא הגבוה החינוך מוסדות

קבועים במחירים ההוצאה
ההוצאה של אומדנים מובאים כ"ב/3 בלוח
במחירים העיקריים ומרכיביה לחינוך הלאומית
עד 1971/72 לשנים 1970/71 שנת של קבועים
1976/77 לשנים 1975/76 שנת ובמחירי 1975/76
סקטור לכל בנפרד נערכו החישובים ו1977/78.
המקומיות ברשויות בממשלה, הוצאה. סוג ולכל
השינויים נאמדו רווח, כוונת ללא ובמוסדות
יחידות במספר לשינויים בהתאם בשכר הכמותיים
סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות עבודה.
לצרכן. המחירים במדד כלל בדרך נוכו ושירותים
מדד בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי

חדשה סדרה
השלמות נערכו ואילך 1974/75 לשנים באומדנים
לחינוך הלאומית ההוצאה של הכיסוי להרחבת

המדידה. שיטות ושופרו

קודמות לשנים האומדנים עם השוואה לאפשר כדי
שוטפים במחירים אומדנים כ"ב/3 בלוח מובאים
הקודמות. בשיטות שנערכו ,1974/75 לשנת וקבועים

מקורות
דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים דו"חות .2

מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .3

רווח כוונת ללא פרטיים במוסדות ההוצאות
ועל המוסדות של הכספיים הדו"חות סמך על
אליהם. המופנים מיוחדים שאלונים סמך

מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4

והשיכון הבינוי משרד של ישירים ודיווחים
התחלות שטח על הגדולות הבנייה וחברות

בנייה. וגמר
הלשכה שעורכת המשפחה, הוצאות סקרי .5

לסטטיסטיקה. המרכזית

התחבורה), (משרד ימאים הכשרת והרווחה),
ומוסדות התקשורת) (משרד "בזק" ספר בית
כגון ממשלתיות, חברות של עלתיכון לחינוך

לתיירות. הספר בית
היהודית בסוכנות היחידות של ההוצאה ג.
סמינרים לעברית, אולפנים כחינוך: שסווגה
במוסדות, ונוער ילדים החזקת נוער, למדריכי
וקרן חינוך למוסדות הקצבות נוער, מרכזי

החינוך.
הציונית ההסתדרות של לחינוך ההוצאה ד.

העולמית.
המקומיות הרשויות של לחינוך ההוצאה

הבאים: הסעיפים את כוללת
הרגיל בתקציב לחינוך המחלקה של ההוצאה א.
ההוצאות את להוציא רגיל, הבלתי ובתקציב
בבתי שיניים ורפואת רפואי פיקוח הבאות:
המשלים. והחינוך הילד הזנת קייטנות, ספר,
הלשון" "הנחלת התתמחלקה של ההוצאה ב.

לתרבות. המחלקה מתוך
ללא פרטיים מוסדות של לחינוך ההוצאה
חינוך מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח כוונת
הלאומיים המוסדות הממשלה, בבעלות שאינם
עסקי. בסיס על פועלים ואינם המקומיות והרשויות
היתר: בין נכללים רווח כוונת ללא החינוך במוסדות
בחיפה, הריאלי הספר בית והטכניון, האוניברסיטאות

וכד'. "עיינות" החקלאי הספר בית
ה"אחר" הסקטור של לחינוך ההוצאה
משקי ידי על חינוך ושירותי סחורות של קניות כוללת
מורים שירותי קניית כגון עסקיים מגופים בית
או פרטיים ילדים גני לפקידות, ספר בתי פרטיים,

כתיבה. וצורכי לימוד ספרי קניית
מלא כיסוי אין לחינוך הלאומית ההוצאה באומדני
הכשרה אחרים, ספר "בתי בסעיף מההוצאה לחלק
אלה שירותים על ההוצאה אומדן והשתלמות".
בהם שנרשמו המשפחה, הוצאות סקרי על מתבסס
של אומדן נערך לא נטו. הבית משקי הוצאות
מקצועיים קורסים במימון המעסיקים השתתפויות
פעולות במימון הממשלה השתתפות ושל לעובדיהם

זה. בתחום הפועלים הפרטיים, המוסדות
לפי לחינוך הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות סוג
הממשלה, של החינוך שירותי על ההוצאה
רווח כוונת ללא המוסדות המקומיות, הרשויות
בהתאם מוינה עסקי בסיס על הניתנים והשירותים
השירות. את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות
.1970 הכלכלה ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו הענפים
ספרי על בית משקי של ההוצאות כל זאת, לעומת
ענפי ידי על המיוצרים כתיבה וצורכי לימוד
לפי ולא נפרד, כולל, בסעיף סווגו השונים התעשייה

יוצרו. שבהם התעשייה ענפי
בתי נכללים עליסודיים" חינוך "מוסדות במונח
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האוניבר שמעניקים לאלה המקבילים "בוגר" תוארי
לימודים המשך מאפשרים אינם אך סיטאות,
(כגון. אקדמיים במוסדות יותר גבוהים לתארים
; ,yvzaj):113B.MUS. באומנות; 1MB.F.A

בהוראה). maB.ED.
העברית; האוניברסיטה אקדמיים: מוסדות
כר אוניברסיטת תלאביב; אוניברסיטת הטכניון;
בןגוריון אוניברסיטת חיפה; אוניברסיטת אילן;

למדע. ויצמן מכון בנגב;
גני נכללו: החינוך במערכת ערבי. חינוך
בתי כל יסודי: והעל היסודי בדרג רשמיים; ילדים
רשמיים הבלתי הספר בתי הרשמיים, הספר
ספר בתי והתרבות, החינוך משרד שבפיקוח
במזרח והתעסוקה הסעד סוכנות ושל ממשלתיים
ירושלים במזרח פרטיים מוסדות נכללו לא ירושלים.
רשמיים בלתי נוצריים מוסדות גם בתשל"ט והחל
העל בדרג והתרבות, החינוך משרד בפיקוח שאינם
וגננות, מורים להכשרת מוסדות אקדמי): (לא תיכוני

וטכנאים. ולהנדסאים מוסמכות לאחיות לאיהודים תלמידים לומדים הערבי בחינוך
לפי בתשל"ח, החל וכר. דרוזים נוצרים מוסלמים,
הספר בתי הוגדרו והתרבות, החינוך משרד החלטת
בפיקוח הדרוזי" מגזר כ" הדרוזיים שבכפרים
המגזר על נפרדים נתונים נפרדת. מינהלית rrrrr
לישראל" הסטטיסטי ל"ירחון במוסף ראה הדרוזי

.1979 ,7 מסי

אחרים מוסדות
מתנהלים החינוך, במערכת למוסדות בנוסף
והכול כ"אחרים" שהוגדרו במוסדות גם לימודים
תורה (תלמודי פטור מוסדות היסודי גדרג לים;
בתי של קטן מספר גם מתשל"ח והחל חסות) ומעונות
הספר לבתי הועברו שלא עובדים לנערים ספר
שאין העליסודימוסדות בדרג המיוחדים,
החינוך משרד תוכנית לפי לימודים בהם מתנהלים
המאפשרות תעודות מעניקים ושאינם והתרבות
קטנות, (ישיבות יותר גבוה בדרג לימודים המשך
ספר בתי עיסקיים, ספר בבתי תיכוניות הכנה כיתות
של מקצועית להכשרה מוסדות לחניכים, מקצועיים
מעשיות לאחיות וקורסים חסות מעונות צה"ל,
גדו "ישיבות יותר הגבוה נדרג ומטפלות);
קודש. לימודי מתנהלים שבהן ומעלה, 18 לבני לות"
נכללו הערבי החינוך של "אחרים" במוסדות

חסות. מעונות

ללוחות הסברים

על חינוך ומוסדות ספר בתי ילדים, גני
(לאאקדמיים) תיכוניים

וכ"ב/14כ"ב/28) כ"ב/6כ"ב/12 (לוחות

חינוך

והסברים הגדרות

במוסדות הלמידה על נתונים מובאים זה בפרק
וב כ"ב/36) כ"ב/6 (לוחות החינוך שבמערכת
העברי בחיגוך כ"ב/8) (לוח "אחרים" מוסדות
לכך בנוסף הדרוזי). המגור (כולל הערבי ובחינוך
חינוך של במסגרות הלמידה על נתונים מובאים

כ"ב/38,37). (לוחות מבוגריס

החינוך מערבת
הבאים המוסדות את כוללת החינוך מערכת

וסוג. דרג לפי הממוינים
עירוניים, יום): מעונות (לרכות ילדים גני
(גילים חובה וטרום (5 (גיל חובה ופרטיים, ציבוריים
הגנים וכן 43 לגילים הפרטיים הגנים .(42
נכללו 2 לגיל והפרטיים הציבוריים העירוניים
גם שוחזרו והנתונים בתשל"ט החל החינוך במערכת
"מקורות" סעיף גם (ראה ותשל"ח חשל"ז לשנים
המוסדות כין אלה גנים נכללו קודמות בשנים להלן).

"האחרים".
כדלהלן: החינוך, דרג לפי ספר כתי

(רשמיים יסודיים ספר בתי כולל יסודי חינוך
נכללו מחשל"ח החל מיוחדים. ספר ובתי ומוכרים)
הספר בתי בין עובדים לנערים הספר בתי רוב

המיוחדים.
חטיבת של ספר בתי כולל עליסודי חינוך
תיכונים ספר בבתי תיכונים. ספר ובתי הביניים
תיכון לימוד. סוגי כמספר לימודים מתקיימים
מקצועי העובדת, ההתיישבות של המשך כיתות עיוני,
של תוכניות פי על מתנהלים הלימודים וחקלאי.
בגרות תעודות ומקנים והתרבות החינוך משרד

מטעמן. תיכוניות גמר ותעודות
(לא עלחיכוניס חינוך מוסדות
שלפי הבאים, המוסדות את כוללים  אקדמיים)
השכלה או שלמה יסודית על (השכלה הקבלה תנאי
ואשר כעלתיכונים מוגדרים הלימוד ומשך מקבילה)
תואר או בתעודה מזכים אינם בהם הלימודים

כאקדמיים; המוכרים
, וגננות מורים להכשרת מוסדות 

האקדמיות אחרים: תיכונים על מוסדות 
האקדמיה (להוציא פלסטיות ולאמנויות למוסיקה
המוסדות בין שנכללה אביב בתל למוסיקה
עזר למקצועות לאחיות, המוסדות האקדמיים);
המכון כפיקוח (רובם ולטכנאים להנדסאים רפואיים,
מינהל, לפקידות, טכנית), להכשרה הממשלתי

אחרים. עלתיכונים ולימודים בנקאות
(לא העלתיכונים מהמוסדות שחלק יצוין,
היתר גבוהה להשכלה מהמועצה קיבלו אקדמיים)
זה, לצורך שאושרו מסוימים, לימוד במסלולי להעניק
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בבתי העבודה יחידות בחישוב ספר. בית סוג לכל
גם בחשבון נלקחו והחקלאיים המקצועיים הספר
בעבודה המועסקים המדריכים של ההדרכה שעות
(מורים מעשית ועבודה בהוראה או בלבד מעשית

.(26 כ"ב/24, (לוחות מדריכים)
אחת ממשרה ביותר המלמדים מורים מורה.
חינוך דרג בכל בלבד אחת פעם בספירה נכללו
שבהכנתו אומק הוא המורים הכל סך בו. שלימדו
שונות חינוך דרגות בין המשרות ריבוי כחשבון הובא
כ"ב/24). (לוח בלבד אחת פעם בו נכלל מורה כל ולכן

(2725 ;2515 כ"ב/28ו; (לוחות תלמידים
כ"ב/22,18,9,8). (לוחות ילדים בגני ילדים
לבין כ"ב/8 לוח בץ בגנים הלמידה בהיקף הבדלים
מהכללת נובעים קודמים בשנתונים מקבילים לוחות
בני מהכללת והפרטיים, הציבוריים בגנים שנתיים בני
החינוך במערכת הלומדים בין הפרטיים בגנים 34
י'לדים" בגני ביקור ''סקר על הנתונים כל ומביסוס

"מקורות"). להלן (ראה בלבד
בלוחות התלמידים גיל גיל. לפי תלמידים
השנה בסוף המצב לפי חושבו ,25,18 כ"ב/129,
נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב האורחית.
אף המתייחסים המתאימים, בגילים אוכלוסייה על

האזרחית. השנה לסוף הם

תלמיד כ"ב/נ2). (לוח טיפוח טעוני תלמידים
אליה משתייך שהוא הקבוצה א0 טיפוח כטעון מוגדר
בלימודים. להצליח יחסית נמוכים סיכויים בעלת היא
האב השכלת המוצא, ירי על מאופיינות הקבוצות
לפי המוסרות מוינו בלוח במשפחה. הילדים ומספר

טיפוח. בטעוני שהוגדרו בהם התלמידים אחת
והגרסאות טכנאווז בלימודי תלמידים
ספר בבתי מקצועייט. תיכונים ספר בבתי
שנה במשך תלמידים מכשירים מקצועיים תיכונים
ובמשך "טכנאי" תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר
"הנדסאי". תעודת לקראת י"ב) כיתה (לאחר שנתיים
נכללו לעלתיכונים, נחשבים אלה לימודים כי אם
הלומדים בין כלומר, לימודיהם, מקום לפי התלמידים
ולוחות כ"ב/8 (לוח מקצועיים. תיכונים ספר בבתי
כ"ב/25, בלוח רק יסודי). העל החינוך על אחרים
העלתיכון, בדרג הלמידה היקף כלל את המציג
החינוך תלמידי בין (1,414) אלה תלמידים נכללו
הלומדים הכל בסך ההבדלים מכאן העלתיכון.
(ראה וכ"ב/25 כ"ב/8 הלוחות בין העלתיכון בחינוך

להלן).
(לוח גגרות בבחינות שעמדו תלמידיט
לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני כ"ב/23):
במועדים הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים אינטרנים
בחינות שהשלימו אלה כולל שנה, אותה של השונים

קודמות. משנים להם שחסרו

בלות מתפרסמים אין בתשל"ט החל ילדים גני
נתונים כ"ב/7 ובלוח הגנים מספר על נתונים כב/6
ביצוע והופסק הואיל בגנים, הוראה משרות על
נתונים אלה. לנתונים המקור שהיה הגנים" "מפקד
,18 ,9 כ"ב/8, בלוחות מתפרסמים בגנים הילדים על

.22
כ"ב/8) (לוח ספר בתי

בהם שמתקיימים ספר בתי ספר. כחי ספירת
וחטיבת יסודי . (כגון אחד חינוך מדרג ביותר לימודים
חטיבת (כגון: אחד ספר בית מסוג יותר או ביניים)
סוג בכל או חינוך דרג בכל נספרו ותיכון) ביניים
אחת פעם נספרו הכל הסך בשורת ואילו  ספר בית
לכך, הקורא של לכו תשומת להסב מנת על בלבד;

בסוגריים. הכל הסך בשורת הנתונים הוקפו
הלימוד וסוגי התיגוניס הספר בתי סוגי
לימודים מתקיימים שבהם תיכונים ספר בתי בהט.
נמנו מקצועי) או עיוני (כגון. בלבד אחד לימוד מסוג
ספר בתי ואילו החדנתיביימ הספר בתי בין
אחד לימוד מסוג ביותר לימודים מתקיימים שבהם
בחי בין בלבד אחת פעם נמנו ומקצועי) עיוני (כגון:
בתי של הכל סך בשורת (וכן הרבנתיביים הספר
של מספרן את לציין מנת על התיכונים) הספר

המינהליותארגוניות. היחידות
רכנתיבי ספר בית כל נכלל הלימוד סוג לפי בספירה
על לימודים, מקיים הוא שבו הלימוד מסוגי אחד בכל
לימור. סוג כל של הכולל ההיקף את לציין מנת

בין נמנו ירושלים במזרח מגיני0 ספר בתי
הביניים. חטיבות

(26 ,24 ב"7/3, (לוחות הוראה כוחות
ספר בבית מורה של עבודתו הוראה. משרת
שים בלי אחת, מינהלית  אירגונית יחידה המהווה
למספר או הספר בבית שונים לימוד סוגי לקיום לב
מבית ביותר המלמד מורה לימד. שהמורה השעות
ספר בתי כמספר המשרות בספירת נכלל אחד ספר
ביותר ספר בית באותו לימד אם אולם, בהם; שלימד
בלבד אחת פעם בספירה נכלל אחד, לימוד מסוג
לגבי גם תופסת זאת הגדרה .(24 כ"ב/7, (לוחות
ב"ב/26). (לוח וגננות מורים להכשרת מוסדות
המקצועיים הספר בבתי ההוראה משרות בספירת
המקצועיים. המדריכים משרות גם נכללו והחקלאיים
היסודיים הספר בבתי ההוראה משרות על בנתונים
החינוך משרד מתקציב שממומנת ההוראה רק נכללה
רשות שמממנת ההוראה נכללה לא לפיכך והתרבות;

וכר. ההורים ועד המקומית, החינוך
משרה המהוה השעות מכסת עבורה! יחידת
לשבוע, שעות 30 יסודי בחינוך כדלהלן: מלאה,
24  הביניים) חטיבת (כולל העליסודי בחינוך
 וגננות מורים להכשרת במוסרות לשבוע; שעות
על חושב העבודה יחידות מספר בשבוע. שעות 21
המתאימה השעות במכסת השעות הכל סך חלוקת ידי
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ידי על שנערכו הילדים וגני הספר בתי של וסקרים
משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

כלהלן: י והתרבות החינוך
(לוחות ילדים בגגי 25 בני ילדים
24 לבני הנתונים העברי בחינוך כ"18,9/3):
כל שנערך ילדים'' בגני ביקור "סקר על מבוססים
בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שנה
תשל"ט עד ינוארמרס. בחודשים אדם", כוח ל"סקר
הפרטיים, הגנים על הנתונים רק הסקר על התבססו
והציבוריים העירוניים הגנים על שהנתונים בעוד
החל ילדים. גני של שנתי מפקד מתוך נשאבו
כאמור, הנתונים, וכל המפקד נערך לא בתשל"ט

אומק. הוכן 5 לבני הסקר. על מבוססים
דו''חות על הנתונים מבוססים הערבי בחינוך

והתרבות2 החינוך למשרד הנמסרים התלמידים
(לוח המורים על הנתונים הוראה. כוחות
על המבוססים אומדנים הינם בתשל"ט כ"ב/24)
נערך בתשל"ה .3 הוראה כוחות סקרי ועל מפקד
להכשרת ובמוסדות הביניים בחטיבות מורים מפקד
ספר בבתי המורים של מדגמי וסקר וגננות, מורים
על נתונים נאספו כן כמו עברי; בחינוך עליסודיים,

הערבי. החינוך דרגי בכל המורים
(בחינוך התלמידים של והמוצא הגיל
וחטיבת יסודי חינוך (על הנתונים הדח). הערבי
מבוססים 26 ;1820 כ"ב/1012; בלוחות ביניים)
ע"י שנערכו תלמידים, של מיוחדים מפקדים על
האחרון המפקד לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה
שמיות רשימות על התבסס המפקד בתשל"ז4, נערך
כנוסף וכללו, הכיתות מחנכי שמילאו תלמידים של
רקע פרטי גם התלמידים, של ולמוצא לגיל
במשפחה. הילדים ומספר האב השכלת משפחתיים:
עיבודים על מבוססים העליסודי, החינוך על הנתונים
החינוך משרד של התלמידים קובץ על שנערכו
ולגננות למורים המדרש בתי על הנתונים והתרבות.
המרכזית הלשכה של התלמידים כרטסת מתוך הוכנו
ללוח הנתונים את גם שסיפקה לסטטיסטיקה,
(לוחור בגנים 4 עד 2 בני על הנתונים כ"ב/36.
בתקופה אדם כוח בסקר נאספים וכ"ב/18) כ"ב/9
פי על אומק ניתן 5 בני ועל שנה, כל של ינוארמרס

זה. בגיל האוכלוסייה
החינוך בדרגי התלמידים במספרי הבדלים

אקד (לא תיכון העל בחינוך תלמידיפ
מוצג כ"ב/25 בלוח .(26,25 כ"ב/8, (לוחות מי)
מסגרותיו על העלתיכץ הלימוד של הכללי ההיקף
ספר בבתי י"גי"ד הכיתות תלמידי כולל השוניות,
בנפרד מוצגת כ"ב/8 בלוח מקצועיים. תיכונים
ובמוסדות וגננות מורים להכשרת במוסדות הלמידה
כוללים שאינם אחרים, (לאאקדמיים) עלתיכונים
ספר בבתי י"גי"ד הכיתות את לעיל) (ראה כאמור
העליסודי. בדרג זה בלוח שנמנו תיכוניםמקצועיים
להכשרת המוסדות על נתונים נמסרים כ"ב/26 בלוח

בלבד. וגננות מורים
על לימודים מתקיימים לכך שבנוסף יצוין,
ואלה ומעלה) 18 (לבני גדולות" ב"ישיבות תיכונים
שלא "האחרים" המוסדות בין כ"ב/8 בלוח נכללו

החינוך. במערכת
העלתיכון בדרג וטכנאות הנדסאות הלומדים
גם נכללו טכנית להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
עם יחד זה, במכון הלומדים בלל בין כ"ב/38 בלוח
העלתיכון. בדרג שלא אלה במסלולים הלומדים

וגננות מורימ להכשרת כמוסדות תלמידיט
למדו אשר אלה רק נחשבו  כ"ב/26,25,8) (לוחות
ותוכנית מתכונת לפי סדירים, תיכונים על לימודים
והמובילות אלה במוסדות המקובלות הלימודים
התאימו לא אשר תלמידים להוראה. הסמכה לקבלת
להשתלמות, בקורסים ולמדו הואיל זאת, להגדרה
בסך (כ2,000 אקדמי במסלול או מכינות בכיתות

בסיכומים. נכללו לא בתשל"ט) הכל
לירחון שבמוספים בעוד סופיים, בשנתון הנתונים
נתונים נמסרו ו7, 6 מס' בישראל הסטטיסטי
מערכות שתי בין קלים הבדלים מכאן ארציים;

הנתונים.
מהמוסדות להוראה הסמכה תעודות מקבלי
תלמידים כ"ב/27). (לוח וגננות מורימ להכשרת
הצגת (כולל המוסד כלפי החובות כל את שמילאו
בשנה לימודיהם בסוף תיכונית) בגרות/גמר תעודת
היו או וקיבלו הבחינות בכל עמדו ג', בשנה או בי

להוראה. הסמכה תעודת לקבל זכאים

מקורות
המתייחסים ,3613 כ"ב/126, בלוחות הנתונים
מפקדים על מבוססים החינוך, שבמערכת למוסדות

.1979 ,7 מס' לישראל" הסטטיסטי לירחון ב''מוסף ספדתשל"ט" ונתי ילדים "גני ראה
.1979 ,6 מס' שם, ,"1978 היהודיתינוארמרס באוכלוסייה 24 בני בקרב יום וכמעונות בגנים "הביקור ראה

הפדגוגית וההכשרה ''ההשכלה וכן: ,578 מס' מיוחד פרסום  תשל''ה'' המוריס של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה ראה:
:1976 ,6 מק' לישראל, הסטטיסטי לירחון ב"מוסף עברי)", (חינוך חשל"ה וגננות מורים להכשרת במוסדות המורים של
וההכשרה "ההשכלה ;1976 ,7 מס' שם, עברי)'', (חינוך תשל"ה הביניים בחטיבות המורים של הפדגוגית וההכשרה "ההשכלה
החינוך של ספר בבתי "מורים ;1976 ,12 מס שם, עברי)", (חינוך תשל"ה יסודיים העל הספר בבתי המורים של הפדגוגית

.1977 ,7 מס' שם, הערבי",
.1978 ,2 ס0י תשל"ו"עוס, הביניים ובחטיבות יסודי בחינוך התלמידיט של הדמוגר8יות "התכונות ראה
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שהתקבלו כפי לתשל"ט היתוניס נמסרו כ"ב/30
השלמות6. ללא (1979 באפריל המצב (לפי מהקבצים
גם תשל"חתשל"ט (ולגבי כ"ב/28 בלוח
ישראליים הלמידים נכללו ובכ"ב/29) נכ"ב/13
בישראל), ארעיים תושבים (שהינם מחו"ל ותלמידים
ומרוו"ל ישראליים ותלמידים תואר לקראת הלומדים
בלוחות מיוחדות. אקדמיות לימר בתוכניות הלומדים
תושבים שהם תלמידים נכללו וכ"ב/29 כ"ב/13
והלומדים ארעיים) תושבים (למעט בישראל קבועים
הלומדים תלמידים (למעט תואר, לקבל מנת על
בכוח" "עולים מיוחדות). אקדמיות לימוד בתוכניות
 ומתשל"ד מחו"ל התלמידים בין תשל"ג עד נכללו

הישראלים. בין
מפקד על מבוססים הנתונים כ"ב/13, בלוח
מדגם על תשל"ח ולגבי תשל"ה עד סטודנטים

סטודנטים.
הלימודים תחום נקבע וכ"ב/30 כ"ב/29 בלוחות
המחקר לתלמידי פרט העיקרי, הלימוד מקצוע לפי
עד שמוינו העברית באוניברסיטה לרפואה בפקולטה
בה, לומדים שהם לפקולטה בהתאם תש"ל
המקצוע של המדעי לתחום בהתאם ומתשל"א
לא תעודות לקראת התלמידים בין לומדים. שהם
יחד, גם ותעודה תואר לקראת התלמידים נכללו

התואר. לפי רק שמוינו
וכ"ב/32 כ"ב/31 בלוחות לתשל"ח הנתונים
המדגם סטודנטים. של מדגמי סקר על מבוססים
המצב לפי המוסדות, של הלימוד שכר מקובצי הוצא
באפריליולי נערכה הפקידה .1978 בינוארמרס

.1978
מתוך הופקו כ"ב/33 ללוח הנתונים מועמדים7.
לתואר ראשונה שנה ללימודי המועמדים קובצי
בלוח המספרים האקדמיים. המוסרות של ראשון
(מספר ולהרשמות (נפשות) למועמדים מתייחסים

המועמד). פנה שאליהם המוסדות

מקבלי מספרי ניתנו תשכ"ה ער תארים8. מקבלי
בלוחות ניתנים בתש"ל החל בלבד. תארים
אקד תעודות מקבלי מספרי גם כ"ב/34כ"ב/35
אקדמי תואר לבעלי הניתנות תעודות (היינו, מיות
שקיבלו אלה נמנים התעודות מקבלי בין בלבד).
גם שנה באותה שקיבלו אלה תעודות; רק זו בשנה
מקבלי לתואר. בהתאם רק מוינו תעודה וגם תואר
שני. תואר מקבלי בין נכללו ברפואה דוקטור תואר
הסגל מספרי כ"ב/36 בלוח אקדמי. סגל
מתייחסים ומחקר) בהוראה (עוסקים האקדמי

הגיל על נתונים המוסרים לוחות בין השונים
המוסרים אחרים לוחות לבין התלמידים של והמוצא
במקורות מהשוני נובעים  תלמידים על נתונים

הביצוע. ובמועדי המידע
(לוח בגרות. בבחינות שעמדו תלמידים
אומדנים. הם ואילך לתשל"ה הנתונים כ"ב/23).

על הנתונים עלתיכון. בחינוך תלמידיס
שנתי מפקד על מבוססים מדרש בבתי התלמידים
(לוחות אישי שאלון התלמידים ממלאים שבמסגרתו

כ"ב/26)5. כ"ב/25,
מבתי להוראה הסמבה תעודת מקבלי על הנתונים
שבמסגרתו שנתי מפקד על מבוססים המדרש
בסוף המצב על פרטים מוסד כל במזכירות ממלאים
וג') (ב' המסימות השנים תלמידי של הלימודים שנת

כ"ב/27). (לוח
האחרים העלתיכונים המוסדות על הנתונים
על לימוד מסגרות של שנתיים מפקדים על מבוססים
המרכזית הלשכה ידי על שנערכים תיכוניות

כ"ב/25)5. (לוח לסטטיסטיקה

אקדמיים מוסדות

ומקורות הגדרות
סגל על הנתונים את סיפקו האקדמיים המוסדות
על גם  תשכ"ד ועד התארים מקבלי ההוראה,

התלמידים.
על הנתונים עובדו כתשכ"ה החל תלמידים.
מתוך לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה התלמידים
מקור שינוי עם ידיהם. על שמולאו שאלונים
עד המספרים והמועד. ההגדרות שונו הנתונים,
ונכלל לימודים שנת כל לתחילת מתייחסים תשכ''ד
החל גבוהה. להשכלה במוסד תלמיד כל בהמ
מוכר תואר לקראת תלמידים רק נכללו בתשכ"ה
ראיית תלמידי לכן נכללו לא לימוד. שכר המשלמים
דיפלומת לקראת תלמידים יועצים, מורים חשבון,
וכד'. קדםאקדמיות במכינות תלמידים אינג'ינר,
(כולל הלימודים שנת לאמצע מתייחסים המספרים
ואינם השני), ההרשמה במועד שנתקבלו תלמידים
זה. מועד עד הרשמתם שביטלו תלמידים כוללים

על מבוססים הנתונים כ"ב/28) (לוח בתשל"ו החל
של הלימוד שכר קבצי מתוך שנערכו עיבודים
שנת של בינואראפריל המצב לפי המוסדות
(אומדנים), השלמות בתוספת המתאימה הלימודים
בלוח שני. תואר לקראת תלמידים לגבי בעיקר

תשלי'ט  אקדמי) (לא תיכון העל החינוך וכן 613 מס' מיוחד פרסום תשל"ח אקדמי) (לא תיכון העל "החינוך ראה
.1979 6 מס לישראל", הסטטיסטי לירחון "מוסף ארעייס), (נתונים

.1978 ,9 נ2ס' שם, "1977/78 תשל"ח, האקדמיים במוסדות "סטודנטים ראה
.1978,11 שסמס' האקדמייםתשל"ח," במוסדות ראשון תואר ללימודי "מועמדים ראה

.1978 ,10 8ס' ש0, תשל"ח",  האקדמיים המוסדות מ; תארים "מקבלי ראה
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מבוגרים חינוך

משרד ידי על נמסרו כ"ב/37 בלוח הנתונים
נמסרו כ"ב/38 בלוח הנתונים ואילו והחרבות החינוך

והרווחה. העבודה משרד ידי על

וייצמן מכון לגבי שלמות. למשרות ולא לנפשות
אנשי כולו. הבכיר האקדמי לסגל מתייחסים הנתונים
לימדו. שבו מוסד בכל בספירה נכללו האקדמי הסגל
בכל האקדמי הסגל על סיכום הוצג לא בלוח
או מוסדות בשני מועסקים שיש כיוון יחד, המוסדות

ב1974). (כ400 יותר

נבחרים פרסומים

(תשל"ה) המורים של הפדגוגית וההכשרה ההשכלה 578

חשל"ח המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני 594

תשל"ח ילדיס וגני ספר בתי 596

תשל"אתשל"ן האקדמיים המוסדות מן תארים מקבלי 603

בישראל האוכלוסייה של ההשכלה רמת 604

תשל"ח אקדמי) (לא העליויכון החינוך 613

ו96ו והדיור האוכלוסין ניפקד
35 ,34 .30 ,29 ,21 ,18 ,15 מם'

מיוחדים פרסומים
1956 יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת 66

חש"ל עד חשכ"ה תלמידים של דמוגרפיות תבונות 389

תשל"א האקדמיים במוסדות סטודנטים 418

וחטיבת היסודי החינוך תלמידי של דמוגרפיות תכונות 500

תשל"ג המקומיות נרשמות הביניים
שהתחילו (סטודנטים מחו''ל סטודנטים קליטת סקר 516

חמישי) ראיון בחש''ל ללמוד
העברי החינוך של יסודיים ספר בבתי לתלמיד שירותים 539

ו חשל" המקומיות ברשויות
ובתי הגנים תלמידי של הדמוגרפיותחברתיות התכונות 558

תשל"ו עד תשל"ג הספר
העברי החינוך של יסוד"ם ספר בבתי לתלמיד שירותים 576

ו חשל"
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ITMICATIONAL I.KVIX השכלה

לימוד ושנות אוכלוסייה קבוצת לפי ומעלה, 4ו בני  כ"ב/ו. לוח
I ABIJ■ XXII/I.  POPULATION AGED [4 AND OVER. BY POPULATION GROUP AND YEARS OF

SCHOOLING

Percentages

Yearsof schooling 1978 1975 1970 1965

מפקד
Census
1961

אחוזים

לימוד שנות

14

58

912

1315

16 and over

./ c \v s

fl.fl 7.6 9.3

יהודים

11.2 12.6

4.1 4.3 6.3 7.8 7.5

22.7 25.5 3 !.7 33.9 35.4

46.5 44.9 39.7 36.8 34.6

118 10.7 8.1
10.3 99

8.3 7.0 4.9

14

58

912

1315

16

JewsN0יהודיםלא n

049.543.636.122.921.30

1413.914.613.712.910.914

5827.532.735.138.035.958

9127.68.213.021.726.2912

1315r1.73.1 ■4.41315

0.9

16
I

0.41.41.316 and over
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מין, ספר, בבית לימוד שנות אוכלוסייה, קבוצת לפי ומעלה, 14 בני  כ"ב/2. לוח
עלייה ותקופת לידה יבשת גיל,

TABLE XXJI/2.  POPULATION AGED 14 AND OVER, BV POPULATION GROUP. YEARS OF
SCHOOLING. SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

1978
Pcrccni.itics אחוזים

לימודשנות
Years of schooling

לידה יבשת גיל, הכלמין, ,Sexסך age, continent ofbirth
עלייה Totalandותקופת period of immigration

058912131516+

sJיהודים ew
Thousandsולפייס

הכל 2,216.2142.8סך 190.2495.81,013.9258.4179.7
1 0t31 Percentagesאחוזיט

100.06.64.122.746.511.88.3Totalסךהכל
100.03.93.923.147.910.510.7Malesזכרים
100.09.14.422.445.113.15.9Femalesנקבות

Ageגיל
1417100.0(0.2)0.313.585.30.71417
1834100.00.90.915.255.217.610.21834
3554100.09.05.728.735.310.910.43554
5564100.012.77.333.132.78.26.05564

ומעלה 65100.018.411.431.925.96.85.665 and over
וחלופת לידה Continentיבשת of birth and

periodעלייה of immigration
הכל סך  ישראל 100.00.70.713.461.614.78.9Israelילידי borntotal

ישראל יליד 13.161.914.09.1Father(0.8)100.01.1האב born in Israel
100.00.71.021.068.17.41.8AsiaAfricaאסיהאפריקה

100.00.60.35.354,422.716,7EuropeAmeircaאירופהאמריקה
 אסיהאפריקה 100.019.46.330.935.05.92.5Bornילידי inAsiaAfrica total

הכל סך
19S4 עד 100.022.77.734.527.75.12.3Immigratedעלו up to 1954
19551964100.017.14.528.142.26.12.019551964
19651968100.012.25.223.846.98.23.719651968
1969 100.09.74.121.048.010.36.9Sinceמאז 1969

אירופהאמריקה ילידי
הכל סך

100.02.46.226.339.213.712.2Born inEuropeAmericatotal

1954 עד 100.02.25.830.041.211.98.9Immigratedעלו up to 1954
19551964100.02.19.)24.038.313.912.619551964
19651968100.0(2.7)7.618.237.115.918.519651968
1969 100.03.14.519.735.017.919.8Sinceמאז 1969

NonJeהודיםלאי ws
Thousands>1לפים

הכל 315.463.232.3106.677.913.23.8Totalסך
Percentagesאחתים

0100.021.310.935.926.24.41.3Totalךהכל
100.09.412.938.331.35.92.2Malesזכריס
Females[100.033.48.833.421.13.010.3נקבות

ניל
1417100.02.02.839.655.6_

Age
1417

1834100.08.57.544.629.18.32.01834
3554100.038.220.029.38.8. 2.21.53554
5564100.059.919.712.17.01(1.3)5564

ומעלה 65100.072.616.18.1(3.2)65 and over

1 lncl. years of schooling not known. .yiT לא לימוד שנות מספר בעלי כולל 1
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national expenditure on education לחינוך לאומית הוצאה

עיקריים ושירותים הוצאה סוג לחינוך,לפי לאומית הוצאה  כ"ב/3. לודו
TABLE XXII/3.  NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY TYPE OF EXPENDITURE

AND MAIN SERVICES
il. million; budget years תקציב שנות ל'יי; מיליוני

שוט8ת Currentהוצאה expenditure

:Thereofמזה:

SSf .2
1

השקעה
fMW OoSa 2Hi!בנכסים

כולל _?aמוסדותסך ■gr3a isקבועים
Grand totalהכל ילדיםסך החינוךגני F,\Sgpשל £ * aFixed

TotalKinderהיסודיpca 3capital
gartensPrimary£ £ §1.f'^8 fformation

schoolsbis
V
a
ca

שוטפיםבמחי Atcurrentpricesרים
37619?.י)/2י^1 3061157741701962/63

446723י)/3י)(<| 35813195511091963/64

|yf1J/tf556930 439159116641301964/65

l<)65/6677739 6062241561021711965/66

196(1/6789048 7242711881311661966/67

1967/6890255 7572632081411451967/68

1968/691,03260 8572842391721751968/69

1969/701,21764 9583102592112591969/70

1970/711,43073 1.1593743052752711970/71

1971/721,90795 1,5284964093653791971/72
1972/732,336121 1.8565615164574901972/73

1973/743,235165 2,5688047226246671973/74

1974/754,692272 3,6661,1489708891,0261974/75

1474/754,927299 3,8191,1369099591,1081974/75

1975/766,427422 5,1561,5341,2661,2311,2711975/76

197(1/778,825617 7,4042,2151,8681,6931,4211976/77

I977/7.S.13,50011,7001,8001977/78.
1במח 970/71 70/71רי pricesAt 1 9

1971/721;61279 1,2673973403103451971/72

1,72687ו.72/7(<| 1,3494103793213771972/73
741,84697'.י.7(י| 1,4554264203493911973/74

1'174/751,941105 1,5264434283594151974/75
74/752,024114וי| 1,5764413963824481974/75

I97.V7(,2,063122 1,6534754063954101975/76
1975/76במוו cesAt1ירי 975/7 6 pri

' l''7(</776,367431 5,3101,5491,3621,2141,0571976/77

*6,4235,4689551977/78.א77/7)י|

1 New series; see introduction. מבוא. ראה חדשה; סדרה 1
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ושירות הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה  כ"ב/4. לוח

TABU. XXII/4.NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY OPERATIONG SECTOR.

TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE

שנות שוטפים, במחירים ל"י, ..11תקציבמיליוני million. at current prices: budget years

1976/7

r~vp"/1D

j=£S
.גי
r~
יק

ts?
r~a.

o _"
'2
1= o

C .iJp| ££
~tz <£ ro

wa 32 
£ J

כולל 4,9276,4278,8252,7472,1463,308GRANDסך TOTAL

הבל סך  שוטפת 3,8195,1567,4042.55S1,4092,816624Currentexpendituretotalהוצאה
הציבורי בסקטור 13118326220557Generalמינהל government administration

ילדים 29942261713729210880Kindergartensגני

היסודי החינוך של 1,1361,5342,2151,553475187Primaryמוסדות schools

עיוניים תיכונים 50ר 4315888612613222744Secondaryבחי schools

ימיים מקצועיים, ספר ,£476781,00714421363713Vocationalכתי nautical and
agriculturalוחקלאיים schools

עלתיכונים חינוך 15121533717029138Postsecondaryמוסוות schools

הגבוה החינוך 8081,0161,35651,351Institutionsofמוסוות higher education

תורניים ספר ובתי 761031254121Jewishישינות religious schools and

rabbinic theological seminars

מבוגרים וחינוך עברית 2935502921Teachingלימוד Hebrew and adult
education

והשתלמות הכשרה אחרים, ספר 17924434247בחי
295Other schools and training

שנקנו כתינה וצורכי לימוד 101138232232Textbooksס9וי and stationery bought
בית משקי byע"י households

קכועיס בנכ0יס 1.1081.2711,4211927374921Fixedהשקעה capitalformation total

הגל סך

ילדים 1361742125214614גני
2Kindergatrens

היסודי החינוך של 3043703941736892Primaryמוסדות schools

עליסודיים חינוך 287329377115217452Postprimaryמוסדות schools

ומוסדית עלתיכוניס חינוך 381398438864242Postsecondaryמוסוות schools and
. הגבוה higherהחינוך education institutions

I Newseries; See introduction.
' 2 Included in "nonproift institutions"

מבוא. ראה חדשה; סדרה 1

רווח". כוונת 77א ב''מוסדוח בלול 2
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ושירות הוצאה סוג סקטור, לפי ומימונה, לחינוך לאומית הוצאה  כ"ב/5. לוח
TABLE XXII/5.  NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS FINANCING, BY

SECTOR, TYPE OF EXPENDITURE AND OF SERVICE
תקציב שנות ; שוטפים במחירים י, ל" .ILמיליוני million. at current prices; budget years

ממשלה
Government

מקומיות רשויות
Local authorities

ואהר1 רווח כוונת ללא מו0דות
Nonproift institutions

and other'

נטו נטוהפגרות נטוהעברות העברות
הגל הכללסקטורי0ביצועסך הגללסקטוריםביצועסן לסקטוריםביצועסך
אחרי0עצמימימוןאחריםעצמימימוןאחריםעצמימימון
Total ifOwnNet transfersTotal ifOwnNet transfersTotal ifOwnNet transfers
nancinguseto othernancinguseto othernancinguseto other

sectorssectorssectors

1975/76

כולל 4,6391,9572,6829111,58S6778772,882סך 2,005GRAND TOTAL
הכל שוטפתסך 4.2421,7912,4513969545585הוצאה IS2,411 1,89!Current expenditure ~total
הציבורי בסקטור (17014723133623Generaמינהל government administration

ילדים 1419150147198511341331Kindergatrensגני
היסודי החינוך של .Iמוסדות 4221,07934380324244.3213199Primary schools
יסודיים על חיגגך 1.135350785129379250384v/v535Postprimaryכנרסדות schools

ומוסדותהחינוך עלתיכינים חינוך M2502717;l01701.0901,260Poslsecondary.1,374124מוסדות schools and higher
educationהגבוה institutions

משקי ע"י שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 138138Textספרי books and stationery bought
byבית households

הון והעניות 397166231515634119359411IllIweslttteiitsהשקעות and capital transfers
1976/77

כולל 5,9452,7473.19S1,1962,1463501.6843,932סך 2,248GRAND TOTAL
הגל סן ש1ט8ת 5,4672,5552,9125991.4098101,3383.4402.102Currentהוצאה expenditure  total
הציבורי כסקטור 23220527305727Generalמינהל government administration

ילדים 29313715611029218221418826Kindergartensגני
היסודי החינוך של 1,9741,55342117447530167187120Primaryמוסדות schools
יסודיים על חינוך 1,5404851,0552445563126011,344743Postprimaryמוסדות schools

החינוך ומוסדות עלתיכונים חינוך 1,25341292122241.489'1,428175מוסדות 1.265Postsecondary schools and higher
educationהגבוה institutions

משקיי ע'" שנקנו כתיבה וצורכי לימוד 232232Textספרי books and stationery bought
byבית households

הון והעברות 4781922S6597737140346492146Investmentsהשקעות and capital transfers

0א

ס
P
>

ם

1 Including transfers form abroad.
2 Including grants to student. to cover living expenses.

לארץ. מחוץ העברות כולל 1

קיום. לצורכי לסטודנטים מלגות כולל 2



schools. teaching posts and pupils ותלמידים הוראה משרית ספר, בתי

וסוג דרג לפי החינוך, במערכת ספר בתי כ"ב/6. לוח
TABLE XXII/6 SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY LEVEL AND TYPE

תשל"ט*תשל"חחשל"וחש"לתש"ךתש"ט וסוג דרג
1948/491959/601969/701976/771977778.1978/79Level and type

§ כולל GRAND(2,344)(2,326)(2,016)(2,320)6112,000סך TOTALS

עברי educationHebrewחינוך

הכל§ TOTAL(1,995)(1,982)(1,964)(2,064)5651,854סך §

הכל סך יסודי 4671,5011.5191.4551,4661,485Pirmaryחינוך education ,total
יסודיים ספר 4671,1491,2351,2151,2381,255Primaryנתי schools

מיוחדים§' ספר 352284240228230Schoolsבתי for handicapped chil
dren§'

יסודי על Postprimaryחינוך education
חטיבת של ספר 32204219238Intermediateנחי schools

הנינייס
תיכונים ספר Secondaryschoolstotal(473)(481)(476)(544)98353בתי

הכל :ך
חדנתיביים ספר 454331326328Onetrackבתי schools
רבנתיבייס ספר 90145155145Multitrackבתי schools

לימוד Typeסוג of education
עיוני 39113219224225222Secondaryתינון general

המשך 3395109556261Continuationכיתות classes
2660258316317309Vocationalמקצועי
303027281Agriculturalחקלאי

ערנ Arabיחינוך education

349TOTAL)(344)(3S2)(256)46146סךהכל§
הכל סך  יסודי' 45139219308306306pirmaryווינוך educationltotal§

יסודיים ספר 45138207292291290Primaryנתי schools
מיוחדים§' ספר 112161516Schoolsבתי for handicapped chil

dren § '

עליסודי Postprimaryeducationחינוך
חטיבת של ספר 4363943Intermediateבחי schools

הביניים
 תיכוניים ספר 96jSecondary)(87)(101)735/בחי schoolstotal

הכל 0ך
וודנתיביים ספר 948087Onetrack_בתי schools
רבנתיביים ספר 779Multitrackבתי schools

לימוד Typeסוג of education
עיוני 1518838190Secondaryתיכון general
16231113Vocationalמקצועי
1222Agriculturalחקלאי

עובדיםראה לנערים ספר בתי כולל introdncti/heמבוא.1  cop
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וסוג דרג לפי החינוך, במערכת ספר בבתי הוראה1 משרות  כ"ב/7. לוח
ס3ר בית

TABLE XXII/7.  TEACHING POSTS1 IN SCHOOLS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY LEVEL

AND TYPE OF SCHOOL

וסיג Levelתשל"ח1תשל*ז§rrbvn1חשלתשךתש*טדרג and type 1

1948/491959/601969/701976/7711977/781978/79'

tiעבריחינוך onweduc aHehre

'RIMARY EDUCATION2
הכל יסודי2סך 4,15316,88624,72632,11133,32234,676TOTALחינוך

:2,32810,31517,96926,03027,01028,100Thereofמזה:נשים women

יסודיים ספר 4,15315,32822,67329,59630,77432,057Primaryבתי schools
מיוחדים' ספר 1,5582,0532,5152,54S2,619Schoolsבתי for handicapped

children2

Post primary
עליסודי educationחינוך

חטיבת של ספר 9037,6248,2058,833INTERMEDIATEבתי
הכל סך  SCHOOLSTOTALהביגי'ים

נשיס :5724,9114,9625,340Thereofמוה: women

 תיבוני0 ספר 4,74812,37117,17017,49818,387SECONDARY(941)בו1י
הכל SCHOOLSסך TOTAL

נשים :1,4465,6919,1729,3469,820Thereof(288)מזה: women

חדנתיביים ספר 9,39610,42010,42110,607Onetrackבתי schools

רבנתיביים ספר 2,9756,7507,0777,780Multitrackבתי schools

רביחינוך 0ע neducat iAra h

הכל סך  יסודי2 1701,1952,5245,0775,1515,279PRIMARYחינוך EDUCATION2
TOTAL

נשיס :3777832,0942,1242,180Thereofמוה. women

יסודיים סקר 1701,1912,4834,9835,0645,172Primaryבתי schools

2§ מיוחדיס ספר 4419487107Schoolsבתי for handicapped
children§;

Post primary עליסודי educationחינוך
חטיבת של ס5ר 587488521,008INTERMEDIATEבתי

הכל סך  SCHOOLSTOTALהביניים

נשים :7195222260Thereofמזה. women

תיכונים ספר בתי
612861,3001,3221,388SECONDARY SCHOOLS

נשים :233190193200Thereofמזה. women

1 As of 1975/76 incl. instruction in vocational and agricultural
schools (see introduction):
2 See note1 to Table XXll/tf.

וחקלאיים. מקצועיים ספר בבתי הדרכה כולל בתשל"ו החל 1

כ"ב/6. ללוח 1 הערה ראה 2 מבוא). (ראה
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המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים  כ"ב/8. לוח
TABLE XXII/8.  PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF INSTITUTION

המוסד סוג
תש"ט

1948/49
תש"ך
1959/60

ל תש"
1969/70

תשל"ז
1976/77

תשל"ח§
1977/78§

תשל"ט*
1978/79♦

Type of institution

כולל 140,817580,202824,4321,097,4411,135,8101,170,717GRANDסך TOTAL

החינוך§ מערכת

אחריםי§ מוסרות

140,817569,250798,1321,053,6411,090,250,124,257

10,95226,30043,80045,56046,460Other instilutions'§

כולל עבריסך 129,688533,948713,895938,860972,7651,000,605HEBREWחינוך
EDUCATION 
GRAND TOTAL

הכל סך  החינוך§ 129,688522,996687,595895,160927,365954,305EDUCATIONALמערכת
SYSTEM TOTAL

ילדים§ 25,40675,699107,668220,900234,800244,700KINDERGARTENSגני

הכל סך  יסודי' 91,133375,054394.354401,870412,556419.512PRIMARYחינוך
EDUCATION'TOTAL

יסודיים ספר 91,133357,644375,534387,768399,128406,925Primaryבתי schools
מיוחדים' ספר 1741018,81014,10213,42812,587Schoolsבתי for handi

cappedן children1
עליסודי /חינוך

POST PRIMARY
EDUCATION

הביניים שלחטיבת ס,פר 7,90860,13365,89370,610Intermediate__נתי schools^
הכל תיכוניםסך 8פו 55,142129,436134,737135,709138,250Secondary(10.218)נתי schools

■total

חדנתיביים ספר 98,59187,79886,56588,015Onetrackבתי schools
רבנתיביים ספר 30,84546,93949,14450,235Multitrackבתי schools

לימוד Typeofסוג education
עיוני .תיכון 7,16832,89463,73157,15657,19958,220Secondary general

המשך 1,0487,0658,5086,2486,2776,517Continuationכיתות classes
2,00210,16749,55665,83666,61368,164Vocationalמקצועי
5,0167,6415,4975,6205,349Agirculturalחקלאי

תיכונים על 1,2965,80111,98377,52024,34726,120POSTSECONDARYמוסדות

הכל סך  (לאאקדמייס)
INSTITUTIONS

)nonacadcmic)TOTAL
ולגננות למורים מדרש 1י.7133.0775.08בתי 1.71011.45211.732Teacher training colleges

אחרים עלתיכונים 12.83012.89.14.141Other(0)2.7246.4מוסדות postsecondary
אקדמיים)2 institutions(לא

(nonacademic):

אקדמיים 1,63511,30036,24652,98054,06055,360ACADEMICמוסדות
INSTITUTIONS

אחרים 10,95226,30043,70045,40046,300OTHERמוסדות
INSTITUTIONS§
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(המשך) המוסד סוג לפי חינוך, במוסדות תלמידים כ"ב/8. לוח
TABLE XXH/8.PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF INSTITUTION (CONT.)

Type of institution תשל"ט*
:1978/79

תשל"ח5
1977/78§

תשלז
1976/77

חש"ל
1969/70

תש"ך
1959/60

תשט
1948/49 המוסד סוג

ARAB EDUCATION
GRAND TOTAL

EDUCATIONAL
SYSTEMTOTAL

KINDERGARTENS

PRIMARY
EDUCATION' TOTAL
Primary schools
Schools for handi
capped children'

170,112 163,045 158,581 110,537 46,254

169,952 162,885 158,481 110,537 46,254

17,880

117,586

116,859
727

17,401 16,965

114,744 112,74S

1 14,075 112,056
669 692

14,211 7,274

85,449 36,903

85,094 36,826
355 77

11,129

11,129

1,124

9,991

9,991

כולל מך  ערבי חינוך

הכל סך  החינוך מערכת

ילדים גני
הכל סך  יסודי' חינוך

יסודיים ספר בחי
י מיותרים ספר בתי

יסודי על POSTחינוך PRIMARY EDUCATION
הביניים חטיבת של ספר 2,457/0,29511,49913,964Intermediateגתי schools

הבל סך  . תיכוניפ ספר ■14בתי 1,9568,05017,61218,49719,804Secondary schools
total

חדנתיביים ספר 141,95615,49715,82016,835Onetrackבתי schools
רבנתיביים ספר בתי

■

2,1152,6772,969Multitrack schools

לימוד Typeסוג ofeducation
עיוני 141,9336,19814,90516,05317,207Secondaryתיכון general
1,4621,9861,6681,850Vocationalמקצועי
23390721776747Agriculturalחקלאי

תיכוניים  על 121370861744711POSTSECONDARYמוסדות
הכל סך  אקדמיים) INSTITUTIONS(לא

nonacademic)TOTAL
ולגננות למורים מדרש 121370732603572Teacherנתי training colleges
אחריט עלתיבוניים 129141146Otherמוסדות post secondary

institutions(לאאקדמיים)
(nonacademic)

אחרים 100160160OTHERמוסדות
INSTITUTIONS

1 See note 1 to Table xxil/6. 2 For differences לוח לעומת הגדלים בדבר 2 6.כ"ב/6 ללוח 1 הערה ראה 1

compared to Table XX11/26 see introduction  "Pupils in post העלתיכץ". בווינוך במבוא"תלמידים ראה כ"ב/26
second :\ry education".
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rates of attendance at חינוך במוסדות ביקור שיעורי
linUCATIONAL INSTITUTIONS

עברי) (חינוך הגן וסוג ומוצאם הילדים גיל לפי ילדים,' בגני ילדים  כ"ב/9 לוח
TABLE XXII/9.  CHILDREN IN KINDERGARTENS', BY CHILDREN'S AGE AND ORIGIN AND

TYPE OF KINDERGARTEN (Hebrew Education)

Age of children and type
ofkindergarten

1977/78 תשל"ח

_g3> a

sfff הבל סך
Total

1972/73 חשלג

הכל סך
Total

הגן וסוג הילדים גיל

AGE2 TOTAL
Thereof: in day nurseries
Public
Private

AGE 3  TOTAL
Thereof: in day nurseries

Public

Private

AGE 4  TOTAL
Public

Private

AGK 5

מוחלטים d^bo,Absolute numbers

..41,70014,300
12,7006,600

19,7008,400

22,0005,900

47,40023,10062,20025,900
8,6004,700

26,40016,50035,10017,800

20,9006,60027,1008,100

S 1,10027,80064,80029,800
38,30021,40056,50027,500

12,9006,4008,3002,300

31,600 65,200 29,500 51,900

היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים
Rates per 1 ,000 in respective group of Jewish population

הפל סך 2 גיל
יום במעונות מזה:

ציבורי
פרטי

הכל סך  3 גיל
יו0 במעונות מזה:

ציבורי
פרטי

הכל סו 4 גיל
ציבורי
8רטי

גיל25

הכל סך  2 573459AGE..גיל 2  TOTAL

יום במעונות :174214Thereofמזה: in day nurserie

ציבות 271269Publicעירוני

302190Privateפרטי

הכל 3סך 1186$826AGEר811גיל 3  TOTAL
יוס במעונות :122151Thereofמזה: in day nurseries

452522500568Publicעירוניציבורי

359210386258Privateפרטי

הכל 4סך 912900969963AGE4TOTALגיל
683693844888Publicציבורי

22920712575Privateפרטי

1 Incl. day nurseries (see introduction).
2 Aged 5 in population. All the children attend public
municipal kindergartens according to the law of compulsory
education. The rate of attendance at kindergartens of children
aged 5 is. according to the estimate, higher than 9694.

627 והשכלה דוינוך

מבוא). (ראה מעונותיום כולל ו

עירוניים בגנים מבקרים הילדים בל באוכלוסייה. 5 בני 2

5 בני של הלמידה שיעור חובה. חינוך לחוק בהתאם צינוריים
.9696 על האומק לפי עולה בג1ים



עברי) (חינוך וגיל ספר בית סוג לפי ספר, בבתי תלמידימ  כ"ב/10. לוח
TABLE XXII/IO.PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL AND AGE !(Hebrew education)

Rates per 1.000 in the respective group of the Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

לנ sי eA

613
1417
הכל סך
Total

14151617

י הכל TOTALסך f

ל 9846689107426034381969/70תש"

9896929207666114831972/73תשל''ג

9697489408296815531976/77תשל"ז

*9697859458527306091978/79תשל"ט"

יסוד cationPrimaryedיחינוך u

962752195622101969/70תש"ל

ג 91951150351671972/73חשל"

8783392231171976/77תשל"ז

*870257616531978/79תשל"ט*

עלי חינוך
ביניים חטיבת

Postprimarסודי y education
Intermediate schools

19391תש"ל
1969/70

68541882731972/73תשל''ג

90973534531976/77תשל"ז

תשל''ט"
בח

116. 98
תיכונים ספר י

402492

mdary schools
1978/79*

Sec

 25906816855814281969/70תש"ל

25885817045934761972/73תשל"ג

16184957616675461976/77תשל"ז

הכל סך  16444677877236061978/79תשל"ט TOTAL

לימוד Typeסוג o f education

'cnei.il■')1306223354345306עיוני'

וחקלאי מקצועי
338245433378300Vocational and agricultural

1 Incl. secondary and continuation classes. המשך. וכיתות עיוני תיכון כולל 1
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ספר בית וסוג מוצא גיל, מין, לפי ספר, בבתי 7ו עד 14 בני תלמידים  כ"ב/11. לוח
עברי) (חינוך

TABLE XXII/I !.PUPILS AGED 1417 IN SCHOOLS, BY SEX, ORIGIN AND TYPE OF SCHOOL

)Hebrew education)

Rates per 1.000 in the respective groupofthe Jewish population היהודית באוכלוסייה המתאימה בקבוצה ל1,000 שיעורים

Oirgin 1 מוצא1

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

בנות
Girls

בנים
Boys

הגל סך
Total

1969/70

1972/73

1976/77

1978/79 TOTAL
Typeofeducation

General2

Vocational and agricultural

Age
14

15

16

17

הכל TOTALסך

6686317075498151969/70תש''ל

6926407475928081972/73תשל"ג

7486818176798161976/77תשל"ז

*7857128637338281978/79תשל"ט*

י atioסודיחינוך nyedu cP r i m a r

ל 7586652תש" 1072 401969/70

ג 51604162261972/73חשל"

33382742191976/77חשל"ז

*25272333161978/79תשל"ט*

עלו ך ו נ י Postיסודיז primary education
ב טיבת schoolsIntermediateינייםת

331969/70תש"ל

54515656501972/73תשל"ג

979110499911976/77חשל"ז

*1161081251211121978/79תשל"ט*

Secondary education

775 442

732 475

706 538

ביניים חטיבת תיכונים ספר בתי

700 579

640

649

686

715

543

530

552

577

590

588

618

644

306224199431

338353322380269

467430506429484

787706874714827

723642809647789

606534681519701

b"vn

תשל"ג

תשל"ז

הכל סך  תשל"ט
לימוד סוג

עיוני2
וחקלאי מקצועי

גיל
14

15

16

17

1 Israel born were classified according to father's continent of birth.
2 See note I to Table XXII/10.

האב לידת יבשת לפי מויינו ישראל ילידי 1

כ"ב/10. ללוח 1 הערה דאה 2
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ערבי)1 (חינוך ודת מין לפי ספר, בבתי 17 עד 6 בגילים תלמידים  כ"ב/2ו. לוח
TABLE XXU/12.  PUPILS AGED 617, BY SEX AND RELIGION (Arab education)■

^ "" ""י י" "*"** gor"P of "Msh י^ "ל""' באוכלוסייה המ"אי™ בקבוצה ל**.! שיעייים

1969/70
1972/73
1976/77

1969/70
1972/73
1976/77

Religion דת

דרוזים
ואחרים
Druze

and others

882
920
943

209
279
324

נוצרים
Chirstians

מוסלמים
Moslems

בנות
Girls

973
970
979

550
580

(703)

Aged 613 בני
846 806
894 851
915 896

Aged (1417 מי
234
316
415

200
266
365

. Includes Private schools , but not educational institution! in Eas,
Jerusalem.

גנים
Boys

932
960
953

380
439
526

הכל סן
Total

871
907
925

294
356
449

תש''ל
תשל"ג
תשל"ז

תש"ל
תשל"ג
תשל''ז

חינוך 6ו0דות כולל לא פרטיים, ספר נהי כולל 1
ירושלים. במזרח

מין לפי /2029 בגילים אקדמיים במוסדות למידה כ"ב,3ו.שיעורי לוח
(יהודים) לידה ויבשת

TABLE ^U/U.  RATES OF ENROLLMENT IN ACADEMIC INSTITUTIONS■ AMONG THE 2029

AGE GROUP, BY SEX AND CONTINENT OF BIRTH "ews)

TOTAL

היהודית באוכלוסייה 2029 בני 10,000 כל על
Per "WO ^2029 in the Jewish population

"■" 'US 635 379 הכל סר
מיז

גברים
נשים
גיל

2024
2529

לידה יבשת
הכל ישראלסך ילידי

ישראל יליד האב
אסיהאפריקה יליד האב

איתפהאמריקה יליד האנ
אסיהאפריקה ילידי

אירופהאמריקה ילידי
2" כ"כ/9י ללוח י הערה ראה 1

בחשל' (כ7696 זו גיל לקבוצת
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ci .asses and pupils in schools החינוך במערכת ספר בבתי ותלמידים כיתות
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

בכיתה תלמידים מספר ולפי הספר בית וסוג דרג לפי כיתות,  כ"ב/4ו. לוח
TABLE XXII/14.CLASSES, BY LEVEL AND TYPE OF SCHOOL AND NUMBER OF PUPILS M

CLASS

בביתה התלמידים Number■ןסניר ofpupils in class

וסוג הבלדרג סך
TotalLevel and type

19101415192024252930343539404445490+5

תשל"ז
§  תשל"ח

כולל סך

27,9231,4652,9132,6923,8524,5545,9195,0001,40349 761976/77
28,8641,7383,0052,6673,9084,6426,1365,2941,36041 731977/78 GRAND

TOTAL  עברי 24,206.1,692,8822,4483,3783,8224,9584,09791$15חינוך 18HEBREW
הכל EDUCATIONסך 

יסודית חינוך
הכל סך ~) 16,2201,21'1,9171,4172,2022,6653,4802,7481 56:2 i

TOTAL
PRIMARY
EDUCATION 

יסודיים ס9ר בתי
הכל סך

14.9325961.3901,3072,1852,6613,4782,7465602 7
TOTAL

Primary schools 1

 total
ביתווו :80429339585171031Thereofמזה: advance מקדמוח

ment classes
מי1חדי0 ספר I.2SS62.1527110/74222נתי 1Schools for handi

capped children

עליסודי POSTPRIMARYחינוך
של מפר בו!י

הבינייס חג1יבת
2,39585239201.2793405775818i

EDUCATION
Intermediate schools

תיכונים ספר 1בתי 5,59138172683059781790176824C13 ItSecondary schools
total

לימוד סוג
Type of

עיוני 1,950461031482303094764841446תיכון 4
education

Secondary general
המשך _2826315891612672כיתות _Continuation classes

3,127323570592533404342257937מקצועי 6Vocational
232142232434357201Agriculturalחקלאי

 ערבי 4,65841232195308201,1781,19746S26חינוך 5'ARAB EDUCATION
הכל _0ך TOTAL

י יסודי 3,7193511117841367592995636414חינוך 4CPRIMARY
EDUCATION 1

עליסודי POSTPRIMARYחיגוך
EDUCATION

של ספר נתי
הבעייס חטיבת

 ■36721246641211 27 91Intermediate schools
תיכונים ספר 2נתי 5721029718112 11 78 150 128Secondary schools

כ"ב/6. 6 ללוח 1 הערה ראה 1/TableXXII6.1 See note 1 to
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הספר בבית הבנים ואחוז ולכיתה ספר לבית תלמידים ממוצע כ"ב/5ו, לוח
TABLE XXII/15.AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL AND PER CLASS

AND PERCENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOL

level. type of school

ami type "f education

GRAND TOTAL
HEBREW EDUCATION  TOTAL

PRIMARY EDUCATION  TOTAL
Primary schools
Schools for handicapped children 1

POSTPRIMARY EDUCATION
Intermediate schools
Secondary schools  total
onecourse schools
multicourse schools

T y p e o f education
Secondary general
Continuation classes
Vocational
Agricultural

ARAB EDUCATION TOTAL
Thereof: primary schools

בין הבנים nmt
הספר בית תלמידי
Percent boys of
pupils in school

ח חשל"
1977/78

תש"ך
J 959/60

תלמידים swat
לביתה

Average number
ofpupils per

class

תשל"ט j תש"ך
1978/79 1959/60

תלמידים ממוצע
ה8פר לבית

Average number
ofpupils per
school

תשל"ט
1978/79

תש"ך
1959/60

ספר בית 8וג
לימוד וסוג

50.7
50.0

50.9
50.4
63.2

49.9
46.4
50.3
39.6

35.4
46.1
55.4
51.2

54.5
53.1

9 52.5
§ 51.6

51.3
51.0
60.0

51.2
51.2

40.3
44.4
75.9
66.6

64.0
63.2

26.4
25.5

25.5
26.6
10.7

27.8
24.4
25.8
22.3

29.3
21.5
21.7
28.0

31.0
31.2

1 30.6
, 31.1

29.9
32.6
16.1

29.0
29.0

40.3
22.7
27.0
29.3

29.4
29.2

332.6 § 216.5
315.0 § 230.4

282.5 249.9
324.2 311.3
54.7 88.0

296.7
292.3 147.5
268.3 147.5
346.4

262.3 291.1
106.8 74.4
220.6 169.5
198.1 167.2

433.7 218.5
403.0 223.1

כולל סר
הכל סך  עברי חינוך
הכל סך  יסודי' חינוך

יסודיים ספר בתי
1 מיוחדים ספר בתי

עליסודי חינוך
הביניים חטיבת של ספר בחי
הכל סך  תיכונים ספר בתי

חד"נתיביים ספר בתי
בתיספררבנתיביים

לימוד סוג
עיוני תיכון

המשך כיתות
מקצועי
חקלאי

הכל סך י ערבי חינוך
יסודייס ספר בתי מזה.

I See note ' to Table \\11/6.
כ"ב/6. ללוח 1 הערה ראה

Percentages

פיקוח1 לפי הספר, בתי תלמידי כ"ב/6ו. לוח
עברי) (חינוך

TABLE XXII/16.PUPILS IN SCHOOLS,
)Hebrew education)

BY SUPERVISION1
DMlnK

Supervisionפיקות
הכל סף
Totalדתיממלכתי ממלכתי

State■
2 עצמאי

Statereligious
Independent 2

יסודיים ספר 100.068124.5To1953/54Primaryתשי"דבתי schools
100.066.926.56.61959/60תש"ך
ל 100.065.627.86.61969/70תש''

*100.073.620.75.71978/79תשל"ט*
עליסודי Postprimaryחינוך education

הביניים חטיבת של ספר 100.062.537.51969/70Intermediateתש"לבתי schools
100.074.923.61.51תשל"ט* 978/79*

י תיכונים ספר 100.074.421.93.71969/70Secondaryתש"לבתי schools 1
100.073.522.54.01977/78תשל"ח

I lor secondary schools. the distinction is between general
schools. religious schools supervised by the Department of
Religious liiucation and other religious schools. 2 Of Agudat
Israel. miiinlv.

כלליים, ספר בתי בין היא ההבחנה תיכונים, ספר בתי לגבי 1

אגודת 2 אחרים. ודתיים דתי, לחינוך האגף בפיקוח דתיים
בעיקר. ישראל
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הכיתה דרגת לפי הספר/ בבתי תלמידים כ"ב/17. לוח
TABLE XXII/17.SCHOOL PUPILS1, BY GRADE

"ט זתש"לתש"ךתש תשל''ט*תשל"ח*חשל" כיתה דרגת
1948/491959/601969/701976/771977/7811978/79.Grade

כולל 108,131461,491603,716737,395755,913779,726GRANDסך TOTAL
הכל סך  עבת 101,351429,586531,698596,740611,460628.372Hebreweducationחינוך  total

15,12548,42748,80363,05665,04663,928Iא'
12,12450,72448,21758,70261,40564,837IIבי
12,66551,06747,62456,17658,09461,599IIIג'
11,88247,38950,42253,54255,80858,415IVד'
11,79344,89751,24853,83052,85356,281Vהי
10,44745,38850,54153,43453,24953,134VIוי

הכל סך  9,76245,35051,75053,31954,42754,890VIIזי  total
הביניים בחטיבת :5,62921,94023,98924,623Thereofמזה: intermedi

ate schools
הכל סך 7,33538,43149,57050,97052,72354,221VIIIח'  total

הביניים בחטיבת :2,27920,22022,31624,455Thereofמזה: intermedi

בלי יסודיות 3,3814,0871,0012,3321,285כיתות
ate schools

Primary classes of
ברורה unspecifiedדרגה grade

הכל סך  4,46121,84143.92647,31648,00849,666IXטי  Total
הביניים בחטיבת :17,97319,50821,532Thereofמזה: intermedi

ate schools
2,93615,26335,40241,03841,89743,083Xך/

א 1,89610,70728,90234,49734,23035,606XIי"
9256,58120,50328,34829,93129,971XIIי"ב
4351,1571,0611,123XIIIי"ג
268354396333XIV,י''ד

 ערבי 6,78031,90572,018140,655144,453151.354Arabחינוך education 
הכל totalסך
2,0126,21911,32818,04618,49618,782Iא'
1,3465,40310,92716,79917,44818,035IIב'
1,1795,0819,63915,48216,46017,404IIIג'
9593,9218,97215,23415,03616,259IVד'
6082,8608,31415,17214,71014,718Vה'
3752,8027,03614,73614,48614,464VIר

הכל סך  2312,6795,98112,87313,53014,078VIIז'  Total
הביניים בחטיבת :4663,9484,3775,200Thereofמזה: intermedi

ate schools

הכל סך  561,8884,67910,86611,58312,622VIIIח'  Total
הביניים בחטיבת :3213,4813,8884,860Thereofמזה: intermedi

ate schools
בלי יסודיות 23509691,2261,284Primaryכיתות classes of

ברורה unspecifiedדרגה grade
הכל 144952,4918,6728,9879,867IXט'סך  Total
הביניים בחטיבת :2,8663,2343,904Thereofמזה: intermedi

ate schools

2091,2244,7735,3046,392Xי'
א 1868423,9453,7884,097XIי"
י"ב

1395353,0883,3993,352XII

1 See introduction (Pupils). (תלמידים). במבוא הסברים ראה 1
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הספר בית סוג הכיתה, דרגת לפי ספר, ובבתי ילדים בגני תלמידים  כ"ב/18. לוח
עברי) (חינוך ומוצא1

TABLE XXII/18.  PUPILS IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS, BY GRADE, TYPE OF SCHOOL

AND ORIGIN1 (Hebrew education)
Percentages אחוזים

Grade and type of school
אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

י ישראל
Israel'

הבל סך
Total ספר בית וסוג כיתה דרגת

Kindergartens
1972/73 Aged 34

Aged 5
1977/78Aged34 total

Public kindergartens
Pirvate kindergartens

A1;ed 5

22.1
21.8
23.6
20.9
30.6
23.9

54.6
56.8
43.9
49.5
29.4
48.6

1969/70
1972/73
1976/77Total2

Grade I
11

III
IV
V

VI
VII
VIII

1972/73
1976/77Total
Grade VII

VIII
IX

Primary schools
26.9
24.5
24.0
23.5
23.5
23.8
23.8
23.9
24.6
25.2
25.6

61.2
59.8
55.7
52.6
54.3
54.6
56.3
56.9
57.4
57.7
59.0

Pos I primar y education
Intermediate schools

30.7 58.6
27.9 57.4
27.2 56.9
28.3 57.2
28.2 58.2

Secondary schools
1969/70
1972/73
1976/77
1977/78
1978/79 Total
Type of study
Cieneral
Continuation classes
Vocational
Agricultural
Grade IX

X
XI
XII
XIII
XIV

47.2
41.6
34.0
32.4
31.0

39.3
43.6
23.4
18.5
27.3
29.0
31.6
34.9
46.9
41.4

42.6
46.4
50.6
51.3
51.5

38.7
20.5
64.3
64.7
53.5
53.2
51.3
48.3
41.8
47.2

100.023.3
100.021.4
100.032.5
100.029.6
100.040.0
100.027.5

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

10.2
12.0
15.4
16.3
17.5

22.0
35.9
12.3
16.8
19.2
17.8
17.1
16.8
11.3
11.4

ילדי גני
34 תשל"גבני

5 בני
הכל סך 34 בני תשל"ח
ציבוריים בגנים
פרטיים נגנןס

5 בני

יסודיים ספר בתי

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

עליסודי חינוך
ביניים חטיבת

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

תיכונים 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
100.0
100.0
100.0

ל תש"
תשל"ג

הכל2 תשל"זסך
א' כיתה דרגת
בי
גי
די
הי
וי

זי
חי

תשל"ג
הכל סך  תשל"ז
ז' כיתה דרגת
חי
ט

תש"ל
תשל"ג
תשל"ז
תשל"ח

הכל סך  תשל"ט
לימוד סוג

עיוני
המשך כיתות

מקצועי
חקלאי

ט' כיתה דרגת

א י"

י"ג
י"ד

1 See note I to table |/11א\ 1.
without speciifed grade.

2 Incl. pupils in classes תלמידים כולל 2 כ"ב/11. ללוח 1 הערה ראה 1

ברורה. דרגה ללא בכיתות
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אב, השכלת לפי ביניים, ובחטיבות יסודיים ספר בבתי תלמידים כ"ב/19. לוח
עברי) (חינוך ומוצא במשפחה ילדים מספר

TABLE XXII/I9.PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS AND INTERMEDIATE SCHOOLS, BY

FATHER'S EDUCATION, NUMBER OF CHILDREN IN THE FAMILY AND ORIGIN
)Hebrew education)

תשל"ז;1976/77

הכל 1Originמוצא!Totalסך
£ 3
a 2
V, ■_
ac o
x a
O CJli

■*
rT<
as

//O G
*f
P |//x S

if
? s

I)
//"IPIIr: 6

sPercentageםאחוזי
 יסודיים ספר 376,525100.0100.0100.055.7בתי 100.0PRIMARY SCHOOLS  TOTAL2

הכל2 סך
האני Father'sהשכלת education■1

כלל למד 25,2477.00.911.792.2לא 1.5Did not attend school
דודר 153,90342.721.158.375.6יסודי, 25.3Primary, Heder

14,8704.15.93.243.2ישיבה 4.7Yeshiva
עיוני 73,83220.528.414.639.5תיכון 27.2Secondary

חקלאי או מקצועי 42,90411.918.88.137.8תיכון 14.7Vocational or agricultural
אקדמי 49,82713.825.04.116.3עלתיכון, 26.6Poslsecondary, academic

במשפחה ם Childrenילדי in the family
1286,97323.432.412.128.9 41.712

3109,55429.440.523.042.5 34.93

465,22517.516.619.762.6 13.24
5657,65815.57.821.978.6 7.256

7+52,73014.22.723.291.1 3.07+

 ביניים 57,200100.0100.0100.057.4חטיבת 100.0INTERMEDIATE SCHOOLS 
הכל2 TOTALסך 

האבנ Father'sהשכלת education3
כלל לסד 5,52810.21.416.793.0לא 1.8Did not attend school
חדר 23,73643.921.058.475.9יסודי, 26.6Primary, Heder

1,4192.61.33.474.9ישיבה 1.7Yeshiva
עיוני 10,71019.830.512.636.2תיכון 28.9Secondary

חקלאי או מקצועי 4,7778.816.65.233.8תיכון 12.1Vocational or agricultural
אקדמי תיכון, 7,84614.529.13.614.3על 29.0Postsecondary, academic

במשפחה 0 Childrenילדי i n family
1 210,58018.824.96.419.5 41.012

313,66724.242.914.133.4 35.23
49,50616.921.116.857.0 14.84

5610,28718.28.826.382.6 6.756
+712,34921.92.236.595.5 2.47+

1 See note1 to Table 1XXI1/1 12 Pupils whose characteirstics are ידועות אינן שתכונותיהם כ"ב/2.11תלמידים ללוח הערה' 1ואה
not known are included in total only. 3Last school attended by בו. למד שהאב pnrmn הספר בית 3 בלבד. הכל בסך נכללו
father.
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אחוזי לפי ביניים, ובחטיבת יסודיים בבתיספר תלמידים כ"ב/20. לודו
שונות תכונות ולפי בכיתה אסיהאפריקה1 ממוצא התלמידים

עברי) (חינוך
TABLE XX1I/20.  PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS AND INTERMEDIATE SCHOOLS,

BY PERCENTAGE OF PUPILS ORIGINATING FROM ASIAAFRICA1 IN CLASS, AND BY

VARIOUS CHARACTERISTICS

)HEBREW EDUCATION)

בכיי/ה אסיהאפריקה ממוצא התלמידים אחוז
AfircaPercentage of pupils originating from Asia

/a classgg

k.Sנ?

&J
*= _

XV iff

הבל סך
Total

עד
Up to
14.9

15.0
34.9

35.0
64.9

65.0
84.985.0+O..J?

'=:§<

י ספר h0סודייםבתי o 1 sary scPrim

100,0תשל"ג 361,7268.518.526.316.030.859.81972/73
הכל, סך  100.0תשל"ז 376,5258.619.733.117.621.155.71976/77Total
יישוב Typeצורת of locality

 עירוניים 100.0יישובים 340,2686.519.835.018.620.256.4Urban localities 
הכל totalסך

100.0ותיקים 249,0248.225.140.114.611.949.3Veteran
100.0חדשים 91,2441.75.120.929.443.076.1New

 כפריים 100.0יישובים 36,25728.719.315.07.729.448.4Rural localities 
הכל totalסך
100.0ותיקים 16,17649.328.815.22.64.223.5Veteran
100.0חדשים 20,08112.111.514.811.849.768.5New

Districtמחוז
100.0ירושלים 38,95311.326.932.513.515.849.5Jerusalem
100.0הצפון 38,92713.813.919.417.435.661.6Northern
100.0חיפה 45,09117.123.631.214.213.946.5Haifa

100.0המרכז 85,1015.419.130.919.225.459.5Central
אבינ 100.0תל 109,1437.725.344.814.18.147.7Tel Aviv
100.0הדרום 59,3103.16.725.426.937.971.9Southern

Supervisionפיקוח
100.0ממלכתי 275,3708.922.739.018.910.650.0State

דתי 100.0ממלכתי 81,4954.09.118.515.153.375.4State religious
100.0עצמאי 19,66023.322.79.510.034.553.2Independent

בינ |00וייםחטיבת s.t c scr mcdi .1nt e

100.0תשל"ג 38,5427.623.524.712.631.658.61972/73
הכל סך  100.0תשל"ז 57,2008.120.729.915.725.657.41976/77Total

Supervisionפיקוח
100.0ממלכתי 41,31410.825.837.016.210.247.6State

דתי 100.0ממלכתי 15,3381.37.812.014.664.382.3State religious
100.0עצמאי $54100.097.1Independent

I Incl. born in AsiaAfrica and Israel born whose father was
born in AsiaAfrica.

יליד שאביהם ישראל וילידי אסיהאפריקה ילידי כולל 1

אסיהאפריקה.

EDUCATION 636



הטיפוח1 טעוני התלמידים אחוז לפי יסודיימ, ספר בבתי תלמידינו  כ"ב/ו2. לוח
עברי) (חינוך שונות תבונות ולפי הספר בבית

TABLE XXII/2l.  PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS, BY PERCENTAGE OF SOCIALLY DEPRIVED1

PUPILS IN SCHOOL AND BY VARIOUS CHARACTERISTICS (Hebrew education)

1977/78, תשל"ח

g _g0תלמידי הספראדווז גבית טיפוח טעוגי
Percent socially depirved pupils in school

הכל11 סך
Total0303150517071100

הכל 0399,178100ך .046.116.315.721.9Total

יישלנ Typeצוות of locality

הגל סך  עירוניים 100.045.516.816.621.1Urban?359,60יישובים localities  total
265,131100.057.217.311.713.8Veteranותיקיס
94,476100.012.315.430.541.8Newוודשיס

הכל סך  כפריים 39.521100.051.711.27.729.4Ruralיישובים localities  total
18,447100.080.38.72.88.2Veteranותילןמ
21,074100.026.213.512.048.3Newחדשימ

Districtמחוז
41,457100.058.613.18.120.2Jerusalemירושלים

41,607100.027.913.915.143.1Northern
47,784100.049.021.415.813.8Haifa

92,223100.042.018.916.322.8Centralהמרכז
אביב 113,921100.064.913.212.49.5Telחל Aviv
62,136100.017.717.927.037.4Southernהדרום

Supervisionפיקוח
291,664100.055.017.717.010.3Stateממלכתי

84,540100.016.113.513.656.8Statereligiousמ8לכתידו1י

22,924100.042.88.16.043.1Independentעצמאי

1 By deifnition of tie Ministry of Education and Culture (see
introduction).

מבוא). (ראה והתרבות החינוך משרד הגדרת ל6י 1
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ערבי)1 (חינוך מוסד וסוג חינוך ררג דת, לפי תלמידימ,  ב"ב/22. לוח
1

TABLE XXII/22.  PUPILS, BY RELIGION, LEVEL OF EDUCATION AND TYPE OF INSTITUTION
)Arab education)

י 1977/78 ; תשל"ח

רשמיים כלתי מוסדות
Nonoiffcial institutions

בפיק1*זמוסדות מזר,:

הכל סך
Total

רשמיים
Oiffcial

institutionsמךהנל
Total

החינוך משרד
והתרבות
Thereof:
supervised
by Ministry
of Education
';mil Culture

162,141סךהכל "147,05S1S,O8612,S68TOTAL

ת Religionד
128,849122,2596,5901מוסלמים 4,072Moslems
■20,12411,7478,377Nנוצריט 8,377Chirstians
13,12213,021101101Druzeדרוזיפ
46281818Othersאחריס

ילדים 17,40115,1152,2862,286Kindergartensגני
יסודי 1חינוך 14,744105,9898,7556,956Primary education

עליסודי' Postחינוך primary education1
רביניים חטיבת של ספר 11,49910,780719Intermediateבתי schools

תיכוניים ס8ר 18,49715,1713,3263,326Secondaryבתי schools

1 See explanations in introduction "Arab Education". ערבי". "חינוך  במבוא הסבר ראה 1

בגרות1 בבחינות שעמדו תלמידים  כ"ב/13. לוח
TABLE XXI1/23.  GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS1

עברי Hebrewחינוך education

הבל ערביבבחניםבבחניםסך חינוך
Totalהגל Arabחיצונייםפנימיים0ך

TotalInternalExternaleducation
graduatesgraduates

~802802802תש"ט 1948/49
942942865771950/51חשי''א
2,9812,9042,540364771956/57תשי"ז
3,5583,4643,238226941960/61תשכ"א
8,5398,3927,6467461471964/65תשכ"ה
1,04310,8319,0581,7732121969/70)תש"ל
12,81012,03010,1001,9307801974/75חשל"ה
13,32012,35010,2002,1509701975/76תשל"ו
ז 13,13012,05010,2001,8501,0801976/77חשל"

*13,50012,30010,6501,6501,2001977/78תשל"חי

1 Excl. graduates in technologic trend (about 2,5003,000 ia
1977/78.

(בין הטכנולוגי בנתיב בגרות לתעודת זכאיט כולל לא 1

כתשל"ח). ל3,000 2.500.
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teaching staff in schools of the educational system החינוך במערכת ספר בבתי הוראה כוחות

וסוג חינוך דרג לפי עבודה, ויחידות הוראה נושרות מורים,  כ"ב/25. לוח
ספר בית

TABLE XXII/24.  TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS BY LEVEL OF

EDUCATION AND TYPE OF SCHOOL

הדוינוך דרג

פורים'
Teachers'

הוראה' משרות
Teaching posts

rYvrrr
units'

עבודה'
Work

הספר כיח "לוסוג תש
1969/70

תשל"ט3*
1978/79^

תשל
1969/70

תסל"ט*
1978/79.

V"sn

1969/701978/79*

and typeof school

 עברי חינוך
כולל סך

(32,500)(51,600)28,01741,411HEBREW EDUCATION 
GRAND TOTAL

הכל סך יסודינ 22,01930,64024,72634,67618,68422,364PRIMARYחינוך EDUCATION'
TOTAL

יסודיים ספר 20,14528,38022,67332,05717,19120,683Primaryבחי schools

מיוחדים' ספר 1,5002,2602,0532,6191,4931,681Schoolsבתי for handicapped
children'

POSTPRIMARY EDUCATION

Intermediate schools

Secondary schools
total

One track school

Multi track school

ARAB EDUCATION 
TOTAL

Thereof: primary schools

6,024 547 8,833
I

903 8,270 890

13,023 8,287 18,387 12,371 15,925 10,221

7,779 6,204 10,607 9.396

5,244 2,083 7,780 2,975

6,430 2,419 ..  (7,500) (2,933)

4,255 2,079 5,172 2,483 5.080 2,450

עליסורי חינוך

חטיבת של 0פר בתי
הביניים

חיכוניס ספר גתי
הכל סן

דודנתיביים ספר בתי

רבנתיביים ספר בתי

 ערבי חינוך
הכל סך

יסודיים ס5ר בתי מזה:

1 Deifnition of ■teacher" and "teaching post" and method of
calculation of "workunits" see in introduction. 2 Estimate is
based on the ratio of teaching posts to teachers. 3 See note 1 to
Table xxii/6.

 עבודה" "יחידות וחישוב הודאה" "משרת "מורד," הגדרת 1

במבוא. ראה
למורים. הוראה משדות בין היחס על מבוסס האלסדן 2

ללוחכ"ב/6. 1 הערה ראה 3

639 והשכלה חינוך



pupils in postsecondary education עלתיכון בחינוך תלמידים

מגמת לפי עלתיכון1, בחינוך תלמודיס  כ"ב/25. m^
וגיל מין לימוד, שנת לימוד, /

TABLE XXH/25.PUPILS IN POSTSECONDARY EDUCATION', BY COURSE, YEAR OF STUDY,
SEX AND AGE

Year of study,
tex and age

Courseof study לימוד מגכ>ת

* 8 //

5 ■a

f81.**ill

?Iם a

p8

. o

4£ 6

.o3 £

5 § 8

הכל סך
Total

לימוד, שנח
וגיל טין

1970/71

1974/75

1976/77

1977/78

1978/79

1978/79  TOTAL
Yearo f study,

I

II

III

IV

Not known

Sex
Men

Women

Age
1824
2529
30 and over

Not knowp

1978/79

1,265 876

1,801 1,835

1,988 1,631

1.767 1.654

2,292 1,637

1,364

2,353

1,984

Z3 13

2,060

Hebrew education
2,292 1,637 2,060

1,088 619

422 491

178 329

198

604

1,279

457

234

90

773 573 1,510

1,519 1,064 550

846 1,005 464

785 403 914

661 229 682

Arab education

600

607

598

587

573

573

268

201

104

124

449

511

51

11

,177

,219

,588

,839

,888

4,793

7,355

6,510

6,250
7,251

1,860 7,133

864 4,136

597 2,407

399 384

206

145 6,258

,715 875

,370 4,316

164 1,976

326 841

28 118

5,442

11,229

12,442

12.055

12,304

עברי

11,732

4,475

4,004

2,960

293

1,213

10,519

59,514

2,071

147

ערבי
572

15,517

26,399

26,741

26,465

28.005

חינוך
27,287

12,729

8,579
4,588

787

604

10,596

16,691

■' \W ;6

0,364

2,750

147

חינוך
718'''

הכל סך
מוד

תשלא
ו/שלה
תשל"ו
תשל"ח
תשל"ט

 תשל"ט
לי שנת
א'

בי

גי

ד'
ידוע לא

מין
גברים

נשים

גיל
1824

2529
ומעלה 30

ידוע לא

תשל"ט
1 For differences between this table and Table XXII/8 see
introduction. 2Incl.laboratory technicians, physiotherapists, oc
cupational therapists, roentgen technicians, and dentists' assis
tants. 3 Incl. music, plastic arts, theatre and cinematographic
arts. 4 Incl. guides, travel agents, social and community
workers, youth instructors etc. 5 Incl. 162 pupils aged 17, of
whom 123 in teacher training.

עובדי כולל: מנוא.2 יא.. לוווכ"ב/8 לעומת הבדליס לגבי 1

סייעות רנטגן, טכנאי בעיסוק, ריפוי פיסיותרפיה, מעברה,
אמנות פלסטיות, אמנויוו! מוסיקה, כולל: 3 שיניים. ברפואת
עבודה נסיעלת, וסוכני דרך מורי כולל: 4 והקולנוע. הבמד,
תלמידים 162 כולל 5 וכר. נוער מדריכי וציבורית, סוציאלית

מירים. להכשרת במגמות 123 מהס ,17 בגיל
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תכונות לפי ולגננות', למורים מדרש בתי תלמידי  כ"ב/26. לוח
והתלמידים המוסדות

1ABI.H XXII/26.PUPILS OF TEACHER TRAINING COLLEGES'. BY CHARACTERISTICS
OF INSTITUTIONS AND PUPILS

1978/79 חשל"ט

'.X.E n

g 1 Sff
y 2

1978/79
תשל"ח
1977/78

תשל"ז
1976/77

תש"ל
1969/70

עברי wriHebrew education
40575353133Institutions'מוסדות

הוראה 1,0342.6852,6612,856276Teachingמשרות posts
ענודה 4991,3141.3631,4352SSWorkיחידות units

הכל סך  11,732235STUDENTS'4,99411,71111,452תלמידים TOTAL
וו ו ק י Supervisionס

2.9927.7747,5227,665256Slateממלכתי
דתי 1,2242,8862,8162,846233Stateממלכתי religious

אוור 7781,0511,1141,221157Otherדתי religious
לימוד Veשנח a r of study

2,3134.7744,5404,4751931א

2.1514,3544,3424,004186IIב
5302,5332,5092,960558111ג

5061293X[Vד

לימוד Courseמסלול
7311,4121,2181,034141Kindergartenגננות teachers

הרך לגיל 1971,4531,3911,505764GradesIמורים II teachers
ו ג לכיתות 1,8622,6992,5892,648142Teachersמורים for grades IIIVI
מיוחד לחיגוך 632696594XSpecialמורים education teachers

הביניים לחטיבת 7502,1802,1822.461328Intermediateמורים school teachers
מקצועיים 1,4543.1233,1353,261224Vocationalמורים teachers

הגברים 13.911.010.610.3XPercentאחוו men
החציגנ' 19.521.121.121.4XMedianהגיל age

אסיהאפריקה2 ממוצא 32.338.339.339.3XIVrccnlאחוז origin AsiaAfrica2
בגרות תעודת נעלי 48.155.755.1SxVXPercentאחוז holdersof matriculation

ממשלתית גמר תעודת certificatesאו or government
diploma

ערבי Arabחינוך education
1222200Institutionsמוסדות

הוראה 34918993274Teachingמשרות posts
ענודה 30575355203Workיחידות units

הכל סך  370731603572155STUDENTSתלמידים  TOTAL
לימוד Year!נת 0f study

199301227191961א

]]171369289210123ב

6187171X111ג

הגברים 46.948.045.842.1XPercentאחוז men
נגרות תעודת כעלי 34.838.148.8XPercentאחוז holders of matriculation

ממשלתית גמר תעודת certificatesאו or governmeni
diploma

I Incl. JJV pupils in classes for nurses.
2 Incl. Israel born whose fathers were born in these continents.

למטפלות. במסלול תלמידים כולל224 1

אלה. ביבשות נולדו שאבותיהם הארץ ילידי כולל 2
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ולגננות למורים המדרש מבתי להוראה הסמכה תעודות מקבלי  ב"ב/27. לוח
TABLE XXII/27.  RECIPIENTS OF TEACHING CERTIFICATES FROM TEACHER TRAINING

COLLEGES

ה חשל"
1974/75

תשל"ו
1975/76

תשל"1
1976/77

הכל סך
עברי חינוך

1,610
Hebrew education

2,010 1,967TOTAL'

נסיף תעודות קיבלו
הלימוד שנת

נ'

ג'

דו ו ק י פ
ממלכתי

904

706

952

1,015

1,454

829
1,181

1,460

Received certifacates
at end of
2nd yearof study
3rd yearof study

supervision
State

דתי 277315Statereligiousממלכתי

236235Otherאחר

לימודים מסלול
327365316גננות

Course
Kindergarten teachers

הרך לגיל 150204263Teachersמורות up tograde II

ג'ו' לכיתות 470550517Teachersמורים for gradesIIIVI

הביניים לחטיבת 212283335Intermediateמורים school teachers

385375394Vocationalמוריםמקצועיים school teachers

66190185Otherאחרי0נ

הכלג סך
ערבי חינוך

87
Arabedu c atio n

124 105TOTAL 3

ג'ו' לכיתות מורים :80104109Thereofמזה: teachers for grades IIIVI

1 Some of those who finished studies did not receive cer
tiricates because they had not fulfilled the curriculum or con
tinued in the third year.

2 Incl. nurses, teachers in Judaism and special education
teachers.

3 AH of them received certificates atfer second year.

תעודת קיבלו לא המסיימות הכיתות מתלמידי f7n 1

חובותיהם גל אח השלימו ולא הואיל לימודיהם בסיום הסמכה
ג'. לשנה ב' משנה ללמוד המשיכו או

לחינוך ו&וריס היהדות במקצועות מורים מטפלות, כולל 2
מיוחד.

ב'. שנה בסוף להוראה הסטכד, תעודת קיבלו כולם 3

EDUCATION 642



ACADEMIC INSTITUTIONS AND STUDENTS וסטודנטים אקדמיים nnoiD

ומוסד תואר אקדמיים',לפי במוסדות תלמידים  כ"ב/28. לוח
TABLEXXII/28. STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS', BY DEGREE AND INSTITUTION

תשל"ט
1978/79

תשלז§
1976/77§

תשלה
1974/75

תשל
1969/70

תשך
1959/60

תשיט
1948/49

הכל Tסך 11 1 ;1 1

2 1,63529,27536,23952,08854,06055,790TOTAL

8,34828,05336,05138,65039.010Firstנ1.549נ degree
1902,9259,85410,246§12,68012,840Thereof: ifrst year

1 ..J5,1569,8678,6409,370Second degree
869271,3462,7192,9702,970Third degree

8191,2121.3201,390Diploma
8652,2392,4803,050Students in special courses

הכל סך

ראק^ תואר
ראשונה שנה מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה
לימוד בתוכניות תלמידים

מיוחדות

Hebrew University4 העברית4 האוניברסיטה

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special courses

13,780

8,090
3,100
2,820
1,320
350

1,200

13,180 14,665 12,960 '6,752

7,730
3,030
2,550
1,380
420

1,100

8,559
2,405
3,086
1,356
515

1,149

9,213
3,296
2,119
742
514
372

36,277
442
3

475

;957

\ר38
215

3

86

הכל סך

ראשון תואר
ראשונה שנה מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה
לימוד. בתוכניות תלמידים

מיוחדות

Technion  Israel InstituteofTechnology לישראל טכנולוגי מכץ  הטכניון

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma
Students in special courses

8,360

5,800
1,350
1,760
360
.90

350

8,760

6,150
1,400
1,750
360

500

8,471

5,777
1,407
2,250
420

18

6,100 22,411

4,066
1,241
1,645
334

55

1,971
450
360
80

678

676
190

2

הכל סך

ראשון תואר
ראשונה שנר, מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

Tel Aviv University אביב תל אוניברסיטת

הכל 26168,25013,00413,53014,480TOTALסך

ראשק תואר
ראשונה שנה מזה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה

616נ
288
j .. 

6,836
2,219
951

171

8,943
2,779
3,120
416
334

9,500
3,700
2,750
630
350

V.77O
9.770
2,900
680
400

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

לימוד בתוכניות 292191300730Studentsתלמידים in special courses

מיוחדות
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(המשך) ומוסד תואר לפי אקדמיים', במוסרות תלמידים  ב"ב/28. לוח
TABLE XXII/28. STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS', BY DEGREE AND INSTITUTION

)Cont.)

1478/79
תשל"ח
1477/70

ה חשל"

!'174/75

ל חש"
1'*64/70

חש"ך
!''54/60

ט חש"

/<4/א44|

TOTAL

Firs! degree
Thereof; ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma
Suidenis in special

courses

BarIlan University

8,500

600

8,150

500

7,246

714

4,356

בראילן אוניברסיטת

423

4 י 50י/1.4255,7706,6X06.י.
001.820א.ו1761.2151.260
00('27254.1700..י

00ג200|201.1
י 68 150150ג

הכל סך

ראשון תואר
ראשונה שנה מוה:

שני תואר
שלישי תואר

תעודה
לימוד בתוכניות תלמידים

מיוחדות

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Diploma

Students in special
courses

Haifa University

2,8394,8025,9206,050

2.7244.1145.1705.200
1.18.11.3251.450L52O

394400450
65200.WO.100

458450100

חיפה אוניברסיטת

הכל סך

ראשון תואר
ראשונה שנה מוה.

שני תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

TOTAL

First degree
Thereof: ifrst year

Second degree
Third degree
Diploma

Students in special
courses

Ben Gurion Universityof the Negev בנגנ גוריון בן אוניברסיטת

4,080 3,960 3,308 1,315

ג83א.י1.284 י.500. .500
6X01.0701 ..100[..100

50י.240.100
5080
1.174100100

18611050

הכל סך
ראשון תואר

ראשונה שנה מזה:
שני הואר

שלישי תואר
תעודה

לימוד בתוכניות תלמידים
מיוחדות

למדע ויצמן Weizmannמבון Institute ofScience

הכל סך 419592560540TOTAL

שני 164184140moSecondתואר degree
שלישי תואר 250346350.1.10Third degree

ליסוד בתכניות תלמידים 122020Students in special
coursesמיוחדות

' Incl. students from abroad. As of 1976/77 data are based
on institutions" ifles and complementary data (estimates) (see
introduction). 1 Students in special courses are included
among other students. י Students for second degree are
included among first degree students. 4 Incl. Tel Aviv
branch from I959/60 till 1 969/70.

מבוססים הנתונים בתשליז החל מחול. תלמידים נולל 1

(ראה (אומדנים) השלמות בתוספת המוסדות קובצי על
בין כלולים מיוחדות לימוד בתבניות תלמידים 2 מבוא).
בין גלולים שני לתואר התלמידים נ התלמידים. יתר
השלוחה בולל 4 ראשון. תואר לקראת התלמידים

תשיל. עד מתשך אביב בתל
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לימוד ותחום תואר לפי אקדמיים', במוסדות תלמידים  כ"ב/29. לוח

TABLEXXI 1/29.  STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS', BY DEGREE AND FIELD OF

STUDY

ט חשל" שינוי מדדי
Chance index
1978/79

תשל"טחשל"חתשלהתשלתשכה
כסיס
Base

בסיס
Base

1964/651969/701974/751977/789 /8/7')
1977/78969/70

100.0100.0

1

מוחלטיםמספרי! 1

lumbersAbsolute >

הכל סר
17.17833,38349,14851,58052,690XXTOTAL

הכל סן
אחוזים
100.0 100.0

c s
100.0

r c 11 I // n
100.0

IVr
100.0157.7102.0TOTAL

:36.143.342.844.546.5169.4106.6Thereofמזה:נשים women

Degreeתואר 1

ראשון 82.879.672.474.974.1146.4100.8Firstתואר degree
ראשונה שנה :23.627.028.525.824.4142.596.3Thereofמזה: ifrst year

שני 10.514.319.716.817.7198.9108.0Secondתואר degree
שלישי 4.83.85.45.85.6228.799.3Thirdתואר degree

1.92.32.52.52.6178.2105.3Diplomaתעודה

לימודים Fתחום i e 1 d of study

והרוח היהדות 30.832.430.630.430.2146.9101.3Judaismמדעי and humanities
החברה {18.2מדעי 26.023.223.323.6160.7103.3Social sciences

הניהול ומדעי 3.34.04.8122.8Businessעסקים and admini
stration sciences

8.95.33.73.13.4101.7112.5Lawמשפטים
3.83.94.65.45.6226.9105.9Medicineרפואה

סטטיסטיקה 5.85.35.2100.4ומתמטיקה, .Mathematicsל statistics
המחשב ■{17.4ומדעי 14.7<. 139.31and computer science
פיסיקליים מדעים

1
4.73.83.593.9physical sciences ביולוגיים מדעים

2.1Jחקלאות 1,
4.7
1.8

4.5
2.3

4.3
2.6274.0

97.4<
115.1

Biologial sciences
Agriculture

18.717.6הנדסה 16.217.916.8164.396.3Engineering

מחו תלמידים כולל תשלילא (עד לימוד'ל ובחיכניות Hpntsה) in/ and e//1 IO7J/7f■\nA Inn t

special courses.
מיוחדות.
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ותואר לימוד תחום לפי אקדמיים1 במוסרות תלמידים  כ"ב/30. לוח

TABLE XXII/30.STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTION1, BY FIELD OF STUDY

AND DEGREE

1978/79; תשל"ט

ראשון תואר
ilciircc[■irstתוארתואר

שלישי הכל מזה:סך
שני

הבל SecendThird3iplerrtaשנהסך
Totalראשונהdegreedegree

TotalThereof:
ifrst year

J כולל 51,04137,89212,0689,1952,8871,067GRANDסך TOTAL 1

הכ סך  והרוח היהדות 15.13111,3333,6012.072741985Humanitiesandגגדעי Judaism  total
הכלליים הרוח Humanities_5,1884,0671,328721400מדעי

לימודים ספרויות 4,2633,4731,09752022743Languagesשפות, literature and
regionalרגיונליס studies

להוראה והכשרה 3,9452,39065664469842Educationחינוך and teachers'
training

1,5441,35350114744Artsאמנות
מיוחדות לימודים 1915019401100Specialתכניות courses and

miscellaneousושונות

הכל סך  החברה 14,47511,0543,5493.06527482Socialמדעי sciences  tolal
החברה 11,8359,7983,0791,71723882Socialמדעי sciences

הניהול ומדעי Business_2.6401,2564701,34836עסקיס and administration
sciences

1,9261,76664910456משפטים
/.cm■

הכל סך  2,8301,84149791277Medicineרפואה  total
2,1161,20628484862Medicineרפואה

רפואיים עזר 7146352136415Paramedicalמקצועות courses

Jהטבע ומדעי 1,7331,2461,182Mathematics<6,5604,13מתמטיקה and natural S

הכל sciencesסך total
סטטיסטיקה !מתמטיקה 2,6182,02.88138920Matliematics. statistics

המחשב andומדעי computer sciences
פיסיקאליים 1,76886S35036953CPhysicalמדעים sciences
ביולוגיים 445Biologicalל2,1611,22549148מדעים sciences

1,2851,02631018178Agricultureחקלאות
ואדריכלות '7,9116,16i1,4531,47027jljixinecrinxהנדסה and architecture

מוגדר ולא ידוע >לא 92357.276145206Not known and not defined

1 Exci. students in special a>urses which do not lead to מובילות שאינן מיוחדלת לימוד בתכניות תלמידים כולל לא ו
academic degrees. 2 1:xcl. about 1,650 students for whom אקדמי. לתואר
no data were available at academic institution.. 3Incl. עבורט נתקבלו שלא נוספים תלמידים כ1,650 כולל sV 2

students in sciences n.s. האקדמיים. המוסדות מן tniru
ב.צ.נ. הטבע במדעי תלמידים כולל 3
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אוכלוסייה, קבוצת גיל, מין, לפי האקדמיים, במוסדות תלמידים  כ"ב/ו3. לוח
ותואר משפחתי מצב לידה, יבשת

TABLK XXII/3I.  STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS. BY SEX. AGE. POPULATION

GROUP. CONTINENT OFBIRTH, MARITAL STATUS AND DEGREE

י וו '1977/78חשל"

תשל"ה'
1974/75

סו
הכל

Hiial

תואר
ראשון
First

חואר
שני

Secimil

תואר
שלישי
Iliiril

desireedegreedegree

כולל 100.0100.0סך 100.0100.000.0GRAND TOTAL

57.153.3גברים 54.859.972.9Men

42.946.7נשיס 45.240.127.1Women

גיל
Age

21 22.827.8עד 21.2(1.:)Upto 2 1

222436.039.5 33.618.0(1.7)2224

252926.521.8 27.850.433.62529

30346.45.1 8.714.739.83034

ומעלה 358.35.8 8.615.724.835 and over

משפחתי מצב
Marital status

38.833.4נשואים 42.164.583.8Married

נשואים לא

הכל סך  יהודים

61.2

97.1

66.6 57.9

96.7 97.0

35.5

97.5

16.2

100.0

Unmarried

Jews  total
לידה יבשת

Continentof birth
הכל סך  ישראל 62.772.3ילידי 69.162.551.3Israel  total

ישראל יליד: n6.7.3האב 10.47.8(4.3)Father born: Israel

7.111.9אסיהאפריקה 10.45.7(2.5)AsiaAfrica

48.048.8אירופהאסריקה 48.349.044.5EuropeAmerica

אסיהאפריקה 8.86.3ילידי 6.67.17.4AsiaAfrica

אירופהאמריקה 25.618.1ילידי 21.327.941.3EuropeAmerica

יהודיס 2.933לא 3.0NonJews

,Dalafor 1974/75are based ona census of SlUdel"S md *" י™"'"י" ""י"י" ^י "ל יגלראהלב^ עלימ 
I477/7R  on a sample. see introduction.
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מקורות עבודה, לימודים, היקף לפי אקדמיים, במוסדות תלמידים  כ"ב/32. לוח
ותואר.1 נבחרות תבונות קיום,

.TABLEXXH/32.STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS, BY EXTENT OF STUDIES, WORK

SOURCES OF SUBSISTENCE, SELECTED CHARACTERISTICS AND DEGREE1

1977/78 ; תשל"ח

ראשון0ךהכל שניתואר תוארשלישתואר

TotalFirstSecondThird
degreedegreedegree

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

לימודים Curriculumתוכנית
מלאה 72.878.751.954.6Fullתוכנית
תוכנית 17.717.222.45.5Halfחצי

תוכנית מחצי 13.77.1Less(3.0)5.3פחות than half
12.032.8Other(1.0)4.3אחרת

לימוד Tuשכר i 1i on fees
מלא בתשלום 77.885.063.640.0Mustהוגים pay full fees

מלא) או (חלקי פטור 18.712.630.465.6Partlyקיבלו or fully exempt

עבורה
הלימורימ Work'■בשנת during school year

69.462.791.485.0Workedעבדו
מלאה במשרה ענדו :29.321.153.261.3Thereofמזה: full time work

Housingמגורים
קרובים או הורים 26.931.215.65.4Withבבית parents or relatives

סטודנטים 20.023.310.88.9Studentמעון dormitories
שכור חדר או שכירה. 22.522.623.920.0Rentedדירה dwelling or room

פרטית 29.421.548.964.9Privateדירה dwelling
Other(1.4)(1.2)אחר

מקורית
עיקריים Mainקיום source o 1 subsistence

45.638.268.369.5Workעבודה
הזוג בן/כת 12.911.317.515.9Workעבודת of spouse

קרובים או הורים "25.631.68.2Parentsתמיכת or relatives' assistance
12.7Scholarship(2.8)7.48.2מלנה

וחסכונות Loans(2.9)7.69.5הלוואות and savings

לעבודה Expectationsציפיות from
הלימודים workבסיום aftergraduatio n

תעסוקה אפשרויות 65.468.656.053.0Consideredשקלו nossibilitiesof employment
במקצוע שיעבדו 74.473.675.982.5Expectסבורים to work in a protession

בלימודיהם connectedהקשור with their studies

1 Based ח0 a sanple; see introduction. מבוא. ראה מדגם; מבוססעל 1
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במוסדות ראשון לתואר ראשונה שנה ללימודי מועמדים כ"ב/33. לוח
עדיפות ותחום הרשמה תוצאות מין/ לפי האקדמיים,

TABLE XXII/33. CANDIDATESFOR FIRST YEAR STUDIES OF FIRST DEGREE IN ACAD.FMIC
INSTITUTIONS, BY SEX1., ENROLLMENT RESULTS AND PREFERRED. FIELD OF STUDY

השליח
שינוי מדד
נסים:

= י1שלא
n'bvn100.0תשליזתשלותשל"א
1970/711975/761976/771977/781977/78

Change index
Base:

1970/71 =
100.0

Thousandsאלפים
21.532.836.1הרשמות 35.9167.7Enrollments

(נפשות) 16.224.225.7מועמדים 26.5158.8CANDIDATES (persons) 
הכל TOTALסך

9.014.113.8גברים 14.1153.7Men
7.210.111.9נשים 12.4165.2Women

:Thereofמהם:
יותר או מוסדות ל2 04.16.27.3נו 6.8175.2Applied to 2 institutions

ולומדים 9.012.412.8התקבלו 13.5142.3
or more
Have been accepted and
arc studying

לומדים ואינם 1.74.05.2התקבלו 4.1309.9Have been accepted and
are not studying

5.05.76.4נדחו 7.0127.4Were rejected
עדיפות i;|תחום e 1d~o fpre Terence
והרוח היהדות 4.57.97.6מדעי 7.6170.2Judaism ana humanities

החברה 3.97.08.0מחני 8.4205.0Social sciences
0.81.21.6משפטים 1.8202.6Law
0.81.92.2רפואה 2.3284.8Medicine

ומתמטיקה הטבע 2.12.42.4מדעי 2.4114.4Sciences and mathematics
0.20.30.6חקלאות 0.4293.5Agriculture

ואדריכלות 2.43.12.8הנדסה 2.9115.6Engineering and architecture
ידוע 1.50.40.5לא 0.7Not known

Percentagesאתתים  (נפשות) 100.0100.0100.0מועמדים 100.0XCANDIDATES (persons) 
הכל TOTALסך
55.558.453.7גברי0 53.3XMen
44.541.646.3נשים 46.7XWomen
:Thereofמהם:

ויותר מוסדות ל2 25.725.928.3פנו 25.7XApplied to 2 institutions
and more

ולומדים 55.551.349.7התקבלו 50.9XHave been accepted and
are studying

לומדים ואינם 10.316.720.1התקבלו 15.3XHave been accepted and
are not studying

31.223.525.0נדחו 26.3XWere rejected
עדיפות Meldתחום of preference

והרוח היהדות 30.433.330.1מדעי 29.4XJudaism and humanities
החברה 26.729.631.9מדעי 32.6XSocial sciences

5.25.16.1משפטים 7.0Law
5.37.88.8רפואה 8.8XMedicine

ומתמטיקה הטבע 14.69.99.7מדעי 9.2XSciences and mathematics
1.41.42.3חקלאות 1.6XAgriculture

ואדריכלות 16.412.911.1הנדסה 11.4XEngineering and architecture

I See introduction מבוא. ראה 1
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ומוסד תואר לפי אקדמיים', במוסדות תארים מקבלי  כ"ב/34. לוח
TABLE XX1I/34.  RECIPIENTS OF DEGREES IN ACADEMIC INSTITUTIONS', BY DEGREE AND

INSTITUTION

תש*טתואר
1948/49

השיך
1959/60

ו/שכיה
1964/65

תשל
1969/70

תשליה
1974/75

"ז חשל
1976/77

חשל"ח
1977/78

Degree

כולל מך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

193
135
48
10

1,237
779
337
81

2,491
1,758
642
91

5,566
4,064
807
238
457

8,799
6,638
1,233
273
655

10.144
6,876
1,880
398
990

9,799
6,658
1,682
390

1,069

GRAND TOTAL
First degree
Seeond degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Seeond degree
Third degree
Diploma

OTTAL
First degree
Seeond degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Seeond degree
Third degree
Diploma

TOTAL
First degree
Second degree
Third degree
Diploma

IOTAL
Hirst degree
Second degree
Diploma

TOTAL
Firs! degree
Seeond degree
Diploma

IOTAL
Second degree
Third degree

העברית UniversityHebrewוה

7071,6622,6223,1243,0942,970
3151,1131,8491,9991,8671,699
323477411681706678

6972135145169156

227299352437

58

48
10

Technion  Israel InstituteofTechnology לישראל טכנולוגי pia  הטכניון
1,647 1,433 1,372 1,032
1,233
295
70
49

1,036
288
66
43

1,140
165
24
43

Tel Aviv University
2,7542,461
1,7641,619
613505
9088
287249

1,995
1,632
220
24
119

BarMan University
1,124
864
99
17

144

1,023
819
103
5

96

Haifa University
716 938
583 754
34 43
99 141

813
649
100

9
55

842
723
14
105

791
177
54
10

1,203
935
141

4
123

423
309
47

67

187
157

30

56S
432
115
18

464
404
48
12

135
135

אביב חל אוניברסיטת
126 18 
105 12 _
21 6

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעייה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

בראילן אוניברסיטת
126
108
18

BenGurion University oftheNegev1
792 771 685 537
660 636 495 495
41 64 8 8
91 71 34 34

Weizman Institute of Science■1
89 131 116 76
30 63 45 31
59 68 71 45

48
48

חיפה אוניברסיטת

בנגב גוריון בן אוניברסיטת
23  _
23

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

שלישי תואר
תעודה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

תעודה

הכל סך
ראשון תואר
שני תואר

תעודה

למדענ ויצמן מכון
12
11
1

1 See introduction. 2 Including recipients of degrees from
the Tel Aviv branch since 1962/63. 3 Recipients of degree
up to 1963/64 were included in the Hebrew University.

הכל סך
שני תואר

שלישי תואר
מהשלוחה תאריט מקבלי כולל 2 מבוא. ראה 1

עד תארים מקבלי 3 מתשכג. החל אביב בתל
העברית. באוניברסיטה נכללו תשניד
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לימוד ותחום תואר לפי אקדמיים, במוסדות תארים מקבלי  ב"ב/35. לוח
TABLE XX1I/35.REC1PIENTS OF DEGREES IN ACADEMIC INSTITUTIONS. BY DEGREE

AND HELD OF STUDY
תשל"ח שינוי מדדי

1974/75
חשל"ח
1977/78

Cf.ngeindex 1977/78
לימוד ותחום חשב"התואר

1964/65
ל תש

1969/70
ו חשל
1976/77Base בסיס

1969/70
Base בסיס
1976/77

Degree and field of study

' = 100= 100
מוחלטים מספרים

Absolute numbers
הכל 2,4915,5668,79910,1449,799XXTOTALסך

Percentagesאחתים
הכל סך

נשים .. מזה
100.0100.0100.0100.0100.0176.096.6TOTAL
29.438.143.045.645.4210.196.3Thereof: women

Degreeתואר
ראשו; )73.075.567.867.9163.896.8I"irs}96.3תואר degree

שני 14.514.018.517.2208.489.5Secondתיאר degree
שלישי 3.74.33.13.94.0163.998.0Thirdתואר degree

8.27.49.810.9233.9108.0Diplomaתעודה
לימוד Fieldofstudתחום y

והרוח היהדות 22.132.433.233.731.8172.290.8Judaismמדעי and humanities
החברה 157117.622.021.121.2238.2מדעי {97.2Social sciences

הניהול ומדעי 'IJעסקים I17.61.62.72.692.1Business and administra
lion sciences

8.06.54.83.83.389.884.8Lawמשפטים
4.63.23.44.95.5305.0109.2Medicineרפואה

סטטיסטיקה מתמטיקה,

\ 21.9

3.14.04.3120.2103.7M;1themalics. statistics
ד&חשכ (1חIj;1ומדעי computer sciences
פיסיקליים 6.15.65.3120.2מדעיס f91.0Physical sciences
ביולוגיים 93.2Biological)5.65.65.4)מדעים sciences

4.12.73.02.42.4159.396.4Agricultureחקלאות
19.815.717.216.218.2204.6108.7Hnginecringהנדסה

מוסר לגני (נפשות)1, אקרמייפ במוסדות אקדמי סגל  כ"ב/36. לוח
TABLE XXII/.36ACADEMIC STAFF IN ACADEMIC INSTITUTIONS (persons)1 ,BY INSTITUTION

תשלותשל"גתשלתשךתשט
1948/491959/601964/6;1969/701972/731975/76

העבריה JniversityHebrewהאוניברסיטה
אקדמי 915סגל 2081,1891,5461,8172,057Academic staff

פרופסורים 241ומרציםמזה: 984371,0861,0401,159s and lecturersThereof: professor
לישראל טכנולוגי מכק  ■לטכניון of TechnologyTechnionIsraei Institute

אקדמי 428סגל 856371,1151,4451,449Academic staff
פרופסורים 194ומרציםמזה: 20374570730743and lecturersThereof: professors

אביב תל Telאוניברסיטת Aviv University
אקדמי 983941,7282,0422,775Academicסגל staff

פרופסורים 501436559571,159andומרציםמזה: lecturersThereof: professors
בדאיל] UniversityBarDanאוניברסיטת

אקדמי 90222732835918Academicסגל staff
פרופסורים 26140349382376andוסרציפמזה. lecturersThereof: professors

חי 8Haifaהאוניברסיטת University
אקדמי סגל 923365521 722Academic staff

פרופסורים ומרציםמזה: 19981321 334and lecturersThereof: professors
גוריון בן NegevBenבנגבאוניברסיטת Guiron University of the

אקדמי 375795סגל
and lecturers 1

Academic staff
פרופסורים :219312Thereofומרציטמוה: professors

למדע וייצמן ScienceWeizmanמבון Institute of
בכיר אקדמי סגל  i94145195Senior academic staff ' 217 .

1 Incl. parttime posts; see introduction.
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adult education מבוגרים חינור
החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים כ"ב/37. לוח

והתרבות
TABLE XXII/37.PUBUC HEBEREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY
January each year OF EDUCATION AND CULTURE שנה כל ינואר

הכל :Total:narThereofסך

עגודהUlponimאולפניםלומדיסכיתות אולפני
Work Ulpanim

ClassesStudents
לומדיםכיתותלומדיםכיתות
ClassesStudentsClassesStudents

195180814,43732907190 8
196080613,135661,138496 32
197080014,4841793,5192.068 127
197698415,2932533,7452.324 130
197797114,4062734,1931,695 98
197899015,9772724,4591.963 111
197995516,7902845,4811021,900

מטעם למבוגרים מקצועית והשתלמות להכשרה' בקורסים לומדים  כ"ב/38. לוח
והרווחה העבודה משרד

TABLE XXII/38.STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES1 AND SUPPLEMENTARY

AND SOCIALWELFARELABOURTRAINING FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF
1978

הכל19501960197019761977 הכשתסך .ma

Tol;1l
Thereof:
training

הכל 7,91711,40314,86428,28828,16521,705סך 28,610TOTAL
הקורס Typeסוג of course

מקצועית 7.2735,26310,02419,40918,64521,705הכשרה 21,705Elementary vciuiio
nal training

6446,1404,8408,8799,520Xהשתלמות 6,905Supplementary vo
cationalמקצועית training

Vocationמקצוע
5,429833650275260515Buildingבניין

9655,2364,1852,6222,2402,495מתכת 3,070Metal work
87362169193150225עץ 240Wood work

53629872Clericalפקידות work
9.900'5(1655,5498,6008,6הנדסאות, 9.900Practical engineering.
technicalטכנאות, work and
instruction1הדרכה3
1,2891,2451,515מכונאות 1,535Mechanics

ואלקטרו 1,8452,4401,555תשמל 2,815Electricity and
electronicsניקה

כית; 1,0222,9295,7483,8503,660כלכלת 4,405Domestic economy,
hotelמלונאות, keeping,

וכד' sewingתפירה etc.
4,9295,4403,325Drivingנהיגה
שונות

9003,4871.3102,7873,9252,355 2,805Miscellaneous

1 Excl.on the job training. 2 In 1978 there weer6,745
students of practical engineering and technical work and 1,650
graduate students. See "Pupils in Postsecondary Education" in
introduction ' 3 Studying in the Government Institution
for Technological Training.

6,745 1978 נשנת כולל 2 בעכודה. אי5ק כולל לא 1

ראה פרויקטנטים, ו1,650 .טכנאות הנדסאות תלמידי
הלימודים 3 במבוא. עלתיכון" בחינוך "תלמידים

טכנולוגית. להכשרה הממשלתי המכון במסגרת
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ופיתוח מחקר כ"ג. פרק

האקדמיים במוסרות מו"פ
כ"ג/42) (לוחות

והסברים הגדרות

מחקרים מיוחד: מימון כעלי מחקרים
האקדמי המוסד של השוטף לתקציב מחוץ הממומנים

נפרדת, חשבונות הנהלת עבורם ושמנהלים
nrrrn של המדעי התחום מרעי: חדוומ
הסיווג ופיתוח. מחקר בה שמתבצעים הארגונית
אקדמיים לימוד מקצועות סמלי "מפתח פי על נקבע

.1974 ל.מ.ס. ועלתיכוניים",

מקורות
מתייחסים ו1972/73 1970/71 לשנים הנתונים
ו 1974/75 בשנים ואילו הכספים לשנת
(אוקטוברספטמבר), האקדמית לשנה 1976/77
השנים בכל הנתונים מתייחסים שבו הטכניון, למעט

אקדמית. לשנה
על מבוססים הנתונים שוטף. מתקציב מו"פ
התקציב ספרי סמך על שנערכו וזקיפות אומדנים
מס' בפרסום פירוט ראה המוסדות. סגל עם וראיונות

.502
נאספו הנתונים מיוחד. מימון 3עלי מחקריט
המוסדות של החשבונות ומתנהלות למו"פ מהרשויות

הנ"ל. בפרסום פירוט ראה האקדמיים.
מחקר מכוני
כ"ג/5) (לוח

מכונים 29 נכללו 1976/77 המחקר מכוני כסקר
חקלאות, הטבע, מדעי בתחומי במו"פ העוסקים
ההוצאות על נתונים נאספו כסקר והנדסה. רפואה
שלגביה ביותר הקטנה היחידה לגבי מכון בכל למו"פ

נפרדתי. חשבונות הנהלת היחה
בתעשייה מו"פ
ב"ג/7,6)2 (לוחות

והסברים הגדרות

והוצאות משכורת עכורה, שכר מפעלים,
י"ד בפרק הגדרות ראה נוספות: עבודה

תעשייה.
כלי עזר, חומרי גלם, חומרי ואנרגיה: חומרים
משנה; פחות שימושם שתקופת ומכשירים עבודה

וכד'. חשמל מים, דלק,

ופיתוח למחקר הוצאות
בעיקרם מתייחסים זה בפרק המובאים הנתונים
אקדמיים, כמוסדות ובפיתוח במחקר לתשומות
על מבוססים הנתונים המחקר. ובמכוני בתעשייה
הלאומית המועצה עם בשיתוף שנערכו סקרים
של ולתיקצוב לתכנון הועדה ועם ולפיתוח למחקר
והמתודולוגיה המקורות גבוהה. להשכלה המועצה
הפרסומים בסדרת במפורט תוארו הסקרים של
לגבי 502 מס' בפרסום הלשכה. של המיוחדים
לגבי 581 מס' כפרסום האקדמיים, המוסדות
מס' לישראל, הסטטיסטי לירחון ובמוסף הוועשייה,
והסיווגים ההגדרות המחקר. מכוני לגבי 1977,3
זה בתחום הבינלאומיות ההמלצות עם תואמו שננקטו
ולפיתוח. כלכלי לשיתוף הארגון ועם אונסק"ו מטעם
שיטתית פעילות הוא (מו''פ) ופיתוח מחקר
טכנולוגי או מדעי ידע לייצור המיועדת ומקורית
או מרעי ידע של חדש יישום לגלות או חדש,

קיים. טכנולוגי

כ''ג/ו) (לוח למו"פ כוללות הרצאות

והסברים הגדרות

משרדי רווח: כוונות ללא ומוסדות ממשלה
השלטון וציבוריים, ממשלתיים מחקר מכוני ממשלה,

והסתדרות. לאומיים מוסדות המקומי,
המוכרים המוסדות שבעת אקדמיים: מוסדות

כ"ג/2). בלוח פירוט (ראה
פרטיים עסקיים, מוסדות וחקלאות: תעשייה
כולל והחקלאות, התעשייה בענפי וציבוריים

הבטחונית. החעשייה

מקורות
למחקר הלאומית המועצה ידי על הוכנו הנתונים
הכוללת חדשה סידרה של התחלה זוהי ולפיתוח.
על והוצאות הביטחון מערכת על נתונים לראשונה
אץ לכן השונים, במגזרים למו"פ השייכים מבנים
הקודמות הסדרות נתוני עם אלה נתונים להשוות
למו"פ. אזרחיות שוטפות להוצאות רק שהתייחסו
1976/77 הכספים לשנת מתייחסים הנתונים
נתוני הותאמו כך ולשם (1977 מרס  1976 (אפריל
(1977 ספטמבר  1976 (אוקטובר האקדמית השנה

הכספים. שנח עם גבוהה להשכלה במוסדות

.1977 ,3 מסי מוסף" לישראל סטטיסטי "ירחק ראה 1

.1979 ,2 מסי שס, ראה. 2
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פטנטים לרישום בקשות
כ"ג/8) (לוח

יצוין, המשפטים. משרד הפטנטים, רשם המקור.
פטנט לרישום הבקשה הגשת בין בזמן הפרש יש כי

אישורה. לבין

ומסופים אלקטרוניים מחשבים

והסברים3 הגדרות
מפעלים מוסדות, כוללת הסקר אוכלוסיית
מספר מחשב. בהם שפעל עיסקיות שירות ולשכות
של בבעלות שהם מחשב, בהם שמותקן מוסדות
נחשבים שונות, בכתובות נמצאים אך אחת פירמה
מערכת של מחשבים נכללו לא נפרדים. למוסדות
הבת וחברות האוירית התעשייה תע"ש, הביטחון,

שלה.
לקלוט המסוגל מתקן הוא אלקטרוני מחשב
הוראות לפי פעולות סדרת לבצע אינפורמציה,
הנתונים עם יחד שבתוכו, בזיכרון הנאגרות
לשנות פעולות, על לחזור רגע, באותו בו המעוברים
תוצאות את ולפלוט הצורך במידת פנימיות הוראות
נכללים: לא קריאים. מסמכים בצורת התהליך
6400 (כגון חשבונות להנהלת קונבנציונליות מכונות
Electric Desk) אלקטרוניות חישוב מכונות ,(IBM
נכללים לא כן, כמו וכיו"ב. (Calculators
מחשבים מערכות, בתוך המותקנים מחשבים
זעירים ומחשבים וכיו"ב, ייצור לביקורת המשמשים

כמסופים. בעיקר המופעלים
לסיווג בהתאם סווגו הסקר נתוני כלכלי. ענף

.1970 הכלכלה ענפי של האחיד
אליו משתייך שהמפעל הסקטור קביעת סקטור.

עליו. העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה
כתובת פי על נעשה למחוזות הסיווג מחוז.

בו. מותקן שהמחשב המפעל
שקיים במוסדות מועסקים המועסקים: מספר
קשורה עבודתם ושעיקר בסקר שנחקרו מחשב, בהם
בסקרים נחקרו בכלל וער 1972 עד למחשב.
אוטומ יחידות מנהלי  המקצועיים המועסקים
מערכות מנתחי תכנון; צוותות ראשי מקצועיים; ציה
ומפעילי מחשב מפעילי מתכנתים; ומתכננים;
אוזרים: מועסקים גם נחקרו ב1973 החל מסופים.
עוברי מתאמים, קונבנציונאלי, ציוד מפעילי נקבניות,
מינהל ועובדי פקידים עזר, ציוד ומפעילי בקרה
עיתוי, פקיד כגון. המחשב, ליחידת הקשורים אחרים
עובדים גם נחקרו ב1974 החל המחשב. ספרן
מחשב. טכנאי וכן במחשב, עבודתם שעיקר מדעיים,

קלט/פלט. עובדי גם נכללו ב1976

עבודות ביצוע עבור חוץ לגורמי תשלומים
עבור תשלומים כוללים אין ופיתוח: מחקר

פטנטים.
מחקר לצורכי ובציוד במכונות במבנים, השקעות

ומעלה. שנה שימושם שתקופת ופיתוח
ביצוע עבור ממשלתיים: ממקורות מימון
עבור ותקבולים מענקים כולל ופיתוח, מחקר פעולות

הממשלה. ע"י מוזמנים מחקרים ביצוע

מקורות
5 המעסיקים תעשייה למפעלי מתייחס הסקר
כוללת אינה הסקר אוכלוסיית ויותר. מועסקים
היהלומים" "תעשיית ענף רווח. כוונת ללא מפעלים

זה. בסקר נכלל לא
מו"פ בסקרי הנכללים המפעלים לרשימת כמסגרת

משמשים:
הסקר בשנת במו"ס שעסקו המפעלים רשימת 

הקודם;
בשנת במו"פ שעסקו אחרים תעשייה מפעלי 
התעשייה סקר במסגרת התקבל עליהם והמידע הסקר
ממשל (מוסדות מינהליים וממקורות שנה כאותה

מחקר). ומכוני תיים

י ופיתוח במחקר עוסקים
(7 כ"ג/5, (לוחות

והסברים הגדרות
חלק לפחות במו"פ שעבד מי כל במו"פ: עוסק
רק נכללו מחקר במכוני הנסקרת. בשנה עבודתו מזמן

("חוקרים"). אקדמאים

בתעשייה מו"פ

אקדמי תואר בעלי מועסקים כולל אקדמאימ:
המוסמכים מהנדסים זה, לתואר מקבילה ברמה או
סטודנטים וכן והארכיטקטים האינג'ינרים אגודת ע"י
מועסקים אך לימודיהם את סיימו לא שעדיין

אקדמי. תואר המחייבות במשרות
תעודת בעלי מועסקים כולל וטכנאים הנדסאים
(בעלי מקבילה הכשרה בעלי או וטכנאי הנדסאי

ושרטטים). לבורנטים וכן מעשי ניסיון

מקורות
מתוך סוכמו החוקרים על הנתונים מחקר: מכוני

מילאו. שהחוקרים אישיים שאלונים
האקדמאים, על הנתונים בתעשייה. מו"פ
מו"פ סקר במסגרת נאספו והטכנאים ההנדסאים

בתעשייה.

.10 מסי 1979 מוסף'', לישראל הסטטיסטי כ'יירחון פורסמו 1979 האלקטרוניים המחשנים סקר של המפורטות התוצאות
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לחידש. $ ס2,000 פחות  זעירים
עם אך (דגם), סוג מאותו מחשבים ששני ייתכן
מסווגים יהיו שונה, זיכרון גודל או שונה היקפי ציוד
מעברים חלים כן כמו שונות. גודל בקבוצות
עלייה השנים. במשך לשנייה אחת גודל מקבוצות
ירידה או היקפי, ציוד מהוספת כתוצאה גודל בקבוצת

מפחת. כתוצאה גודל בקבוצת
נמפע נתונים עינוי על אחרות הוצאות
חכירה על הוצאות (א) מחשב: בהט שמותקן לים
הוצאות בדצמבר, מחשב תוכניות של קנייה ו/או
מחוץ גורמים ידי על שבוצעה תוכנה, עבור ששולמו
עבור פותחה אשר וכוי), עצמאיים (מתכנתים למפעל
ישירות הקשורים חומרים על הוצאות (ב) המפעל;
כגון. שכירות, ו/או קנייה כולל המחשב, בהפעלת
אחר, מתכלה וציוד ניקוב כרטיסי למחשב, נייר
חוץ הוצאות (ג) וכו'; דיסקים מגנטיים, סרטים
פרט וכר', הדפסה ניקוב, עבור הוצאות כגון אחרות,

במחשב. לעיבוד
שבתוכו העבודה שטח גודל מרכזי: זפרון נפח

עיבודיו. את המחשב מבצע
המחובר התקן זעיר: מסוף לרבות  מסוף
במרחק או המחשב בקירבת להיות (יכול למחשב
נתונים להעברת בעיקר ומשמש ממנו) כלשהו
להיות יבול למסוף ממנו. נתונים וקבלת למחשב
רק נכללים בסקר עצמאי. עיבוד של מםויים כושר
בסקר שנחקרו למחשבים המחוברים מסופים

שנה. באותה האלקטרוניים המחשבים
זעירים מחשבים גם כלולים המסופים במספר
שימשו אשר מחשבים כמסופים. בעיקר המשמשים
עצמאיים במחשבים פעלו זמנם עיקר אך כמסופים

מחשבים. בסקר אלא מסופים, בסקר נכללו לא
מברקים להעברת וטלפרינטרים טלקס מכשירי
בסקר נכללו לא כמסופים, מזמנם חלק ששימשו
המותקנים מסופים נכללו לא כן כמו מסופים.
שנחקרו למחשבים הקשורים הביטחון במערכת

הביטחץ. למערכת שייכים שאינם בסקר,
קבוצות: ל3 חולקו המסופים

להצגת במסך מצוידים מסופים צג: מסופי (א)
ונקלטים המחשב אל משודרים נתונים
גרפית). בצורה או אותות (בצורת מהמחשב
בעלי מסופים מדפיסים: תקשורת מסופי (ב)
או למחשב מוזנים נתונים הדפסת כושר

מהמחשב. נקלטים
מסו מרחוק: אוצוות לעיבוד מסו*יפ (ג)
תוכניות להזנת בעיקרם המשמשים פיס
תוצאות ולקבלת במחשב עיבוד לשם ונתונים
חלק בעצמם לבצע בכושרם אולם העיבוד,
והפלט. הקלט של העריכה פעולות ממיכלול

הסקר עריכת שיטת
בהם שמותקן המפעלים רשימת הסקר. מסגרת

שנרשמו הנ"ל מהסוגים המועסקים כל כולל:
(ב בדצמבר חלקית) עבדו אם (גם התשלום בגליונות
זמנית שנעדרו עובדים וכן בספטמבר),  1973
ללא חופשה מילואים, שירות מחלה, בגלל מהעבודה

וכו'. תשלום
במפעלים המועסקים נכללו לא 1973 עד כולל. לא
נכללו ב1974 והחל זעירים, מחשבים רק בהם שיש
שעבודתם עובדים נכללים לא כן אלה. עובדים גם
אלא המפעל, עובדי אינם אך במפעל, למחשב קשורה
העובדים או חוץ) (עובדי קבלנית כעבודה עוסקים
במחשב והמשתמשים מחשב להם שאץ במפעלים
המשתמשים מדענים גם נכללים לא אחר. מפעל של
עיקר זו שאין והחינוך המחקר במוסדות במחשבים

עבודתם.
עבודה הוצאות ומשכורת, ענודה שכר
שכר (א) חדפעמיים: ותשלומים אחרות
(לפי למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת עבודה
בגליונות המופיעות שנה, כל בדצמבר לעיל) הגדרתם
(יוקר, תוספות יסוד, משכורת כגון: התשלום,
הוצאות (ב) וכו'; נוספות שעות משמרות), משפחה,
לביטוח הפרשות כגון: עבודה לשכר אחוות עגודה
הוצאות מקביל, מס ופיצויים, פנסיה לקרנות לאומי,
פעמיים, חד תשלומים (ג) וכיו"ב; עובדים הסעת
הפרשי מקצועית, ספרות דמי הבראה, דמי כגון:

וכיו"ב. חגים מענקי ,"13" משכורת משכורת,
עבודה בשכר נכללו הרפורמה הנהגת בעקבות
החייבים סכומים ,1975 בדצמבר החל ומשכורת,
רכב, החזקת כגון: זה, בסעיף נכללו לא שבעבר במס

וכד'. טלפון החוקת
1974 עד (9 (לוח למועסק הממוצע השכר בחישוב
ב1975 חדפעמיים. תשלומים נכללו לא בכלל ועד
כוללות ב1976 החל אלה. תשלומים גם נכללו
שכר על מוסף ערך מס גם לשכר נוספות הוצאות

פיננסיים. ומוסדות מלכ"רים ידי על ששולם
דמי המחשבים: של ותחזוקה שכירות רמי
למחשבים לדצמבר. בדולרים ותחזוקה שכירות
לחודש. המשוערים ותחזוקה שכירות דמי  בהזמנה
הציוד עבור תשלומים גם כוללים השכירות דמי
הוא המחשב בהן ביחידות למחשב. הצמוד ההיקפי
השכירות לדמי זקיפה נערכת המוסד, בבעלות

הנוסחה. לפי החודשיים, והתחזוקה

הקנייה מדמי 20"/0
חודשיים שכירות דמי +

12
קבוצות לחמש מוינו המחשבים המחשב: גודל
למשמרת והתחזוקה השכירות דמי פי על גודל
את מבטא השכירות דמי שגובה הנחה מתוך אחת,

המערכת. היקף גודל
לחודש ויותר 75,000$ ענקים

לחודש $ 30,00074,999  גדולים
לחודש $ 7,00029,999  בינוניים

לחודש 2,0006,999$ קטנים
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החקירה שיטת הקודמת, בשנה שנערך מהסקר נתקבלה מחשב
, . ציוד ליבוא מרשיונות מחשבים, המשווקות מהחברות

שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים והתיירות המסחר התעשייה, משרד של ^כת
הסקר. במסגרת הנכללים המפעלים כל אל בדואר בעיתלות. ומריעות

נבחרים פרסומים

מיוחדים פרסומים

אקדמיים במוסדות ופיתוח במחקר תשומות 502

1970/71
197219741975 בתעשייה ופיתוח מחקר סקר 581

ועל אקדמית השכלה בעלי בין במו"פ העיסוק 593

1974 תיכונית
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למו"פ הלאומית NATIONALההוצאה EXPENDITURE ON K * D

החקלאות ההנדסה, הטבע, במדעי למו"פ הלאומית1 ההוצאה  כ"ג/ו. n\b
והרפואה

TABLE XXIII/1.  NATIONAL EXPENDITUREONRAD IN SCIENCES, ENGINEERING
AGRICULTURE AND MEDICINE

.1976/77
Al curreci prices שוטפים ים

Operating sector

TOTAL

Government and non
proift institutions
Academic institutions

Industry and agriculture

TOTAL

Government and non
porift institutions

Academic institutions

Industry and agriculture

TOTAL

Government and non
porift institutions

Academic institutions

Industry and agriculture

Financing sector מממן2 מימי

וחקלאות
Industry
and

agriculture

מוסדות
אקדמיים
Academic
institu
tions

ממשלה
ללא ומוסדות
רווח3 כוונת
Government

and
nonproift
institutions'

הבל סך
Total מבצע מיגזר

11.. ח0נ1111דו

.S2S0 326.8

20.0

20.0 26.8י. 542.4 889.2

485.0  757.5 1,242.5

לי מליוני

1,481.7 2,333.5

181.8 201.8

entngeאחוזים s1<crc

הכל 100.0100.0100.0100.0סך

רווח כוונת ללא ומוסדות 8.612.3ממשלה
3.8

אקדמיים 38.736.6100.03.8מוסדות

וחקלאות 52.751.192.4תעשייה

הכל 100.063.614.022.5סך

רווח כוונת ללא ומוסדות 100.090.19.9ממשלה

אקדמיים 100.061.036.82.2מוסדות

וחקלאות 100.061.039.0חעשייה

הכל סך

רווח כוונת ללא ומוסדות ממשלה

אקדמיים מוסדות

וחקלאות תעשייה

' Excl. R&D expensesof the defence system and of the Atomic
Energy Commission. 2 Financing by private bodies in
Israel andby foreign bodieswas included in ifnancingbyoperating
sector. except special arrangements between foreign bodies and
the Isareli government. which are included in ifnancingby govenr
ment and nonproift institutions . 3 Mostof the ifnancing in
this sector is the government's. followed by the Jewish Agency.
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מגנים על והוצאות הביטחון מערכת הוצאות כולל ו

לאנרגיה הועדה כולל לא השונים; במגזרים למו"פ המשמשים
וגורמים באח פרטיים גורמים ידי על מימק 2 אטומית.
למעט המבצע הסקטור ידי על המימון במסגרת נכללו מחויל
אשר ישראל וממשלת מחו"ל גורמים בין מיוחדים הסדרים
כוונת ללא ומוסדות הממשלה ידי על המימח במסגרת נכללו
הממשלה של הוא זה במיגזר המימון רוב 3 רווח.

היהודית. הסוכנות ולאחריה



expenditure on research and development^ * >גו (מו"פ) ופיתוח למחקר הוצאות
in academic institutions אקדמיים במוסרות
במוסדות (מו"פ) ופיתוח למחקר והוצאות כוללות הוצאות  נ"ג/2. לוח

המוסד לפי האקדמיים,
TABLE XXIII/2.TOTAL EXPENDITURE AND EXPENDITURE ON RESEARCH AND

DEVELOPMENT (R £ D) IN ACADEMIC INSTITUIONS, BY INSTITUTION
שוטפים Alבמחירים current prices

g

^ \2 21I IS
r t

הבל 0ך

Total

u
.?I

?.a||1
PI
gj
£|
x>

u
u
? S3

r. 17

unm
*" 0<
jr 3gs
Is

£ j=
Co 4ill^ X

n
1

1970/71
כוללות1 הוצאות

מיליוני
379.7

י ל"
124.477.867.8J2.S14.6

I L. million
51.6 11.0

1970/71
TOTAL
EXPENDITURE'

ביחידות :66.255.143.118.735.0Thereofמזה: in units con
במו"פ2 nettedקשורות withRtf D2

הכל 9ך  69.75.2.934.124.19.50.10.448.6On/למו"פ R <£ Olotat
שזטף מתקציב 124.335.025.919.58.935.0Intramuralמחקר research
0י0ון כעלי 45.417.98.24.60.60.10.413.6Separatelyמחקרים budgeted

Percentagesresearchאחוזיםמיוחד
כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALהוצאות

EXPENDITURE
ביחידות :53.270.763.657.467.9Thereofמזה: in units con
נסר'פ2 nectedקשורות withRA D
הכל סך  O.S35.529.30.63.894.2On.44.742.5למו"פ R <4 Dtotal

שוטף מתקציב 32.728.133.328.727.467.9Inlramuralטחקר research
r מימון בעלי 12.014.410.56.81.90.63.826.3Separatelyמחקריס budgeted

researchמיוחד
ן מימון בעלי 26.733.824.019.06.6100.0100.027.9Percentמחקרים separately bud
מסך כאחוז getedמיוחד researchof total
למו"פ הוצאה expenditureonRAהכל D

ימיליוני1976/77* 1ל" i 11i0 n11,. 11976/77*
י כוללות 2.430.1676.3384.8545.0194.4164.6184.82S0.1TOTALהוצאות

EXPENDITURE1
הכל סך  .1.044.3296.6152.3198.062.114למו"פ I59.8261.3On R&D total
שזטף מתקציב 776.6187.0105.1163.451.49.643.9216.2Intramuralמחקר research
מימון בעלי 267.7109.647.134.610.74.515.945.1Separatelyמחקריס budgeted

researchמיוחד
חולים fPerceא n t ;! 1! eTOTAL

כוללות 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0EXPENDITUREהוצאות

הכל סך  43.043.839.636.331.98.632.493.3Onלמו"פ R <f Dtotat
שוטף מחקציב 31.927.627.330.026.45.823.877.2Intramuralמחקר research
מימון בעלי 11.116.212.36.35.52.88.616.1Separatelyמחקרים budgeted

researchמיוחד
מימון בעלי 25.636.930.917.517.332.126.617.2Percentמחקרים separately bud
מסך כאחוז getedמיוחד research of total
למו"פ הוצאה expenditureonR4הבל D

I Overheads deducted in I970/71 and not deducted in 1976/77.
2 Incl. expenditure in nonacademic units. part of whose
services were imputed to the estimate of expenditureonR 1& D.

ב1976/77. תקורה ניכוי זללא בו1970/7 תקורה בניכוי 1

סשירותיהן שחלק לאאקדמיות ביהירות הוצאות כולל 2
למו"פ. ההוצאות לאומדן נזקפו
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תחום לפי אקדמיים1, במוסדות השוטף מהתקציב למו"פ הוצאות ב"ג/3. לוח
ומוסד מדעי

TABLE XXIII/3.EXPENDITUREONR<cf D FROM CURRENT BUDGET IN ACADEMIC

INSTITUTIONS', BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

*1976/77
At current prices

n

8ii
E 2

ill
" 1a .g

S 3

הכל סך
Total

שוטפים במחירים

TOTAL

The Hebrew University
Technion _Israel Institute
of Technology

Tel Aviv University
BarHan University
Haifa University
Ben Guiron University
of the Negev

Weizmann Institute
of Science

TOTAL

The Hebrew University

Technion

Tel Aviv University
Bar Han University
Haifa University
Ben Guiron University
ofthe Negev

Wci/.mann Institute
of Science

TOTAL

The Hebrew University
Technion  Israel Institu
of Technology

Tel Aviv University
BarHan University
Haifa University
Ben Guiron University
of the Negev

Weizmann Institute
ofScience

IL. thousand
M.103 80,403

6,843

7,404
9,285
9,605
966

42,828
8,299

25,807

>1י<3.4

Percentages

100.0 100.0

35.4

35.9
18.5
9.2
0.9

13.4

19.7

22.9
37.5
100.0

2.2

53.3
10.3

32.1

4.3

10.3

22.9
7.9

15.8

7.9

9,725 79,931

9.725
58,091

11,434

100.0

1(10.0

1.2

5.2

100.0

72.7

14.3

13.0

10.3

55.2

7.0

23.7

502,464

97,626
38,728

88,692
32,141

10,406 29,067

אלפי
776,626

187,022
105,118

163,338
51,426
9,605
43,907

 216,210 216,210

אחוזים
100.0 100,0

19,4
7.7

17.6
'6.4

5.8

43.0

64.7

52.2
36.8

54.3
62.5

66.2

100.0

24.1
13.5

21.0
6.6
1.2

5.6

27.8

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

הכל סך
העברית האוניברסיטה

טכנולוגי המכניסמנון
לישראל

אבינ תל אוניברסיטת
בראילן אוניברסיטת

חיפה אוניברסיטת
גוריון בן אונינרסיטת

בנגב

למרע ויצפן מכון

הכל סך
העברית האוניברסיטה

טכנולוגי מכון  הטכניון
לישראל

אביב תל אוניברסיטת
בראילן אוניברסיטת

היפה אוניברסיטת
גוריון בן אוניברסיטת

בנגב
למדע ויצמן פכק

הכל סך
העברית האוניברסיטה

טכנולוגי הטגניסמכון
לישראל

אביב תל אוניברסיטת
בראילן אוניברסיטת
חיפה אוניברסיטת

גוריון בן אוניברסיטת
בנגב

למדע ויצמן מכון

1 Exd. separately budgeted expenditure. מיוחד. מימון בעלי למחקרים הוצאות גולל לא 1
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אקדמיים, במוסדות מיוחד מימון בעלי מחקרים על כ"ג/4,הוצאות לוח
ומוסד מדעי תחום לפי

TABLE XXIII/4.EXPENDITURE ON SEPARATELY BUDGETED RESEARCH IN ACADEMIC
INSTITUTIONS, BY SCIENTIFIC FIELD AND INSTITUTION

At current prices שוטפים במחיריס

So

??
 o

g*

Sf
Igp
Ct

X <,

II

■ar o

Hi
P.2 IrS o

|H<5

I!

'§1

הגל סך
Total

1970/71
1971/72
1972/73
1974/75
1976/77*

Index of change

1976/77*TOTAL
Scientific field

Natural sciences and
mathematics

Engineering and
architecture

Agriculture
Medicine
Social sciences
Humanities and law

TOTAL

Natural Sciences and
mathematics

Engineering and
architecture

Agriculture

Medicine

Social sciences

Humanities and Law

IL. thousand לירות אלפי
13,558 412 85 627 4,580 8,194
15,292 2,397 102 1,005 5,362 9,337
20,181 3,097 195 1,937 8,046 11,408
29,610 11,485 1,124 5,022 20,561 22,990
45,093 15,906 4,552 10.731 34.652 47,159

Base: 1970/71 = 100 הנסיק:
332 1.86 I 5355 1.7 I 1 756 575

17,925 45,381
22,065 55,560
27,056 71,920
55,325 146,117
109,613 276,706

611 589

Percentages אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 59.4

20.3

27.4 45.7 29.4

 29.8

10.7
6.9
0.8 21.3
1.9 51.3

0.1
0.6
22.9
30.7

11.1
3.6

26.1

13.7

84.4

1.9

30.8

4.6

10.2
28.2
9.1

17.1

41.7

21.8

4.9
13.7
5.4
12.5

16.S

40.7

4.3

8.5

5.5

13.2

2.9

0.8

0.9

1.7 4.0 12.9

1.0 4.5 9.1

17.6 41.1 100.0

5.8 30.4 100.0

 I7.if 68.4 X5 100.0

0.1

2.0 10.2

6.5 16.6 8.4

6.9 9.8 26.8

86.7 100.0

2.5 82.4 100.0

67.5 100.0

55.6 100.0

1970/71
1971/72
1972/73
1974/75
*1976/77

שינוי מדד

הכל 1976/77*סך
תחוםמדעי

ומתמטיקה הטבע מדעי

ואדריכלות הנדסה

חקלאות
רפואה

החברה מדעי
ומשפטים הרוח מדעי

הכל סך

ומתמטיקה הטבע מדעי

ואדריכלות הנדסה

חקלאות

רפואה

החברה מדעי

ומשפטים הרוח מדעי
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מחקר SURVEYסקרמכוני OF RESEARCH INSTITUTES

מחקר במכוני ופיתוח מחקר הוצאות כ"ג/5. לוח
TABLE XXIII/5.EXPENDITURE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN RESEARCH

Budget years INSTITUTES תקציב mn,

1970/711972/732 1974/75.1976/77

מכונים 262629מספר 25Number of institutes
החוקרים 573547595סגל 549Research staff

שוטפיס ל"יבמחירים אלפי
 ופיתוח למחקר currentהוצאות pricesIL. thousand atEXPENDITUREONRAD 

הכל סך
מדעי תחום

35,51865,909152,124 93,165TOTAL
Field of science

17,25732,62061,448חקלאות 44,837Agirculture

ומתמטיקה 11,32919,48842,419טבע 24,119Natural sciences and mathematics
7951011,487רפואה 6,115Medicine
6,85312,39531,974הנדסה 16,793Engineering

ואחר החברה 8964,796_מדעי 1,301Social sciences and other
מממן Financingסקטור sector

הפי ישראלייםסן מקורות
אקדמי

שירותי ציבורי

33,583
43

63,568
564

148,710 92,242
167 196

Israelisources total
Higher education

26,87453,436105,788 70,542General government and public services
עסקי 4,8105,09822,789ציבורי 13,040General government and public

enterprises
רווח כוונת ללא 282652,191פרטי 27Private nonproift

עסקי 1,5744,40517,775פרטי 8,437Private production enterpirses

ווו''ל 1,9352J413,414מקורות 923Sources abroad

הוצאה Typeסוג of expenditure
אדם' 8,82531,75181,224כודו 44,233Manpower1

מדעיים 1,9182,1244,018שירותים 798Scientiifc services
וחומרים 5,82514,56529,051ציוד 20,395Equipment Si materials

7,42316,00032,028תקורה 24,672Overheads

1,5271,4695,803שינות 3,067Miscellaneous
Percentagesאחתים

ופיתוח למחקר הוצאות
הכל סך
מדעי תחום

100.0100.0100.0 100.0EXPENDITUREONR<cfD 
TOTAL

Field of science
48.649.540.4חקלאות 48.1Agirculture

ומתימטיקה 31.929.627.9טבע 25.9Natural sciences and mathematics
0.20.87.6רפואה 6.6Medicine

19.318.821.0הנדסה 18.0Engineering

ואחר החברה 1.33.1מדעי 1.4Social sciences and other
מממ; Financingסקטור sector

הכ סך ישראליים מקורות
אקדמי

שירותי ציבורי
עסקי ציבורי

94.6 !
0.1

96.4
0.8

97.8 99.0
0.1 0.2

Israelisources total
Higher education

75.7
13.5

81.1
7.7

69.6 75.7
15.0 14.0

General government and public services!
General government and public
enterpirses

Private nonproift רווח כוונת ללא 0.80.11.4פרטי

עסקי 4.46.711.7פרטי 9.1Private productive enterpirses
חו''ל 5.43.62.2מקורות 1.0Sources abroad

הוצאה Typeofexpenditureסוג
אדם' 53.048.253.4כדו 47.5Manpower'

מדעיים שירותים
וחומרים ציוד 

5.4
16.4

3.2
22.1

2.6 0.8
19.1 21.9

Scientiifc services
Equipment St. materials

20.924.321.1תקורה 26.5Overheads
4.32.23.8שונות 3.3Miscellaneous

1 In research units only. 2 The Research Institute
of the Negev was transferred to the higher education sector.

הנגב לחקר המכון 2 בלבד. המזזקריות ביחידוח 1

האקדמי. לסקטור הועבר
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(מו''פ) 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

ל"י תקציבאלפי שנות ;

ראשיסמל ענף

על שוטפות ופיתוחהוצאות גחקר

הגל סך
Total

ענודה, שכר
משכורת
והוצאות

גוססות עבודה
Wages.

salaires and
other labour
expenses

ואנרגיה חומרים
Materials and

energy

1970/711975/761976/771970/711975/761976/771970/711975/761976/77

הכל12 57,134282,097504,09739,553183,756379,66111,74273,997153,280סך

וטנק1112 משקאות 2.0296,87016J3O1,3513,5298,8863921,3523,778מזו;,

ומוצריו1315, עור הלבשה, 2,1373,3718,3451,1832,4665,6217307622.009טקסטיל,

לאור1718, והוצאה דפוס ומוצריו, 1281,4101,718739821,03835388596נייר

ופלסטיק19 גומי 3,2778,05517,8131,9244,65510,8918552,7834,735מוצרי

נפט20 ומוצרי כימיים 7,77858,35478,2945,01143,22957,1811,3888,46710.640מוצרים

ומוצריו,10.16,21 עץ והציבה, כרייה
אלמתכתייס מינרלים 3וצרי

1,5487,18913,2291,1764,1978,9651398472.225

מתכת2223, ומוצרי בסיסית 1,4306,10615,3729134,3578,4743991,1394.070מתכת

4,61916,61320,3362,4889,08213,2351,7776,4845.964מכונות24

ואלקטרוני25 חשמלי 0,856!14,867113,541.48,348ציוד :74,94256,3313,74528,81746.123

שונות26,28 תעשיות הובלה, 19,32160,58884,51214,57836,31709,0392,28222,95873,140כלי

.1970/71 בסקר נאספו לא ממשלתיים מי0ק מקורות על נתונים 1
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SURVEY Ol INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS DEALING WITH
REASEARCHANDDEVELOPMENTS &D)

TAB, ,.; XXI||/6, _ CURRENT EXPENDITURE, INVESTMENTS AND FINANCING OF R £ ס IN

INDUSTRY, BY MAJOR BRAHCH
)Establishments with 5 and more employed persons)

1L. thousand: budget years

Current expenditure
onR 1& D

השקעות
במבנים

למו"פ ובציוד
Investments
in buildings
and equipment
forRA D

מו''פ מימץ
ממקורות
ממשלתיים

R<cf D ifnanced
by GovernmentMajor branchCode

No.

עבודות ביצוע
ידי על

רוץ גורמי
Contract and
commission

work

1970/711975/761976/771970/711975/761976/77
1

11971/721975/761976/77

24,344 5,83971,15629,517 6,77146,9249,94472,696145,489TOTAL12

1,989 2863,466652 1582,487974071,686Food. beverages and
tobacco

1112

143 2247151,005 2176001,3811,744Textiles. clothing. leather
and its products

1 3 1 .

40 208440 2203


2250Paper and its products.
printing and publishing

1718

617 4982,187941 511,213446871,754Rubber and plastic
products

/0

6.658 1.37910,4738,579 1,2689,2491,61211,34023,459Chemical and oil products20

2.145 2332.039293 8766553078640Mining and quarrying,
wood and its products.
nonmetallic mineral
products

10.16.21

610 1182,8281,253 1752,050
9693,637Basic metal and metal

products
2223

1.047 354. 1,13714 40;4318743,7304,465Machinery24

9,782 '26645,89414,382 3,5723,7314,94551,064104,768Electrical and electronic
equipment

25

1.313 2.4612.3331,658 8346,2951,8422,3103,886Transport equipment.
miscellaneous
manuafcturing

26.28

| Data on government sourcesof financing were not collected in the 1970/71 survey.
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(מפעלים ראשי ענף לפי בתעשייה, במו"פ ומועסקים מפעלים כ"ג/7. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE XXI1I/7.ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONSINRAD IN INDUSTRY. BY

MAJOR BRANCH (Establishments with 5 and more employed persons)

aבמופעוסקים
Sa2Dealing withR &D

c E
n u si£/
r■ >tוטכנאים הנדסאים

םמל
Codeראשי (a1aענף

a o

Ins
אקדמאים

Academicia
Practical engineers and

technicians
Major branch

No.

מרסמרסמרסמרסמרסמרס
1976/771976/77MarchMarchMarchMarchMarchMarch

197119761977197119761977

הכל12 28979,1401,0131,6532,0521,410סך 9991,649TOTAL

וטבק1112 משקאות 409,90550699455מזון, 6964Food, beverages
and tobacco

הלבשה,1315 טקסטיל,
ומוצריו עור

154,02546354423 4536Textiles. clothing.
leather and its
products

דפוס1718 ומוצריו, 92,358431161נייר 138Paper and its pro

לאור .ductsוהוצאה printing
and publishing

ופלסטיק19 גומי 294,85527507951מוצרי 4181Rubber and plastic
products

כימיים20 מוצרים
נפט ומוצרי

508,514197378423222 168233Chemical and oil
products

עץ10,16,2 וחציבה, 164,68631243329כרייה 3442Mining and quar
מוצרי .ryingומוצריו, wood and
אל itsמינרלים products. non

metallicמתכתיים mineral
products

בסיסית2223 מתכת
מתכת ומוצרי

375,23733426259 2570Basic metal and
metal products

204,45310810811175מכונות24 11077Machinery

חשמלי25 ציוד
ואלקטרוני

5415,731240759828700 297776Electrical and
electronic equip
ment

הובלה,26,28 1919.376277185367135בלי 209232Transport equip
שונות .mentתעשיות miscellane

ous manufactu
ring
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patents 0טנטים

הבקשה מקור לפי בישראל, פטנטימ לרישום שהוגשו בקשות כ"ג/8. לוח
TABLHXXII 1/8.  APPLICATIONS ENTERED FOR REGISTRATION OF PATENTS IN ISRAEL.

BY SOURCE OF APPLICATION

הנל סך
Total

מישראל בקשות
Applications from Israel

מחויל בקשות
Applications from abroad

1949638210428

1950600222378

1951624258366

1952705291414

1953664280384

1954698303395

1955738290448

1956853302551

1957900323577

19581,099397702

19591,252401851

19601,5144651.049

19611,6964221.274

19621,927419I. 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

19742,4383442.049

19752,3984831.915

19762,4245611.863

19772,5295082,021

19782,6216321.989
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אלקטרוניים! מחשבים

ושכ"ע מחשב שברשותם במוסדות מועסקים גודל, לפי מחשבים, כ"ג/9. לוח
ומחוז סקטור ענף, לפי למועסק, ממוצע

1ט> ב המחשבים 31מ60ר
1 31 XIINumber of computers or

סמל
Code no.הכל ועיריסקטניסבינונייםגדוליםענקייםסך

TotalGiantLargeMediumSmallMini

1970162
V
34

■■

4484
19722755259164
19743784104973242
19754395175682279
19764906195986320
197761092157105418

הכל סך 978712102465112501נ
כלכלי ענף

לחקלאות0005 ושירותים 2323חקלאות
וחרושת)12 (כרייה 15711131114תעשייה
ומים3 5_21_8חשמל
ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 110__11בינוי
241452_72מסחר5056
הארחה58 5___5שירותי
ותקשורת6 אחסנה 3844723תחבורה,
פיננסיים70 672371045מוסדות
5510__20ביטוח71
שירות733 12714151493לשבות
עסקיים720.730732 שירותים 115_7שאר

ממשלתיים800 מינהל 1521435שירותי

לאומיים802804 מוסדות ישראל. _8332משטרת

לאומי לביטוח והמוסד
המקומיות82 הרשויות של מינהל 9שירותי

24


3

ומדע83,84 חינוך 1104241684שירותי

דת85,8790 וסעד, רווחה בריאות. 3512824שירותי

ל.נ.מ.א, ואיש"0 ציבוריים סקטורושירותים
490573083365פרטי

10914151178הסתדרותי
77210121340ממשלתי
337_152לאומי

מקומי 14248שלטון
מעורב רציבורי


1123

מחוז
912691460ירושלים
382729הצפון
1251192193חיפה
78127860המרכז

אביב 3476143755235תל
33הדרום


1I724

הוצאות כולל לא 2 בנ>בוא. הסבר ראה  זעירים מחשבים רק בהט שהיו במוסדות מועסקים בולל לא 1973 עד 1

בלבד. מקצועיים למועסקים 3 במבוא. הסבר ראה  לשכ''ע נולפות
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ELECTRONIC COMPUTHRS
TABLE XXUI/9.COMPUTERS, BY SIZE, EMPLOYED PERSONS IN INSTITUTIONS

WITH COMPUTERS AND AVERAGE WAGE PER EMPLOYED PERSON, BY
BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

2 £

e"j|

1 נדצמבר המועסקיט מספר
Number of employed persons in December י

מקצועיים מועסקים מזה:
Thereof: skilled employed persons

£
2

§1
f*
U8H
lfag

11
1 I

8

f §

הכל סך
Total

0ךהכל
Total

1970
1972
1974
1975
1976
1977
I978 TOTAL

Economic branch
*Agirculture and agricultural services
Industry (mining and manufacturing)
Electricity and water
Construction (building and public works)
Commerce
Hotels
Transport, storage and communication
Financial institutions
Insurance
Business service bureaux
Other business services
Government administrative services
Israel police, national institutions and

the National Insurance Institute
Local authorities' administrative services
Education and scientific services
Health, welfare and social services,
religious, public and personal services n.e.s,
Type ofownersh ip

Private
Histadruth
Government
National
Local authoirties
Public mixedDislric I

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

.1 I .(KW
^ 1.351
2,116
3,118
4,168
6,059
10,593

9,751
10,005
15,311
10,973
12,425
10,008
12,160
10,440
11,776
10,203
8,729
10,229
10,190

9,521
10,758
8,700

9,749
11,792
11,534
8,860
9,538
13,223

10,646
8,336
10,487
10,909
10,667
9,810

443
613
918

1,063
1,117
1,311
1,530

31
230
42
20
104

9
126
261
51
291

9
89
66

46
89
66

819
239
311
89
48
24

233
39
166
131
912
49

453
646
883
950

1,096
1,146
1,349

1

177
44
4

83

150
203
53
199

7
181
62

40
105
40

470
240
460
100
48
31

281
28
159
107
735
39

216
342
467
585
645
724
735

1

89
29
2
49

48
68
26
132
14
95
45

22
92
23

326
105
255
14
22
13

163
12

113
55
369
23

184
243
350
389
438
507
577

5
79
12
4
37

1

29
91
29
109

5
91
12

14
41
18

245
100
160
49
14
9

130
13
61
35
326
12

1,296
1,844
2,618
2,987
3,296
3,688
4,191

38
575
127
30

273
10

353
623
159
731
35

456
185

122
327
147

1.860
684

1,186
252
132
77

807
92
499
328

2,342
123

5,114
5,683
6,288
י ,150
7,959

69

900
184
33

433
13

551
1,821
323

1.501
55

750
364

234
421
307

3,478
1,658
1,944
526
244
109

1,368
153
868
477

4,906
187

1 Up to 1973, excluding employed persons in institutions which used only minicomputers  see explanation in
introduction. 2 Excl. otheT labour expenses. J To skilled employed persons only.
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מחשב, בהם שמותקן במוסדות אוטומטי נתונים לעיבוד הוצאות כ"ג/10 לוח
ומחוז סקטור ענף, לפי

'ABLE XXHI/IO.  DATA PROCESSING EXPENSES IN ESTABLISHMENTS WITH INSTALLED
COMPUTERS, BY BRANCH, TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

IL. thousand:December oreach year ,, י שנה כל דצמבר ל"י; אלפי

הוצאות
אחרות
Other

expenses

I 975 
I 976
1977
1978 TOTAL

Economic branch
Agriculture and agricultural
services

Industry (mining and
manufacturing)

Electricity and water
Construction (building and
public works)

Commerce
Hotels
Transport, storage and
communication

Financial institutions
Insurance
Business service bureaux
Other business services
Government administrative
services

Israel police, national
institutions 8c National
Insurance Institute

Local authorities
Education <£ scientiifc services
Health, welfare and social
services, religious, public
and personal services n.e.< .

I y p c■ n I' 0 u' norshi p
Private
Histadruth
Government
National
Local authorities
Mixed public

חומרים
למהשב
Materials

for
computer

תוכנה
Software

I

9 S

Sgis
111!
a. ,. ,0

s
.a

1,018.6
1,278.8
2,663.2
4,893.8

3.0

569.2

127.3
17.0

266.4
1.0

350.0

856.0
626.9
482.2
50.9

1,094.1

52.9

65.0
269.0
63.0

Pill
Gin"o 5

iffIs
5,761.1
8,645.4
17,272.7
20,954.7

229.9

2,749.9

901.3
106.9

1,197.0
52.1

1,337.1

4,573.5
889.0

4,186.0
145.0

1,198.6

732.2

1,243.5
1,084.7
328.0

District Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

1,276.5
1,735.9
1,667.4
141.0
65.0
8.0

1,080.6
17.4

430.9
112.3

3,217.7
35.0

9,801.9
4,230.6
4,251.3
1,193.5
1,248.5
229.0

2,635.4
493.8

1,904.0
2,020.5
13,507.4

393.7

1,015.7 18,358.0
899.4 26,583.6

2,153.8 54,395.1
7,754.8 79,872.7

הכל .p
Total

22,767.9 48,921.3
34,732.5 .72,139
57,866.3 134,351.0
"2,580.4 226,056.4

58.0 389.6 875.9 1,556.5

2,051.9 7,576.9 12,368.1 25,315.9

246.1
IS.I

2,250.5
177.4

4.270.7
497.2

7,795.
816.6

1 ,057.9 5,279.0 6,798.3 14.598.6
43.5 101.3 167.5 365.4

476.6 6,709.6 8,567.1 17,440.4

1,227.7
349.3

1,501.6
11.6

409.4

11,343.5
2,198.2
10,506.3
467.7

8,932.1

26,644.6
5,417.3
19,285.9
693.8

10,346.2

44,645.2
9,480.7
35,961.9
1,369.0

21,980.4

 4,261.8 4,718.3 9,765.1

7.8 2,284.3 2,791.7
248.6 14,261.6 5,556.1
46.6 3,133.0 3,581.8

6,392.3
21,419.9
7,152.6

4,594.9
1,276.6
6S6.9

1,002.8
7.8

215.7

461.0
207.4
738.6

1,309.8
4,895.5
142.5

1

34,937.6
12,289.0
22,777.0
6,331.0
2,352.5
1,185.6

16,826.3
1,213.0
8,865.3
8,498.4
42,777.7
1,691.9

44,772.1
26,555.0
29,771.6
6,691.6
2,922.0
1,868.3

19,288.9
1,767.4

12,451.8
6,849.5

95,382.9
46,087.2
59,124.2
15,359.9
6,595.8
3,506.6

40,292.2
3,698.9
24,390.6
18,790.5

1975
1976
1977

הכל סך  1978
כלכלי ענף

ושירותים חקלאות
לחקלאות

וחרושת) (כרייה תעשייה

ומים חשמל
ועבודות (בנייה בינוי

ציבוריות)
מסהר

הארחה שירותי
ותקשורת אהסנה תחנורה.

פיננסיים מוסדות
ביטוח

שירות לשבות
עסקיים שירותים שאר

ממשלתיים מינהל שירותי

מוסדות ישראל, משטרת
לביטוח והמוסד לאומיים

לאומי
מקומיות רשויות

ומדע חינוך שירותי
רווחה בריאות, שירותי
ושירותים דת וסעד,

ל.נ.מ.א. ואישיים ציבוריים
סקטור

פרטי
הסתדרותי
ממשלתי
לאומי

מקומי שלטון
מעורב ציבורי

Siace 1976 incl. V.A.T. on wagesof nonproift institutions.

69,780.8 134,179.0
2,442.1 4,705.2

ירושלים

חיפה
המרכז

אביב חל
הדרום

מחוז

למלכרים. שכר על מעמ כולל ב1076 החל 1
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וסקטור המחשב גודל לפי במחשבים, והמשני המרכזי הזיכרון נפח  ו. כ"ג/ו לוח

TABLE XXIII/1 l.MAIN AND SECONDARY MEMORY CAPACITY IN COMPUTERS. BY SIZE OF

COMPUTER AND TYPE OF OWNERSHIP

December of each year שנה כל דצמנד

Size of computer and type
ofownership

MB ביחידות מקוני זיכרון
1(MB = תויפ (מיליון
Secondary memory

in MB units1
)million characters = MB)

KB ביחידות מרכזי זיכרון
(KB = בתים (אלף

Main memory in KB units
)thousandbytes= KB)

ממוצע
למחשב

Average per
computer

הגל סך
Total

ממוצע
למחשב

Average per
computer

הכל סך
Total

וסקטור מחשב גודל

6ל19

1977 TOTAL

Size of computer
7,56118.1

Mini

5,79555.23,07629.3Small

11,997210.516,402287.8Medium

11,307538.437,9181,805.6Large

17,2751,919.425,3972,821.9Giant

Type of ownership

Private

Histadruth

Government

National

Local authorities

Mixed public

335.4

431.2

57,018

82,793

80.0

S8.4

42,169

53,935

27,77070.727,157268.9

7,03264.513,808418.4

14,521207.434,187S99.4

2,980156.84,802533.5

48480.7777259.2

1,14888.32,062257.8

1976

הכל סך 1977

המחשב גודל
זעירים

קטניס

בינוניים

גדולים

ענקיים

סקטור

סרטי

הסתדרותי

ממשלתי

לאומי

מקומי שלטון

מעורב ציבורי

I Excl. minicomputers. זעירים. מחשבים כולל לא 1
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המחשב, גודל עליו, והבעלות המסוף סוג לפי ומסו3ים, מחשבימ ב"ג/2ו. לוח
ומחוז סקטור בלבלי, ענף

1976XII1977*** 1978

מחשביםמחשבים
שמחובריםמחשביסשמחוברים
אליהם
מסופים

שמחוברים
אליהםאליהס

מסופים
Computers
to which

מסופים
Terminals

מסופים
Computers

מסו9ים
TerminalsComputers

to which
terminals

are
connected

to which
terminals are
connected

terminals
are

connected

הכל 681,1211001,792167סך

המחשב גודל
536685828ענק

154301659622גדול
191011721719בינוני

10903128838קטן
191342810980ועיר

כלכלי' ענף
ותעשייה לחקלאוח שירותים 11861914534חקלאות,

ובינוי מיט 2132294חשמל,

והארחה אוכל שירותי 62497014מסחר,

ותקשורת אחסנה 325563687תחבורה,

עסקיים ושירותים פיננסיים 13811630735מוסדות
וקהילתיים ציבוריים 336624787172שירותים

אישיים שירותיים
121

סקטור'
3955061912106פרטי

144821965331ממשלתי

839118222הסתדרותי

לאומי
מקומי 4_שלטון {9\)81

9
1

6

מעורב 3472551ציבורי

מחוז
ירושלים
4יהדרום {3061)372

56
26
5

אביב 313095068984תל
5298641514המרכז

חיפה
*'הצפון {208

251
9

33
5

נו. מותקן שהמחשב המפעל של 1
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TABLE xXIII/12.  COMPUTERSAND TERMINALS. BY OWNERSHIP AND TYPE OK TERMINAL.

SIZE OF COMPUTER. ECONOMIC BRANCH. TYPE OF OWNERSHIP AND DISTRICT

ו 9 7 Xא 1 1

s Terminaמסופים

המסוף Typeסוג of terminalהמסוף על הבעלוח
Ownership of terminal

המפעלמסופי של
הכל מסופיםתקשורתסן

מותקן מפעליםבו של
Totalצג ■אחריםהמחשבלעיבודמדפיסיםמסופי

DisplayPrintingאוצוות
EstablishOther

terminalscomמרחוקment 1n

which (heestabiish
municationR.J.E.ments
terminalscomputer

is installed

2,5021,7635461932,249253TOTAL
Size 0 f computer

61541515248510105Giant
9237361246382598Large
112802668527Medium
2961541014128214Small
556378143355479Mini

Economic branch1
Agriculture, agricultural services and

2632035732621industry
482918148Electricity, water and construction
9559333878Commerce, restaurants and hotels
39935442335940Transport, storage and communicatio

Financial institutions and business
499331858348613services

1,1907803101001.000190Public and community services
171Personalר8 services

Type of ownership'
)sector(

1,3328113761451,26270Private
87172011239709162Government
2191773482109Histadruth

4314National
5650514412Local authorities
2021820Mixed public

District'
5383959548416122Jerusalem
13511020511916Southern

1,05569523212899461Tel Aviv
48740379544542Central
264142116625212Haifa
23184123Northern

' Of establishments where the computer is installed.
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בריאות כ"ד. פרק

ולא עצמם המוסדות של כהוצאה נרשמו ושירותים,
אותה. מימנו אשר במשק אחרים גורמים של

על המימון מוגדר המממן הסקטור לפי במיון
ושירותים סחורות על ההוצאות כל כסך הסקטור ידי
נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות, וכן
וכן וגבייתן הלוואות מתן כולל (לא אחרים לסקטורים
את כולל אינו הממשלתי המימון הלוואות). קבלת
שניתנו ממשלתיות, בהלוואות התמיכה מרכיב

הצמדה. ללא או נמוכה בריבית
הרישום לפי נקבעו הסקטורים בין ההעברות
כדו"חות המקביל הרישום הממשלה. בדו"חות
מהרישום שונה להיות עלול האחרים הסקטורים
שההעב התקופה מבחינת בעיקר הממשלה בדו"חות

אליה. מתייחסת רה
הוצ כוללת לבריאות הממשלתית ההוצאה
של הפיתוח ותקציב הרגיל התקציב במסגרת אות
משרד של לבריאות הוצאות הבריאות, משרד
בנפגעי לטיפול היחידה של והרווחה, העבודה
והמוסד הלאומיים המוסדות והוצאות הנאצים

בריאות. על לאומי לביטוח
המקומיות הרשויות של לבריאות nssnn
של רגיל והבלתי הרגיל בתקציב הוצאות כוללת
רפואי לפיקוח הוצאות וכן לבריאות המחלקה
המחלקה תקציב מתוך ספר, בבתי שיניים ורפואת
לשירותי ההוצאה את כוללת היא אין לחינוך;

הרשויות. של תברואה
הפרטיים המוסדות של לבריאות ההוצאה
מוסדות של ההוצאה את כוללת רווח כוונת ללא
המוסדות הממשלה, בבעלות שאינם בריאות
על פועלים ואינם המקומיות והרשויות הלאומיים
כוונת ללא הפרטיים הבריאות במוסדות עסקי. בסיס
השונות, החולים קופות היתר בין נכללים רווח
למלחמה "האגודה אדום", דוד "מגן "הדסה",
החולים בית צדק", "שערי החולים בית בסרטן",

ועוד. המסיון של החולים בתי חולים", "ביקור
ה"אחר" הסקטור של לבריאות ההוצאה
ידי על בריאות ושירותי סחורות של קניות כוללת
שירותי קניית כגון עסקיים, מגופים בית משקי
תרופות קניית או רפואה ומבוני פרטיים רופאים

רפואיים. ומכשירים
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .2

השירות סוג
הממשלה, של הבריאות שירותי על ההוצאה
כוונת ללא הפרטיים המוסדות המקומיות, הרשויות
מוינה עסקי בסיס על הניתנים והשירותים רווח
את הנותנים המוסדות של הענפית לפעילות בהתאם
כלכלה ענפי לסיווג בהתאם הוגדרו הענפים השירות.

לבריאות לאומית הוצאה

חישוב ושיטות הגדרות

הוצאה כוללת לבריאות הלאומית ההוצאה
קבועים. כנכסים והשקעה שוטפת

כל של ערכם את מקיפה השוטפת ההוצאה
ידי על שוטף כאופן שנצרכו הבריאות שירותי
בריאות שירותי להוציא הנדונות, בשנים האוכלוסייה
משרד השתתפות כולל (אך צה"ל ידי על הניתנים

כוללת: היא חולים). בתי בהוצאות הביטחון
במישרין נקנו אשר והשירותים הסחורות ערך (1

עסקיים, מגופים בית משקי ידי על
ידי על בית למשקי סופקו אשר השירותים ערך (2
המקומיות הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה,
מוזלים במחירים כווח, כוונת ללא פרטיים ומוסדות
שירותים ערך נמדד שוק, מחיר להם באין חינם. או
הן: הנכללות ההוצאות הייצור. הוצאות לפי אלה
שכר נוספות), עבודה הוצאות (כולל ומשכורת שכר
לא מכירות). בניכוי (כלומר נטו שוטפות וקניות דירה
הצמדה; והפרשי ריבית על ההוצאות נכללות
על מימון לעומת מלוות ידי על מימון מכך, כתוצאה
ערך אומדן על משפיע אינו ומענקים מסים ידי
נכלל לא וציוד בניינים על הפחת הבריאות. שירותי

במדידתו. הקושי בגלל בהוצאות
הוצאות כוללת קבועים בנכסיפ ההשקעה
למטרות המשמשים ציוד ורכישת בניינים הקמת

בריאות.
סקטור לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

השירות. סוג ולפי
לפי לבריאות הלאומית ההוצאה סיווג .1

סקטור
הסקטו לפי מסווגת לבריאות הלאומית ההוצאה

הבאים: רים
לאומי לביטוח המוסד כולל הממשלה א.

הלאומיים; והמוסדות
מקומי מועצות (עיריות, המקומיות הרשויות ב.

ואזוריות); ות
רווח; כוונת ללא פרטיים מוסדות ג.

בית. ומשקי עסקיים מפעלים כולל אחר ד.
הסקטור ובין המבצע הסקטור בין הבחנה יש

המממן:
כל של חלקו נמדד המבצע הסקטור לפי במיון
ולשירותים לסחורות הישירה בהוצאה סקטור
בסקטור התחשבות ללא ייצור לגורמי ולתשלומים
כוונת ללא המוסדות הוצאות כל לדוגמא: המממן.
סחורות קניית על הכללית) קופתחולים (כגון: רווח
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וגמר התחלות שטח על הגדולות הבנייה
בנייה.

הלשכה שעורכת המשפחה הוצאות סקרי .5

לסטטיסטיקה. המרכזית
פרסום  בישראל" האשפוז "מוסדות .6
וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה

הבריאות. במשרד

אשפוז

והסברים הגדרות

כוללות החולים בבתי כלליות" "מחלקות
כן כמו וכוי. נשים ילדים, כירורגית, פנימית, מחלקה

"הנסך. חולים בית כאן נכלל
עד 1950 בתקופה חולים בתי במספר העלייה
נוספים מוסדות הכללת ע"י בעיקר נגרמה 1960
למחלות מוסדות אלה היו הסטטיסטיקה. במסגרת
שיקום מרכזי נפש, לחולי מעונות ממושכות,
בתקופה אך לכן, קודם גם קיימים היו אשר למפגרים,

חולים. בית של מעמד קיבלו זו
הנוסחה לפי רושב המיטות תפוסת אחוז

■ הבאי.
בפועל אשפוז ימי

100 א המיטות7 מספר לפי בכוח אשפוז ימי
בתקן המאושרות

נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
משרד ע"י שאושרו לאלה נוספות במיטות משימוש

הבריאות.
את שיצאו חולים של שהייה ימי שהייה: ימי
בתקופה ימים כולל השנה, במשך החולים בתי

הדיווח. לשנת שקדמה
היו המיטות שבהם ימים מספר אשפוז: ימי
של שהייה ימי כולל הנדונה, השנה במשך תפוסות

החולים. בתי את עזבו שטרם חולים
סוג לפי נקבע כ"ד/5) (לוח חוליט 3ית סוג

המיטות.

מקורות
המיטות תקן על החולים, בתי מספר על הנתונים
על הוכנו בארץ החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל
של וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה ידי
מבתי חודשיים דיווחים סמך על הבריאות, משרד

החולים.

נפש חולי
הגדרות

ביממה שעות 24 הנמצאים חולים הם מאושפזיפ
ועבורם קצרה בחופשה שהם או פסיכיאטרי במוסד

לכשיחזרו. המיטה, נשמרת

בית משקי של ההוצאות כל זאת, לעומת .1970
ידי על המיוצרים רפואיים ומכשירים תרופות לקניית
ולא נפרד, כולל, בסעיף סווגו השונים התעשייה ענפי

יוצרו. שבהם התעשייה ענפי לפי
כולל הכלכלה, ענפי של rrmn לסיווג בהתאם
בין מונעת" ורפואה ציבוריות "מרפאות הסעיף
שירותי את ולילד, לאם התחנות שירותי את השאר
וב&ח במגפות מלחמה החינוך, במוסדות הבריאות
חומרי על פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול לות,
התברואה. על הבריאות משרד של והפיקוח רפואה
החלמה. בתי גם נכללו חולים" "בחי בסעיף
לרפואת מעבדות גם נכללו שיניים" "מרפאות בסעיף
"רופאים בסעיף ואילו שיניים וטכנאות שיניים
רפואה ומעבדות רפואה מכוני גם נכללו פרט"ם"

פרטיים.
פי על מחושבת אשפוז ליום השוטפת ההוצאה
(כלליים, חולים בית סוג ככל האשפוז ימי מספר

ממושכות). ולמחלות נפש לחולי
כ"ד/1 בלוח קבועים. במחירים ההוצאה
לבריאות הלאומית ההוצאה של אומדנים מובאים
1970/71 שנת של קבועים במחירים ומרכיביה
של קבועים ובמחירים 1975/76 עד 1971/72 לשנים
ו1977/78. 1976/77 לשנים 1975/76 שנת
סוג ולכל סקטור לכל בנפרד נערכו החישובים
ובמוסדות המקומיות ברשויות בממשלה, הוצאה.
הכמותיים השינויים נאמדו רווח כוונת ללא הפרטיים
ההוצאות העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
בדרך נוכו ושירותים סחורות של שוטפות קניות על
במדד המתאימים הסעיפים של המחירים במדדי כלל

לצרכן. המחירים
בעזרת חושב קבועים במחירים ההשקעה אומדן

הציוד. ומחירי הבנייה מחירי מדד
הקודם לשנתון בהשוואה מתוקנים. אומדנים
("אחר") העסקי הסקטור באומדני תיקונים הוכנסו
ו"רופ שיניים" "מרפאות חולים", "בתי בסעיפים
הוצאות סקר בסיס על נעשו התיקונים פרטיים". אים
לשנת עד ביון ונערך 1975/76 לשנת משפחה

.1969/70
משמעותיים לא תיקונים הוכנסו אחדים בסעיפים
נוסף. מידע או מעודכנים כספיים דו"חות בסיס על

מקורות
דו"חות וכן הכללי החשב של כספיים דו"חות .1

הלאומיים. המוסדות
המקומיות. הרשויות של כספיים רו"חות .2

מרכיבי על הלשכה ידי על הנערך סקר .3

רווח כוונת ללא פרטיים במוסדות ההוצאות
המוסדות של הכספיים הדו"חות סמך על

אליהם. המופנים מיוחדים ושאלונים
מקומיות לרשויות הקבלנים דיווחי עיבוד .4

rvmm prisn משרד של ישירים ודיווחים
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חייס שנת בסוף או השנייה, החיים שנת בראשית
1966 בשנת הוחל כשגרה רביעית בהאכלה ראשונה.

ו1965. 1964 לילידי
החיים שנת בסוף כלל בדרך ניתן חצבת נגד חיסון

השניה. החיים שנת בראשית או הראשונה
מוגדר הילד לחיי הראשונה בשנה הדיווח כיסוי
מהתחנות עליהם שדווח המקרים מספר של כמנה

הדיווח. לשנת שקידמה בשנה mrVn ומספר
מספר את מייחסים הילד לחיי השנייה בשנה
שנתיים שארעו הלידות למספר שבדיווח המקרים

הריווח. לפני
מלא איננו החיסונים על הדיווח החיסון. כיסוי
מדווחות ובילד כאס לטיפול התחנות שרק מפני
קיים אחרים במקומות החיסונים על מלא. באופן

בלבד. חלקי דיווח

ובילד באמ לטיפול תחנות
למחלקה חודשי דווח על מבוססים הנתונים
הבריאות. שבמשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה

בריאות בשירותי שימוש סקר

על סקר נערך 1977 דצמבר אוקטובר בחודשים
הנוגעות שאלות נשאלו שבו בריאות בשירותי שימוש
רופאים, כגון: השונים, הבריאות בשירותי לשימוש
על פרטים וכן מונעת לרפואה תחנות חולים, בתי
וחברות מסוימות כרוניות מחלות לאשפוז, המתנה
אדם כוח סקרי במסגרת נערכה החקירה בקופ"ח.
י"ב). לפרק במבוא ראה אדם כוח סקר על (פרטים
לקיבוצים, פרט האוכלוסייה לכל מתייחסים הנתונים

בנגב. ולבדוים למוסדות
שיעוריט

כוללת שיעורים בהם שמופיעים הלוחות בכל
נכללו שלא בכוח עולים ב1974 החל האוכלוסייה
לשנים השיעורים קודמות! בשנים באוכלוסייה

שונו. לא הקודמות

פסיכיאטרי לטיפול הבאים חולים הם יום חולי
ביום שעות מספר למשך בשבוע ימים למספר לפחות

היום. כל למשך או
ממוסר העברות כוללות אינן לאשפוז קבלות

למשנהו. אחד
מספר הוא טיפוליות אפיזודות הכל סך
יום וטיפולי אשפוז במתקני הנמצאים החולים
ולטיפול לאשפוז הקבלות כל בתוספת השנה בתחילת
העברות (כולל השנה במשך אלה למתקנים יום

למוסד). ממוסד

מקורות
וסט לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
במשרד הנפש בריאות שירותי של טיסטיקה

הבריאות.
קבלות של חודשי דיווח על מבוססים הנתונים
לחולי וממחלקות נפש לחולי חולים מבתי ושחרורים
כן כמו יום. חולי כולל הכלליים, החולים שבבתי נפש
חולה כל על אינדיבידואליות הודעות nTrrn מקבלת
אלו הודעות מהמוסר. משתחרר או שמתקבל
כן הדיווחים. ולהשלמת לביקורת היתר בק משמשות
חולי נוכחות על חודשיים מדו"חות נתונים כלולים
וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה שמרכזת יום

הבריאות. במשרד

מונעת רפואה

לאפידמיו מהיחידה נתקבלו הנתונים חיסונים.
הדיווחים סמך על הבריאות שבמשרד לוגיה
לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול מהתחנות
האוכלו לכל מתייחסים הנתונים הנפתיות. הבריאות

וכרוים. ירושלים מזרח כולל לא סייה,
חיסון שגרתי. באורח נהוגים חיסונים סוגי שלושה
קרמת, נגד חיסון (כולל משולש חיסון אבעבועות, נגד
שיטת לפי ילדים שיתוק נגד וחיסון ושעלת) צפדת
מוחלש חי וירוס של האכלות 3 כלל בדרך סיבין,
רביעית האכלה ע"י דחף וחיסון ראשונה חיים בשנת

פרסומים

טבעית. תנועה  ג' לפרק מבוא ראה
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national expenditure on health לבריאות לאומית הוצאה

ושירות הוצאה סוג לפי לבריאות, לאומית הוצאה  כ"ד/1. לוח
TABLE XXIV/1.  NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY TYPE OF EXPENDITURE AND

SERVICE
תקציב שנות ל''י; bu4get:מיליוני yearsI.L. rnillien

שוטפת nip\n ■Current expenditure

מרפאותמינהלסי
ציבוריות

השקעה t
ננגס,0 | תרופות1

5"יריפאיםמרפאותורפואהממשלחיגולל קבועיםשניקנו
Grand

הכל סך
Govern

מונעת
Punlic

נתי
חולים

ביתפרטייםשיניים y&a
Medicines'Fixed totalTotalment

admi
nistralioP

clinics
and

preventive

HospitalsDental
clinics

Private
doctors

bought by
1households

capital
forma

medicine
tion

שוטפים Atבמחירים current prices

1962/633423174126124481525

1963/64392359514413657\733

1964/6546542161681612 681844

1965/666015498223214822252

1966/676846038239234962681

1967/6870363382522431003070

1968/6977369482722711093479

1969/708727671130429432 8442105

1970/711,0539381336936839 10049US

1971/72129.01,1611544446350 13554129

1972/731,760,5421760460266 1866218

I973/7J2,3661,9992771282385 243109367

1974/753,562!,954421.0361.212117 38915860H

/I97S764,8924' 4,0381,4041.660154 557. 222854

l')76/777,037<,16149 (2.0112.687211 861342876

.1977/7X11,250/0.100,150

1970/71 pricesAt

4124061114350116

4464491275054171

4364721315179225

4855171445586262

5135591475789294

1970/71במחירי

1,1501,03412

1,3101,13913

1,4091,18415

1.5671,30518

1,6731,37914

1975/76 במחירי

1971/72
י.7/י97|
1973/74

1974/75

1975/76
1975/76 Atבמחירי 1975/76 prices

1976/774,9134,262351,4151,814595163651 240

.1977/785,1004,500600

1 Including medical equipment
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ושירות הוצאה סוג מבצע, סקטור לפי לבריאות, לאומית הוצאה כ"ד/2. לודו

TABLE XXIV/2.NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY OPERATING SECTOR, TYPE OF
EXPENDITURE AND SERVICE

שוטפ במחירים ל"י, שנוחמיליוני ;Dircesתקציבים; budget yearsIL. million, at current

1974/75

§

1975/76

§

1976/77

הכל סן
Total

ממשלה
Govern
ment

r 8

§J

11

ללא מוסדות
רווח כוונת
Nonproift
institutionsאחר

Other קופות
חולים
Sick
funds

אחרים
Other

כולל §סך 3,5624,8927,0371,8082,787 1477231,572GRAND TOTAL

nsone הוצאה
הנל סך

2,9544,0386,1611,4472,515 835471,569Current expenditure 
total

ממשלתי 4949Government[424מינהל
administration

ור8ואה ציבוריות מרפאות
מונעת

1,0361,4042,0111781,660 57116


Public clinics and
preventive medicine

חולים 1,2121,6602,6871,220822בתי 14418213Hospitals

שיניים 389557861מרפאות


33 1213803Dental clinics

פרטיים 117154211רופאים



211Private doctors

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי ע"י שנקנו

158222342 
342Medicines and medical

equipment bought
by households

בנכסים השקעה
הכל סך קבועים

608854876361272 641763Fixed capital
formation  total

חולים 523746730351192בתי 341521Hospitals

851081461080מרפאות 30242Clinics
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סקטור לפי ומימונה, לבריאות לאומית הוצאה  כ"ד/3. לוח
TABLE XXIV/3.  NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING, BY SECTOR

IL. million, at current prices: budget years תקציב שנות שוטפים, במחירים ל"י, מיליוני

E

n .

11

c o

I! הכל סך
Total

FINANCING TOTAL
Total expenditure on comsumption
and capital formation

Difference: net transfers to other sectors

2,008

3,538

1,530

S 1975/76
130 2,754 4,892
104 1,250 4,892

26 1,504 0

הכל סך  מימון
ולהשקעה כוללתלצריכה הוצאה

אחרים לסקטורים נטו העברות הקרש:

1976/77
הכל סך  7,0371SSמימון 3,5673,314FINANCING  TOTAL

ולהשקעה לצריכה כוללת 7,037147הוצאה 1,8085,082Total expenditure on consumption
and capital formation

אחרים לסקטורים נטו העברות 09ה0רש. 1,7591,768Difference: net transfers to other sectors

1 Including transfers from abroad. לארץ. pns העברות כולל 1

וסוג מבצע סקטור לפי חולים, בבתי אשפוז ליום שוטפת הוצאה  כ"ד/4 לוח
חולים בית

TABLE XX1V/4.  CURRENT EXPENDITURE PER DAY OF HOSPITALIZATION IN HOSPITALS,

BY OPERATING SECTOR AND TYPE OF HOSPITAL
il. at current prices; budget years תקציב שנוי/ שוטפים; במחירים ל"י,

חולים Hospitalsבתי

הבל סך
Total

כלליים
General

נפש לחולי
Mental

למחלות
ממושבות
Chronic

החולים בתי 149כל
§ 1974/75 '
55 24189ALL HOSPITALS

8משלהי
רווח כוונת ללא מוסדות

אחד

159
207
44

67 228
128 259
33 194

90
114
43

Government 1

Nonproift institutions
Other

החולים בתי 201כל
S 1975/76
73 331112ALL HOSPITALS

י ממשלה
רווח כוונת ללא מוסדות

אחר

220
275
58

89 318
164 348
45 285

112
148
50

Government 1

Non  profit institutions
Other

325כלבתיהחוליס
1976/77

110 552166ALL HOSPITALS
י ממשלה

רווח כוונות ללא מוסדות
אחר

330
517
87

142 510
248 605
63 392

150
266
101

Government 1

Non proift institutions
Other

1 Including local authoirties. מקומיות. רשויות כולל 1
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HOSPITALIZATION

End of year
ובעלות סוג לפי חולים', בתי  כ"ד/5. לוח

TABLE XXIV/5.HOSPITALS1, BY TYPE AND OWNERSHIP

אשפוז

שנה סוף

ובעלות 1977.1978Type§194819501960196519701975סוג and ownership

הכל 6683133135160130127135TOTALסך
Type of

מוסד institutionסוג

כללי 3650424250474645Generalטיפול care

9931שחפת
_Tuberculosis

נפש f42מחלות ■<413940Mental diseases
X9{2155■6130)Mentallyמפגרים retarded

ממושכות 23302735393947Chronicמחלות diseases
343333Rehabilitationשיקופ

עלות Ownershipב
720273333293333Governmentממשלה

ממשלתית 2222Municipal__עירונית government
מקומיות 24441111Localרשויות authorities

כללית חולים 1012161416141414Generalקופת Workers' Sick
Fund

34111111Hadassahהדסה
10555Malbenמלבז

56889888Missionsמיסיונים
אחרים ציבוריים חולים 87101124192023Otherבתי nonproift

hosDJtals

פרטיים חולים 3130575969514853Privateבתי hospitals

לנומנרי נוומדות 5ולל tri ב1 החל .d.19741974.for mentally retarded.since1 Excluding institution!

מיטה1 סוג לפי חולים, לבתי קבלות  כ"ד/6. לוח
TABLE XXIV/6.  ADMISSIONS TO HOSPITALS, BY TYPE OF BED.1

Type of bed *1978 §1977 1975

Thousands
568.3 537.3 498.8

1970 1969 1968 1965 1961

402.9 387.9

per 1,000populat ion ם
153.9 141.1 142.8 136.2 134.7

147.1 140.7 136.2 129.2 127.2 125.2 117.2 114.9

GRAND TOTAL

Rates
GRAND TOTAL

General care  total
Internal medicine 2 33.1 31.0 29.2 25.9 26.4 25.1
Neurology 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.9
Paediatrics י 19.7 18.7 16.9 18.1 17.6 17.7
General surgery 17.9 17.0 15.9 17.1 17.2 17.9
Orthopedics 6.6 6.2 5.7 5.2 5.3 5.0
Urology 3.8 3.5 3.2 2.5 2.5 2.1
Surgery, other * 5.1 4.6 3.1 3.0 2.9 2.6
Gynaecology 17.4 16.2 16.4 15.3 15.1 15.3
Obstetrics 26.9 27.5 28.9 28.5 27.7 26.6
Ophtalmology 4.8 4.6 4.3 3.7 3.6 3.4
Ear, nose St. throat 5.0 4.5 4.4 3.6 3.4 3.2
Other s 5.5 5.6 5.7 5.4 4.7 5.4

Tuberculosis 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 03
Mental diseases 3.7 3.7 4.3 4.1 4.0 4,0
Mentally retarded ■■ ■■ ■■ 0.2 0.1 01
Chronic diseases 2.3 2.0 1.8 L6..' .

Rehabilitation I 0.7 0.7 0.5 /7 ) JO 2.6

אלפים
371.6 319.$ 268.8

תושבי 1,000 ל שיעורים
132.2 124.7 122.6

מיטה סוג

22.1
0.7
17.6
15.9
4.2
2.0
2.1
15.1
26.2
2.8
2.6
5.9
0.7
3.9
0.2

2.7

21.4
0.7
16.6
16.5
5.0
,1.5
2.1
15.1
24.7
2.4
3.6
5.3
0.6
3.6
0.2

3.3 i

כולל סך

כולל סך
הכל סך גלליוח מחלקות

2 פנימית
עצבים
ילדים'

כללית כירורגיה
אורתופדיה
אורולוגית

* אחרת כירורגיה
נשים
יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
אחרות'

שחפת
נפש מחלות

פופנריס
ממושכות מחלות

שיקוס
1 Excluding institutioos for mentally retarded, since 1974.
2 Incl. internal, geriatircs and lung diseases, and also intensive
careuhitscardiac and respiratory. 3 Incl. prematures.
4 Incl. neurosurgery, chest surgery, plastic surgery, blood vessels
and oral surgery. 5 Incl. nephrology, dermatology and
venereal, Hansen's disease, oncology and multipurpose.

פנימית, כולל 2 משנת1974. למפגרים, מוסדות כולל לא 1^pa: לטיפול המחלקה כן כמו וריאות, גריאטרית
כולל 4 פגים. כולל 3 "nwarpM ולטיפול
דם, כלי פלסטית, כירורגיה חזה, ניתוחי נוירוכיתרגיה,
הנסן, מחלת ומין, עור נפרולוגיה, כולל: 5 ולסת. פה

מוגדרות. ובלתי אונקולוגיה

health 678



מיטה1 וסוג בעלות לפי חולים, בבתי בליטות כ"ר/7. לוח
TABLE XXIV/7.  BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE OF BED1

End of year שנה סוף

Ownership and t ype of bed .1978 §1977 1975 1970 196S 1960 1950 1948 מיטה וסוג כעלות

ffwmaAbsoluteמספריס numbers

הכל סך

נעלוח

4,6267,62715,61318,38223,72723,614iMtt 25,199TOTAL

Ownership
6892,9965,7857,6088,8658,4139,87910,017Governmentממשלה

ממשלתית 1,1981,4071,3181,383Municipalעירונית government

מקומיות [4515837931,261רשויות 95285285285Local authorities

כללית 6499972,6363,1213,7444,4444,7945,171FundGeneralקו8תחולים Workers' Sick

431541477491590631806930Hadassahהד0ה

1,4253991,2341,316מלנן
Malben

268404434444606566622597Missionsמיסיוניס

צינוריים חולי0 בתי
אחרים

7716576698891,6891,4221,8892,263Other nonproift
hospitals

פרטיים חולים 1,3671,4493,3944,1695,6065,1305,6065,818Privateבחי hospitals

מיטה Typeסוג of bed
2,6814,7136,6887,9589,70511,43312,00612,329Generalכלליות

623842595430273932020Tuberculosisשחפת

נפש מחלות

מפגרים
1,19711,9176,262I 7,9087,152

3,087

8,1758,4088,514Mental diseases

Mentally retarded

ממושכות מחלות

"{h1,7651'1,5093,0153,3604,3044,918Chronic diseases

303577465553461683Rehabilitationשיקום

חושביםשיעורים 1,000ל1.000 populationRates per

הכל 5.65.67.37.17.96.86.97.1TOTALסך

3.23.43.13.13.23.33.33.3Generalכלליות

0.80.60.30.20.10.00.00.0Tuberculosisשחפת

נפש {"41.42.93.0מחלות
1.0 J

2.32.32.3Mental diseases

tMentallyמפגריס retarded

ממושכות מחלות
ן 1

0.8 ל

■!
0.61.01.01.21.3Chronic diseases

שיקום
X J

0.20.20.20.10.2Rehabilitation

BcfS M7nv5 Vm ג1** הזזלו 1974בשנ15ימ. r\1 Excl. institutions for mentally retarded, since 1974.
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מיטה1 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 BED1

Type ofbed M978 §1977 1976 1975 1970 196S 1961 מיטה ot

GRAND TOTAL

General care  total

Internal medicine12
Neurology
Paediatrics 3

General surgery
Orthopedics
Urology
Surgery, other 4

Gynaecology
Obstetrics
Ophthalmology
Ear, nose and throat
Other '

Tuberculosis
Menial diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation

Days of stay (thousands) (אלפים) שהייה ימי
ofpatientsdischarged from hospitals החולים בתי את שעזבו מאושפזים של

8,229 7,464 7,085 7,414 6,703 5,132 4,387

Average durationof stay (days) (ימים) ממוצעת שהייה
6.7 7.0 7.2 7.6 8.9 8.9 8.3

8.1
18.5
6.9
7.7

10.3
10.4
8.7
4.6
4.0
8.2
5.0
7.5
77.5
205.5

205.4
74.1

8.6
17.8
7.3
8.2
11.1
11.5
9.1
3.4
4.0
8.5
5.3
8.2
86.2
171.1

199.2
76.7

9.3
13.0
8.1
8.4
11.5
12.0
10.9
3.3
4.0
9.6
5.6
8.2
73.3

152.4

202.0
82.8

10.0
14.4
8.9
8.9
12.2
12.7
11.2
3.4
4.1
9.6
5.6
8.4
72.3

166.4

230.0
109.4

11.3
15.2
9.6
9.8
14.2
15.1
12.4
4.0
4.4
11.1
7.0
7.4
58.0
154.8
838.0
242.6
93.1

11.511.9
15.915.4
11.910.6
10.510.1
13.014.2
15.016.6
14.014.1
4.64.4
5.44.8
13.912.8
6.68.7
8.58.8

132.079.0
171.1152.7
435.31,223.3
89.266.3
109.079.3

כולל סך

 גלליוח מחלקות
הכל סן
פנימית2
עצבים
ילדים3

כללית כירורגית
אורתופדיה
אורולוגיה

אחרת4 כירוגיה
נשים
יולדות
עיניים

וגרון אוזן אף,
אחרות5

שחפת
נפש מחלות

מפגרים
ממושכות מחלות

שיקוס
Hospitalization days (thousands)
inch patients not discharged

(אלפים) אשפוז ימי
עזבו שטרם חולים כולל

כולל 5,6776,3698,3068,0108,0368,3048,876GRANDסך TOTAL

(אחוזים) nciDnOccupancy (percentages)
כולל 98.597.496.992.790.991.894.0GRANDסך TOTAL

כלליות מחלקות
הכל סן 

פנימית2

96.294.892.486.984.584.783.0General care  total

105.299.997.385.484.387.986.8Internal medicine 2 ■

113.3104.3107.687.183.985.785.9Neurologyעצבים
88.393.687.588.485.083.982.6Paediatricsילדים3 3

כללית 97.891.789.685.880.184.283.2Generalכירורגיה surgery
95.094.899.288.787.887.586.8Orthopedicsאורתופדיה
99.195.894.686.082.384.984.7Urologyאורולוגיה

י אחרת ,89.497.598.679.981.180.780.8Surgeryכירורגיה other4
107.4102.989.096.791.989.391.7Gynaecologyנשים
86.093.395.493.191.087.286.1Obstetricsיולדות
100.387.882.680.177.177.581.4Ophthalmologyעיניים

גרון אוזן, ,86.2100.091.681.777.577.876.6Earאף, nose and throat
77.779.680.072.078.271.769.6Otherאחרות5 נ

nnntE86.979.170.152.056.078.873.8Tuberculosis
nsnw

qjsi m^nn110.1104.1104.599.098.9100.3108.4Mentaldiseases
v WJ ill ttltm

91.598.396.4Mentally retarded
86.291.397.599.393.595.397.4Chronicמחלותממושכות diseases^

88.888.290.987.891.492.189.9Rehabilitation

1 lfvuri 11**t הלוח15 5 6כד/5.סד See introduciton.15 See notes 25 in Table XXIV/J.
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יום וחולי מאושפזים  נפש חולי כ"ד/9. לוח .

TABLE XXIV/9.  PSYCHIATRIC INPATIENTS AND DAY PATIENTS

1978 §1977 1975 1974 1970 1966 1958

A t beginning of year
Beds

Places for day patients

Inpatients

Daypatients

During the year
Admisshns for inpatienl
care  total 1

First admissions
Readmissions

Inpatients admitted
Thereof:
Readmitted

Discharged (alive)
Deaths while in hospital

PATIENT CARE
EPISODES TOTAL2

Absolute numbers מוחלטים D^BCS

8,182 8,115 7,978 7,858 6,943 5,891 4,343

755 720 567 547

8,925 8,754 8,457 8,412 7,237 6,047 4,188

841 887 780 790 294

12.995 12,484 12,992 12,602 10,577 8,690 4,619

4,856 4,700 4,847 4,695 .. 3,724 2,309
8,139 7,784 8,145 7,907 .. 4,966 2,310

11,639 11,187 11,635 1 1,284 .. 7,761 4,187

6,783 6,487 6,788 6,589 .. 4,037 1,878

12,210 12,189 12,452 12,258 10,074 8,265 5,400
350 354 316 288 262 225 111

25,265 24,588 24,719 23,969 18,108 14,737 8,801

השנה בתחילת

מיטות

יום לחולי מקומות

מאושפזים

יום חולי

השנה נמשך
 לאשפוז קבלות

י הגל סן
ראשונות קבלות
חוזרות קבלות

לאשפוז שנתקבלו חוליס
מות;

חוזר לאשפוז נתקבלו
נפטרים) כולל (לא שוחררו

חולים בבית נפטרו

 טיפוליות אפיזודות
י הכל סך

תושביסל000שיעורים 11,000 populationRates per השנה Aבתחילת t beginning of year
2.22.32.42.42.32.22.2Bedsמיטות

יום לחולי 0.20.20.20.2Placesמקומות for day patients
2.12.32.52.52.52.42.4Inpatientsמאושפזים

יום וחולי 2.12.32.62.82.72.72.6Inpalienlsמאושפזים andday patients

השנה Duringבמשך t h e year
י לאשפוז קבלות
2.33.33.63.73.83.53.5Admissions/orסךהכל inpatient care 1

 total
ראשונות 22.41.41.41.31.3First.>קבלות admissions
חוזרות 1.21.92.42.42.22.2Readmissionsקבלות
שגתקבלו 2.13.03.33.43.13.2Inpatientsחולים admitted

מזה:
חוור לאשגוו 0.91.52.02.01.81.8גתקבלו

Thereof:
Readmitted

נפטרים) כולל (לא 2.73.23.43.63.63.43.4Dischargedשוחררו (alive)

 טיפוליות SPATIENT.4.45.66.17.17.26.86אפיזודות CARE
הכל2 EPISODESסך TOTAL2

1 Excludes transfers from one establishment to another.
2 Includes admissions of day patients.

למשנהו. אחד ממוסד העברות כולל לא J
יום. חולי של קבלות גולל 2
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והפטירות הלידות מכלל באחוז חולים, בבתי ופטירות לירות כ"ד/0ו. לוח

TABLE XXIV/10.  BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE OF

TOTAL BIRTHS AND DEATHS

Deaths פטירות

נ + הגיליט כל
All ages

8ו/ לידות
Stillbirths

חי לידות
Live bitrhs

Jews יהודים

195094.892.159.787.351.31950
195595.994.153.583.548.11955
196099.497.363.388.659.91960
!96599.999.765.591.363.21965
1970100.099.968.791.867.11970
1975100.0100.071.790.470.51975

§1977100.0100.072.491.771.51977§
*1978100.0100.072.291.568.31978*

ילא Nonיהודים Jew s'
196054.594.734.046.128.51960
196580.6100.041.854.034.91965
197091.299.945.667.735.51970
197597.046.066.937.31975
§197796.8100.049.372.242.11977 §

'197898.5100.048.572.932.41978*

l Including East Jerusalem, since 1973. .1973 בשנת החל ירושליט, מזרח כולל 1

preventive medicine מונעת רפואה

והשנייה הראשונה .וייחם בשנות ילדיט חיסון ב"ר/וו. mS
TABLE XXIV/1 !.IMMUNIZATION OF CHILDREN IN THE FIRST AND SECOND YEAR OF L1FE

מדווחים 100 מתוך שחוסנו הילדיס אחוז
Percent immunized children per 100 reported

חצבת נגד
Against
measles

ילדים שיתוק נגד
Against poliomyelitis

האכלה
רביעית

4th feeding

שלוש
האבלות

3 feedings

משולש
Triplex vaccine

דחף זריקת
Booster
dose

קולוש
זריקות

3 injections

נגד
אבעבועות
Against
smallpox

גק.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
 29 87

27 88
58 22 91
12 8 90
54 90
45 86

During second year of life

החיים הראשונהבשנת
196583687890

196787727189

197086767491
19758775290
197789752090
197889763674

השנייה החיים כשנה
1965749485, 

1967807386466
1970811148846624
1975798148658178
1977828)48658483
1978836147568181
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בעלות 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 OWNERSHIP

Ownership

מבוגרים

Adults

ילדים
בגיל

mpwn14משפחות
InfantsChildrenFamilies

aged
14

II
H

בעלות

1950
1960
1965
1970
1975

1977 TOTAL

Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel AvivYafo Municipality
Others

Cases admitted duirng the year השנה במשך שנתקבלו מקרים

_ .. 16,356 28,160 16,521
_ _ .. 48,939 48,688 42,603
_  40,920 63,544 59,585 44,443

1,935 524 52,440 77,577 72,418 56,722
1'662 639 74 831 103664 93425 76,563

2,056 532 76,681 111,301 94,351 77,681

2056 . 532 53,591 77,573 64,615 52,894
 11,054 16,283 14,566 13,039

219 201 273 294
_  6,702 9,904 8,080 6,608

4,433 5,996 5,236 4,188
682 1,344 1,581 483

1950
1960589
1965644
1970707
1975778

הכל סך  1977843

הבריאות 583משת
כללית חולים 203קו9ת

3הדסה

ירושלים 26עיריית
אניביפו ו1ל 25עיריית

3אוורי0

1950
1960
1965
1970
1975

1977 TOTAL

Ministry ofHealth
General Workers1 Sick Fund
Hadassah
Jerusalem Municipality
Tel AvivYafo Municipality
Others

Monthly averageof cases
under supervision

_ .. 19,469
 115,722 111,458
 154,451 167,002

6,875 1,737 205,222 208,571
5,893 2,641 279,948 295,533

9,739. 2,863 313,216 283,466

9,739 2,863 219,619 197,436
 51,804 47,936

920 1,060
 21,183 19,228
 16,805 16,707
 2,935 1,099

של ממוצע_חודשי
בפיקוח מקרים

19507,75021,671
196058916,57543,487
196564422,23853,180
197070728,94966,735
197577844,20587,977

הכל סך  197784343,70789,489

הבריאות 53829,55859,489משרד
כללית חולים 2037,87915,309קופת

3155312הדסה
ירושלים 262,2107,852עיריית

אביביפו תל 257,8795,224עיריית
.31,437אחתס 1,342
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סוג לפי פיקוח, ותקופת ובילד באם לטיפול בתחנות מגעים  כ"ר/3ו. לוח
מגע וסוג התחנה על בעלות רשומים,

TABLE XXIV/13.  CONTACTS IN MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND PERIOD OF

SUPERVISION, BY TYPE OF REGISTERED CASES, OWNERSHIP OF CENTRE AND TYPE OF

CONTACT

1977

ובטלות רשומים סוג
התחנה על

Typeofcontact מגע 10ג
סיקוזז /W1pn
ממוצעת

רופא nirmNurseTypeבדיקת of registered case aod
Examination
by doctors

בתחנה ביקורים
Visitsat station

בית ביקורי
Home visits

Average period
of supervision

ownership of centre

ל100 חודשי חודשיםנפשותממוצע
average per 100 personsMonthlyMonths

הכל סך  הרות 112נשימ 33117.2PREGNANT WOMEN 
TOTAL

:Thereofמזה:
הבריאות 117משרד 33106.8Ministry of Health

חולים 98קופת 39167.5General Workers Sick Fund
אביביפו תל 125עיריית 42146.8TelAvivYafo Municipality

ירישליס 86עיריית 3268.2Jerusalem Municipality

הכל סך  105תינוקות 18810.5INFANTS  TOTAL

:Thereofמזה.
הבריאות 104משרד 16710.0Ministry ofHealth

חולים 102קופת 221512.0General Workers' Sick

אביביפו תל 135עיריית 30811.1
runo
TelAvivYafo Municipality

ירושלים 91עיריית 20711.0Jerusalem Municipality

הכל סך  19פעוטות 10231.2TODDLERS  TOTAL

:Thereofמזה:

הבריאות 19משרד 11229.7Ministryof Health
חולים 17קופת 7441.0General Workers'Sick Fund 1

אביביפו תל 19עיריית 6236.0TelAvivYafo Municipality

ירושלים 22עיריית 4226.7Jerusalem Municipality

י ונוער 32ילדים 16S9.7CHILDREN AND YOUTH1 ,

י נפש 14חולי 1672.6MENTAL CASES 1

י ריאות 9חולי 5S2.0LUNG CASES'

ממושכות 9מחלות 1817.3OTHER CHRONIC

י DISEASESאחרות 1

1 Only governmental health centres take core of this type of
registered cases,

בסוג מטפלות הבריאות מ'*רד בבעלות nwwi רק 1

רשומים. קול זי,
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בריאות בשירותי שימושים
USE OF HEALTH SERVICES

התמחות לפי רופאים, של בית וביקורי רופאים אצל ביקורים  כ"ד/4ו. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת הרופא,

TABLE XX.V/ ,4.  v.SITS AT DOCTORS AND HOME VISITS, BY SPECIALIZATION OF DOTCOR

POPULATION GROUP AND SEX
X  XII 1977

sלאיJewsיהודים Nonהודים Jew

הבל נקבותוכריםסך
הכל סך

נקבותזכרים

Total
MalesFemalesTotal

MalesFemales

Thousandsאלפים

הכל 9.900.04,194.05,706.0563.1255.2307.9TOTALסך
ילדים או משסחה 5,497.12,455.73,041.4380.4171.4209.0Familyרופא doctor or

paediatrician
נשיס 360.7רופא

360.713.7
13.7Gynecologist

שיניים 1,920.1793.11,127.055.125.529.7Dentistרופא
פסיכולוג ו א 116.157.358.85.12.22.9Psychiatristפסיכיאטר or psycho

logist
אחרת מהתמחות 1,621.8719.6902.279.939.040.9Otherרופא specialist

בית 384.0168.2215.828.917.111.8Homeביקורי visits

נפשות ל100 ממוצע
u1umn בשלושה

Average per 100 person
in three months

הכל 349.0298.0400.0107.85.4$120.7TOTALסך
ילדים או משפחה 193.8174.4213.072.864.181.9Familyרופא doctoror

paediatrician
נשים 12.725.32.6רופא

5.4Gynecologist
שיניים 67.756.378.910.69.511.6Dentistרופא

פסיכולוג או 4.14.14.11.00.81.1Psychiatristפסיכיאטר or

psychologist
אחרת מהתמחות 57.251.163.215.314.615.0Otherרופא specialist

בית 13.511.915.15.56.44.6Homeניקורי visit
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ומין גיל המתנה, תקופת לפי לאשפוז, המתנה כ"ד/5ו. לוח
TABLE XX1V/15.  WAITING FOR HOSPITALIZATION, BYWAITINGTIME, AGE AND SEX

XXII 1977

Waiting time

Females נקבות

55+ 2554 024

Hospitalized in the last half year

הכל סך
Total

Males זכרים

5S+ 2554 024
סךהכל

Total ,

TOTAL

Less than one week

13 weeks

15 months

6 months and more

TOTAL

Less than one week

1 3 weeks

15 months

6 months and more

Were not hospitalized

TOTAL

Less than one month

15 months

6 months and more

Thousands
23.6 25.3 19.7 68.6 22.6 21.3

17.4 15.3 15.4 48.0 13.2 14.0 15.7 429

2.7

3.0

0.5

4.1

4.8

1.1

2.1

1.4

0.8

9.0

9.2

2.4

4.6

3.5

1.3

3.0

4.0

0.3

4.2

3.4

0.1

11.8

10.8

1.7

Percentages אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

73.5 60.4 78.2 70.0 58.6 65.7 67.0 63.8

11.6 16.3 10.8 13.1 20.2 14.2 17.9 17.6

13.0 18.9 7.0 13.5 15.4 18.7 14.5 16.1

1.1 4.4 4.1 3.4 5.8 1.4 0.6 2.6

Thousands"לפים
16.76.05.65.117.74.97.45.0TOTAL

4.31.41.61.24.81.42.41.1Less than one month

9.53.03.43.19.82.74.03.015 months

2.91.60.60.82.10.81.00.96 months and more

Percentages אחוזים
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

22.6 31.6 27.8 27.9 24.2 28.6 23.9 25.6

60.9 54.3 55.2 56.5 59.9 60.5 50.3 56.6

16.5 14.1 17.0 15.6 15.9 10.9 25.8 17g

לאשפת המתנה riDipn

אלפים
23.4 67.2

האחרונה השנה בחצי אושפזו

הכל סך

משבוע פחות

שבועות 13

חודשים 15

ויותר חודשים 6

הכל סך
משבוע פחות המתינו

שבועות 13

חודשים 15

ויותר חודשים 6

אושפזו לא

הכל סך

מחודש פחות

חודשים 15
ויותר חודשים 6

הכל סך

מחודש פחות

חודשים 15 .

ויותר חזדשים 6
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וקופה עבודה כוח תבונות אוכלוסייה, קבוצת לפי בריאות, ביטוח  כ"ד/16. לוח
TABLEXXIV/16.  HEALTH INSURANCE, BY POPULATION GROUP, LABOUR FORCE

CHARACTERISTICS AND FUND
אוכלוסייה

לאFundקופה
הכל סך 

יב מבוטח ווקופ''חמבוטחים חקופ'' rrsipקופ"
הכל סך מכבילאומיתכלליתעממית

PopulationInsuredPeople'sGeneralNot
Workers'National

totalTotalsickאחתים fundsick fundsick fundMaccabiinsuredPercentages

 100.0100.0100.0100.0100.0אוכלוסייה 100.0100.0POPULATION  TOTAL

הכל סך

אוכל ת Populationוסייהקבוצ group
89.391.997.391.043.5יהודים 97.6 93.2Jews

10.78.12.79.056.5לאיהודים 2.4 6iNon Jews

Labourfore e participation העבודה בכוח חפות השת

Employed person
Unemployed

34.5
65.5

61.4
38.6

55.8
44.2

53.1
46.9

56.9
43.1

54.2
45.8

53.1
46.9

Status a t work
Employees (incl. coopera

tive members)
Other

Occupation

Scientiifc and academic
workers

Administrators and managers
Clerical, sales and service
workers

Agricultural workers
Skilled workers in industry,

iriining, building and transport
Other workers in industry,
mining building and
transpotr

68.8

31.2

74.0

26.0

74.6

25.4

85.5

14.5

67.3

32.7

83.0

17.0

82.5

17.5

18.0

2.3
131.5

8.3
31.1

8.8

25.2

7.2
43.3

0.5
21.8

2.1

17.0

7.9
42.5

2.7
25.6

4.3

19.9

3.7
37.9

5.2
26.6

6.7

30.5

9.1
34.4

3.1
21.2

1.7

20.7

4.5
38.7

4.4
25.8

5.9

20.6

4!4
38.4

4.6
26.0

6.0

מועסקים
מועסקים בלתי

עבודה מעמד
(כולל שכירים

קואופר חנרי
טיבים)

אתר

יד שלדו מ

חופשיים מקצועות
ואקדםאייס

מנהלים
מכירות עובדי פקידים,
שירותים ועובדי
בחקלאות עובדים
מקצועיים עובדים

במחצבים, בתעשייה,
ובתחבורה בבנייה

אחרים עובדים
במחצבים, בתעשייה,

ובתחבורה בבנייה
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לימור שנות לידה, יבשת מחלה, מין, לפי כרוניים חולים כ"ד/7י. לוח
(יהודים) יד ומשלח

TABLE XXIV/17.  CHRONIC CASES, BY SEX, DISEASE, CONTINENT OF BIRTH, YEARS OF

SCHOOLING AND OCCUPATION
XXII 1977Standardized rates per 1,000 aged 25 and over וקעלה 25 בני ל1,000 מתוקננים שיעוריס

Continent of

birth. years of

schooling and

occupation

Females 1 נקבות

לו מחלת

Heart

diseases

לחץ יתר
דם

Hyper

tnesion

סוכרת

Diabete^

סךוזכל5

Total2

Males זכרים

לחץסוכרת לניתר מחלו''
ד0

DiabetesHyperHeart

tnesiondisease

הכל2 סך

Total2

לידה יבשת

לימוד שנות

t ומ1שלח

POPULATION  TOTAL

Continent o f birth
Israeli
Asia

Africa

Europe  America

Years of sch ool ing
04

58

912
13

58.7 136.4 66.1 192.3

32.0

43.5

53.5

68.2

88.8

62.4

55.2

61.8

91.4

147.0

137.4

137.2

154.0

62.4

124.7

110.5

47.6

68.8

87.2

64.3

108.3

67.0

50.6

29.4
Labour fore e characteristics
Em ployed persons 'by occupation

Scientific and academic
workers

Administrators and
managers

Clerical. sales and
service workers

Agricultural workers
Skilled workers in indus
try mining, building
and transport

Other workers in industry
minning, building
and transport

Not in labour force

23.4 36.1 18.8

124.4

191.8

211.7

195.5

259.1

209.8

172.4

144.3

76.5

21.0 98.6 23.1 143.0

23.6 117.0 38.7 142.6

64.7 90.6 85.6 173.8

18.9 169.4 91.3 205.0

76.2 65.5 65.6 179.0

65.7 145.9 75.2 209.5

61.3 87.4 47.8 162.7 הכל אוכלוסייהסך

לידה יבשת
56.1 81.9 43.1 125.0 ישראל

41.4 65.8 53.6 128.7 אסיה
47.6 62.6 47.3 112.5 אפריקה
74.3 102.9 46.3 169.0 אירופהאמריקה

לימוד שנות
41.7 98.9 51.7 1408 0_4
70.8 92.4 58.1 170.0 58
65.3 98.9 41.9 150.2 912
57.4 81.4 38.9 143.6 13

ה עבוד כוח תכונות

יד משלחי לפי מועסקים,
חופשיים מקצועות

ואקדמיים
117.816.391.448.1

142.037.4101.468.9מנהליס

מכירות עובדי פקידים,
שירותים ועלבדי

137.246.975.657.1

בחקלאות עובדים

מקצועיים עובדים
בבנייה בתעשייה,

ובתחבורה
בתעשייה, אחרים עובדים

ובתחנורד בבנייה במחצבים,

101.3

120.9

127.5

28.3

40.4

20.4

61.2

69.5

89.8

36.1

39.7

48.3

לכוח שייכים אינם
העבודה

204.161.8117.8104.3

1 See note to Table HI/39. 2 Suffering of more than one אחת ממחלה ביותר חולים
illness were registered only once.

נ/39. ללוח הערה ראה 1

אחת. פעם רק נכללו
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וסעד רווחה כ"ה. פרק

שנקבעה. רמה על עולה אינה הכנסתם
סוציאליות הטבות זו במסגרת משולמות כן
הוא העיקרי קיומם שמקור ולשאירים לקשישים

לאומי. לביטוח המוסד קצבת

כללית נכות
שכתוצאה למבוטח משולמת נכות: קצבת
תאונה ממחלה, הנובע נפשי או שכלי גופני, מליקוי
מחייתו, כדי להשתכר הכושר לו אק מלידה, מום או
אותו עקב צומצם מעבודה להשתכר שכושרו או

נכים: סוגי לשני משולמות הקצבות ליקוי.
באפריל 1 לאחר לנכה שהיה חדש נכה א.
זה תאריך לאחר 18 לגיל שהגיע או 1970

נכה. כשהוא
באפריל. 1 לפני לנכה שהיה מי קודם נכה ב.
נכות לדרגת בהתאם משולמת הנכות קצבת
היא לבודד המלאה הקצבה נכות. ועדת ע"י הנקבעת
לאומי, לביטוח בחוק כמוגדר הממוצע מהשכר 250/0
משני אחד כל בגין 594 של תוספת וכן לזוג, ו/37.50

הראשונים. הילדים

עבודה נפגעי
לו שאירעה למבוטח מקנה עבודה נפגעי ביטוח
חוק מכוח הבאות לגמלאות זכות בעבודה פגיעה

הלאומי: הביטוח
בעבודה, שנפגע לעובד תשלום פגיעה: דמי א.
עולה ואינה יומיים על העולה לתקופה ונעדר

יום. 182 על
לאיציבה, קצבה זמנית: נכות קצבת ב.
הנפגע, של נכותו בדרגת לשינויים בהתאם

יציב. אינו עדיין הרפואי מצבו כאשר
לנפגע שמשלמים צמיתה, נכות גמלת ג.

מספר: באופנים
בין נכותו שדרגת לנפגע פעמי חד מענק .1

ל0/"19; 5"/0
נכותו שדרגת לנפגע חודשית קצבה .2

מ190/0. גבוהה
חלקה, או כולה החודשית, הקצבה היוון .3
שיקום. למטרות הנכה לבקשת הנעשה
עקב שנהרג מבוטח לשאירי תלויים גמלת ד.
בו תלויים שהיו ולאלה בעבודה פגיעה

בפרנסתם.
רפואי ושיקום אשפוז כולל ריפוי ה.

חולים. קופות באמצעות
לשיקום זכאי וכלכלי. מקצועי שיקום ו.
של נכות דרגת לו שנקבעה עבודה נפגע הוא
לעבודתו לחזור מסוגל ושאינו לפחות 109*<

לאומי ביטוח
והסברים הגדרות

הנתונים המוסד. של והוצאות הכנסות
ולא והוצאות הכנסות של בסיס על מוצגים הכספיים
העיקרי ההבדל ותשלומים. תקבולים של בסיס על
לפי המוסד: השקעות על הצמדה בהפרשי מתבטא
של הצמדה הפרשי רק נרשמים תקבולים בסיס
הכנסות בסיס על ואילו פרעונן זמן שהגיע השקעות
שהבשילו ההשקעות כלל על הצמדה הפרשי נרשמים

השנה. תוך
מגבייה ההכנסות את כוללות הכנסות הכל סך
הממשלה השתתפות את הלאומי, הביטוח חוק לפי
הממשלה והקצבות הצמדה והפרשי ריבית חוקי לפי

היהודית. והסוכנות
על מבוסס לאומי בביטוח המבוטחים מספר
זה מספר לאומי. לביטוח המוסד ע"י הנערך אומדן

כולל:
וקואופרטיבים, קיבוצים חברי כולל שכירים

מושבים; חברי כולל עצמאיים
כולל עצמאיים ושאינם שכירים שאינם

וכר. סטודנטים נתמכים,
ומהמבט מהמבוטחים שניגבו ביטוח דמי גבייה:

הלאומי. הביטוח חוק לפי חיס
המעבידים של חלקם לפי משכירים הגבייה מיה
מנכים שהמעבידים ההנחה על מבוסס והשכירים
לנכות רשאים שהם החלק את השכירים של משכרם

חוק. לפי
חודשיים, תשלומים גבייתיות: גמלאות
ואשר הלאומי, הביטוח חוק לפי למבוטחים ששולמו

שנגבו. הביטוח מדמי ממומנים

ושאירים זקנה
בהגיעו למבוטח משולמת חוק לפי זקנה קצבת
מסוימים (בתנאים לאשה ו65 לגבר 70  זקנה לגיל
היא הקצבה קודם). שנים חמש הקצבה משולמת
לביטוח בחוק כמוגדר הממוצע מהשכר 160/0 בגובה
50/0 של תוספת ניתנת כן לזוג. ו240/0 לבודד לאומי

הראשונים. הילדים משני אחד כל עבור
לאלמנ/ה משולמת חוק לפי שאירים קצבת

מבוטח/ת. של
תשלומים על נוסף חוק. לפי שלא תשלומים
גם נכללו ולשאירים לזקנים הלאומי הביטוח חוק לפי
והממומנים מהציבור, גבייה בעבורם שאין תשלומים
לקבוצות היהודית והסוכנות המדינה אוצר ע"י
יכלו לא הגבוה גילם מפאת אשר ושאירים, קשישים
ואשר הלאומי הביטוח חוק במסגרת להשתלב
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ב לראשונה שולמה עובדים ילדי קצבת
T3ynn באמצעות שכירים למשפחות 1.8.1965
ב החל .18 גיל עד הראשונים ילדיהן שלושת בעבור
הראשונים הילדים לשני הקצבה שולמה 1.10.1972
ע"י השלישי לילד ואילו המעביד, באמצעות בלבד
ילדים. מרובת משפחה קצבת במסגרת לב"ל המוסד
משפחות מקבלות כמס, הרפורמה הפעלת ממועד
מהמוסד. ישירות הראשונים ילדיהן עבור קצבה אלה

אבטלה
תקופת שהשלים שכיר מובטל אבטלה לדמי זכאי
לא ועוד שנה 18 לו מלאו בחוק, כמוגדר הכשרה

(לאשה). שנה 60 או (לגבר) שנה 65 לו מלאו

מילואים שירות
קרן ביטול עם ב7ל.1.10 שהוקם חדש ענף
תגמולים תשלום הענף באחריות ההשוואה.
אחר. יום על העולה תקופה במילואים למשרתים

סעד

והסברים הגדרות

שנקבע בסכום כספית תמיכה כלכלית: עזרה
עד נתמכת. rrrrr. של מחייתה את לספק כדי
חודשים 6 שניתנה כספית תמיכה רק כולל 1962/63
קצרה תקופה במשך שניתנה תמיכה ואילו ברציפות,

אחרת". חומרית "עזרה עם נכללה יותר
או בכסף אחרת עזרה כל . אחרת חומרית עורה
עד למחייה קצרה תמיכה (לרבות במוצרים

.(1962/63
פעולה כל חומרית: עזרה ללא טיפול
למתן פרט סעד, לשכת ע"י משפחה למען שנעשתה

חומרית. עזרה
מבודד, המורכבת המורכבת יחידה היא משפחה
במשק יחד המתגוררים אנשים קבוצת או משפחה

משותף. בית
שעבורן הנפשות מספר המשפחה*. גודל

למחייה. הלספית התמיכה מחושבת
שעבורן נפשות אחרים. ונספחים הורים
הגרעינית למשפחה שייכות שאינן התמיכה, מחושבת

משותף. בית במשק עמה גרות אך
עזרה ונ/סוגי למחייה מתמיכה שנהנתה משפחה
משפחה למחייה; כלכלית בעזרה רק נכללה אחרים
נכללה  ומטיפול אחרת חומרית מעזרה שנהנתה

אחוית. חומרית בעזרה רק
על נתונים מובאים כ"ה/7 כ"ה/6 בלוחות
פי על למחייה כספית תמיכה שקיבלו המשפחות
העבודה משרד של סעד לתשלומי המרכז מן מכסות,

והרווחה.
סוציאליים עובדים ע"י נקבעת הנזקקות מהות

לעשותה. שידע אחרת לעבודה או הקודמת

אימהות
גמלאות. סוגי שני מעניק אימהות ביטוח

הראשון חלקו יולדת, לכל לידי; מענק א.
השני וחלקו האשפוז, הוצאות לכיסוי ניתן
לרך ראשוני ציוד לקניית כספי מענק הוא

הנולד.
או שכירה עובדת שהיא למבוטחת לידה דמי ב.
12 (עד לידה חופשת של לתקופה עצמאית

שבועות).

מזונות דמי

מבטיח תשלום הבטחת המזונות חוקי
דין בפסק שזכתה למי מינימליים קיום אמצעי
משחרר חובו, את ממלא אינו החייב אם למזונות.
על ומטיל לפועל, הוצאה מהליכי האשה את החוק
מלוא את ההחייב מן לגבות לאומי לביטוח המוסד

הדין. לפסק בהתאם ממנו המגיע הסכום

ילדים
בישראל ילד כל בגין משלמים ילדים קצבת
לביטוח המוסד ע"י ישירות שנה, 18 לו מלאו שטרם
לילד קצבה נקודת לפי נקבעת הקצבה לאומי.
כשערכה נוסף, ילד לכל ורבע ונקודה והשני הראשון
הצמודה הכנסה במס הזיכוי נקודת ערך לפי הוא
באוק ומתעדכנת לצרכן המחירים למדד במלואה

שנה. כל ואפריל טובר
החיילים חוק (לפי צבא יוצאי קצבו;
למשפחות ניתנת לעבודה) חזרה  המשוחררים
אחר ביטחוני בשירות או בצה"ל שירת מבניה שאחד
הממשלה, ע"י הממומנת זו, קצבה בחוק. כמוגדר
ב ומעלה רביעי ילד בגין לראשונה שולמה
גס זו קצבה משלמים ב1.1.1974 החל .1.7.1970

שלישי. לילד
חוק לפי זכאות אין כאשר ב71*1.9.1, החל
זהה בשיעור קצבה ניתנת המשוחררים, החיילי5

הבאות: לקבוצות גם צבא יוצאי לקצבת
הממשלה; סעדבמימון נתמכות למשפחות 
אחרי שעלו חדשים עולים למשפחות 

היהודית. הסוכנות במימון  1.9.1967
נכללו (1975) ההכנסה במס הרפורמה לפני

למשפחה: קצבאות במסגרת
שולמה הקצבה ילדים. מרובת משפחה קצבת
ומעלה, הרביעי הילד בגץ ב1.9.1959 לראשונה
החוק, הורחב 1965 בשנת .14 גיל עד לילדים

.18 גיל עד לילדים שולמה והקצבה
השלישי לילד הקצבה שולמה ב1.4.1970 החל
לילד גם ומ1.10.1972 לאשכירים, במשפחות

השכירים. משפחות של שלישי
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שקיבלו משפחות (כולל הנקובה לשנה שקדמה השנה
שלפניה). בשנים תמיכה

מקורות
(לוח הסעד לשכות שבטיפול משפחות על הנתונים
אלו לשכות של שנתיים מדיווחים נתקבלו כ"ה/5)
כל נכללו אלה בנתונים והרווחה. העבודה משרד אל
פעם לפחות הסעד לשכות בטיפול שהיו המשפחות
כוללים הנתונים ב1969/70 החל השנה. במשך אחת
ירושלים. במזרח הסעד לשכות שבטיפול משפחות גם
נתקבלו כ"ה/7)  (כ"ה/6 האחרים בלוחות הנתונים
משרד של סעד תשלומי מרכז של הסיכומים מתוך

והרווחה. העבודה

להגיע מסוגלת אינה כי שנמצא ?rrrr כל לגבי
החייבים אחרים אק וכי למחייה מספקת להכנסה
התנאים את ממלאת ואשר חוק, פי על במזונותיה
קבלת לצורך נזקקות אישור לגבי בהוראות שנקבעו
הגורם נקבע משפחה כל לגבי למחייה. כספית תמיכה

לנזקקות. העיקרי
שהובאו מקורות יש): (אם נוסף קיום מקור
למעט למחייה, התמיכה גובה קביעת לצורך בחשבון
יוצאי ושל ילדים מרובות משפחות של הקצבאות
העיקרי. צר/ אחד ממקור יותר היה אם צבא.

נפתח שבה השנה הראשונה: הפנייה שנת
הטיפול לסוג לב שים בלי סעד, בלשכת תיק לראשונה

שניתנו. העזרה או
האחרונה: בשנה שנוספו חדשות משפחות
במשך למחייה כספית תמיכה. קיבלו שלא משפחות

נבחרים פרסומים

מיוחדות באוכלוסיות משפחות תקציבי על סקרים 340

1968/69
תקציבי ג' חלק .1968/69 המשפחה הוצאות סקר 378

מיוחדות משכבות משפחות

מיוחדים פרסומים
הסעד ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר 87

1956/57
1963/64 נתמכות משפחות תקציבי על סקרים 199
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NATIONAL INSURANCE לאומי ביטוח

מבוטחים סוג לפי וגבייה, מבוטחים  ב"ה/ו לוח
TABLE XXV/1. INSURED PERSONS AND CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF INSURED PERSONS

Classof insured *1978/79 81977/78 1975/76 1^70/71 1965/66 1960/61 1955/56 המבוטח סוג

Insured persons' (thousands) at beginning of the year

TOTAL

Kmployees

Scl !"employed

Nonemployees and
not selfemployed

Voluntarily insured

1,410

I. 100

215

92

השנה בתחילת (אלפים) מבוטחים'

1,380 1,300 1,060 870 660

1,090 1.035 840 700

80 67 55 30

479

30

535

386

207 195 160 133 142 120

20

הכל סך

ע1מאים

שכירים אינם
עצמאים ואינם

ברשות 8בוטחים

TOTAL

Contribution2 (IL. million) the whole year השנה כל לירות) (מליוני גבייה2

18,265 10,885 4,472 994 273 112 42 הכל סך

TOTAL

Employees  total

Kmployer's share

Kmployees' share

Nonemployees

Percentages

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

74.3

7.7 7.7 7.2 9.6 12.3

100.0 100.0

92.3 92.3 92.8 90.4 87.7 83.6 86.3

75.7 76.3 72.5 67.7 60.7 62.1

18.0 16.6 16.5 1 7.9 20.0 22.9 24.2

16.4 13.7

הכל סך

הכל סך  שכירים

של חלקם
המעבידים

של חלקם
השכירים

שכירים שאינם

' Excl cld a8e pensioners. 2 Incl. reserve service שירות ביטוח כולל 2 זקנה. קצבאות מקבלי כולל אינו 1

insurance. civil defence levy, parallel tax, and postprimary על חינוך והיטל מקביל מס אזרחית, התגוננות היטל מילואים
education levy. _
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מימון1 סוג לפי לאומי לביטוח הבווסד של ועודף הוצאות הכנסות,  נ"ה/2 לוח
TABLE XXV/2.  INCOME, EXPENDITURE AND BALANCES OF THE NATIONAL INSURANCE

INSTITUTE, BY TYPE OF FINANCING1

1955/561960/611965/661970/711975/761978/79(11977/78

.ILליריתמיליוני million

הכל סך  43.8141.9404.51,396.48,471.542,146.0הכנסות 24,638.2INCOME  TOTAL
הלאומי2 הביטוח Toלענפי National Insurance

הכל סך 43.8141.9390.91,286.47,356.538,982.0 22,161.5branches2! total
הביטוח חוק לפי 42.5111.7272.7974.33,685.014,785.0מגבייה 8,758.5From contribution by the

Nationalהלאומי Insurance law
לפי הממשלה Governmentהשתתפות participation

9.022.747.4847.03,332.0החוק 2,652.9by the law
הצמדה הפרשי Interestריבית, linkage differentials

1.321.295.5264ושונות 72.824.520,865.0 10,750.1and miscellaneous
הממשלה הקצבות

13.6110.01,115.03,164.0 2,476.7Provision of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency to

לאגבייתיים3 noncontirbutoryלתשלומים payments
הכל סך  16.781.9237.7763.25,278.017הוצאות 436.0 11,327.2EXPENDITURE  TOTAL
נ הביטוחהלאומי2 חוק 16.781.9224.1653.24,163.014,272.0לפי 8,850.5By the National Insurance law23
לאגבייתיים תשלומים ■13.6110.01,115.03,164.0 2,476.7Noncontributory payments

שוטף C|urrעוזף ent bal ance
גמלאות על גנייה 25.829.848.6321.1513.0עודף ()92.O()478.0Excess of contributions

החוק overלפי statutory benefits
הכנסות Excessעודן' of income over
הוצאות 27.150.0166.8633.23,193.524,710.0על 13,311.0expenditure

השנה בסוף נכסים הכל 46.3290.4870.82,074.513,833.560,500.0סך 36,166.3Total assets at end of year

Percentageאחוזים

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0הכנסות 100.0INCOME  TOTAL
הלאומי הביטוח S92.5.100.0100.096.692.186לענפי 89.9to National Insurance

הכל סך branches  total
החוק לפי 97.078.767.469.843.535.1מגבייה 35.5From contribution

הממש* 6.35.63.410.07.9השתתפות 10.8Government participation
חוק byלפי the law

הצמדה הפרשי 3.015.023.6iרינית, 18.911..49.5 43.6Interest, linkage differential
י andושונות miscellaneous

הממשלה 3.413.2הקצבות 7.97.5 W.IProvision of Government and
היהודית Jewishוהסוכנות Agency to

גבייחיים לא non<ontributoryלתשלומים payments

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0הוצאות 100.0EXPENDITURE  TOTAL
הלאומי הניטויו חוק 100.0100.094.378.9לפי 85.681.9 78.1Bythe 'National Insurance law

ותוספות 5.7I_קצנאות 14.421.18.1 21.9Noncontirbutory allowances
גבייחיוח andלא provisions

i Excl. parallel tax, civil defence levy, post pirmary education חינוך היטל אזרחית, התגוננות היטל מקביל מק נולל לא 1

levy. 2 incl. reserve service insurance. 3 Incl. 3 מילואים. שירות ביטוח ענף כולל 2 עליסודי.
administrative expenses. מינהל. הוצאות כולל
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גימלאות' מקבלי  כ"ה/3. לוח

TABLE XXV/3. .RECIPIENTS OF PENSIONS1

המקבל 1955/561960/611965/661970/711975/761977/78סוג
g

1978/79Typeof recipient

 ושאיריס זקנה
הכל סך
שאירים
קשישים

תוספת עט מהם,
סוציאלית

62,241 
7,326 
54,915 

109,365
19,177
90,188

176,696
36,619
140,077
79,374

271,320
61,036
210,284
131,650

297,630
62,745
234,885
142,034

312,140
67,619
244,521
147,763

OLD AGE AND
SURVIVORS  TOTAL
Survivors
Old age
Thereof: with supple
mentary beneift

כללית נכות
הכל סך

הדש נכה
קודם נכה

 4,68522,328
14,079
8,249

29,492
19,700
9,792

GENERAL DISABILITY
 TOTAL

Newly disabled
Previously disabled

עבודה נפגעי
פגיעה דמי

כללית נכות קצבת
והיוק נכות מענק

תלויים קצבת

61,307
2,695
2,039

891

77,074
4,532
2,698

1,480

76,110
6,298
4,443

2,134

75,518
6,475
815

2,430

76,183
8,824
447

2,514

WORK INJURY
Injury beneifts
General ■disability pensior
Disability grant and
capitalization

Dependent pensions

אימהות
לידה 49,928מענקי 43,34258,19877,97898,24795,39494,235

MATERNITY
Recipients of maternity

לידה 13,118דמי 8,73517,22524,84334,91834,65636.1MRecipientsofmaternity
allowances

מזונות דמי 2,2313,2583,618ALIMONY

ילדים
המקבלות המקופחות

ילדים בגין קצבאות
שבגינס ילדים

קצבאות שולמו

39,945

83,148

210,938

547,731

402,877 321,058

1 070 093 862,345

512,817

,383,966

536,546

1,428,9961

CHILDREN
Families who receive
allowences ofr children

Children for whom
allowances were paid

אבטלה
שעבודם הימים מססר
אבטלה דמי שולמו

136,159310,747294,363
UNEMPLOYMENT
Days for which
beneifts were paid

1 For oldage. survivors, disability, and dependants pensions,
and for children's allowances, the annual ifgure is the number of
recipients in April for each year. For injury benefits, disability
grant, and maternity (grant and allowance), the annual ifgure is
the total number of recipients duirng the year, while for general
disability beneifts it is the annual average of recipients.

תלוייט נכות, שאירים, זקנה, בקצבאות השנתי המספר
המספר שנה. כל באפריל הקצבה מקבלי מספר הוא וילדים,
סך הוא לידה ודמי לידה מענקי נכות, מענק פגיעה, בדמי השנתי
בקצבאות השנתי המספר השנה. במשך הגמלאות מקבלי הכל

הקצבה. מקבלי של שנתי ממוצע הוא כללית נכות
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ענפי לפי לאומי, לביטוח המוסד של ועורף הוצאות' הכנסות, ב"ה/4. לוח
העיקריים הביטוח

TABLE XXV/4.INCOME, EXPENDITURE1 AND BALANCES OF THE NATIONAL INSURANCE

1L. million, at current prices .
INSTITUTE, BY MAIN INSURANCE BRANCHES שוטפים במחירים ל'י, מילוני

ביטוח 1978/79Insurance*1955/561960/611965/661970/711975/761977/78ענף branch

לצרכן המחירים מח
(100 = 1955/56 (הבסיס:

100.0121.7172.7212.5641.61.189.81.809.1consumer price index
)base: 1955/56 = 100)

ושאירים iזקנה vorsO1d age and s u r v

23.188.4243.8653.63.574.910.210.317,400.0Incomeהכנסות
1.140.399.9290.62.023.34.076.36.200.0Expenditureהוצאות

הכנסות Excessעודף" of Income
י הוצאות .22.048.1143.9363.01.551.6tfעל 134.011,200.0over Expenditure

מצטבר 35.6204.2687.21,572.67.356.317.207.4JI.OOUOCumulativeעוזך excess2

כללית Generalנכות disability

37.0359.51.394.82.950.0Income.__הכנסות
149.1814.61.445.0Kxpcnditurc_הוצאות

הכנסות excessעודף of Income
הוצאות 37.0210.4580.21.505.0overעל expenditure
מצטבר* 39.6810.41,813.13.300.0Cumulativeעודף excess2

ועצמאים) (שכירים עבודה andנפגעי selfemployed)Work injuries (employees

8.424.354.4122.0649.61,844.83.270.0Incomeהכנסות
5.713.537.674:6324.7686.91.096.0Kxpcnditureהוצאות

הכנסות Kxcessעודף of Income
הוצאות 2.710.816.847.4324.91.157.92.180.0overעל expenditure
מצטבר2 5.450.5117.5212.91.296.23.192.65.540.0Cumulativeעודף excess '

ת Maternityאימהו
7.111.823.442.3180.4453.21.060.0Incomeהכנסות
4.610.928.552.3271.4539.2900.0Expenditureהדגאות

הכנסות Excessעודף of income
הוצאות 2.50.95.110.091.086.060.0overעל expenditure
מצטבר2 142.4300.0Cumulative^3.811.614.416.8319.8עודף excess2

Chiילדים Idren

8.565.9250.32,000.75,536.97.840.0Income_הכנסות
8.254.4176.1.1,757.23,997.35.715.0Expenditureהוצאות

הכנסות Excessעודף of income
הוצאות 0.31_על 1.574.2243.51.539.6;2.125.0over expenditure
מצטבר2 .2.228.5205עודף 1926.12,832.95.200.0cumulative excess2

בטלה Unא e mploymen t

1I__הכנסות 30.0958.23.235.15,800.0Income
34.747.475.0Expenditure__הוצאות

הכנסות Excessעודף of income
הוצאות 130.0923.53.187.75.725.0over_על expenditure
מצטבר2 138.33,389.38.371.314.400.0cumulativeעודף excess2

לואים מי שירות Reserveביטוח service i nur an ce

5.2הכנסות |9.015.1144.5721. 11.853.03.690.0Income
5.39.215.0145.4716.11.157.02.000.0Expenditureהוצאות

הכנסות Excessעודף of income
הוצאות 0.10.20.10.95.0696.01על .690.0over expenditure
מצטבר2 0.922.123.278.2340.31,332.13.000.0cumulativeעודף excess2

סינהל. הוצאות כילל 1expenses.1 Incl. administrative
השנה. בסוף נכסים, 22 Assets at end of year.
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WELFARE סעד

מוניציפאלי, מעמד לפי הסער, לשכות שבטיפול משפחות כ"ה/5, לוח
העזרה וסוג המשפחה ראש תכונות

TABLEXXV/5. FAMILIES IN THE CARE OF SOCIAL WELFARE BUREAUX, BY MUNICIPAL
STATUS, CHARACTERISTICS OF FAMILY HEAD AND TYPE OF ASSISTANCE

העזרה סוג
Typeof assistance

הבל סך
Totalכלכלית

Economic

חומריל;
אתרת
Other

mateiral

ללא טיפול
חומרית עזרה
Care without
material
assistance

1955/5669,671321
A

4425,3501955/56

1960/6196,695
1

26,91830,82438,9531960/6]
1965/66116,38335,21728,86252,3041965/66
1970/71129,93625,41162,93841,5901970/71
1975/76169,54331,30190,21448,0281975/76

הכל סך _ 1976/77172,00430,488S8,18453,3321976/77TOTAL

חדשות משפחות :35,2885,19012,59417,504Thereof■!זה: new afmilies

מוניציפאלי Municipalמעמד status
120,81320,82162,39637,596Municipalitiesעיריות

מקלמיות 30,3695,39118,9716,007Localמועצות councils
אזוריות 9,4961,2584,2024,036Regionalמועצות councils
מוחזקות 706170384152Supportedלשכוח bureaux

לאיהודיים 10,6202,8482,2315,541NonJewishיישובים localities

המשפחה ראש headCharacteristicsתכונות of family
Ageגיל

19 4,9606501,7632,547Upעד to 19
20!3424,6786,0728,6789,9282034
354429,3206,72712,7809,8133544
455430,3448,10413,6479,1934554
556430,5207,35914,8978,2645564

65 +52,1821,57637,01913,58765+

יהידייט "שוגים
סךהכל

חדשים מזה."עולים

161,38427,64085.95347,791Jewish localities  total

5,0265373,0021,487Thereof: new immigrants

לידה Continentיבשת of birth
16,7413,7305,3957,616Israel1ישראל'
41,5487,91622,10811,524Asiaאסיה

58,09810,94531,65015,503Africaאפריקה
44,9975,04926,80013,148EuropeAmericaאירופהאמריקה

1 Incl. nonJewish families in mixed towns. מעורבות. בערים לאיהודיות מש0חות כולל 1
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לפי הסער, מלשבות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות  כ"ה/6. לוח
שונות ותכונית מחוז

TABLE XXV/6.  FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE

BUREAUX, BY DISTRICT AND VARIOUS CHARACTERISTICS

Families1כגשפחרו/ /

ocatitiesJewishיהודייםיישובים
מהדו byלפי distirctf g1?S .£r^a u

B 2

£ 0 .2

c

a!> SI |
n "3
a _5
tf^ Si

^3
r 0^1 1

MI
a

III".£ f
8 I

 .2

Mn
f 2 ~a ■S a
6 g

IS
1971/7230,06127,9379,11511,3767,44639,2081971/72

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

1977/7829,69626,6368,52211,7596,3553,060211,9581977/78

1978/7926,00123,0257,8259,9635,2372,976281,1971978/79
Percentagesאחוזים

הכל סך 1978/79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01978/79 TOTAL
בשנה שנוספו משפחות :20.719.920.520.218.626.9XThereofמזה: families added last year

האחרונה
מוניציפאלי Municipalמעמד status

69.576.579.580.464.515.970.5Municipalitiesעיריות
מקומיות 22.518.814.516.130.451.022.4Localמועצות councils

אזוריות 3.84.06.01.95.11.83.7Regionalמועצות councils
מוחזקות 4.20.71.631.33.4Supportedלשכוח bureaux

הנזקקות Typeofnמהות eed
2.02.12.31.92.21.41.1Oldזקנה age

כרונית מחלד. או 45.744.340.448.042.755.645.7Invalidityנכות or chronic disease
2.72.73.71.73.02.93.3Blindnessעיוורון

נפש 6.77.07.86.56.94.56.5Mentalמחלת illness

ילדים עם 21.021.221.721.919.119.822.4Widowאלמנה with children
בעבודה להשמה ניתן 2.52.53.41.52.92.72.7Cannotלא be placed at work

יחסית נמוכה 10.611.414.69.510.64.610.0Incomeהכנסה low in relation to
המשפחה sizeלגודל of family

8.88.86.19.012.68.58.3Otherאתרת
קיום Additionalמקורות sources
יש) (אס ם י פ ס ו fנ 0 rsubsiste nce(if any)

אחר מקורקיום 62.862.060.962.063.768.769.7Noללא additional source
ו/או המשפחה ראש 16.717.315.417.919.112.3Workעבודת of family head a/o

wifeןאשתו

חודשיות וגמלאות 6.66.96.47.17.14.7קצבאות
1

Monthly grants £ pensions
ומקרוביס מבנים תמיכה

אחרים
7.26.96.86.77.59.7< 30.3Support by children or other

relatives

אחרים 6.76.910.56.32.64.6JOtherמקורות sources
המשפחה Sizeגודל o f family

וזוגות 49.050.849.451.152.542.141.5Singleבודדים and couples
נפשות 3530.431.229.033.530.024.234.635 persons
נפשות 68
נפשות 9+

13.8
f Q

18.021.615.417.533.723.0
68 persons
9+ persons

נספחים או הורים רק
אחרים

O.y

0.90.9Only parents or other
dependents
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גודל לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו משפחות כ"ה/7. לוח
אחרות ותכונות משפחה

TABLE XXV/7.FAMILIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE BUREAUX,

BY SIZE OF FAMILY AND OTHER CHARACTERISTICS

במשפחה Personsנפשות in famil

J
הכלג סך

rt q,

Total'f?35689+

if
S3

g £v

םמודולטימספרים
numbersAbsolute

1971/7230,06113,4066,0574,9183,5401971/72
1974/7536,96916,2418,9475,9833,3927831974/75
1975/7637,23416,6039,5175,9373,0706071975/76
1977/7829,69614,0108,288.4,1341,8233291977/78
1978/7926,00112,4367,7073,5121.5102241978/79

Percentagesאחוזים
הכל סך  1978/79100.0419.030.413.85.90.91978/79TOTAL

הנזקקות Typeofnמהות eed
100.083.07.35.33.01.4Oldוקנה age

כרונית מחלה או 100.054.723.914.16.40.9Invalidityנכות or chronic disease
100.052.623.313.58.71.9Blindnessעיוורון

נ5עו 0.415.48.23.62.4Mentalי100.07מחלת illness
ילדים עם 100.041.846.98.92.20.2Widowאלמנה with children

בעבודה להשמה ניתן 100.062.321.39.55.81.1Cannotלא be placed at work
יחסיתלגודל נמוכה Incomeהכנסת low in relation size of

100.025.134.126.813.40.6familyהמשפחה
100.036.940.916.05.21.0Otherאחרת

נוספים קיום Additionalמקורות sources of
יש) subsistence(if(אם any)

אחר קיום מקוד 100.056.727.110.84.50.9Noללא additional source
ו/או המשפחה ראש 100.029.636.922.510.70.3Workעבודת of family head a/o wife

אשתו
חודשיות וגמלאות 100.054.226.312.75.41.4Monthlyקצבאות grants and pensions
קרובים או מבנים 100.034.146.213.65.11.0Supportתמיכה by children or relatives

אחרים .100.034.532.122.29.9מקורות 1.3Other sources
Percent of total families המשפחות מכל nni*

הכנסה בעלות אחת .Percent in low income in relation
המשפחה לגודל יחסית 10.65.411.920.723.96.8toנמוכה size of family

בגלל הנוקקות Percentאחוז in need due to invalidity
כרונית מחלה או 45.650.936.046.649.247.7orנכות chronic disease

אחר קיום מקור ללא 60.871.755.248.346.362.9Percentאחוז with :10 additional source
■ כלכלית המקבלותעזרה Percentאחוז receiving economic assi T

השנה כל 27.829.726.727.1stanceבמשך during the whole year
כלכלית המקבלותעזרה Percentאחוז receiving economic assi

מקורי ללא  השנה כל 64.176.556.043.7stanceבמשך during the whole year
אחר withקיום no additional source for

subsistence

1 Inct. size of family not known. ידוע. לא טשפזזה גודל כולל 1
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הפנייה שנת לפי הסעד, מלשכות כלכלית עזרה שקיבלו כ"ה/8.משפחות לוח
אחרות ותכונות ללשכה הראשונה

TABLE XXV/8.FAM1LIES RECEIVING MATERIAL ASSISTANCE FROM WELFARE BUREAUX,

BY YEAR OF FIRST APPLICATION AND OTHER CHARACTERISTICS

ללשכה ראשונה פנייה שנת
Year of ifrst application

1971 +
1966
1970

1961
1965

1955
1960

עד
1954

הכל! סך
Total'

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

1971/72
1974/75
1975/76
1977/78
1978/79

1978/79TOTAL

Type of need
Old age
Invalidity or chronic disease
Blindness
Mental illness
Widow with children
Cannot be placed at work
Income low in relation to size
of family

Other

Additional sourcesf 0 r
subsistence (if any)
No other source for subsistence
Work of family head a/0 wife

Monthly grants or pensions
Suppotr by children or other
relatives

Other

Sizeoffamily
Single and couples
35 persons
68 persons
9f persons
Only parentsor otherdpendents

Percent in need due to invalidity or
chronic disease

Percent with no additional
source for subsistence

Percent families with 9+ persons

3.739
14.567
13.820
17.825
17.586

8.751
7.484
7.014
4,066
3.114

7,111
6,151
5,463
2,991
2,155

4.195
3.437
2.940
1.449

2,776
1.875
1,642
801

Percentages
72.2 12.8 8.9

60,3
72.0
48.5
66.9
75.9
75.4
70.0

83.2

75.2
65.1

63.2
68.5

77.4

72.8
76.2
68.3
57.6
62.5

17.0
12.2
17.7
13.5
13.8
11.0
13.9

9.1

11.4
14.6

14.2
15.9

15.6

11.7
12.5
15.1
18.0
15.7

12.1
9.1
17.9
11.2
6.5
8.1

10.4

4.6

7.9
12.2

13.3
9.5

4.0

8.6
6.9
10.4
16.1
15.3

Percent of total families
45.3 43.8 47.7

64.3

4.6

55.0 55.0

8.2 10.6

1.485

6.1

10.6
6.7
15.9
8.4
3.8
5.5
5.7

3.1

5.5
8.1

9.3
6.1

3.0

30,061
36,969
37,234
29,696
26.001

cri/r/c
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

100.0
100.0

I 00.0
100.0

100.0

6.9
4.4
6.2
8.3
6.5

המשפחות מכל nrm
50.5 456

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

55.5

7.9

60.8

5.9

1971/72
1974/75
1975/76
1977/78
1978/79

הכל סך 1978/79

הנזקקות מהות
זקנה

מחלהכרונית או נכות
עיוורון

נפש מחלת
ילדים עם אלמנה

בעבודה להשמה ניחן לא
לגודל יחסית נמוכה הכנסה

המשפחה
אחרת

נוספים קיומ מקורות
יש) (אם

אחר קיום מקור ללא
ו/או משפחה ראש עבודת

■ אשתו
חודשיות וגמלאות קצבאות
ומקרובים מבנים תמיכה

אחרים
אוזרים מקורות

המשפחה גודל
וזוגות בודדים
נפשות 35
נפשות 68
נפשות 9+

אחרים נספחים או הורים רק

נכותומחלה בגלל הנזקקות אחוז
כרונית

אחר קיום מקור ללא אחת

נפשות 9+ עם המשפחות אחוז

1 Incl. year of application not known.
ידועה. לא 6נייה שנת כולל 1

699 וסעד רווחה



של ולנוער לילד השירות ע"י לבית מחוץ המסודרים הילדים  כ"ה/9. לוח
והרווחה העבודה משרד

TABLE XXV/9.CHILDREN PLACED AWAY FROM HOME BY THE DEPARTMENT OF CHILD
AND YOUTH CARE OF THE MINISTRY OF LABOURAND SOCIALWELFARE

II
El
n
U

twa, לפי יהודים יישובים
Jewish localities by district

ci ■o
IT." .n

611 סךהכל
Total

הכל סך
Total

1972
1974
1975
1976
1977
1979

1979 TOTAL
Municipal status
Municipalities
Local councils
Regional councils
Supported bureaux and country

Children
Absolute numbers (January of each year)

ילדים
שנה) כל (ינואר מוחלטים מספרים

143
222
180
165
149
212

3,958
4,912
4,581
4,315
4,087
3,725

4,425
5,047
5,194
5,138
4,761
4,588

Percen tage s
100.0 100.0 100.0

46.7
34.9

18.4

58.1
26.8
11.6
3.5

63.8
20.0
12.4
3.8

2,204
2,719
2,828
2,842
2,819
2,989

100.0

66.2
17.7
11.2
4.9

10,587
12,680
12,603
12,295
11,667
11,302

10,730
12,902
12,783
12,460
11,816
11,514

אחוזים
100.0 100.0

62.6
21.6
11.8
4.0

62.3
21.9
11.6
4.2

1972
1974
1975
1976
1977
1979

הכל סך  1979

מוניציפאלי גרע5רף
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות מועצות

וסידורים מוחזקות לשכות
ל"יבמחיריםארציים (אלפי neniswiaeשוטפים)הוצאות piacen

IL. thousand at current pirces)Expenditure
19722,8002,7755601,1501,065251972
19745,5665,5261,3312,0352,160401974
1 9757,5417,4291,7473,0212,6611121975
19769,6059,4702,2703,7283,4721351976
197715,18614,7573,6075,2535,8974291977
197944,79543,93910,11916,45317,3678561979

והרווחה העבודה משרד במימון למפגרים במעונות החוסים  ב"ה/10. לוח
TABLE XXV/10.  INMATES OF INSTITUTIONS FOR THE RETARDED FINANCEDBY THE

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

משפתות
אומנות
Foster
families

WtBB
פרטיים
Pirvate
institu
tions

nmm
גיבוריים
Public
institu
tions

nwss
נלמשלוזייפ
Govern
ment
institu
tions

הכל 0ך
Total

1972
1974
1975
1976
1977
1979

שנה) כל (ינואר January)חוסים each year)tes
19723,3941,3254821,420167
19743,7021,3776981,470157
19753,8761,4608111,399206
19763,9481,7668421,134206
19773,9761,8281,065888195
19794,3071,9231,167986231

שוטפיט) כמהירים ל"י (אלפי הוצאות
Expenditure (IL thousand at current prices)

19721,490760I9i470651972
19742,6461,191489912541974
19753,8611,8576951,2071021975
19765,4413,1619011,2311481976
19778,1803,8062,7191,3553001977
1979'21,4198,4727,6834.0401,2241979
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ובידור תרבות כ"ו. פרק

הקולנוע בתי (על המקומיות ומהמועצות מהעיריות
בהתאחדות). חברים שאינם

מתקבלים קולנוע כרטיסי מכירת על נתונים
והמועצות מהעיריות וכן המקומי, השלטץ מאוצר

המקומיות.

בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה

האזנה על סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
של מייצג מדגם שהקיפו בטלויזיה וצפייה לרדיו
תוצאות על וכן ומעלה 14 בגיל היהודית האוכלוסייה
ילדים של מייצג מדגם שהקיף בטלויזיה צפייה סקר
על נערכו האחרונים הסקרים .13 עד 9 בגיל יהודים
רשות עבור לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי

.1979 בינוארמאי השידור
האזנה כלשהו: חול ביום וצפייה האזנה
לראיון. שקדם ביום לפחות, אחד לשידור וצפייה

ובילוי קריאה הרגלי

שערכה סקרים תוצאות על מבוססים הנתונים
האזנה לסקרי בצמוד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
14 בגיל היהודית באוכלוסייה בטלויזיה וצפייה לרדיו
בגיל יהודים ילדים של בטלויזיה צפייה ולסקר ומעלה
בינוארמאי נערכו האחרונים הסקרים .13 עד 9

.1979

ספריות

197526 בשנתון הופיעו ספריות על נתונים
.675674 עמ'

ותקופונים עיתונים ספרים,
כ"ו/9) (לוח לאור שיצאו הספרים2 על הנתונים
מן שנתקבלו מפורטים שאלונים מתוך עובדו
(לוח ועיתונים תקופונים על נתונים ואילו המו"לים,

הלאומית. הספרייה מכרטסת נלקטו כ"ו/10)

מוסיאונים
מן נתקבלו כ"ו/1) (לוח המוסיאונים על הנתונים

עצמם. המוסדות
מוסיאץ ב1978/79 החל נכללים "כללי" בסוג
/,n/c7 מוסיאון רוקפלר), מוסיאון (לרבות ישראל
מ13 אחד כל נספרי זאת שנה עד חיפה. ומוסיאון
ומוסיאק הארץ מוסיאון מציגים שבהם הבניינים
האוסף לסוג בהתאם וסווגו נפרדות כיחידות חיפה

העיקרי.

קולנוע בתי

משרד ידי על סופקו סרטים יבוא על הנתונים
הפנים.

הישיבה מקומות הקולנוע, בתי מספר על הנתונים
"סקר על מבוססים כ"ו/3) (לוח בקולנוע והביקורים
המרכזית הלשכה ידי על שנערך קולנוע" בתי

לסטטיסטיקה.
הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
בתי כולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
בתי נכללים לא עונתית. הפתוחים קיציים קולנוע
נמכרים אם (אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע
במוסדות, ספר, בבתי סרטים והקרנת כרטיסים) בהם
לקהל כרטיסים מכירת בהם שאין וכד', במועדונים
השנה. כל במשך פעלו שלא קולנוע ובתי הרחב,

הישיבה מקומות כל סך ישיבה: מקומות
הצופים. לקהל המיועדים הקבועים

שנמכרו הכרטיסים, כל סך שנמכרו: כרטיסים
הקולנוע לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי על

הנידונה. בשנה שיפוטן, שבתחום
ממכפלת מתקבל כרטיסים ממכירת פדיון
במחיריהם. הנידונה, בשנה שנמכרו הכרטיסים מספר
הפדיון כל סך קולנוע: לבית ממוצע פדיון

הנידונה. בשנה הקולנוע, בתי למספר מחולק
הפדיון כל סך ישיבה: למקום ממוצע פדיון
בבתי הקבועים, הישיבה מקומות למספר מחולק

הנידונה. בשנה בלבד, הפתוחים הקולנוע
הישיבה ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
בתי מהתאחדות מתקבלים יישובים, לפי בהם,
בהתאחדות), החברים קולנוע בתי (על הקולנוע

ב'יי™ מוקדמות) (תוצאות ,"1979 ינוארמאי בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה ב''סקר הופיע, מפורטים נתינים
.1979 ,7 פסי לישראלסוסף", הסטטיסטי

.1979 ,6 מס' שם, ב1976/77". בישראל לאור שיצאו ב"הספרים הופיעו מפורטים נתונים
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מוסיאונים  ב"ו/ו. לוח
TABLE XXVI/1.  MUSEUMS

Budget years תקציב שנות

על דיווחו הביקוריטמזה: שיעור
וסוג שנה

העיקרי האוסף
מוסיאונים
Museums

t

הביקורים מטפר
Thereof: repor
ted on number

of visits

Q.lip '11

(אלפים)
Visits

)Thousands)

תושבים! ל1,000
Rateof visits
per 1,000
population1

Year and type of main
collection

1960/6197691,738.01,2481960/61

21970/7195933,217.01,6261970/7 I2

1975/7696945,528.52,2791975/76
1976/7797916,141.02,5941976/77
1977/7896937,027.02,9091977/78

הכל סך  1978/79387838,298.63,3641978/793TOTALנ
העיקרי האוסף tionTypeofmaiסוג nco lie

1312677.1275Atrאמנות
23231,102.7448Archaeologyארכיאולוגיה

22201,898.6771Historyהסטודיה
הארץ וידיעת 11111,216.2494Naturalטבע sciences and

geography

ופולקלור 76355.8144Ethnologyאתנולוגית and folklore

וטכנולוגיה 3324.210Scienceandמדע technology

בוטניים וגנים חיות 551,562.5634Zoosגני <£ botanical gardens

431,461.5593Generalכללי

1 Aged 15 and over in the population. 2 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. 3 Excl. 25 sites and
national parks visited by about 3.8 million persons, and 180
nature reserves, in which about 2 million visited. 4 See
introduction.

לא ,1970/71 ב החל 2 באוכלוסייה. ומעלה 15 בני 1

הפתוחים בקיבוצים מקומיים ארכיאולוגיים אוספים נכללו
במנזרים אוספים נכללו לא ואף הזמנה, פי על רק לקהל
ופארקים אתרים 25 כולל לא 3 כנסייתיים. ובמוסדות
ו180 מבקרים מיליק ל3.8 קרוב בהם שביקרו לאומיים

איש. מיליון כ2 בהם שביקרו טבע, שמורות

ארוכים סרטים יבוא  כ"ו/2. לוח
TABLE XXVI/2.  IMPORTS OF FULL LENGTH FILMS

תקציב Budgetשנות years

ייצור 1960/611970/711975/761976/771977/781978/79Countryארץ of production

הגל 425417439438413345TOTALסף

הברית .190149130134122165U.S.Aארצות

583750494741Franceצרפת

309557744214Italyאיטליה

46411146Germanyגרמניה

המאוחדת 551656645928Unitedהממלכה Kingdom

ערב 55436202212Arabארצות countries

אחרות 83601068610779Otherארצות countries
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לכרטיס ומחיר פדיון כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, כ"ו/3.בתי לוח
TABLE XXVl/3. _ CINEMAS, SEATS, TICKETS, REVENUE AND AVERAGE PR1CE <?F T1CKET

1978 l<)77 1476 I 1)75 1970 1968

Cinemas 1

Seats' (thousands)
Tickets sold (thousands)
Thereof: to Israeli iflms

Revenue (IL. thousand)
Average revenue per cinema
)IL. thousand)

Average revenue per seat (IL.)
Average price per ticket (IL.)

214 228 233 235
152.3 157.7 160.1 162.3

24,224 21,997 27,004 28,464
5,135 3,633 3,067 2,154

550,000 294,500 266,087 173,023
2,570.1 1,291.7 1,142.0 736.3

3,611.3
22.70

1.867.5 1,662.0 1,066.1
13.39 9.85 6.08

279271
194.0185.8

49,77435,101
1,552

95,61875,815
342.7279.8

492.8408.1
1.922.16

קולנוע1 נתי
ישיבה'(אלפים) מקומות

(אלפיס) שנמכר!) (כרטיסים
ישראליים לסרטים מזה:

(אלפיל"י) פדיק
קולנוע לבית ממוצע פדיון

ל"י) (אלפי
ישיבה(ל"י) למקום ממוצע פדיון

(ל"י) לכרטיס ממוצע מחיר

End of year, incl. cinemas seasonally dosed. עונתית. מגורים קולנוע בתי כולל שנה, כל בסוף

נבחרים ויישובים מחוז לפי וכרטיסים, ישיבה מקומות קולנוע, כ"ו/4.בתי לוח
TABLE XXVI/4.CINEMAS, SEATS AND TICKETS, BY DISTRICT AND SELECTED LOCALITIES

1978

(אלפים) שנמכרו כרטיסים

קולנוע! בתי
rvmipn
ישיבה!

Tickets sold (thousands)

Cinemas1(0אלםי)לסרטים מזה:
Seats'הכל ישראלייםסך

(thousands)TotalThereof: to
Israeli iflms

כולל סך
ירושלים מחוזות

214
47

152.3
14.0

24.224
5.225

5,135
Old

GRAND TOTAL
הכל סך yוהדרום 1 *tJerusalem and southern
ירושליםהעיר מות.

שבע באר
15
7

11.8
5.1

2,228
661

375
265

districts  total
Thereof: Jerusalem (town)

Beer Sheva
הבל הצפוןסך מחו!

נהריה מזה:
2717.1

2.1
1.52829SNorthern district  total
25566Thereof: Nahairyya

הכל סן  חיפה מחוז
העיר2 וויפה מזה:

.18
20

26.1
14.7

1.689
2,454

725
609

Haifa district  total
Thereof: Haifa (town)3

הכל סך  אביב חל מחת
אביביפו חל מזה:

51
X)

44.4
■yj ■

10,7382.259Tel Aviv districttotal
ים בת

גבעתיים
הרצליה
גן רמת

jir

4
3
4
6

2i.\
3.2
2.1
3.7
5.4

7,597
633
331
425
910

881
294
45
136
520

Thereof: Tel AvivYafo
Bat Yam
Givatayim
Herzeliyya
Ramat Gan

הכל סך  המרכז מחוז
למ מזה:

נהגיה
תקוה פתח

לציוז ראשון

45
4

3
4
5

10J
2.3
2.5
6.3
3.6

.1.045
159
869
356
366

919
28
357
206
94

Central district  total
Thereof: Lod

Ne'^nya
Petah Tiqwa
Rishon LeZiyyon

2 בו)3. ללוח הערה ראה 1

שפרינצק. וקריית
וזיי0 קריה Hayyimכולל andIncl. Qiryat/1See note to Table XXVI3. 2

Qiryat Spirntzak.
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ומעלה) 14 בני (יהודים בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה  ב"ו/5. לוח
TABLE XXVI/5.  RADIO LISTENING AND TELEVISION VIEWING (Jews aged 14 and over)

Percent radio listeners of
total population

Percent listening on Friday
nights and Saturdays of total
listeners

11111978

נשים

Females
גברים

Males

הכל סך

Total

.IIV

1979

. Radio listening

89.3 95.2

72.9 78.2

לרדיו אזנה

922 89.5

75.6 76.3

לרדיו להאזין הנוהגים אחת

שבתות בערבי להאזין הנוהגים אחת
להאזין מהנוהגים ובשבתות

Per 100 radio listeners  ■ listened האזינו  לרדיו להאזין הנוהגים 100 כל על

On any weekday
Duirng weekday evening hours'
)17.0001.00)

On Friday night2
On Saturday 2O7.O0 1 7.OO)3
On Saturday night (17.0001.00)'
Listened on any weekday
To channel A
To channel B
To channel C
70 the army radio

Percent television viewers of total
population

Percent tc evision viewers in their
homes of total population

חול 80.376.778.774.6ביום

חול יום של הערב 51.940.947.034.6בשעות

'(17.00 עד 01.00)
שבת2 48.237.338.835.7בערב

3(07.00 17.00) שבת2 ביום
'(17.00  01.00) שבח במוצאי

90.7
41.1

79.5
33.1

82.6
35.3

76.1
30.9

חול ביום האזינו
א' 10.18.711.5לרשת

בי 35.936.335.4לרשת

. גי לרשת
צה'ל לגלי

30.2
19.0

31.6
20.5

28.7
17.5

TV viewing

92.3 94.0
בטלויזיה צפייה

85.0 85.5

93.1

85.3

92.7

85.0

On any weekday 1

On Firday night2
On Saturday night

Per 100viewersviewed
81.7 79.3
86.3 80.3
72.3 74.8

בטלויזיה לצפות הנוהגים nrm

בביתם בטלויזיה לצפות הנוהגים אחוז

צפו  לצפות הנוהגים 100 כל על
80.5 78.8
83.3 88.2
73.5 82.8

י חול ביום
שבת2 בערב
שבת במוצאי

■ , '/tv Sr,ey n■300100. 2Ofall radio מתוך 2 .01.00 עד מ17.30 1111 1978 בסקר 1^e"e'*?v orwers on Fnday night and Saturday. 3 I" th  בסקר 3 ובשבתות. שבתות בערבי להאזין/לצפות הנוהגים כלל
1y/8 surveyu/.OO17.3O. .17.30 V 07.00D  1111 1978
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י (913 בני (יהודים בטלויזיה ילדים צפיית  כו/6. לוח
TABLE XXV1/6.  CHILDREN'S TELEVISION VIEWING (Jews aged 913'

IV 1979

הכל SexAgeמיזסך

Total
בנים
Boys

בנות
Girls

910111213

הנקובה בקבוצה 100 כל ivrעל 100 in respective group

הכל סך  בטלויזיה לצפות 99999910010010099נוהגים 99TILKVISION V1EWKRS  TOTAL

(18.30 עד 17.30) הכללית הטלויויה של ילדים בתונניות

20.00 אחרי המשוררות הכללית הטלויויה בתוכניוח

99

97

99

98

94

47

100

8(י

100

97

9y

99

99 99

9x v;

Childrcns' programmes of general television
broadcast (17.3018.30)

General television programmes atfer 20.00

(17.3015.30) הלימודית 9785SOו.>8889X71בטלויזיה 85I:(li1c:1linn:1l television (15.3017.30)

הכל סך  כלשהו חול ביום 859080868985S2צפו 84WATCHED ON ANY WEEKDAY  TOTAL

השעות: Helwcenבין the hours:

16.00 עד 15.3013101713(11)21(II) 1215.30 ■16.00

16.30 עד 16.00292434363328:4 2216.0016.30

17,00 עד י.16.30302932 3728.11י. 2416.30  1 7.00

17.30 עד t 393128וי:7.00323034 321 7.10) 17.30

18.00 עד 018.00י..57575717!17.3053555

18.30 .isעד 0050534654535441 45IK.OOIK.JO

20.00 עד י.18.30384234 (יו74144 31IX.3O2O.OO

21.00 עד 20.0()5863545 576254ן. 0.00י6>1 י ו (א).

21.30 עד (>23344י):21.00343830 4321.002 0ו..ו
השידורים סוף עד 21.302123201(1162134 2121 0י.. up to the end of programmes

rn

n
f

1 IVt'limiiwrv restilis. מוקדמות. תוצאות 1



במופעי אמנות, במוסדות וביקורים יומיים ועיתונים ספרים קריאת  כ"ו/7. לוח
ומעלה) 14 בני (יהודים קולנוע ובבתי בימה

TABLE XXVI/7.  BOOK AND DAILY NEWSPAPER READING AND ATTENDANCE AT ART

INSTITUTIONS, STAGE PERFORMANCES AND CINEMAS ( (Jews aged 14 and over)

1 11 l<)6')\ 5י>>1 1 י(11 1*י1 1v /<j7<j

במשןתודש ספרים קריאת
Monthly book reading

הכל 50.745.152.8Percentאןווןהקןראיםיקן readers'  1o(;!l
בחודשעל קוראיםקראו 100 כל
11readers)ח0וח read during thePer 100

ספר 131.532.229.21 book
28.825.825.72ל.ספרים books

יותר או ספרים j39.742.045.13 books or more
במשך יומיים עיתונים שבועקריאת

Weekly newspaper reading
הקוראים2 79.678.083.0Percentאחוז readers2

בשבועעל קוראיםקראו 100 כל
lVr 100 readers  read per week

העיתון ושפת Tסוג yp c ;1 n U language 0 f
newspapers

בעברית בוקר 39.732.632.8Morningעיתו; newspaper in Hebrew
אחרת בשפה בוקר 28.521.918.9Morningעיתון newspaper in other languages

בעברית ערב 75.479.984.1Eveningעיתון newspaper in Hebrew

ניקרועל באוכלוסייה 100 לפחות:ל
בחודש פעם

least oncePer 100 population  attended at
a month

8.816.219.0Museumמוסיאון
סימפוני 3.84.95.6Symphonicקונצרט concert

15.111.611.7Theatreתיאטרון
קל בידור 9.614.411.5Lightמופע entertainment
ספורט 10.9Sportsתחרות competition

הכל סך  קולנוע 62.945.244.5Cinemaבית total
ביקורים 3136.232.034.213 attendances
ביקורים ±426.713.210.34i: attendances

לחודש ביקורים 1.91.21.0Averageממוצע monthly
attendanceבקולנוע at cinema

1 Read at least one book per month.
paper at least oa one weekday.

2 Read any daily יומי 9יתון קראו 2 בחודש. אחד 0פר לפחות קראו 1

השבוע. מימי באחד לפתות כלשהו

CULTURE AND ENTERTAINMENT 706



של חברתית בפעילות והשתתפות בקולנוע ביקור קריאה, הרגלי  ב"ו/8. לוח
(9  3ו בני (יהודים ילדים

TABLE XXVI/8.  CHILDREN'S READING, CINEMA ATTENDANCE AND PARTICIPATION IN
SOCIAL ACTIVITIES (Jews aged 9 13)

IV 1979

AgeגילSexמיז

הכל סך
בנותבנים

Total
910111213

BoysGirls

בקבוצהעל 100 Perהנקובהכל 100 in the given group

הכל סך  בחודש ספרים 8783918690868884IU\>dקראו /<1n)i:v per month  tola)

122731232529332525

34312835302833343012
יותר או 5292433313320292934

5 or more

בספרייה' י847890רשומים 8386868381Registered at a library1

ילדים עיתוני 4639534243405449Readקראו chikirens newspapers

נוער בפעולות1תנועת 4138443337474842Participatedהשתתפו in youth
movement activities

אחרת2 חברתית בפעילות 6164586260616258Partהשתתפו cipatcd in other social
activities2

cהכל סך בחודש! בקולנוע Visitsביקורים to cinema permonth  total
ר/

C6062585254576572Total
134648454038475356

1
יותר או 41414131216(10)12164 1

לחודש 1.31.41,21.11.21.21.41.4Averageממוצע number per

o
r■

month

1 At the school library or other library.
2 Such as: circles in pupils' clubs. neighbourhood clubs etc.

אחרת. בספרייה או הספר ביח בספריית 1

שכונחי,וכז~. מועדון תלמיד, בבית חוגים כגון: 2



נושא לפי בישראל, לאור שיצאו ספרים  כ"ו/9. לוח
TABLE XXVI/9.  BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL. BY SUBJECT

תקציב Ruilgciשנות years

77ll<

C.
■s.
'J'c.

n
מ
5
י£

2ספרים<.l';70/7|l965/6ifI')7.V7Il<)74.75,■7tfl''7נושא 521Subject

Titles
p aIL

0

£
>O

ar

Titleםספרי s

הכל S22,2,2303,3533,204,726סך i3,760 3XTOTAL
ראשונה מהדורה 1,4461,8891,973866907מזה. 12,214 11x!"hereof: I'irst or revised

editionמחודשת

חוזרת 7291,4491,231860615הדפסה 11,546 1XRepriiU

ראשונה ה הדור ומ 7irsא t or revised
editionמחודשת

17721912165.3Generalכללי

אחרות ודתות 1711532262312553612.2Judaismיהדות and other religions
הרוו! 1342662902072003062.8Humanitiesמדעי

5592744564471.5Educationיוינוך
החברה 136881104951310.8Socialמדעי sciences

5070845772591.1Hconomicsגלכלה
המדינה 66100111125109491.9Politicalמדעי science

1029232933222.4Lawמשפעיס

ומתמטיקה הטבע 1061461186782654.6Sciencesמדעי and mathematics

485443554856Agricultureחקלאות

1232404337242.0Medicineרפואה

וטכנולוגיה 3872575174982.7Engineeringהנדסה and technology

6349221830271.5Artsאמנות

הכל סך  3865334875345125253.2Literatureספרות  total
מקורית ספרות :186325319283288242Thereofמזה: Hebrew literature

ילדי0 731931891902314.9Children's!145ספרות books
לימוד 9445103102941972.9Schoolספרי textbooks

Miscellaneous_38שונות

עותל (אלפים)ממוצע לספר ים
itle (thousands)Average copies per

הכל S3.53.5XTOTAL.3.22.93.33סך
ראשונה מהדורה :2.72.94.13.72.9XThereofמזה: first or revised

מחודשת editionאו

חוזרת reprint/3.13.73.63.34.2הדפסת

CULTURE AND ENTERTAINMENT 708



תדירות, לפי בישראל לאור היוצאים ותקופונים, יומיים עיתונים  כ"ו/10. לוח
ונושא סוג שפה,

TABLE XXVI/IO DAILY NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN ISRAEL. BY
FREQUENCY, LANGUAGE. TYPE AND SUBJECT

196911< 76l')7S1969l')76|>) 78

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

D'rinK
Percentages

הכל 706סך 653 4S1100.0100.0100.0TOTAL

Frequencyתדירות
יומיים עיתונים

בחודש מפעם יותר
27 27
96 99 10822.5

4.1
15.2

3.8
13.6

Daily newspapers
More than once a month

לשנה פעמים 512217 176 14129.327.030.75 12 times a year
לשנה פעמים 24193 153 13127.223.427.324 times a year

95שנתון 48 428.77.313.5Annual
סדירה בלתי 78הופעה 150 נ59 2.323.011.1Irregular

Languageשפה
הכל 447עבריתסך 409 31465.262.663.3Hebrewtotal

יומיים עיתונים 14מזה: 142.12.0Thereof: daily newspapers

79אנגלית 84 469.612.911.2English

אחרת 128שפה 96 6012.514.718.1Other language

52דולשוניים 64 6112.79.87.4Bilingual
וג Typeס

123אקטואליים ' 162 12826.624.817.4Actualia

הבל מוונוחיםסד
א נוש

583 491 35373.475.282.6Professional total
Subject

26כללי 23 185.24.74.5General

אחרות ודתות 42יהדות 34 154.26.97.2Judaism and other religions

הרוח 51מדעי 43 174.88.88.7Humanities

37חינוך 34 298.26.96.4Education

60כלילה 61 5615.912.410.3Economics

המדינה 39מדעי 23 205.74.76.7Political science

חברתיים ונושאים החברה מדעי

שונים

52 41 236.58.48.9Social sciences and miscellaneous
social subjects

ומייהל צבא 43משפטים, 35 164.57.17.4Law. army and

publicצינורי administration

ומתמטיקה הטבע 30מדעי 24 174.84.95.1Natural sciences <St mathematics

22חקלאות 20 205.74.13.8Agriculture

25רפואה 30 246.86.14.3Medicine

וטכנולוגיה 23הנדסה 16 f

"{
4.5

3.33.9Kitginccring and technology

ותקשורת 18תחבורה 12 16 2.43.1Transportationי <i communication

ואמנות 21תרבות 13 1612.63.6Culture t£ art

35ספרות 29 257.15.96.0Literature

ולנוער 39לילדים 38 298.27.76.7Children Sl youth

וספורט משחקים 20שעשועים, 15 123.43.13.4lintcruiiniriciu. games Si. sport
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המוחזקים השטחים כ"ז. פרק

הכמויות הממוצעים, השנתיים במחירים שנצרכו
(שיטת החקלאית התפוקה על הנתונים פי על נאמדו
המחירים להלן). "חקלאות" בקטע מתוארת המדידה
המחירים מדד במסגרת הנאספים נתונים על התבססו
נאמד חקלאיים מוצרים של נטו היבוא ערך לצרכן.
מתחי בתוספת חוץ סחר של הסטטיסטיקה בסיס על

מסחר.
מקומי מייצור תעשייתיים כווצריס צריכת
במפעלים למועסק הממוצע הפריון בסיס על נאמדה
התעשייה מדדי במסגרת שנתקבל התעשייתיים
אדם, כוח סקרי לפי בתעשייה המועסקים ומספר
על התבסס מיבוא תעשייתיים מוצרים צריכת אומדן

מסחר. מתחי בתוספת י החוץ, סחר נתוני
כוונת ללא הפרטיים המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסרות נאמד רווח
הממשלתיים במוסדות ■arVnV הממוצעת וההוצאה
במוסדות לפליטים, והתעסוקה הסעד וסוכנות
ימי או מיטות מספר פי על הערך נאמד הבריאות,
במוסדות המתאימה הממוצעת וההוצאה אשפת

הממשלתיים.

ציבורית לצריכה הוצאה
והרשויות המימשל של לצריכה ההוצאה אומדן
המתאימים הסעיפים ריכוז על התבסס המקומיות
התקציבים. או הביצוע דו"חות מניתוח שנתקבלו

גולמית השקעה
הבאיס: המקורות על התבסס האומדן

המימשל של הפיתוח תקציבי או דו"חות .1

המקומיות, והרשויות
בקטע (ראה בנייה וגמר התחלות על נתונים .2

להלן), "בנייה"
וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3

ואומדני זית שמן של חוץ וסחר ייצור נתוני .4
האוכלוסייה. ע"י צריכתו

את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
נמכרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל, לחו"ל
על בקטעים ניתנים החישוב שיטות ותיאור הגדרות

להלן. חוץ" "סחר ועל התשלומים" "מאזן
ישראל בין הסחר על האומדנים מדידה, קשיי כגלל
חלקיים נתונים על מבוססים המוחזקים והשטחים
המהימנות גם מוגבלת מכך, כתוצאה הערכות. ועל

בדרך תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המובאות המתאימות בסדרות הנהוגים אלה את כלל

אחרת. צוין אם אלא וה, בשנתון

אוכלוסייה
התנועה הם: באוכלוסייה השינויים מרכיבי
הגירה  הגירה ותנועות ותמותה, ילודה  הטבעית
במסגרת וכניסה שבו שלא בחו"ל מבקרים לצמיתות,

משפחות. איחוד
שנערך המפקד הוא האוכלוסייה לאומתי הבסיס
אלה תוצאות .1967 בספטמבר המוחזקים בשטחים
הפליטים מחנה אוכלוסיית את מהן הפחיתו תוקנו:
ירושלים. של השיפוט בתחום הנמצא בשעפאת,

אי בגלל מוחלקת בצורה ניתן הגילים הרכב
האוכלוסייה. ע"י הגיל במסירת דיוקים

לירות
בטופס המופיעים הפרטים על מבוססים הנתונים
כמתכונת בערבית המודפס חי לידות על הודעה
ביהודה ירדן ממלכת של השלטון בימי נהוגה שהיונה
של במתכונת הוא הטופס עזה ברצועת ונשומרון.
ללשכה מועברים הטפסים בישראל. לאיהודים
של הבריאות לשכות יד על לסטטיסטיקה המרכזית

אזורים. אותם

לאומית והוצאה הכנסה
הלאומית", "ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
ולהשקעה, לצריכה ההוצאה סיכום ידי על דהיינו
ליצוא המופנים והשירותים הסחורות ערך בתוספת

ושירותים. סחורות יבוא של הערך בניכוי
סטטיסטיות סדרות על בחלקם מבוססים האומדנים
צריכת בסעיפי בעיקר הערכות ועל שלמות לא
הנתו ועל  שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים

ישראלי. עם החק סחר על נים
דיוק רמת ליחס יש האומדן בקשיי בהתחשב
כלוח המוצגים הדושנתיים לממוצעים יותר גבוהה

בודדת. לשנה לנתונים מאשר כ"ו/7

פרטית לצריכה הוצאה
מייצור חקלאייט מוצרים של הצריכה ערך
המוצרים כמויות הכפלת ידי על חושב מקומי

מיוחד ד0ום פ דאה  ושיטות מקורות של ספורט לתיאור ו
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במעברים הסחורות העברת של מדגמית nr>pD על
של קניות כוללים אינם אלה נתונים הרשמיים.
הסחר על הנתונים פרטים. ידי על ושירותים סחורות
ירדן לבין צה"ל ידי על המוחזקים השטחים כין
המכס. רישומי על מבוססים לים שמעבר וארצות

מחירים

החל השינוי אחוז את מודד לצרכן המחירים מדד
של קבוע סל לצריכת הדרושה בהוצאה הזמן במשך
(בנקודת התצרוכת את המייצג ושירותים מצרכים
בשטחים העירונית האוכלוסייה של מסוימת) זמן
ושירותים מצרכים כולל המדד סל המוחזקים.
כך אקויוולנטיות, או משתנות כלתי ובכמות באיכות
בלבד. מחירים שינויי משקפים במדד שהשינויים

של התצרוכת מרכיבי כל את כולל המדד סל
הפליטים מחנות ואוכלוסיית העירונית האוכלוסייה
דיור, לצריכת פרט עזה וברצועת ושומרון ביהודה

מחיריה. למדידת סבירה דרך נמצאה שלא
עד שיקפו בסל אשר והשירותים המצרכים משקלי
המוחזקים בשטחים הצריכה הרגלי את 1975 דצמבר
מקורות סמך על שנאמרו ,1973 מלחמת לפני
פי על המצרכים סל עודכן 1976 בינואר מקומיים,
המוחזקים בשטחים שערך המשפחה הוצאות סקר
המדד .1974 לאוגוסט 1973 ספטמבר שבין בתקופה

1976=100.0נ. ינואר בסיס על מוצג המעודכן
סעיפי כל של המחירים ברמת השינויים את
של לצרכן במחירים השינויים לפי אומרים הצריכה
כל של מחיריהם ושירותים. מצרכים כ450
עלידי חודש כל נרשמים הללו והשירותים המצרכים
ועסקים חנויות כ800 של במדגם מקומיים פוקדים
לחם, בית חברון, בערים העירוניים, בריכוזים
עסקים וכ600 ושומרון ביהודה ושכם רמאללה
הצרכן מן המבוקש הוא הנאסף המחיר עזה. ברצועת
המחירים פי על המיקוח. לפני לראשונה המקומי
מדד מחושב השונים בעסקים מצרך לכל שנרשמו
לתקופת ביחס הנתונה בתקופה במחיר השינוי
של משוקלל כממוצע מתקבל הכללי המדד הבסיס.
נמדדים שמחיריהם המצרכים כל של המחירים מדדי

במרד.

1976 בינואר המדד עדכץ עם המדד. קישור
דבר המדד. מוצג אליה שביחס הבסיס תקופת שונתה
כמדד השינוי שיעור בקביעת מסוים קושי גורם וה

הלאומיים החשבונות בסעיפי האומדנים אותם של
זה. מקור על המתבססים

הצריכה אומדני קבועים. במחירים אומדנים
עי'י כלל בדרך התקבלו קבועים במחירים הפרטית
מרכיבים לפי לצרכן המחירים במדד הערכים ניכוי

עיקריים.
הכמותיים השינויים נאמדו הציבורית בצריכה
ההוצאות העובדים. במספר לשינויים בהתאם בשכר
ידי על נוכו ושירותים סחורות של שוטפות קניות על
העיקריים. הקנייה לסעיפי המתאימים מחירים מדדי
חושב קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
בענף הממוצע העבודה בשכר השינויים בסיס על
ומארצות מישראל שיובא הציוד ומחירי הבנייה

אחרות.
ייצור לגורמי,. כתשלומים הכמותיים השינויים
של או עבודה ימי במספר לשינויים בהתאם נאמדו
ובארצות בישראל המועסקים מהשטחים העובדים
בשטחים המועסקים הישראלים ובמספר אחרות

המוחזקים.

התשלומים מאזן
תושבי נחשבו אלה, אומדנים עריכת לצורך
של האזרחי המינהל כולל המוחזקים, השטחים
הוצאות אחת. טריטוריאלית nvrvo השטחים,
הגבול ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית הפעילות
והסברים הגדרות (ראה אלה באומדנים נכללו לא

התשלומים". "מאזן ז' בפרק
להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות.

על וההוצאות ההכנסות את כוללים שירותים
השטחים. תושבי של שירותים

השתתפות כוללות חדצדדיות העברות
ססו''ת העברות הממשל, בתקציב ישראל ממשלת
וגורמים ירדן ממשלת העברות ובמזומן, בסחורות

השטחים. לתושבי פרטיים
על אומדנים השאר, בין כוללת, הון תנועת
אחד חוץ ומטבע הדינרים הל"י, בסך השינויים

השטתים. תושבי שבידי

חוץ סחר
השטחים לבין ישראל בין הסחר היקף על הנתונים
המבוססת גולמית הערכה הם צה"ל ידי על המוחזקים

ושומרון ביהודה המחירים מדדי "עדכון ראה ,1976 בינואר העדכון בעקבות בטח שהוכנסו ושינויים המעודכנים המשקלים בדבר 1

.1976 ,1 מם' המוחזקים", לשטחים סטטיסטי ו"רבעון ,1976 ,3 מס' מחירים, של לסטטיסטיקה ירחק עזה", ורצועת
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ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות חלוקת
הממוצעת השנתית כאוכלוסייה כולה האוכלוסייה

יוס. וב365 פקטו) (דה הנוכחית
ידי על שנצרך מזון של השנתיות הכמויות אומדן
שנשאבו נתונים בסיס על נערך האוכלוסיות, כלל
המרכזית הלשכה של הבאות הסטטיסטיות מהסדרות
האזורים בשני החקלאי הייצור אומדן לסטטיסטיקה:
סטטיסטיקה ופירות, ירקות של השווקים סקר הנ"ל,
סטטיסטיות וסדרות ירדן עם הסחר חוץ, סחר של
ממשרדי נתקבלו זו למטרה משלימים נתונים אחרות.
והרווחה, העבודה משרדי כגון שונים, ממשלה
כן כמו והתיירות. המסחר והתעשייה, החקלאות
משווקים שמוצריהם מזון, ממפעלי מידע נאסף
מהעיתונות שיווק, ממוסדות המוחזקים, בשטחים

זה. לנושא הקרובים ומאנשים

בית וציוד דיור תנאי

ביהודה המשפחות סקר במסגרת נערך הסקר
שיטות בדבר סיני. וצפון עזה וברצועת ושומרון
להגדרות באשר ושכר". "עבודה להלן, ראה הסקר
לפרק מבוא ראה דיור, ותנאי בית ציוד על והסברים

חיים". "רמת  י"א

ושכר עבודה

שבו בשטחים, המשפחות מסקר התקבלו הנתונים
במפקד לאלו במהותם הדומים נושאים נחקרו
ב המוחזקים בשטחים שנערך והדיור האוכלוסין

המבוא). בסוף פרסומים רשימת (ראה 1967
אוגוסט מאז שוטף, באופן נערך המשפחות סקר
הסקר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על ,1968
דומים והגדרותיו עקרונותיו אשר מדגם על מבוסס
לפרק מבוא (ראה בישראל אדם כוח סקר של לאלו
כ המדגם כלל ,1973 ספטמבר יולי עד י"ב).
החל שנה. רבע כל שנחקרו משפחות 4,500
בהדרגה המדגם הוגדל ,1973 דצמבר באוקטובר
 1974 ספטמבר ביולי המלא להיקפו הגיע והוא
אינה הנחקרת האוכלוסייה משפחות. כ6,500
וגרים נוודים וכן במוסדות השוהים אנשים כוללת

הסקר. עריכת בעת ליישובים מחוץ
הראשון בשלב שלבים: בשני נעשה המידגם ניפוח
בכל הדגימה שבר היפוך שהוא ניפוח גורם מקבלים
נפל בעבור תיקון בגורם מכפילים ואותו יישוב, צורת
גורם את מכפילים השני בשלב בית. משקי של
קבוצת לכל תיקון בגורם א' משלב המתקבל הניפוח
אומדן שבין היחס הוא התיקון גורם ומין. גיל
המתקבל האוכלוסייה אומדן לבין חיצוני אוכלוסייה

א'. בשלב הניפוח אחרי
אומדני על מבוסס החיצוני האוכלוסייה אומדן
עד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אוכלוסייה

ניתן מעשיות למטרות אולם השונות, התקופות בין
הבסיס פי על המחושבים המדד מספרי את לקשר
ממוצע הקודם: לבסיס 100.0=1976 ינואר החדש;
הכפלת '7* על ,100.0=1969 1968יוני יולי
המרד שבין היחס שהינו קשר במקדם אלה מספריס
של הקשר מקדמי .1976 בינואר זה מדד לבין הקודם
ו ושומרון ליהודה 4.095 הם הכלליים המדדים

סיני. וצפון עזה לרצועת 4.892

973/74ו המשפחה הוצאות סקר

הבית משקי כל את הקיפה הסקר אונלוסית
וביהודה עזה, ברצועת במחנות והגרים העירוניים
משקי מכלל כ850/0 הס אלה בית משקי ושומרון.

ושומרון. ביהודה וכ250/0 עזה ברצועת הבית
כ1,420 של מדגם מחקירת התקבלו הנתונים
במשך אחד כל שנחקרו ("משפחות") בית משקי
לאוגוסט 1973 ספטמבר שבין בתקופה כשבועיים
בפרק "הוצאה" הגדרת (ראה הוצאותיהן על 1974
הוצאות סקר על בהסברים חיים", ''רמת י"א,

המשפחה).
או צרכנים" כ"משפחת הוגדרה ההקירה יחידה

שם). הגדרה (ראה בית משק
שימשו. לתימה כמסגרת המדגם.

 1972/73 בשטחים אדם כוח סקר מדגם .1

יהודה ערי ובעבור עזה רצועת בעבור
ושומרון.

(1967 מפקד (לפי גיאוגרפיים תאים מסגרת .2

המחנות בעבור אדם כוח לסקר שהוכנה
עזה. וברצועת ושומרון ביהודה

החקירה שיטת
הוצאותיהן את יום מרי רשמו שנחקרו המשפחות
בעורתם ביוחד, בפנקס שבועיים במשך מזון על
הלשכה מטעם מקומים פוקדים של ובהדרכתם
ההוצאות שאר על פרטים לסטטיסטיקה. המרכזית
שמולא מיוחד חדפעמי שאלון באמצעות נתקבלו
כאשר מהמשפחה, שקיבל תשובות לפי הפוקד ע'יי
וחלק לשנה מהשאלות חלק התייחסו לנושא, בהתאם
נתונים מהשאלון נתקבלו כן כמו לשבוע. או לחודש
המשפחה של תכונותיה ועל בית, ציוד דיור, תנאי על

וכד'). לימוד, שנות גיל, נפשות, מספר (כגון

מזונות צריכת

(חלבון והתזונתיים (קלוריות) האנרגטיים הערכים
ושומרון יהודה האזורים: לשני בנפרד חושבו ושומן)
למיניהם, המזונות כמויות סיני. וצפון עזה ורצועת
ידי על נתקבלו הערכים, חושבו שלפיהן ליום, לנפש

713 המוחזקים השטחים



בשווקים החקלאות משרד ע"י שנאספו מחירים סמך
לסטטיס המרכזית הלשכה ע"י שנאספו ומחירים
ההוצאות של אומדן בניכוי קמעוניות, בחנויות טיקה
היה לא שלגביהם במוצרים הסוחרים. של והרווחים
נערך וכד') זיתים (חיטה, מתאים מחירים איסוף
מקצוע. ואנשי מדריכים עם בהתיעצות המחיר אומדן
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
בתשומות השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו
של ומכירות ישיר יבוא נתוני סמך ועל נבחרות,

ישראליות. פירמות
ע"י פורסם וכר שטחים ייצור, של פירוט יתר המוחזקים לשטחים הסטטיסטי בירחון הלשכה

.1972 ויולי 1972 יוני

וירקות פירות של וסחר ייצור
ויעד מקור לפי ופירות ירקות על הנתונים
של העיקריים בשווקים שוטף מסקר מתקבלים
הנתונים הירדן). גשרי (כולל המוחזקים השטחים
ב"סטטיסטיקה הלשכה ע"י מתפרסמים החודשיים
המוחזקים". לשטחים סטטיסטי וב"רבעון חקלאית" 0

ושומרון ביהודה בד בתי
בסקר האומדנים עריכת שיטת שונתה בתשל"ו
נתוני עם השוואה בני הינם זו שנה נתוני בד, בתי
ואולם בד, בתי מפקד נערך שבה תשל"ה, שנת
קודמות שנים נתוני עם זו שנה של הנתונים בהשוואת

זהירות. לנקוט יש
השיטה פי על תשל"ו לשנת האומדנים בעריכת
מהנתונים בכ100/0 הגבוהים נתונים התקבלו הקודמת
ראה נוספים פרטים החדשה, השיטה לפי שהתקבלו
לסטטיס ברבעון ושומרון", ביהודה בד בתי "סקר
סטטיסטי ברבעון או 1976/77,2 מס' חקלאית, טיקה

.1977 ,1 מס' המוחזקים, לשטחים

תעשייה

תעשייה  י"ד בפרק ראה הגדרות
הונהג ,1977 מאפריל החל ושומרון. יהודה
המדגם באזור. התעשייה מפעלי של חדש מדגם
מפעלי של מעודכנת מסגרת מתוך הוכן החדש
מעסיקים שאינם מפעלים בו ונכללו התעשייה
הישן. במדגם נכללו לא אשר ("עצמאיים") שכירים
התעשייה על נתונים של פרסום איפשרו אלו שינויים

כה. עד 5 במקום משנה ענפי 8 של בפירוט
הנתונים השוואת ולצורך לעיל, האמור בעקבות
של אחורנית שרשור נערך קודמות, לתקופות
לראשית עד 1977 מרס ינואר ברבע החל הנתונים
פי על משורשרים מדדים חושבו לכך בהתאם .1976

.100=1977 יוני אפריל שהוא החרש, הבסיס

אוכלוסייה סמך על זה אומדן התקבל 1975 שנת סוף
סמך ועל הקודמת השנה לסוף ומין גיל קבוצות לפי
שונתה 1976 בשנת החל השוטפת. השנה לסוף תחזית
האוכלוסייה. אומדני את מחשבים שלפיה השיטה
נתונים על מבוססים הם בתחזית, השימוש במקום
המתקבל האוכלוסייה מאומדן שוטפים. חודשיים
מחוץ והגרים הנוודים המוסדות, אנשי את מנכיב
שהתקבל כפי באוכלוסייה, חלקם לפי ליישובים

.1967 במפקד
המתקבלים האומדנים נתונים מדגמי סקר בכל כמו
האומדנים בעבור דגימה. לטעויות אדם כוח בסקר
ניתנו קודמות) (ולשנים 1975 לשנת המתייחסים
בהם, שימוש והוראות מקורבות דגימה טעויות לוחות
מס' המוחזקים, לשטחים הסטטיסטי לרבעות בנספח
בעבור גם תקפים הדגימה טעויות לוחות .1978 ,3

.1978 לשנת המתייחסים האומדנים
הוא הכלכלה ענפי לפי והשכירים המועסקים סיווג

.(1970) החדש האחיד הסיווג לפי
החדש האחיד הסיווג לשימוש הוכנס ב1972 החל
1972 של המשפחות סקר שאלוני יד. משלחי של
ספרות 3 של פירוט ברמת החדש הסיווג לפי סומלו
ספרות 2 של פירוט לרמת אוטומטי באופן ותורגמו

.(1961) הישן הסיווג לפי
ימי שכירים לגבי נרשמים 1974 בינואר החל

בלבד. האפשריים העבודה
התופעה, הסתמנה 1974 של השנייה במחצית
ל"י אלף משתכרים שכירים של והולך גדול שמספר
לרשום שאיפשר תיקון הוכנס מינואר לחודש. ומעלה

זאת.
יומי שכר בהשוואת להיזהר יש אלו, סיבות משתי
נתונים עם ו1975 1974 השנים של לשכיר ממוצע

קודמים.

חקלאות
החקלאות ענף חשבונות

של בעיקרו מבוסס הפיסי הייצור אומדן
הבאים: המקורות

העיקריים בשווקים שנערך שוטף סקר 
המוחזקים; בשטחים

ביהודה הנערכים בד ובתי משקים סקרי 
ושומרון;

העדר, גודל לגבי הוטרינרי השירות נתוני 
ליחידה; ייצור ונורמות חיים בעלי שחיטת

וצפק עזה ברצועת דגים שלל של סטטיסטיקה 
סיני;

ויצוא. יבוא של סטטיסטיות סדרות 
מדריכים של לדונם יבול באומדני נעזרים כן

מקומיים. ומומחים
על חושבו ליצרן החקלאית התוצרת מחירי
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המוחזקים בשטחים חינוך
הלשכה ידי על עובדו החינוך מערכת על הנתונים
על מולאו אשר דו"חות מתוך לסטטיסטיקה המרכזית
המפקחים באמצעות נאספו ואשר הספר בתי כל ידי

צה"ל. כוחות ומפקדת המקומיים
כ"ב. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד:

הראשונות הכיתה דרגות 6 יסודי: ספר בית
(א'י).

בית שלאחר הכיתה דרגות 3 מכין: ספר בית
(ז'ט'). היסודי הספר

שלאחר הכיתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
(י'י"ב). המכין הספר בית

הרשות לפי מוינו הספר בתי המפקחת. הרשות
כדלקמן: המפקחת

משכורות בהם ממשלתיים ספר בתי א.
מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות המורים

המדינה.
והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ההחזקה והוצאות המורים משכורות שבהם
של והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על ממומנות

האו"ם.
שלמוסדות ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

בריאות

בבתי שאושפזו החולים כל שאושפזו: חולים
לפחות. אחד ליום חולים

שנפטרו. חולים כולל ששוחררו חולים
ראה המיטות: תפוסת ואחוז אשפוז ימי

כ"ד. לפרק מבוא
מצריכים שאינם ניתוחים כוללים ניתוחים

אשפת.

מקורות
המתקב חודשיים דו"חות על מבוססים הנתונים

המוחזקים. בשטחים הבריאות מקציני לים

בטלוויזיה והצפייה לרדיו האזנה
האזנה על סקר תוצאות על מבוססים הנתונים
המרכזית הלשכה שערכה בטלויזיה וצפייה לרדיו
מרס בינואר השידור רשות עבור לסטטיסטיקה
האוכלוסייה של מייצגים מדגמים הקיף הסקר .1978
ושומרון ביהודה ומעלה 14 בגיל הלאיהודית

סיני. וצפץ עזה וברצועת
אחד לשידור האזנה חול.3לשהו: ביום האזנה

לראיון. שקדם ביום לפחות

סטטיסטי ל"רבעון בנספח ראה מפורטים הסברים
.1978 ,2 מס' המוחזקים" לשטחים

חושבו ב1975 החל סיני. וצפון עזה רצועת
.100=1974 ממוצע בסיס על התעשיה מדדי

בנייה

בינוי.  ט"ז בפרק ראה הגדרות
ושומרק ביהודה האזרחית הבנייה על הנתונים
רק ומתייחסים אומדן הם סיני וצפון עזה וברצועת
תוספות (כולל חדשה, בנייה וגמר בנייה להתחלות
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא קיימים) למבנים

הקיימים.

מהמדוו המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
שאלץ מקומיות^אמצעות רשויות 22 הבאים: חים
מהמובחרים דיווח ססו"ת; המימשל; משרדי מיותד;
מדגם שהם ,pvartpj ביהודה קטנים יישובים ב80
כפריים). (רובם קטנים יישובים מאות של מייצג

היהודיים. ביישובים הבנייה את כולל האומדן אין

מלון בתי
הארחה. ושירותי מסחר  י"ז בפרק ראה הגדרות
הפתוחים ההארחה בתי מכל מתקבלים הנתונים

ושומרון. ביהודה

תחבורה

כלי מצבת על הנתונים ונהגים. רכב כלי מצבת
בממשלים. תחבורה מקמט"י מתקבלים ונהגים רכב

בישראל. הנהוגות לאלו זהות ההגדרות
בפרק והגדרות מקורות ראה דרכים. תאונות

תחבורה.  י'יח

מקומיות רשויות
דינים מתוך עובדו הכספי המשק על הנתונים
באמצעות ונאספו העיריות מלאו אשר וחשבונות
ראה והסברים הגדרות מפורטים, פנים._נתונים קמ"ט
,2 מס' המוחזקים, לשטחים לרבעון"סטטיסטי בנספח

.1978

משפטים

נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים
צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות
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נבחרים פרסומים

1967 והדיור האוכלוסין מפקד
רמת סיני, וצפון עוה רצועת הירדן, של המערבית הגדה 1

הגולן
חקלאי משק ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי 2

המוחזקים. בשטחים
המוחז בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התבונות 3

קים
א' חלק העבודה כוח 4

בי העבודהחלק כוח 5

מיוחדים פרסומים

1971 נובמבר המוחזקים בשטחים ספר ובתי ילדים גני 398
תנפק עזה רצועת ושומרון, יהודה של לאומיים חשבונות 615

19681977 לעשור סיני

טכניים פרסומים

בשטחים ופטירות לידות הכפילויות: בשיטת סקר
המוחזקיס

44
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population האוכלוסייה גידול מקורות  כ"ז/ו. לוח אוכלוסייה
Thousands TABLE XXVII/1.  SOURCES OF POPULATION INCREASE אלפים

בהתחלת אחוזהאוכלוסייההאוכלוסייה
התקופההתקופה טנעינסוף שנתיריבוי גידול

Population at begin.Population at endNatural increaseYearly rate of
oing of peirodofperiodincrease

ושינירון riaJudaeaיהודה and Sama
Cncsus 1967 595.9585.73.01.7מפקד

1968585.7581.7i!.70.7
1969581.7595.212.32.3
1970595.2603.913.71.5
1972617.3629.016.81.9
1974646.2661.618.12.4
1975661.6665.118.60.5
1976665.1670.920.30.9
1977670.9681.220.51.5
1978681.2690.418.61.4

סיני וצפון עזה SinaiGazaרצועת Strip and North
Census 1967 389.7380.93.32.3מפקד

1968380.9355.97.46.6
1969355.9362.29.21.8
1970362.2367.78.81.5
1972375.9383.511.52.0
1974397.2408.513.22.8
1975408.5418.513.82.4
1976418.5429.014.82.5
1977429.0441.315.32.9
1978441.3450.214.12.0

נקבות ל000,ו זכרים ומספר גיל לפי אוכלוסייה, ב"ז/2, לוח
TABLE XXVH/2.POPULATION, BY AGE AND NUMBER OF MALES PER 1,000 FEMALES

Thousands אל5ים
ל1,000 זכרים

הכל סך
Total014152930^*4456465 +

נקבוו!
Males per

1.000ef*aIes

ariaandSaושומרוןיהודה mJudaea
Census 1967 595.9286.6119.782.764.639.1985'מפקד

1968581.7283.4121.879.461.535.6988
1969595.2287.9131.080.862.033.5995
1970603.9290.0137.382.362.531.8995
1972629.0301.4147.780.065.434.5995
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
1978690.4314.5194.280.072.329.41.005

וצפוןרצועת SinaiNorthrסיניעזה ip andGazaS t

Census 1967 389.7194.683.255.634.918.3943'מפקד
1968355.9177.481.649.631.415.9940
1969362.2179.087.349.731.614.6946
1970367.7180.491.850.431.513.6948
1972383.5184.299.049.435.9(5.0957
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
1978450.2209.0130.153.044.413.6983

' Ind. age not known.
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וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ז/3. לוח
TABLEXXVII/3, POPULATION, BY SEX AND AGE

3) XII 1978

כולל סך
Grand total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון 9>זה ר5ו9ת
Gaza Strip aad North Sinai

AfSהגל סך
Total

זכרים
Males

נקבוח
Females

הגל סך
Total

זכריט
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

Vf
Males

נקבות
Females

ndאלפים sThousa

total הכל 1,140.6S69.3571.3690.4346.1344.34S0.2223.1227.0סך

04208.7(09.199.6122.464.258.286.344.941.4

59166.988.078.9101.053.347.765.934.731.2

1014

1519

148.0

147.1

77.7

77.6

70.4

69.5

91.1

91.1

48.0

48.2

43.1

42.9

56.9

56.0

29.7

29.4

27.2

26.6

2024110.157.452.765.734.231.544.523.221.3

252967.032.134.937.418.019.429.614.115.5

303449.020.328.728.312.216.120.78.012.6

353943.016.826.226.611.015.716.45.910.5

404440.916.824.225.110.414.715.96.49.5

454940.717.123.624.610.314.316.16.89.3

505434.215.318.921.09.211.813.16.07.1

555924.411.612.815.37.18.29.14.54,6

606417.48.39.111.35.45.96.12.93.2

656913.56.76.89.24.64.64.32.12.2

707415.97.28.710.84.95.95.12.32.8

75113.77.36.49.45.04.44.32.32.0

ottal הכל סך
'rr/rx

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Percentages
100.0 100.0

0 1445.948.243.645.547.843.346.448.944.0

152928.429.427.528.129.027.228.929.927.9

304411.79.513.811.69.713.511.89.114.4

456410.29.211.310.59.311.79.99.110.6

65 +3.83.73.84.34.24.33.03.03.1
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Bitrhs לידות
יישוב וצורת לידה מקום מין, לפי חל, לידות  כ"ז/4. לוח

TABLE XXVII/4.LIVE BIRTHS, BY SEX, PLACE OF BIRTH AND TYPE OF LOCALITY

ליוה מקוס מין,
יישוב וצורת

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני יצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North SinaiSex, place of birth and

19681975197719781968197519771978
type of locality

Absolute numbers מוחלטים dhsdd
TOTAL

Males
Females
Percent males

Place of birth
In hospital
Outside hospital
Percent births in hospital

Type o f locality
Urban localities
Rural localities
Not known

22,784 22,006 21,626 15,503 30,445 31,297 30,522 25,6501 הכל סך
11.676 11,373
11.108 10,633
51.2 51.7

5.527 4,843
17.257 17,163
24.3 22.0

20,356
2.428

19,504
2,342
160

Percentages

11,174
10,452
51.7

4,434
17,192
20.5

19,016
2,610

8,018
7,485
51.7

2,026
13,477

13.1

14,471
1,014

18

15.740
14.705
51.7

10.950
19.495
36.0

8.886
21.433
126

16,287
15,010
52.0

10,269
21,028
32.8

8,800
22,381

116

15,890 13,342
14,632 12.308
52.1 52.0

9,177 3,463
21,345 22,187

30.1 13.5

7,7406, 165
22,765 19,256

17 229
וזים ה א

זכרים
נקבות

הזכרים אחוז

לידה מקום
הולים בנית

חולים לבית מחוץ
בבי"ח לידות אחוז

ישוב צורח
עירוניים ישובים
כפריים יישובים

ידוע לא

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL>100.0סך

עירוניים 24.325.428.229.393.587.989.389.3Urbanישוביים localities

בפריים 75.774.671.870.76.512.110.710.7Ruralיישובים localities

נפה לפי לידות,  כ"ז/5. 'לוח
TABLE XXVII/5.  BIRTHS, BY SUBDISTRICT

196819701975197619771978Subdistirctנפה

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

הכל סך  25.65026,45530,52231,76931,29730,445BIRTHSלידות TOTAL
4,0374,1914,8745,2555,0914.849Jeninג'נין
4,6414,4255,2605.2345.0945.109Nablusשכם

3,9564,0674,5965,0645,0405.095Tulkarmטולגרם
3,6894.0974,4564,7134,7564,142Ramallahרמאללה

354456638597588521Jeirchoיריחו
לחם 2,6102,5972,8822,8472,7782.599Bethlehemבית

6,3636,6057,8148,0497,9468.122Hebronחברון

ידוע 1721048Not_לא known

גלמי לידה 44.343.744.947.245.944.0Grossשיעור birth rate

סינ וצפון עזה Theלרצועת Gaza Stirp and North Sinai

הכל 15,50315,98521,62622,40022,00622,784BIRTHSלידותסך TOTAL
7,0377.3749,76810,38610,39210.684Gazaעזה

יונס 7,1707,1155,7826,0486,1746.292Khanחאן Yunis

3,0243,0662,9843.216Rafahרפיח

עריש 1,2921,4963,0522,9002,4562.592ElArishאל

ידוע Notלא known

גלמי לידה 43.043.450.752.650.450.9Grossשיעור birth rate
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לאומית והוצאה הכנסה

במקורות ושימושים מקורות כ"ז/6. לוח

Judaea and Samaris ושומרון יהודה

I')7,H i'>77 I') 76 I<)75 l'W1 י.7(י1 1968

שוטפיםבמחירי 0

5571,8073,0724,4846,4628,84415,335

3541.1861.8082.8574.0565.6478.850

51139217293381548891

2518353552387)1.1842.886

1272854937881.1111.4272.708

_1419234338

5571,8073,0724,4846,4628,84415,335

2197441.1671.9092.6463.7926.030

5233857506252

3331,0401,8672,5183,7664,9909,253

173425148841.1231.5722.602

6152024303650

3441,3672,3613,3784,8596,52611,805

1962104109131206299

11,506 6,320 4,728 3,269 2,257 1,305 325

הכל סך במקורות שימושים
פרטית לצריכה הוצאה

ציבורית לצריכה הוצאה
מקומית גולמית השקעה
ושירותיםי סחורות יצוא

ליצוא תמיכות

הכל סך  מקורות
ושירותים2 סחורות יבוא פחות:

היבוא על מסיס פחות.

שוקו (במחירי גולמי מקומי תוצר
מחו"ל מקומיים ייצור גורמי הכנסות
בווו''ל ייצור לגורמי תשלומים פחות:

שוק) (במחירי גולמי לאומי תוצר
המקומי הייצור על עקיפים מ0ים פחות:

ייצוא) גורמי (במחירי גולמי לאומי תוצר

17.188 9.577
12.886 8.287

1,541
848
79

310
320

1,542
645

889

251

6
1,159

1,376
830
79

207
259

1,376
629

745

235
6

996

7.221
6.028

1,380

817
78
207
282

1,380

605

771

225

6

1,012

5.074
4.295

1,230
745

76
161

1,230
574

656
212

6

883

3,591
2.750

1,195

696

77
222
203

1,195

501

688

190
6

893

2.136
1.853

/J968
991

643
75
109

160

991

467

527
167

6

70S

595
612

במחירי
557

354
51

25

127

557

224

333

17

6

344

(ל"י) לנפש גולמי לאומי לאומי תוצר
(ל"י) פרטיתלנפש צריכה

הכל סך  במקורות שימושים
פרטית לצריכה הוצאה
ציבורית לצריכה הוצאה
מקומית גולמית השקעה

י ושירותים' סחורות יצוא
הכל סך  מקורות

ושירותים'5 סחורות יבוא פחות:

שוק) גולמיגבמחירי מקומי תוצר
מחו"ל ייצור גורמי הכנסות

בחו"ל ייצור לגורמי תשלומים פחות:
שוק) (במחירי גולמי לאומי תוצר

1.684
1.237

1.458
1.220

1.502
1.216

1,326

1.121
1.358

1.060
1.102
1,005

595

612
(ל"י) לנפש גולמי לאומי תוצר

(ל"י) לנפש פרטית צריכה

יצור גורמי' יםל י תשל כולל לא סי'פ; יבוא נ וירון) (ישראל מחול מקומיים "צור לגורמי הכנסות כולל לא פו'ג; י*וא 1
בסיס על המרכיבים ולכל הוגאה מרכיב לכל נסרך 1988 במחירי האומדנים חישוב נ הישראלים לעובדים שבר תשלומי זרים
כולל * המרכיבים. סכום עם זהה אינו המרכיבים סךכל לכן קודמתה, במחירי שנה כל מנתוני שהושגו הכמותיים השינויים

יבוא סל מסים בולל 5 ליצוא תמיכות
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

TABLE XXVII/6.RESOURCES AND USES OF RESOURCES

Gara Strip and Notrh Sinai סיני וצפון עזה י*ועת

1478 1977 1976 1475 1474 l<)73 1968

USES OF RESOURCES  TOTAL
Private consumption expenditure
General government consumption expenditure
Gross domestic capital formation
Exports of goods and services 1

Subsidies on exports

RESOURCES TOTAL
Less: importsof goods and services 2

Less: taxes on impotrs

GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market P"ces)
Factor payments from abroad
Less: factor payments to abroad

GROSS NATIONAL PRODUCT (at market pirces)
Less: indirect taxes on domestic production

GROSS NATIONAL PRODUCT (at factor prices)

a t current prices

7,572 5,199 3,379 2,382 1,456
3.671 2.694
424 279

1,251 669
2.226 1.451

106

7,572 5,199
4.163 2,886

17 21

3,392
1,587

28
4,951

70

4,881

2,292
864

18

3,138

56

3,082

1.680
222
537

870
70

3,379
I. 774

14

1,591
639

14

2,216
36

2,180

1.285
167

341

548

41

2,382

1.310

9

1,063

446
13

1,496

28
1,468

802
121

212

300
21

1,456

741

10

705
293

10

988

13

975

920

499
77

130

203

1 I

479

207
6

680
9

671

210

142

19

I!

38

920 210

436 79

5

131

2

2

131

3

128

Gross national product per capita (1L.)

Private consumption per capita (1L.)

USES OF RESOURCES  TOTAL
Private consumption expenditure
General government consumption expenditure
Gross domestic capital formation
Exportsof goods and services ' ■ 4

RESOURCES TOTAL
Less: imports of goods and services 2 's

GROSS DOMESTIC PRODUCT (at market Prices)
Factor payments from abroad
Less: factor payments to abroad

GROSS NATIONAL PRODUCT (at market prices)

7,187
6,170

1,024

8,147

At 1968 prices
684

365
30
89
201

684
436

702

389
30
78
210

702
456

5.207
3,947

631
334
30
82

184

631

384

3.604
3.096

582

328

29

67

158

582

366

2,441

1.981

505

294

30
59
119

505

297

1.737

1.275

464

270
30
54
107

464

261

264 265 258

137 118 114

3 3 3

229 215

|01 93
3 3

413 396 384 340 317 294

364

394

210

142

19

II
38

210
79

206 131

80 2

3 2

131

Gross national product per capita (IL.)
private consumption per capita (/L.)

920
813

908
890

903
784

819

790
783
726

751

690

364

394

=".s=r=i,rr^=r; tans:™■n^z^zz
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שנה כל באחוזים שינויים  במקורות והשימושים המקורות  כ"ז/7. לוח
קודמתה לעומת

TABLE XXVII/7.  RESOURCES AND USES OF RESOURCES  PERCENT CHANGE FROM

PREVIOUS YEAR
At 1968 prices 1968 במחירי

לאומי פרטיתתוצר צריכה
לנפש לנפשגולמי
GrossPrivate
nationalconsumption
product(.Apenditure

per capitaper capita

סחורות יבוא
ושירותים'
Imports 01'
.uooils and
services2

סחורות יצוא
ושירותים'
Exports of
goods and
services'

גולמית ושקעה ■ ,
י לצריכה הוצאה

Consumption expenditure

A
מקומית
Ciross

domestic
capital
formation

ציבורית
General

government

פרטית
Private

■ 5

הכל Tסך o I a 1

19730.23.81.95.83.68.83.00.8

197421.28.41.972.420.69.617.55.3

19751.18.41.918.925.817.80.66.5

197614.17.32.926.715.15.212.35.5

19770.35.90.91.40.69.72.14.0

197812.90.5040.011.10.411.22.0
יממוצעים ת נ וש נעים'ד averagesarים movingT w o  v e

197319749.96.01.927.97.89.;6.83.0

1974197510.68.41.018.223.213.68.15.9

197519767.47.50.51.420.311.35.66.0
197619776.77.81.911.87.67.44.94.7

י19771978 6.12.70.417.55.74.54.31.0

1 aa ndSa ina r.1 u d a e a
0.6
5.5
5.8
8.5
0.3
1.4

T w o  y e a r

3.0
5.6
7.1
4.3
0.8

7.6
23.2
2.4
13.3
3.0
15.5
ovinווו g
6.7
9.6
5.2
4.9
5.9

9.6
7.3

14.6
5.4
4.0
2.5

averages 1

8.4
10.9
9.9
4.6
3.2

10.1
26.9
21.7
14.2
3.2
23.6

6.8
24.2
17.9
2.5
6.5

13.5
103.7
27.5
28.6

0
49.7

32.7
21.5
3.4
13.2

22.4

1.3
2.7

1.3
2.6
1.3
0

נעימי פ י

2.0
0.6
0.6
2.1
1.0

שנתי

3.2
8.3
7.0
9.7
1.6
2.2
דו

5.6
7.6
8.3
5.6
1.9

5.1
26.7
1.1
14.6
1.6
16.4

ממוצעים
9.6
11.9
6.4
6.2
7.0

1973
1974
1975
1976
1977
1978

19731974
19741975
19751976
19761977
19771978

Ci a / a strip and North Sinai
1.5
5.2
8.8

0.8
13.5
8.7

1" >> o  y e a r

3.3
7.0
3.9
6.1
1.8

10.4
4.3
4.6
10.3
0.6
1.3

moving
7.3
4.4
7.4
5.3
0.9

7.4
13.8
23.2
4.9
18.8
4.4
averages 1

10.6
18.4
13.7
11.5
6.6

11.2
32.8
16.5
14.1
4.3

9.6
21.5
24.4
15.4
4.5

14.9
9.3
13.6

22.4
4.9
14.1

12.0
11.4
17.9
7.6
4.5

וצפון עזה
4.8
9.0
11.5
1.8

16.5
6.2

סיני
3.4
0

3.3
3.4
0
0

עי נ דושנתיים
1.7 6.7

!.7 10.2
0.1 6.5
1.0 8.8

0.3 4.5

ח צוע ר
14.0
7.8
7.2

12.9
3.1
2.3

ממוצעים
10.8
7.5
10.0
7.9
3.7

1973
1974
1975
1976
1977
1978

19731974
19741975
19751976
19761977
19771978

1 Exports fo.b.. include subsidies, but do not include. factor
payments to 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 previous year  for the
specified years.

לגורמי תשלומים כולל אינו תמיכות, כולל פו"ב, יצוא 1
היבוא על מסים כולל סיפ, יבוא 2 בתול. ייצור
הממוצעים 3 מחויל. ייצור לגורמי תשלומים כולל אינו
השינויים של גיאומטריים כממוצעים מחושבים הדושנתיים

הנקובות. בשנים קודמתה, לעומת שנה כל השנתיים
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עיקרית קבוצה לפי פרטית, לצריכה הוצאה  כ"ז/8. לוח
TABLE XXVII/8.PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN CATEGORY

ל"יבמחיריכ .ILשוטפיםמיליוני millionat current prices

ושומרון יהודה
Judaea and Samaira

סיני וצפון עזה רגיעת
Gaza Strip and North Sinai

19681976197719781968197619771978

חקלאות ביצרי
תעשייה' מחנרי

שירותים

123
133
99

1,492
1,535
800

3,038 1,955
(3,187) (2,169)
2,021 1,185

465 47
762 57
395 41

682
(1,384)
546

985
',1,652)
881

Agricultural goods
Industrial goods '
Services

לצריכה 3553,8278,246הוצאה 5,3091,622 1452,6123,518DOMESTIC PRIVATE
מקומית פרטית

הכל סך
CONSUMPTION EX

PENDITURE  TOTAL
של צריכה פחות;

נטו  זרים

1229604 33858 382153Less: net consumption by
nonresidents

לצריכה 3544,0568,850הוצאה 5,6471,680 1422,6941,671PRIVATE CONSUMP
פרטית
הכל סך

TION EXPENDITURE

TOTAL

1 Includes processed food products.

פנויה פרטית הכנסה
TABLE XXVI1/9.D1SPOSABLE

IL. millionat current prices

בתעשייה. מעובדים מזק מוצרי כולל 1

כ"ז/9. לוח
PRIVATE INCOME

שוטפים ליבמחירים מיליוני

ושומרון וצפוןיהודה עזה סינירצועת
Judaea and SamariaGazaStirp and North Sinai

197619771978197619771978

לאומי 4,7286,32011,5062,1803,0824,881GROSSתוצר NATIONAL
(במחירי גולמי

ייצור) PRODUCTגורמי (at factor
הכנסה מס (5pricesריוו1:
מהממשלה העברות

המקומיות והרשויות
הגנסה מס פחות:
לממשלה והעברות

49

175

58

233

81

400

50

115

43

152

72

278

Transfers from government
and local authorities

Less: income tax trans
לממשלה fersוהעברות to the government
פרטית הכנסה

גולמית פנויה
4,6026,14511,1872,1152,9734,675GROSS DISPOSABLE

פנים PRIVATEממקורות INCOME

FROM DOMESTIC

לפרטים העברוח
מחקלארץ

216298494209323443
SOURCES

Private transfers from
abroad

פרטית 4,8186,44311,6812,3243,2965,118GROSSהכנסה DISPOSABLE
גולמית פנויה
המקורות מכל

PRIVATE INCOME

FROMALL SOURCES
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BALANCE OF PAYMENTS
התשלומיםו מאזן

התשלומים1 מאזן אומדני כ"ז/10. ליוידו

TABLE XXVII/10.BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES1

ל"י מיליוני
IL. million

SI976§19771978

זכות
Credit

חובה
Debit

זנית
Credit

חובה
Debit

זכית
Credit

חונה
Debit

Judaea and Samaria

GRAND TOTAL
GOODSANDSERVICES i
TOTAL

Merchandise

Services
Transportation
Insurance
Tarvel abroad
Investment income
Government
Other
Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS
CAPITAL MOVEMENTS (net)/

GRAND TOTAL
GOODS AND SERVICES 
TOTAL

Merchandise
Services

Transportation
Insurance
Travel abroad
Government
Other
Thereof: wages

TRANSFER PAYMENTS
CAPITALMOVEMENTS (net)

6.451.1 6,451.1
6,075.7 5,310.3

4,423.2 2,516,9

1,652.5 2,793.4
112.9 49.6
74.1 38.2
502.3 152.9

1.7 10.3
35.5
926.0 2,542.4
45.3 2,542.4

375.4 ■895.3

 245.5

4,060.3 4,060.3
3,827.0 2,991.8

2,819.7 1,303.2

1.007.3 1,688.6
73.3

46.2

298.0
1.4

23.4

565.0

32.1

27.2
24.1

99.6
8.6

1,529.1

1,529.1

ושומרון יהודה

2,851.3 2,851.3
2,674.9 2,234.9

1.976.1 /,024.7

698.8 1,210.2

233.3 601.4
 467.1

55.2
35.1
204.3

1.2
17.1

385.9
26.1

176.4

14.6

18.2
68.0
7.2

1.102.2

1,102.2

497.4
119.0

Gaza Strip and Sinai וסיני עזה רצועת

4,696.7 4,696.7
4,193.9 3,806.4

3,468.5 2,141.4
725.4 1,665.0
107.1 48.6
49.3 23.0
76.9 57.7
33.1 
459.0 1,535.7
27.8 1,535.7
244.6 890.3
258.2 

3,041.6 3,041.6
2,906.9 2,310.6

2,481.3 1,397.0
425.6 913.6
69.0 26.8
27.1

46.8
21.8
260.9
18.2

134.7

12.6

39.1

835.1
835.1
678.7
52.3

Excl. transactions between Judaea and Samaira and the Gaza
Stirp and Sinai.

2,021.1
1,790.9

1,488.0
302.9
50.0
20.6
33.8
15.9

182.6

14.4
100.9
129.3

כולל סך
ושירותים סחורות

הכל סך
סחורות 0דור

שירותים
תחבורה
ביטוח

חוץ נסיעות
מהשקעות הכנסה

ממשלה
שונות

עבודה כר ע, מזה:

צדדיות חד העברות
>נט0 ד.וץ תנועות

כולל 2,021.1סך

ושירותים 1,502.9סחורות

הכל סך
סחורות 829.3סחר

673.6שירותים
12.5תחבורה

9.6ביטוח

חוץ 27.9נסיעות

ממשלה

623.6שונות

עבודה שכר 623.6מזה.

צדדיות חד 518.2העברות

(נטו) הון תנועות

רצועת לבין ושומרון יהודה בין עסקאות בולל לא 1

וסיני. עזה
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FOREIGN TRADE
חוץ סחר

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא, כ"ז/וד. לוח
TABLE XXVII/H.  IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

IL. million ל"י מיליוני

ושומרון עזהיהודה רצועת
Judaea and SamairaOazs stirp

1976§197719781976§ 19771978

Importsיבוא

כולל 1,970.62,809.84,350.21,485.92,478.03,394.9GRANDסך TOTAL
הכל סך  S55.92,301.53.074.4From.1.766.92,526.13.757.21מישראל Israel  total
חקלאית 290.8431.2182.6343.3Agriculturalתוצרת produce
תעשייה 1,476.12,094.91.173.31,958.2Industrialמוצרי products
הכל סך  29.948.787.50.40.1Fromמירדן Jordan  total

חקלאית 1.52.95.5Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 28.445.882.00.40.1Industrialמוצרי products
הכל הארצותסך 173.82.35.0505.5129.6/76.41מיתר 320.5From olhcr countries /010

חקלאית 71.270.724.152.184.935.9Agriculturalתוצרת produce

102.6 תעשייה 164.3481.477.591.5284.6Industrialמוצרי products

orיצוא isExp
כולל 986.41,250.92,565.6823.21,387.72,176.2GRANDסך TOTAL
הכל סך  616.6777.41,457.2529.0835.51.450.3Toלישראל Israel  total
חקלאית 107.6166.776.9181.7Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 509.0610.7452.1653.8Industrialמוצרי products
הכל 342.8462.71,0850192.8422.0575.3Toלירקסך Jordan  total

חקלאית 98.3224.0442.6192.8421.5574.4Agriculturalתוצרת produce

תעשייה 244.5238.7642.40.50.9Industrialמתירי products
הכל סך  הארצות 27.010.823.4101.4130.2/50.6Tootherליתר countires  total

חקלאית 18.8101.4130.2150.6Agriculturalתוצרת produce

8.2 תעשייה 10.823.4מוצרי
0.0Industrial products

היצוא על היבוא xportעודף smpor ts over eExcess of
הכל 984.21,558.9.1,784.61סך 662.71,090..1,218.7TOTAL
ישראל !ם 1,150.31,748.2,300.01,466.0בסחר 826.91,624. 1Trade with Israel
ירדן 414.0בסחרעם 312.9997.5421.9 192.4575.3Trade with Jordan

הארצות יתר w !בסחר 146.8224..482.146.2 28.2169.9Trade with other countries
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PRICES
מחירים

ראשית קבוצה לפי לצרכן, המחירים מדד  כ"ז/2ו. לוח
TABLE XXVII/12.  CONSUMER PRICE INDEX, BY MAIN GROUP

Main group

1978 1977

,Base :0VJ7
I 1976=100.0

1976 197J 1974 1973

Base הבסיס
VII 1968VI 1969  100.0

ראשית קבוצה

GENERAL INDEX

The index excluding vegetables
and fruit

Vegetables and fruit

Food

Household maintenance

Furniture1

Clothing and footwear

Transport

Health

Education and culture

Other services and miscellaneous

Judaea a nd Sam aria

235.1 156.3 114.9

234.9 155.3

238.1

242.1

203.8

229.4

236.4

244.7

230.9

212.4

234.0

164.2

158.2

146.2

153.4

150.6

143.3

155.2

150.2

153.0

115.2

112.9

114.4

113.6

115.7

115.3

117.2

119.8

112.3

116.6

רון ושומ יהודה
367.4 256.5 179.9

365.9

309.7

294.0

301.8

251.2

261.0

251.9

241.6

211.3

215.6

184.0

184.1

173.2

438.3 290.3 228.5

401.5 276.7 180.5

424.7 284.5 175.0

182.3

152.1

173.4

136.1

155.2

הכללי המדד

וסירות ירקות ללא המדד

ופירות ירקות

מזון

הדירה החזקת

ריהוט'

והנעלה הלבשה

תחבורה

בריאות

ותרבות חינוך

ושונות אחרים שירותים

עזהרצוע zaת StripGa
הכללי 190.3294.3452.7113.2151.5216.4GENERALהמדד INDEX

ופירות ירקות ללא 179.9289.9451.0112.7147.7213.5Theהמדד index excluding vegetables
and fruit

ופירות 240.5315.4460.8115.9174.2233.7Vegetablesירקות and fruit
181.1301.0477.3111.5144.3209.0Foodמזון

הדירה 195.3366.0603.7118.0150.8210.0Householdהחזקת maintenance
'108.6136.0197.4Furnitureריהוט'

והנעלה 191.3253.1321.1109.7145.0201.0Clothingהלבשה and footwear

151.7239.7374.2115.3160.6238.9Transportתחבורה

139.6179.1279.4113.4158.3261.4Healthבריאות

ותרבות 124.6165.2252.9108.9138.6203.2Educationחינוך and culture

ושונות אחרים 158.7212.2319.8118.4164.5236.5Otherשירותים services and miscellaneous

1 Until 1975 "furniture" was included in "household mainte
nance."

הדירה. ג"החזקת נכלל ריהוט' הסעיף 5ל19 טי 1
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family expenditure המשפחה הוצאות
יישוב וצורת אזור לפי בית, למשק דיור) (ללא לתצרוכת ההוצאה  כ"ז/13. nh
TABLE XXVII/13.  CONSUMPTION EXPENDITURE (excl. housing) PER HOUSEHOLD, BY AREA

1973/74

rviounthly average חודשי ממוצע
סיני וצפון my ושומרון יהודה

Judaea and Samaria
NorthGaza Strip and

Sinai

rarriDמחנות
הכל הכלפליטיםעריססך פליטיםסך
TotalTownsRefugeeTolalTownsRefugee

campscamps

נמדגם 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

 לתצרוכת 1,651.31,740.11,003.1957.39S8.1901.4CONSUMPTIONההוצאות EXPENDI
כולל(ל''י< TUREGRANDסך TOTAL (IL.
סךהגל  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
ומוצריו 11.612.45.814.817.912.5Fishדגיס and its products

20.321.512.07.67.57.2Eggsביציס
ומוצריו 62.364.347.623.824.721.0Milkחלב and dairy products
ומוצריו 32.934.025.435.833.038.0Sugarסוכר 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 סך  ו9ירות 176.1181.8134.1158.5154.3155.9Vegetablesandfruitירקות  total
טריים 77.879.366.870.868.170.8Freshירקות vegetables

וקטניות אדמה 19.019.018.222.522.022.5Potatoesתפוחי and pulses
טריים 66.870.639.755.152.055.0Freshפי1וו1 fruit

וירקות פירות 12.513.05.310.112.27.6Fruitשימורי and vegetable preserves
ומשק הדירה 124.0129.980.767.768.265.6Maintenanceofdwellingהחזקת and

householdהבית
לבית וציוד 141.2150.772.059.761.0Furnitureריהוט and household equipment 56.3

הבל סך  והנעלה 169.1178.0104.780.581.079.1Clothingהלבשה andfootwear  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
תרנות הינק1, ,127.3135.070.540.545.935.4Healthבריאות, education. culture and
הנל סך  entertainmentובידור  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 319.1343.1144.0154.1176.6תחבורה, 129.6Transport, services and cigarettes

הכל סך  totalוסיגריות
ודואר הובלה ,191.0208.364.877.394.359.8Journeysנסיעות, transport and mail

עישון וצורכי טבק 44.845.440.731.532.130.9Cigarettes,tobaccoסיגריות, and
smoking utensils

83.389.438.545.350.238.9Servicesשירותים
ותרומות ארגון 6.87.61.13.93.93j6Organisationfeesמסי anddonations

toלמוסדות institutions
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לתצרו הוצאה  כ"ז/4ו. דכת;ל7לודו 7א ..לור1 in 1 1

גודל ביתמשקלפי
1973/74

בית במשק Personsנפשות in household
 . הכל סך

Total134679101213 +

ושומרון eaיהודה and SamariaJuda

במדגם בית משקי
(אלפים) באוכלוסייה בית משקי

684
26.4

115
4.3
ל 7

213
8.3
5.1

217
8.3
7.9

106
4.2
10.7

31
1.3

14.8
בית למשק נפשות 6.9ממוצע

0 81.21.62.13.4
ממוצע מפרנסיט .1.5Vמספר O

 לתצרוכת 1,651.31,102.91,422.71,717.62,204.32,698.4הוצאה
inn a

ל"י  כולל 100.0100.0100.0100.0100.01UU.Uסך

אחוזים
46.343.345.046.150.842.8

הבל סך  מזק
מזה:

בצק ומוצרי דגנים לחם,
7.7
2.7

6.0
2.6

7.5
2.5

7.2
2.9

9.5
2.62.9

1 A 1

ומוצריו 12.512.511.211.912.0שמן
/\ .

1 U. 1

0.9 ומוצריו 0.70.60.60.7V.Iבשר
1 n

ומוצריהם '1.21.01.3דגים 1.31.21 .U
7 "7

.3.83.64.03.84.0Zביצים /
j j

ומוצריו ..2.01.61.81.82.62חלב 5
1 7

ומוצריו 1.11.11.01.01.21סוכר ..f

קקאי קפה, 0.50.50.60.60.40.3תה,
1 7 קליפ 1.50.81.61.31.91משקאות ..t

לבית מחוץ ומזוז ארוחות

הפל סן  יפירות 10.7ירקות
4.7

11.4
5.0

10.5
4.5

10.7
4.8

11.0
5.0

9. I
4.1
1 r\

טריים ירקות
1.21.41.01.21.21 .U

■t '<

וקטניות אדמה 4.04.84.33.84.1תפוחי
רו t1

טריים 0.80.50.70.90.7פירות
וירקות פירות שימורי

ייבית ינ'שק הז"ייי 7.57.87.47.96.77.7ד,חזקת

8.612.08.38.37.9
לבית וציוד ריהוט

הכל סך  והנעלה ?,.?./10.28.69.810.510.4הלבשה

מזה:
עליונה 3.3הלבשה

ל ל
3.2
2.4

3.4
2.6

3.3
2.6

1.1
2.6

3.S
3.5

תפירה וחומרי אריגים
2.31.52.02.42.53.3הנעלה

ובידור תרבות חינוך, S.7.77.29.07.96.95נריאות,

הכל סך 
3.14.43.72.82.42.7

לבריאות 11.42.52.32.0I.I
ותרבות .£.חינוך 1

ל ^1.42.72.82.52.0
ושעשועים נקזו

 ו6יגריות שירותיפ 20.620.119.017.022.5?..>$/תחנירה,

הכל סן 
ודואר הובלה 11.611.711.8נסיעות,

2.9
1.8
2.5

9.9
2.5

14.1
3.3

עישון וצרכי טבק 2.7סיגריות,
י רו

J.KJ

5.95.44.74.65.0
שירותים

למוסדות ותרומות ארגח 0.40.50.40.3מסי

"יי ^^^^

0.31.0
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TABLE XXVII/I4.CONSUMPTJON EXPENDITURE (excl. housing) PER HOUSEHOLD

(in /owns and refugee camps). BY SIZE OF HOUSEHOLD

1973/74Monthly average

הכל סך
ביתנפשות Personsנמשק in household

Total134679101213+

עזה סינירצועת Gazaוצפון Strip and North Sinai

735!27224III 22845Households in sample
49.88.614.67.8 15.63.2Households in population (thousands(
7.02.35.010.7 7.915.5Average persons par household
1.30.71.01.7 1.32.3Average no.of w3e earners

consumptioiJexpenditure 
957.3565.9802.11,154.3 1,006.62,011.0GRAND TOtJlIL.
100.0100.0100.0100.0 100.0100.0\  percentages
.57.5.56.056.660.756.055.0Food lota! ^^p ,

Brea i, cereals and chough products
Ojjand its products
Meat and its products
Fish and its products
Eggs \
Milk and dairy products
Sugar and its products
Tea, coffee and cocoa
Soft drink
Meals anafood away from home

\

nafo>

Vegetablesendfruit  /0/0/
Fresh vegetables
Potaloesind pulses
Fresh fruK
Fruit andjvegetable preserves

Maintenanceofdwelling andhousehold

Furniture and household equipment

Clothingand footwear  total
Thereof:
Outerwear
ClotJJ and haberdashery
Fooiwear

Healihjeducation. culture andentertain
men\ total
Heafh
Education and culture
Entfrtainment

T. ansport, services andcigarettes  total

Journeys, transport and mail
Cigarettes. tobaccoand smoking utensils
Services

Organization feesand donations to
institutions

10.88.610.511.910.811.2
2.42.92.32.91.62.1

13.514.413.513,413.512.7
1.51.51.81.71.40.9
0.80.60.80.90.70.8
2.52.22.72.72.12.2
3.73.83.44.23.73.3
1.51.91.61.41.31.3
0.70.60.50.70.60.8
1.51.61.41.71.31.8

16.616.716.317.016.515.9
7.47.27.37.67.66.9
2.42.12.32.31.62.6
5.85.85.56.15.75.4
1.01.61.21.01.61.0

7.16.97.67.06.96.4

6.27.46.45.27.46.0

8.47.28.48.48.719.0

1.71.41.61.81.71.6
3.63.03.62.53.94.0
1.61.51.41.71.81.8

4.23.64.04.55.13.4

1.11.31.01.21.30.9
0.80.50.80.81.00.9
2.31.82.22.52.81.6

19.8 15.5 13.8 16.6 18.5 16.2

8.28.68.06.58.01.7
3.33.43.43.23.33.1
4.76.55.24.14.25.0
.V40.40.40.40.40.4
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FOOD CONSUMPTION

Agricultural year

מזון קבוצת לפי גים, לנפש והתזונתי האנרגטי הערך  כ"ז/15, ^לות
TABLEXXVII/15.DAJtfPER CAPITA ENERGETIC^Aia^JUTRITIVE VALUE, BY TYPE OF

מזונות צריכת

חקלאית שנה

1976/77 "חתשל"ו 1977/78am^^חשל "יי"


(qu) piVnProteins (gm(גרם) Proteinsחלבון (tjn!

קלוריות
Caloiresהכל סך

Total

:nm
חייס מנעלי
Thereof: ani

(גרם) שומן
Fst (gin)

קלוריות
Caloriesהכל סן

Total <

מזה:
חיים מבטלי
Thereof: ani

(גרם) שומן
Fal (gin)

mal proteinmal protein
1.ושומרוןיהודד u d a e a and Samaria

הכל 8סך 2,79780.918.865.62,82381.268.5 19.8TOTAL
Sבשר 1289.79.7S 9.512810.49.3 10.4Meal
151.21.2I.I181.41.3ביצים 1.4Kggs
30.50.50.120.40.1דגים 0.4Fish

ומוצריו 1287.47.47.21317.67.3חלב 7.6Milk and dairy products
ומחנריהם 1,33242.45.41,32342.35.4Cerealsדגנים and cereal products

ועמילנים אדמה Potatoes_350.8330.8תפוחי and starches
ודבש 336סוכר

348 Sugar and honey
ואגוזים שמן גרעיני .1266.84.11176.24.1Pulsesקטניות. oil seeds and nuts 1227.7I.I1147.31.0ירקות 

ומלונים) אבטיחים (כולל 2443.4פירות
3.32603.64.3Fruit (including melons)

ושומנים 29633.531235.4Oilsשמנים and fats
321.0שונות

0.3371.20.3Miscellaneous

הבל סך
סיני וצפון עזה Northרצועת SinaiGaza Strip and

S 2,381S 67.3S 12.6.B5S62,40567.456.9 13.4TOTAL
625.55.54.2655.74.5בשר 5.7Meat
201.51.51.5211.61.5ביצים 1.61:sgs
81.51.50.281.50.2דגים 1.5Fish

ומוצריו 8חלב 70S 4.1s 4.1S3.7784.54.1 4.6Milk ami dairy products
ומוצריהם 1,35343.2דגנים

5.71,34443.05.5Cereals and cereal products
ועמילנים אדמה 210.5תפוחי

220.5_Potatoes and starches
ודבש 263275סוכר Sugar and honey

ואגוזים שמן גרעיני .833.84.4753.44.0Pu/scsקטניות, oil seeds and nuts
644.10.6583.70.5Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 1101.52.21161.62.3Fruitפירוח (includin_g melons)
Oils and fats ^\ ושומנים 2890.132.729933.8שמנים

381.50.4441.80.5Miscellaneousשונות

a:

c
UJ

a

z

c
>

X



HOUSING CONDiTIONS דיור תנאי

יישוב ואורות דירה גודל דיור, צפיפות גורל, לפי בית, משקי  כ"ז/6ו. לוח
נבחרות

TABLE XXVII/I6.HOUSEHOLDS, BY SIZE, HOUSING DENSITY, SIZE OF DWELLING AND

SELECTED TYPEOF LOCALITY
Average 1978 ממוצע

ושומרו! סינייהודה וצפון עזה nsr\s1
Judaea and SamairaGaza Stirp and North Sinai

בית משק Thereof:Thereof:Householdמזה:גודל sizeCnd
דיור הכלוצפיפות הנלסך פליטיססך bousingכ!חנות dense?

TotalכפריםעריםTotalעריםRefugeeI
TownsVillagesTownscamps1

Percentagesאחוזים
1

הכל DTOTAL.100.0100.0100.0100.0100.0100סך

Persons in בית במשק householdנפשות
15.24.05.63.53.14.6 ,1

28.37.58.68.37.59.32

37.48.37.27.36.88.53

48.38.78.19.78.910.8
4 i

510.012.39.89.710.29.3
69.910.79.610.911.99.36 f
7+50.948.551.150.651.648.2

/
R oonar i n

נדירה dwהדרים e> 1in g

121.017.322.215.012.319.21 .
238.430.340.433.933.032.92

323.526.822.425.525.327.23

412.318.110.715.417.113.04

5 +4.87.54.310.212.37.75 +

Personspe r לחדר roomנפשות

מאחת 4.75.74.55.06.14.2Lessפחות tlian 1

TP 1.08.59.58.17.96.89.7
1.11.912.216.711.014.416.711.21.141.9
2.02.925.126.224.830.630.431.721G=2.9

3.03.920.217.920.820.819.522.03.63.9
4.04.913.19.913.710.910.610.84.Q4.9
5.05.97.45.28.16.35.56.95.05.9h 6+8.87.99.04.14.43.5

למשק נפשות 6.76.56.76.97.06.6Averageממוצע no. of
נודדים) (כולל personsבית per house

hold (inel. singles)

דיור צפיפות 3.02.63.12.72.72.8Medianחציק housing
density
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הדירה על ובעלות בדירה שירותים  כ"ז/17. לודו

TABLEXXVII/1 ?.FACILITIES AND OWNERSHIP OF DWELLING

1974
Percentage of all dwellings הדירות מכל.ל אחוז

עזה רציעת
Gaza strip

Thereof: :!US

nw1B
Refugee
camps

ערים
Towns

0ךהכל
Total

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

Thereof: מזה;

כפרים
Villages

ערים
Towns

הכל סך
Total

Facilities
ו 45.894.828.635.758.914.61חשמל .HIM /L/f V

1
■ 64.184.054.382.485.682.6Kilcltcnמטבח

הבית למשק ^עזי 61.080.551.568.471.666.8Thereof:forמזה: household use
onlv W:

בי^ול אנ^עי
גז {30.962.918.915.223.17.8

Means of cooking

נפט \67.436.778.784.376.292.2kerosene

1.70.42.40.50.7אחר

olhcr

/ הדירה לחימום Meansאמצעי of heating
41.767.230.813.419.18.8keroseneנפט
40.27.555.057.548.163.2timberעץ
11.912.71117.510.45.3coalפוזם 14.811.21.60.30.50.1oilier

r1.41.41.521.321.922.6no heating

עיקרי מקוראים
\1יבורי .>

פרטי /ל"^§ור
בחצר 1רז

26.510.230.924.311.738.9
Main source of water

public

33.011.346.00.30.4private well

17.117.613.361.562.357.8lap in courtyard
בדירה 23.560.99.813.925.73.4tapברז in dwelling

שימוש 78.998.869.079.086.277.6Toiletבית

למשפחה' בלעדי שימוש 83.283.482.678.778.678.2Toiletבית for family use only1

רחצה 23.745.816.518.326.511.5bathחדר room
ומקלחת אמבטיה או אמבטיה

בלבד ק"ולחת
12.531.76.110.118.52.7Bath or bath and shower
4.512.31.76.010.62.1Shower only

לשימוש מקלחת או 97.797.797.796.297.784.5Bathאמבטיה or shower for

למשפחה2 בלעדי Jfamily use only2

Ownershipבעלות

בבעלותם שהדירה בית 73.148.585.981.671.689.51יףוקי louseholds owning their
dwellings

בבעלותם אינה שהדירה בית 10.27.96.88.79.68.9Householdsמשקי not owning dwel
דירה שבד משלמים lingsואינם nnd nof paying rem

דירה שכר המשלמים בית 16.743.67.39.818.91.7Householdsמשקי paying rent

1 Ont of all households who have toilet. 2 Out j>f all
households who have bath and shower or shower only.

מתוך 2 שימוש. בתי בהם שיש הבית משקי כל מועך 1

בלבד. מקלחת או ומקלחת, אמבטיה להם שיש הבית משקי כל

THE ADMINISTERED TERRITORIES 732



HOUSEHOLD EQUIPMENT בות ציוך
אזור לפי קיימא, בני מוצרים שברשותם בית משקי כ"ז/8ו. לוח
TABLE.XXVII/18.HOUSEHOLDS POSSESSING DURBALE GOODS, BY REGION

Percentofall households י,'" משקי מלל א"ת

ושומרון עזהיהודה רצועת
Judaea and SamariaGaza strip

:fשנחמוצר :nmThereoThereof: YearCommodityמזה:

הבל הנלסך סך
TotalTotalמחנות

Refugeeעריםכפריםערים
TownsVillagesTownscamps1

חשמל או גז 1974Electircal(1.1)19748.322.53.23.86.5תנור or gfs
197510.826.84.86.89.73.61975stove 1

197711.931.14.822.428.418.01977
197816.036.99.025.530.322.91978

או גז  לבישול 197432.759.522.812.718.67.41974Gasמנשיר or clectrSal
197543.069.232.729.540.520.21975rangeחשמל for cooking

197760.884.350.750.358.143.919771

197865.684.158.856.261.353.21978

חשמלי 1972Electrical(1.9)5.711.9(3.4)197213.840.7מקרר refrigerator
197527.568.910.422.536.610.01975

197733.176.213.733.147.618.81977

197835.877.618.440.752.428.6197?
כביסה U2.63.05.4(0.7)1974Washing.197413.041מכונת machine

197515.947.93.56.111.7(0.8)1975

/ 197716.850.73.68.416.1(1.8)1977

197817.552.84.78.715.8(2.5)1978

תפירה 197217.333.710.919.123.017.51972Sewingמכונת machine

197522.642.215.026.937.018.31975

197721.738.115.827.032.821.71977

Radio 1
197827.940.418.527.035.521.31978

197274.986.871.585.587.484.81972רדיו

197584.688.782.390.692.389.41975

197778.783.376.990.992,588.31977
197879.284.277.289.390.485.91978

טלויזיה 1972TV(3.4)7.514.3(2.5)197210.028.7מקלט set

197526.259.312.528.638.121.41975
197736.068.221.142.451.234.01977
197841.173.227.946.354.841.11978

1972Gramophone(1.1)(1.5)(1.3)19722.56.6פטיפק
19754.48.32.87.18.36.91975i 19774.29.82.04.74.95.01977
19783.88.62.47.49.56.71978

Taperecorder 1974(2.3)19744.89.93.02.93.7רשמקול

19756.510.14.86.07.84.71975/

19777.713.55.89.211.37.71976
!

197811.819.85.814.216.212.91978;

1972אופנים .2.33.38.45.86.66.01972Bicycle

19752.83.91.915.821.510.81975

19773.48.21.713.916.611.81977

19783.87.72.414.720.210.31978

פרטית 1972Private(2.6)(2.4)19722.35.42.3מכונית car

19752.76.91.23.46.10.91975
19773.510.5(0.9)4.97.4(2.6)1977

19783.910.51.74.46.8(1.6)1978
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labour and wages / ושכר עבודה
וצורות מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל ב"ז/9ו..'אוכלוסייה לוח

נבחרות יישוב }

TABLE XXVH/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

ay employed
of labour force

העבודה כוח אחרו
מהאוכלוסייה
"+ בגיל

X labour force
ofpopulation
aged14+

Labour force העיודה כות

מועסקים בלתי
Not employed

05po5nn
Employed

סךהנל
Total

בכוח אינם
העבודה
Not in

labour force

אוכלוסיה
" + בגיל
Population
aged14 +

Thousands אלפים
Total population

In

In

89.2
96.7
98.9
98.8
98.8
98.8
99.0

88.1
96.4
99.1
98.9
98.8
98.9
98.9
towns 
93.4
97.6
98.6
98.9
98.6
99.4
99.7

93.9
97.9
99.1
99.4
99.0
99.4
99.7
villages
87.9
96.4
99.3
99.1
99.0
99.1
99.0

30.1
36.7
39.1
36.5
35.4
33.9
34.1

Males
56.0
61.4
66.1
61.9
59.7
57.4
56.8

total
36.1
38.7
39.1
36.8
35.5
34.2
34.6

Males
67.9
68.5
69.6
65.3
63.2
61.1
61.5
total
28.1
35.8
39.5
36.7
35.7
34.1
34.4

Males

10.1
3.8
(1.5)
(1.6)
(1.6)
(1.5)
03)

9.3
3.4

(1.0)

(1.2)
(1.3)
(1.2)
(1.2)

(1.8)
(0.8)
(0.4)
(0.4)
(0.5)
(0.2)
(0.1)

(1.5)
(0.6)
(0.3)
(0.2)
(0.3)
(0.2)
(0.1)

7.1

7י
(06)
(0.8)
(0.8)
(0.7)
(0.9)

82.9
114.6
137.5
132.3
129.7
127.3
131.5

69.9
91.0
111.5
108.4
105.5
104.0
105.9

25.8
33.5
36.6
36.1
35.7
35.4
34.7

22.7
28.9
32.2
31.4
30.9
31.1
30.1

51.3
73.1
88.4
84.2
83.1
80.8
85.4

האוכל ו1ייהכל
'1968308.6 1215.693.0
1970322.9 I204.5118.4
1974355.2 A216.2139.0
1975366.9 m233.0133.9
?1976

\
371.0 "239.7131.3

977379.4250.6128.8!י
1978389.7256.9132.8
גברים\

י 1968 \141.562.379.2
1970153.759.394.4
1974170.257.7112.5
יי1975 177.267.6109.6
21976178.972.1106.8
1977

\
183.378.1105.2

1978188.581.4107.1
הכלבערי סך
'196876.649.027.6
197088.754.434.3
1974\

\94.757.737.0
1975

/
99.362.836.5

'!976101.965.736.2
1977104.168.535.6
1978100.765.934.8

גברים
'196836.111.924.2
197043.113.629.5

197446.714.232.5
197548.416.831.6
2197649.418.231.2
197751.219.931.3
1978
כקו ב

49.118.930.2
הכלים סך 

968208.1149.758.4*'י
1^70211.7135.975.8
19.74225.6136.689.0
1875231.9146.985.0
21976234.7150.883.9
1877239.3157.881.5
1^/8250.$164.586.3

גברים
'196893.945.548.441.76.751.686.1
197099.942.257.755.22.557.895.7
1974106.737.669.168.5(0.6)64.899.1
1975111.644.167.566.8(0.7)60.599.0
21976113.147.265.965.1(0.8)58.398.8
1977114.950.864.163.4(0.7)55.898.9
1978121.354.666.765.9(0.8)55.098.8
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מין עבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 4ו בגיל אוכלוסייה כ"ז/9ו. לוח
\ (המשך) נבחרות יישוב וצורות

TABLE XXVII/19.POPULATION AGED 14 AND OVER BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS.
SEX AND SELECTED TYPES OF LOCALITIES (CONT.)

סינירגועה וצפון rthעזה SinaiGaza Strip and No

אוכלוסייה
w f בגיל

בכוח אינם
העבודה

העבודו Labourכוח forceהעבודה כוח אחוז
מהאוכלוסיה .

PopulationNot inהגל מועסקיםמועסקיםסך 14בלתי + ?2בודהבגיל
aged14+labour forceTotalEmployedNot employed*/, labour forceytemploye* ;,

of populationlabour force
Thousandsagedאלפינ 14+

האוכלוסייה 'TotRaכל' pOP(lationgfj : ' 29.3 '1968182.653.6 129.044.59.1
1970196.862.4 134.458.73.793■9 317
1974218.673.5 145.173.0(0.5)99* ; 33.6
1975225.072.7 152.372.4(0.3)".6^ 32.3
21976231.548^3 155.276.1(0.2)"JA 33.0
1977239.5Kp7.3 162.277.2 /(0.1)!W^ ,32.3
1978249.8'80.8 169.080.4(0.4)Jm9 ■ '32.3

 . ^ AT9.5גברים 'lales
'196879.9<,ts4|R; ;52.940.3 <6.7B^ 58.S
197090.457!!^ 33.454.62.4^ SS.% ■ 63.1
1.974102.268.2 34.067.9(0.3)|F 95.7 66.7 v

W6 64.6 \
99.9 65.6 ▼

1975104.867.7 37.167.6(0.1)
;1976108.471.1 37.371.0(0.1)
1977112.872.2 40.672.1(0.1)99.9 64.0
1978118.475.9 42.575.7(0.2)99.9 64.1

הכלבעריםנ סך 99.7 total
'1968H88.125.4 62.721.53.9.In tow28 0
1970^87.528.6 58.927.2(1.4)84.7 ' 32.7
1974107.936.4 71.436.3(0.1)95.0 33.7
1975112.737:4 75.337.3(0.1)99.7 ■ 33.2
21976116.539.7 76.839.6(0.1)99.7 34.1
1977115.738.5 £. 77.238.5_99.7 33.3
1978122.841.3 י 81.541.2(0.1)100.O 33.6

}.99גברים ' Males
'196839.422.7 16.719.82.9.4 57.7
197040.926.7 14.225.8(0.9)96.6 65.4
197451.734.3 17.434.2(0.1)99.7 66.3
197553.935.1 18.835.1100.0 65.1

2197655.337.3 18.037.3100.0 67.5
197755.936.5 19.436.5100.0 65.3
197859.039.3 19.739.3_100.0 66.6

לבמחנות הכ סך  1פליטים n refugeecamps  total
'196876.523.4 53.118.84.61.2# 30.5 \
197088.127.3 60.825.22.1i.f/ 30.7
197491.330.4 60.930.2(0.2)49.1 33.4
197592.328.7 63.628.6(0.1)S9.7 31.1
197693.029.3 63.729.2(0.1)9.7£ 31.5
197799.931.3 68.631.31J00.0 31.3
1978102.032.1 69.931.8(0.3);99.1 31.5

Malesגברים
'196832.819.6 13.216.33.3> 83.0 89.9
197039.924.1 15.822.7(1.4)94.3 60.5
197441.927.9 14.027.8(0.1)99.6 66.6
197541.826.4 15.426.4100.0 63.2
2197642.926.8 16.126.7(0.1)99.6 62.5
197746.328.9 17.428.9100.0 62.4
197847.129.1 18.029.1


100.0 61.8

' August December. 2 See introduction. במבוא. ראה 2 אוגוסטדצמבר. 1
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גיל וקבוצת העבודה כוח תבונות לפי ומעלה, 4ו בגיל גברימ  כ"ז/20. לוח

1978 1977

הכל(אלפים) סך
Total (thousands)

1976 1975 1974 1973 1972

גיל n*';ב?

ושומרוןהודה

157.7161.4162.S170.6

M
177.4178.9183.3188.$

31.633.534.2
M

35.838.241.042.9

32.033.134.444.144.6 46.8 "50.0

24.925.127.829.428.828.929.0

23.123.022.421.622.021.621.0 ■20.5

17.017.317.118.318.7
I'9■1

19.1 A19.2

13.112.010.811.111.011.611.912.1

16.317.618.8.n216.415.014.614.8

הכי סך

£1

25^

35

45
f

551

651

וצפוןרצועת סיניעוה

הכל 92.494.297.5102.4104.9.10S4112.8118.4סך

1417

1824 ן
(

19.9

22.0

19.6

23.9

19.7

25.9

20.3

28.2

20.8

29.2

22.2

29.6

23.9

31.1

25.7

32.9

2534 |13.213.113.615.216.518.319.721.5

3544 / .
13.913.714.114.614.113.312.612.1

455410.610.910.710.811.512.212.212.4

55645.75.85.55.75.66.26.87.2

65+7.17.28.07.67.26.66.56.6
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TABLE XXVII/20.MALES AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
AND AGE GROUP

1>+ בגיל מהאוכלוסייה העגודה נוח nntt
Percent labour forceofpopulation aged 141

Age group

19711972197319741975197619771978

and SamariaJudaea

62.066.666.666.161.959.7S7.456.STOTAL

18.824.525.628.3'26.826.724.424.51417

61.670.070.465.258.352.951.351.21824

93.295.795.492.182.780.678.276.92534

89.893.594.593.590.089.487.686.33544

83.589.288.388.085.685.984.884.44554

66.471.070.473.072.771.672.376.05564

34.137.440.141.339.039.337.037.865 +

Gaza Strip and North Sinai

61.864.065.766.664.665.664.064.1TOTAL

.15.620.822.625.624.027.026.828.01417

60.567.568.667.764.765.260.562.01824

94.696.597.095.487.985.283.282.32534

91.793.095.895.995.094.7' 93.794.23544

86.785.388.088.087.889.391.891.14554

76.662.463.964.966.174.276.577.85564

31.024.027.828.930.6 ■33.336.934.865+
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ומין נבחרות יישוב צורות כלכלי, ענף לפי מועסקימ, כ"ז/21. לוח

כלכלי ענף

ושומרון Judaeaיהודה and Samaira

Total הכל סך
:Thereofניזה."

סמל
CodeTowns villagesערימ כפרים

197619771978197619771978197619771978

המועסקים כל

85.4 80.8 83.1 34.7 35.4 35.7 151.5 127.3 129.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

39.9 39.7 39.6 4.6 5.0 4.7 27.8 27.8 27.7

12.9 12.7 12.6 27.2 26.9 25.4 17.6 17.3 16.6

24.0 23.2 24.9 11.5 10.4 12.0 20.7 19.7 21.3

8.8 9.6 9.3 20.6 22.4 20.7 12.5 13.6 § 12.9

3.1 3.5 3.5 6.3 6.7 7.5 4.2 4.6 4.8

9.4 9.6 8.8 20.6 20.2 22.3 13.0 13.1 13.3

1.9 1.7 1.3 9.2 8.4 7.4 4.2 3.9 3.4

אל8ים  הכל סך

אחוזימ 

ודיג ייעור חקלאות,

וחרושת) (כרייה תעשייה

ציבוריות) ועבודות (בנייה בינוי

והארחה אוכל שירותי מסחר,

ותקשורת אחסנה תחבורה.

וקהילתיים ציבוריים שירותים

הענקים' יתר

0

12

4

5

6

8

3,7,9

גבריםמזה:

אלפיס  הכל 105.5104.0105.930.931.130.165.163.465.9סך

אחוזים 100.0100.0I0O.O100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ודיג0 ייעור 19.419.418.74.84.84.327.828.027.0ווקלאות,

וחרושת)12 (כרייה 17.718.819.226.027.828.013.714.115.0תעשייה

ציבוריות)4 ועבודות (בנייה 3.231.829.730.9)26.324.125.613.811.8בינוי

והארחה5 אוכל שירותי 15.216.114.923.524.822.811.511.811.2מסחר

ותקשורת6 אחסנה 5.95.65.28.77.67.34.54.43.9תחבורה,

וקהילתיים8 ציבוריים 11.711.611.515.814.615.29.19.89.7שירותים

י3,7,9 הענפים 3.84.44.97.48.69.21.62.22.3יתר

ואוורי0. אישיים שירותימ עסקיים, ושירותים פיננסים ומים, חשמל 1
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TABLE XXVII/2I.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH. SELECTED TYPES OF

LOCALITIES AND SEX

Economic branch

Gaza Strip and Notrh Sinai פיני וצפון עזה רצועת
Thereof: :nta

פליטים מחנות
Refugee camps

1978 . 1977 1976

Towns ערים

1978 1977 1976

Total הכל סך

1978 1977 1976

TOTAL  thousands

 percentages

Agriculture, forestry and ifshing

Industry (mining and manufacturing)

Construction (building and public works)

Commerce restaurants and hotels

Transport. storage and communication

Public and community services

Other1

A11 employed persons

318 31.3 29.2 41.2 38.5 39.6 S0.4 77.2 76.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000

W.O 21.2 22.8 18.0 18.7 19.0 21.9 23.4 24.0

18.4 15.4 16.7 18.2 16.3 15.4 17.3 15.0 15.3

23.0 23.2 21.1 20.9 20.0 22.5 21.4 20.8 21.6

U.3 12.9 12.9 15.8 16.1 15.7 13.5 13.6 13.9

5.7 6.1 5.1 8.3 7.9 7.8 6.8 6.9 6.3

15.5 16.7 16.3 12.7 14.2 13.7 13.5 14.7 13.9

5.1 4.5 5.1 6.1 6.8 5.9 5.6 5.6 5.0

malesThereof:

71.072.175.737.336.539.326.7.2S929.1Total  thousands

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0 percentages

24.824.022.519.519.018.223.622.119.8Agriculture, forestry and ifshing

14.314.616.714.715.817.615.715.217.7Industry (mining and manufacturing)

23.222.322.723.821.122.022.825.024.9Construction (building and public works)

14.414.013.916.616.716.413.512.813.0Commerce, restaurants and hotels

6.67.27.38.08.38.75.66.66.1Transport, storage and communication

11.512.111.211.211.910.713.513.813.0Public and community services

5.25.85.76.27.26.45.34.55.5Other1

' Electricity and water, ifnance and business services, personal and other services.
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עבודה ומקום נבחר כלכלי ענף לפי מועסקים,  כ"ז/22. לוח
TABLE XXV11/22.EMPLOYED PERSONS, BY SELECTED ECONOMIC BRANCH AND PLACE OF

WORK

המוחזקיט בשטתים עבדו
Worked in the Administered Terirtoires

בישראל עבדו
Worked in Israel

הנל סך
Total1!

>

if
ao

girs
8

יתר
Other

הכל סך
Total

£

.S3
E|

co

//
$

יתר
Other

.000.V'000

הכל TOTALסך

1970152.7100.038.7!3.88.439.120.6100.024.411.654.39.7

1971142.7100.036.813.85.643.833.8100.022.314.852.310.6

1972136.3100.033.513.96.246.452.4100.023.117.149.5.IO3

י1973133.4100.0 31.315.16.447.261.3100.019.318.151.710.9

19748141.7100.033.814.06.246.068.7100.019.117.552.510.9

1975138.6100.031.814.57.346.466.3100.014.318.454.412.9

1976140.9100.031.414.48.246.0§ 64.9100.015.419.750.314.6

19778141.4100.030.514.29.146.28 63.0100.016.221.3'" 45.317.2

1978142.7100.029.815.29.545.568.2100.016.822.244.816.2

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

57.212.2>*י.י|<197699.8100.042.514.68.434.514.7100.017.7

197191.2100.040.214.76.139.025.6100.012.916.857.0(3.3

197290.3100.038.014.67.240.234.9100.012.318.6§56.812.3

197387.8100.034.216.47.641.838.6100.08.820.7S56.813.7

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

197894.0100.034.415.210.939.536.8100.011.423.646.019.0

StripGazaעזהרצועת

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)58.517.5100.045.0■ 14.736.04.3

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

197749.5100.025.112.56.755.727.5100.020.419.646.513.5

197848.7100.021.115.47.056.531.4100.023.220.444.312.1
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כלכלי ענף לפי לשכיר, ממוצע יומי ושכר שבירים מועסקים, ב"ז/23. לוח
TABLE XXVII/23.EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES AND AVERAGE DAILY WAGE PER

EMPLOYEE, BY ECONOMIC BRANCH

Code

so

37.9

na o

as

It1 2 ■

1ia

*$ 2

Hi
n.S 3TB §

11s

*II. .3

HJ ^36S

(אלפים)מועסקי cfmployeesם (thousands)2

1970 ושוכ^ 114.645.016.516.812.84.714.64.2Judaeaיהודה and Samaria

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

1978131.536.723.127.316.45.517.05.5

1970 עוה 58.719.26.97.39.53.59.03.3Gazaרצועת Strip and
1974 סיני וצפון
1975

72.920.29.514.19.85.410.03.9North Sinai

72.617.410.316.110.25.39.63.8

197676.118.211.616.510.44.910.63.9

197777.218.211.616.010.55.311.34.3

197880.417.513.917.210.95.510.94.5

Employed(אלפים)2שכירים persons (thousands)2

1970 ושומרון 56.511.29.614.62.214.32.5Judaeaיהודה and Samaria

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

197876.16.117.325.04.62.916.63.6

1970 עוה רצועת
1974 סיני וצפק

35.2

48.1
13.0
14.7

3.0
5.8

7.1
13.4

.(U5)

)0.6)
(1.6)
2.2

8.8
9.8

(1.2)
(1.5)

Gaza Strip and
North Sinai

197548.511.67.015.4(1.1)2.69.2(1.6)

197651.411.28.516.0(I.I)2.310.32.0

197751.811.08.515.2(1.5)2.311.02.3

197853.610.59.916.1(1.8)2.010.62.7

8.75.5Judaea and Samaria
23.918.8
39.230.4
52.543.1
71.455.3
110.179.6

Gaza Strip and
7.7(3.9)North Sinai

26.925.4
43.630.3
54.142.9
73.253.0
113.379.5

Average daily wage per employee (IL.).' (ל"י)' לשכיר ממוצע יומי שכר
7.8
23.9
35.1
45.4
61.9
99.7

(6.2)
25.5
35.7
46.7
62.1
97.3

5.6
19.8
32.7
43.3
59.8
96.4

10.3
30.8
47.2
58.2
79.1
120.2

6.6
23.0
34.9
43.4
60.0
94.3

5.8
21.9
33.3
41.3
56.0
86.1

7.9
25.3
39.6
SO.O

68.0
105.5

(3.7) 7.0
24.4 32.9
35.8 44.6
45.2 56.6
64.5 73.2
92.9 118.2

' Seenote to Table XXVII/21. 2 Employees whose salaires
are inown. 3 Id January J97J, the registration of wages
was altered; see introduction.

5.3 5.8 6.5
27.2 23.0 27.2
36.8 29.2 38.7
45.8 41.3 49.6
61.1 53.9 65.6
96.7 82.3 102.9

1970
1974
1975
1976
1977
1978

1970
1974
1975
1976
1977
1978

ושומרון יהודה

עזה רצועת
סיני וצפון

ידוע.
הסבר

ששכרם שכירים 2 כז/21. ללוח הערר. ראה 1

ראה השנר; ברישום שינויים חלו 1975 בינואר 3

נמבוא.
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ומין יד משלח לפי ושכירים, מועסקים ב"ז/24. לוח

1978

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

שכירים
Employees

1977 1976

מועסקים
Employed persons

1978 1977 1976

יד משלח

129.7127.3131.574.774.075.1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1.81.7.1.82.52.62.6

6.36.46.210.410.610.1

(0.6)(0.7)(0.5)(0.4)(0.5)(0.3)

2.92.6?.54.84.23.8

10.210.69.52.02.32.0

6.67.06.99.510.210.4

27.827.627.79.59.78.0

24.223.925.729.028.732.1

30.7

34.1

31.2

34.4

31.9 19.2

35.0 23.5

19.5

23.3

19.6

105.5104.0105.967.066.868.3

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

1.91.71.72.42.22.2

4.24.54.26.16.66.1

(0.8)(0.9)(0.6)(0.4)(0.6)(0.3)

3.23.02.64.84.33.8

12.112.511.32.12.42.0

7.27.87.99.610.210.4

19.619.518.59.09.17.6

27.226.829.730.630.233.5

23.8

אלפים הכל סך
אחוזים 

ואקדמיים מדעיים מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

מנהלים
ודומיהם פקידות עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, עובדי
שירותים עובדי

בחקלאות עובדים
בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים

אחרים מקצועיים ופועלים ובתחבורה

ובבנייה בתחבורה רים_בתעשייה, אח עובדים
פשוטים ופועלים

אלפים  גברי8 מזה:
אחוזים 

ואקדמיים מדעיים מקצועות בעלי
ודומיהם טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי

מנהלים
ודומיהס פקידות עובדי

וזבנים סוכנים מכירות, עובדי

שירותים עובדי

בחקלאות עובדים

בבנייה במחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים
אחרים מקצועיים ופועלים גבתחנורה

ובבנייה בתחבורה בתעשייה, אחרים עובדים
פשוטים ופועלים
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TABLEXXVI 1/24.  EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES. BY OCCUPATION AND SEX

Occupation

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

שבירים
Employees

1978 1977 1976

מועסקי0
Employed persons

1978 1977 1976

TOTA I thousands
pcrccnmgcs

Scientific and academic workers

other professional. technical and related workers

Administrators and managers

Clerical and related workers

Sales workers

Service workers

Agricultural workers

skilled workers in industry. mining, building and
transport and other skilled workers

Other workers in industry. transport and building
and unskilled workers

Thereof: males  thousands

 percentages

ScientiHc and academic workers

other professional. technical and related workers

Administrators and managers

Clerical avid related workers

Sales workers

Service workers

Agricultural workers

Skilled workers in industry. mining. building and
transport and other skilled workers

Other workers in industry. transport and building
and unskilled workers

53.6

100.0

28.7

30.4

51.8

100.0

(1.2)(().<))

9.59.3

(().:<(0.2)

4.63.9

(1.0)((/.7)

10.49.5

19.918.7

24.228.1

29.0

51.4

100.0

>נ.1)

9.1

>ב.0ו

4.5

(0.X)

9.7

20.5

23.8

30.2

80.4

100.0

(0.5)

6.5

(0.4)

2.7

11.1

7.6

21.5

28.4

21.3

31.4 32.8 22.7

77.2

100.0

(0.8)

6.6

(0.6)

3.4

11.7

8.6

22.6

24.7

21.0

22.5

76.1

100.O

)O.S)

6.4

)0.7)

3.0

12.2

8.1

23.0

23.7

22.1

71.U72.1■ 75.747.547.950.0

I00JO100.0100.0100.0100.0100.0

(0.7)(0.7)(0.5)II. 11(1.0)(O.S)

4.04.44.65.76.36.6
(0.7)(0.6)(0.4)(0.2)(0.2)(0.2)
2.83.12.84.24.4(3.8)
12.711.911.0(0.8)(1.0)(0.8)
8.58.77.710.110.69.6

23.823.221.821.120.319.0
23.224.928.524.024.828.8

23.6
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לשכיר, ממוצע יומי ושכר בישראל העובדים שכירים כ"ז/25. לוח
נבחרים כלכלה ענפי לפי

TABLE XXVII/25.  EMPLOYEES WORKING IN ISRAEL AND AVERAGE DAILY WAGE PER

EMPLOYEE, BY SELECTED ECONOMIC BRANCHES

הכל הענפיםבינויתעשייהחקלאו!/סך יו/ר
TotalAgricultureIndustryConstructionOther

(אלפים) Employees(thousands)שגיייט

הכל TOTAL(1.7)197019.85.02.310.8סך 1970
197250.812.19.025.34.41972

197466.513.011.735.16.71974

197563.99.211.935.27.61975

197663.29.912.632.28.51976
197762.010.113.328.410.21977
197867.411.415.030.610.41978

From(1.5)8.0(1.9)197014.02.6מיהודה Judaea and igyn

197233.44.26.519.13.6Samariaושומרון 1072

197440.84.47.923.15.31974

197538.34.27.321.55.31975
197635.74.47.618.05.71976
197734.74.58.015.76.51977
197836.14.18.616.76.71978

עזה מרצועת
עזה From(0.1)2.8(0.5)19705.82.4מרצועת Gaza Strip and 1970

סיני 1972וצפון
1974

17.4
25.7

7.9
8.6

2.5
3.8

6.2
12.0

(0.8)
1.4

North Sinai 1972
1974

197525.65.04.613.72.31975

197627.55.45.014.22,91976
197727.35.65.312.73.71977

197831.37.36.413.93.71978

יומי לשכיר1שכר 'ל"י)ממוצע (IDper employeedaily wageAverage

הכל TOTAL(10.6)197011.810.011.113.0סך 1970

197217.215.415.619.114.81972
197429.123.728.732.227.01974
197543.433.942.147.440.11975
197653.442.751.658.250.91976
197771.056.769.277.769.21977
1978110.886.6110.2120.5108.51978

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

1978112.184.8110.4120.8108.81978

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

1972(7.616.017.519.5(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

1978109.2■ 87.7110.0120.0107.81978

See note נ /toTable XXVII23. כו/23. ללוח 3 הערה ראה 1
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AGRICULTURE
nmbpn

מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  כ"ז/26. m^
TABLE XXVII/26.OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING א1

: AGRICULTURE

OUTPUT TOTAL
Crops
Field crops
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins
Olives
Citrus
Other fruit

Livestock <$ livesock products
Meat
Milk

Eggs (million) '
Miscellaneous

Investmentin forestry and
nen.fruit plantations

PURCHASED INPUTS
INCOME ORIGINATING
IN AGRICULTURE

OUTPUT TOTAL
Crops
Field crops
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins
Citrus
Other fruit (incl. olives)

Livestock *£ livestock products
Meat
Milk

Fish
Eggs (million)
Miscellaneous

Investmentin forestry and
newfruit plantations

PURCHASED INPUTS
INCOME ORIGINATING

IN AGRICULTURE

ליי) (מיליון ערך
Value (IL million)

אחרת) צוין לא טונותאט (אלפי כמות
Quantity (thousand tons unless

otherwise stated)

וושל"ח
1977/78

תשלז
1976/77

השליו
1975/76

תשל"ח
1977/78

תשלז
1976/77

תשלי
1975/76

.ludacn and Samaria

3,213.9 1,734.0

2.773.5 1.144.]
206.0 123.4

474.5 353.0
20.2 9.7

1.275.0 136.0
303.4 199.1

494.4 322.9
914.4 572.4
580.1 351.4
288.6 191.5

40.0 26.0
5.7 3.5
26.0 17.5

S33.0 353.3
3,180.9 1,380.7

1,217.0
897.0

7.9

122.6
10.6

622.2
133.7

316.3
98.4
92.1

84.9
34.8
6.1

3.7

336.6
880.4

רוןהודה ומ וש
XXX1,535,1

XXX1,058.7

34.941.846.0118.2

147.3149.4156.3270.4

4.58.911.43.4

50.017.085.0300.0
74.1S85.580.8144.7

76.678.895.4222.0

X.*■X469.9

22.4.S2O519.8314.9

41.539.639.9133.0

38.040.044.519.0

XXX3.0
6.5

XX

XXX292.2

VXX1,242.9

הכל סך  תפוקה
גידולים

שדה גידולי
אדמה ותפוחי ירקות

מקשה
זיתים

הדר פוי
אחדים פירור!

ותוצרתם חיים בעלי
נשר
הלב

(מיליונים) ניצים
שונות

גייעור השקעה
צעייימ ונמטעים
קנויה תשומה
נובעת הכנסה
מחקלאות

וצפו]רצועת 31na]1uסיניעזה /ycvy/

הכל סך  XXX691.5936,9תפוקה

XXx532.3726.7גידולים

שדה X6.37.7גידולי

אדמה ותפוחי 48.0850.854.068.895.0ירקות

3.082.42.910.37.9מקשה

הדר 243.7232.3180.6383.8534.2פרי

זיתים) (כולל אחרים 20.9521.124.063.181.9פיחת

ותוציתם תייפ XXX154.1205.1געלי

4.44.34.447.564.1בשר

12.8812.013.641.855.2חלב

4.75.14.645.960.9ד;ים

(מיליונים) 32.435.036.016.221.0ביצים

X2.73.9אשונות

בייעור XXהשק?ה
5.15.1

צעיריס ובמטעים
קנויה XXX206.9253.Sתשומה

נובעת XXX484.6683.4הכנסה

מחקלאות
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ויעד מקור ושומרון,לפי גיהודה וירקות פירות כ"ז/27.אספקת לוח
TABLE XXVU/27.SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES IN JUDAEA AND SAMARIA ,BY

SOURCE AND DISPOSAL

1977/78 ; n"brvn

__ טינות אלפי
Thousand tons

TOTAL

Fruit (cxcl. olives)
Thereof: citrus

grapes

Vegetables A potatoes
Thereof: tomatoes

potatoes

Melons and pumpkins

Disposal יעד

רצועת
עזה
Gaza
Strip

3.7

3.2

2.7

0.5
O.I

56.8

16.1

9.0

36.2
8.3

2.0

4.5

76.2

60.1
43.6
5.0

13.2
4.4
1.4

2.9

255.2

117.1

41.1

29.1

141.7

46.0
11.5

26.4

Source מקיר

רצועת
עזה
Gaza
Strip

17.7

5.2
2.0
0.8

10.6

3.5
0.3

1.9

ישראל
Israel

60.4

15.2

1.9
0.4

24.7
8.4

6.2

20.5

S.O.

343.8

I76. I
80.8
44.6

156.3

46.9
8.4

11.4

הכל מך
Total

421.9

196.5
84.7
45.8

191.6

58.8
14.9

33.8

הכל סך
ןיתיס) (מלבד פירות

*;דרים מזה:
עננים

אדמה ותפוחי ירקות
עגנניות מזה:

אדמה תפוחי

מקשה

ויעד מקור לפי סיני, וצפון עזה ברצועת וירקות פירות כ"ז/28.אספקת לו"
™BLE XXVII/28.SUPPLY OF FRUITAND VEGETABLES IN THE GAZA STRIP

AND NORTH SINAI, BY SOURCE AND DISPOSAL

1977/78 תשל"ח;

Thousand tons

TOTAL
Fruit (excl. olives)
Thereof: citrus

Vegetables Si potatoes
Thereof: tomatoes

Melons and pumpkins

123.1 67.4

123.1 59.5

120.4 53.7

 7.9

 0.8

17.7

5.2

2.0

10.6

3.5

1.9

93.7

27.9

5.5

48.2

14.7

17.6

3.7

3.2

0.5

0.1

41.0

11.8

1.0

12.2

6.3

17.0

257.2 301.9

200.7 215.7
180.6 181.6

54.0 66.7

12.6 19.0

2.5 19.5

הכל סך
זיתים) (מלבד פירות

הדרים מזה:
ותפו"א ירקות

עגבניות מזר.:

מקשה
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ושומרון ביהודה וכבישה תעסוקה בד: בתי  כ"ז/29. לוח

TABLE XXVII/29.OLIVE PRESSES: EMPLOYMENT AND EXTRACTION IN JUDAEA

AND SAMARIA

תשליל
1973/74

השליה
1974/75

1977/78תשל''וו1976/77חשל"ז

הבל סך
Total

יהודה
Judaea

שומרון
Samaria

הכל סך
Total

יהודה
Judaea

שומרון
Samaria

פעילים נד 2941021754812727296176Activeבחי olive press
establishments

 מועסקים
הכל סך

3,0876339642177472,4689161.552Employed persons 
total

בעלים
ובני עונדים
ללא משפחה

שכר

7619210440641446678Working owners and
unpaid family
labour

3.0115418601776832,3248501,474Employeesשכירים

עבודה ימי
שלשכירים

128,3136.50911,7202,5719,149102,96936,84066,129Working days of
employees

עבודה שכר
שכירים של
ל"י) (אלפי

6,9484071,4333241,10914,3675,1989,169Wages paid to
employees
)IL. thousand)

Extractionכנישה

זיתים תשומת
(טונות)

95,4963,5716,2971,4944,80350,83918,46032,379Olive input (tons)

שמן תפוקת
(טונות)

22.1369811,7864001,38612,6854,6048,081Oil output (tons)

המיצוי 2327282729252525Extractionאחוז rate
)percentages)
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INDUSTRY
ושומרון1 ביהודה תעשייה  כ"ז/30. לוח

TABLE XXVII/30.  INDUSTRY IN JUDAEA AND SAMARIA1

Base: average AprilJune 1977 = 100 = 1977 אפריליוני ממוצע בסיס:

תעשייה

05

2
*ם
ונ11

c
m

I

c
>

Major branch

מוצרי
תעשייה
אחרים
Other

industrial
products

בסיסית מתכת
מתכת ומוצרי
Basic metal
and metal
products

מינרלים
אלמתכתיים
Nonmetallic
minerals

ופלסטיק גומי
ומוצרים
כימיים
Rubber.

plastics and
chemical
products

ומוצריו fy
Wood and
its products

ומוצריו עור
Leather and
its products

טקסטיל
והלבשה

Textiles ))וז1;
clothini'

משקאות מזון,
וטבק
Food.

beverages
and tobacco

הכל סך
Total

ראשי ענף

Code no. I7;I8;24;25;28 2223 21 1920 16 1314 12 ענף Vdo

Revenue2 (1L. thousand. at
current prices)

Indices 1976
I 1)77 S

147S

Employed persons2
Indices 1976

1977 8
1978

Kmployces2
Indices 1976

1977 8
1978

Kmployecs' daily wage2 (IL.)

Indices 1976
' 1977
1978

2.625 3.151

102104
107105
22718(1

1.307898
105100
10197
10299

598550
11I96
10195
10595

45.0

86
101
IMl

38.0

89
104

165

2,033

89
108
200

663
107
10 I

107

449
. 109
101

109

56.9

83
s I05
156

7.719 3.I 93

10583
10110')
/.'J202

JJifO711
104122
97102
93104

437631
105125

96102
93106

48.6

81

103
182

39.6

89
100
148

1.047

III
122
157

690
121
103
102

251
131
106
122

28.2

92
104
148

4.409 32.852 57,028

827666

104102108
172IM<

9,0611.43 72.195
106101104

1009998
1019699

,S4391.0391.484
108103103
9999Vft

10397106

27.9

80
SI 04
159

58.8

75
103
180

42.6

82
103
166

ל"י (אלפי פדיון2
שוטפים)במחירים
1976מדדים

81977
1978

מועסקים2
1976מדדים

81977
1978

שכירים2
1976מדדים

81977
1978

לשכיר יומי עבודה שכר
(ל''י)

1976מדדים
1977
1978

1 A nesv sample was introduced as of April 1977; See explanation in introduction.

2 In the base period.
במבוא. הסברים ראה חדש. מדגט הונהג 1977 באפריל החל 1

הבסיס. בתקופת 2



סיני וצפון עזה ברצועת תעשייה  כ"ז/ו3. לוח
TABLEXXVII/31. INDUSTRY IN THE GAZA STRIP AND NORTH SINAI

Major branch

ft
11

1 ■g
o

Nls
n>* Ita >' ■

■s .ac 2 .a//J
^ W

a §■3

Jeffif
Pi
§ S

B|

p S
הבל סך
Total ראשי ענף

Code no. 1721, 28 2226 16 1315 1112 12 סמל

Gross revenue at current
prices

1975

1976

1977

1978

Employed persons
1975

1976

1977

1978

Employees

1975

1976

1977

1978

Employees' daily wage

1975

1976

1977

1978

Indices

182

321

371

591

104

107

102

112

108

109

98

105

1L.

26.9

32.7

39.8

56.0

Base: average 1974 = 100 = 1974 ממוצע בסיס:

191

401

822

1,118

116

133

142

151

136

168

181

195

34.8

44.5

58.6

98.6

180

312

435

748

110

133

143

163

136

164

167

201

29.1

38.1

46.9

56.7

179

223

336

521

98

104

107

111

100

109

113

119

19.0

24.9

31.5

43.2

223

366

565

732

112

120

127

137

123

144

158

175

25.4

35.5

מדדיט:

190

310

476

701

105

114

118

126

111

123

127

137

24.3

31.8

44.0 40.2

55.8 56.6

שוטפים במחירים פדיון

1975

1976

1977

1978

מועסקים
1975

1976

1977

1978

1975

1976

1977

1978

לשכיר יוסי עבודה שכר

1975

1976

1977

1978

שכיויס
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ראשי ענף לפי ופדיון שכירים מועסקימ, מפעלים,1  כז/32. לוח
1978

ושומרון2 Samaria2Judeaיהודה and

רכל סך

Total

,pw
משקאות
וטבק
Food,

beverages
ana

tobacco

טקסטיל.
והלבשה
Textiles
and

,clothing;

עוד

ףטוצריו
Leather
ana iits

produets

V
ומוצריו

Wood
and its
products

i

גומי,
פלסטיק
ומוצרים
כימיים
RuDDet
plasties
ana. .

cnemicai
products

מי1רלימ
אל

מתכתיים

Non 1

Imetallic
minerals

מתכת
נםיסית
ומוצרי
מתכת,
Basic
metal

and metai
products

מוצרי
תעשייה
אחריש
Other

industrial
products

ענך 314.1M'21112'סמל 15
1920| 222311,18.24,25

28
כולל סך  2.332228S302644566012S433233מפעלימ

במקעל מועסקים מס'
166566180621861297674

2394583173135193133422985

47536561046362146411855

8108283141151148

11206372945738
21441813


11333

9,1851,3702,3377201.0807437241,347864מועסקים

שכירים 419674507640506?5.6751,0031,62430מזה:

ל"י) (אלפי לחודש פדיק 1ממוצע 11,83457,41310.2711,9354.828/7.1674.5559.3 106,355

המע8יקי0 מ9עליט
הגל סן  שכיייס

1,26312028514317948IIS248125

במפעל מועסקים מס'
1479266144lit,1321651194n
5103653998r4315544841

111957625


45737

20494061511323

50)9331


11

7.5641,1882,0מועסקים k5186957296951,015708

ל"י), (אלפי לחודשי פדיון 3,2681)106,06756,5499,5121,53ממוצע 7.0464,4738,3695,314

שגיו*8 מעסיקים שאינט 1.06910824S1212771213185108מפעלים

3851429332156;1,62118232120מועסקים

ל"י) (אלפי לחודש פז^ 5,7678647591.560121829411,04ממוצע 1

דצמנר. פמתנע 3 אקטונרדצמנר. ממיצעיס 2 נלבד.) השטחים חושבי מפעלים 1
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TABLE XXVII/32.  ESTABLISHMENTS,1 EMPLOYED PERSONS, EMPLOYEES, AND REVENUE

BY MAJOR BRANCH

1978

Gaza Strip and Notrh Sinai3 סיני וצפון עזה רצועת

מוצרי
אחרים תעשייה

Other
indHs'iral
products

Branch Code

לסיסיח מתכת
מכונות מתכת מוצר'1
וכלי וחשמלי ציוד

הובלה
Basic

metai'metal | prc
auctselectrical) s
j transport equip

1721, 28 | 2226

עץ .

ו&וצריז

Wood
and its
products

16

טקסטיל
הלבשה

ומוצריו עור
Textiles.
clothing,

leather and
its products

משקאוח מזוז,
וטבק
Food,

!beverages
ana tobacco

הכל סך

Total

1315| 1112 | |l2
ESTABLISHMENTS 
GRAND'TOTAL

No. of employed persons in
establishment .

23

47

810

1120

21 +

Emnloyed Persons

Thereof: Employees
Average revenue per month
)IL. thousand)

Establishments engaging
employees  total

No. of employed persons in
establishmentI .

510

1119

2049

50+

E.nployed persons

Average revenue per month
)tL. thousand)

Establishments not engaging
employees

Employed persons

Average' revenue per month
)IL. thousand)

166

18

50

74

12

10

2

832

525

6.093

135

60

63

10

2

775

5,385

31

270

104

166

212

4191

104107

6059

311

22

2

763721

389253

5,5344,079

109

8164

2438

22

1


I

568470

3.8752,614

103

514

230

110

84

36

47

7

2.141

1.347

7.122

240

94

92

44

9

1

1.820

5.516

274

208

61

147

23532119525157

1.0761.6061.6591.465708

1,370

46686

44170

31740

686

654

132

5.151694

2,839325

31.2858.457

649

32021

25134

624

12_

42

4.092459

24,77!7.381

721

6.514

1 Establishments owned by local citizens only 2 Averages for OctoberDecember. 3 Average December
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BUILDING בנייה

וייעוד1 יוזם קיפי האזרחית, הבנייה שטח כ"ז/33. לוח

TABLE XXVII/33.AREA OF BUILDING, BY INITIATING SECTOR AND PURPOSE1

Thousand m2 מ"ר אלפי

Gaza stirp and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

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
14.0 119.2

12.5 108.5

45.8 175.8

4.0 207.2

10.0 243.4

Building begun
6.6 128.0

53.4 187.8

1 1.6 282.6

13.0 269.6

5.4 31 6.4

Building completed
13.9 112.3

9.0 93.5

44.7 148.3

5.0 174.8

3.0 203.4

Building begun
4.8 119.5

5 I .6 160.8

8.0 235.9

5.0 228.3

10 265.0

הבנייה Totalכל building

בנייה גמר

1974382.5372.89.7133.2

1975490.5479.910.6121.0

1976580.4567.912.5221.6

§ 1977626.7622.93.8216.2

1978643.2637.35.9253.4

בני יההתחלת

1974557.7550.67.1134.6

1975586.1572.713.4241.2

1976646.7638.87.9294.2

§ 1977682.4674.38.1282.6

1978767.4761.65.8321.S

למגורים Residemialבנייד, building

בנייה גמר

1974320.8320.8126.2

1975402.0402.0102.5

1976473.5473.5193.0

§ 1977504.9504.9
179.8

1978534.4534.4206.4

בנ ייההתחלת

1974452.3452.3124.3

1975481.3481.3212.4

1976529.8529.8243.9

§ 1977540.6540.6233.3

1978625.6625.6266.0

1 Excluding building in the Jewish localities in the administered המוחזקים. בשטחים היהודיים ביישובים הבנייה בולל לא 1
Terirtories.
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יוזם' לפי וחדרים, ויוזם, גודל לפי דירית,  כ"ז/34. לוח
TABLE XXVII/34.DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATOR AND ROOMS, BY INITIATOR1

סיני וגפון עזה רצועת
Gaza Strip and Notrh Sinai

1978

פרטית :nor
Thereof:
pirvate

הגל סך
Total

§ 1977

פרטית מזה:
Theerof:
pirvate

הכל סך
Total

יהודה
2 ושומרון
ludaea and
Samaira 2

1978 §1977

Building completed בנייה גמר

הכל סך  rim4,4984,5811,3731,3251,5591,4S6DWELLINGS TOTAL

רירה Sizeגורל of dwelling
אחד חדר
2וודריס
חדריס 3

הדרי0 4

חדרים 51

247
1,175
1,392
1,256
428

156
1,092
1,367
1,292
674

82
. 239

306
380
366

82
239
290
348
366

106
349
276
401
427

106
276
276
401
427

I room
2 rooms
J rooms
4 rooms
S rooms

הכל סך  חדרים
בוירות
נוספים

15,441
14,092
1.349

16,602
15,148
1,454

5,123
4,948
175

4,947
4,772
175

5,680
5,517
163

5,534
5.371
163

ROOMS TOTAL
In dwellings
Additional

מ"ר) (אלפי  הדירות שטח
בדירה חדריט jtyiag
לדירה ממוצע שטח

(מ"ר)

469.9
3.1

104.5

496.0
3.3

108.3

173.2
3.6

126.1

168.1
3.6

126.9

194.6
3.5

124.8

191.7
3.6

129.0

Areaofdwellings ( 1 .000 m )

Average rooms in dwelling
Average area per dwelling
<m2)

Building begun בנייה התחלת

הכל סך  4,6255,3041,7451,6291,8411,815DWELLINGSדירות  TOTAL

רירה Sizeגודל of dwelling
אחד 23117289891201201חור room
חדרים 21.1481.2583752752722462 rooms
תדרים 31.3821.6013173014004003 rooms
חדרים 41.3421.5734734735785784 rooms
חדרים :5152270049149147147151 rooms

הכל סך  16,16919,0026,5046,2566,8276,775ROOMSחדרים  TOTAL
14,80017,4276,2906,0426,6746.622Inבדירות dwellings
1,3691,575214214153153Additionalנו90ים

מ"ר) (אלפי הדירות 503.9584.2221.4216.4243.0242.0Areaשטר in dwelling (1.000 m2)
בדירה חדריס 3.23.33.63.73.63.6Averageמסוצע rooms in dwelling
לדירה ממוצע 108.9110.1126.9132.8132.0133.4Averageשטח area per dwelling

(מ"ר)

1 See note > to TableXXVH/33. 2 Residential building
in Judaea and Samaria is mostly pirvate.

ביהודה למגורים הבנייה 2 כז/33. ללוח 1 הערה ראה 1

פרטית. בעיקרה היא וקוופרון
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שנגמרו במבנים ודירות ושטחם מבנים  כ"ז/35. לוח

1977
יישוב צורח

מבנה ושטח
מבנים'
Buildings'

המבנים שטח
Area of building

דירות
Dwellings

(מ"ר)
.0ח ין//Xמסי 1.0(0) .A,no"מ"ר מס'

הכל סך
יהודה
4,418

ושומרון
100.0590100.04,498100.0

1,57735.733656.91,80040.0ערים

2,84164.325443.12,69860.0כפרים

1501,09724.8437.391420.3

511001,23528.09415.91,07323.9

1012001,44232.620935.41,45732.4

2013003197.27713.14169.2

3015002265.18514.43798.4

5011.0(0)781.8518.61443.2

1.001 210.5315.31152.6ו

וצפוןרצועת סיניעזה

הכל 1,385100.0202100.01,325100.0סך

1,12481.216481.21,07280.9ערים

26118.83818.825319.1כפרים

15017712.863.01239.3

5110034024.52612.929822.5

10120057741.78642.654341.0

20130020614.94924.321216.0

301500715.12612.91128.4

5011.00014 1.094.5372.8י

1.001 ו


למגורים. שאינם מבנים כולל 1
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TABLE XXVII/35.  BUILDINGS AND THEIR AREA AND DWELLINGS IN COMPLETED

BUILDINGS

1978

מכניס'
Buildings'

המבנים שטח
Area of buildings

דירות

Dwellings

Typeof locality

and area of

building (m2(

.(<יו 'מסי 1

ירוו 1.000 .noמ"ר 'DIDX

4,352100.0602100.0
Judaea and Samaria
100.0 4,S83TOTAL

1,52134.932453.81,79939.3Towns

2,83165.127846.22,78460.7Villages

81318.7315.170115.3150

1,32230.410216.91,18625.951100

1,55835.822837.91,58034.5101200

3568.28714.547410.3201300

2044.77612.63321.2'301500

862.0599.82204.85011,000

130.2193.2902.01,001+

h SinaiStrip and NortGaza

1,449100.0238100.01,486100.0TOTAL

1,02370.617171.91,06971.9Towns

426,29.46728.141728.1Villages

1228.452.1845.7I 50

37125.62811.833222.351100

58940.78736.656638.1101200

21614.95221.924116.2201300

1168.04318.117611.8301500

342.4229.2674.55011,000

נ


10.5201.41,001 +

Including nonresidential buildings.
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יישוב וצורת ייעוד לפי פרטית, בנייד.  כ"ז/36. לוח
TABLE XXVII/36.PRIVATE BUILDING, BY PURPOSE AND TYPE OF LOCALITY

מ"ר Thousandאלפי sq.m.
1978 _|

r ri

j^ ■.

■./.

If1o5~
a ai.

>

DC^ ~

a ■d

D
1 =

n cn u_

c

ro iE
aa  cEg5f

* .¥

m
בנייה 1begהתחלות 11B 11 i 1din 1!

ושומרון Judaeaיהודה and Samaira
הכל 674.3503.96.0סך 30.$133.6.76J6584.233.58.0135.9TOTAL
386.5277.84.8ערים 8.195.8393.2292.26.14.590.4Towns
287.8226.11.2כקרים 22.737.8368.4292.027.43.S4S.SVillages

סיני וצפון עזה Sinailorthרצועת !Gaza Strip and t

הכל 269.6216.47.0סך 4.941.3J 1(1,4242.04.218.851.4TOTAL
201.6160.85.7ערים 4.131.0267.9201.33.417.246.0Towns

68.055.61.3כפרים 0.810.348.540.70.81.65.4Villages
בניי ר מ 1etהג ecc 0 ווו p1din gB 11 i

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria
הכל 622.9469.95.5סך 29.6117.9637.3496.031.37.1102.9TOTAL
345.4249.34.3ערים 7.084.8334.0257.06.84.565.7Towns
277.5220.61.2כפרים 22.633.1303.3239.024.52.637.2Villages

וצפון עזה Gazaסינירצועת Stirp and Notrh Sinai
הכל 207.2168.12.9סך 3.832.4243.4191.74.17.540.1TOTAL
168.4134.62.5ערים 3.627.7174.8139.92.75.S26.4Towns
38.833.50.4כפלים 0.24.768.651.81.41.713.7Villages

שנגמרו במבנים לדירה ממוצע בנייה כ"ז/37.~משך לוח
TABLE XXVII/37.  AVERAGE BUILDING DURATION PER DWELLING IN COMPLETED

Months BUILDINGS 1r

19771978

מבנה שטח
(מ"ר)

1 הכל סו
Total

ערים
Towns

כפרים
Villages

j הכל סך
Total .

ערים
Towns

כפרים
Villages

Area of
building
(יוזז)

ושומרון ndיהודה SamariaJudaea ;

הכל 13.18.715.811.17.113.5TOTALסך

15013.44.914.09.52.310.1150
5110011.25.412.89.05.59.751100
10120014.16.121.014.56.420.3101200
20130013.310.320.69.67.713.7201300
30150011.511.810.17.97.710.2301500
5011 .(10(111.211.97.98.25011.000
1.001 +22.822.814.414.41,001+

G a /. a Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל 9.69.69.812.612.412.9TOTALסך
1503.63.64.05.05.83.7150

511006.56.66.58.88.110.251100
10120010.510.510.813.613.214.7101200
20130013.013.810.616.316.416.3201300
30150014.614.021.015.515.215.9301500
5011,00012.914.318.118.217.45011,000
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HOTELS מלון בתי

ושומרון ביהודה מלץ ב"ז/38,בתי לוח

TABLE XXVII/38.HOTELS IN JUDAEA AND SAMARIA

196919701975197619771978

פחוחיסי מלץ 202925222018Openבתי hotels'

'268342303272242214Roomsחדרים',2 12

'612868779364593518Bedsמיטות',2 ■J

20,4388,04736,34330,20028,47021,292Gueslsאורחים

הכל סך 32,43984,59079,57963,10552,55053,811BEDNIGHTSלינות = TOTAL

ג'אלה וכית לחם 1,8013,1444,8615,3925,97713,799Bethlehemנית and Bet Jala

וג'נין 6,65626,18434,01823,59922,33918,513Nablusשכם and Jenin

ויריחו 5,08013,66112,88114,4289,43010,498Hebronחברון and Jericho

בירה ואל 18,90241,60127,81919,68614,80411,001Ramallahרמאללה and El Birra

התפוסה §27.3§14.7926.728.0אחוז 24.3§28.5Percent occupancy

לחודש] [ממוצע 414948393238Employeesשניויפ (monthly average)

ל''י) (אלפי הכל סך  67.888.7325.3351.3390.4856.9Wagesשכרעבודה  total (IL. thousand)

חודשי ממוצע  עבודה 1381505657511,0171,879Wagesשבר  monthly average per
(ל''י) employee(Iלשכיר L.)

ל"י) (אלפי הכל סך  147.3226.71,125.91,400.91,771.96,892.9Revenueפדיון  total (IL. thousand)

מלץ שנוזיילבית ממוצע 7,3667,81645,03663,67788,595161.3Averageפדיון annual revenue per
hotel(IL.)(ל"י)

1At endofyear. 2 In open hotels. פתוחים. מלון נבתי 2 השנה. 1/ioj
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transport תחבורה

ונהגימ רכב סוג לפי מנועיימ רבב בלי ב"ז/39. לוח
TABLE XXV1I/39.MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND DRIVERS

הרגב 19701975197619771978Typeסוג of vehicle

הכל סך  רכב כלי

ושומרון יהודה
udaea and Samaria
15,946 14,256 12,964 4,89317,783VEHICLES  TOTAL

פרטיות 4,594מכוניות 1,6265,2256,2767,448Private cars

מסחריות ומכוניות 4,986משאיות 1,2995,4315,8026,261Trucks and commercial cars

ומיניבוסים 473אוטובוסים 394479489493Buses and minibus

887מוניות 828889890890Taxis

וקטנועים 468אופנועים 134488537578Motorcycles and scooters

1,220טרקטורים 4591,3691,5341,673Tractors

ואחר מיוחד 336רכב 153375418440Special service and other vehicles

15,984נהגים 7,20018,00120,41123,585DRIVERS

הכל סך  רכב כלי

סי וצפון עזה רצועת
Strip and North Sinai
9,897 8,917 7,834

י

Gaza

10,456VEHICLES TOTAL

פרטיות 3,405מכוניות 1,2934,0404,5504,936Private cars

מסחריות ומכוניות 2,782משאיות 1,0533,1163,4843,576Trucks and commercial cars

ומיניבוסיס 66אוטובוסים 28676767Buses and minibuses

810818821822Taxisמוניות

וקטנועים 478אופנועים 175498519536Motorcycles and scooters

241טרקטורים 36323392452Tractors

ואחר מיוחד 52רכב 13556467Special service and other vehicles

11,522נהגים 4,43713,85815,64518,304

1

DRIVERS
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רכב כלי וסוג נפגע סוג תאונה, סוג לפי נפגעים, עמ דרכים תאונות  כ"ז/40. לוח
מעורבים

TABLE XXVII/40.ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY TYPE OF ACCIDENT, CASUALTY
AND TYPE OF VEHICLE INVOLVED

וצפוןושומרוןיהודה עזה סינירצועת

Judaea and SamariaGaza Stirp and North Sinai

19711976197719781971197619771978

הכל 5507357558064405SS563574ACCIDENTSתאונותסך ^ TOTAL

התאונה Typeסוג 0 faceide'n t

נע רכב עם 11717018719085152136133Collisionהתנגשות with moving
vehicle

אחרות 213824369161213Otherהתנגשויות collisions

רגל הולך 301415437462280387377374Runningדריסת over a pedestrian

11111210711866333854Otherאחר

הכל סך  8891,1931,1511,204580815795S40CASUALTIESנפגעים  TOTAL
Ageגיל

(014) 273313343286261305305292Childrenילדים (014)

(11564) 546728630589232362361435Adultsמבוגרים (1564)

(65+) 3984613719283433Oldקשישים people (65+)

3188117292681209580Notלאירוע known

הנפגע Typeסוג of casualty
רגל 317436458486300399389393Pedestrianהולך

מנועי רכב 131171179203508888111Driverנהג

400542452449173253248288Passengerנוסע

אופנים 2839556334564927Bicycleרוכב rider

13513323192121Otherאחר

הפגיעה ת Severityחומר of i.nj ury
661231009747938277Fatallyהרוגים injured

קשה 240271271364195246300388Severelyפצועים injured

קל 581799780743334476413375Slightlyפצועים injured

מעורבים רכב 6969489701,028545749716715VEHICLESכלי INVOLVED 
הכל TOTALסך

ומסחרי פרטי 253322347425139313290297Privateרכב and commercial
cars

185371368334116215203200Trucksמשאיות

96787893148678381Taxisמוניות

6151454517141721Busesאוטובוסים

4755747370685741Bicyclesאופנים

5471585855726675Otherאחר
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local authorities מקומיות רשויות

ושומרון יהודה בערי והוצאות הכנסות ב"ז/ו4. לוח
TABLE XXV11/41.  INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN JUDEA AND SAMARIA

IL. thousand; budget years תקציב שנות ל"י; אלפי

1977/781978/79

כולל סך  S51383,597INCOME.166הכנסות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 132,544220,747ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 67102,457Ordinary^,65הכנסות income
הממשל 25,93838,000Throughבאמצעות the administration

י רכוש 16,14425,409Propertyמס tax '

דלק 9,79412,591Fuelמס tax
18,84231,767Fromמאגרות fees

ופירות ירקות 8,47714,741Vegetableאגדות and fruit fees
שחיטה 1,5582,416Slaughteringאגרות fees

מלאכה תעשייה, ,4,0327,812Industryרישיונות craft and building licenses
ובנייה

אחרות 4,7756,798Otherאגרות fees
20,58832,690Otherאחר

ומכירות נכסים 5,57110,669Leaseהשכרות of property and sales
ותרומות 8941,141Participationהשתתפויות and donations

9,79415,715Depositsפיקדונות
ושונות ריבית הוצאות 4,3295,165Reimbursementofהחזר expenses on

interest and rniscellaneous
67,177118,290Establishmentsמפעליט
17,56625,574Waterמים

49,61192,716Electricityחשמל

הכל סך  רגיל בלתי 34,307162.850EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

?26,930153,275Loansמלוות2
מהממשל 2,8995,581Grantsמענקים from the administration
ואחר 4,4783,994Participationהשתתפות and other

כולל סך  162.852382,578EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL

הכל סך  רגיל 130,902254,147ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

רגילות 65,140.12S919Ordinaryexpenditureהוצאות
כללית 16,35136,100Generalהנהלה administration

12,73420,666Sanitationתברואה
טכנית ומחלקה 25,76755,130Engineeringהנדסה and technical department

אעי וכיבוי 1,8723,601Guardingשמידה and security and ifre extinguishing
ואחר פיקדונות 8,41613,422Refundofdepositsהחזר and other

60,866120,956Establishmentsמפעלים
17,48035,835Waterמיס

43,38685,121Electricityחשמל
מלוות 94.8964,272Repaymentofloansירעון

הכל סך  רגיל בלתי 31,950128,431EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL

אחרת וננייה 8,88546,767Roadsדרכים and other construction
6,02526,474Establishmentsמפעלים
7,24613,844Marketsשווקים

וציוד) קרקע רכישות (כולל 9,79441,346Otherאחר (incl. acquisition of land and equipment)

1 Includes licenses for businesses. 2 Includes loans from
the administration and from factors outside the region.

מהממשל מלוות כולל 2 לעסקיט. רישיונוח כולל 1

לאזור. שמחוץ ומגורמים
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סיני וצפון עזה וצועת בער* והוצאות הכנסות ב"ז/42. לוח
TABLE XXVII/42.INCOME AND EXPENDITURE OF TOWNS IN THE GAZA STRIP AND NORTH

SINAI

תקציב שנות ל"י: .1Lאלפי thousand; budget years

1977/781978/79

י כולל 0ך  125,185245,495INCOMEהכנסות GRAND TOTAL'

הכל סך  רגיל 85,435146,372ORDINARYBUDGETתקציב TOTAL

רגילות 28,65349,806Ordinaryהגנסות income
ואגרות 6,6809,153Ratesארנונות and fees

הרשות2 12,7892i,8iOMunicipalרכוש property 1

אחרים 5,05114,411Otherשירותיס services
4,1334,432Miscellaneousשונות
56,78296.566Establishmentsמפעלים

15,87223,169Waterמים

39,95672,069Electricityחשמל

9541,328Sewageביונ

הכל סך  רגיל בלית 39,75099,123EXTRAORDINARYBUDGETתקציב TOTAL
י *7,92845,893Loansמלוות

מהממשל 9,80526,832Grantsמענקים from the administration
ואחר בעליס 22,01726,398Ownersהשתתפות and other

י כולל סך  123,074232,176EXPENDITUREהוצאות  GRAND TOTAL1

הכל סך  רגיל S0,02S<137,171ORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
רגילות 22.23237,812Ordinaryהוצאות expenses
כללית 6,64811,769Generalהנהלה administration

8,52113,8O6\Sanitationתברואה
ציבוריות 5,0859,845Publicעבודות works

1,9782,392Miscellaneousשונות
49,92088,000Establishmentsנופעליט
10,88316,862Waterמים

37,12268,492Electricityחשמל
1,9152,646Sewageביוב

רגיל גלתי לתקציג 7,877העברה .11,359Transfer to extraordinarybudget

הכל סך  רגיל בלתי 43,04595,005EXTRAORDINARYתקציב BUDGET  TOTAL
8,79718,112Roadsדרכים
19,73749,193Establishmentsמפעלים

14,51127,700Otherאחר

1 11101. transfer from ordinary to extraordinary budget.
2 Incl. market tax and vehicle licensing fees.
3 See note 2 to Table XXVII/41.
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JUDICIARYמשפטים

עניין וסוג פעולה שלב לפי משפט', בבתי עניינים כ"ז/43. לוח
TABLE XXVII/43.COURT MATTERS', BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF MATTER

Type of matter

סיגי וצ0ון עזה רצועת
Gaza Stirp and North Sinai

נתבררו
Pending

גתבררו
Decided

הוגשו
Entered

ושומרון יהודה
Judaea and Samaira

trio
נתבררו
Pending

נתגררו
Decided

הוגשו
Entered

עניין סוג

1968

העניינים 26,38926,4061,34519,59819,466574ALLכל MATTERS
6,1106,248561823835103Civilאזרחיים

518,631471Criminalלל,20,27920,15878418פליליים

1970
העניינים 1661,42730,48330,319558ALL,).33,5253כל MATTERS

6,2456,326419891832209Civilאזרחיים

27,28026,8401,00829,59229,487349Criminalסליליים

1975
העניינים 26,67526,2413,46190,65490,3914,143ALLכל MATTERS

6,1346,0151,1601,5171,525501Civilאזרחיים
20,54120,2262,30189,13788,8663,642Criminalפליליים

1977
העניינים 26,44025,3374,47791,01390,7272,711ALLכל MATTERS

5,3665,2091,2851,5181,411693Civilאזרחיים

21,07420,1283,19289,49589,3162,018Criminalפליליים

1978
העניינים 27,43026,8135,09488,44988,7752,385ALLכל MATTERS

4,8434,6461,4821,6631,702654Civilאזרחיים

22,58722,1673,61286,78687,0731,731Criminalפליליים

המשפט Highהעליוןבית court
העניינים 2,0901,5121.03031433131Allmattersכל

59747730019620423Civilאזרחיים

1,4931,0357301181278Criminalפליליים

מחוזיים משפט Distirctבחי court
העניינים 1,8251,6266571,3871,387435Aכל II matters
1,0641,000399834869333CivUאזרחיים
765626258553518102Criminalפליליים

השלוםבתי 'courtsMagistratesמשפט
העניינים 23,51123,6753,40786,74887,0571.919A11כל matters
3,1823,169783633629298Civilאזרחיים

20,32920,5062,62486,11586,4281,621Criminalפליליים

1 Excluding matters in military courts. הצבאייפ. היין בתי נ8ני ענייניפ גולל לא 1
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i:dik vnoN חינוך

מנהלת רשות לפי חינוך', מוסדות  כ"ז/44. לוח
TABLE XXVII/44.EDUCATIONAL INSTITUTIONS'. BY CONTROLLING AUTHORITY

וסיני עזה רצועת
Oaza Stirp
and Sinai

ושומרון יהודה
Judaea and
Samaira

הכל סך
Total

Institutions
Classes
Pupils

Institutions
Classes
Pupils

INSTITUTIONS
CLASSES
PIIPII.S

Government
Institutions
Classes
Pupils

UNRWA institutions
Institutions
Classes
Pupils

Other institutions
Institutions
Classes
Pupils

1967/68תשכ"וו
987821166

6.1484.4021.746
222.266142,21680.050

1976/77תשל"ז
1.2701,000270

10.1556.9163,239
367.609230,736136.873

1977/78
279

3,379
141,401

institutions
112

1,644
63,533

132
1,608

73,405

35
127

4,463

990
7,152

240.009

760
5,403

182,171

976
35,275

142
773

22,563

תשל"ח
1,269
10,531

381,410

872
7,047

245.704

220
2,584

108,680

177
900

27.026

מוסדות
כיחות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

מוסדות
כיתות

תלמידים

ממשלתיים ות מוסד
מוסדות
כיתות

תלמידים
ססו"ת של מוסדות

מוסדות
כיתות

תלמידים
אחרים ת ו מוסד

מוסדות
כיתות

תלמידים
I Excl. educational institutions on the Golan Heights: in
1977/78 8 institutions with 3.329 pupils in 123 classes, mostly
in primary schools.

8 בתשל''ח הגולן: ברמת החינוך מוסדות כולל לא 1

בבתי רובם כיתות, ב123 תלמידים 3,329 למדו בהם מוסדות
יסודיים. ספר

המוסד ודרג מין לפי תלמידים,  כ"ז/45. לוח
TABLE XXVII/42.PUPILS, BY SEX AND TYPE OF INSTITUTION

1977/78
הכל AreaאזורTotalסך

V"u'nתשכ"ח .B< g
£ ■a

S a
הכל1967/681969/701976/77 סך

J=Z o?SiE i
^0 d
3$ פ 6c

c.a ~

Total
11:1? /

הכל 222,166283,382367,609381,410,10S680240,009141,401TOTALסך
בנים :130,675161,920209,071214,45656,611135,62678,830Thereofמזה: boys

ילדים 3,8507,63611,08611,3288,0643,264Kindergartensגני
יסודיים ספר 162,051191,908235,830241,10576,866150,58290,523Primaryבתי schools
מכינים ספר 40,17755.52378,27382,18229,84250,69831,484Preparatoryבחי schools

עליסודיים ספר 15.91026,34539.43544,5031,25429,01315,490Postprimaryבחי schools
למורים מדרש 2781,9702,9852,2927181,652640Teacherבתי training colleges
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IU:.AL(U בריאות

איזור לפי ואשפוז, חולים בתי  כ"ז/46, לוח
TABLE XXV1I/46.HOSPITALS AND HOSPITALIZATION, BY REGION

ושומרון סינייהודה וצפון עזה רצועת
Judaea and SamariaStrip and North SinaiGaza

19741976197719781974197619771978

י הכל סך  חולים 161717177בתי ר
.

77Hospitals  total 1

ממשלתיים 829296מזה: 666Thereof: governmental
הכל'1 סך  נפועל 1.3931,3751,3281,3741,065מיטות 1,0041.0701,070Actual beds  total 1

. :Thereofמזה
ממשלתיים 0(1(9929769389381בבתי"ת 933995■W*in government hospitals

שאושפזו 45,89152,83452,69959.72653,149חולים 35.03049,76253,004Hospitalized patients
ששוחררו 46,58652,66452,48159.21253.176חולים 34.87150,38652,668Discharged patients
נפטרו 1.0271,0051.0171.0851,343מזה: 9581,2531,233Thereof: deceased

אשפוז 381.769398,230381,269405,525264,084ימי 251,556261,829258,392Hospitatization days
מיטות תפוסת 76.080.577.081.669,7אחוז 67.268.467.1Percent of bed occupancy

9.19310,59611,04812.4355,496לידות 4.6135,6807,075Birtlis
בבתי לידות 30.833.035.341.925.6אחוז 21.926.032.8Percent births in hospi
מסה"כ u\lsofהחולים total hirths

הלידות
10.99312.93613,85313.51913,904ניתוחיס 13,00114,44513,544Surgical operations

1 End ofyear. 7 Inch mental hospital. גפש. לחולי בי"ח כולל נ השנה. בסוף 1

entertainment בידור

ומעלה) 74 (בני בטלויזיה וצפייה לרדיו האזנה  כ"ז/47. לוח
TABLE XXVII/47.RADIO LISTENING AND TELEVISION VIEWING (aged 14 and over)

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

סיני וצפון nrs nsnsn
Gaza Stirp

and North Sinai

XH 1974
III 1975

IIH 1978XII 1974
III 1975

IIII 1978

לרדיו Radioהאזנה listening
מגלל לרדיו להאזין הנוהגים 73.576.892.986.8Percentאחוז who use to listenin of

האזור totalאוכלוסיית population in area
להאזיןהאזינו הנוהגים 100 כל 93.293.591.293.5Perעל 100 who use 10 listenin did

soבביתם at home
בשבוע יותר או ימים 465.761.252.462.94 days or more a week

ישראל לשידורי המאזינים '42.858.659.757.4Percentאחוזי listening to Israel
כלשהו חול ביום Broadcastingבערבית in Arabic

בטלו viewingTeievisiononיזיהצפייה any weekday
מכלל בטלויזיד, לצפות הנוהגים 35.760.554.766.4Percentאחוז who use to view TV of

האוור totalאוכלוסיית population in area
צפו  לצפות נוהגים 100 כל 63.365.746.573.3Perעל 100 who use to view TV 

didבביתם so at home
בשבוע יותר או ימים 460.652.641.562.94 days or more a week

ישראל בשידורי הצופיס '47.643.449.551.5Percentאחוזי viewing Israel broadcast
כלשהו חול ביום ובערבית) in)(בעברית Hebrew and Arabic) on

any weekday

1 Of those who use to listenin/view at least one day a week. בשבוע. יומ לפחות להאזין/לצפות e'xnxia
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G. ABBREVIATIONS:

n.e.s. = not elsewhere speciifed
n.s. = not speciifed

H. YEARS AND MONTHS

Calendar year  January 1st  December 3 1st
Agricultural year  October1st  September 30th
School year  September 1st August 31st
Budget year  April 1st  March 31st
Jewish Calendar year  corresponds roughly to agricultural and school years.

All types of years, except calendar years, are indicated by a dash, e.g. : 1 966/6 7. Months are
indicated by Roman numerals.

I. DETAILS AND PERCENTAGES DO NOT NECESSARILY ADD UP TO TOTALS, BECAUSE OF

ROUNDING.
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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 July1967 including East Jerusalem, unless otherwise
speciifed.
Data for the Administered Terirtoires relate to areas administered by the Israel Defence
Forces according to the 1967 cease ifre lines

B. CLASSIFICATION OF ECONOMIC BRANCHES

Economic Branches are classified according to theStandard Industrial ClassiifcationofAll
Economic Activities1 1970 (Technical Publication No. 46, Central Bureau of Statistics),
unless otherwise speciifed.

C. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS

Occupations are classiifed according to the Standard Classiifcationof Occupations 1972
(Technical Publication No. 38, Central Bureau of Statistics), unless otherwise speciifed,

D. CURRENCY UNITS:

1. Up to 31 XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1,000 prutot
2. As from 1 I 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot

E. UNITS OF MEASUREMENT:

Weights  according to the 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 observa

tions
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TABLES

TABLES ARE PRINTED IN THE HEBRAIC ORDER
FROM RIGHT TO LEFT



SELECTED PUBLICATIONS

SPECIA 1. SER IES CENSUS OF POPULA TION 1967

.198 Kindergartens and Schools in the I Data from Full Enumeration in the
Administered Territories November 1971 Administered Areas

615 National Accounts for Judaea and Samaira, 2 Housing Conditions, Household Equipment,
the Gaza Strip and North Sinai for the Welfare Assistance and Farming in the
Decade 19681977 Administered Areas

rrnivirti <?r#/rr 3 Demographic Characteirstics of the
Population in the Administered Areas

44 Multiplicity Study of Births and Deaths in 4 LabourForce Part I

JudaeaSamaria and GazaStirpNorth Sinai 5 LabourForce Part II.
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HKALTH

Hospitalized patients: all patients hospitalized
lor one clay at least.

Discharged patients include deceased patients.
llospilalizaiion days and percent bed

occupancy: see introduction to Chapter XXIV.
Surgical operations include also those that did

nni entail hospitalization.

SOt'RCES

Data arc based on monthly reports submitted
by the Health Oiffcers in the military

RADiO LISTENING ATNEDLEVISION
VIEWING

Data are based on the results of a survey which
I lie Bureau conducted on behalfof the Broadcasting
Authority in JanuaryMarch 1978. The survey
covered representative samples of the nonJewish
population 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 preceding the
interview.
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ired out. But one should be careful in comparing
data for this year with data for previous years.

The data obtained from compiling the estimates
lor 1975/76 according to the previous method are
I O'X> higher than those obtained according to the
new method.

For further details see "Survey of Oil Press in

Judaea and Samaria" Agircultural Statistics
Quarterly .No. 3. 1976 or Administered Territories
Simislics Quarterly, No. 1. 1977.

INDUSTRY

Definitions see Chapter XIV, "Industry".
Judaea and Samaria  A new sample of in

dustrial establishment's in this region was drawn as

from Apirl 1977. This sample was compiled from a
new updated framework of establishments.
including factories which do not employ paid
workers (selfemployed) who were not included in

the previous sample.
Consequently, and for comparison purposes to
previous periods, the ifgures were chained back to
the quarter JanuaryMarch 1977 up to the
beginning of 1976 and new indices were compiled,
the basis of the new indices being.April June
1977= 100.

For detailed explanations, see appendix to the
Administered Territories Statistics Quarterly No.
2. 1978.

Gaza Stirp and North Sinai. As of 1.975, the
industry indices were compiled on a new base:
Average 1974 = 100.

CONSTRUCTION
DEFlNlTIONSsee Chapter XVI, Construction.

Data on civilian construction in Judaea and
Samaria and in the Gaza Strip and North Sinai are
estimates and refer only to beginning and
completion of new buildings (including additions to
existing buildings). without repairs of existing
buildings.

The estimate is based on data supplied by the
following bodies: 22 local authorities. by means ofa
special questionnaire; government ofifces:
UN RWA: reportsof mukhtars in 80 small localities
in Judaea and Samaria. which are a representative
sample of hundredsof such places (mostly villages).

The estimate does not include the building
activity in J ewish localities.

HOTELS
See definitions in Chapter XVII  Commerce

and Hotels.

Data are obtained from all hotels open in
Judaea and Samaria.

TRANSPORT

sot >rcks a \>n n1;n.M1n0NS

follicles and drivers. The ifgures on vehicles are
received from the transportationstaff ofifcers in the
Administered Territories. The deifnitions are
identical to those used in Israel (see introduction to
Cliapter XV11I  Transport and Communication).

Accidents: See sources and deifnitions in
ChapterXVI11 Transportation.

LOCAL AUTHORITIES

Financial data were processed from reports of
(he municipalities through the staff ofifcers for
internal matters. Detailed deifnitions see in the
Appendix to Quarterly Statistics of the
Administered Terrilories No. 2, 1978.

JUDICIARY

Data on the courts' activities were obtained
through the Armed Forces Command.

EDUCATION

The data on the educational system in the
Administered Terirtories were processed by the
C'L'ntral Bureau of Statistics on the basis of reports
of all schools in these territories, which were
eollecteiJ by the local inspectors and the Israel
Defence Forces command.

Institutions: see introduction to Chapter XXII.
I'riniary school: the ifrst six grades(IVI).
I'reporalory school: the three grades following

primary school grades(VII IX).
I'ostprimary schools: the three grades following

the postprimary school classes(X XII).
Controlling authority: schools were classiifed

by controlling authority as follows:

;/. Government institutions: teachers' salaries and
maintenance expenses are supplied by the
Government.

/>.US RWA institutions: teachers' salaires and
maintenance expenses are supplied by the
UNRWA.

c. Other tnstttuttons: schools of religious
institutions and other private schools.
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tion docs not include persons in institutions nor
nomads and those living outside localities at the
lime of the survey.

The sample is inflated in two stages. First an
inllation factor is obtained which is the opposite of
the sampling fraction in each typeof locality. which
is multiplied by a correction factor for fallout of
households. In the second stage. the inlfation factor
obtained in the ifrst stage is multiplied by a correc
lion factor for each age group and sex. The correc
tion factor is the relation between the external
population estimate and the population estimate ob
tained after inlfation 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 population by age group and
sex and according to a projection for the endof the
current year. As of 1976, the method for
calculating population estimates has been changed.
Instead of using a projection, the estimates are
based on current monthly data. Persons living in in
stitutions. nomads and those 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 er
rors. For estimates relating to 1975 and earlier
years, tables of approximate sampling errors are
presented with instructions for usage in the Appen
dix to the Administered Territories Statistics
Quarterly No. 2, 1977. The tables of sampling er
rors are valid also for estimate relating^tq 1976.

Employed persons and employees are classiifed
according to the new 1970 classiifcation of
economic branches. In 1972, the new classiifcation
of occupations was introduced.

The questionnaires of the 1972 survey of
families were coded according to the new classiifca
tion ata 3 digit detail and were automatically
converted to the 2 digit detail accordingto the 1961
classification.

F.mployed persons by occupation for 1972 were
presented according to both classiifcations.

As of January 1974, possible working days are
also registered for employees.

In the second half of 1974, it was noted 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 19741975 with previous years,

AGRICULTURE
FARM INCOME

The physical production estimates are based oh
the following sources:
 a current surveyof the main markets in the Ad

ministered Territories:
 surveys of 5וח^ and oil presses in Judaea and

Samaria;
 data of the Veterinary Service for the number of

livestock. slaughtering and production norms
per unit:

 statistics on yields of ifshing in the Gaza strip
and North Sinai:

 statistical series on imports and exports.
Use is also made of per dunam yield estimates

of local agricultural advisors and experts.

Pricesof agricultural produce for the producer
were estimated according to the prices collected by
the Ministry of Agriculture in the markets, and by
the Central Bureau of Statistics in retail stores; an
estimate of traders' proift and expenses was then
subtracted. For goods for which prices were not
collected (olives, wheat etc.), prices were estimated
upon the advice of instructors and experts.

Purchased inputs ^1^6 estimated according to
I he data received from 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 Statisticsofthe Administered Territories,
June and July 1972.

production and marketing of
vigitablis and fruit

Data on vegatables and fruit by source and
disposal are taken from a current survey on the
main markets of the Administered Territories (incl.
the Jordan bridges). Monthly data are published by
the Bureau in the monthly Agricultural Statistics
and in the Administered Territories Statistics
Quarterly.

Oil. PRKSSES IN JUDAEA AND SAMARIA

In 1975/76 the method of compiling estimates
in the Surveyof Oil Presses was changed. The data
for this year are comparable with the data for
1974/75. in which a censusof oil presses was car
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index is obtained as a weighted average of prjce
indices of all commodities whose prices are
measured in the index.

Following the updatingof the index in January
1976 the base period in relation to which the index
is Presented was changed. This causes a certain
difficulty in determining 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 1968June 1969=100.0. This can be
done by multiplying them by a linking coefifcient
which is the relation between the previous and the
Present index in January 1976. The linking
coefficients of the general indices are 4.095 for
Judaea and Samaria and 4.892 for the Gaza Strip
and North Sinai.

FAMILY EXPENDITURE SURVEY
1973/74

SOURCES AND DEFINITIONS

The Survey Population included all households
in towns and refugee camps in the Gaza Stirp and
Judaea and Samaria. These households comprise
about 85"/0 of all households in Judaea and
Samaria.

The data were obtained from the investigation
of a sample of about 1,420 households ("families")
during two weeks in the period September 1973
August 1974 on their expenditure (see deifnition in

Chapter XI on the Family Expenditure survey).
Investigation unit: a consumer family or

household (cf. definition, ibid),

The sample. The frameof the sample included:
1. The sample of the 1972/73 labour force

survey in the Administered Territoriesfor the
Gaza Strip and for the towns of Judaea and
Samaria.

2. A framework of geographical cells (according
ot the I 967 census) which had been prepared
for the labour force surveyfor refugee camps
in Judaea and Samaria and in the Gaza Strip.

METHODOFINVESTIGATION

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 Central Bureau of Statistics. Details
on other expenses were iflled in by the enumerator
in a special questionnaire, according to the informa
tion supplied by the surveyed household; some
questions referred to the preceding year and some
to the month 01 week. Data were also obtained for

housing conditions, household equipment and
characteristics of the household (e.g., number Of
persons, age, years or schooling, etc.).

FOOD CONSUMPTION

The energetic (calories) and nutritive (proteins
and fats) values were calculated separately for each
of the two areas: Judaea and Samaria, and Gaza
Strip and North Sinai. The various quantities of
food per capita per day. by which the values were
calculated. were obtained by dividing the annual
quantities of food, which were consumed by the en
tire population, by the annual average de facto
population and by 365 days.

The annual estimate of the various food quan
tities, which were consumed by the total population.
is based on data collected from the following
sta(1stical series of the Bureau: the agricultural
production estimates in both areas, the vegetable
and fruit markets survey, foreign trade statistics.
trade with Jordan and other series. These data were
complemented with data received form various
government ofifces, such as the Ministry of Labour
and Social Welfare, Agriculture, Industry, Trade
and Tourism. Information was also collected from
food industries whose products are marketed in the
Administered Territories, from marketing boards,
the press and experts.

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 deifnitionsof household equipment and'
housing. see introduction to Chapter XILivine
Conditions.

LABOUR AND WAGES

The data were obtained by surveying tne
'"™lies in the Administered Territoires on subjects
s.m.lar to those researched in the 1967 census (see
list of publications below).

The survey of families has been conducted cur_
rcntly, since August 1968, by the Central Bureau Of
Statistics. It is based on a sample drawn according
to Principles and deifnitions which are similar to
those applied in the Labour Force Survey in Israel
(see lntroduction to Chapter XII, above). Until
JulySeptember 1973. the sample included about
<*.5OO families which were surveyed every quarter^ "י OctoberDecember 1973 the enlargement
"fthe sample was beg""' and by JulySeptember
1974 >1 covered about 6,500 families. This popula
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and Foreign Trade below.

Because of measurement dififculties, the
estimates of trade between Israel and the
Adminislered Territories are based on incomplete
series and evaluations. Consequently, the reliability
of the national accounts estimates, which are based
on these sources. is limited.

Estimates at constant prices. Private
consumption expenditure estimates were obtained
by deflating by the relevant component of the
consumer price index for each major component.

For general government consumption
expenditure, quantitative changes in wages were
estimated according to changes in the number of
workers. and expenses on current purchases of
goods and services were delfated by the respective
price indices for the main purchasing items.

The gross capital formation estimate at constant
prices was computed according to the changes in
average wages in the construction branch and
prices of equipment imported from Israel and other
countries.

Quantitative changes in payments to factors of
production were estimated in accordance with
changes in the number of workdays or workers
from the Administered Territories in Israel and
other countries and of Israelis employed in the
Administered Territories.

BALANCE OF PAYMENTS

For the compilation of these estimates, the
population of the Administered Territories,
including the civil administration, are considered as
one territorial unit. The expenditure on the activities
of the Israel Defence Forces and the Border Police
are not included in these estimates. (See Chapter
VIIBalance of Payments).

Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include the income and expenditure on

services of the population.
Transfer payments include the participation of

the Israeli government in the budgetof the military
administration, transfers of UNRWA in cash and
in kind. transfers of the Jordanian government and
other private factors to the residents of the
Administered Territories.

Capital movements include, i.a., estimates on
the changes in the sums of 1L., dinars and other
foreign currency held by the population.

FOREIGN TRADE

Data on the extent of the trade between Israel
and the Administered Territories by the Israel
Defence Forces are a gross evaluation based on a
sample enumeration of transfers of goods through
the ofifcial transit points. These data do not include
purchases of goods and services by individuals. The
data on the trade between the 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 expenditure
for the consumption of a ifxed basket ofgoods and
services which represent the consumption (at a
certain date) 0( the urban population in the
Administered Territories. This basket includes
goods and services of unchangeable equivalent
quality and quantity, so that the fluctuationsof the
index represent only changes in prices.

The basket includes all the consumption
components of the urban population in Judaea and
Samaria and the Gaza Strip, except the
consumption of housing, for which no reliable
method of measurement could be found.

The weights of the goods and services in the
basket relfected, up to December 1975,
consumption habits in the Administered Territories
before the 1973 war, and their estimation was based
on local sources. In January 1974, the baskfet of
commodities was updated by the Survey of Family
Expenditure which was carried out in the
Administered Territories between September 1973
and August 1974. The updated index is presented
on the base of January 1976 = 100.076.

The changes in price levels of all consumption
items are estimated according to the changes in
consumer's prices 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, Ramallah
and Nablus in Judaea and Samaria and about 600
businesses in the Gaza Strip. The price collected is

that ifrst demanded from the local consumer before
the bargaining. The index of price change in the
given period in relation to the base period is

computed according to the prices recorded for each
commodity in the various businesses. The general

For updated weights and chanages introduced into the index following the January 1976 updating, see UpDating of
Consumer Price Indices in Judaea and Samaria and the Price Stalistks Monthly No. 3, 1976 and Administered Ter
ritories Statistics Quarterly, No. 1, 1976. (Hebrew only).
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CHAPTER XXVII. THE ADMINISTERED TERRITORIES

Deifnitions, classifications and methods of
computation correspond generally with those used
in the corresponding series in the other chapters of
this Abstract, except if otherwise stated.

POPULATION

Components of population change consist of:
vitalstatisticsbitrh and deaths;m1gra//0/1perma
nent emigration, "visitors" going abroad 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 smoothed and
rounded because the reports on ages by the popula
tion are inaccurate.

BIRTHS

Data are based on details appearing in live birth
notiifcations, pirnted in Arabic, in the form used
under Jordanian rule in Judaea and Samaria. In the
Gaza Strip the ifle is in the same framework as that
for nonJews in Israel. These notifications are sup
plied to the Central Bureau of Statistics by the
District Health Ofifces.

NATIONAL INCOMEAND
EXPENDITURE

The value of the product was obtained by the
'national expenditure" method, i.e., by summation
of expenditure on consumption and capital forma
tion, plus the value of goods and services expotred
minus the value of imports of goods and services.

The estimates are patrly based on incomplete
statistical series and onevaluationsespecially with
regard to the consumption of industrial products
andservicesand on data on foreign trade with
Israel75. Consideirng the dififculties 0( 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 products
from domestic production was calculated by
multiplying the quantities consumed by average an
nual 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 impotrs 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 according to
the average revenue per employed person in in
dustrial establishments, obtained from industrial in
dices and the number of employed persons in in
dustry according to the labour force survey results.
The estimate of consumptionof impotred industrial
products is based on foreign trade data, with the ad
dition of proift margins.

Valueof servicesofprivate nonproift institu
tions in education was estimated according to the
number of pupils and the average expenditure per
pupil in government and UNRWA educational in
stitutions; in health institutions the value was
estimated according to the number of hospitaliza
tion days and the corresponding average expen
diture per hospitalization day in government institu
tions.

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 repotrs or budgets.

GROSS CAPITAL FORMATION

The estimate was based on the following
sources:

1. Reports and development budgets of the
military administration and the local
authorities;

2. Data on building begun and completed (see
"Building", below);

3. Data 0x1 importsofmachinery and equipment;
4. Data on production of/and foreign trade in

olive oil and estimates on its consumption by
the population.

/mports and exports of goods and services
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

" For a detailed descirption of sources andmethods cf. See Special Publication No. 615 (see list below).
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CHAPTER XXVI: CULTURE AND ENTERTAINMENT

MUSEUMS

Data on museums (Table XXVI/1) were
supplied by the institutions themselves.

The general type of collection includes, since
1978/79, the Israel Museum (including the Rockfel
ler Museum), the Ha'Aretz Museum and the Haifa
Museum. Up till that date, each one of the 13

buildings containing the displays of the Ha'aretz
Museum and the Haifa Museum were counted as
separate units and were classiifed according to the
main type of collection.

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 con
ducted by the Central Bureau of Statistics.

The population includes all commercial cinemas
operating for proift, including summer cinemas
which operate seasonally. Not included were:
cinemas in qibbuzim and in army camps (even
though tickets are sold by them) and projecting of
films 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 for use by
the audience.

Tickets sold: all tickets sold by municipalities
and local councils to cinemas in their jurisdiction
area in the surveyed year.

Receipts from sale 0/ tickets is obtained by
multiplying the number of tickets sold in the
surveyed year by their price.

Average receipts per cinema: total receipts
divided by the number of cinemas in the surveyed
year.

Average receipts per seat: the total receipts
divided by the numberof ifxed seats, in operating
cinemas only, in the surveyed year.

Data on the number of cinemas and their seats,
detailed by localities, is obtained from the Cinema
Owners' Association (for cinemas which are

members) and from municipalities for cinemas
which are not members of the Association.

Data on the saleof tickets are obtained from !he
Treasury of the Local Authorities.

RADIO LISTENING AND TELEVISION
VIEWING73

The data are based on the results ofsurveys on

radio listening and television viewing which covered
a representative sample of the Jewish population
aged 14 and over, and also on the results of a televi
sion viewing survey which covered a representative
sample of Jewish children aged 913. The most re
cent surveys were conducted for the Broadcasting
Authority by the Central Bureau of Statistics in
JanuaryMay 1979.

Listening and viewing on any weekday: listening
and viewing of one broadcast at least on the day
preceding the interview.

READING HABITS AND LEISURE
ACTIVITIES

The data are based on the results of surveys
held by the General Bureau of Statistics together
with the Survey of Radio Listening and Television
Viewing in the Jewish population aged 14 and over,
and the survey of television viewing of Jewish
children aged 913. The most recent surveys were
held in JanuaryMay 1979.

LIBRARIES

Data on libraries appeared in Abstract
261975, pp. 674675.

BOOKS, NEWSPAPERS AND
PERIODICALS

Data on books published74 (Table XXVI/9)
were processed from detailed questionnaires iflled
out by publishers, and data on newspapers . and
periodicals (Table XXVI/10) from the cardifle of
the National Library.

יי Detailed data appeared in "Survey on Radio Listening and Television Viewing IV 1979", Preliminary results, Monthly
Bulletin of StatisticsSupplement No. 7, 1979 (Hebrew only).

" Detailed data appeared in "Books Published in Israel  1976/77", ibid., No. 6, 1977
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It must be emphasized, that sincethe enactment
of the said reofrm, allowances for children include
also the component of deductions for children,
which were previously accounted for in income tax
calculations. Hence, the enlargementof the govern
mcnt participation in ifnancing the children's al.
'"wances is actually a change in registering of ac
counts ת'0^ deduction in the income item (in \n
come tax) to addition in the expenditure item
)national insurance).

UNEMPLOYMENT

An unemployed person (employee) who has
completed a peirod of training as deifned by law is

entitled to unemployment beneifts, if he is aged over
18 and under 65 years (60 for a woman).

RESERVE SERVICE

A new branch which was set up on 1.10.77 on
the abolitionof the Reservists Compensation Fund.
The branch is responsible for payment of beneifts
for reservists serving for a period 0( more than one
day.

WELFARE

D':I'INT1ONSAND EXPLANATIONS

Material assistance for subsistence: ifnancial
assistance to supply the subsistence of a supported
unit. Up to 1962/63, only ifnancial support ofr 6
consecutive months was included, and support ofr
shorter periods was included with "other material
assistance."

Other material assistance: any other assistance
in cash or in kind Oncl. assistance for shorter
periods up to 1962/63).

Care without material assistance: any activity
of a welfare bureau on behalf of a family, except
material assistance.

Afamily is a unit consisting of a single person, a
family or a gorup of persons living together in a
י'0וז"ה00 household.

Sizeoffamily: the numberof persons for whom
the assistance is granted.

Parents and other dependents: persons for

"honr the assistance is granted, and who are not
""'"hersof the nuclear family but live with them in
a joint household.

A family which was granted material assistance
lor subsistence and other support was included only
m material assistance for subsistence.

A family which received material assistance and
care was included only in other material assistance.

Tables XXV/6XXV/7 present data on
families which received ifnancial support for sub
sistence according to quotas form the Center f0r
Social Welfare Allowances of the Ministry Of
Labour and Social Welfare.

Typeofneed is determined by social workers for
each unit which was ofund to be unable to subsist
on its own income, and when there are no other
Persons which must support it according to the law
and which are entitled to mateiral assistance ac
cording to regulations. For each family, the main
eause of its need was determined.

Additional source of subsistence (if any).
sources which are taken into account on determin
mg the amount ^ subsistence, except for large
family allowances and family allowances for
veterans. Whenever there was more than one
source, the main source was stated.

year0fifrst application: the year in which a ifle
in a welfare bureau was ifrst opened, irrespective of
type of care or assistance granted.

New families addedlast year: families who did
not receive any assistance in the year preceding the
stated year (including families who had received aS
sistance previously).

SOURCES

Data on families receiving assistance from
welfare bureaux (Table XXV/25 ) were taken from ■
annual reports of such bureaux to the Ministry of
Labour and Social Welfare, and include families
who were in the careof Social Welfare bureaux at
least once duirng the surveyed year. Asof 1969/70
data include families in the care of welfare bureaux
in East Jerusalem. Data in Table XXV/26 _
XXV/27 were obtained from the Center ofr Social
Welfare Allowances of the Ministry of Labour and
Social Welfare.

SPECIAL SERIES
87

SELECTED PUBLICATIONS

Survey of Jewish Families Applying for As
sistance to the Social Welfare Bureaux
1956/57

199 Survey on Budgets of Supported Families
1963/64

340 Surveys on Family Budgets in Special Popula
tions 1968/69 v

"8 Family Expenditure Survey 1968/69 Patr
HI  Family Budgets in Special Populations
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WORK CASUALTIES

Insurance of work casualties grants an insured
person. who was injured at work, the right to the
following allowances:
a. Injury beneifts: payment to a person injured at

work. who was absent from work for more than
two days but not exceeding 182 days.

b. Temporary disability pension: Irregular pension
according to changes in the degree of disability,
as long as the injured person's state is not
stable.

c. Permanent pension paid to the injured person in
a number of ways: /

I. Onetime grant for injured persons whose
degree of disability is between5^0 19 0/o.

2. Monthly pension for permanent disability of
96.

3. Capitalization of the monthly pension. At
the disabled person's request, it is possible
to capitalize the beneift either in whole or in
part, in order to help in his rehabilitation.

d. Dependants' beneift to the survivors of an in
sured person who is fatally injured in a work ac
cident. and others dependent on him for sup
port.

e. Medical treatment (including hospitalization
and medical rehabilitatfon) through Sick Funds.

f. Vocational and economic rehabilitation. A
person injured at work, whose disability is ifxed
at least at 100/>, and is incapable of returning to
his previous work or any other work with which
he was familiar, is entitled to rehabilitation.

MATERNITY

Maternity insurance provides two forms of
beneift:

Maternity grant paid to every woman giving
birlh: 010 part 0( the grant covers hospital costs,
while the second part, for the purchase of a layette,
is given in cash.

Maternity allowance to an employee or self
employed insured person for maternity leave of up
to twelve weeks.

ALIMONY

The Maintenance Law  Assurance of
Payment  provides for minimum means of sub
sistence for a woman who received such judgment.
If the debtor does not pay, the law exempts the
woman from execution proceedings and requires
the National Insurance Institute to collect the full
sum from the debtor, according to the judgment.

CHILDREN

Children's allowance is paid directly by the
National Insurance Institute for every child in Israel
under 18 years of age. The allowance is determined
according to one allowance point for the ifrst and
second child. and one and a quarter points for each
subsequent child, where each point is worth the
value of an income tax exemption point, fully linked
to the Consumer Price Index and updated in Oc
tober and April of each year.

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 subsequent children, commencing July
1. 1970.Since January 1, 1974, ithas been paid for
the third child also.

As form September 1, 1971, the following
population groups, when not entitled according to
the Discharged Soldiers Law, receive an allowance
at an identical rate:

a. Families receiving social welfare assistance  if.
nanced by the Government.

b. Families of new immigrants who arrived in the
country after September 1,1967ifnanced by
the Jewish Agency.

Before the income tax reform (1975), a number
of family allowances were included within this
framework :

Large family allowance. This allowance was
paid ifrst on September 1; 1959, for the fourth and
any subsequent child up to the age of 14. In 1965
the application 0/ the law was extended and the al
lowance 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 selfemployed families
and as from October 1, 1972 also for the third child
in employees' families.

Allowance for employees' children. This al
lowance was paid as from August 1, 1965 to
employees' 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 al
lowance for the ifrst 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 theintroductionof the income
tax reform (July 1975), these families receive their
allowance for their ifrst two children directly from
the National Insurance Institute.
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CHAPTER XXV. WELFARE

NATIONAL INSURANCE

DEFINITIONSANDEXPLANA TIONS
Income and expenditureof the Naitonal Insurance In

stitute. The ifnancial data are presented on the basis
of income and expenditure and not receipts and
payments. The main difference resides in the
linkage differentials of the Institute's investments:
when presented on a receipt basis, only differentials
on investments whose redemption time has arrived
are registered, whereas when presented on an in
come basis, they are registered for all investments,
which have matured during the year.

Income. Total income includes contributory in
come 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 com
piled by the National Insurance Institute, as fol
lows:

employees include members of qibbuzim and
cooperatives
selfemployed persons include members of
moshavim
persons who are neither employees nor self
employed include supported persons, students,
etc.

Collection: insurance fees collected from the in
surcd persons and insurers by the National In
su ranee Law.

The classification of collection from employees
by the share of employers and employees is based
on the assumption that the employers deduct from
the employees' wages the amount as speciifed in the
law.

Coitiribniory beneifts: monthly payments to the
insured by the National Insurance Law, which are
linanced by the insurance fees collected.

OLD AGK AND SURVIVORS

Old age pension In tlw law is paid to an insured

person who has reached the required age of 70 for
men and 65 for women (on certain conditions, it is
paid 5 years earlier). The pension is at a rate of 16"^
of the average wage per single person as denned in
the National Insurance Law and24 0/o per couple. A
supplement of 5'/0 is payable for each of the ifrst
two children.

Survivors pension by the law is paid to the
widow/widower of the insured person.

Payments not by the /an>. In addition to pay
ments by the National Insurance Law to old people
and survivors. payments to aged persons and sur
vivors who becauseof 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.

In this framework also, social beneifts are paid
(o old people and survivors whose main source of
income is the National Insurance pension.

GKNHRAL DISABILITY

Disability beneift is paid to an insured person
who. as a result of a physical, mental or emotional
disability. caused by illness, accident or a
congenital handicap, is unable to support himself.
or whose ability to support himself by work is

limited. The beneift is paid according to type of
disability:

a. "New" disabled persons  who were disabled
after 1st April 1970, or who reached the age of
18 after that date and who are disabled.

b. "Long standing" disabled persons  who were
disabled before 1st April 1970.
The disability beneift is paid according to the

level of disability as determined by a disability cc5m

mittee.
The full beneift for a single person is250/oof the

average wage as denned by the National Insurance
Law. and H.5% for a couple, plus a supplement of
5"/0 for each of the ifrst two children.
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RATES Rates for previous years were not corrected.

In all the tables in which rates are presented, the PUBLICATIONS
population includes, as of 1974, potential im
migrants who had not been included previously. See introduction to Chapter IllVital Statistics.
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actual patient days

potential patient days according
to regular bedstrength

X 100

Bed occupancy percentages of more than 1006
are due to the use of additional beds in excess of
those approved by the Ministry of Health.

Duration of stay in hospitals: hospitalization
days of persons who left hospitals during the year,
including days preceding the surveyed year.

Hospitalization days: the number of days in
which beds were occupied during the surveyed year,
including daysof stay of patients who have not yet
left the hospitals.

Typeof hospital (Table XXIV/5) is determined
by the type of bed.

SOURCES

Data on hospital bedstrength and the movement
of patients in hospitals were compiled by the Divi
sion of Medical Economics and Statistics of the
Ministry of Health, according to monthly reports
from the 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 additions for hospitaliza
tion and treatment in these facilities (including
transfers between institutions).

SOURCES

The data are derived from the Epidemiology
and Statistics Unit of the Mental Health Services,
Ministry of Health.

These data are based on the Monthly Move
ment Reports from psychiatric hospitals and from
psychiatric depatrments of general hospitals,
including day patients. The unit also receives in
dividual notiifcations of every patient admitted or
discharged which serve, inter alia, as a supplement
and check to the monthly reports. The monthly

repotrs include also data on the presence of day
patients, which the Division of Medical Economics
and Statistics in the Ministry of Health compiles.

PREVENTIVE MEDICINE

Immunization. Data were obtained from the
Epidemiology Unit of the Ministry of Health, as
based on repotrs from Mother andChild' Health
Centers through the SubDistrict Health ofifces.
Data cover the entire population, excluding East
Jerusalem and Bedouins.

As a rule, three types of immunization are used:
against smallpox, triple vaccine (diphtheria, tetanus
and whooping cough) and against poliomyelities, by
the Sabin method: generally, 3 feedings of live
weakened virus in the ifrst year of life and a booster
dose by a foutrh feeding in the second or at the end
of the ifrst year of life. The foutrh feeding has been
applied as a matter of routine, since 1966 when it
was given to children born in 1964 and 1965.

Immunization against measles is generally given
at the endof the ifrst year or at the beginningof the
second year of the child's life.

Coverageof reporting in the ifrst yearof the in
fant's life is deifned as the ratio of the number of
cases repotred to the number of bitrhs of the
preceding year. In the second year of the infant's
life, the number of cases repotred is compared with
bitrhs two years earlier.

The coverage of immunization. Repotring on
immunization is not complete, as only the Mother
and Child Health Centers repotr fully. Only patrial
repotring is available for immunization in other
places.

Mother and Child Health Centers. The data are
based on monthly repotrs to the Division of
Medical Economics and Statistics in the Ministry of
Health.

SURVEY ON USE OF HEALTH
SERVICES

In OctoberDecember 1977, a survey on the use
of health services was held, in which questions were
asked on the use of the various health services, such
as doctors, hospitals, centers for preventive health,
and also questions on waiting for hospitalization,
cetrain chronic diseases and membership 0/~ sick
funds. The investigation was carried out in the
framework of the Labour Force Surveys. (For
details on the Labour Force Surveys, see Chapter
XII). The data refer to the entire population, except
qibbuzim, institutions and the Bedouin in the
Negev.

(99)



Expenditure on health by the "Other" sector
includes the purchase of goods and health services
by households from commercial bodies such as the
purchase of services from pirvate physicians and
medical institutes or purchase of medicines and
medical instruments.
2. Classiifcationofnationalexpenditure on health,
by typeof service

The expenditure on health services of the
government, local authorities, private nonproift in
stitutions and on services rendered on a commercial
basis was classiifed according to the economic
branch of the institutions rendeirng the service.

Economic branches are deifned according to the
Israel Standard Industrial Classification 1970.
However, all the expenditure of households on
purchases of medicines and medical instruments
manufactured by vairous 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 Industrial
Classiifcation, the category "public clinics and
preventive medicine" includes, inter alia, services of
mother and child care centers, health services in
educational institutions, prevention and treatment
of diseases and epidemics, preventive psychiatric
treatment, supervision of medical mateirals and
supervision by the Ministry of Health of sanitation
services.

Convalescent homes are included in the
category "hospitals". In the category "dental
clinics", dental laboratoires and dental technicians
are also included, and private medical institutes and
laboratories are included in the category "pirvate
physicians."

The current expenditure per hospitalization day
is calculated from the total number of hospitaliza
tion days in each type of hospital (general and men
tal hospitals and those for chronic diseases).

Expenditureatifxed prices. In Table XXIV/1,
estimates of national expenditure on health and its
components are presented at ifxed pirces of
1970/71, for the years 1971/721975/76, and at
ifxed pirces of 1975/76 for the years 1976/77 and
1977/78. The calculations were carired out
separately for each sector and type of expenditure.
For the government, local authoirties and pirvate
nonproift institutions the quantity changes in
salaries were estimated 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 pirce index.

Fixed capital formation at ifxed pirces was

calculated using the building and equipment price
indexes.

Revised estimates. In compairson with the
previous Abstract, corrections were made in the
estimates of the commercial sector ("Other") in the
items "HOSPITALS"; "dental clinics" and
"private physicians". The corrections were made on
the basis of the Family Expenditure Survey
1975/76, and an interpolation was made up to
1969/70.

In some items, insigniifcant 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. A survey held by the Bureau on the components

of expenditure in pirvate nonproift institutions,
based on the ifnancial reports of these institu
tions and special questionnaires sent to them.

4. A processing of reports of contractors to the
local authoirties, and direct reports of the
Ministry ofHousing and the large building com
panies, on the area of building begun and
completed.

5. Family expenditure surveys held by the Central
Bureau of Statistics

6. Institutions of hospitalization in Israel
published by the Division of Medical
Economics and Statistics, Ministry of Health.

HOSPITALIZATION

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

The term "General" in regard to hospitals
includes Internal, Surgical, Pediatric, Obstetric,
wards etc. Also included here is the Hansen's
Disease Hospital.

The increase in the number of hospitals duirng
19501960 was caused mainly by changes in the
status of several institutions for the chronically ill,
hostels for mental cases, rehabilitation units for the
mentally deifcient etc., which were granted hospital
status and included■ in the statistics for the ifrst time,
although they existed before.

Since 1967, data include institutions in East
Jerusalem.

The bed occupancy percentage is calculated ac
cording to the formula:
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CHAPTER XXIV. HEALTH SERVICES

NATIONAL EXPENDITUREON
HEALTH

DEFINITIONS ANDMETHODS OF
COMPUTATION

The national expenditure on health includes
current expenditure and ifxed capital formation.

Current expenditure comprises the value of all
health services consumed currently by the popula
tion in the period under study, excluding health ser
vices supplied by the army (but including participa
tion of the Ministry of Defence in expenses of
hospitals). It includes:

1. The value of goods and services purchased
directly by households from commercial bodies.

2. The value of services supplied to households by
the government, the national institutions, local
authorities and private nonproift institutions, at
reduced prices or free of charge. Having no
market prices, the value of these services is
measured by production expenses. Expenditure
included is: 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 health
services. Depreciation on buildings and equip
ment is not included because of the dififculty in
measurement.

Fixedcapital formation includes expenditure on
construction of buildings and purchase of equip
ment for provision of health services.

National expenditure on health is classiifed by
sector and by type of service.
1 . Classiifcationofnationalexpenditure on health,
by sector.

The national expenditure on health is classiifed
by the following sectors:
a. Government, including the National Insurance

Institute and the national institutions.
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 operating sec
tor and the ifnancing sector:

In the classiifcation by operating sector, the
contributionof each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services and on payments
to production factors, irrespective of the ifnancing
sector. For example: all the expenses of nonproift
institutions (such as the General Workers' Sick
Fund) 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.

In the classiifcation by ifnancing sector the
ifnance by each sector is deifned as the total outlay
on goods and services, subsidies, grants and other
net transfers to other sectors (excluding the receiv
ing and granting of loans and their repayment).
Government ifnancing does not include the subsidy
component in Government loans, given at low
interest or not linked.

Transfers between sectors are determined by
entries in the government accounts. The cor
responding entry in the accounts of other sectors is
likely to differ from the entries in the government
accounts mainly with respect to the period to which
the transfer relates.

Expenditure on health by government includes
expenditure of the Ministry of Health in the or
dinary and development budgets and the expen
diture of the Ministry of Labour and Social
Welfare, of the Unit for Treatment of Nazi Victims
and the expenditure of the national institutions and
the National Insurance Institute on health.

Expenditure on health by local authorities
includes expenditure in the ordinary and extraor
dinary budgets of the Health Department and also
the expenditure on medical supervision and dental
treatment in schools from the budget of the Educa
tion Department. It does not include expenditure on
sanitation services of the local authorities.

Expenditure on health by private nonproift in
stitutions includes expenditure of those health in
stitutions not owned by the government, national
institutions and local authorities, and which do not
operate on a proift basis. The private nonproift in
stitutions include, inter alia, the vairous sick funds,
Hadassah, Magen David Adom, The Israel Cancer
Association, Sha'are Zedek hospital, Bikur Cholim
hospital, mission hospitals, etc.
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In calculating the average income of the
employee (Table XVII/9) through 1974, non
recurrent payments were not included. These pay
ments were included in the calculations of 1975. As
of 1976, other labour expenses include also V.A.T.
paid by nonprofit and financial institutions.

Rentals and maintenanceofcomputers: rentals
and maintenance for December, in U.S. dollars; for
ordered computers  estimates of rentals and
maintenance per month. Rentals include payments
for peirpheirals attached to the computer. In cases
where the computer is the property of the institu
tions, rental and maintenance charges were imputed
according to the formula:

2Ol)6 of the cost price
12

Monthly maintenance
costs

Sizeofcomputer. The computers were classiifed
into 5 size groups according to monthly rental for
one shitf assuming that height of rentals reflects 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  $2,0006,999 a month
mini  less than $2,000 a month.
Two computers of the same type, but with dif

ferent peripherials, or with a different number of
memory size units, may have been classified 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 depreciation.

Other expenses on data processing in institu
tions where a computer was installed include: (a)
expenses on rentals and/or acquisition of computer
programs in December, expenses paid for programs
executed by external factors (free lance program
mers, etc.), and developed for the institution; (b) ex
penses 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 expenses, such as expenses for
card punching, typing, etc., except data processing
in the computer.

Main memory: work capacity in which the com

puter performs the processings.
Terminal  including miniterminal: a device

connected to the computer (whether at the same site
or at some distance), and serves mainly for tran
smission of data to the computer or receiving data
from it. The terminal may have some capability of
independent processing. The survey covers only ter
minals connected to computers included in the
survey of the respective year.

Terminals include also minicomputers which
operate mainly as terminals. 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 computers included in the
survey which do not belong to the defense system,
were also not included.

Terminals were classified in three groups:
Display terminals: terminals equipped with

screens for display of data transmitted to the com
puter or received from it (whether by symbols or by
graphs).

Printing communication terminals: terminals
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 OFCONDUCTING THE SUR VEY

The frame of the survey. The list of
establishments, where a computer is or has been in
stalled, is obtained from the survey of the preceding
year, companies marketing computers, from
licenses for imports of equipment and mechaniza
tion in the Ministry of Industry, Trade and Tourism
and from advertisements in the press.

METHODSOFINVESTIGATION

Data were obtained from questionnaires mailed
to all establishments included in the survey frame.

SPECIAL SERIES
SELECTED PUBLICATIONS

502 Inputs in Research and Development in
Academic Institutions 1970/71

581 Survey of Research and Development in In

dustry 197219741975
593 PatricipationinR£ D Activities of Persons

with Academic and PostSecondary Educa
tion, 1974.

)9fV



collected in the framework of the surveyofR& D
in industry.

Research institutes: personal questionnaires ifl

led out by researchers.

APPLICATION FOR REGISTRATION
OF PATENTS
(Tables XXIII/8)

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.

ELECTRONIC COMPUTERS AND
TERMINALS

DEFINITIONSAND BXPLANA TIONSn

The population of the survey includes
institutions, establishments and service bureaux, in
which a computer operated. Some institutions
where computers are installed and are owned by
one ifrm but are located at different sites are con
sidered separate institutions. Not included were
computers of the Defence System, the defence in
dustry, the aircraft industry and its subsidiary com
panies.

Electronic computer is a device capable of ab
sorbing information, executing a series of opera
tions according to instructions accumulated in its
memory together with the data processed in it at
that time, of repeating operations and altering inter
nal instructions whenever necessary and of putting
out the results of the process in a legible form. Not
included are: conventional accounting machines
(e.g. IBM 6400), electronic desk calculators, etc.
Neither are included computers installed within
control or production control systems, or mini
computers which operate mainly as terminals.

Economic branch. Data are classified according
to the 1970 classification.

Type of ownership. The type of ownership to
which the institution belongs is determined in accor
dance with its principal ownership.

District. The classification by districts was
made according to the address of the institution
where the computer was installed.

Numberofemployedpersons: employed persons
in institutions where there is a computer covered by
the survey, whose main work is associated with the
computer. Through 1972, the professional

employees were included in the surveys: profes
sional managersof automatic data processing units,
heads of planning crews, system analysts, planners,
programmers, computer and terminal operators.
Starting in 1973, additional employed staff was
included: key punch operators, operators of
conventional equipment, control personnel, coor
dinators, equipment operators and other ad
ministrative staff connected with the computer unit
(e.g. scheduling clerks, librarians). As of 1974,
scientiifc employees whose main work is connected
with the computer and computer technicians were
also included in the survey. In 1976 input/output
equipment workers were also included.

All workers of the above types entered on the
December payroll (data for 1973 refer to
September) are included even if they worked one
day only, as well as workers temporarily absent
from work due to illness, army reserve service, un
paid leave, etc. Until 1973, employed persons in in
stitutions which have minicomputers only were not
included. Since 1974, these employed persons have
also been included. Neither does the survey include
workers whose work is connected with the com
puter in the establishment but are not workers of
the establishment and are engaged in piece work
(external workers) or who work in another institu
tion which does not own a computer and uses the
services of the computer. Scientists who use the
computers in research and educational institutions
but for whom this is not their main work are also
not included.

Wages and salaries, other labour expenses and
nonrecurrent payments:
a. Wages and salaries: gross, paid to employed

persons (according to the above deifnition) in
December every year appearing on the payrolls,
such as: basic salary, allowances (cost of living,
family, shitfs), overtime, etc.

b. Other labour expenses such as: employed pay
ment to the National Insurance, pension funds
and severance pay, parallel tax and fares.

c. Nonrecurrent payments such as: convalescence
allowance, payments for professional literature,
backpay, 13th months salary, holiday al
lowances.
Following the income tax reform, the wages and

salaries of December 1975 include taxable pay
ments which were not included before, such as: par
ticipation in maintenance of vehicles, telephone
maintenance, etc.

" Detailed results on the Survey of Electronic Computers 1979 were published ibid., No. 10, 1979.
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academic institution and for which separate ac
counting is conducted.

Field of science: the field of the organizational
unit in whichRAD are conducted. The dassilfca
tion was made according to Codes for Subjects of
Academic and Post Secondary Studies, Central
Bureau of Statistics (Hebrew only) 1974.

SOURCES

Data for 1970/71 and 1972/73 are for budget
year and for 1974/75 and for1976/77 for the
academic year (excl. the Technion, in which all data
are for academic years).

R&D from intramural ifnance. Data are
based on estimates and allocations which were
based on budget sheets and interviews with the in
stitutions' staffs (see publication No. 502).

Separately budgeted research. Data were col
lected fromR& D authorities and accounts depart
ments of academic institutions (see ibid(.

RESEARCH INSTITUTIONS
(Table XXIII/5)

The survey on research institutes in 1976/77
covers 29 institutes employedinRAD in natural
sciences, agirculture, medicine and engineeirng.
Data were collected on expenditureonRAD in the
smallest unitof each institute for which separate ac
counts were kept70.

R&DIN INDUSTRY
(Tables XXIII/6771)

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

Establishments, salary and other labour
expenses: see deifnitions in introduction to Chapter
XIV  Industry.

Materials and energy: raw and auxiliary
mateirals, tools and instruments with a durability of
less than one year; fuel, water, electircity, etc.

Payments to external factors for R&D work
do not include patent fees.

Investments in buildings, machinery and equip
mentforRA D purposes, the durability of which
exceeds one year.

Financingfrom government sources for carry
ingoutRA D activities, including grants and
receipts for research commissioned by the govern
ment.

SOURCES

The survey relates to industiral establishments
engaging 5 or more employed persons. The survey
population does not include nonproift institutions
and the diamond branch.

The frame of the list of establishments covered
byRA D surveys consists of:
 a list of establishments employedinRAD in the
previous survey year;

 other industiral establishments engagedin R&D
in the survey year, information on which was
deirved from the industry and crafts survey in
that year and from administrative sources
(government and ersearch institutions).

PERSONS EMPLOYED INR&D
(Tables XXIII/5, 7)

DEFINITIONS

Persons employed in R <£ D: Any person who
workedinRAD at least part of his working time
duirng the surveyed year. In research institutes,
only graduates ("researchers") were included.

R&DIN INDUSTRY

University graduates include employed persons
who have academic degrees or degrees of similar
level, engineers who are qualified 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 include
employed persons holding diplomas of practical
engineers and technicians or persons with similar
education (i.e., persons having practical expeirence
or laboratory assistants and draughtsmen).

SOURCES

R&D in industry. Data on university
graduates, practical engineers and technicians were

Seemonthly BulletinofStatisticsSupplement No. 3, 1977.
See ibid. No. 2, 1979.
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CHAPTER XXIII. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Data in this chapter refer chielfy to input in
research and development in academic institutions,
industry and research institutes. Data are based on
surveys, which were conducted in cooperation with
the National Council for Research and Develop
ment and the Planning and Grants Committee of
the Higher Education Council. The sources and
methodologyof the surveys have been published in
Nos. 502 and 581of the special seires for academic
institutions and industry respectively and in the
Monthly Bulletin0/Statistics  Supplement No. 3,
1977for research institutes. The deifnitions and
classiifcations used were adjusted according to
international recommendations of UNESCO and
the Organization for Economic Cooperation and
Development.

Research and Development (R&D) is

methodical and oirginal activity intended to create
new scientific and technological knowledge, or to
discover a new application of existing scientiifc or
technological knowledge.

ANDEXPENDITURE ON RESEARCH
DEVELOPMENT

TOTAL EXPENDITUREON R&D (Table XXIIVl(

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Government and nonproift institutions:

government ministires, government and public

research instituitons, otcal authorities, national in.
stitutions and the Labour Federation (Histadrut).

Academic institutions: the seven recognized in
stitutions. (See details in Table XXIII/2).

Industry and agriculture: commercial, pirvate
and public institutions in the agirculture and in
dustry branches, including the defence industry.

SOURCES

The data were prepared by the National
Council for Research and Development. These are
the first in a new seires, including for the ifrst time
data on the defence system, and on expenditure on
buildings belonging toR&Dinthe vairous sectors;
therefore these data should not be compared to the
data 0( previous seires, relating only to current
civilian expenditureonRA D.

The data refer to the financial year 1976/77
)April 1976March 1977) and the data for the
academic year (October 1976September 1977) in
the higher education institutions were adjusted ac_
cordihgly.

R& D IN ACADEMIC INSTITUTIONS
)Tables XXIII/24)

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

Separately budgeted research: research
ifnanced outside the intramural budget of the
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survey peirod have been changed. Data up to
1963/64 relate to the beginningof the school year,
and include any student in an institution of higher
education. As of 1964/65, only students for a
recognized degree, who pay tuition fees, have been
included. Hence, students of auditing, counselling
teachers, students for engineeirng diplomas, stu
dents of preacademic preparatory courses, etc.,
have not been included. Figures relate to the middle
of the schoolyear (including students who were ac
cepted in the secondregi station session) and do not
include students who cancelled their registration up
to that session.

As of 1975/76 (Table XXII/38) data are based
on processing tuition files of the institutions ac
cording to the situation inJanuaryApirl of the
respective school year, with the addition ofcomple
tions (estimates) mainly {101 students studying for a
second degree. In Table XXII/30 data for
1978/79 are presented as they weer obtained from
the files, (according to the situation in April 1979)
without any completions67. In Table XXH/28 (and
for 1978/79 also in Table XXII/13, 29), all Israeli
and foreign students (who are temporary residents
in Israel) are included, who study for a degree, and
those who study in special academic courses. In
Table XXII/13 and XXII/29, students are
included who are permanent residents in Israel (ex
cl. temporary residents) and study for a degree, ex
cept students in special academic courses. Potential
immigrants were included up to 1972/73 among
foreign students and as of1973/74among Israeli
students.

In Table XXH/13, the data are based ח0 a
census of students up to 1974/75, and for 1977/78,
on a sample of students.

In Tables XXII/39 and XXII/41 the ifeld of
study is determined by the main course, except for
research students of medicine up to 1969/70 in the
Hebrew University. who were classified according
to the faculty in which they studied. As of 1970/71,
they have been classiifed according to the scientiifc
ifeld they have taken. Students for diplomas do not
include students for both degrees and diplomas,
who have been classiifed according to degree only.

Data for 1977/78 in Table XXI1/31 and Table
XXH/32, are based on a sampling survey of stu
dents. The sample was taken out of tuition ifles of
the institutions, according to the situation in
January  March 1978. The enumeration was car
ired out inApirlJune 1978.

Applicants. Data for TableXXI 1/3 3 are derived
from the ifles of applicants for ifrst year studies of
the academic institutions. The figures in the table
relate to applicants (persons) and to applications
)the number of institutions applied to by the appli
cant).

Recipientsofdegrees69. Up to 1964/65, figures
were presented only for recipients of degrees. As of
1969/70, Tables XXil/34 and XXII/35 present
also data for recipients of academic diplomas (i.e.,
diplomas granted to holders of academic degrees
only). Recipients of degrees include those who
received only diplomas during the surveyed year;
those who received both diplomas and degrees were
classiifed according to the degrees. Recipients of an
M.D. degree were included among recipientsof se
cond degree.

Academic staff. Table XX1I/36 presents ifgures
on academic staff (employed in teaching 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 institution they
taught in.

The sum totalof the academic staff in all institu
tions is not given, because the number of those
employed in more than one institution is not known
)about ה4001 1974).

ADULT EDUCATION

Data for Table XXII/37 were provided by the
Ministry of Education and Culture, whereas data
for Table XXII/38 were provided by the Ministry
of Labour and Social Welfare.

" See "Students in Academic Institutions, 1976/77", ibid., No. 4, 1978.

** See "Applicants for First Degree Studies in the Academic Institutions, ibid.. No. I I, 1978

'." Graduates of Academic Institutions 1977/78". 'Hebrew only), ibid., No. 10, 1978.
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Central Bureau of Statistics in collaboration with
the Ministry of Education and Culture62 below.

Children aged 25 in kindergartens (Tables
XXII/9, 18): in the Hebrew education the data for
24 year olds are based on the 'Survey of
Kindergarten Attendance' held every year by the
Central Bureau of Statistics together with the
Labour Force Survey in JanuaryMarch. Up till
1978/79 the survey was based on data on the
pirvate kindergartens only, whereas data on
municipal and public kindergartens were derived
from a yearly census. From 1978/79 onwards, the
census is no longer held and all the data, as stated,
are based on the survey. For children aged 5, an
estimate was prepared. In the Arab education, the
data are based on reports on children supplied to
the Ministry of Education and Culture63.

Teaching Staff. The data on teachers (Tables
XX1r/24) in 1978/79 are estimates based on a
census and on surveys of teaching staff64. In
1974/75 a census of teachers in the intermediate
schools and in teacher training colleges was carired
out, with a sample survey of teachers in post
pirmary schools in the Hebrew education; on
teachers at all levels of the Arab education data
were also collected.

Age and origin of pupils (in Arab
education religion), Data on primary and
intermediate schools in Tables XXII/ 10 1 2, 1 820
and 26 are based on special censuses of pupils car
ried out by the Central Bureau of Statistics, The last
census was conducted in 1976/77". The census
was based on lists of pupils which were prepared by
the class tutors and included, in addition to pupils'
age and oirgin, family background details, such as
father's education and number of children in the
family. Data on postpirmary education are based
on processings of the Ministry of Education and
Culture's material. Data for teacher training col
leges are processed from the Bureau's card ifle,

/whichalso provided data for Table XXII36.
Data on children aged 34 (Tables XXII/9 and

XXII/18 are compiled in the labour force survey of
JanuaryMarch each year, and for children aged
5an estimate is given according to the population
of this age.
Discrepancies in numbers of pupils in the vairous

education levels, between tables providing data on
the age and oirgin of pupils and other tables
providing data on pupils, result from the difference
in sources of information and dates of the surveys.

Pupils entitled to matriculation certiifcates
(Table XXH/32). Data as 0( 1974/75 are
estimates.

Pupils in postsecondary education. Data on
students in colleges are based on an annual census,
for which students ifll out a personal questionnaire
)Tables XXII/25, 26)'*.

The data on recipients of teaching certificates
from colleges are based on a yearly census, in
which the secretariat of each institution provide
data on the situation at the end of the school year
on pupils in their final years (2nd and 3rd years)
)Table XXII/25).

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).

ACADEMIC INSTITUTIONS

DEFINITIONS AND SOURCES

The academic institutions supplied the data on
teaching staff, recipients of degrees and up to
1963/64on students.

Students. As of 1964/65, data on students have
been processed in the Central Bureau of Statistics,
according to questionnaires iflled out by the stu
dents. Along with the source, the deifnitions and the

See "Kindergartens and Schools 1978/79" in the Supplement to the Monthly BulletinofStatistics, No. 7, 1979. (Hebrew
only.)

See "Kindergatren and Day Nursery Attendance among aged 24 in the Jewish Population, JanuaryMarch 1978" ibid.,
No. 6. 1979.
See "Education and Pedagogical Training in the Teacher Training Colleges 1974/75" ibid., No. 6. 1976 and Special
Publication No. 578.
"Education and Pedagogical Training of Intermediate School Teachers 1974/75" (Hebrew only) in Supplement to the
Monthly Bulletinof Statistics, 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 I 974/75" (Hebrew only) ibid., No. 7, 1977.
See " Demographic Characteristics of Pupils in Primary Education and Intermediate Schools 1976/77" (Hebrew only'
ibid., No. 2, 1978.

See "Teacher and Kindergarten Teacher's Training Institutions 1977/78 (Hebrew only).
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which they taught. The tota) number of teachers is
an estimate, and when prepairng it, the multiplicity
of posts in the vairous levels, was taken into ac
count; thus each teacher was included only once.
(Table XXII/24).

Pupils. (Tables XXJJ/8J2; 1523; 2527)
Children in kindergartens (Tables XXII/8, 9,

18, 22). The differences between the extent ofatten
dance at kindergartens shown in Table XXII/8 and
the corresponding tables in previous Abstracts
deirve form the inclusionofchildren aged 2 years in
the public and pirvate kindergartens, from the inclu
sion of children aged 34 in the pirvate
kindergartens in the educational system, and from
the fact that all of the data are based on the
"Survey of Kindergarten Attendance" only (see
below "Sources").

Pupils, by age. The age of the pupils in Tables
XXII/912, 18 and 25 was calculated according to
the situation at the end of the calendar year. Data
on the populationof the relevant ages, referirng also
to the end of the calendar year, were used to
calculate the rates of attendance.

Socially deprived children (Table XXII/21). A
pupil is defined as socially depirved, if the group to
which he belongs has relatively low chances to sue
ceed in studies. Groups are characteirzed by oirgin,
father's education and numberof children in family.
In the table, instituitons were classified according to
the percentage of pupils in them defined as socially
depirved.

Pupils studying mechanics and practical
engineering in vocational secondary schools. In the
vocational secondary schools, pupils are trained for
one year (atfer 12th grade) for a "technician's" cer
tificate, and for two years (after 12th grade) for a
"practical engineer's" certiifcate. Although these
studies are considered postsecondary, the pupils
were included according to their place of
study  i.e. among those studying in vocational
secondary schools (Table XXII/8 and other tables
on post pirmary education). Only in Table
XXII/25, which shows the total extent of studying
at the post secondary level, were these pupils
included (1, 414) among the students of the post
secondary educational system. As a result, there are
differences in the total studying in postsecondary
education in Tables XXII/8 and XXII/25 (see
below).

Graduates of matriculation examinations
(Table XII/23). The data for each year refer to
internal and external pupils who passed all the ex
aminations at the vairous sessions of that year,

including those who made up examinations which
were outstanding from previous years.

Pupils m postsecondary (nonacademic) educa
tion (Table XXII/8, 25, 26). In Table XXII/25 the
total extent of studying in postsecondary educa
tion, in all frameworks, including pupils in 13th and
14th grades in vocational high schools, is

presented. In Table XX1I/8 those studying in
teacher training colleges, and other postsecondary
(nonacademic) institutions are shown separately
and do not include 13th and 14th grades in
vocational secondary schools (see above), who were
included in postprimary education in this table. la
Table XXII/26 data are given on teacher training
colleges only.

It should be mentioned that in addition to this,
postsecondary studies are held in the 'great'
yeshivot (for pupils aged 18 and over) and these
were included in Table XXII/8 in 'other' institu
tions outside the educational system.

Those studying practical engineering and
mechanics in the framework of the Government In
stitution for Technological Training were also
included in Table XXII/38, among the total study
ing in this institute, together with those studying in

courses not on the postsecondary level.

Pupils in teacher training colleges (Tables XX
11/8, 25, 26). Only those pupils who took part in
regular postsecondary studies, according to the
curirculum accepted in those institutions and
leading to qualiifcation as a teacher, were con
sidered. Pupils who did not ift this deifnition, since
they studied in complementary courses,
preparatory classes or in an academic trend (a total
of about 2,000 pupils in 1978/79) were not
included in the totals. The data in the Abstract are
ifnal, whereas in the Supplements to the Monthly
Bulletin of Statistics Nos 6 and 7, 1979,
preliminary ifgures were given, and as a result there
are slight differences between the two sets of data.

Recipients of teacher's certiifcates from the
teacher training colleges (Tables XX1I/27). Pupils
at the end of their studies in 2nd and 3rd year, who
had fuliflled all the requirements of the institution
(including a certiifcate of matirculation or secon
dary studies), passed all the examinations and
received or were entitled to receive a teacher's cer
tiifcate.

SOURCES

The data in Tables XXII/612, 1336,
referirng to insittutions within the educational
system, are based on censuses and surveys of
schools and kindergartens conducted by the
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following were included: official kindergartens; at

the primary and postprimary levels, all ofifcial
schools and those nonofifcial schools supervised
by the Ministry of Education and Culture; at the
postsecondary (nonacademic) level; teacher train
ing colleges, colleges for registered nurses, practical
engineers and technicians. NonJewish pupils
Moslems, Druze, Christians, etc.  study in the
Arab education. From 1977/78 on, according to a
decision of the Ministry of Education and Culture,
schools in the Druze villages were deifned as the
"Druze Sector" and placed under the supervision of
a separate administrative unit. For separate data on
the Druze sector, see the Supplement to the
Monthly Bulletinof Statistics No. 7, 1979.

OTHER INSTITUTIONS

In addition to the institutions of the educational
system, studies are held also in institutions defined
as "other", which include: at the primary level in
stitutions such as Talmud Torah schools and care
homes and since 1977/78, a small number of
schools for working youths which were not
transferred to special schools; at the postprimary
level  institutions in which studies are not held ac
cording to the Ministry of Education and Culture
curriculum, and which do not award certiifcates al
lowing the recipient to continue his studies on a
higher level ("small" yeshivot, preparatory classes,
commercial schools, vocational schools for appren
tices, IDF technical training institutions, homes and
courses for training practical and infant nurses); at
a higher level "great" yeshivot for boys aged 18 and
over, in which religious studies are held. In "other"
institutions of the Arab education, care homes are
included.

EXPLANAT10NS TO THE TABLES

Kindergartens, Schools and PostSecondary
(nonacademic) Educational Institutions.

(Tables XXII/6XXII/12, and XXII/14XX
II/28)

Kindergartens. From 1978/79 onwards, data
on the number of kindergartens are not published in
Table XXII/6, nor are data on teaching posts in
kindergartens in Table XXII/7, since the "Census
of Kindergartens", which was the source of these
data, is no longer held. Data on children in
kindergartens are published in Tables XXII/8, 9, 18
and 22.

Schools (Table XXII/8)
Countingof schools. Schools in which studies

are held at more than one level (such as primary
and intermediate), or more than one type of school
(such as intermediate and secondary) were counted

at every level  or type of school, whereas in the
"total" line they were counted once only. In order
to draw the readers attention to this fact, the data
in the "total" line were placed in brackets.

Typesofsecondary schools, and types ofeduca
lion in them. Secondary schools in which courses of
one type only are given (such as academic or
vocational) were included among the onetrack
schools, whereas schools in which courses of more
than one type (such as: academic and vocational)
are given, were counted once only among the multi
track schools (and in the "total" line of the secon
dary schools) in order to give the number of
administrativeorganizational units.

Preparatory schools in East Jerusalem were
included with intermediate schools.

TeachingStaff(Jabets XXII/7, 24, 26)
Teaching posts. The work of a teacher in a

school consistsofone organizationaladministrative
unit, not taking into consideration the various types
of courses in the school or the number of hours
taught by the teacher. A teacher working in more
than one school was counted in the total of posts
according to the number of schools at which he
taught. If, however, a teacher taught in the same
school in more than one type of course, he was
included in the count once only. (Tables XXII/7,
24).

This deifnition is applicable also to teacher
training colleges (TableXXI1/26). When counting
teaching posts in vocational and agricultural
schools, professional instructors' posts were also
included.

The data on teaching posts in primary schools
include only teaching financed from the Ministry of
Education and Culture budget; thus teaching
ifnanced by the local authority, the parents' com
mittee, etc., was not included.

Work unit: the number of hours constituting a
full teaching post, as follows: in primary education,
30 hours per week, in postprimary education
(including intermediate schools), 24 hours per week,
in teacher training colleges, 21 hours per week. The
number of work units was calculated by dividing
the total number of hours by the corresponding
number of hours allocated to each type of school.
When calculating work units in agricultural and
vocational schools, hours of guidance given by
instructors engaged in practical work only, or in
teaching and practical work (teacherinstructors)
were taken into account (Tables XXII/24, 26).

Teacher. Teachers who worked in more than
one post were counted once only in every level on
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tions were carired out separately for each sector
and type of expenditure. For the government, local
authorities and private nonproift institutions, the
quantity changes in salaires were estimated ac
crding to the changes in the number of work units.

Current expenditure on goods and services was
calculated, in most cases, by delfating the compo
nents according to the consumer pirce index.

Fixed capital formation at ifxed pirces was
calculated using the building and equipment price
indices.

New series. Complementary data were added to
the estimates for 1974/75 onwards for extending
coverage of national expenditure on education and
measuring methods were improved.

In order to make a compairson with estimates
for previous years possible, TableXXI1/3 presents
estimates at current and ifxed prices for 1974/75
which were prepared according to the previous
methods.

SOURCES

1. Financial reports of the Accountant General
and the national institutions.

2. Financial reports of the local authoirties.
3. A survey held by the Bureau on the components

of expenditure in private nonproift institutions,
based on the ifnancial reportsof the institutions,
and on special questionnaires sent to them.

4. Processing of contractors' reports to local
authorities, and direct reports of the Ministry of
Construction and Housing and the large
building companies, on the area of building
begun and completed.

EDUCATION

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

This chapter presents data on studies in institu
tions in the educational system (Tables
XXII/6XXII/36) and in "other institutions"
(Table XXII/8) in the Hebrew and the Arab educa
tion (including the Druze sector). In addition data
are presented on studies in the framework of adult
education (Tables XXII/37, 38).

THE EDUCATIONAL SYSTEM

The educational system includes the following
institutions, classiifed according to level and type:

Kindergartens (including day nurseries):
municipal, public and private compulsory (for
children aged 5) and precompulsory (for children
aged 24). Pirvate kindergartens for children aged
34, and municipal, public and pirvate
kindergartens for children aged 2 were included in

the educational system from 1978/79 onwards, and
the data were reconstructed for the years 1977/78
and 1976/77 (see also the section on "Sources"
below). In previous years, these kindergartens were
included in "other institutions".

Schools, according to levelofeducation, as fol
lows:

Primary education includes pirmary schools
(ofifcial and recognized) and special schools. From
1977/78 onwards, most schools for working youths
were included among the special schools.

Postprimary education includes intermediate
schools and secondary schools. In secondary
schools, studies are held in the framework of a

number of types of education  general secondary,
continuation classes in qibbuzim and moshavim,
vocational and agircultural. Studies are organized
according to the Ministry of Education and Culture
curirculum and entitle the pupils to matirculation
certiifcates and certiifcates of completion of studies
from the Ministry.

Postsecondary (nonacademic) educational in
stitutions include the following institutions which
are deifned as postsecondary by their entrance re
quirements (full postpirmary education or
equivalent) and by the length of courses, but where
the studies do not entitle students to a degree or
diploma recognized as academic:

 teacher training colleges
 other postsecondary institutions  the
academies of music and the plastic arts (ex
cepting the Tel Aviv Music Academy,
which was included in academic institu
tions), institutions for the training of nurses,
paramedical staff, practical engineers and
technicians (mostly supervised by the
Government Institution /0/ Technical
Training), for trainingof clerks, institutions
of management, banking and other post
secondary studies.

It should be noted that some of the post
secondary (nonacademic) institutions have
received permission from Higher Education Coun
cil to grant, in certain study tracks authorised for
the purpose, a "bachelors" degree equivalent to
that granted by the universities, but which does not
allow the recipient to continue studies for a higher
degree in academic institutions (such as B.F.A.  
Bachelor of Fine Arts, B.Mus.  Bachelor of
Music, B.Ed.  Bachelor of Education).

Academic institutions: the Hebrew University,
the Technion, Tel Aviv University, BarHan Univer
sity, Haifa University, Ben Guiron Universityof the
Negev, the Weizmann Institute of Science.

Arab education. In the educational system, the
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and granting of loans and their erpayment).
In government financing, the subsidy compo

nent in government loans given at low interest or
not linked was not included.

Transfers between sectors are determined by
entries in the government accounts. The cor
responding 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 following items:
a. Expenditure of the Ministry of Education and

Culture in the ordinary and development
budgets. It does not include the following
budgetary items: nutrition, youth department,
premilitary training (Gadna), science, culture
and art, religious education, sports authority
and physical education, department of anti
quities and museums;

b. Expenditure of other ministries on the following
budgetary items: Jewish religious schools and
rabbinic theological seminars (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 Tran
sport), Telecommunications School (Ministry of
Communications) and postsecondary schools
of governmental companies, such as the
Tourism School;

c. Expenditure ofunits of the Jewish Agency, clas
siifed under education; Hebrew language
schools (Ulpanim), youth guidance seminars, in
stitutions for children and youth, youth centers,
allocations to educational institutions and
Education Fund.

d. Expenditure on education by the World Zionist
Organization.
Expenditure on education by local authorities

includes the following items:
a. Expenditure of the department of education in

the ordinary and extraordinary budgets, ex
eluding the following expenditure: medical
supervision and dental treatment in schools,
summer camps, child nutrition and complemen
tary education.

b. Expenditure of the subdivision "Hebrew
language teaching" of the culture department.
Expenditure on education by private nonproift

institutions includes expenditure of those
educational institutions not owned by government,

national institutions and local authorities, but which
do not operate on a proift basis. The nonproift in
stitutions include, inter alia, universities and Tech
nion, the Haifa Reali school, the Ayanot
agricultural school etc.

Expenditure on education by the "Other" sector
includes the purchase of goods and education ser
vices by households from commercial bodies, such
as the purchase of services from private teachers,
commercial schools, private kindergartens or
purchase of textbooks and stationery.

In the estimates of the national expenditure on
education, there is no full coverage for part of the
expenses in the item "Other schools, training and
advanced studies1'. The expenditure estimate on
these services is based on family expenditure
surveys, in which net expenses of households were
recorded. No estimate was made for 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 typeof service

The expenditure on education 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 rendering the service. Industrial
branches are deifned according to the Israel Stan
dard Industrial Classiifcation 1970. However, all
the expenditure of households on purchases of text
books and stationery manufactured by various
branches of industry are classiifed together as a
separate item and not by the branchesof industry in
which they were produced.

The term "postprimary schools" includes
secondary, vocational, nautical and agricultural
schools, Jewish religious schools and rabbinic
theological seminars, teaching Hebrew and adult
education and other language, training and ad
vanced studies, and other schools.

As of 1969/70 the expenditure on intermediate
schools is included in "postprimary schools".

Expenditure on education in postsecondary
schools and higher educational institutions does not
include expenditure out of income earmarked for
research, but includes expenditure on research
which could not be separated from the teaching
budget of these institutions.

Expenditure at ifxed prices. In Table XXII/3
estimates are given of national expenditure on
education and its main components at ifxed prices
of 1970/71 for 1971/721975/76, and at prices of
1975/76 for 1976/77 and 1977/78. The calcula
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Data on judges have been supplied by the Ad
ministration of Coutrs and data on judges in Rab

binical Courts were obtained from the Ministry for
Religious Affairs.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

401 Duration of Proceedings in Coutrs 1970
408 Juvenile Delinquency 1970

569 Criminal Statistics 1975
589 Judicial Statistics 1976

CHAPTER XXII. EDUCATION

EDUCATIONAL LEVEL

The sources of the data in Tables XXII/12
are: stage Bof the Census of Population and Hous
ing 1961 and Labour Force Survey 1974. Explana
tions of the differences between these sources and
the limitationof the comparison of their ifndings are
presented in LabourForce Part /, Census of
Population and Housing 1961 Publications Series,
No. 9, and in the introduction to Chapter
XII  Labour and Wages, above.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

, DEFINITIONS AND METHODS OF
COMPUTATION

National expenditure on education includes
current expenditure and fixed capital formation.

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 purchased
directly by households from commercial bodies.

2. The value of services supplied to households by
the government, the national institutions, local
authoirties and nonproift institutions at reduced
pirces or free of charge. Having no market
prices, the value of these' services is measured
by production expenses.
Expenditure included is: wages and salaires
(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 equipment is not included,

because of the dififculty in measurement.
Fixed capital formation includes the expen

diture 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. Classification of National Expenditure on
Education, by Sector

The national expenditure on education is clas
siifed by the following sectors:
a. Government and national institutions (the ex

penditure of the Jewish Agency and the World
Zionist Organization is included);

b. Local authoirties (municipalities, local and
regional councils);

c. Pirvate nonproift institutions;
d. Other  including business enterprises and

households.
There is a distinction between the operating sec

tor and the ifnancing sector:

In the classiifcation by operating sector, the
contirbution of each sector is measured by its direct
expenditure on goods and services and on payments
to production factors, irrespective of the ifnancing
sector. For example: all the expenses of nonproift
institutions (such as the Hebrew University) on Ihe
purchase of goods and services are recorded as ex
penditure of the institutions themselves and not as
that of the other bodies which ifnanced them.

For kindergatrens (compulsory ages) and
primary schools, the salaries paid to the teachers
and kindergatren teachers by the Ministry of
Education are included in government expenditure,
whereas maintenance of these institutions, for
which the local authoirties are responsible, is
included in the expenditure of the latter.

Financing by sector is deifned as its total outlay
on goods and services, subsidies, grants and other
net transfers to other sectors (excluding receiving
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The Penal Law of June 1977 lays down a stan
dardized form of several laws in the ifeld ofcriminal
law, among them the Criminal Code Ordinance of
1936. In August 1977 the Courts Law was
amended (Amendment No. 6) so as to widen the
authority of the civil courts to hear civil claims on

sums up to IL 150,000.
In October 1977, the authority of civil courts

was widened to hear cases of housebreaking (items
406 to 410 in the Penal Law, 1977) in circum
stances which do not entail double penalty, up to a

maximum sentence of three years.
Detailed data on Judicial Statistics and explana

tions on sources and methods of processing the
data are published annually in the Bureau's Special
Publications Series.

Detailed annual data on criminal statistics ap
pear 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 the courts. Data on probation
include youths and adults under supervision or
treatment according to court orders only. For
changes in the system of registration and counting
of ifles under treatment  see Abstract 24, p. 173.
For the adult probation service, data for the beginn
ing of 1977 were corrected upon counting the ifles;
such cases were added to the cases the treatment of
which had been completed in 1976.

CRIMINAL STATISTICS

Data in Table XXI/6 relfect ifrst degree criminal
matters decided, excluding minor trafifc 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 convictions consider each delin
quent only once during the year, even if he was con
victed several times.

The daia include offenders convicted in ifrst
degree courts including military courts according to
Defence (Emergency) Regulations, 1945 (excl.
courts dealing with military personnel). The type of
offence is determined by the last offence for which
the offender has been convicted during the year.

A ifrst offender is any person convicted in Israel
once up to the end of the surveyed year for an of
fence registered with the Police.

A recidivist is a delinquent convicted for two of
fences or more up to the end of the surveyed year.

Rates of delinquents were computed per 1,000
of the respective population according to sex, age,
continent of birth and period of immigration.

Data on offences registered by the Police refer
to offences registered in the Charge Register of the
Police (felonies and part of the misdemeanours).
Figures refer only to "true" offences, i.e. after
deduction of duplicate 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/10 and 1 1)
include also those who were imprisoned because of
nonpayment of debts.

MISCELLANEOUS

JUDGES

Data on judges include the registrars who are
judges and judges in municipal courts, trafifc judges
and since 1969 judges in Labour Courts.

LAWYERS

The number of lawyers up to 1962 is based on
the list of persons authorized to practice law, as
published in the Ofifcial Gazette each year; 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 Tables XXI/2  XXI/5, XX1/8 
XXI/17, are derived from the statistical reports of
the Court Secretariats, Religious Courts, the Prison
Service, the Police, the Youth Protection Authority
and the State Comptroller's report.

Data in Table XXI/5 are based on a sample of
detailed reports received in the Central Bureau of
Statistics on civil matters (excluding motions)
decided at civil and district courts.

Data in TablesXXI/6XXI/7 are from com
pilations 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. Residents of the Ad
ministered Terirtories who were tried in Israel were
deducted from that ifle.

Data from these sources for 1967 and since
include East Jerusalem.
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EXPENDITURE

Expenditure from the ordinary and
extraordinary budgets is classiifed according to
destination and type (for details see Table XX/19).
It is registered on a cumulative base, i.e., expenses
are entered which have not yet been paid and only
indebted to the surveyed year. It includes also
repayment of loans and transfers to future years.
The budgetary deifcit relates only to the ordinary
budget.

Expenditure excludes expenditure on education
of the local authoirties related to salaries of teachers
in elementary ■schools and kindergarten teachers in
state kindergartens. The salariesof teachers in post
primary schools and other kindergarten teachers
are included only if the institution in which they
work belongs to the local authority. Also excluded
are: expenditure on religious matters and the ifnan
cial transactions of local committees in localities as
sociated in the distirct 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 repotrs of these municipalities. The reason
is that the budgets of these hospitals are fully
included in the government budget (report of the
Government Accountant General).

Income and expenditure in the extraordinary
budget are identical since they include sums ear
marked for development only. Income in this
budget excludes loans intended to balance the or
dinary budget and expenditure excludes transfers to
the ordinary budget in order to balance it.

Budgetarysurplus/deifcit relates to ordinary
budget only and it is the difference between income
and expenditure.

Loans outstanding: amounts which the local
authority owes to banks and other ifnancial institu
tions (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 0/ loans
for development, for balancing the ordinary budget,
for diminishing the cumulative deifcit and for repay
ment of loans.

Source: Financial reports of the local
authorities.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

151 Receipts and Expenditure of Local Authoirties
1959/601961/62

553 Results of the Elections to the Ninth Knesset
1977

612 Local Authorities 1977/78  Physical Data
619 Local Authorities 1977/78  Financial Data.

TECHNICAL SERIES
2* Revenue and Expenditure of the Government

1955/561956/57

CHAPTER XXI. JUDICIARY

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS

Court matters. Data in Tables XXI/2XXI/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 submissionofmatters
connected with bills and cheques directly to the
execution ofifce and not to coutrs.
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employed persons and companies were deifned ac
cording to the classification of the Income Tax
Authority: managers of companies and members of
cooperatives were included among the self
employed. In 1961/62 and in 1966/67 tax data on
the selfemployed include also income tax on
interest and on royalties, whether the recipients of
income are employees or selfemployed. Until
1961/62, these were minor sums and hence they
were not put in a separate item.

Source: Income Tax and Property Tax Com
mission.

GOVERNMENT EMPLOYEES

Data are based on reports of the Civil Service
Authority and include all workers (temporary and
permanent) in the Civil Service, except the staff of
the Presidents 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 Insurance
Institute, postal agents, local staff in embassies
abroad, soldiers and civilians employed in the army
and the staff of the secuirty system.

In June 1977 the following changes were made
in the names and composition of a number of
government ofifces:

a. The Ministry of Commerce and Industry was
combined with the Ministry of Tourism and
given the name of the "Ministry of Industry,
Trade and Tourism."

b. The Ministry of Police was attached to the
Ministry of the Interior.

c. The Ministries of Labour and Social Welfare
were combined into one ofifce, called the
"Ministry of Labour and Social Welfare."

d. A number of units which previously formed
part of the Ministry of Labour were transferred
to the Ministry of Housing: the Department of
PublicWorks, the Survey Department and the
Rural and New Settlements Building Ad
ministration. The combined ofifce was called
the "Ministry of Construction and Housing."

e. A new Ministry was established, the "Ministry
of Energy and Infrastructure."

Data for 1970 and after, relate to the number of
staff on March 31 of each year and not to employ
ment posts.

LOCAL AUTHORITIES' FINANCE
The local authorities divide their accounts

between ordinary and extraordinary budgets. The
principle is to make a distinction between current
transactions and investments. The decision in which
budget to register a certain transaction depends on
the sourceof its ifnancing; if it is ifnanced from cur
rent income, the transaction will be entered in the
ordinary budget; if it is ifnanced by a loan or
revenue earmarked for a development project, it is
entered in the extraordinary budget.

In recent years, the local authorities have
included in their extraordinary budgets also loans
intended for balancing the ordinary 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 classiifed in the ordinary budget by
source and use and in the extraordinary budget by
source. (See details in Table 18.)

Income in the ordinary budget
a. by source: selfincome is the income which

the local authorities collect directly from the resi
dents and institutions, and include general arnona,
business tax, levies and service fees, impositions,
quotas to local committees in the regional councils
and participation of proprietors and institutions.

Government participation includes general non
earmarked grants, and participation in maintenance
of services  mostly governmental  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 deifcit and consolida
tion.

b. By use. Income was classiifed into income from
taxes and income from supply of local and state ser
vices (for details, see Table XX/18).

Income to extraordinary budget (by source)
includes: loans from banks and ifnancial institu
tions, contractors' credit, government and owners'
participation and income 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.
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GOVERNMENT

THE TREASURY'S ASSETS AND LIABILITIES

The Treasury's balance sheet mainly consists of
monetary credits and liabilitiesof the Treasury, and
does not include State investments in physical as
sets (movable and immovable propetry). Therefore,
all the sums invested in roads, buildings, equipment
and other Government property are not included.
Investments in property of the Government's
business enterpirses, such as posts, railways and
ports, are also not included.

Assets and liabilities of the Treasury created as
a consequence of Government activity since the
establishment of the State are:

a. Assets and liabilities formed as a result of
current transactions of the Treasury, which are not
included in the State Budget (current assets and
liabilities). These are Government deposits in banks
or deposits of other bodies in the State Treasury,
advance payments on budgets of futureyears,work
ing capital supplied to Government Ofifces, debtors
and creditors, etc. Details of current assets and
liabilities are given in Table XX/7.

b. Assets and liabilities due to the execution of
the budget. Liabilities deirve from loans received by
the state and transferred to the state income and as
sets derive from loans granted, investments in
shares and deposits (formation of budgetary funds
for repayment of debts).

The main components are set out in detail in
Tables XX/8 and XX/9.

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
registered at their nominal value, i.e. the sum ac
tually paid by the Government for shares
purchased. No reevaluation was made for the
depreciation of shares whose value is given in
foreign currency, and for the change in rates of
those shares which are registered at the Stock Ex
change.

Government debt. Table XX/9 includes only
budgetary debts; debts linked to foreign currency
are presented according to the exchange rate on
each date shown in the table. Debts linked to the
Consumer Pirce Index include the increase in the
debt due to the rise in the index. Some internal loans
(e.g. land or treasury) 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
expenditure, being the greater patr of the turnover
of the Government ifnances. In addition, there are
two other types of payment and revenue which are
not included in Tables XX/11 and XX/12:

a. Earmarked revenue and expenditure which
are amounts received by a Government unit from a
foreign source for a certain service.

b. Activities not within the framework of the
budget, which are in part merely monetary ex
change (of one ifnancial property for another) and
partly actual expenditure and revenue which, for
vairous reasons, were not included in the Budget
(including the ifnancing of the Budgetary deifcit).

The registration of Government expenditure
and income is done on an adjusted cash basis. Only
cash receipts are usually considered as income, and
only cash payments as expenditure. There are,
however, exceptions to this rule, such as the deposit
of assessees' debts in banks (registered as income)
and purchases on credit from suppliers (registered
as expenditure). In business enterprises (in some
cases also in Government ofifces), depreciation and
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 economic 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
Equalization Funds are also taxes, although their
amount is not ifxed in advance.

The classiifcation of income and expenditure in
these tables is basically an administrative one. An
economic classiifcation of the government's income
and expenditure appears in Chapter VI  National
Income and Expenditure.

Years are budget years beginning on April 1st
and ending on March 3 1st.

Source: Reportsof the Accountant General and
Director of State Revenue.

REVENUE FROM INCOME TAX

Data on revenue from income lax and
compulsory loans in Table XX/13 whose sources
are the reportsof the Income Tax and Property Tax
Authoirty are not identical to the receiptsof income
tax in Table XX/11, whose sources is the report of
the Accountant General. The Accountant General
does not include obligations of tax payment and
loans, but actual collection only. Employees, self
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halls, hotels, hospitals, cellars, shelters, buildings
under construction, abandoned and auused
buildings.

Other open places: Courtyards, miscellaneous
installations in open places.

Source: reports of ifreifghting authorities.

PROVIDENT FUNDS

Data in Tables XIX/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 for 1978 appear in the Supplement
to the Monthly Bulletinof Statistics, No. 7, 1979.

DEFINITIONS

Funds
Pension fund: fund for peirodic payments to an

employee after final or partial retirement from
work, caused by age or illness, or to his survivors
after his death.

Provident fund: a fund to be paid to the friends
or survivors after death, from money accumulated
to his credit. This group includes proifciency funds.

Severance pay: a fund in which the employer
accumulates money for a 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 caused by 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 revalua
tion.

Revaluation differences: the revaluated value
with deduction of the investment value and the ac
cumulated interest. As of 1975 revaluation dif
ferences have been included in the funds' accounts.

Recognized investments: types of investments
recognized by the income tax authorities for reduc
tion in taxes, in which the funds must invest a
deifned percent of their assets.

Employers' debts: surplus of employees' and
employers' provisions which have not been transfer
red by the employer during 45 days.

Currentprovisions:' the regular monthly provi
sions paid by employee and employer.

Additional provisions: amounts transferred by
the members of their credit as agreed with the fund
for accumulation of retroactive irghts.

Provident payments: payments to retired
members, or whenever the conditions for obtaining
the beneift according to the regulations of the fund
are fuliflled.

SOURCES

The data were taken, up to 1971, from the
yearly financial reports of the social insurance
funds, authorized by the Income Tax Commis
sioner. As of 1972, data are based on question
naires which are sent to the provident funds.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

436 Social Insurance Funds in Israel 1971; 1972
608 Insurance in Israel 1977
621 Fire and Fire Extinguishing Services 1978

CHAPTER XX. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

THE KNESSET AND ELECTIONS

In the table on election results to the seventh,
eighth and ninth Knessets (XX/1), the lists are
ordered in a way which should make the com
parison between the various election campaigns
easy, taking into consideration the changes which
took place within the participating 'hsts. Only valid

votes for the major lists are presented and minor
lists are given in two groups: other minoirties (ex
cept those presented separately) and other lists.

Detailed results of the elections to the Knesset
and to the local authoirties appeared in Special
Publications Series.

Data on the Knesset (Tables XX/4XX/5) are
supplied by the Knesset Secretairat.
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XIX/4 and XIX/5, differ from commercial banks
mainly because they do not create money. They
mobilize their means by distributing securities and
deposit the main shareof the secuirties' counterpart
with the treasury, and by receiving deposits ear
marked for loans according to the directive of the
depositor.

Assets and liabilities are listed at their balance
sheet value and only those linked to the US Dollar
are reassessed. In the assessingof buildings and real
estate, there is alsp the difficulty ,caused by the fact
that a number of banks list this item as a nominal
value.

Source: The Bank of Israel's balance sheets and
statistics on banking institutions published by the
Bank of Israel.

INSURANCE" COMPANIES

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

The tables show the main transactions carired
out by Israeli and foreign companies and by
Lloyd's with Israeli policy holders. Transactions
made by foreign companies without the mediation
of a branch or broker in Israel are not included. Ac
counts of business also list business of Israeli com
panies abroad. The balance sheets of Israeli com
panies include assets and liabilities abroad.

Balance sheets of foreign companies whose
main activities were carired out abroad are not rele
vant to Israeli insurance and therefore only a list of
their assets and liabilities in Israel is given.

Only partial data are available regarding
Lloyd's transactions and consequently these can
not be added to the other data in the accounts of
business.

Life insurance includes insurance in case of
death, pension insurance, severance pay, insurance
against invalidity, and any combinationof the types
mentioned above.

General insurance: all branchesof insurance ex
cept life insurance.

In 1976, vehicle insurance includes compulsory
insurance, according to the law ofSeptember 1976,
as a common insurance with "Avner".

Since 1977, the account of business of the
'General Insurance' branch (Table XIX/9)
includes, among the assets, an item for 'investment
proift' and imputed interest, which was previously
not included in this account. For compairson pur
poses, the data for 1976 are presented with the

inclusion of this item. Thus the income and profit
for 1976 as they appear in the table differ from
those previously published for this year. The data
on 'Summary of accounts of profit and loss' (Table
XIX/10) for 19751976 were altered accordingly
and transferred to a base comparable with 1973.

Reinsurance: any transfer of part of the risk
from one insurer to another, other than insurance
carired out jointly by a number of insurers.

Insurance fund: a fund representing the con
tingent liabilities of the insurer according to the
irsks he has undertaken.

Pending and approved claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not yet
paid.

Annual claims: claims paid out to insured, ex
penses on settlement of claims, and the increase in
the balance of pending and approved claims.

Period. Data relate to calendar 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 1978
are estimates based on provisional reports of those
insurance companies which had completed the
outline of their ifnancial reports.

FIRES

DEFINITIONS AND SOURCES

Fires. Fires brought to the noticeof ifremen and
extinguished by them. Fires which were ex
tinguished without the ifremen's assistance or
before their arrival were not included.

Placeof outbreak: a propetry unit designated
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.

Reporting on damage is incomplete. In some
cases, the ifre birgades are not able to assess the
damage (only the assessors) and do not report on it

(neither full nor partly). Consequently damage data
should be approached with caution; it may be as
sumed that the estimates on damage are biased
downward.

Olherplace in the building: garages, convention

Financial data of the National Insurance Institute are presented, together with the physical data, in Chapter XX■
IV  Welfare Services.
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ling habits of 1972. The purposeof the survey was
to obtain uptodate information on the means of
ommuting of the working population from their
homes to work.

The survey was conducted as part of the

questionaires sent to the labour force survey (see
Chapter XII).

Data on commuting habits to work appeared in
Abstract 29, 1978, pp. 570571.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

98' Survey of Freights Transpotred by Roads
1958

147* Fuel Consumption of Motor Vehicles and the
Road Trafifc 1961

141 Israel Postal Services 1961/62
411,430 Survey of Trucks 1970/71 Parts III
424 Trafifc on Nonurban Roads 19631972

432 Transport in Israel  Input . and Output,
Operational Data 1972

507, 509, 518 Survey of Travelling Habits 1972,
Parts 1111

583 Road Accidents with Casualties 1977, Part I
587 Road Accidents with Casualties 1977, Part II
588 Motor Vehicles 31 XI 1976
601 Survey of Trucks 1977

CHAPTER XIX. BANKING AND INSURANCE

All the ifnancial data in the tables in this chapter
are given at current pirces.If the 'real5 changes over
the peirod are required, changes in pirces should be
deducted from the changes relfected in the ifnancial
data. In order to do so, the Consumer Price Index,
for example, presented in Table X/2, may be used
as an aid.

BANKING

BALANCES OF BANKING INSTITUTIONS

In Table XIX/1 a summary of ifnancial assets
and liabilities of the Bank of Israel is presented.
From 1977 on, income and expenditure are

. calculated on the basis of accumulation, instead of
on the basis of cash, as in the past. Also, in 1977
changes were made in the classiifcation of items.
For purposes of comparison, the 1976 data are
presented according to theirnew classiifcation; thus
the totals appeairng in the balances for 1976 are
slightly different from those previously published
for that year.

For detailed explanation of the vairous balance
sheet items, see explanation to the ifnancial repotrs
of the Bank of Israel for December 31, 1978.

TableXIX/2 is a summary of the balances of
banking institutions in Israel (balances of motrgage
and investment banks and of the Post Ofifce Bank

are not included) and foreign banks operating in
Israel. In this summary the mutual balances
between banking institutions were not deducted.

The "public" covers pirvate persons, societies,
institutions, local authoirties etc., but not the
government or the banking system.

The items "banking and ifnancial institutions"
include institutions which do not appear in the sum
mary, such as motrgage 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 1974 operational proift does not include
net capital gain from sale of assets and from vary
ing exchange rates. As of 1975, it includes proifts
from varying exchange rates excluding the changes
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

Hebrew only.
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ROADS

The sources of the data are the erports of the
Public Works Depatrment of the Ministry of
Construction and Housing and the local authorities.

Table XVU1/24 is based on special surveys car
ired out by the Public Works Department in
cooperation with the Bureau every two years. The
last survey was carired out in 1977.

MOTOR VEHICLES

The source of the data is the vehicle card ifle of
the Licensing Department. Data do not include
tractors, semitrailer combinations, army and police
vehicles, foreigners' vehicles with temporary
licenses, vehiclesof touirsts who stay less than three
months in the country, diplomats' vehicles, U.N.
vehicles, etc. Data until 1965 refer to March31st 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 definitions are given in Special
Publication No. 588.

TRAFFIC ON NONURBAN ROADS

SOURCES

TRAFFIC VOLUME ON SELECTED ROAD
SECTIONS

The source of the data is traffic counts
conducted by the Bureau by mechanical counters
installed on nonurban roads, which count the axles
passing that section, witheach two axles counted as
one vehicle. Motorcycles and motor scooters are
not counted.

The counting is carired out every 45 months,
a week each time, and the daily average number of
vehicles is the average of three such countings dur
ing the year. On some road sections with light
traiffc, counting is performed once or twice a year.

A three fixed points counting is carried out all
the year round, day and night. Details on quarterly
data and type of vehicles, are available in internal
publications of the Transport Section and in Special
Publication No. 424.

NATIONAL KILOMETRAGE

Since 1969, data are obtained from a current
survey, conducted by the Central Bureau of
Statistics.

More details on the method of computation ap
peared in Abstract 261975, p. (94) and in the
Quarterly Transport Statistics, No. 3, 1977.

The data on interurban kilometrage are
obtained from the trafifc count survey (daily trafifc
volume in the section x length of the section).

ROADACCIDENTS
The source of the data is the statistical report

iflled out by the police for each accident with
casualties registered and investigated. Data do not
include accidents with casualties in which only
military vehicles are involved, but they include acci
dents where both military and civilian vehicles or
pedestirans were involved.

DRIVERS

SOURCES AND DEFINITIONS

The data on the number of dirvers are obtained
by the processing of the dirvers' card ifle of the
Licensing Authoirty in the Ministry of Transpotr.

The population includes all dirvers with a
civilian dirving license issued in Israel, valid on 31

XII 0/ the surveyed year. The population does not
include holders of military licenses only. or inter
national licenses only, or dirvers who had only tenr
porary licenses at the end of the surveyed year.

Driver is anyone aged 18 and over who had an
Israeli dirving license valid at the end of the
surveyed year.

Type of license determines the type of vehicle
which the holder of the license is permitted to dirve.
Since there are types of licenses which permit the
dirving of more than one type of vehicle, the tables
where these types are detailed include part of the
dirvers more than one time, in accordance with the
types of vehicles they may dirve.

Type of vehicle. These deifnitions are given in

Special Publication No. 588 (see list at the end of
the chapter).

SURVEY ON TRAVELLING HABITS

Data on travelling habits and ownership of
vehicles appeared in Abstract 261915, pp.
518522 and in special publications 507, 509 and
518.

SURVEY ON COMMUTING HABITS
TO WORK

The survey was conducted in October
December 1976, as a sequal to the survey on travel
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Atfer enactment of the Tax Reform in July
1975, the deifnition of gross wages was changed;
included are all taxable payments e.g., taxable food
and lodging expenses, vehicle maintenance,
telephone expenses, etc. Not included are non
taxable 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, besides wages,
employers' payments to pension funds, national in
surance and equalization fund. Till 1969, they
included also travel and lodging expenses, medical
expenses of crewmen, etc. After the enactment of
the income tax reform in July 1975, allocations of
sums by the employer for the employees are also
taxable. As of July 1976, a J96 tax addition on
wages is also included in the branches where it is
due (nonproift institutions), following the enact
ment of V.A.T. More details are given in special
publication No. 432.

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 in the whole branch
from a sample of employers, which is based on the
employer cardifle of the National Insurance In
stitute. Data appearing in Chapter XII  Labour
and Wages, are based on the same sample and are
compiled from the employers5 report to the
National Insurance Institute.

BUSES
The commercial speed of buses was obtained

from a current survey conducted by the Bureau.
The frame of the survey is the urban, suburban and
interurban bus lines. From this frame, a sample is
drawn according to the sizeof the line (frequency X
average durationof trip), once in three months. The
lines sampled are enumerated on week days in one
of the three shifts (morning, atfernoon, 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 are annual and are
based on the said sample.

SEA TRANSPORT AND AVIATION
DEFINITIONS

Cross registered tonnage: tonnage 0/ boat in
units of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Net tonnage (net registered tonnage). The
cargotonnage of vessels for tax purposes does not
indicate the boat cargo capacity, but is obtained by

registered deduction of the passenger and crew 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
 regulations.

Deadweight: weight in tons which a vessel can
carry in salt water when loaded, over and above the
standard equipment, to lower it to the water line
mark.

SOURCES

Data on loading, unloading and movements of
ships in ports are based on daily reports (on a
countrywide basis) by the Potrs Authorities.

The ifgures for travellers by sea and air in this
chapter differ form the ifgures given in Chapter
IV  Migration. For travellers by sea, the dif
feernces are due to the fact that in this Chapter data
are based on the repotrs of the Potrs' Authority,
which do not include ships' crews, whereas the data
in Chapter IV are based on Border Police repotrs
and include all potrs and ships' crews on their ifrst
voyage and last return. Regarding air travellers, the
differences are due to the fact that the data in this
chapter derive from the Airpotrs' Authority and do
not include entrances of crews, but include travel
lers in transit, whereas the repotrs of the Border
Police, on which data in Chapter IV are based,
include crews on their ifrst voyage and last arirval
and only patr of travellers in transit.

TRUCKS

The data are based on a survey of trucks
conducted in 1977 and on previous surveys. The
1977 survey was based on a representative sample
of about 2,200 trucks of load capacity exceeding
2.5 tons (about 151}* of the total population). The
survey was conducted from November 1976 to Oc
tober 1977, each truck having been investigated
about one week's activity. Data were collected
about physical output (tonnage, ton/km., etc.) and
on the structureofexpenditure. Trucks transporting
for pay were also investigated on revenue form
transpotr services. Data were also obtained on the
administrative structureof the branch (by economic
branch, organization, etc.).

For detailed explanations of the deifnitions and
data, see Special Publication No. 601.

COMMUNICATION

The data were compiled by the Ministry of
Communication, and processed from the repotrs
which the Ministry submitted.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

298 Census of Eating and Drinking Facilities
1967/68

590 Trade Survey 1976/77
623 Touirsm 1978

CHAPTER XVIII. TRANSPORT AND COMMUNICATION

DEFINITIONS

/. Branches
Buses: companies' for passenger transportation

by bus, on regular interurban and urban routes.
Excluded are privately owned buses for transporta
tion of workers and pupils and bus station Pr0Jects
of the bus companies. This branch includes the
Haifa "Carmelit" and, from 1968, garages of tne
bus companies.

Railways: the Israel Railways, except
restaurants and railway construction (also ex
eluding the Haifa underground, the "Carmelit");
since 1968, including workshops.

Sea transport: Israeli companies ofr passenger
and rfeight transportation by sea. Fishing and
sporting boats are not included.

Ports: companies and establishmentsfor. sup
plying port services, such as services to ships, port
administration, lighthouses.

Aviation: Israeli civil companies ofr transporta
tion of passengers and freight by air and for OP613
tion of airports. Excluded are aircraft repairs,
spraying by airplane, travel agencies and
meteorological services.

Posts and communication include post oiffces
and postal agencies, parcel post, telephone and
telegraph services, engineering services. The Posta.
Bank and Broadcasting Services are not included.

2. Revenue
Revenue at current prices includes receipts of a"

companies and establishments of the branch and
services provided in the peirod reported, irrespec
tive of the date of payment for these services.

Revenue includes also transactions of the
vairous firms of the same major branch between
themselves, and is presented at market P"ces, ie.
including taxes (as of July 1976  also VAX) but
not subsidies. An exception to the rule is the
revenue from aviation and shipping, where travel
taxes paid by passengers directly to the treasury
(through the banks) are not included (travel taxes
were abolished in 1977).

Revenueatifxed pirces is obtained by delfating
the revenue at current prices by the indexof output

pircesof the major branch. For aviation, revenue at
constant pirces is obtained by direct calculationof a
volume index and not by delfating by a price mdex.
in all cases pirces are those of 1968, unless
otherwise speciifed.

The main revenue components in transpotr
branches are:

Buses: revenue rfom passenger transportation
on regular lines, special journeys and excursions
and other services.
Railways: revenue rfom passenger and freight
transportation and other services.
Sea transport: revenue from passenger wA
freight transportation, fuel and from chartering
of vessels.
Ports: revenue from basic potr services (such as
pilotage, wharfage, etc.) and cargo services
(loading, unloading, etc.) and services to Pas
sengers.

Aviation: revenue from passenger, freight and
mail transpotration, from chartering aircraft
and airpotr services, such as landing, passenger
stopover fees, etc.
Communication: revenue from postal,
telegraph, telephone services, etc.

Index of output prices is compiled by the
Laspeyres method; a representative basket of
representative services, whose costs are currently
investigated, is selected for each major branch.

3. Employment, wages and labour expenses
Employees. The major branches aviation and

sea transpotr do not include employees in branch
ofifces abroad. In the bus branch, cooperative
members are included.

Wages include the gross sums paid by the
employers to workers registered on payrolls for
work done in the repotr period, including back pay.

Since 1970, wages do not include amounts
returned by various insurance institutions (National
insurance, Mivtahim, etc.) or debentures acquired
by employers in connection with employment of
salaried workers.
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were: the actual value of meals without tax, child al.
lowances, severance payments and pension.

Revenue: gross revenue in hotels and rented
rooms at private homes, and from other services,
e.g. from a day spent (not overnight stay), form
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
included.

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 obtained monthly at the Bureau
directly from a representative sample of about 180
guest houses. AH hotelsof grades 5 and 4 stars are
included in the sample.

Other hotels. Data are obtained monthly, direct
ly from a representative sample 0^ about 50 hotels.
In cases when some hotels fail to report in time, im
putations are made on the basis of reports of other
hotels.

SURVEY OF HOTEL EXPENSES

In 1978 a survey was held in hotels on their
expenses in 1977/78. In the tables some results of
this survey are presented, as compared with the
results of a similar survey held in 1970, on the ex
penses of hotels in 1968/69.

PURPOSE AND USE OF THE SUR VEY

The main purpose of the survey was to obtain a
picture of the composition of the actual expenditure
of hotels on commodities, materials and services
used as input in the operationof hotels. This picture
serves mainly to determine the weightsof the expen
diture items in the framework of the price index of
inputs in hotels.

THE POPULATION AND THE SAMPLE IN THE
1977/78 SURVEY

The population of the survey includes all the
hotels, boarding houses and convalescence and rest
homes in Israel, both those approved for touirsts
and those not approved, which were open to the
public before January 1977, and have been
operating continuously up till the present.

The population does not include holiday camps,
youth hostels and youth camps.

A list of about 500 hotels which formed the
population of the survey served as a frame for
drawing the sampleofhotels in the survey. 1n order
to draw this sample of hotels for investigation, the
frame was divided into a number of strata ac
cording to the typeofhotel (approved, by gradings,
holiday villages, convalescence homes and not ap
proved). Each stratum was divided into substrata
according to the size of the hotels and the food ser
vices proved in them. The expenses of a totalof 124
hotels were investigated, representing all of these
strata.

EXPENSES INVESTIGA TED

In the framework of the survey all the expenses
of hotels on maintenance and current management
were investigated. Expenditure of hotels which is
actually investment was not investigated. Expenses
on buildings and equipment owned by the hotels
were estimated according to the valueof their year
ly depreciation, at renewal prices. In the survey, the
expenses of hotels for 1977, or 1977/78, were
investigated in accordance with the year for which
the books are kept by the different hotels.

PROCESSING OF THE DATA

For each hotel investigated in the survey, the
total operating costs for 1977 or 1977/78 were ob
tained, divided into their various components.
These expenses were transferred 10 a uniform
pirce base 1977/78. In order to obtain an overall
estimate for expenses and for the numberof rooms
represented by each hotel in the survey, the ex.
penses and the numberof rooms in each hotel in the
sample were multiplied by an "inflation factor".
This innation factor is determined by the relation
between the total number of rooms in a certain
stratum of hotels and the number of rooms in each
hotel in the sample in this stratum.

Thus the total amount of expenses and their
composition were obtained both for the entire
branch and for the various sections of hotels, as ex
plained above.

ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

Data on advertisements in the press were
published in Abstract 261975, Chapter XVII
Commerce and Services  page 481.
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LARGE SCALE RETAIL TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes three groupsofshops:
(a) chain stores belonging to commercial and

industrial ifrms which own three or more separate
shops, at different sites and which generally sell a
uniform type of commodity (for example: food,
clothing, footwear, petrol, gas, etc.);

(5) cooperative stores organized in the
Cooperative Consumers' Union (stores in towns
and development areas), in the Audit Union of the
Agricultural Workers Cooperative Society Ltd. and
in regional and organizational buying groups;

(c) department stores which sell in the same
shop various types of commodities in different
departments (for clothing, footwear, furniture,
household utensils, etc.) and keep separate accounts
for each department. The survey does not include
stores which style 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 Survey".

Value of sales index at constant prices. Ex
planations on the method of compiling the index
were published in the Statistical Bulletinof Israel,
Supplement no. 4, 1968.

SOURCES

The data on sales according to commodity
group is obtained from questionnaires sent each
month to the ifrm included in the survey population.
The other data were obtained from an annual
questionnaire sent to the ifrms.

HOTELS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The population includes all establishments in
the hotel branch (hotels, convalescence homes, holi
day villages, etc.) except youth hostels, Christian
hospices, camping sites and convalescence homes
turned into absorption centres.

Detailed data and explanations may be found in
special publications on tourism (see list below) and
in the Statistics of Tourism and Hotel Services.

Tourist hotels. Hotels approved by the Ministry
of Industry, Trade and Tourism, are classiifed as of
January, in ifvegradesfrom 5 star (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 staff rooms hired
in pirvate homes for lodging guests. The data relate
to 31 XII (evenif the hotel is seasonally closed) and
do not include staff rooms, ofifce rooms, dining
rooms, halls, store rooms, etc.

Beds are both permanent beds in the hotels and
beds rented 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 an
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 pirvate homes).

Percentageofbed occupancy is the total actual
nights spent in hotels in the year under considera
tion divided by the total possible number of guests
lodged overnight in these hotels.

Percentage of room occupancy: the total
number ofoccupied rooms in hotels which are open
in the surveyed peirod, 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 rented in 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 dayof the surveyed month who received wages,
including family members and shareholders gainful
ly employed in the hotel.

Wages: sums appearing on payrolls for the
surveyed month, including basic salary. allowances
(costofliving, seniority, family), premiums, ser
vice 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 Reform, were
included (such as participation in maintenance of
vehicles, telephone maintenance, etc.). Not included
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commission), and payments in the report year for
commodities purchased previously or advance pay
ments on account of commodities purchased after
the report year were not included.

Debts to suppliers at the endof the report year
is the balance of debts to suppliers (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 percen
tage of the value of commodity purchases, were
computed in respect of the total value of com
modifies 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 valueof 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 com
modities which had been paid for in transit. The
value of inventory owned by others, i.e. com
modities not belonging to the establishment hvX
stored there and in its warehouses at the time of
inventory 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 establish
ment.

A nnual wages (gross) are all amounts appearing
on the payroll subject to income tax, before deduc
tions, 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 con
nected with salaries and wages, which do not usual
ly appear on the payrolls, such as: payments to
various funds ("Mivtahim", National Insurance,
etc.), severance pay, pensions, payments in kind,
etc.

Type of legal organization is deifned in accor
dance with the form of legal ownership of the

establishment.
Town and district. The classiifcation of

establishments according to district is made ac

cording to the administrative district of the address
of the establishment.

Type of ownership. The classiifcation of
establishments by type of ownership is in accor
dance with the principal ownership of the
establishment39.

METHOD OF CONDUCTING THE 7976/77
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 employees
and more, was taken from the employers' card
index of the National Insurance Institute and was
updated for 1976/77 by adding ifrms to this card
index, whereas the sample of wholesale ifrms not
engaging employees was obtained by an "area
sample".

VALUE OF SALES IN WHOLESALE
TRADE60 ACCORDING TO
COMMODITY GROUPS

(Table XVII/I)

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The data in the table relate to wholesale
establishments with employees only. The data are
calculated according to commodity groups and not
according to the branches of wholesale trade. The
sample for this survey was drawn as a subsample
of the Wholesale Trade Survey.

Index of sales values at ifxed prices In the
absence of an index of wholesale prices, the series
was calculated at ifxed prices by deduction in a
price index drawn from various prices indices
available at the Bureau, which represent the
changes in the wholesale prices of the various
series.

SOURCES

The data on sales, according to commodity
groups, are received from monthly questionnaires
sent to establishments in the survey population.

" For details on the methods used in the classiifcations by sectors see Publications of the Census of Industry and CraHs
1965, No. 2, p. 66.

'■" For detailed definitions and methods ofcomputing the index, see Supplement to the MonthlyBulletinofStatistics . No 1.

1979.
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TECHNICAL SERIES

\1* Price Index of Inputs in Residential Building 24'
 Repotr of the Public Advisory Committee
pirce Index of Input in Road Construction

CHAPTER XVII. COMMERCE AND HOTELS

THEWHOLESALEANDRETAIL
TRADE SURVEY

The Trade Survey 1976/77, the ersultsof 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, including
agents and commercial brokers but not including
peddlers) as denned in the classiifcation of
economic branches.

Wholesale establishments are establishments
(including commercial agencies) whose main oc
cupation is the purchaseof commodities, usually >n

large quantities, directly from manufacturers or
other wholesalers and the coordinationof their sales
to retailers, producers, institutions or other
wholesalers, but not to individual consumers for
their personal or domestic use. The wholesale trade
includes also regional and organizational buying
groups and agricultural produce marketing boards.

Retail establishments are establishments which
deal in the sale of commodities for personal and
domestic use as well as any commercial establish
ment known to the public, even if it does not sell ofr
personal or domestic use (e.g., trucks, ofifce vehi
cles, tools, etc.).

Survey period for most investigated establish
ments relates to the budget year or a different an
nual peirod in use by certain ifrms, if this period
includes at least six months of the budget year.

An establishment is deifned as a unit (shop,
ofifce, etc.) located at one site only, in which com
mercial 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 (m
department stores) were not deifned as separate

investigation units in the survey, even if separate ac
counts were kept.

Employed persons include employees, owners
and unpaid family members, in patrtime or full

time jobs.
Employees are an average of all employees

(temporary and permanent) appeairng on the
payroll in four selected months of the report year,
even if they worked for one day only in oneof these
months. Salaired proprietors in limited liability
companies and workers who are members of
cooperative societies are also included, as well as
qibbuz members.

Sales on own account are the value of com
modities owned by the establishment sold during
the report period, whether for cash op on credit,
after deduction of reductions and returns at prices
paid by the buyers (including indirect taxes,
purchase tax, V.A.T., etc., but excluding subsidies).
Receipts on commodities sold piror to the report
year are not included nor are advance payments on
account of commodities which have been sold after
the repotr year.

Commission sales are the value of commodities
belonging to others which were sold by the
establishment (for instance: on account of factories
or other dealers). The deifnition of value of sales is
as in the above case, with commission added.

Commission: receipts (mostly computed as a
cetrain percent of the value of sales) which the
establishment received for sales on account of
others, or as brokerage on commercial transactions.

Customers' debts at the endof the report year:
the balance of debts of customers which had ac
cumulated at the end of the repotr year, including
debts from previous years.

Purchases: the value ofcommodities purchased
duirng the repotr year, whether for cash or on
credit, at purchase pirces, including taxes, freight
and storage charges (allocated by the establish
ment), after deduction of the value of reductions
and commodities returned to suppliers. The value of
commodities which did not pass into the ownership
of the establishment (commodities on sale against

Hebrew only.
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Wages do not include: fares on public transpor
tation (not taxable), employees' children allowance,
severance pay and pension.

Labour expenses include the gross wages and
the employers' share in payments to National In
surance, Building Workers' Fund, "Mivtahim" in
surance fund, pension funds, Sick Fund, etc., as
well as severance payments and pensions if they are
at the employer's expense. Labour expenses do not
include travel and boarding expenses, bus fare and
other expenses connected with employing workers,
such as: government debentures acquired by the
owner at his expense in connection with employ
ment, overalls, upkeep of kitchens and cafeterias,
clubs, libraries, sport facilities, recruiting and train
ing of workers, housing, etc.

Following the changes in the deifnition of
wages, absolute numbers on wages and labour ex
penses 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
Bulletinof StatisticsSupplement, No. 6, 1976.

PUBLIC WORKS

DEFINITIONS

Begining of work: commencement of levelling,
digging or quarrying for the purpose of building
roads or laying water or sewage pipes.

Completion of work: for works outside the
competence of the Ministry of Construction and
Housing the date of acceptance of the works from
the contractor or of the ifnal survey (in case of own
execution).

For works executed by the Ministry of
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 10 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 ז0 interdistrict

trafifc.
Regional road: branching off from, or linking,

main roads.
Access road: leading from a main or regional

road to a certain point within a locality.
Inner road serves internal trafifc in localities

)towns, villages, etc.).

Structureof roads

With asphalt: the upper coating of the road is

made of asphalt.
The width of the road (in meters) includes the

widthof the road, and that partof the road used for
motor vehicle trafifc, including parking places and
excluding the shoulder.

SOURCES

The local authorities reporting on building
begun and completed also report on public works;
the Public Works Department and the Ministry of
Construction and Housing; other Government
Ministries; the Jewish Agency and the Jewish
National Fund; three building companies; Meqorot
Company (water prospecting); water works.

The data on paving of roads, drainage and
waterpipe laying are compiled from reports from
the above mentioned sources, after sifting
duplications.

The data include works carried out within the
juirsdiction of reporting local authorities, both by
the local authorities and by companies and govern
ment institutions. Within the jurisdiction of local
authorities other than the above mentioned, the
data cover only projects carried out by companies
and Government institutions.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

13 Indexes of Employment in the Building In
dustry 1952

222* Survey of Primary School Buildings 1964/65
3 12* Survey of PostPrimary School Buildings

1967/68

356* Survey of Housing in Qibbuzim 1969
485* Survey 0/ Owners and Tenants in Protected

Premises 1973
556 Construction in Israel 19741976
585 Construction in Israel 19751977
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on financial data of the value of capital formation
performed by public bodies, such as government
offices, Public Works Department, municipalities,
as well as on the reports of other enterprises and
public institutions on building and public works ac
tivities.

SURVEY OF AVERAGE BUILDERS,
COSTS PER SQ.M. OF DWELLING IN
PRIVATE RESIDENTIAL BUILDING

In 1965, the Central Bureau of Statistics began
to carry out periodic surveys on the average costs
per sq.m. of dwellings in urban localities, as regards
private construction in the various regions. So far,
surveys were carried out for the years 1965, 1968,
19701977.

DEFINITIONS ANDEXPLA NATIONS

Average expenses per sq.m. include costs of
planning, construction and development around the
building and general expenses of the builder. The
value of land is not included.

As of the 1973 survey, costs obtained from the
survey were for the first time adjusted for the pirces
of the year to which the survey refers. These ex
penses were adjusted to price changes of building
inputs during the construction of each building as
against the average input prices in the year of the
survey.

The average cost per square meter was obtained
by dividing the costs, which had been adjusted to
the construction of new residential buildings (as ex
plainedabove),by the gross area of these
buildings.

Areaof building to which the expenses relate is
the gross area of the building which includes the ex
ternal walls, balconies, builtup area under the pil
lars and area of auxiliary structures in the building
or beside it.

More details on the survey and the method of
adjusting the cost computation for 1977 see in Sup
plemenl to the Monthly BulletinofStatistics, Nos.
5, 10.

SOURCES

The results were obtained by surveying a
representative sample of new residential buildings in
private construction in urban localities. The data
were obtained directly from the builders by means
of a special questionnaire which was mailed to them
or iflled in by enumerators.

EMPLOYMENT, WAGES AND LABOUR
EXPENSES IN CONSTRUCTION

The monthly series Employees, Wages and
Labour Expenses in Construction ' has been
published since 1968. This sample was improved at
the beginning of 1973 by improving the classiifca
tion and by the addition of new establishments. In
January, 1971, this series was revised as a con
tinuation of the previous series (from 1968). The
sample of the series was improved again in January
1975, by including new establishments.

DEFINITIONS

Employee: a person employed by others for pay
in cash or payment in kind (wages) on a daily or
monthly basis.

Employee posts: the number of employees,
monthly or daily. Piece workers are not included.
Since one employee (especially the daily ones, who
are the majority in this branch) may work for more
than one contractor in the same month, the
measurement is actually of posts which are manned
at least one day in the month, for which wages have
been paid.

Mandays worked: mandays which the worker
actually worked at his posts and for which he was
paid. The number of actual man days includes over
time hours after having been translated into days.
Absences are excluded (leave, holidays, sick leave,
etc.), even when paid.

Wages. 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 vehicles, telephone,
bus fare, etc., were included in wages and
employees' children's allowance was excluded.

According to the new deifnition, wages include
all gross payments (before deductions) on which in
come tax is due which were paid to employees in
the report month (incl. backpay and advance pay
ments). Wages include: basic wage, cost of living al
lowance, professional, seniority and family al

lowances, premiums and bonuses, overtime pay,
pay for special working conditions (ifeld conditions,
Arava etc.), 13th month salary, absence days (army
reserve duty, leave, holidays, illness, etc.), con
valescence allowance, professional literature,
maintenance of vehicles (incl. allocation for the
establishment's vehicle), telephone, lodging and
food expenses (on which only income tax is
payable), bus fare, payments in kind (presents,
housing, etc.), participation in employees' children's
tuition fees, etc.
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tinued. As of 1976 the coverageof the survey was
enlarged to 21 large towns, as follows: Jerusalem,
Ashdod, Beer Sheva, Bene Beraq, Bat Yam,
Givatayim, Herzeliyya, Holon, Haifa, Kefar Sava,
Netanya, Petah Tiqwa, Qiryat Bialik, Yam,
Motzkin, Qiryat Atta, Rishon LeZiyyon, Rehovot,
Ramat Gan, Ramat HaSharon and Tel AvivYafo.

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 was begun in the surveyed period and
new dwellings which had not been sold by 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 received at that date. A
dwelling built for the builders' own use or a let dwel
ling are considered sold.

Dwelling before completion: a dwelling in one of
the following stages at the survey date: frameheads,
sanitary plumbing, electrical installation, carpentry,
flooring and mosaics, painting, whitewashing or
glazing  and not yet inhabited:

Dwelling under construction, framework: a
dwelling which, at the timeof the survey, was in one
of the following stages: digging or casting fpunda
tions, building walls, roof or partitions.

SOURCES

The results were obtained by the investigation of
all new dwellings covered by the survey by means
of a special questionnaire sent to contractors, as
well as by enumeration ofbuildings by the bureau's
staff. Detailed description of results and definitions
were published in the Supplement to the Monthly
Bulletin of Statistics (since 1969) as well as in
Special Series No. 556.

HOUSING
Data on the number of existing dwellings of

various types are presented in Tables XVI/11 and
XVI/12. The data are based on Housing Condi
tions Surveys For further details on these surveys,
see Introduction to Chapter XI, 'Living
Conditions'.

II. FINANCIAL DATA

CAPITAL FORMATION

Gross domesticcapital formation represents gross
increase in the value of buildings, stock and other

construction works, as defined above. It does not
include the value of land on which the buildings
were erected or work was performed.

Purposes of capital formation: residential
building and other work, such as: building for
hotels, businesses and offices; building for industry
and crafts; water and electricity enterprises, tran
sport and communication, public and agricultural
buildings (excluding capital formation in fruit plan
ta tions and forestry).

The gross domestic capital formation in
residential buildings represents the gross increase in
the value of the stock of dwellings; it does not
include the value of land on which the buildings
were erected, but it includes all other expenses con
nected with the constructionof residential buildings
and expenses on development, taxes, profit margin,
etc.

SOURCES AND METHOD OF COMPUTA TION

The valueofgross investmentinprivate residen
tial building. The additionof physical area in a par
ticular year was calculated up to 1962 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 estimate
of work performed (by the average duration of
building) in the surveyed year, in structure in which
building was begun or completed in each quarter of
that year. As of 1965, the average price per sq.m.
residential building, for calculating the investment,
is based on results of periodical surveys in which
expenditure of builders in private building (excl.
land value) were investigated. The builders' proift
was added to these results.

An estimateofgross domestic capital formation
in residential building in ifxed prices was obtained
by deductionofestimates at current prices in rele
vant price indices.

The valueofgrosscapital 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 financial terms through the expenses per sq.m.
of building (building, development and general ex
penses). 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 pirvate
residential building, but the estimate is also based
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includes buildings in Jewish localities on the Golan
Heights, Judaea and Samaira and the Gaza Stirp
and North Sinai.

In 1970, the building estimates were corrected.
In the past, these estimates included, in part, areas
of gerenhouses, and did not include partof the built
up areas of the agircultural branch where building
was initiated by the public sector. As a resultof the
special character of the greenhouses and the rapid
expansion of greenhouse building in recent years,
they have been removed from the general building
estimates. On the other hand, missing data on the
built up area in the agircultural branch were added
to the building estimates. Annual data on construe
tion of greenhouses appeared in the Supplement to
the Monthly Bulletin of Statistics No. 5, .9י19

As of 1974, a seires on all building in Israel,
including also estimates on unauthoirzed building,
has been published (see below).

The summary of building does not include the
construction work of the Ministry of Defence and
the I.D.F.

ESTIMATE OF TIME LAG

Part of the data is obtained from the local
authoirties and building companies with a time 'ag
In order to avoid as far as possible lag in reporting,
reporting is checked every quarteryear for residen
tial buildings in large localities and every halfyear
ofr the remainder.

Despite the reporting checks, some of the data
still lag behind by about two years, mostof the time
lag being duirng the ifrst year following each half
year.

The estimate of the time lag is compiled when
summing up the peirodical data for each purpose
separately, and is based on the time lag in previous
peirods, the improvement or deteiroration Jn
reporting duirng the surveyed peirod and the size of
the areas obtained during the checking for the given
peirod. The estimate of the time lag in reports on in
dustiral 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 J'et
returned, newspaper clippings, advertisements, etc.

The time lag estimates which have been added
to the pirvate building data for 1978 were 18 per
cent of total building begun and 9 percent of total
building completed.

The estimates of pirvate building begun and
completed in those commissions which do not
report on beginning and completion of buildings,

are based on the building licenses in Planning and
Building Committees. They were computed on the
following assumpitons:

Only a very small proportion of buildings for

which permits are issued are not executed.
Construction was commenced in the same year

in which the permits were issued.
Buildings weer completed within one year atfer

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 ercent few years the scope of
unauthoirzed building, expecially innonJewish
localities, has grown. Therefore, it was included in
the building estimates in Israel as of 1974.

The unauthoirzed building estimates are based
on data obtained from 6 planning and building
committees in whose juirsdiction are most non
Jewish localities. Form these committees a report
was obtained on the number of offences committed
by builders building without building licence, as well
as information on the number of buildings against
whose builders legal claims were entered but who
will eventually receive the licence.

Estimate of unauthoirzed building begun is 00
tained by multiplying the numberofoffences by the
average area per building (which was obtained from
the reporting on legal building in these localities)
minus the estimated area of building begun without
permits, which may eventually receive the licence.
In order to obtain the national estimate, an estimate
of about 1096 was added to the above mentioned
data, in the years 19741978 (for localities for
which no reporting was obtained).

The estimate of unauthorized building begun
from last year served as estimate of unauthoirzed
building completed.

SURVEY OF UNSOLD

DWELLINGS IN PRIVATE BUILDING

At the end of 1968, the Bureau began con

ducting quatrerly surveys in 12 towns, and half
yearly surveys in another 21 urban localitiesat the
commission of the Ministry of Construction and
Housing on unsold new dwellings within their
juirsdiction.

In 1974 and 1975, quarterly surveys were con
(ucted in 17 large towns and the halfyearly
surveys in the other urban localities were disoon
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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.

Data refer to new buildings as well as to exten
sions 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, Herzeli
yya, Zikhron Ya'aqov, Hadera, Hod HaSharon,
Holon, Haifa, Qerayot (Motzkin, Bialik, and Yam),
Tiberias, Jerusalem, Kefar Sava, Lod, Nahariyya,
Nes Ziyyona, Netanya, Akko, Afula, Pardes
HannaKarkur, Petah Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono,
Qiryat Ata, Qiryat Gat, Qiryat Tivon, Rishon
LeZiyyon, Rehovot, Ramla, Ramat Gan, Ramat
HaSharon, Ra'anana, Shefar'am and Tel Aviv
Yafo;

18 building companies;
the Ministry of Construction and Housing:
Public Works Department;
other Government ofifces;
the Jewish Agency;
higher education institutions.

Industrial enterprises, boarding houses and
hotels: Addresses for sending questionnaires to in
dustrial 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
Development Budget for building purposes; press
cuttings; advetrisements and various publications
from which industrial enterprises, hotels and
boarding houses under construction, or about to be
constructed, are traced.

REPORTING AGENCIES ON BUILDING
LICENCES

Planning and Building Committees, being:
a. Local Commissions: Elat, Asheri, Beshanirr,
GatLakhish, HaGilboa, Central Galilee, Central
Lower Galilee, HaDarom, Southern Sharon, Hevel
Hot, Zevulun, Hof HaCarmel, Hof HaSharon,
Tovim, Yizre'elim, Merom HaGalil, Lodim, Ma>ale
Yehuda, Menashe, Nof HaGalil, Nazareth, Sumkhi,
Emeq HaYarden, Emeq Hefer, Northern Sharon,

Shikmim, Soregot, Shimonim, Sharonim and
TamarRamat HaNegev.
b. Special Ccjmmissions: Ofaqim, Bet Shemesh,
Dimona, Yeroham, Mizpe Ramon, Nazerat Illit,
Netivot, Arad. and Sederot.

METHODS OF COMPUTA TION AND ESTIMA TION

COMPILATION OF DATA

Data on building are compiled from the reports
stated above, obtained from the different sources
after elimination of duplications.

The reports of the local authorities and the
building companies on private buildings show a cer
tain time lag. Hence, the projected time lag is added
to the data material compiled from these reports
(calculation of projected time lag  see below).

In 19491959, incomplete data were published
on building in Israel, which appear under the
heading "former. series" and are composed as fol
lows:
1. All public building, initiated by the Govern

ment and the Jewish Agency all over the
country as well as mostof the private building
were included. Not included was private
building for various purposes within the
jurisdiction of planning and building commit
tees who did not report on beginning and
completion of building.

2. In 19491957, public buildings which. were
built by the Housing Department, Public
Works Department and the Jewish Agency,
were not included.

3. In 19491958, data on nonresidential farm
buildings were not included.

The "new series", which has been published
since 1960, covers all building for all purposes all
over the country, and includes the building within
the jurisdiction ofplanning and building committees
that do not report on beginning and completion of
building. 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 completion of
building, supply information on building permits is
sued by them. Based on this information, estimates
for the beginning and completion of building within
their jurisdiction are drawn up (On the method of
compilation in these commissions, see below).

As of July 1967, the summary of building
includes also building in East Jerusalem.

As of 1967, the summary of total building
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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 classifica
tion used by the Water Commission. This clas
siifcation differs from that used by the Bureau.

CHAPTER XVI. CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Construction includes the building and public
works branches (a major branch in the Standard
Classification of Economic Branches) as well as
construction of communication and electricity lines
and drilling for 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 dwel
ling whose building had begun but had not yet been
completed at the said date.

Building completed: when the building is
technically completed and ready to serve its func
tion or more than half of its area is already in use.

Area includes the outer walls, balconies and the
built up area below the pillars.

Dwelling: a room or combination of rooms in
permanent or temporary structures, intended for
dwelling purposes, and including service rooms,
which havea separate entrance from the street or
an area in common with other apartments in the
building.

Living rooms: bedrooms, parlours, dining
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 body: planning of buildings (location
standard and area) and its supervision.

Public building: building initiated by the
Government, the National Institutions, the Local
Authoirties and companies entirely controlled by
these institutions.

Private building: all building except public
building. Includes also the building of the Histadrut
Sector.

New residential building is a building of whose
area ZfM are destined for residential purposes,
which is being built on a vacant plot or on the foun
dation of a demolished building, of which no walls
were left which can be used for the new building.

Durationofbuilding: 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 ac
cording to the number of dwellings in each.

Purposes of building: residential building,
hotels, commercial and office buildings, buildings
for industry and crafts, public buildings and non
residential farm buildings.

Typeofbuilding: Data on type of building relate
to public residential building only.

Ordinary building: building in which most of
the work is performed on the building 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 ■ Prefabricated building: 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 provided by these enterprises.
Prefabricated parts for construction are: ex
ternal and inner walls, ceilings, stairs etc.

2. Other /ndustr/al bu//d/ng: building in which
most of the frame is built by the method of
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OTHER PUBLICATIONS

* WAGES IN INDUSTRY (August 1955) The
General Federation of Jewish Labour in Israel and
the Manufacturers Association in Israel (Labour
Division(

Jf£$/AlBENEF^S ™ INDUSTRY (end

The General Orationof Jewish Labour in Israel
and the Manufacturers Association in Israel
(Labour Division(

CHAPTER XV. ENERGY AND WATER

ENERGY BALANCE

DEFINITIONSAND EXPLANATtONS

Energy balance is a setofdata that presents the
sources and uses of energy by the country's
economy and the interactions within the enerev
system. J

Israel's energy balance in presented according
ot_ the general ofrmat of >"ergy balances, as
pubhsed by the O.E.C.D., with some necessary ad.
justments to Israel's special conditions.

The table's columns represent two main
categones of energy used by the economy.
1 Primary energy, is used directly, without tran

sformation (e.g., crude oil or natural gas used
directly to supply heat, power and light)

2 Secondary energy includes energy converted
from a primary form into other forms, eg.,
gasoline or other petroleum products which
are produced in refineries from crude oil or
electircity generated in power plants which use
coal or petroleum products.
The table's rows are intended to supply 1nfor.
'nation on the energy flow within the
economy.

Energy requirements are obtained by summing
'™ports with domestic production and deducting
exports and bunkering of ships; they also include
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 consumption
tor generating electircity. Energy output is posiitve
whereas a negaitve symbol () indicates inputs in
the process, Whenever a total is negative, it should
be interpreted as losses duirng the transformation
process.

Final consumption. This line sums up the final
use of energy by the economy. The breakdown of

energy use by economic branches follows the orw
"total".

Unit. The common unit of measurement
employed is the ton oil equivalent (T.O.E.) which
equals 107 Mocalories. Conversion into this unit
was based on the net caloirc valueof each energy
product.

Data on use of electircity are presented in two
forms:

1 According to electrical energy generated by
Power plants and consumed by industrial es.
tablishments, 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 (P.E.E.E.).

SOURCES

Data on crude oil and its products, Israel Fuel
Authority, Oil ReifneriesLtd. Data on
electricity the electricity corporations.

Distribution of consumption between economic
branches is based on reportsof oil marketing com
panies to the Israel Fuel Authoirty. Since con
sumers have not yet been classified according to the
standard classificationof economic branches, there
are some inaccuracies in the distribution of ifnal
energy consumption. Thus, a patrof fuel consump
tion by industrial establishments in qibbuzim may
have been classiifed under agricultural consump
tion. v

ELECTRICITY

Data are received from the Israel Electric
Corporation.

In the years 19501955 the dataof the Israel
Electric Corporation and the Jerusalem Distirct
Electnc1ty Co. Ltd. and Public Service Corporation
Ltd., were not included.
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Data on water consumption in industry (Table
xiV/15) were obtained from annual surveysof the
Water Authority and the department of water iox
industry in the Ministry of Agriculture. Data on
revenue (at current prices) were obtained from asi
nual surveys of industry and crafts and rf<>m in
dustrial indices.

The data on consumption of electricity (Table
xiV/16) are obtained from the Israel Electircal
Corporation Ltd. and from industrial establish
ments with power stations with a registered
capacity of 300 or more kilowatts.

METHODS OF COMPVTA TIONANDESTIMATION

INDICES OF INDUSTRY (Tables XIV/17). The
sample of the indices includes all establishments
with 50 and more employed persons. The restof tilt
establishments were distirbuted into 5 size sfata
(by number of employed persons in establishment)
in each subbranch with sampling fractures of
1/21/48, while the strata of large establishments
were given higher sampling fractures. The establish
ments included in the sample engaged about 70 per
cent of the total employed persons in the popula
tion.

The sample is updated each month by addition
of new establishments, by the same method as that
of the oirginal sample.

The indices of industry measure the monthly
changes in industiral production, in revenue (at cur
rent pirces), employment and wages, as compared
with the base peirod.

Since it is impossible in practice to obtain
monthly reports from the industiral establishments
on the changes in the value added for the computa
tion of the industrial Production index, the changes
are measured by various indicators, such as

production, revenue. at fixed prices, e.a., assuming
that these changes reflect the changes in the value
added.

The changes occuirng in subbranches are
weighted according to their value added in the
branch. The indices for the main branches and for
the total industry are weighted according to the
value added in the main branch and in the total.
The source of weights for the subbranches and
main branches is the census value added according
to production factors, as obtained from preliminarv
summaries of the 1968 survey of industry and
cratfs.

Indicesofwages were computed since 1975 ac
cording to a new definition, after the income tax
reform and were chained to previous years. The
methods of chaining and the linking coefficients
were published in Monthly Bulletin of Statistics
Supplement, No. 3, 1976, p. 3.

The index of nominal daily wages per worker is
obtained by the division of the index of employees'
wages (excluding onetime payments and back pay)
by the index of employees' work days (i.e. actual
work days and days of paid absence). Since 1978,
the indices are computed for all employees.

Surveys of industry and crafts (Tables
XIV/813) are sample surveys. The sample in

eludes about 2,000 establishments which are based
on the industrial indices. It covers all establishments
with 5 employed persons or more on average during
four representative months of the surveyed years
(February, May, August and November).

Survey of investments in industry was published
in Abstract 27, p. 399.
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classified as a cooperative society, as is the qibbuz
itself.

Type of ownership (Sector). The classification
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. Unsalaired qibbuz members
employed in a qibbuz establishment are considered
to be owners. Selfemployed persons employed in
piecework for the establishment are not included: in
the industry and crafts surveys, Tables XIV/813,
the number of employees was computed as an'
average of four selected months duirng the years.

Employed persons are employees, owners and
unpaid family members.

Investigation period. Data on industrial indices
and electircity refer to calendar years. Data of the
.Industry and Crafts Survey and on water consump
tion relate to budget years.

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 daysof paid absence (e.g. holidays, sick
leave etc.) or the working daysofowners and their
family members.

Wages and salaries are all the payments on
which income tax is due (before deductionof taxes),
appeairng in the payrolls, including: basic salary,
cost of living, professional, senioirty and family a).
Iowances (excl. employees' children allowance) and
bus fare, premiums, bonuses and payments on over
time, absence (leave, sickness, festivals) con
valescence, professional literature and "13th
month", maintenance of vehicle (incl. allocations
for the employer's vehicle used by employee),
telephone, clothing, lodging (on which only income
tax is due), and payments in kind (e.g., meals, pre
sents, housing, etc.).

Other labour expenses are expenses connected
with engaging employees, which do not appear on
payrolls, e.g., national insurance and other in
surance funds (Mivtahim, army reserve, pension
and severance), sick fund, employers' tax,
severance pay and pension paid by employers, pay.'
ments for commuting to work, restaurants etc.

Consumptionofmaterials, at current prices, in.
eludes the costof raw materials, packing materials,
water, fuel, electricity, cost of piece work done for
the establishment, with the establishment's
matenals by others, as well as maintenance and
repair works on equipment and buildings performed
by others. Data were calculated as the difference

between the above expenditure and the change in
the valueof stock (excl. stockof finished products)
duirng the year.

Revenue at current pirces includes: valueof the
products sold and the value of the goods given to
the workers from the productsof the establishment;
income form work (including repairs) performed for
the establishment by others with their mateirals (not
including the value of the mateirals belonging to the
establishment ordeirng the work); the value of the
Porducts manufactured by the establishment ofr its
own consumption; purchase tax and excise duty
paid by the establishment. It does not include sub
sidies and export incentives. Revenue data in Tables
XIV/1,3,4and 7 for the years 1976, 1977 and
1978 include V. A. T.

Gross output is defined as total revenue of the
establishments with addition of value of change in
stock of ifnished products, at market pirces, i.e., in
eluding indirect taxes but not subsidies and export
incentives.

Census value added is the difference between
gorss output and consumption 0( mateirals. By this
definition, census value added includes wages and
salaries, net indirect taxes, depreciation, advertise
ment, insurance, interest and other business ser
vices, and the establishments' profit.

Industrial production in the indices of industry
is defined as the added value at fixed pirces,
produced by the entire industrial sector and by each
one of its branches.

SOURCES

Data in Tables XIV/17, are obtained within
the frameworkof indicesof industry and crafts and
are based on monthly reports from establishments
included in the sample (see below). Some data are
obtained from other sources (see below). The data
presented in Table XIV/813 were received in the
framework of the industry surveys, and they are
based on yearly reports received from establish
ments included in the industry survey sample. In
Tables XIV/413, the 1965/66 data ^^ obtained
from the Census of Industry and Crafts, 1965.

Data on production quantitiesofsome products
)Table XIV/14) are based 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 Depatrment of Customs and Ex
cise. Reports relating to all other sections of in
dustiral production are received directly from the
relevant establishments.
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CHAPTER XIV: INDUSTRY

DEFINITIONS

Population. Data in Tables XIV/17, refer to
industrial establishments which engage at least one
employee.

The data from the Industry and Crafts Survey
appearing in Table XIV/813 relate to establish
ments employing 5 or more persons.

Data on industrial water consumption (Table
XIV/15) refer to establishments in which the annual
water consumption exceeds 5,000 m3 of a quality
of up to 2,000 mg. chloirdes per 1 litre.

Data on industiral consumption of electircity
(Table XIV/16) and on production (Table XIV/14)
refer to all establishments in industry and crafts, in
eluding owners who do not engage employees.

Classification by branch. The data obtained

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 Classification of
1970'.

Establishments. The tabulation unit (which is
also the investigation unit) is the "establishment"
which is defined as an economic unit at one site per
forming one industiral activity and keeping separate
accounts. A division of a ifrm, which is a produc
tive unit on its own, is considered a separate es
tablishment.

Type 0/ legal organization. Establishments are
classified into six groups, according to type of legal
ownership. Establishments owned by qibbuzim
which are not registered as a separate legal unit are

* Hebrew only.
*** In cooperation with the Citrus Marketing Board of Israel.
****In cooperation with the Fruit Marketing Board of Israel.
' Technical Series No. 40, 1973.
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services purchased in Israel and impotred, and
depreciation at renewal prices.

Income of production /actors: wages include
payments to employed labour only. Interest and
rent include only actual payments to factors outside
the branch and to the Israel Land Authority.

Indices. Changes in quantity and price of the
various components of the agricultural account
(Table XIII/13) were computed using the value at
previous year's prices.

Price and quantity indices of purchased inputs
(Table XIII/14) were computed since 1969/70 by
chaining the annual changes to the 1967/68 base
index.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
(Tables XIII/2OXIII/2O)

DEFINITIONS

Deifnitions used for the 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 series on "value of
agricultural production".

Inputs. Whenever aggregate input statistics of a
branch are available (e.g., fodder, veterinary ser
vices in the dairy branch, spraying costs for cotton
etc.), they are used in the branch account. Other in
puts are derived from the surveys of the Institute of
Farm Income Research.

CAPITAL STOCK
(Table XIII/21)

Capital stock is computed by the perpetual
inventory method, by which a given year's capital
stock includes the sum of gross investments in as
sets according to whose "lifetime" depreciation is
still deducted. The data given here do not include
land and water value.

Net capital stock is the gross capital stock less
accumulated yearly depreciation, according to the
lifetime' of the asset.

MEANS OF PRODUCTION
(Table XII/22XIII/27)

SOURCES A ND METHODS OFCOMPUTATION

Livestock. Since 1972/73, the cattle, sheep and
goat inventories have been based mainly on the
ifndings of the above mentioned annual census on
the area under cultivation, 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 on consultation with the Ministry
of Agriculture.

Agricultural machinery. The main sources fori
the inventory are the updated ifndingsof the 1971
census and records of the Ministry of Agriculture.
In the past also, this series was prepared by up
dating census benchmarks, using current ad
ministrative data of the Ministry of Agriculture.

Agricultural water consumption. The estimate is
based on data of the Water Commission (designa
tion of water for use in agriculture).

The estimates on use of water according to the
various branches of agriculture are based on the ir
rigated area of the crops and estimates of their
water duty.

Purchaseof feed mix. Data are based on a
monthly survey which covers all the large feed mix
ing enterprises (with an annual production of about
10,000 tons and more) and a representative sample
of smaller enterprises. Data include the small quan
tity exported overseas and to the Administered Ter
ritories (c. Agricultural Statistics, No. 9, vol. V,
September 1974).

Fertilizer consumption. The data on locally
produced fertilizers are obtained from the
producers, those on impotred fetrilizers 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 administrative records.
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PRODUCTION VALUE
(Tables XIII/7XIII/12)

DEFINITIONS

Production includes all production produced in
the agricultural year (October to September) even if
part of it was marketed after the end of that year. It
includes: production for marketing, home consump
tion on the farm, changes in livestock inventory and
intermediate produce; it does not include "produc
tion for investment".

Production value is given at producers' pirces at
the ifrst point of sale, which is in a large number of
cases the wholesale market.

Disposal (Table XIII/10).
For local consumption: the produce destined for

direct consumption by the population of Israel
including consumption by the farmer and his
household ("home consumption"). In previous
years, home consumption was recorded separately.

For local industry includes the entire produce
supplied to industry, including produce exported
after processing.

Direct exports are exportoffresh agircultural
produce (including sales to Judaea and Samaira and
the Gaza stirp).

Intermediate produce is agircultural produce
which reenters the agircultural production process
(e.g., locally grown barley used for livestock
feeding). In this table, the data on intermediate
produce also include data on destruction of
agircultural produce and changes in livestock inven
tory.

SOURCES AND METHOD OFCOMPUTATION

Estimates of fruit, poultry and cattle for meat,
milk, eggs, ifsh and most ifeld crops are based
chielfy on monthly repotrs from wholesalers,
production boards, and from industiral enterpirses,
on produce received from the farms for the local
market, for exports and for industry. To these data,
estimates of pirvate sales, home consumption and
intermediate produce are added.

Production of some other ifeld crops is
estimated by multiplying the average yield per
dunam by the area sown.

The value of agircultural production at current
pirces is obtained by multiplying the vairous quan
tities of production with the pirces received by
farmers at the ifrst delivery point

Production value at previous year pirces is ob
tained by summing up the result of the multiplica
tion of each item by its pirce in the previous year.

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 isof the Paasche type and isob
tained 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 currrent pirces into
value at constant prices; these serve to arrive at the
quantity index.

Differences between the price indices of
agricultural production as given here and the pirce
index of agircultural output as given in Chapter X,
are due mainly to differences in deifnition. Whereas
the price indices here relate to the entire agircultural
production, those in Chapter X relate to the traded
produce only. Moreover, the production price index
relates to the production year, whereas the output
price index relates to the marketing period.

Slaughtering of livestock in slaughterhouses.
Data are based on returns made monthly by all
slaughterhouses on the number of livestock
slaughtered. The returns specify the type, sex and
weight groupof each head slaughtered. To arrive at
the liveweight slaughtered, the CBS multiplies the
number of heads slaughtered in each weight group
by the average weight of animals in the group.

FARM INCOME
(Tables XIII/13 and XIII/14)

DEF/NfT/ONS

The agricultural branch account refers to
agriculture, forestry and ifshing as deifned in the
Standard Classiifcation of Economic 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 constitutes the income of
all factors of production operating in agirculture.

Output is the value of agircultural production
(excl. intermediate produce) with the addition of
"output for investment."

Output for investments is the investment by the
agirculture branch, in new (nonbeairng) planta
tions, afforestation, land reclamation, drainage, etc.
Not included are changes in livestock inventory,
which are included in the agircultural production.

Purchased input is the total of mateirals and
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CHAPTER XIII. AGRICULTURE

This chapter presents annual summaries of
agricultural statistics in Israel.

Monthly detailed agricultural statistics are
published in the Agricultural Statistics Quarterly.
The main monthly data appear also in "Sdarot
Statistiot" (Statistical Series), which is published by
the Central Bureauof Statistics in cooperation with
the Ministry of Agriculture (Hebrew only).

The sources and methodology of the
agricultural statistics were fully described in 1964 in
the Bureau's Technical Publication No. 21. A sum
mary of this description, which still applies to most
series, is given below, with some corrections and
additions, due to the development during the 1ast 15
years.

The agriculture branch includes agriculture,
forestry and ifshing as deifned in the Standard ln.
dustrial Classiifcation.

The years are agricultural years starting on Oc
tober 1, unless otherwise stated.

AREA AND YIELDS
)Tables XIII/IXIII/7)

DEFINITIONS

Cultivated area includes fruit plantations, ifsh

ponds, ifeld crops as well as areas not sown this
year, but part of the land normally cropped.

The area under crops was recorded as many
times as the physical area was sown.

Irrigation. In these tables, auxiliary irrigation is
included with "unirrigated".

SOURCES

The area under ifeld crops, fruit plantations and
ifsh ponds is obtained by annual censuses, in which
questionnaires are sent to qibbuzim and moshavim
and to ■ocal councils, to mukhtars in nonJewish
localities. to agricultural committees in other areas,
or to Private farmers. Data on fruit plantations and
on some other crops which are received from these
censuses are supplemented with information
received from production boards and other sources.

Prior to 1974/75, only the area statisticsof ifeld
and garden crops were based on censuses, whiJe
those of fruit plantations and ifsh ponds were
derived from recordsof the Ministryof Agriculture
and other aggregate sources.

Afforested area. The data are supplied by the
Jewish National Fund.
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governmental authoirties under the 11ז0ןח'(10קת!£
Service of the Ministry of Labour. Data on adult
workseekers do not include registration at ex
changes of students, graduates, seamen and
charwomen. Data on youth labour exchanges (for
ages 1417) are given in a separate table.

Since October 1967, data include East
Jerusalem.

In January 1973, the Unemployment Insurance
Law came into force and consequently, registration
procedures in the Employment Services were
changed. The new procedures affected mainly the
seires of daily average unemployment and the
distribution of workseekers according to
unemployment days. For. workseekers with no
place of work, one unemployment day ז0 more is
now being registered; hence, the increase in the dai
ly average of unemployed.

During the ifrst months of 1974, the system of
applications was fed into the computer, and
therefore registration was more accurate. Hence,
one should be cautious in comparing data on "re
quests" and "unfulliflled requests" with data for
previous years.

STRIKES AND LOCKOUTS
DEFINITIONS

Strikes and lockouts: temporary workstoppage
by any groupofemployees (or employer) caused by
labour dispute connected with employeeemployer
relations.

Strikers and lockedout persons: persons taking
part in a stirke, where a striker or a lockedout
person stirking for more than once is counted ac
cording to the number of his stirkes.

Lost labour days: labour days on which
employees directly involved in the strike did not
work. In the 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.

From 1972 on, stirkes in which less than 10
work days were lost were excluded from total
stirkes.

Slowdowns: temporary interference with nor
mal work process, due to labour disputes in connec
tion with employerworker relations.

Number of participants in slowdowns: the
number of workers involved in slowdowns, a

person involved in a slowdown more than once be_
ing counted as the number of slowdowns in which
he is involved.

Information on slowdowns has been collected
since 1972.

SOURCES

Till 1965 data were based on reports submitted
10 the Research Depatrment of theHistadrut 's ex
ecutive committee by the workers' 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 lockouts occurred.
These served as the basis of strikes data. Missing
stirkes and data were completed with data available
at the Economic and Social Research Institute of
the Histadrut. The data were published in coopera
tion with the above institute.

As of 1971, data have been compiled by the
Labour Registrations Division in the Ministry of
Labour and Social Welfare in collaboration with
the Institute for Economic and Social Research of
the Histadrut.

COST OF LIVING ALLOWANCE58
)Table XII/36)

In the period July 1957January 1975, the cost
of living allowance was calculated in relation to
"basic salary", which was deifned as the salary a
worker received at the end of 1956. As of July
1975, the allowance is calculated according to a
new formula in accordance with the recommenda
lions of the "Commission for Investigation of the
Cost of Living Allowance Payment". The rates of
the cost of living allowance are calculated in each
period in relation to the overall wages for that
period (and not in relation to the basic wage).

The cost of living allowance is determined in ac
cordance with the new formula twice a year, jn
April and October, according to 70^0 of the rise in
the Consumer Price Index from the period
DecemberFebruary (in April)  on condition that
the index rose by 5 or more per cent in the given
period. Previously, the allowance was generally
calculated in January and July according to the rate
of increaseof the annual index in question, with the
exclusionof certain price irses from the Cost of Liv
ing Allowance payment.

is An explanationof the costof living allowance and maximum sums paid on the costof living allowance until l5 vil 1957
are given in Abstract No. 24, 1973.
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deifnition of an employee post, the average wage
per post is biased downward, if compared to the
average per employee.

Economic branch. Data in this chapter are
based on the new Standard Classiifcation of
Economic Branches, which was applied to the data
from 1968 onwards.

SOURCES

Statistics on employment and wages of
employees were compiled in cooperation with the
National Insurance Institute. Data for this series
are supplied monthly by the National Insurance In
stitute on the number of employee posts and wages.
This series has been published since 1961. It was
updated in 1965 on the base 1965 = 100.0; details
were given in Special Publication No. 245.

As of 1968 the series is based on a sample of
establishments drawn up in 1969".

The investigated population includes all
establishments that engage one employee or more,
cooperative members, civilian employees in the
army and workers from the Administered Ter
ritories. Not included are qibbuz members who
work in their qibbuz, or in establishments owned by
their qibbuz, employers 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 In
stitute updated for March 1969. To this cardifle
were added other establishments according to cur
rent reporting to the cardifle.

The sample includes about 4,600 establishments
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 represents itselfonly); in
some branches smaller establishments were
included with certainty.

The sample is updated every month by exclu
sion of establishments which ceased operating and
inclusion of a sample of newly opened establish
ments.

Because of the new sample and the changes in
it, data appearing here are not a direct continuation
of the data from previous one. The new sample has
been in use since 1968.

More detailed explanations were published 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 unemployedperson is a person for
whom at least one unemployment day was
registered during the month.

Daily average of unemployed is calculated by
dividing the total number of unemployment days in
the month by the number of possible workdays of
that month.

Monthly average of unemployment days per
unemployed person is computed by dividing the
total unemployment days in a month by the number
of registered unemployed of that month.

Persons who registered for work at least once a
year are deifned as "registered".

Referrals to employment vacancies by means of
a letter, means the sending of an employed worker
to a place of work following the request of an
employer.

Application for workers: application of
employers to Labour Exchanges for workers.

Unfuliflled applications: applications 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 afifliated to the Labour Centre and at
labour exchanges in minoirties' localities.

Since January 1954, data include also registra
tion of nonJews at Labour Exchanges which are *■

under the direct supervision of 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 ot Labour
Exchange Bureaux but were not registered as
unemployed were also included.

In April 1959 Labour Exchanges became

" See "Wages and Employment Indices," ibid., No. 11, 1970.
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WAGES AND SALARY FROM INCOME
SURVEYS

The Income Surveys, which have been
conducted currently since 1965 within the frame of
the Labour Force Surveys, supply data on income
from wages and salaries of employed persons aged
fourteen and over.

The population, to which the data in Table
XII/25 relate, comprises employed persons in
towns and urban localities, who had such income
duirng 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 dataof the Income Surveys have been com
bined with demographic and economic
characteirstics obtained from the Labour Force
Surveys.

The survey unit of Table XXII/25 in this
chapter differs from that in Chapter XI. Whereas
the unit in Chapter XI is the household of an
employee, data in this chapter relate to the in
dividual who was engaged as an employee.

DEFINITIONS

Gross income front wages and salary is the
money income before deduction of taxes, loans, etc.,
from all places of employment where the individual
investigated had worked during the twelve months
preceding the enumerator's visit. Income includes
all payments, such as thirteenth month salary, over
time, premiums e.a.

METHODS OFCOMPUTATION

Estimates on all the employees were obtained
by multiplying the survey data by an inlfating factor
(weight), which was computed as the quotientof the
total population according to sex, age and type of
locality, and the number of persons investigated in
the Income Survey (employees and others) ac
cording to the same characteristics. This inlfating
factor also allows for the difference between the In
come and the Labour Force Survey. This fallout
consists of:
a. all cases not interrogated on their income

because of absence duirng the enumerator's
visit or refusal to ifll out the questionnaire',

b. all cases (questionnaires) where any details on

income or labour input were absent or
unknown.

The extent of the fallout for the above reasons
was about 1096 of the persons.

DATA PRESENTED

Most data in Table XII/25 are presented in the
form of indices, for the purpose of a relative com
parison 0^ the wages per hour of urban employees
in the vairous economic branches and occupations.
Absolute data on income per hour were presented
only for the total population of urban employees.

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

DEFINITIONS

The investigation unit is an establishment,
which engages one employee at least. An establish
ment is also a depatrment of a ifrm for which the
National Insurance Institute conducts a separate
ifle. Such separate ifles are usually opened whenever
the workers of different departments come under
different risk branches, according to the type of
their employment.

Employee posts: the number of employees (per
manent and temporary) which is 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),
what is actually measured is the number of posts
which were manned at least one day duirng the
month and were paid accordingly.

Gross monthly wages are all monthly payments
to workers (before deduction of income and
national insurance taxes) including backpay, over
time, family allowance, large family beneifts, special
allowance to lowpaid workers, cost of living al
lowance, thitreenth month salary, fares, technical
literature allowance and convalescence allowance.
Not included are other labour expenses and social
expenses set aside for vairous funds.

After the enactmentof the income tax reform in
July 1975, the definition of salary was changed as
follows: the taxable salary includes, besides the
above payments, maintenance of vehicle and
telephone, ' differentials on interest on lowinterest
loans. On the other hand, employees' children al
lowance is not included.56

Average wages per employee post: total wages
divided by the number of posts. According to the

Set Monthly Bulletin0/ Statistics, Supplement, No. 6, 1976.
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Annual data in the tables are arithmetical
averages of the estimates received from quarterly
surveys, unless otherwise stated.

The estimates presented, being based on sam
pies, 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 (Z) ob
tained in the survey. The size of this range is
measured in terms of sampling errors (ax) and is
conditioned by the required level of conifdence.

With^ f'1% confidence interval, it can be as.
sumed that the "census value" is in a range
(x +oji;xcjj;)with a950/0 conifdence interval.
The census value would be in the range (x  2x;
£ +2of). For example: when the estimate is 10,000
persons, the approximate sampling error is 630. It
can be assumed with 95^0 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 1 976)t
by which the confidence intervals 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 the nature of
the vairable and the subpopulation for which it was
computed. This table is valid for large sub
populations (exceeding one million). The useof this
table for small subpopulations supplies
overestimates for the sampling error.

More adequate estimates for sampling errors 0/
absolute numbers, as well as for estimates in
percentages, can be found in Special publication
No. 611.

.V

sampling enestimate

2001,000
2802.000
3503.000
4405.000
5608.000
63010.000
89020.000

1.090.W000
1.39050.000
1.75080.000
1.950100,000

Because of differences in sampling methods,
size of sample, etc., the sampling errors in years
prior to 1974 were different from those since.

Estimates subject to high relative sampling er
rors were printed in brackets. Estimates with sampl
ing errors exceeding 20'56 were printed in brackets.

SUBJECTS INVESTIGATED

The survey questionnaires include questions on
employment and unemployment, detailed by
economic branch, occupation, status at work, etc.,
and on some demographic and social
characteristics of the population (see
below(.

income,

CHANGES IN THE 1978 QUESTIONNAIRE

As of January 1978, two questionnaires were
used throughout the whole of 1978 for the Labour
Force Survey: an old questionnaire, which is the
questionnaire in use until now, and a new question
naire, which is an enlarged and more comprehen
sive version of the old one. The main differences
are: the investigation of the weekly work of the
unemployed was extended; information was ob
tained on annual employment and the reasons for
parttime work; a question has been added dealing
with the type of school last attended; the variables
"number of children" and "age of youngest child"
were altered, and they now refer to all children in
the household, and not to children of women living
in the household only, as in the past. In order t0
make Possible continuous series, the sample was
divided into two representative samples of equal
size, and in each one 0( them a different question
naire was used. After checking the results of the
four surveys of 1978, it was decided to make an
overall estimate of all variables not affected by
changes in the questionnaires. Thus, the following
subjects were excluded: average working hours per
week and division of the employees into fulltime
and parttime workers in the determinant week; in
these subjects differences were found caused by the
differences between the questionnaires.

In order to compare data on these subjects for
1978 and previous years, the estimate according to
the old questionnaire should be used. Total work
hours for purposes of comparison with past years
can be obtained by multiplying the average number
of work hours per week in the old questionnaire by
the overall estimate of the number of employees.

In various surveys, questions on special social
and economic subjects were added to the usual
questions of the Labour Force Surveys, eg>
kindergarten attendance and housing conditions. '
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ing the determinant week belonged. Employed
persons in qibbuzim were classiifed according to the
branch in which they were active.

In January 1970, the Standard Classification of
Economic Branches was introduced.

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 oc
cupational status dividesemployed persons into the
following groups:

Employees: persons employed by another
person in return for daily wages, monthly
salary, piece work 01 any other kind of
remuneration.

Employers: persons employing other persons
for payment or any other kind of remunera
tion, or a partner in a business employing
others or a farm owner employing paid farm
hands. .

Selfemployed: persons working themselves in
their own business or farm, who do not
employ others in return for payment.

Members of cooperatives: members of
cooperatives or cooperative societies who par
ticipate in the financial proifts, including
members of collective moshavim.

Membersofqibbuzim: persons who worked in
qibbuzim without erceiving 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 determinant week in
the family business without payment.

SOURCES

The Central Bureau of Statistics has carired 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 car
ired out and since 1958 four surveys have been con
ducted each year. Execution of quarterly surveys
has made it possible to calculate the average annual
level of employment, the composition of the na
tion's labour force, and to obtain some indication of
the seasonality duirng the year.

Detailed results of the surveys and more
detailed deifnitions and explanations can be found
in the publications dealing with the surveys.

The frame: in order to draw the sample, two
types of frame are used: (a) a frame of localities,
and (b) a frame within the localities. The frame of
localities is the list given in the "List of Localities,
Their Population and Codes". In towns, urban
localities, local councils and large villages, the
frame is the list ofdwellings liable to pay municipal
'Arnona'; in the moshavim and small villages, the
frame is the list ofhouseholds, and in qibbuzim and
institutions, the frame is the list of persons aged 14

and over, living there permanently.

The sample is drawn in two stages. In the ifrst,
localities are sampled and in the second  dwell
ings. In each dwelling of the sample, all households,
which live in it permanently are surveyed four
times: twice in consecutive quarteryears, then two
quarters are left out and again in the two following
consecutive quarters.

Detailed explanations were published in the
introduction to Special Publication No. 61 1.

Each of the quarterly labour force surveys
covered about 10,000 households within the State's
geographical boundaires including residents staying
abroad less than one year, but excluding touirsts
and temporary residents. (See also definitions of
permanent population in the introduction to
Chapter II.) Labour Force Survey data include
East Jerusalem, unless otherwise speciifed.

The families chosen for each survey were inter
viewed 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. The enumeration was carired out con
tinuously every week during all three monthsof the
survey.

METHODS OF COMPUTA TION

According to the routine weighting method,
data obtained from the Labour Force Surveys are
inlfated according to age groups, sex and popula
tion group.

The inlfating is done by.
1. counting of individual cases obtained from

the sample in each age group, sex and population
group;

2. the weight of each card is obtained by the
divisionof the demographic estimate for each group
by the number of cases in that group.

This method of a "relative estimate" improves
the estimates.
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SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

225 Survey of Household Water Consumption in Urban
Settlements 1963/64

239 Saving Survey 1964/65
327 Agirculture in Israel 1948/491968/69 Part II
328 Amidar Residents Survey 1968
368 Family Expenditure Survey 1968/69 Part

II  Levels of Nutirtion
378 Family Expenditure Survey 1968/69 Patr 1111

Family Budgets in Special Populations
388 Family Expenditure Survey 1968/69 Patr IV

Family Income
527 Income of Households Whose Family Heads Did

Not Work J9711975
533 Survey of Housing Conditions 1974
563 Family Expenditure  Survey 1975/76 Patr

I  General Summary

595 Young Couples Survey 1977
593 Family Expenditure Survey 1975/76 Patr II

598 Income of Employee's Families 19751977

TECHNICAL SERIES

21 Agricultural Statistics in Israel
31 Classiifcation of the Family Budget

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
PUBLICATIONS N0S. 16, 23, 31.

CENSUSOFPOPULATIONAND HOUSING 1972

13 Housing Conditions and Household
Equipment  Data from Stage B of the
Census

15 Income of Employees and Families  Data
from Stage B of the Census.

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 according to the deifnitions
given below, are included in the Civilian Labour
Force.
a. Employed are persons who worked at least

one hour at any work, for pay or for profit,
during the determinant week; all workers in
qibbuzim (whether in services or other
branches); family members who worked
without pay; and persons in institutions, all of
whom were employed for 15 hours or more
per week, and persons who were temporarily
absent from their usual work and did not seek
other work. The "Employed" group consists
of three subgroups:
1. Fulltime workers: all persons who

worked 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, including overtime and waiting
hours (for example the hours spent by a
taxi driver, porter in queue for work, etc.)
hours spent in preparation for work (work
hours connected with the work, even if
not at the place of work, e.g., correction
and preparation of exercises, rehearsals,
etc.).

2. Parttime workers: all persons who

worked from one to 34 hours during the
determinant week.

3. Temporarily absent from work during the
survey week due to illness, vacation, army
reserve duty, labour dispute, inclement
weather, temporary stoppage of work (up
to 30 days).

b. Unemployed: persons who did not work at all
duirng the determinant week (even for a single
hour), and actively sought work during that
week by registering at the General Labour Ex
change Ofifce by personal or written applica
tion, etc. Employees who were temporairly ab
sent from their work and actively sought other
work are considered unemployed. This group
consists of two subgroups:
 those who worked for the previous twelve
months in Israel;
 those who did not work for the previous
twelve months in Israel.

Not in the civilian labourforce: all persons aged
14 and above who were neither "employed" nor
unemployed" in the determinant week. Included are
housewives, students who did not work even one
hour duirng the determinant week, persons unable
to work, persons living on pensions, etc., as well as
soldiers serving in the army on compulsory military
service.

Determinant week is the week ending on the
Saturday preceding the enumerator's visit.

Economic branch. Each employed person was
included in the economic branch to which the
estab'hshment or institution in which he worked dur
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data on producitonof the previous agircultural year
are used.

Exports: exports to overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from
Israel to Judaea, Samaira and Gaza.

Imports: imports from overseas and surplus
(positive) of food commodities transferred from
Judaea, Samaira and Gaza to Israel.

Change in stocks: change in the stock of com
modities from local production and imports.

Not for food and waste. In this column, the
quantities were recorded which were used for fod
der and seed, and for industrial processing into
alcoholic drinks and nonfood products. Quantities
of waste were estimated only by perishable food
commodity coeiffcients (such as fruit a"d
vegetables) and exact quantities which rotted or
were destroyed.

Food (net). The data recorded are the difference
between the column 'available supply' and the
column 'not for food and waste', with the deduction
of quantities of food commodities included in the
balance sheet in another commodity, such as quan
titles of raw sugar in chocolate and sweets.

The quantities are those at the disposal of the
consumer, and not those actually consumed.

HOUSING54

The data on housing density and number of
rooms in dwelling are annual averages obtained
from the current investigation of the Labour Force
Surveys and they relate to all the families in the
country (except qibbuzim, institutions and
Bedouins). Regarding the structure, the organiza
tion and the execution of the survey  see Chapter
xil, Labour and Wages. The data in Tables X//22
and xl/23 were obtained from the Housing Condl
tions Survey 1978, which was added as a sPecial
subjectof investigation to the Labour Force Survev
held in JulySeptember 1978, and in which 7,500
households were surveyed.

DEFINITIONS

Number of rooms in the dwelling: all rooms
which are used by the family as living quarters. The
following were not included 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.

Numberofpersons per room (housing density)
was calculated by dividing the number of persons
who live in the household by the total number of
rooms occupied by members of the family
(household(.

EMPLOYMENT OF DOMESTIC HELP

Data on employment of domestic help are
annual estimates, which have been culled from zn
investigation within the frame of the labour force
surveys since 1967.

A family employing domestic help is any family
which employed a paid household help or nurse in
the determinant week.

OWNERSHIP OF DURABLE GOODS"

DEFINITIONS AND EXPLANAr/OVS
Ownership of durable goods. This deifnition

covers the households which own the commodity as
well as those which permanently use a commodity,
though they do not legally possess it. Thus,
ownership of pirvate car includes both a car legally
owned by a household member and a car not legal
ly owned by one of the household members, but
permanently at his disposition for pirvate use, such
as an employee using the car of the enterprise after
work hours.

Percentages in Table XI/30 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 population, except persons living in qibbuzim
and institutions.

The investigation unit is the household (see deif

nition above on Income Surveys(.

" See also "Housing Density 1977" in Monthly Bulletinof Statistics Supplement, No■ 8' 1978

" See also "Survey of Household Equipment", ibid., No. 6, 1978.
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sionsof all household members. Nonrecurrent pay
merits (e.g. inheirtance, severance pay from the
place of work etc.) were not included nor were im
putations made for income from the use of own
dwelling or other types of income in kind.

Deciles. A decile is a group including ten per
centof the families, which are ordered by sizeof in
come, 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/69 relate comprises all Jewish employees'
households in localities of 2,000 inhabitants and
over and the nonJewish employees' households in
towns only. An employee's household is defined as
a household whose head is an employee or a
cooperative member. The population in Table
XI/10 refers to urban households, of which the
family heads did not work in the year surveyed.

The survey period. An income survey is carried
out four times a year. In each quatrerly survey each
individual, aged foutreen and over, is investigated
on his income during the twelve months preceding
the enumerator's visit. Hence, data for a given year
relate, on average, to the incomeof the beginning of
that year.

Because of steep increases in prices in recent
years, income data of households investigated since
1975 were calculated in standard prices which
prevailed as regards the families investigated in the
ifrst quatrer of the survey year, whereas in previous
years data were calculated at current pricesof those
years. The income groups in Table XI/6 are
therefore given in prices of the ifrst quatrer of the
survey year, which are close to 1977 prices.

The investigation and processing unit is the
household, which includes all its members aged
foutreen 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.
Patr of the family's characteristics, e.g., continent
of bitrh, period of immigration, age and level of
education are determined by the characteristics of
the head of the family.

The investigation unit in this chapter is also the
processing unit. On the other hand, the data of the
income survey presented in Chapter XII, relate to a
different unit, this being the individual, who was
engaged as an employee at least one day during the
investigation peirod (For more details, see the
introduction to Chapter XII(.

The sample. About a quatrer of the families
investigated by the Labour Force Survey are
included in the sample (see introduction to Chapter
XII  Labour and Wages).

METHODS OF COMPUTA T10N

Estimates on all households of the population
were obtained by multiplying the survey data by an
inflating factor (weight). The weight of the family
head as an individual in the Labour Force Survey
has been assumed as the family's 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 In
come Survey and the Labour Force Survey (fallout
resulting from refusal to repotr on income, absence,
etc.), which amounts to about 109<> of the
households and was calculated separately for each
type of locality in each quatrer year.

As of 1975, data ^1^ delfated, and the indices
and percentages appeairng in the table are based on
the deflated data (see Survey Period, above). '

FOOD BALANCE SHEETS

DEFINITIONS

The food balance sheet is a record of the
sources of food, their description and the calcula
tion of their nutirtional value (calories, fat, protein,
minerals and vitamins) consumed on average per
capita per day, by the actual population living in
Israel in the year surveyed  the 'average de facto
population' (See deifnition in introduction to
Chapter II).

The balance sheet is drawn up in the form deter
mined by the Food and Agriculture Organization
)FAO), with some adaptations to conditions in
Israel.

Food commodity. The food commodities
recorded here are generally 'pirmary' commodities,
and from these are calculated the nutirtional values
of food commodities obtained from them. For ex
ample, the item 'wheat' contains wheat used for
manufacture 0{ bread, biscuits, noodles etc. Quan
titiesofcommodities are recorded at the weight and
measure of the pirmary commodity; for example,
canned vegetables are included in the balance sheet
as quantities of fresh vegetables. Tea leaves, coffee
beans and alcoholic beverages are not considered
foods in the balance sheet.

Production: local agricultural production in the
year surveyed. For a number of commodities which
are harvested at the end of the agircultural year,

(51)



but only change its structure, such as redemption of
insurance policies, severance pay from the
employer, etc.

Deciles: see definition below in the explanations
on income surveys.

Net income per standard person: the net
household income is divided by the numberofstan
dard persons in the family.

Standard person. In order to grade families by
their economic situation, it is preferable 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 classified not
by family income divided by "usual number of per
sons", but by family income divided by the number
of "standard persons", this number being decided
by the folllowing table. This approach relates to
each additional person in the family a smaller
marginal inlfuence from the point of view of the
burden on the 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
0.45person

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 peirod
between June 1975 and May 1976 (see "Method of
Investigation" below).

Investigation unit is defined as "a familyof con
sumers", i.e. a group of adults and children living
mostof the week in the same dwelling and eating at
least one meal a day together.

The Sample. The dweUing was used as the

sampling unit. The following subsamples and lists
were used as a framework for selecting the sample:

a. for the first quarter  subsample of labour
force surveys investigated in 1973/74.

b. for the other 3 quarters  arnona lists ofJocal
authoirties, updated for April 1975.

METHODS OFINVESTIGAT1ON

The households investigated recorded all their
expenses every day duirng one month in a "Daily
Record Ledger" with the guidance and assistance
of enumerators of the Central Bureau of Statistics
who visited every household about once every 4
days. In addition, the enumerator obtained details
from the households replying on their expenses over
the last year on goods purchased at irregular inter
vals (and therefore not always to be properly ob
tained 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
characteristics (household size, length of stay in
Israel, education etc.), were also obtained from this
questionnaire.

INCOME SURVEYS53

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 ex
planations in Chapter XII  Labour and Wages.)

More detailed resultsof the Income Surveys and
also a detailed description of the methods adopted
and the definitions used were published in Publica
tion No. 598 of the Special Publications Series of
the Central Bureau of Statistics.

DEFINTIIONS AND EXPLANA T10NS

Total money income is the total current money
income of the household before the deduction of
taxes.

The overall money income includes income
from the principal salaired work and from ad
ditional salaired 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 income from self
employed work and propetry income, interest and
dividends, current income from assistance and pen

" See also "Income of Employees 1977" in Monthly Bulletinof Statistics, No. י8 1979.
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CHAPTER XI. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY EXPENDITURE
1975/76

Data on the urban family budget have been
obtained from the Family Expenditure Survey
1975/76, which was carried out by the Central
Bureau of Statistics between June 1975 and May
1976.

The purpose of the Family Expenditure Survey
is to investigate the budget of the urban family and
to obtain data which may serve as the base of
research into consumption patterns, forecasts ofde
mand, the standard and composition of nutirtion,
the income and saving level and their composition,
and for updating the basket of the Consumer Price
Index".

The survey population 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 localities were sampled. Altogether, households
of 78 urban localities were investigated.

DEFINITIONS ANDEXPLANA TIONS

Sources and uses. The household budget has
been divided into sources and uses. Uses include
direct taxes and transfers to other households, ex
penditure on consumption and savings. Each of
these budget components was investigated separate
ly and sometimes by different methods (see
"Method of Investigation" below). Because ofsteep
increases in pirces duirng the survey peirod, all data
are presented on the base of the average level of
prices in the survey period.

Total income is the gross money income (see
deifnitions in "Incomes Survey" below) 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 person from his business
for his personal use or which a wage earner
received from his employer without payment.

Compulsory payments are taxes imposed direct
ly on income: income tax and national insurance.

Net income: total income (incl. imputed income)
after deduction of compulsory payments.

Transfers to other households include donations

and gifts in cash and current ifnancial suppotr of
other households, both in the country and abroad.

Expenditure is the full pirce 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 pirce includes
also additional expenses associated with the
purchase, e.g. interest, commission, transport or in
stallation costs. On the other hand, installments for
goods bought before the investigation month were
not included in expenditure, nor were advance pay
ments on account of purchases to be made in the
future. Neither were included expenses which are
reimbursed (e.g. board and lodging, deposit on bot
ties 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.

A selfemployed person who took goods from
his establishment for his personal use, or for the use
of his family was requested to estimate what they
cost the establishment.

Expenditure on consumption includes all the ex
penses of the household, except for compulsory
payments, defence levy, national insurance, savings,
and money transfers to other households.

For the purpose of comparing the expenses on
consumption in the 1968/69 survey with the ex
penses on consumption as estimated in the 1975/76
survey, some minor adjustments were made in
TableXVI according to the definitions used in the
1975/76 survey.

Savings are the net increase in the households'
property duirng the survey year from its current
available income, i.e. that potrionof 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, payments to pension
funds and repayment of motrgages (principal patr).

Signiifcant nonrecurrent receipts are receipts
which enlarge the family's propetry, such as repara
tions from Germany, lotteries and pirzes, gifts in
cash, etc.

Nonsigniifcant, nonrecurrent receipts are all
receipts which do not enlarge the family's propetry,

" See the Monthly Price Statistics, Vol. XXI, No. 1, January 1970 (Hebrew only(.
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mainly, the rates which are speciifed in the loan
contract, the peirod 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 defined conditions, the
average interest is computed of all the mortgages
that were given in each peirod, as well as the
average interest rates for the categoires of con
sumers who receive the mortgages under vairous
conditions (such as immigrants, consumers of
various housing projects, consumers of pirvate
dwellings etc.), the main distinction being between
directed mortgages, which are given for speciifed
categoires 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 deter
mined by the mortgage banks.

Average interest rate is a weighted average of
interest rates of mortgages on deifned conditions.
For purposes of weighting, the impotrance of each
category of motrgage relative to the total of all
motrgages served as its weight.

The average interest rate is'not computed for all
outstanding motrgages (i.e., for motrgages
previously given and not yet repaid), but only for
new motrgages which were given in the period for
which the average interest rates are calculated.

On the base of the average interest rates of all
motrgages which were given in each period, the
interest rate index is computed, which measures the
changes in the average interest rate in each peirod.
Consequently, the changes in the average interest
rate relfect both the changes in motrgage conditions
for a given category of consumer and the changes
in the proportions of the types of consumers who
receive motrgages on vairous conditions.

The average interest rates and the changes
which take place with the passingof time may serve

as an economic indicator on the capital market.
Moreover, these changes express the inlfuence of
the mortgage component on the consumption value
of housing services within the framework of the
Consumer Pirce Index.

THEPOPULA TIONAND THE SAMPLE

In principle, the interest rates of all motrgages
are measured which are given by the motrgage
banks for the purpose of housing, 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
motrgage banks (such as social insurance funds, or
dinary banks, etc.), are not measured. Neither does
this seires include interest rates ofmortgages which
have been given by motrgage 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 motrgage, is
also not included.

Actually, interest rates are not measured in all

motrgage banks but only in a sample of such
banks; with regard to the banks in the sample,
however, the interest rates of all housing motrgages
are measured,, and these cover more than 90 per
cent of all motrgages dealt with in this series.

PERIOD

The interest rates and the index of interest rates
are quatrerly seires, and each year four series are
computed, relating to JanuaryMarch, AprilJune,
JulySeptember and OctoberDecember.

The annual interest rate seires is a weighted
average of the quatrerly rates.

The index of interest rates is calculated on the
base peirod of 1970 = 100.0. The index of each
period expenses the change in the average interest
rate in that peirod in relation to the average interest
rate in 1970.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

11* Agircultural Input and Output Indexes
1958/59

17* Index of Input Pirces in Residential Building
1962

22* The Wholesale Pirce Index of Industrial Out
put for the Domestic Market 1963

24* Pirce Index of Inputs in Road Construction
1966

29 Consumer Price Index 1964
31* Classiifcationof the Family Budget

Hebrew only.
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deifned as investment (e.g., expenses on construe
tion, purchase ofnew buses, etc.) and items, whose
pirces are involved with special measuirng difif
culties (expenses on investments, gitfs, donations,
etc.) The previous index, till the beginning of 1978,
did not include enterpirses with ownership connec
tion with the bus companies, nor were such
enterpirses included in the basketof labour services
of cooperative members.

SOURCES OF WEIGHTS

The present index basket represents the
compositionof inputsofbus companies in 1976/77.
Data on the composition of the bus companies' ex
penses on the vairous mateirals, goods and services,
were received in the Surveyof the Bus Companies'
Expenses, which investigated the detailed composi
tion of the expenses of eight bus companies in
1976/77".

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures the pirces of about 150
mateirals and services. Pirces are those paid by the
bus service branch at those places, where they
usually buy those materials, goods and services,
and according to an arrangement which is
customary on these markets (i.e., including
customs, purchase taxes and other levies).

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services**. The weight of labour services
of employees: dirvers, administrative workers, etc.,
mechanics, and service workers, were set down ac
cording to the percentageof the bus companies' ex
penses on hired labour services of their total ex
penses on the index basket. For these purposes, the
following items were deifned as labour services:
gross wages, which the employer pays directly to
the workers, and payments of the bus companies to
vairous funds (National Insurance, Mivtahim, etc.).
The weight of labour services of cooperative
members is estimated at 601J6 of members' receipts.

The current measuirng of labour service pirces
refers to employees only; consequently, changes in
prices of labour services (employees or members)
are estimated according to changes in wages of
employees only. The measuring must ensure that

the index should relfect only the changes in the ex
penses necessary to buy an unchanging basket of
labour services (representing the roster of the
workers during the base peirod) and changes in the
composition of the staff in their employment.

The method of measuring applied here is conse
quently the measuirng of the companies' expenses
(which include the two abovementioned com
ponents) per workhour on wages paid to a sample
of individual workers whom they employ. This sam
pie represents the composition of the entire staff
during the base peirod.

Assets and durable equipment. The weight of
the companies' propetry and equipment are deter
mined according to the percent of depreciation
value of the total expenses on the entire basket dur
ing the base peirod, and the changes in their pirces
are currently estimated according to the pirces of
new assets and equipment. The weight of hired as
sets 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.

SERIESOFPRICE INDICESOF INPUTIN BUSES

Chaining
coeiffcient"Base peirodPeirod49

10.347s1

Average 1969

IIII 1978

IIII 1970
XXII 1977

Since IIII 1978

INTEREST RATES OF MORTGAGES
FOR HOUSING

DEFINITIONSAND USES

The interest rate ofa mortgage with given
conditions is defined as the payment which the con
sumer must pay to the mortgage bank for the use of
IL. 1 of mortgage for housing.

The annual interest rate is computed as the
rate of yield, which equal the present value of the
lfow of payments which the consumer must pay in
order to repay the mortgage over the peirod 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,

ibid., No. 11, 1978.
For details on this item see ibid.
Source: Surveys on bus companies' expenses.
Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
Excl. wages of cooperative members.
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duirng a given peirod and whose prices can be
measured. The basket does not include pirces of
items which are delfned as investment (e.g.
purchase of shares, expenses connected with the ac
quisition of assets and durable goods) and pirces of
items whose measuirng is especially difficult, such
as expenses on interest, donations, gifts and ex
penses abroad.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the index is based on the findings
of Surveyof Hotel Expenses 1968.**' This survey,
conducted in AprilSeptember 1969, investigated
the detailed structure of the expenses of about 1 10
hotels in 1968. A similar survey was completed in
1979 in which 125 hotels were investigated during
1977/78 (cf. Chapter XVII).

SAMPLE OFCOMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures the pirces of about 220
items of mateirals, commodities and services. The
prices, on which this index is based, are those paid
by the branch to the suppliers of the various com
modities and services (importers, wholesalers and
retailers).Reports on these pirces are obtained most
ly by mail from about 130 suppliers.

SPECIAL MEASURINGPROBLEMS

Labour services. The weightof each item as well
as the weightof labour servicesofvairous groups of
workers (such as administrative, cooks, waiters,
services etc.) were set down in accordance with the
percentage of the hotels' expenditure on labour ser
vices out of their ex"penditureon the entire basket.
For these purposes, the following wereHefmed as
expenses on labour services: 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 consideirng the hotels'
receipts from the workers for their meals, nor ser
vice charges.

The current measuring of the labour service
prices relfects only the changes in the necessary ex
penses on a fixed basket of labour services
(representing the roster of workers duirng the base
peirods) and not the changes in pirces which are
caused by changes in the composition of workers or

in their employment. The measuirng applied is

based on the reception of data on daily wages paid
to a sample of hotel workers. This sample repre
sents all workers duirng the base peirod45.

Assets and durable equipment. The weight of
assets and durables, which are the property of the
hotels is determined by the percentage of their
depreciation value of the total expenses of the
hotels, and the changes in their pirces are estimated
currently according to the pirce 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 as
sets being measured currently.

Base period. average 1969 = 100.0.

PRICE INDEX OF INPUT IN BUSES

USES

The index serves for setting down tairffs and
granting of subsidies in the buses branch and as a
current indicator of developments in the branch's
prices.

THE INDEX POPULATION

The present index relates to a basketof inputsof
all bus companies which supply bus transportation
services to the public, whether passenger transport
on urban and interurban lines, delivery of parcels,
left luggage at bus stations or excursions and tour
ing by buses. For this purpose, the bus companies
were defined as including all departments of the
companies, on condition that there are no commer
cial 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 also includes enterpirses,
which are connected with the bus companies as be
ing their property. Thus, the index population
includes Stations Enterpirses (Mifale Hatahanot).
The index population does not include the buses
owned by vairous establishments which are kept for
their own employees only.

The index basket includes all the mateirals,
commodities and services which serve for the
operationofbus services duirng the base peirod and
whose pirces are measurable. The index basket does
not include items, for which the expenses are

*" Cf. details on Findings and methods ibid., No. 3, 1970.
" The series was updated and improved in1978 Cf. ibid.. No. 8, 1978 (Hebrew only).
" Detailed descriptions see in Price Index of Input in Buses, ibid., No. 2, 1971 (Hebrew only). As for updating and conse

quent changes, cf. ibid., No. 11, 1978.
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THE INDEX POPULATION

As in the index of output and input prices in
agriculture, two sets of indices are compiled within
the frame of the index of output and input prices in
citriculture: (a) an index of input and output pirces
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" at the gateof 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 ser
vices, 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 in
puts from other branches which served for the
above production at the stages ofcultivation, pick
ing, 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
productionof 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 patr of the population.

The value of outputs according to which the
weights of the output index were determined, is

estimated by multiplying the production and
marketing quantities of each product, as obtained
from seires on agricultural■ production at product
prices: these weights are the average relative impor
tance of each product in the entire output duirng
1973/741975/76.

The value of inputs, according to which the
weights of the price index were determined, is

deirved 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 gate only, i.e., without packing and
transpotr expenses, itc. Pirces were computed
separately for each strain without distinction of use
(expotrs, direct consumption, industry).

As of 1976/77, prices of packing, transpotr,
etc., are also measured for each use.

The input price index measures also pirces of
packing, transpotr from packing houses to potrs,
port services, etc.

SERIES OF PRICES INDICES OF OUTPUT AND
INPUTIN CITRICULTURE11

Peirod42 Base peirod Chaining
coefifcient43

1. Pirce index of output of citirculture

1965/661975/76
Since 1976/77

Average 1965/66
Average 1975/76

2. Price index of input in citirculture

1965/661975/76
Since 1976/77

Average 1965/66
Average 1975/76

4.494

4.442

PRICE INDEX OF INPUT IN HOTELS44

USES

The index serves as a base for setting down
tairffs and granting of subsidies in the hotel branch
as well as a current indicator for the development in
the branch's pirces.

THEINDEX 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 mateirals, commodities
and services which the hotels included in the index
population purchased for the current management

Excl. the "Services to Agriculture" branch.
Agircultural years. Source: Data on marketing of citrus fruit.
Cf. explanation in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
Methodological details see in Price Index of Input in Hotels 1969, in Monthly Price Statistics, No. 3, 1970 (Hebrew
only(.

)45(



SOURCES OF WEIGHTS

The weights of the agircultural output and input
pirce indices must in principle relfect the relative im
portance (in thousands)of the vairous kinds of out
put and input values within the overall value duirng
the base peirod.

As of 1976/77, there aretwo sets of weights
one for the entire population and one for a part of
the populaiton, as speciifed above.

The value of the produced and marketed output
of each product is estimated by multiplying the
produced and marketed quantity of each product
 as obtained in the seires on agircultural produc
tion value by the pirces of produce which are col
lected for the agircultural output pirce index. The
weights of the output pirce index are based on the
average relative impotrance of the product in the
overall output in 1973/74  1975/76.

The input value ofeach product is estimated ac
cording to vairous sources, e.g., farm income ac
counts, production and marketing values in
enterprises supplying mateirals, products and ser
vices to the agirculture branch, etc. The weights of
the input pirce index are based on value data for
1975/76.

PRICES MEASURED

In the agircultural output pirce index, the pirces
measured are not commercial market prices but are
calculated by dividing the revenueof the agirculture
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.

Tlie input pirce index, on the other hand,
measures commercial market pirces which include
all taxes and impositions on the product up to the
marketing stage to the agirculture branch, except
V.A.T., which is not included.

Whereas the prices were measured up to
1976/77 at one delivery point, according to the par
tial population which was surveyed till that year,
the prices are measured since that year at an ad
ditional delivery point. Thus, output pircesof citrus
fruit had previously been measured at the gate of
the packing house, i.e., without packing expenses,

transpotr from the packing house, etc., whereas in
the updated index the pirces of packed fruit are
also measured  according to the transaction terms
(at the potr  for expotred fruit, at an industiral
establishment  for fruit destined for processing,
etc.). The updated input index measures also prices
of citrus fruit packing, transpotr from packing
houses to potrs and potr services, which had not
been measured previously.

SERIES OF PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUTINAGRICULTURE"

Period38 Base peirod
Chaining
coefifcient3'

1. Price index of agircultural output

1958/591965/66
1966/671975/76
Since 1976/77

Average 1958/59
Average 1965/66
Average 1975/76

2. Pirce index of input in agriculture

1958/591965/66
1966/671975/76
Since 1976/77

Average 1958/59
Average 1965/66
Average 1975/76

1.365
4.474

1.497
5.156

INDEX OF OUTPUT AND INPUT
PRICES IN CITRICULTURE40

USES

The index of output and input pirces in
citriculture is a branch index, which, along with the
index of output and input pirces in agirculture,
measures the changes in prices which the
citriculture branch only receives for a basket of its
output, as against the changes in pirces 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 pirces, in order to be
convetred into terms in lfxed pirces, and as an index
which may help in calculating the terms of trade
and proift of the citrus branch.

Excl the "Services to Agricultuer" branch. Price indices that include this branch. have been compiled since 1975/76.
Agircultural Years. Source: Agircultural produce marketing data for output pirces, and for input pirce  national ac
counts estimates, marketing by suppliers, etc.
Cf. explanations in "GENERAL  Updating and chaining, above.
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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SERIES OF EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT

Peirod Base period

a. Index of export prices (f.o.b.(

IIII 1973XXII1977
Since IIII 1978

Average 1972
Average 1977

Chaining
coefifcient34

4.059

b. Export price index, all returns per import dollar
included

19721977
Since 1978

Average 1972
Average 1977 3.892

PRICE INDICES OF OUTPUT AND
INPUT IN AGRICULTURE35

USES

The Index of Output and Input Prices in
Agricuiture measures the inlfuence of pirce changes
on the agriculture branch's income from marketable
output commodities and on its expenses on
products, materials and services for input.

The principal use of the index is to serve for
calculating income, expenditure and proiftability of
the whole of the agriculture branch and to help in
analysing the inlfuence of the changes in the terms
of trade36 on income, expenditure and proift. The
index also serves as a delfator for convetring values
of agricultural production and marketing at current
prices into terms in ifxed pirces.

THE INDEXPOPULA TION

As of 1976/77, all activities deifned in division
0  Agirculture, Forestry and Fishing in the
Classiifcationof Economic Branches  1970. Ac
cording to this deifnition, the agirculture branch
included establishments engaged in agircultural
production, e.g., ifeld and garden crops, animal
husbandry, fruit plantations, pelagic and inshore
ifshing, as well as establishments supplying services

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
agriculture, land preparation and irirgation and
marketing of agricultural produce.

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 "agricultural services", e.g., packing
houses, spraying, fruit selecting, etc., as well as
pelagic ifshing.

As of 1975/76, the index covers the entire out
put from other branches marketed by the
agircultural branch, as well as that intermediate
produce, part of which passes through the
agricultural branch as commercial transactions at
market prices and output destined for own con
sumption. 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 transactions can
be proved. Until 1975/76, the index included only
output which was marketed outside 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 prices. On the other hand,
forestry products and some intermediate produce
(e.g., green fodder), are not measured.

As of 1976/77, two sets of indices have been
compiled, which refer to two populations, as fol
lows:
a. A general index, which relates to the entire

output produced and to the entire input used
in the whole agriculture branch;

b. An index that refers to a part of the popula
tion, which includes the output marketed by
the agriculture branch (excl. establishments
classed under "agircultural services") to other
branches, and the inputs that agirculture buys
from other branches; this index is a sequel to
the previous one.

Cf. explanations in "GENERAL  Updating and Chaining", above.
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).
Terms of trade are deifned as the ratio between output and input prices. The changes in terms of trade are computed by
dividing the index of output prices by the index of input prices.
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EXPORT PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL PRODUCTS32

DEFINITIONSAND USES

Two setsof export pirce indices are published:

a. index of net f.o.b. export pirces (in IL.) of in
dustiral output3', measuirng the change in the
industry's income oirginating from sales
abroad of a given product basket, which
relfects the changes in net f.o.b. export pirces
in Israeli pounds which the industry received
from its customers abroad;

b. index ofexport pirces that includes the overall
return per export dollar,  measuring the
changes in the industry's income that
oirginates from the above mentioned product
basket, but relfects  besides the changes in
f.o.b. pirces (which are inlfuenced by changes
in exchange rates)  pirce changes also in
other revenue components, which exporters
receive for each export dollar: rebates of in
direct taxes, customs duties and purchase tax,
reimbursements from branch funds and
preferred credit terms within the frame of ex
port ifnancing programs.

The main use of the index of net f.o.b. export
prices of industiral output is to delfate the value
series of industiral output at current prices and to
convert them into valueseries at ifxed prices.

The seires of the net f.o.b. export pirce indices
and the seires including also the additional returns
per export dollar, may serve as an efifcient tool for
creating policies intended to encourage exports.

INDEX POPULATION

The population of the present indices includes
all exported goods by all industiral branches, ex
cept for products of the "diamonds" branch,
because of the dififculties in deifning them, and
consequently, in measuring their prices. Till 1977
the population did not include products of the
"pirnting and publishing" branch and some groups
in "transport vehicles" and "metals".

WEIGHTSOFINDICES

For the net f.o.b. export pirce index the weights
of major branches and their subdivisions and com
modity groups are determined according to their
relative share in the overall valueofnet f.o.b. export
pirces in 1977 for the entire industry, except the
"diamonds" branch which is not included in the
index population.

For the f.o.b. export index, which includes the
general returns per expotr dollar, weights were fixed
for major branches in a similar way, with the export
value including reimbursementof those taxes which
the exporters must pay as producers and which are
returned to them when they export their products as
well as interest differentials oirginating in export
oirented credit programs.

\
THE COMMODITY SAMPLE AND METHOD OF
COLLECTING PRICES

For the present expotr pirce indices, pirces of.
about 1,800 products are measured in about250 in
dustiral establishments.

The sample includes all establishments with a
relatively large share of the total expotrs of each
commodity group in the sample; the commodity
sample was selected in consultation with the in
dustiral establishments in the sample, so that
products are included, which are impotrant due to
their share in each group and are expotred con
tinuously.

For the net f.o.b. expotr pirce index, the prices
measured are those which the expotring establish
ment receives on the ifrst transaction in the port of
origin; f.o.b. price in Israeli pounds is net of com
missions, and when stated as c.i.f. pirces, transpotr
and insurance fees are also deducted.

These data are collected from expotr entires and
from the invoices attached to them.

The indexof the overall expotr pirces is derived
from the above index, by adding the changes in the
abovementioned returns per expotr dollar.

Data on the components of the additional
returns per expotr dollar are supplied by the Bank
of Israel and the customs.

Full details on deifnitions, pirnciples, methods of computation, etc.,were published in ibid., No. 8, 1975 (Hebrew only) for
the index of net export at f.o.b. pirces, and in No. U, 1976, for the export pirce index which includes the total returns of
IL. per U.S. dollar.
The index of net f.o.b. expotr pirces presented here differs from the index published in foreign trade statistics; here, the
index measures only pirce changes of exported goods by measuirng pirces of speciifc commodities and not changes in

average values of wider groups of commodities. Besides, this index is presented according to export value in IL.
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SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION

Chaining
coeiffcient
to previousBase periodPeriod
index26

I 1968 = 100.0I 1966XII 1972
1.542Average 1972Since I 1973

= 100.0

represents the composition of the marketed in
dustiral output during 1975/76. Data on the value
of marketed output by branches and subbranches,
were obtained from the Survey of Industry and
Cratfs 1975/76; these data, with the value of the
output exported directly by the industry subtracted,
and with the addition of a production estimate of
small enterprises engaging less than 5 employees or
none at all, served as the basis of the weights. In
order to compute the weights, output value data
were evaluated at 1977 prices (base period(.

WHOLESATE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE

DOMESTIC MARKET

USES ,

The main use of the index is the deduction of
series of industrial output value computed at cur
rent prices by their conversion into series of values
at constant prices.

THE INDEX POPULATION

As industry are deifned all establishments of the
"manufacturing" branches as denned in Standard
Industrial Classiifcationofall Economic Activities
1970.

The index frame includes all products and ser
vices produced and sold by each industrial
establishment, whether they are sold to another
establishment or to other branches in the country.
Intermediate products which serve for further
production within the industiral establishment are
not included, since this part of the output is not
sold. Neither does the index include the products
and services of the "diamonds" branch, the
products of which are destined for export. Till
January 1978, products and services of "printing
and publishing" were not included.

SOURCES OF WEIGHTS

The output basket of the present index, whose
prices have been measured since January 1978,

SAMPLE OF COMMODITIES AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

The index measures about 1,000 types of
products and services.

The prices of the vairous products and services
are collected at a sample of about 800 establish
ments. The sample includes most "large" establish
ments, which are important in the output value of
the branch, and medium and smaller establish
ments, which are representative of their group.

The prices measured are those received upon
the ifrst transaction, generally at the factory gate.
These are market prices, including purchase tax but
not subsidies.

Prices are of minutely deifned products and are
collected by questionnaires which are sent by mail
to producers.

SERIES OF WHOLESALE PRICE INDICES OF
INDUSTRIAL OUTPUT"

Chaining
coefifcient
to previousBase periodPeriod28
index29

Average 1963196830I 1964XH
=100.0

1.138"Average 1968197730I 1969501
= 100.0

6.1O531Average 1977Since I 1978
= 106.0

2' Cf. explanations in "GENERAL  updating and chaining", t'bove.

" See also appendix, in Monthly Price Statistics, No. J, J978 (Hebrew only).
Cf. Updating the Wholesale Price Index of Industiral Output for the Domestic Market. ibid.. No. I, 1969 and N0 1

1972 (Hebrew only). ' '

Cf. "GENERAL  Updating and Chaining", above.
M Sources: Surveys of Industry 19611963 and Census of Industry 1965, accordingly.
" Excl. "Diamonds'' and "Printing and Publishing.'1
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Durable equipment. Expenses on use of durable
equipment owned by the contractors are
represented in the index basket by an estimate of
depreciation expensesof such equipment in the base
peirod. Changes between the periods are estimated
according to market prices of new equipment.

SERIES OF THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING

Chaining
coefifcient
to previousBase periodPeriod"
index"

VII 1950=I00.01964VII 19501
6.680I 1964= 100.01968I 1964XII
1.259Average 19681975I 19691V

= 100.0
3.434IV 1975 = 100.0Since IV 1975

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
ROAD CONSTRUCTION24

STRUCTURE AND USES

The index consists of 4 subindices, according
to the kinds of road construction: interurban and
urban asphalt road, construction works and bearing
course.

In addition, subindices are calculated for sub
base and base, which had been included in the in
dices of "total road construction" until their up
dating in 1973, but are not now included.

Each subindex relfects the changes in the ex
penses on a ifxed basket of materials and services
which are used in road construction, which repre
sent the composition of the expenses of the respec
tive kind of road construction during the base
period. The general index, which is a weighted
average of the four subindices, relfects the changes
in the input pirces of the basket of the whole road
construction branch.

The index serves mainly as a basis for linking

contracts, for deduction of changes in prices from
the changes of value of investments in road
construction, etc.

THE INDEXPOPULATION

The index covers all expensesof road builders in
Israel, whether they are contractors and sub
contractors or orad construction departments of
ministires or public institutions. A few expense
items, for which no reasonable method of pirce
measuring could be found (e.g. interest), are not
included in the index: Neither are expenses on
construction of concrete roads and parking places
included, nor are construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for
buildings) and special engineeirng works connected
with trafifc on roads (e.g., traffifc lights).

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the present Index used since
January 1973 is based on the Survey of Expen
diture on Road Construction, which was conducted
in 1972 and which investigated the composition of
the inputs in projects whose construction was
completed duirng the years 19701971".

SAMPLE OF MATERIALS, SERVICES AND
BUSINESSES

The lfuctuations in the prices of the above
mentioned items are represented by the changes in
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 present
index are determined according to the changes in
actual wages which contractors pay their workers.
This method replaced the measuirng of wage rates,
which had been used before, since the ifrst compila
tionof the Index in 1966 until December 1972.

י*"""*™ are VII 195011964 an analysis of the compositionof inputs in the building for skeleton and since
1964 surveys on building expenses conducted in 1961, 1966/67and 1972/73.
Cf. explanations in "GENERAL  updating and chaining", above.

Details on ifndingsof the survey and the methodsof its execution see in Technical Publication No. 24 (see list below) m^*^^ "bed i" "Updating of the Price Index of ."put in Road Construction', M01*yfP2

Ibid. See methodological details in Technical Publication No. 22 (See 1ist below),
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depreciation in addition to the capital invested.
The changes in the priceof the use ofdwellings

between the periods are estimated chielfy by the
changes in the Index of Inputs in Residential
Building (for the depreciation component) and by
the changes in dwelling prices and key money
(especially for the interest component). The changes
in pirces of dwellings and key money are measured
in quarterly surveys on a sample of newly occupied
dwellings, during each quarter 0/~ the year (Table
X/5)16.

CONSUMER PRICE INDEX SERIES"

Chaining
coefifcient
to previous
index

Base peirodPeriod

 2.753= 100.0IX 1951IX 19511 1959
_100.01 1959 =I 19591 1964
1.3471964AverageI 1965X1I 1969

= 100.0
1.2371969AverageI 1970XII 1976

= 100.0
4.1121976AverageSince 1 1977

= 100.0

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING19

USES

This index serves mainly as a base of Unking
building contracts and of subtracting, the change in

prices from the value of investments in building, etc.

THEINDEX POPULATION

The index covers all expenses of contractors
and subcontractors on materials and services
destined for residential building, except for some
items for which no reasonable method of measuring
could be found (e.g., land, interest) and expenses on
land development (e.g., ground levelling, footpaths)

and on building licences, planning and supervision,
marketing and advertising.

SOURCES OF WEIGHTS

The basket of the current index, whose prices
have been measured since May 1975, is based on
the findings ofa surveyofexpenditure on construe
tions of residential buildings conducted in 1974. It
investigated the composition of inputs in about 180
building projects which were completed between
July 1972 and September 197320. In order to com
pute the weights, the survey data were evaluated at
prices of the base period (April 1975).

SAMPLE OF MATERIALS AND METHOD OF
PRICE COLLECTION

Within the frame of the index, the prices of
about 250 materials and services are measured
directly with a sample of about 200 wholesalers and
producers, who supply materials and services to
contractors all over the country. The prices which
are measured are those paid by contractors and
subcontractors to all types of suppliers.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Labour services. The weights of the labour
services of all types during the base period were
ifxed according to the percent of actual expenses on
wages by the contractors, out of their total expen
diture on the index basket.

The price changes of labour services were
estimated currently, until December 1970. ac
cording 10 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 changes in the wages
which were actually paid by the contractors; conse
quently, as of December 1970, the wages actually
paid have been measured21

Details on methods of measuring 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.
The principles of the Index since ] 959 see in Consumer Price Index. Technical Series No. 5. Central Bureau ofStatistics,
Jerusalem. For the alterations in January 1962, January 1965, January 1970, and January 1977, see Monthly Price
Statistics No. I, 1963; for the updating of the Index in 1 964  No. 1, 1965; the updating in 1 969  No. 1, 1 970, and for
the updating in1976 No. I, 1977 (Hebrew on(y).
Cf. explanations in "GENERAL  updating and chaining", above.

Cf. IndexofInputPrices in Residential Building, Technical series No. 17 (Hebrew only)

Details on ifndingsof the survey and the methodsof its execution, see in Survey of Expenses on Construction of Residen
tial 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 1 969.
See details on these changes in Monthly Price Statistics, No. 3. 1971 (Hebrew only).
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METHODS OF COMPUTATION

The index of change in the pirce of each com
modity is computed according to the pirce of each
as recorded inthe vairous businesses in a given
peirod (one month, a quarteryear, a year) in rela
tion to the base peirod. The general index is 00
tained as a weighted averageof the pirce indices of
all commodities whose pirces are measured. An
average annual index is obtained as an airthmetical
average of the monthly or quarterly indices, except
the export pirce index and the agircultural output
pirce index.

UPDATINGAND CHAINING THE INDICES

Each index is updated every few years;
whenever this is done, the basket and its weights are
updated. As a rule, the updated index is presented
on a base different from that used piror to the up.
dating.

For practical purposes, different seires of the
same index, which are presented according to dif
ferent base peirods, can be chained and presented
on a uniform base. The general formulaof chaining
(from the point of view of base peirods) is multiply
ing the index by a chaining coefifcient, i.e. the level
of the previous index in the base peirod of chained
index divided by 100.

THE CONSUMER PRICE INDEX13
USES

The index and its components are used mainly
for linking secuirties and mortgages, for determin
ing the cost of living allowances in wages and for
analysing the trend of pirces in the economy.

THE INDEXPOPULATION

The Consumer Price Index relates to goods and
services consumed by all families residing in urban
localities.

Until 1969, the index measured the consump
tion pirces for employees' families only.

The index basket includes all goods and services
destined for consumption whose prices are
measurable.

Classiifcationofcommodities.Iht classification
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 deter
mined according to the type of its use.

The index is also compiled by the classification
of economic branches in which the production of
the goods has been finished (Table X/4)14.

SOURCES OF WEIGHTS

The composition of the family expenses on
consumption duirng the base peirod is obtained
from the Family Expenditure Surveys. In the pre
sent index, which is based on 1976, the weights
were fixed according to the Family Expenditure
Survey conducted in 1975/76".

SAMPLE OFCOMMODITIES AND SER VICES

The changes in the pirce level of all the
consumption items are estimated according to the
changes in consumer pirces of about 1,000 com
modities and services. The pirces of these items are
recorded monthly in a sampleof about 1,500 stores
and businesses in 42 localities. Most prices are
recorded by an enumerator who visits the place of
sale. The pirces 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 peirods, as stated below.

SPECIAL MEASURING PROBLEMS

Vegetables and fruit. As a result of the great
seasonal changes in marketing and consumption of
vegetables and fruit, the seasonality is reflected in

the index by the fact that both the basket of this
item and the consumption of the vairous com
modities change from month to month, according
to the consumption structure characteristic of each
month. Nevertheless, the weight of the entire item
remains stable between the months. The vegetables
and fruit basket of each month and the weight of
each vegetable and fruit included were set down ac
cording to data received from the families in the
Family Expenditure Survey and to the seasonal pat
terns of quantities in the organized marketing over
a three year peirod.

Housing. The pirces of the services paid by the
consumerof such an asset, who is also the owner of
that asset, are assessed in the index by estimating

Methodological descirption of the measuring principles, see Consumer Price Index Technical Seires No. 29.

Principlesof the Consumer Pirce Index Classiifcation, by Economic Branch, 1964. Monthly Price Statistics No 7 1965
Central Bureau of Statistics, Jerusalem. (Hebrew only).
OeUuk on findings and the methodsof its execution see in Family Expenditure Survey 1975/76, Special Seires No. 563.
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Source: notifications and statementsof the Tel
Aviv Stock Exchange.

SHORT TERM LOAN

A shortterm loan (Table IX/11) was issued by
the Bank of Israel once a week (on Wednesday).
Every week there were issues of 91, 182 and 384
days5 seires.

On 21 III 79 the Ministry of Finance and the
BankofIsrael decided 10 halt the issueof new seires
of the above loan. It was also decided that the ex
i sting series in circulation would continue to be

traded on the stock exchange until the date of their
redemption.

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 securities not yet redeemed, whose
redemption day has arrived, excluding balances
held by the issuing body.

Source: Bank of Israel.

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

13

27
Index of Securities*
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 neces
sary 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
production as they were reflected over a cetrain
period, which is the base period of each index. The
basket of each index includes commodities and ser
vices of unchanging or equivalent quality and quan
tity; consequently, the changes in the index repre
sent 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 percentof 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 COMMODITIESAND SERVICES

The changes in the price levels of each item of
the various indices are estimated according to the
changes in the prices of a sample of various goods
and services. The selection 0{ these commodities is

determined by their importance in the expenses or
revenue covered by the index and by their ability to
represent price trends of large groups of similar
commodities.

METHODS OF COLLECTING PRICES

The prices of each commodity in each business
are recorded by a ifxed and detailed definitionof the
commodity according to a set of rules, whose pur
pose is to assure that the index should represent
changes of prices and not of quantity or quality of
the commodities. In output pirce indices, i.e., the
consumer price index and the wholesale price index
of industrial output, the pirces measured include
taxes and impositions on the product, V.A.T.
included. In input pirce indices, the pirces measured
include all taxes and impositions, V.A.T. excluded.

Hebrew only.
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stitutions which are bound by the full instructions
on liquidity (excluding mortgage and investment
banks and nnancial institutions).

Financial institutions are institutions supervised
by the Bank of Israel which are not subject to com
pulsory liquidity. In 1977 the deifnition of Otzar
LeTa'assiya Bank was changed form financial in
stitution to investment bank.

Credit to the public is free credit plus directed
credit, plus credit for loans from deposits, but does
not include credit to the Government and ifnancial
institutions. Table IX/3 includes credit to the public
and credit ot ifnancial institutions other than
mortgage and investment banks. Table IX/5
includes credit to the public and credit to mortgage
and investment banks and ifnancial institutions.

Banks' resources include loans and secondary
discounting from the Bank of Israel which were
given outside the framework of directed credit, as
well as current and ifxed term accounts in banking
institutions.

The sources of directed credit are the Govern
ment, the Bank of Israel and commercial banks
(which participate in directed credit). Its purposes
are to supply part of the financing needs of prefer
red 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 institutions
statistics.

SECURITIES12

Securities registered on the stock exchange are
presented at market pirces and exclude secuirties
which are not traded and have no rate. Capital
value in Table IX/6 is the value of shares, options
and bonds registered on the stock exchange, at
market pirces, at the end of each year.

Capital value in Table IX/7 is the average an
nual market value over a number of dates duirng
the year.

Turnoverof securities includes all transactions
on the stock exchange itself, and does not include
cleairng and transactions outside the stock ex
change. Trade on the stock exchange is only a part
of total trade in secuirties, due to cleairng 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 tur
nover are presented at market pirces; hence, part of

the change in them results from changeofrates and
not from change in the volume of trade.

INDICES OF SECURITIES

Since 1950 the Central Bureau of Statistics has
published indices of capital proifts for rates of
secuirties at the stock exchange. These indices
measure changes in rates of secuirties as well as
changes in receipts of shareholders, resulting from
the issue of bonus shares, and the irght to buy new
secuirties at a lower price. They do not measure
changes in the receipts of shareholders, 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 secuirties, i.e., in addition to
rate changes and changes in receipts from bonus
shares and irghts, it also measures receipts of divi
dends and interest in cash (including linkage dif
ferentials on interest), taking into account the tim
ing of the receipts.

The index of rates of return includes all the
shares and bonds registered at the stock exchange,
excluding bonds for institutional investors, which
were taken out of the calculation of the index in
1975. These bonds 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 downward 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 indicesof return ratesof the in
dividual 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 dayof the month (the
23rd). Hence, changes in the index between periods
reflect changes in the return rate of secuirties
between two speciifc dates.

The index for the end of the year (December
23rd) is a chaining of the indices for the 23rd of
each month.

In Table IX/8 the index of return rate for the
end of the year (23 XII) is presented.

In TablesIX/910 a partial index of rates
(capital gains) is presented according to the vairous
bases, as they altered over the years.

l2 Cf. "Indices of Secuirties" in Monthly Bulletinof Statistics  Supplement. No. 2, 1977 (Hebrew only).
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published abroad, serve as indicators for the
changes in prices.

Price indices are computed according to the
weights of the current period (Paasche formula)
whereas the quantity indices 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 base 1972 = 100. Indices for the
previous years are based on average 1968 = 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,
quarterly indices are also calculated by the
Laspeyres formula. These indices were first
published in Monthly Foreign Trade Statistics, no.
1, 1975.

SPECIAL SERIES

SELECTED PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

498 Israel's Foreign Trade Statistics  General 16
Summary 1974 25

Catalogue of Export Commodities
Classiifcation of Export Commodities

CHAPTER IX. FINANCE

FINANCIAL ASSETS

MEANS OF PAYMENT AND OTHER DEPOSITS

Meansofpayment are cash held by the public
and current accounts.

Cash held by the public is cash in Israeli cur
rency in circulation, less cash kept in commercial
banks and credit cooperative societies.

Current accounts are demand deposits, whether
by cheque or not, and bills payable in Israeli cur
rency, except government accounts.

Fixed term deposits of the public are deposits
with banking institutions of companies, institutions
and pirvate persons for a 34 month period, 45
month period, 56 month peirod and 6 month
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
Authoirty approved reductions in taxation on
interest and linkage), excluding savings in schemes
of the Postal Bank andof the MinistryofConstrue
tion and Housing (which are also authoirzed
schemes).

Balance of saving schemes (TableIX/1 2), 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.
Data on the 10,000 and 18,000 saving schemes do
not include grants.

Source: National Savings Authoirty, Ministry
of Finance.

Accounts of the public in foreign currency are
demand accounts and fixed term accountsof Israeli
and foreign citizens, deposited with banking institu
tions in Israel.

The annual average is obtained by summing up
the balances for the end of each month of the year,
and dividing it by 12.

Source: Bank of Israel  Statistics of the bank
ing 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 sim
pie average of the balance ofdeposits 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 ac
cording to the formula:

debit to current accounts

current accounts

CREDIT TO THE PUBLIC THROUGH BANKING
INSTITUTIONS

A banking institution is an institution subject to
compulsory liquidity.

These are commercial banks and credit
cooperative societies only, and certain ifnancial in
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13. "Total imports" include:
personal effects of immigrants;
personal effects of touirsts, 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
impotr and received again from abroad.

14. The "total import" ifgures do not include:
returned shipments of equipment to local firms
from other countires, after use in contract work;
imports into bonded warehouses;
ifgures on bunkers, other commodities (such as
food), ballast and dunnage supplied to Israeli
ships and aircraft abroad;
importation of currency of legal tender (items
72.01.1000 and 72.01.2000 of the Customs
Tairff);
military equipment and war mateiral (the
estimated value being included in the goods ac
count in the balance of payments).

EXPORTS

IS. Since November, 1962, the date of statistical
recording of exports is the date of th? customs
authoirties' authorization of export entires.
Previously, the expotr registration date was ifxed
according to the date of submitting the expotr
entires by the expotrer to the customs authoirties.
16. "Gross exports" are deifned as the gross
outflow of goods entirely produced or processed in
Israel, or goods of foreign oirgin which have been
altered in form and/or enhanced in value by further
manufacture in Israel. This value does not include
expotrs of goods from Israel to the Administered
Terirtoires; its estimated value for 1977 is about
462 million and about 390 million for 1978.

1 7. "Net total expotrs" are 'gross exports' less
returned exports. "Returned expotrs" are composed
ofshipments returned from abroad (without further
processing), which had previously been expotred.
Unless otherwise stated, the data for "exports" refer
to "gross exports" Le., exports without deduction of
"returned exports".
18. Since a considerable propotrion of the expotrs
of agircultural produce is generaUy carired out on a
consignment basis, their value declared to the

1customs authoirties does not always represent their
ifnal exact value.

As regards citrus fruit, the ifnal data on the ex
potr value are obtained after the ifnal settlement of
accounts. Figures on exportsofcitrus until 1977, as
presented in this Abstract, have been revised and
may be considered ifnal. Minor corrections may be
made in the 1978 ifgures on exports of citrus.
19. "Total exports" include, La.:

personal effects which were expotred by
emigrants who left Israel;

fuel and food supplied to foreign ships and
aircratf in Israeli sea and air potrs(they .have been
included in expotr ifgures since June 1969);

personal effects acquired in Israel and taken out
of Israel by returning touirsts;

ships and aircraft.
"Total expotrs" do not include:
shipments of motors and patrs of aircratf by

local ifrms to their branches or representatives
abroad;

shipments of goods which were impotred before
but were returned for purposesofexchange, repairs,
etc. These shipments appear under the heading
"Returned Impotrs";

expotrs from bonded warehouses;
legal tender (§ 72.01 in "ClassiifcationofExport

Commodities").

SOURCES

21. The sourcesof the data are the forms submitted
to the customs authoirties by impotrers or expotrers
or their agents.

In special cases, data are deirved from ad.
ministrative summaires made by vairous institu
tions which coordinate the foreign trade of cetrain
commodity groups.

METHODS OF COMPUTATION

22. INDICES OF PRICE" AND VOLUME

These pirce indices are computed as the average
value of imports and exports. Whenever a com
puted 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
pirces and pirce indices of similar goods, as

An important difference between the indexof net export pirces f.o.b. appearing in Chapter X Prices(TablesX/12 13)
and between the indexof export pirces appeairng in this chapter is, that here the index is based on the average pirceof ex
ported commodities as against changes in pircesof single products. In addition, the index shown here is given according to
export value in U.S. dollars.
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the invoice for the goods impotred to Israel was
sent.

Countryofdestination: the country to which the
invoice for the goods expotred from Israel was sent.

IMPORTS
8. Imports are recorded according to the special
system, and represent the total of impotrs passing
directly through the customs (including those for
exchange and repair), plus withdrawals from
bonded warehouses; in other words, goods are con
sidered imported when they are released by the
customs authorities. Their release determines the
date of import. If goods were released against
deposit before the final settlement of accounts, im
port value and quantity are given according to the
date of actual release by the customs authorities. If,
at the date of the final 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 corrrected at the
end of the year. The import ifgures for 1977
published in Abstract No. 29 have been corrected
in this Abstract for all shipments released against
deposit at the time of import whose ifnal accounts
were settled during 1978. Import ifgures for 1978
have been corrected for those shipments which were
released against deposit and which were settled by
31 XII 1978. Deposits paid in 1978 which have not
been liquidated, were rerecorded on the basisof the
estimation of value, quantity and other details made
by the customs authorities at the time of release.
9. Total "gross imports" refer to goods released by
the customs. This total does not include imported
goods from the Administered Territories (Judaea
and Samaria, the Gaza Strip and North Sinai). The
estimated value of these impotrs amounted to about
$154 million in 1977 and about $166 million in
1978.
10. "Total net imports" refer to the lfow of com
modities impotred after the deduction of returned
imports. Unless otherwise stated, the data for "im
ports" refer to "gross impotrs", i.e. imports without
deduction of "returned impotrs".
11 . Returned impotrs are those shipments
returned abroad after previously having been im
ported to Israel.

12. Average Payment per U.S. Dollar of Imported
Goods (Table VIII/10) refers to expenses on im
potrs in IL. on delivery from customs (i.e. the c.i..f
impotr value in IL. plus all impotr taxes) divided by
the total value of impotrs expressed in U.S. Dollars.
Therefore this average relfects the changes in the

tax rate and in composition of impotred goods as
well as in the rate of exchange. Taxes on impotrs
include: customs duty, surcharges and purchase
taxes, collected on release of the goods by the
customs authoirties; they do not include the Value
Added Tax ifrst imposed on July 1, 1976. The
estimated collection ofV.A.T. in 1977 amounted to
IL. 4,320 million. The paymentof this tax increased
the rateof the U.S. dollar in that period by IL. 0.90
on average for all import goods and by IL. 1.19 for
goods on which the tax was due. In 1978 the total
collection of tax amounted to IL. 10,680 million,
and the corresponding values were IL. 1.82 and IL.
2.41, respectively. Total taxes do not include im
position on fuel, rates and sutrax on stocks (these
taxes were in effect until November 1978 and were
not collected at the import stage). In addition, total
taxes include "Net Funds'1 which are charges (less
subsidies) connected with impotrs. The funds are of
two kinds:

a. where the government impotrs goods and
resells them on the domestic market, the dif
ference between the cost of purchase abroad
and the sales price on the domestic market be
ing in the form of a charge (positive difference)
or subsidy (negative difference);
b. when the government imposes an additional
tax (or grants a subsidy) on imported goods
(such as the Agricultural Equalization Fund).

The government includes in its accounts several
services provided locally  such as transport,
storage, ifnance and administration  in its calcula
tionof the cost of goods purchased. As it is dififcult
to determine whether a subsidy has been granted on
the impotr component 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 downward for
goods which enjoy subsidies from funds.

The local currency value of imports purchased
through the Fodder Fund is calculated according to
their value ci.f, according to customs data, and at
the rate of exchange on the date of their release
from the customs, with the addition of an imputa
tion for local costs. The value of sales to agirculture
is deducted from this value, and the difference
represents the value of the Fodder Fund.

The valueof taxes included in the total expenses
of the importer in IL. refers to the actual collection
of taxes on impotred goods (cash basis). Conse
quently, total taxes (whenever goods are released
against deposit) include only such liabilities of im
potrers to the customs, which were settled by 31
XII 1978 (see 8 8(.
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CHAPTER VIII. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

THE POPULATION SURVEYED

1. The foreign trade data appearing in this chapter
deal with Israeli trade with overseas countries.

Imports and exports do not include the trade
with the Administered Territoires (Judaea and
Samaira, the Gaza Stirp and North Sinai, and the
Golan Heights). As these data are only rough es
timates, and lack adequate details, they are relfected
only in the ifgures of Table VIII/1 Balance of
Foreign Trade (see § 6 and 19 below, and Chapter
XXVII).

The data in this Abstract do not include
transfers at Israeli Customs of imported goods
destined for the Administered Territories or export
goods sent directly from these areas to overseas.

CLASSIFICATION OF COMMODITIES

2. The import and export data are published ac
cording to two classificationsof commodities: The
Standard International Trade Classiifcation
(S.I.T.C. Revised)6 and the Brussels International
Nomenclature (B.T.N.)7
A. The S.I.T.C. classification provides aggregates
suitable for economic analysis (e.g. food, raw
mateirals, chemicals, machinery and transport
equipment) and according (0 stage 0( production
and by branch of origin. In this abstract, imports
and exports have been presented by S.I.T.C. sec
tions and divisions (aggregates by one digit and two
digits).

B. In the B.T.N. classiifcation, commodities 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 Pre
sent Israel Customs Tariff8, which itself is based on
the B.T.N., with adaptations for Israel's trade. The
classiifcation of export commodities in Israel's
statistics is given according to the Classiifcation of
Export Commodities', which includes the subdivi
sion of the main chapters of the B.T.N. adapted to
the requirements 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 economic use.
In this classiifcation, import items are divided ac
cording to the ifrst destination of the commodities.
The ultimate 100ז10ז00£ purpose of imported goods
sometimes differs from their initial destination. Un
manufactured and semimanufactured goods are in
eluded in "production inputs".

As of 1973, import data are published ac
cording to a new classiifcation of economic use10.

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 receptjcles). In some
cases (in accordance with the Customs Tariff) the
weight of inner receptacles was included. .

5. Values are given in U.S. dollars.
6. Imports are valued c.i..f (cost, insurance and
freight), including cost of wharfage and porterage
)customs value). These local costs which were in
eluded in the import value amounted to $79.6 mil
lion in 1977 and $67.0 million in 1978. Exports ?<er

valued .fo.b. (free on board), before deduction of
discounts and rebates.

In the Balance of Payments statistics (See
Chapter VII), importsof commoditieson .fo.b. base
are also given. The value of imports and exports as
presenetd in the balance of payments was adjusted
to the balanceofpayments deifnitions by the deduc
tion of some transactions from foreign trade, such
as personal belongings of diplomats and tourists,
trade samples, movies etc., and also by the deduc
tion of local expenses from the import value and by
the addition of the value of military imports not
released through customs. After such adjustments
the import value of goods on f.o.b. base amounted
to $5,559 million in 1977 and $6,908 million in
1978. Exports after adjustment amounted to $3,404
million in 1977 and $4,070 million in 1978.

7. CLASSIFICATION OF COUNTRIES

Countryof purchase: the country from which

' Standard International Trade Classiifcation, United Nations Ofifce, Revised, New York, 1961.
י Nomenclature for the Classiifcationof Goods in Customs Tari.ff Customs Cooperation Council, Brussels, 1955.
. Customs TarifT and Exemption, Kovetz Hatakanot No. 196, June 26, 1977 and No. 215, December 22, 1977.
' ClassiifcationofExport Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance  Customs and Ex.

cise Dept. No. 442 Jerusalem, 1976.
I0 See descirption of the new classiifcaiton as compared with the previous in Monthly Foreign Trade Statistics no 4 l974
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ACCOUNTS OF GOODS AND SERVICES
AND TRANSFER PAYMENTS

(items 12inTable VII/1)

The ifrst part of this account (item 1) sums
up the receipts and payments connected with the
transfer ofownership 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 valueis .fo.b. value, i.e., without expen
diture on transport, loading and insurance. These
services, if they are to be included in the balance of
payments, are listed in the respective service items
(until 1957, imports were listed on a c.i..f basis).
Services are detailed in Table VII/2 and transfer
payments in Table VII/1. Goods are speciifed in
Chapters VIII and XXVII (trade with the Ad
ministered Territories).

The series of data in the "travel" item (Table
VII/2) was corrected this year, because the banks'
data (on which the balance is based) are not com
prehensive. The credit side of the item was cor
rected according to bednights spent in Israel by
foreign tourists and the debit side, according to the
number of Israelis travelling abroad.

CAPITAL ACCOUNT
(items 34 in Table VII/1)

This account relfects the changes in the
country's obligations and foreign assets following
economic transactions with the rest of the world. It
is presented in Table VII/1 on a net basis and is

divided into nonmonetary and monetary sectors;
Further details are given in Table VII/3.

ASSETS AND DEPOSITS OF FOREIGN
CURRENCY IN MONETARY

INSTITUTIONS
(Table VII/4)

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 private persons and companies 
e.g.. foreign securities  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 ele
ment cannot be separated, since the data are un
available.

OBLIGATIONS OF ISRAEL TO ABROAD
(Table VII/5)

The table presents the various obligations of the
economy to foreigners, both in foreign and Israeli
currency. The table does not include bonds which
were issued by private factors and Israeli shares
sold to foreign subjects (i.e., the basket of
foreigners' investments in Israel).

Besides the distinction according to currency,
there is a distinction according to type of debtors,
i.e. government, private sector and Israeli banks'
obligations. These obligations are also presented ac
cording 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 ex
ceeding one year.

Most data are based on the Foreign Exchange
Division in the Bank of Israel, data which were ad
justed to the balanceofpayment deifnitions; but un
like the balance of payments, the total includes also
the changes in the amount ofobligations because of
lfuctuations in the exchange rate of various curren
cies in relation to the U.S. dollar.

SOURCES

Data included in the Balance of Payments
statistics are based on centralized reports of govern
ment ofifces, and on material received from all
those who deal in economic transactions with
foreign factors. The heterogeneity in reports ob
tained from various factors, and delays in closing
ifnancial accounts and balances, sometimes neces
sitates estimating some items in order to publish the
report at ifxed times. Consequently, any compila
tion of balance of payments data undergoes check
ing and correction after publication: hence the
changes which are sometimes 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 19521970
549 Israel's Balanceof Payments 19661976
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plemented, and deifnitions were altered for the re
quirements of the tables.

The tables for 1975/76 were compiled on the
basis of more restircted data, in comparison to the
tables for 1972/73. For example, in 1972/73 data
were received from the Industry and Crafts Survey
which then included detailed information on sales
by product, and purchases of materials, whereas in
1975/76, in this survey only general data on total
sales and total purchases in each branch were
investigated.

Data on output by branch were based on the
following seires:

Agirculture  production figures according to
product from current agircultural staitstics.
Industry  the Industry and Crafts Survey,
1975/76.
Building  national accounts data on invest
ment in building.
Transpotr  reports of establishments
operating in the branch.

Trade and services  the Trade Survey of
1976/77, repotrs of establishments and data
on pirvate consumption in the services branch.

The data on ifnal uses classiifed according to
branch of oirgin, were received from national ac
counts data.

Impotrs  a special analysis of the foreign
trade and balance of payments data was car"
ired out to determine the branches of oirgin
and destination of impotrs.
Taxes and subsidies  the classiifcation by
branches of oirgin and destination was made
according to the repotrs of the Accountant
General, Ministry of Commerce and Industry
data, the Industry and Crafts Survey 1975/76
and customs and excise data.
Wages  accoarding to the abovementioned
surveys and employers' repotrs to the
National Insurance Institute.

More detailed data on the above sources ap
peared in the relevant chapters of the Abstract.

SELECTED PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

153 Israel's National Income and Expenditure
19501962

165 National Income Oirginating in Israel's
Agirculture 19521963

235 Receipts and Expenditure of Local Authoirties
1962/631964/65

314 Israel's National Income and Expenditure
19501968

469 Pirvate Consumption Expenditure on In

dustrial Goods 19641973
471 Inputoutput Tables (ifnal data) 1968/69
484 General Government Accounts by Economic

Category and Purpose 1969/701972/73
584 InputOutput Tables 1972/73 Part I

599 InputOutput Tables 1972/73 Part II

TECHNICAL SERIES

1** Survey of Israel's Economy 1951

CHAPTER VII. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS' .

The balance of payments repotr is compiled by
the rules deifned by the International Monetary
Fund. Accordingly, the balance of payments is

denned as a systematic recordof all economic tran
sactions carired 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 resi
dents of the Administered Territories.

The balance of payments repotr consists of two
main sections: account of goods, services and
transfer payments and account of capital move
ments.

" In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.
י More detailed deifniitons and explanations see in Special Publications No. 365 and 549.
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to nonprofit institutions and to local
authorities, is not included here. Payments to
households and nonproift institutions are
deifned as transfers, whereas the product of
the local authorities is estimated by factor
payments, regardless of the type of financing.
The subsidy component is calculated as the
difference between the average interest paid by
the borrower, and the real rate of interest (496
plus the Consumer Price Index). The estimates
wefeltradejrom 1975 on, since it was not pos
sible to makeestimatesJpr previous years.

b. Imports and exports of goods and services,
and private consumption expenditure. As a
result of corrections in the items "expenditure
of Israelis abroad" and "tourism expenditure
in Israel" in the balance of payments (see
Chapter VII), corrections were made in the
estimates of private consumption expenditure
in the items 'Net consumption by foreigners in
Israel' since 1973. These sums were recorded
at the same time in the imports and exports of
services, and this correction therefore does not
affect the size of the product.

c. Changes in inventories. The estimates were
revised from 1975 on. The main correction
was made in the change in inventories in the
industry branch and it relfects:
1. Use of the data from the Survey of In

dustry and Cratfs 1976/77.
2. Updating of the weights according to the

InputOutput table for 1972/73, on the
composition of inputs by branch (the
previous weights were based on the Input
Output table for 1968/69).

INPUTOUTPUT

TablesVI/13J7 present data from Input
Output tables compiled by the Bureau for 1975/76.
The tables for 1975/76 are an updated version of
the table for 1972/73 which appeared in Abstract
No. 22, at a level of detail of 31 branches. (Table
VI/12 presents summarised data from this table at
a level of detail of 6 branches).

For detailed explanations of the InputOutput
Tables for 1968/69 and 1972/73, see Publications
Nos. 471, 584 and 599.

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

Updatingof the table. The inputoutput tables.
for 1968/69 and 1972/73 were constructed on the
basis of an investigation of the inputs and outputs
of all branches of the economy, including primary
inputs and final uses. The table for 1975/76,

however, was prepared on the basisofupdating sec
tionsof the 1972/73 table by a method called in the
literature the RAS method. In this method direct
coefifcients of a basic table (the 1972/73 table cor
rected by relative pirce indices) are used, as well as
data for the year to be updated (1975/76) on out
puts by branch, ifnal uses classiifed by branch of
oirgin, and pirmary inputs by destination branch.
By means of corrections in certain cells and
mechanical adjustments, an adjustment is made
betweentotal sources and total uses in each branch.

The structureof the table. In Table VI/1214,
each of the economic branches is represented by
one row and one column. The row presents the
sales of the branch for vairous purposes (to other
branches, for consumption, etc.) and the column
presents the purchases of the branch (from other
branches, imports, labour expenses, etc.).

In the table for 1975/76, the column for
changes in inventoires also contains errors and
omissions, mainly in the trade and services branch.

The transactions descirbed in this table are
presented at producer pirces, i.e. including subsidies
and excluding expenditure on taxes, marketing and
transport costs.

Direct coefficients. In Table VI/15, direct coefif
cients are presented based on Table VI/14, where
the total of each column in the table (representing
the output of a branch) is a unit (1.00). The table
shows the composition of the average direct expen
diture (hence the term direct coeiffcient) for the
manufacture of one product unit of inputs
purchased for manufacture. The differences in
coefifcients between the years 1972/73 and
1975/76 are the result of changes in relative pirces,
and of technological changes.
Inverse matrixes. In Table VI/16 total coefficients
are presented which were deirved from the upper
panel of the direct coeiffcients table (VI/15), by
inverting the matirxes. This makes it possible to .

calculate the outputs required from each branch of
the economy, both directly and indirectly (hence the
term total coefifcients) in order to obtain a basket of
ifnal products.

The total coeiffcientsofprimary products were
calculated from the direct and total coeiffcients, and
they show the share of primary inputs in each final
product unit of each branch.

Sources

Data for compiling the inputoutput tables were
obtained from current series of the Central Bureau
of Statistics and from special studies carried out for
this purpose. These data were adapted and sup
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of Finance. The consumption expenditure of the
local authoirties and national institutions is
estimated on the basis of financial statements and
budget proposals.

Grosscapital formation. The estimate is based
mainly on:
a. data on impotrs of capital assets, such as

machinery, equipment and livestock;
b. repotrs on industrial production showing

quantities and value;
c. quatrerly estimates on beginning and comple

tion of buildings;
d. financial data on residential building carried

out by the Ministry of Construction and
Housing;

e. data obtained from government ofifces, pubMc
institutions and vairous major enterpirses on
the extent of their investments in the course of
the year;

f. quantitative data and pirces of investment as
sets in agirculture.

National expenditure on education and health
are given in Chapters XXII and XXIV, respective
1y

Constant price estimates

The expenditure on the G.N.P. at constant
pirces, is the sum total of the detailed items of the
expenditure:

For the years 19501959 at 1955 prices
For the years 19601967 at 1964 pirces
For the years 19681975 at 1970 pirces
For the years 19751977 at 1975 prices
For the continuous seires of the product and its

components at 1975 prices, estimates for
19501974 were compiled separately for each
main expenditure item (consumption, capital forma
tion, etc.) and for the G.N.P. according to the
chaining of the annual quantitative changes, which
were obtained at base year pirces. Due to this
chaining, the groups do not sum up to the total ex
penditure on the G.N.P.

As a result of weighting the estimates at base
year prices, quantitative changes between the years
may differ from the changes based on weighting at
prices of the previous year or the current year.

Pirvate consumption estimates at ifxed pirces
were obtained either directly by using data on quan
tities and base year pirces or indirectly by adjust
ment of values by the corresponding pirce index.

In the public sector, quantitative changes in
salaires and wages were estimated according to
changes in the number of workers. Expenditure on

current purchases of goods and services was
generally delfated on the basis of the Consumer
Pirce Index.

The gross capital formation estimate at constant
prices was based on the building cost index and
equipment pirces in Israel and in the principal
countires of impotr.

National Income. The total national income is
estimated by the summation of the income (net
product) deirved from each of the industrial
branches.

In all branches except agirculture, the income
accrued is obtained directly. from the sum of pay
ments to production factors, i.e. payment of wages
and salaires, interest charges, rent and lease fees
and net proifts. In agirculture, the total income ac
crued is obtained by deducting the estimated value
of purchased input from the estimated value of
agricultural output. Separate estimates are also
drawn up in this branch, for wages, interest changes
and lease fees, so that the net proift component is
the balance letf atfer deducting these payments
from the total estimated income deirved from
agriculture.

Inventory adjustment. The estimates of net
proift in the vairous branches were calculated in
some branches in accordance with methods of
inventory evaluation employed by the establish
ments, thus including both capital gains or losses
caused by changes in prices. The net amount of
proifts or losses is deducted in the inventory adjust■
mem item, for the entire economy.

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, as a result mainly ofuse of update*! data,
additional sources, and after improving measuring
methods, in the following items:

a. In the calculation of net national product at
factor cost, an imputation was made, for the
ifrst time,of the subsidy component in govern
ment loans to the business sector, which was
not recorded in the repotr of the Accountant
General. In this calculation, the subsidy corn
ponent was estimated for each type of loan:
the various types of directed credit; direct
government loans; loans linked to foreign cur
rency or to the Consumer Pirce Index on which
the government covers indexation payments.
The subsidy component in government loans
to households, (such as housing motrgages(,
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Net factor payments to abroad: investment in
come, such as rent, interest, dividends and proifts of
direct investment of enterprises, earnings of resi
dents working abroad and other income from work
and lease abroad by Israeli residents, less the cor■
responding factor income payments made to
abroad. This does not include interest in the public
sector, the Bank of Israel and reparations from
Germany.

The definitions of the imports and exports com
ponents are generally identical with the deifnitions
of the I.M.F.

Since June 1967 the estimates cover: 1. the
economic activity ofEast Jerusalem and 2. the tran
sactions between Israel and the Administered Ter
ritories. The estimation of these activities is very
crude, because of lack of sufifcient data.

Classiifcation of product in the national ac
counts is based on the standard industrial classiifca
tion 1970. with the following differences:

Agriculture. In the National Accounts, the
agricultural product is the difference between
agricultural output and input purchased from other
branches, based on estimates of goods and services
classified as agricultural produce. In the Standard
Classification, however, the unit of classification is

the establishment according to its principal ac
tivity4. Thus the product of the various branches,
excluding the agricultural branch, is obtained as the
difference between the input and the output of the
establishments in the branch.

Ownership of dwellings. The national product
includes a special item, "ownership of dwellings",
which does not exist in the Standard Classiifcation.
This item comprises income deriving from housing
services, and includes net rent actually paid as well
as imputed rent due from owner occupied dwellings,
and rented dwellings whose tenants can obtain key
money upon leaving.

Public and community services. This section of
the standard classiifcation comprises as public and
community services, both those supplied by general
government and those supplied on a proift basis. In
the classiifcation of national product, this section
includes only government, local authorities,
national institutions and nonproift institutions. Ser
vices such as education and health, supplied on a
proift basis, are included in personal and other ser
vices.

Treatmentofvalue added tax intheproduct ac
count at market prices. The product account at
market prices does not include net indirect taxes on

imports. Accordingly, 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 and investments  and imports include
net V.A.T., i.e., only V.A.T. paid and not returned.

SOURCES OF DATA AND METHODS OF
COMPUTATION

The national product was estimated by two
principal methods: the "national expenditure" and
the "national income" method. According to the
ifrst method, the national product is obtained by the
addition of the expenditure on consumption and
capital formation, and the total value of ifnished
goods and services exported, after deduction of the
value of goods and services imported. By the se
cond, the "national income" is obtained 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 expenditure"  should,
after deduction of net indirect taxes and deprecia
tion, yield identical results. In practice, however, the
two estimates show certain discrepancies, due to the
different statistical series underlying each approach
and the different methods used. The difference ap
pears in the summary tables as "errors and omis
sions" on the side of national income.

National Expenditure

Private consumption expenditure. Food con
sumption is estimated on the basis of data on
marketing of agricultural produce, production and
marketing data ofmanufactured food products, and
their corresponding prices. The expenditure on in
dustrial products (except foodstuffs) is estimated
mainly on the basis of industrial production state
ments and foreign trade statistics.

Housing consumption is based on the increase
in the area of residential building and in the price of
housing services.

The value of services ofnonproift institutions is
estimated on the basisof data on wages and salaries
and other current expenditure, which are obtained
from questionnaires addressed to the institution or
from ifnancial statements.

General government consumption expenditure is
estimated on the basis of activity reports of the Ac
countant General, and on the Budget Provisions,
and supplementary data obtained from the Ministry

Qibbuzim are not generally considered as a single classiifcation unit, but are divided according to activities, e.g. industry.
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CHAPTER VI. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS2

Gross national product (GNP)atmarketprices'
is the net valueofgoods and services (before deduc
tion of allowances for depreciation on ifxed capital
assets) which were produced by production factors
and supplied by residents of the country. It is iden
tically equal to the sumof consumption expenditure
and gross domestic capital formation, private and
publics. and net exports of goods and services
(including net subsidies) plus the net factor income
received from abroad.

Gross domestic product at market prices differs
from the gross national product at market prices by
the exclusion of net factor income erceived from
abroad.

Net national productat factor cost is the value
at factor cost, atfer deduction of provisions for the
consumption of ifxed capital, attributable to the fac
tors of production supplied by persons normally
resident in the country. It is identically equal to the
national income. When calculating the national
product at factor cost, a gross estimate was
included for the ifrst time for the subsidy compo
nent in government loans to the business sector.
This component is deifned as a subsidy and is
included in the national product at factor cost (see
below revised estimates).

National income is the sumof the income accru
ing to factors of production supplied by persons
normally resident in the country before deduction
of direct taxes.

Within the product and national income
estimates, all payments and receipts of interest of
general government and the private nonproift in
stitutions are considered as transfers.

Domestic productof the business sector includes
the product of all branches, except general govern
ment services and services of private nonproift in
stitutions.

Private consumption expenditure is the value of
ifnal expenditure by households and private non
proift institutions on current goods and services
plus value of gifts m kind received from the rest of
the world. By deifnition, all purchases of goods, ir
respective of their durability, are entered with the
exception of land and buildings.

General government consumption expenditure
represents the current expenditure on goods and
services of the institutions of the public sector, i.e.
government and local authoirties (incl. religious
councils and municipal expenses 0( moshavim and
qibbuzim) and national institutions (local expen
diture of the Jewish Agency and Jewish National
Fund). It includes compensation of employees and
purchases of general government from enterpirses
and from the rest of the world less sales of goods
and services to enterprises and households. Expen
diture of a capital nature for national defence is
treated as consumption expenditure while all expen
diture on capital formation for civilian purposes is

included in gross domestic capital formation.
Gross domesticcapital formation is the gross

value of assets accruing to the national capital
reserve and includes the expenditure on acquisition
0( ifxed assets and physical changes in stocks.

Gross 'domestic capitalformation inifxed assets
is the value of purchases and ownaccount
construction of ifxed assets (civilian construction
and public works, machinery and equipment) by
enterprises, private nonproift institutions and
general government. Immovable ifxed assets are
included only if located within the borders of Israel.

Changes in slocks 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 deduction of capital gains or losses
caused by changes in prices that do not relfect
economic activityof the owners. Stocks include raw
materials, work in progress (other than work in
progress on dwellings and nonresidential buildings
which is included in ifxed capital formation) and
inventories of ifnished goods held by enterprises
and in stores of general government.

Exportsofgoods and services: the value (r.o.b.)
of the goods and services sold to the rest of the
world. These goods and services comprise
merchandise 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 factor payments to
abroad.

BaiedonSyslemofNational Accountsand SupportingTables,V.N., StudiesinMethodsSeries F No 2 Rev 2 New
York 1964. י י
The deifnition of Product at market pirces differs from the U.N. deifnition because it excludes taxes or subsidies on imports
and includes subsidies on exports.

(26)



migration and Absorption Department of the
Jewish Agency.

The aim is to survey the absorption of im
migrants during their first 3 years in Israel.

Thefollowup. It was initially planned to inter
view immigrants 5 times during this period and for
each interview a special questionnaire was
prepared.

First interview (Stage A): One and a halfor two
months after the immigrants arirval in Israel.

Second interview (Stage B): about six months
after immigration (this stage was cancelled in
September 1972).

Third interview (Stage C): about one year atfer
immigration.

Fourth interview (Stage D): about two years
after immigration.

Fitfh interview (Stage E): about three years atfer
immigration.

Since the beginning of 1975, the immigrants
have been interviewed only twice: one year (Stage
C) and three years (Stage E) atfer immigration.

Regarding the 1969/70 immigrants, another
stage (Stage F) was added in 1974/75, in which the
situation 5 years after immigration is studied.

The investigation subjects. In order 10 followup
the absorption process, some subjects were selected
which were investigated in all stages and some
others  during a part of the stages only. Thus, the
immigrants' background before immigration, e.g.
Jewish education abroad, employment abroad,
previous visits to Israel and first contact with ab
sorption authorities in Israel and satisfaction with
them, are investigated in the ifrst interview only.

Subjects which are repeatedly investigated in all
interviews refer to absorption in Israel, e.g., hous
ing, work, knowledge of Hebrew and social absorp
tion. Beside the immigrant's situation with regard to
each of these aspects, his personal viewof his situa
tion is investigated (satisfaction, etc.).

Because of the immigrants' Hebrew language
limitations, the questionnaires are translated into

several languages in which interviews are carired
out. These are: English, Spanish, French, Ruma
nian, Russian and Yiddish.

The sample. The survey is conducted currently
on a monthly sample. Initially, this sample included
1 10 persons out of the immigrant and potential im
migrant population aged 18 and over, who arrived
in Israel in the surveyed month. As of September
1971, about 5 persons were added to the monthly
sample, representing the touirsts who settled within
2 months atfer arirving as potential immigrants. As
0/~ January 1975, when it was decided to survey
only persons aged 1870 at arrival in Israel, and
who do not live in qibbuzim or moshavim, the sam
pie was enlarged 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 19741976 data with
data for previous years.

For processing purposes, 4 monthly samples are
merged and thus 3 seires are obtained yearly, which
are investigated together at the end of each survey
year.

Response (excluding death and emigration) has
been about 8096. In most cases, nonresponse
deirves from dififculties in locating the immigrant.

On the method of computing the estimates, see
Special Publication 606  (see list below).

Data presented here refer to immigrants arrived
between 1972/73 and 1976/77 and present the im
migrants' situation atfer one and three years in
Israel and the process of their absorption.

Immigration data are according to Jewish calen
dar years.

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
416 Immigration to Israel 19481972 Part I
489 Immigration to Israel 19481972 Part II

516 Survey on Absorption of Students from
Abroad  Students who Started Studies in
1969/70, Fitfh Interview

57 1 Survey on Absorption of Immigrants  Im
migrants arirved in 1972/731974/75  One
year atfer Immigration

580 Immigration to Israel 1977
606 Immigrants arrived in 1972/731973/74

The First Three Years in Israel
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METHODSOFCOMPUTATIONAND ESTIMATION

Age in migration tables was computed
according to the difference between the year of
birth and the year of passing the border, without
considering the month of birth or of passage.

RESIDENTS

STAY OF RESIDENTS ABROAD

Exact computation of the stay of residents
abroad according to the date of departure and
return (day, month and year), was last compiled in
1974. For 1978 the estimate is based on the
distirbution of residents' stay abroad in 1974.

Table IV/5 presents data on residents who left
the country and did not return within 14 years.
For those who departed between 1975 and 1978 an
estimate is compiled on those who did not return
within 4 years, which is based on the percentagesof
persons who returned in the years 19751978 after
a peirod of 14 years abroad.

TOURISTS
Data on touirsts arirving by country are till July

1971 from a sample of 5096; since August 1971

form a sample 01 2596; since January 1973 for a
sample of 2096; in 1975 from a sample of 506 of
the touirst coming by sea or land and from a sam
pie of 206 of the touirsts coming by air, as of
January 1977 from a sample of 2096 of all tourists
arirving.

Data on departing touirsts are based on a
12.596 sample since June 1976.

AGE OF TOURISTS ARRIVING

Some of the persons accompanying
touirsts  children or wives  are registered in the
family head's passport. No special form is iflled out
for them and consequently their age is not available.
Children (about 24,700 in 1978) were added to the
age group 014 and wives (about 1 1,800) were
proportionally distributed between the age groups
15 and over.

STAY OF TOURISTS IN ISRAEL

The stay of touirsts in Israel was exactly
computed according to the dates of arirval and
departure (day, month and year).

More details on the sources of touirst and resi
dent movement can be found in the introduction to
Special Publication no. 582.

SELECTED PUBLICATIONS
416 Immigration to Israel 19481972 Part I
489 Immigration to Israel 19481972 Patr II

580 Immigration to Israel 1977
582 Touirsm 1977

CHAPTER V. IMMIGRATION AND ABSORPTION

IMMIGRANTS
DEFINITIONS AND SOURCES

First referral: the locality to which the
immigrant is ifrst referred for housing.

Temporary arrangement: temporary housing,
e.g. absorption center.

(See also Chapter IV  Migration.)

METHODS OF COMPUTA T10NAND ESTIMATI0N

As of 1974 the age of immigrants is computed
accurately according to the date of birth and of im
migration (day, month and year), and the ageof the
immigrant on the day of his immigration. Until
1973, the age was computed as the difference
between the years of birth and immigration ir

respective of day and month of birth or immigra
tion.

Table V/l includes "illegal immigrants", im
migrants and all touirsts who remained in the
country duirng the Mandatory peirod, whether
registered by the Mandate Authoirties or not.
Touirsts settling were included according to the
year of settling.

SURVEY OF IMMIGRANT
ABSORPTION

The survey has been conducted since November
1969 by the Central Bureau of Statistics, with the
collaborationof the Ministry of Immigrant Absorp
tion. The Institute for Social Research participated
until August 1972 and as of April 1975  the Im
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SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

14* Physicians and Dentists in Israel 19511952
J75 Perinatal and Maternal Mortality in Israel

1950^1954
174 Cancer Mortality in Israel 19581961
194 Marriages among Jews in Israel 19471962
379 Statistical Tables on Selected Infectious

Diseases 19651970
409 Mortality among Adult Jews in Israel

19501967
453 Late Fetal Deaths and Infant Mortality

19501972

545 Statistical Tables on Selected Infectious
Diseases 19711975

573 Suicides and Attempted Suicides 19721976
577 Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients

1974
586 Causes of Death 1976
609 Vital Statistics 1977

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961
PUBLICA TIONS

Nos. 26, 32, 36, 39, 40, 42, 43.

/CHAPTER IV. MIGRATION

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

Immigrant is a person entering the country to
take up permanent residence under the Law of
Return or under the Law of Entrance.

Tourist who changed his status to immigrant is
a person who entered the country on a tourist visa,
and during his stay in the country applied for, and
received, the status of an immigrant.

Potential immigrant. According to the regula
tionsof the Ministryof the Interior valid since June
1969, a potential immigrant is deifned as "a person,
entitled to an immigrant visa or an immigrant cer
tiifcate under the Law of Return 1950 and intends
to enter Israel and to stay there for more than three
months."

Tourist who changed his status to potential im
migrant is a person who entered Israel as a tourist,
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 permanently resi
dent in Israel and proceeding abroad for visits on
business, as emissary or for other purposes; also
including emigrants.

Movementofpotential immigrants: entrance of
potential immigrants to Israel, after their ifrst ar
rival.

Temporary resident is a foreign national enter
ing Israel for a stayof over six months for purposes
of temporary work, study, etc.

Tourist is a foreign national who is not an im

migrant or a temporary resident; also included are
tourists on cruise ships.

As of 1970, the tables include movement of resi
dents and tourists related 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
Ben Gurion Airport and Haifa port.

A questionnaire is iflled out by all persons cros
sing the border and a daily report is compiled by all
check posts on the vairous categories 0/~ persons
entering or leaving and these serve as the base for
the various migration series.

The total of those arriving and departing by sea
and air in this chapter ditters somewhat from that in
Chapter XVIII  Transport and Communication.

Data on visitors who assumed the status of im
migrants or potential immigrants are obtained from
the district Ofifcesof Immigration and Registration
of the Ministry of the Interior.

Till 1969, immigrants included also immigrating
Israelis. As of 1970 data on immigrating citizens
have been presented separately.

The length of stay abroad is calculated ac
cording to the dates of exit and entry appearing on
the form of departing and returning resident.

Further details on sources and deifnitions may
be seen in Immigration to Israel 1 948 1972, Part
/, No. 416 of the Special Series.

* Hebrew only.
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)Tables 111/38 and 111/39). The Eighth Revision of
the Classiifcation was introduced in 1969.

For previous years~the rates were recalculated
(in Table HI/37) by using the "comparison factor"
which was based on tabulations by both classifica
tions in the years 19691971. ■

MORBIDITY

INFECTIOUS DISEASES

The data are based on physicians' notifications
of cases of infectious diseases which must be
erported according to the law to the SubDistrict
Health Ofifces. Notiifcation is however. incomplete,
the degreeofcompleteness varying with the severity
of the disease and the possibilityof inspection. Data
on venereal diseases, tuberculosis and malaria are
not included in this summary. However, the data on
tuberculosis and malaria appear in separate tables.

MALARIA

Data on malaria are based on special
notiifcations which are followed up individually,
veriifed and completed by the Ministry of Health
before being released for publication.

TUBERCULOSIS

Data for "newly discovered" cases during the
year and based on notiifcations to District Health
Ofifces regarding every patient making his ifrst visit
either to a private practitioner, a clinic or a hospital
in the country. This does not necessarily imply that
the patient might not previously have been suffering
from the disease abroad, and the ifgures may,
therefore, include cases which do not represent ac
tual "new infections".

Data for cases under medical supervision refer
to the end of the year and are based on the Central
Tuberculosis Card Index kept at the Department of
Chronic Diseases and 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 considered

criminal ofTences and therefore only data on actual
suicides are erceived from the police.

Data on suicides and on attempted suicides,
published in the Abstract since 1968, are supplied
by the Ministry of Health. The increase in the
number of attempted suicides is due, i.a., to the
improved methods of data collecting.

Detailed data on this subject appear in the
Special Series, Publications Nos. 115, 282, 422,
and 573, which presents data after the change men
tioned above for 19721976.

Differences between these data and other tables
dealing with deaths are due to different sources.

MALIGNANT NEOPLASMS

The source of data is the central registration of
malignant neoplasm 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 malig
nant neoplasms of the skin but they do include
melanomaof the skin and benign neoplasmsof the
nervous system. Data in the table relate to total
population.

HOSPITALIZATIONS

The data on hospitalized patients are based on
patients' cards which the hospitals complete for
every patient who is released from the hospital.
These data cover all the hospitals, excluding
hospitals for mental patients and institutions for the
mentally retarded and for custodial care. Data in
the table are estimates of all hospitalized persons,
calculated according to a combined method of a
12.50/0 sample for frequent diagnoses and 1000/0 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 immigrants. who
were not included previously. Rates for preceding
years were not corrected.
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Prior to 1962, births and deaths among the
Bedouins in the Negev were not included in the
general summaries of Vital Statistics. The vital
statistics rates were accordingly computed until
then after deduction of the number of Bedouins in
the Negev from the total population. The Bedouins
in the Negev are, however, included in the detailed
breakdown of 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 popula
tion and nonJews are per 1,000 livebirths. The in
fant 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 on the Chris
tian population were corrected and, in consequence
also data for total nonJews. This should be taken
into account when making comparisons of fertility
rates of Jews and nonJews with the rates prior to
1972.

Typeof locality see "marriages and divorces",
above.

Total fertility represents the average number of
children a woman may bear duirng her lifetime.
Speciifc bitrh 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 femalesof that
age group); the speciifc rates are then summed up
according to age, so as to obtain the total fertility.
If, as is usual, the speciifc rates are calculated for
ifveyear age groups, the sum of speciifc rates is
multiplied by ifve.

This method is based on the assumption that in
any year each woman would have the same fertility
rate as other women in her age group in the year
under consideration, without taking into account
mortality.

The rates in the age group up to 19 were com
puted per 1,000 women aged 1519 and for
women aged 45 and over  per 1,000 women aged
4549. The total birth rate is per 1,000 women
aged 1549.

The gross reproduction rate represents the
average number of female offspring born to a
woman in her lifetime (regardless of mortality). It is
obtained by multiplying total fertility by 0.485, as
females constitute on average 48.5<ft> of the total
number of bitrhs,

The net reproduction rate takes into account 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 5094 sample and in the other years,
as well as in the second half of 1976 from all
births.

The calculation of rates for the years
19691978 are based on the population including
potential immigrants  a status existing since mid
1969.

The mother's age at births was computed by the
same method used for marirages presented above.

LIFE TABLES

The life tables were computed on the basis of
the age structure of deceased persons and of the liv
ing population. The various values in the Life
Tables are calculated from the age and sex speciifc
mortality rates  m8 (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 cons
tant.

The following values were calculated from the
Life Tables:

lx = the number of survivors per 1,000 births
for selected ages,

qx = the probability of a person at the beginning
of a certain age group dying before reaching the
next,

ex = the life expectancy at selected ages, i.e. the
average number of years of life remaining to a
person at a certain age (x).

For deaths, where the exact age of infants is im
portant, the age is computed from the dates of birth
and death indicated on the death certiifcate. If only
the year of bitrh is indicated, it is assumed that the
birth took place on July 1st of that year.

CAUSES OF DEATH

The death notiifcation form which, in addition
to demographic data 0x1 the deceased, contains a
medical certiifcate specifying the cause of death, is
used as the source of the data on causes of death.
The causesofdeath were classiifed according to the
International Classiifcation of Diseases, Injuries
and Causesof Death (Eighth Revision) and were
tabulated according to the "International Ab
breviated List B" which contains 50 sections
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BIRTHS ANDDEATHS

Z*fx
Zfx

+ 0.5

where:
X = age
x = number of persons married at that age.

Since the age relates to the last birthday, i.e. the
full number of years reached, half a year should be
added to the average age. For example, the age of
21 years refers to all those who have reached the
full age of 21 but have not yet reached the age of 22
so that their average age is 21.5.

The standardized average agefor marriages is
computed from the marriage age rates according to
the formula:

27xrJ

2<, + 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 marriage is
obtained after the inlfuence of the difference in the
age composition between the various population
groups has been removed.

The index of endogamy was calculated by the
following formula:

where:
a = the actual number of couples, where both
bridegroom and bride were of the same group (e.g.,
the same continent of origin);
e = the probable number of couples, assuming a
random choice of partners;
m = the total number of bridegrooms or brides
(whichever is less) from that group for which the
index is being computed (which is the maximum
possible number of marriages between partners
from that group).

More detailed explanations of the mode of
calculation of the.endogamy index are given in the
Statistical Bulletin, Part A Demography  

November 1959.

DEFINITIONS AND EXPLANA TIONS

Yearsof schooling. In Table 111/26, the group
"13 years of schooling" includes also those who
indicated "primary schools"; 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 separated from the
mother.

SOURCES

Detailed data on births and deaths are obtained
from the forms "Notiifcation of Live Birth",
"Notiifcation of Death" or "Notiifcation of Stil
lbirth". The Population Registration Ordinance
1965 requires that the person in charge of the in
stitute where the birth took place, the parentsof the
child born or the doctor or midwife if the birth oc
curred 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 issuing the death
certiifcate or any person present when there was no
doctor. Details on the sources are given in Publics
don No. 609 of the Special Series (see list at the end
of this introduction).

As of i970, data on births in East Jerusalem
have beer. included and data on deaths in East
Jerusalem in Tables 111/1111/6. As of 1973 all

data on vital statistics for East Jerusalem have been
included, though the registration of deaths may be
incomplete.

Data on births and deaths include cases among
tourists, temporary residents and potential im
migrants in Israel but not among Israelis abroad.
Deathsof 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 increaseof the popula
tion. Casualties suffered in incidents which occur
red at other times are included in this chapter.

Until 1962, data on births and deaths, infant
deaths and stillbirths were ercorded according to
the year of registration, and as from 1963 ac
cording to the year of occurrence.
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3 The GeographicalStatistical Division of
Urban Localities in Israel

4 Population and Householdsfor Localities and
Statistical Areas

5 List of Localities 1948; 1961; 1972
6 Demographic Characteristics of the

Population  Part I (age, sex and marital
status)

8 The Division of the State of Israel into
Natural Regions for Statistical Purposes

9 Households in Israel  Demographic Com
position

/ /

10 Demographic Characteristics
Population  Part II (Country
Period of Immigration, Religion)

J1 Demographic Characteristics

of the
of Birth,
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Population  Part III, (Composition of
Population in Localities and Statistical Areas(

CENSUSOF POPULATION 1967

East Jerusalem  Part I
East Jerusalem  Part II

CHAPTER III. VITAL STATISTICS

MARRIAGES AND DIVORCES

DEFINITIONS AND EXPLANA T1ONS

Country of birth and origin. In the data on
marriages for 19521965, the Israelborn were
distributed by origin according to community.
From 1965 on, the distribution of those born in
Israel was according to father's country ofbirth. In
TableHI/12, those born in Israel were classiifed by
community up to 1965, and by father's continent of
birth since. Consequently, 1965 data are given
twice. In the data מ0 divorces, the origin of Israel
born was based, throughout the period, on the com
munity.

Marital status of persons divorcing refers to the
marital status before the last marriage.

SOURCES

Statistics מ0 marriages and divorces among
Jews are based on the details appearing in marriage
and divorce certiifcates. Marriage certiifcates are ifl
led out by the persons authorized to perform mar
riages, and divorce certiifcates by the competent
rabbinical courts.

Statistics on Moslem and Druze marriages and
divorces are based on copies of marriage and
divorce certificates submitted bythe Sharia Courts,
and data on Christian marriages are obtained form
the competent ofifciating ministers.

Some of the nonJews marrying take a
bride/bridegroom from the Administered Ter
ritories. Since the data in this chapter refer to Israel
only, and in order to prevent duplication of data,
the following calculation was made: all the couples,
where the bridegroom was from Israel, were
including in the Israel statistical data, thus the data

on marriages of nonJews in Israel also include
brides from the Administered Territories who mar
ried birdegrooms from Israel. NonJewish brides
from Israel who marired bridegrooms from the Ad
ministered Territoires were not included up t0 1976.
Since 1977 they are included in Tables III/I4 and
in Tables 111/7 and 111/8.

Details on sources and detailed data on mar
riages among Jews in 19601962 were published in
No. 194of the Bureau's Special Publications Series.

METHOD OFCOMPUTA TION

Rates of marriages and divorces are for 1,000
persons of the average population.

Type of locality. Vital statistics data according
to type of locality (tncl. rates), are presented ac.
cording to the classiifcation in 1972, in order to
avoid breaks in the continuity of the data and ot
make comparison possible.

Age computation. The original notiifcation
forms indicate as a rule only the year of birth and
not the day and month. Therefore, for the computa
tion of age (calculated by computer) it is assumed
that the date of birth is the 1st Julyof 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
yearof the event;if the event took place in the ifrst
halfof the year, the age is equivalent to the said dif
ference 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 marirage was calculated by
the following formula:
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within localities are taken from processings of the
changes of address reported to the Central Popula
tion Register of the Ministry 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 ar
rival. When they came to report their new address,
they were registered as "migration between
localities". Localities of exit in these cases were
registered, of course, as "not known".

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
SOURCES

Estimates of the Jewishpopulation according to
age, sex and continent of birth up to the 1961
Census were based on the Population Registration
of 8 XI 1948. Prior to the 1961 Census, the age
estimates of the nonJewish population by religious
communities were based on the classiifcation of the
Central Population Register carried out in July
1955. As of 1961, estimates are based on the 1961
and 1972 censuses.

METHODS OF COMPVTA TION

Estimates of age distirbution, when presented in
conjunction with other characteristics, are made
once a year and refer to the age at the end of the
calendar year in question. The age of a person is the
number of whole years at the estimation date.

The estimate of age composition, for the end of
a given year, is based on the estimate by age for the

end of the preceding year, after moving up all ages
by one year. To this base, the births, and im
migrants by age, of the year estimated, 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.

HOUSEHOLDS

Estimates on the size of the household are based on
the Labour Force Surveys.

As of 1976, population estimates have been up
dated according to the 1972 census results. For the
sake of continuity of the seires and data com
pairson, data for 1975 were reprocessed. For the
structure, organization and implementationof ihe
surveys, for the new sampling and weighting
method and updatingof 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 flat permanently and generally
preparing their meals in common. A household may
include one person or more and persons who are
not relatives. For the purpose of the survey, a qjb
buz family includes singles^or couples with their un
married children under the age of 18. Sizeoffamily
is determined by the number of persons in the
household by the above deifnition. These estimates
do not include the population in institutions.

SELECTED PUBLICATIONS
SPECIAL S£X/£S

36 Registration of Population (8 XI 1948)  Part
A

53" Registration of Population
(8 XI1948) Part B

215 Development of the Jewish Population in
Israel 19481964, Part A

274 Development of the Jewish Population in
Israel 19481964, Patr B

339 Population in Settlements 19671969
449 Internal Migration of Jews in Israel

19691971
562 Demographic Characteirstics of the Popula

tion in Israel 19721976
568 Projection of Population in Israel up to 1995

TECHNICAL SERIES

48* List of Localities, Their Population and Codes
31 XII 1978

POPULA TION AND HOUSING CENSUS 196 1

Nos. 1, 48, 1014, 17, 19, 20, 22, 25, 28 33

36, 3840, 42, 43.

POPULA TIONAND HOUSING CENSUS 1972

1 Population, by Natural Region, Type of
Locality and in Large Localities (provisional
results)

2** Population in Conurbations, Quarters and
Subquatrers (Provisional results(

Hebrew only. *Out of pirnt.
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Types of locality
Urban localities include:
a. all localities whose population numbers

10,000 inhabitants and over;
b. localities granted the status of town (at pre

sent, all number 10,000 inhabitants and over);
c. Jewish localities with a population of 2,000

10,000 of whom less than half of the
employed persons work in agriculture (at pre
sent 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 agirculture (at pre
sent localitiesof this size are urban localities);

e. all localities included in the Tel Aviv and
Haifa conurbations, except qibbuzim and
moshavim.

Urban localities are subdivided as follows:
Rural localities include:
a. Localities with a population of up to 2,000

(even if not agricultural). Exceptions to this
rule are such localities, as are included in the
conurbations of Tel Aviv and Haifa, except
qibbuzim, and moshavim.

b. Localities with a population of 2,00010,000
not included among urban localities (at pre
sent there are no Jewish localities in this
group).

Rural localities are subdivided as follows:
village: a rural locality in which production,

consumption, purchases and sales are generally on
a private basis.

moshav is a rural locality, organized as a
cooperative, where the purchase of agricultural
equipment and the marketing of produce are collec
tive, but consumption and most of the production
are private;

collective moshav is a rural locality, where in ad
dition to the cooperative characteristics of the
moshav, ihe production is collective and only con
sumption 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, farms, etc. are institutions which
have the characteristics of a locality and are not
included in the ■ administrative boundaries of
another locality;

living outside localities: population dispersed in
small groups living outside the boundaries of any
locality. The places where such people live do not
have the characteristics of a locality (as defined
above).

Localities are divided into Jewish and non
Jewish, according to the majority in the population
of the locality. In most localities, there is a large
majority either of Jews or ofnonJews.

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 ofsettling  before or after the establishment
of the State (15 V 1948).
Municipal status of localities

There are three types of local authorities:
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 concerned,
there is a distinction between localities which have a
representative on the council and those which are
within the municipal boundaries of the council and
are not represented on it, yet are also included in
the number of localities of the council, and their
population is included in the population of that
council.

SOURCES

The estimateof the population in localities since
the Census of Population and Housing, 1972 are
based on the Census results and on the changes oc
curing annually, as relfected in the following
sources:

a. Returns of special questionnaires sent to all
localities numbering less than 2,000 inhabi
tants.

b. The population movement in each locality, as
relfected in the Central Population Register.

INTERNAL MIGRATION1

The data on internal migration between and

For detailed data, see "Internal Migration of Jews in Israel, 19721975", in Monthly BulletinofStatistics  Supplement,
no. 3, 1977.
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Detractions: deaths, departing residents, וז^סק
tial immigrants, tourists and temporary residents
who went abroad.

BASIS OF THE POPULATION ESTIMATES

The estimates until the Census of 22 V 1961
relate to thedefacto population and are based on
the Registration of Population of XI 1948, and
from the 1 96 1 Census on, the estimates relate to the
de jure population. As of 1967, the population
includes East Jerusalem, and as of 1969, potential
immigrants. In recent years, data are based on final
results of the 1972 census. All estimates include,
besides the permanent population as deifned above,
also temporary residents and tourists staying in the
country at thetime'of the Census for more than one
year. Estimates of thedefacto 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 196 1 census were very close
to the current estimates, as regards the Jewish
population and the 1972 results were adjusted to
the current estimates. As for nonJews, results of
the 1961 census exceeded current estimates by
about 4.000 (especially Moslems), and the 1972
census results were lower by 5,000, especially for
Christians.

Consequently, there are discontinuities between
estimates for end 1960 and the beginning of 1961,
and end 1971 and the beginning of 1972.

The natural increase is the excess ofbirths over
deaths.

TableI1/2 does not include births which occur
red prior to 1948, and were registered up to 1954.

The migration balance for thede jure popula
tion is the difference between the sum of persons
entering and leaving as explained above. For the de
facto population, the migration balance is the dif
ference between the numberofpersons entering and
leaving the country.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF
THE POPULATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Locality is a permanently inhabited place fulifll
ing the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent resi

dents (until the 1961 Census  10 or more
residents).

b. It has its own administration;

c. It is not ofifcially included in another locality.
District and subdistrict were defined according

to the ofifcial administrative division for the end of
1974.

Natural region. Within the frame of the ofifcial
division into 14 subdistircts, a more detailed sub
division was made into 40 natural regions. Each
natural region is partof one subdistirct or, in some
cases, is identical with a whole subdistirct or
distirct.

Natural regions are continuous areas, as far as
possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, and in the demographic, economic and
cultural characteirstics of their population.

LOCATION OF THE POPULATION (CENTRE OF
GRAVITY)

The centre of gravity of the population is
calculated as follows:

A :rz < I
2TP. tp

Xi and Yi  the coordinates of locality i; Pi  the
population of locality i.

X indicates geographical longitude and Y

geographical latitude, both being expressed in

kilometres, as in ofifcial maps.

According to the calculation, the centre of
gravity of the population is the point whose coor
dinates are the averages of the coordinates of all

residents of Israel. The centre of gravity is the point
from which all square distances of places of the
residence of the residents is minimal.

DISPERSION OF THE POPULATION
)STANDARD DISTANCES)

The dispersion of the population over the
country's area is measured by the standard
distance, being the mean square of distances
between the place of residence of each resident and
the centre of gravity of the whole population.

/ ZP,

= Vax2 + av2

d  standard distance.
The calculation is based as follows: in 1922,

1931 and 1948by localities; 1949_1959_ by
subdistricts and since 1961 by natural regions.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER I. AREA AND CLIMATE

AREA

Data on the areas of districts and subdistricts
relate to the 1949 armistice line, with East
Jerusalem included. Data are also given on the land
area of natural regions in each subdistrict, as well
as the surface area of lakes.

Data of the area of East Jerusalem were sup
plied by the Ministry of the Interior, and all other
data on area by the Survey Department. ,

CLIMATE

Averages of temperature and relative humidity
for a period such as 19401949 or 19491958

were not given for stations which did not measure
in most years of the period or for stations which
changed their exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced to the
standard normal period1931 1960 except for the
data for Elat which were computed as arithmetical
means for the period of measurements alone.

The rain season in Israel usually begins in Oc
tober 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 in brackets are from a nearby station.

SELECTED PUBLICATIONS

POPULA TION AND HOUSING CENSUS 1 96 1

Nos. 1, 6, 10, 14, 20

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1972

3 The GeographicalStatistical Division
Urban Localities in Israel

5 List of Localities 1948; 1961; 1972

of

8 The Division of the State of Israel into
Natural Regions for Statistical Purposes

TECHNICAL SERIES

48 List of Localities, Their Population and Codes
31 XII 1978

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 permanent
residents and potential immigrants, tourists and
temporary residents present in the country at the
date of the estimate, but not residents and potential
immigrants abroad at that date.

The components of change in the de jure
population are as follows:

Additions: births, immigrants, potential im
migrants, and tourists, who changed their status to
immigrants or potential immigrants; entrances for
reunion of families and permanent residents who
returned atfer an absence of more than one year.

Detractions: deaths and residents staying
abroad more than one year, potential immigrants
who went abroad and residents who did not return
from Jordan.

The components of change in the de facto
population areas follows:

Additions: births, immigrants, potential im
migrants, returning residents, tourisis and tem
porary residents arriving.
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Publications sponsored by the Public Committee for Statistics:
PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA: ifve volumes have appeared, for
publications which appeared in the years 1965!973.
INDEX TO PUBLICATIONS COMPRISING STATISTICAL DATA WHICH AP
PEA RED IN 19651973.

Other publications:
These are publications which do not belong to any of the above mentioned series, but are
quoted in the Abstracts chapters, according to subject.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications (except peirodicals), appeared at the end of the introductions to the
chapters of Abstract no. 261975, according to subject.

An updated list of selected publications appears in each publication of the Bureau.

The publications of the Bureau appear in the following series:

A. STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAELappears annually.

b. SOCIETY IN ISRAELse/ected statistics.

C.MONTHLY BULLETINSAND QUARTERLIES
 Monthly Bulletino/Sat//sircscontaining current data. In the SUPPLEMENT to the Bulletin,
results 0/ 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 countires and countires by
commodities.

 Price StatisticsMonthlyin Hebrew only, with a summary 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 inIsraela quarterly abstract of statistical
investigations, by branches of government and public institutions, comprising ongoing
research and published results.

D. SPECIAL PUBLICATION
In this series, results of annual surveys, special and other researches which were carried out by
the Bureau or in cooperation with other institutions, are published. To date, about 620 publica
tions have appeared in this series.

E. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 196142 volumes. have appeared.

F. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING IN THE ADMINISTERED TER
RITORIES AND INEAST JERUSALEM, 19677 volumes have appeared.

G. CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 197214 volumes have appeared.

H. CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 196513 volumes have appeared.

I. CENSUS OF AGRICULTURE 1970/717 volumes have appeared.

J. TECHNICAL PUBLICATIONS
In this series, methodological publications are published, containing descriptions of survey
methods. Classiifcations of economic branches (no. 46), occupations (no. 38), Analysis of
Seasonally and Trends (no. 39) and lists of localities, etc. So far, 48 publications have ap
peared.
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PREFACE

This Abstract, the thirtieth in the series, was designed mainly in order to provide summarised
quantitative data on the population, society and economy of Israel  for planners, ad

ministrators and the general public.

In this Abstract, the various series are presented updated to the end of 1978. Thus, a sum
mary of the development of the State of Israel in the thirty years of her existence may be ob

tained.

In the light of the interest aroused by the multiannual summary table, ifrst presented in the
previous Abstract, it has also been included this time.

In addition to the seires presented in previous years, this Abstract presents data from new or
special projects. Thus, for example, data from the survey on use of the health service. are given,
as are data on television viewing and radio listening by children, the results of the Housing Con
ditions Survey, 1978, a survey on expenditure on inputs in hotels, inputoutput tables for the
economy updated for 1975/76, the resultsof the elections in the local authorities in 1978, and
other data.

The material for the Abstract was prepared in the divisions and sectionsof the Bureau, with
the assistance of information provided by Government ministries and various state institutions.

The publication of this Abstract has been somewhat delayed, in comparison to previous years.
This delay was caused by the technical difficulties involved in the change in printing method
which was found to be necessary, and which continued for much longer than planned. The
Abstract was produced by RamOt Ltd., of Jerusalem.

This year, as in the past, Mr. Isaac Ossipov was in charge of the subject editing. The editing
and publishing of the Abstract was carired out by the staff of the Publications Section under the
supervision of Mr. Menahem Saraf.

To all those who participated in the preparation of this Abstract, the Central Bureau of
Statistics conveys its appreciation and gratitude.

Dr. Moshe Sicron
Government Statistician

Jerusalem ,1980.



cost of living allowance ייקר ונוספת

המירבית היוקר ותוספת היוקר תוספת שיעור  י"ב/36. לוח

TABLE XII/36. COST OF LIVING ALLOWANCE RATE AND MAXIMUM ALLOWANCE

percent C.O.L.(ל"י) שכר mpnיוקר nBDin
allowance

Maximum amount(ל"י) מירכיה

Periodon which allowanceMaximum C.O.L.
is paid(IL.)allowance

nnM
ליוםלחודשליוםלחודשתוספת
Perהיוקר monthPer dayPer Perו^חסוזו day

משכר salaryא. החדש NEWהיסוד BASICA. FROM
As of 16 VII 1957 rמ 3.216.000.64
As of 16 VII 6.8מ1958 ,34.001.36

6 VII 1960 Asמ of 1J 9.748.501.94
As of 16 VII 1961 ןמ 14.720 50073.502.94
As of 16 VII 1962 22.6113.004.52מ

6 1 1963 Asמ of 1£ 28.9144.505.78
As of 16 1 1964 ',מ 33.6177.407.10
As of 16 X 1964 37.6205.408.22מ
As of 16 1 !965 38.5211.708.47מ
As of 16 1 1966 47.8276.8011.07מ
As or 16 1 1970 a51.8304.8012.19

xii 1970 Asמ of 155.4.>
2 330.0013.20",.,ג

1 1972 Asמ of 163.4
28 700386.0015.44

1 1973 asמ or 177.7486.1019.44
VII 1973 Asמ of 188.0558.2022.33
1 1974 Asמ or 1102.8 661.8026.47
11 1974 asמ or 1108.8703.8028.15
VII 1974 Asמ or 1f 129.5

ץ 159.5
910.8036.43

1 5ד19 3מ As of 1
40 2 1,0001210.8048.43

מהשכר totalב. salary1 .Bהכולל' FROM
\ vii Asמ5ד19 ofי\ 2.9140.00 1,500451.5018.06
1 IV 1976 Asמ or10.1160.00 4,000404.0016.16
1 X 1976 Asמ of12.2200.00 5.000610.0024.40
1 IV 1977 Asמ of11.5224.40 5,610645.1525.81
1 א 1977 Asמ of8.8280.00 7 000616.0024.64
1 IV 1978 Asמ of 520.3304.64 7,616i,546.0561.84
1 X 1978 Asמ of12.9406.00 10,1501.309.3552.37
1 IV 1979 Asמ of"19.3584.00 14.60C2,817.80112.71

1 Maximum allowance is computed by multiplying the rates
in the table by the maximum amount on which allowance is
payable. 2 Maximum allowance is computed by adding up
Ihe amount of allowance in force in January 1963 or in
February 1974 with an amount obtained from the new max
imum amount on which allowance is payable, by the difference
between the new allowance rate and the rate in force in
January 1963 or in February 1974. 3 On account of the
additional allowance of January t975, an 1L.200 advance pay
ment on previous allowances was paid. 4 Actually enforced
in November 1975, the rate being L.5% in July 1975, 996 in
AugustSeptember and /096 in October. 5 On account of
the April 1978 allowance, advance payments amounting to Wk
were paid up to a monthly maximumof IL.7,6 16 or a daily IL.
304.64 maximum on which allowance is due, amounting to a
monthly IL. 913.92 or a daily IL. 36.56. 6 On account of
the April 1979 allowance, a maximum allowanceof IL.500 per
month or IL.20 per day were paid, according to a maximum
salary of IL.6,000 or 1L.240 a day, on which allowance is due.

השיעוריס הכפלת ידי על חושבה המירבית היוקר תוספת 1

התוספת. חושבה שעליו השבר תיקרה בגובה בלוח הנקובים
תוספת סכום צירוף ידי על חושבה הסירבית היוקר תוספת 2
לסכום 1974 בפברואר או 1963 בינואר בתוקף שהיה היוקר,
בגודל החדשה השכר תקרת גובה הכפלת ידי על המתקבל
השיעור לבץ היוקר תוספת של החדש השיעור שבין ההפרש
כמקדמה 3 .1974 בפברואר או 1963 בינואר בתוקף שהיה
בדצמבר שולמה ,1975 בינואר הנוספת היוקר תוספת חשבון על
שיעור 4 הקודמות. היוקר תוספות על ל"י 200 של תוספת
7.596 היה התוספת שיעור .1975 בנובמבר למעשה הופעל זה

5 באוקטובר. 10961 באוגוסטספטמבר, 996,1975 ביולי
שולמה ,1978 מאפריל היוקד תוספת חשבון על כמקדמה
של השכר לתקרת עד אחתים 12 של בשיעור תוספת בינואר
ל"י 913.92 של בסך ליום ל"י 304.64 או לחודש ל"י 7,616

6 יומי. שכר למקבלי ל"י 36.56 ובסך חודשי שכר למקבלי
שולמה ,1979 מאפריל היוקר תוספת חשבון על כמקדמה
עד ליום ל"י 20 או לחודש ל"י 500 של מירבית תוספת בינואר

ליום. ל"י 240 או לחודש ל"י 6,000 של שבר לתקרת
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